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LĂMURIRE 

Luerarea de faţă este forma definitivă, la care în mol nalural a ajuns Introducerea în Poetică, din 
IX), care ca însăși devenise In 1903, Teoria elemen- 
tară a poeziei. Din aceste cărți nu am păstrat iulra- 
ceusta mai nimic nerevăzul şi nerefăcut, iar la ceea-ce «i reținul'— vre-o 170 pagini din 570 — am adaos 
tocmai pariea esenţială, care îmi dă dreptul să o iuti- 
tule= „Teoria poeziei cu aplicare la poezia română“, În adevăr, în afară de indreptările şi completările pri- vitoare la stil şi versificație — schița palidă, germenul incă infor, ce constituia capitolul asupra originali- 
tăţii— am înlocuil-o prinlr'o cercetare anăn unțilă, deşi 
tol în forma dogmatică, asupra concepţiunii poelice, In acest studiu, intemeindu-mă pe unele din rezul- lalele mai sigure ale psicologiei moderne, am căutat, nu numai să slabilesc calea ce trebue să urnă pentru ca să pătrunden înțelesul unei opere poelice, dar cu deosebire să dau un sens precis şi raţional terminologiei cu ajulorul cărcia să se poală descrie operele police, in vederea unei clasificări cil se poale nai ştiinţifice. Sarcină grea și nouă. Intrucat am îz- 
butit so duc la capăt 'rămine tn scama cititorilor compelenţi să hotărască. 

 



CAP, 1 

POEZIA ŞI PROZA 

A. Deosebirea după înțelesul lor propriu. 

$ 1. Comparind, din punctul de vedere al fondului 
sau înfelesului, două bucăţi, una de proză şi alta 
do poezie, observăm că în bucata de proză autorul 
descompune un fapt sau un obioct, care există sau 
a existat în realilale, în părțile sale constitutive, şi 
are de scop să ne facă să pricepem cum so leag: 
unele cu altele aceste părţi ca să alcătuească acel 
fapt sau obiect. Prozatorul analizează lucrurile şi no! 
face să înţelegem realitatea lor obiectivă. 4 

Intr'o bucată do poezie, poetul plăsmueşte un fapt 
sau un obiect în închipuirea lui, cu ajutorul unor 
amănunte caracteristice, şi are de scop să ne facă să-l 
simţim în întregimta lui. — Poetul sintetizează sau 
creiază din mai multe lucruri, unul singur, şi no face 
să simţim zealitatea lui subiectivă, - 

Prozalorul cercelează lucrurile existente şi ne ex- 
plică adevărul ; poelul creiază lucruri posibile [inchi- 
puile) şi ne mişcă simţirca prin aparența adevă- 
nului. 

Exemplu de bucată în proză e următoarea nara- 
Mibail Dragomirecu, Zevria poeziei. 1
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țiune istorisă, în care so povesteşte clupta dela Gri- 
viţa»: (1) 

«... La 80 August se dă, aşa dar, a treia bătălie Inaintea 
Plevnei. Noaptea precedentă pluuase şi dimineața mai ploua, 
toată înconjurimea Plevnei era în ceaţă. Atacul fusese hotărit, 
pentru ora 3 după amiazi. Dar cu mult înainte, pe la 1î ore, 
incep a se auz! dela aripa stingă, din spre ladişova, violente 
Impuşcături şi o canonadă, caro ţine citeva oro. După felul 
nedisciplinat al generalilor ruşi, trupele lui Scobelev atacaseră 
înaintea orei hotărita şi atrăseseră în luptă gi batalioano din 
corpul lui Krylov. Pripita încercare este respinsă cu inari pier- 
den pentru luşi. 

Din punctul de observare dc-asupra satului Griviţa, Princi- 
pele Carol dă la ora 3 ordinul pentru asaltul general. Ceaţa 
se Imprâştiase, dar reincepuse ploaia. Do undo so atiă, Prin- 
cipele poate vedea o mare parte a cîmpului de bătaie; însă 
pină la extrema stinsă rusească sint 16 kilometri. La dreapta, 
în partea română, obiectul de atac este reduta Griviţa. Cu cel 
mat maro avint diviziile 3 şi 4 năvălesc asupra şanţurilor, dar 
focul Turcilor le nimiceşte, pranatele plesnese în pămintul de 
Iingă Principe; de două ori trupele înaintează pină la ganţ, 
da două ori sint respinse, lăsind drumul lor acoperit de morţi, 
printre cari maiorul Sona şi căpitanul Valter Mărăcineanu, 
ale căror cadavre sint înfipte de Turci pe parapetul redutei ca 
trofee! — Pe Principe nu-l mai rablă la locul de observare; 
cl so repede în mijlocul trupelor sale şi lo Imbărbătează la un 
al treilea atac, Acum se înţelesese cauza neiziindei şi a ma- 
rilor pierderi: nu o singură redută avea Griviţa. cum so părea 
şi cum arăta harta rusească, ci două, legate între ele printrua 
şanţ formind un fel do cortină, dar a doua, mat spre Răsărit, 
nu se putea zâri decit după trecerea unci văi, de po o înăl- 
ţime dinainte-i, — Sint 5 oro trecute ; Principele se indreptează 
spre primele ambulanţe, încă sub focul turcesc; aici primeşte 
gtirea, că atacul este rospins pe toată linia! O singură speranţă 
mai răminea pentru un succes parțial: rezultatul ultimului 
atac al Românilor asupra redutei No. 1 dela Griviţa. Pentru 
a patra oară, în amurgul scrii, trupele rămase din divizia 4, 
sub conducerea locot.-colonclului Voinescu şi a căpitanului 
Groza, se aruncă asupra teribilei redute dinaintea căreia Ruşii 
pierduseră a doua a lor bătălie dela 18 Iulie, După cea mai 
crincenă luptă, batalionul 2 de vînători (maior Al. Candiano Po- 
pescu), regimentele 14 şi 16 de dorobanţi şi 6 de linie, izbutese 
să între în redută, do unde Turcii se retrag pas cu pas în reduta 
a doua, încercînd în zadar să cistiue poziţia pierdută. Un steag 
turcese şi trei tunuri cad în minile Românilor. 

Onoarea zilei este scăpată, valoarea armatei române este de 
acum inainte dovedită în ochii tuturor; dar pierderile alia- 
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tilor sint enorme, peste 10400 morţi şi răniţi, dintre cari în partea noastră 2600 cu 69 ofiţeri; mai ales brigada 1 a culo- nelului Ipătescu gi în deosebi regimentul $ (loc.-colonel Poc- naru) sint decimate . , .» » 

Această bucată esto de proză, pentru că autorul ia un fapt co sa intimplat: lupta dela Griviţa, şi-şi propune să-l descompună şi să-l povestească așa, cum sa petrecut în adevăr. Pentru aceasta ia rînd p8 rind toate întimplările, arată legăturile dinlre ele şi caută să no facă să lo pricepem că aşa s'au petrecut în realitate şi nu întralt fa. 
Exemplu de bucată de poezie e următoarea nara- (iune novelislică, in care se povesteşte aceeași «luptă dela Griviţae, dar așa cum autorul A. Gane şi-o In- chipue că a simţit-o soldatul Andrei Florea Curcanul. care el însuşi e o persoană plăsmuită do autor: (2) 
In ziua de 20 August, o mare mişcare domnea în tabăra, noastră. Cerul era Înnourat, şi o ploaia subţiro curgea ca prin sită. De cum se îvise zorile, generalii, colonclii, inaiorii, alergau câlări în toate părţile dind felurite ordine ; trupele noastre so în- şirau în linie de bătaie, altele se aşezau în coloana la aripi; iar, după co soarele se ridicase ca de o suliță, începi o groaznică inpuşcătură do tunuri, care mergea într'un gir ca bătaia dara- banci. Erau tunurile noastre, o sută de guri de oţel ghintuite, care salutau pe tinpăratul Alexandra 49 ziua lui, improşcind cu foc în întăririle Griviței. Fiecare lovitură epărgea brazda, detuna păreţii de pămint ai duşmnanului. Trei ceasuri țină acest foc înfricoşat, apoi se opri. 
Era acum soarele sus, Un inic paraclis so făcu în cimp; apoi se dădu un prinz în cinstea Împăratului, la care Măria Sa Domnul inchin4 cal dintiiu pahar. So spune însă că Măria Sa nu a deşertat paharul şi că ar fi zis cu tristeţe genera- lului său, do alăturea: 
— Mulţi băieţi do ai mei n'au să mai vadă asfințitul soarelui! Apoi se împărţi de inincare Îa soldaţi cora mai mult decit de obiceiu. Eram toți tăcuţi și pinditori ca în apropierea unui “ceas de cumpână ; fiecare îşi amintea cite un dor do acasă : unul de tată sau de mamă, altul do soție sau do copii: şi 

«Cum ini-a fi scris!. [ar eu imi adusciu aminte do cuvintele Cairiaci, că n'am să mor în răsboiu, şi simţii atita încredere ————— 
DT, Maiorescu, «Discursuri parlamentare», 
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În inimă, încit aş fi întruntat fără grijă toate boambele dug- 
manc. Ce putea ea să ştie, o biată fată dela ţară 2... nimic... 
dar cu credeam, şi credința mintue pe om. Poate că era nu- 
mai o nădejde, o vorbă spusă jntr'un ceas bun, însă şi aceasta 
este de ajuns pentru a vărsa mingăiere în sufletul unui om 
a cărui vieaţa atirnă întrun fir de păr. 

lar Vasile Grăunte cel posnaş, po care niciodată nu l-am 
văzut supărat, îmi zise la ureche: 

— Mâi Andrei, am semne că am să mor! 
Yoii să-i răspund, însă el îmi curmă vorba. 
— Ascultă, Andrei ... adaose el: de-a fi să mor, să nu 

spui vestea asta mamei aşa deodată; s'o cruţi, sărmana, că 
e bătrină, şi să-i dai părăluțele, ce an aici în raniţă adunate 
din lcafă. 

1 îi Ia taci măi, îi răspunseiu eu, că nime nu-şi ştie sfirşitul 
zilelor. . 

— N'ai tu arijă, Andrei, că nu-mi fac cu inimă rea pentru 
atita lucru. Oiu căuta şi eu să-mi vind pielea cit so poate 
mal scumpa ca să nu-mi pară rău po ceea lume cam fost 
înşelat, 

Vasile, după ce-şi ugurase iniina, spunindu-mi taina lui, 
intră iar în firea lui obişnuită cu veselia po faţă şi cu glu- 
mele pe buze. . 

Apoi, după ce soarele treci de amiază, căpitanul veni! în 
faţa noastră şi ne spuse următoarele cuvinte care se pecetluiră 
în mintea mea: ” 

— Copii !.. . Vedeţi întăriturile Griviței din faţa noastră ?.... 
trebue să le luăm din mina dușmanilor. Voiu merge în frun- 
tea voastră, iar voi să mă urmaţi cu bărbăţie, căci cinstea 
şi viitorul "Țării stau azi în minilo voastre, ,. Să nu aveţi 
grijă da duşman; să nu aveţi decit o singură grijă, ca cl să 
nu ridă de voi. Acei care vor cădea po cimpul de luptă vor 
fi aleşii lui Dumnezeu, căci numele lor va fi pus în rindul vite- 
jilor 'Ţării, şi Ţara întreagă şi urmașii urmaşilor noştri îi vor 
binecuvinta. Aşa dar, după mine copii şi strigaţi: să trăiască. 
România !... 

— SA trăiască ? Strigarăm cu toţiiîntr'un glas. 
Trimbiţelo dădură semnul de atac. 
Căpitanul scoase sabia din teacă şi plecă înainte, iar rindu- 

xile noastre ca valurile apei porniră înspre Griviţa. 
Din a dreapta mea era Vasile Grăunte, din a stinga, Petrea 

Doncilă. Iini era îndemină între dinşii, căci orcum erau prie- 
teni ai mei dintr'un sat şi, împărţită între prieteni, nevoia 
se uşurează. — «Să ne ţinem bine, ne zicem întro noi, şi ce-o 
da Dumnezeu!» Je ce înaintam, de co capetele noastre se înficr- 
Vintau, jar Turcii, adăpostiţi în întăririle lor, de unde numai 
fesurile li so zăreau, ne primiră cu o grindină de plumbi 

  

  

cind ajunseră la bătaia puştii lor. Mulţi de-ai noştri căzură. 
, 
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la cea dintiiu salvă a dușmanului, dar niciunul nu dadu ina poi. Insă, de co no apropiam, de ce fucul era mai tare. Şuerau &lonţii pe la ureche, treceau prin căciulă, treceau prin manta, Curpeau Inai desi decit ploaia de Bus, încit S'ar fi zis că iadul Fe deschisese Inaintea noastră. Nu era chip să ne răsuttăm. lomânii cădeau acum ca enopii i ar fi căzut toţi plină la unul, dacă căpitanul nostru, cu eabit goală şi cu steagul în inină, n'ar fi prins să alerge în fuga nare spre a scurta calea pină la duşman, 
— După mine, copii... nu-i vreme să ne codim!.. strigă el din toate puterile; 
Atunci tot girul nostru incepu să alerga cu pas yoinicesc şi În clteva minute ajunse la ganţul de lingă păretelo Griviței, Cit ai clipi din ochi, ganţul fu umplut cu strujani, cu arcuri de nuiele, dar mat mult cu trupuri de oameni, apoi sute de scări, aduse în spate, fură lipite Ia părcte, şi căciularii noştri, deprinşi din copilărie a sări garduri și pirleazuri, se anățară pe ele ca miţele. Aici priveliştea so f4cu Ingrozitoare, căci lupta era mai de aproape, mai piept la piept; dar aceasta n6 venea şi nouă la socoteală, pontrucă pină atunci noi trăsesem în pămint, iar Turcii în carno vie. Doamne Sfinte... multe scări de ala noastre se rupse în două, multă dorobănţime căzii în sanţ făcînd pod cu trupurile lor, gi tot oameni unul şi unul, suseni de cei curmm- pataţi la vorbă gi răbdători la treabă, însă astAdată și dintre urci mulţi căzură ca nişte ţărci din înălțimile Griviței, ful- geraţi de tlacâii noştri. 

Capitanul 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 d'asupra şi să Implinte steagul în, pămîntul dusinan, cind un plumb îl lovi în piept,  aInninte copii!“ strigă el pentru cea din urmă dată, apoi căzi de pe scară în mijlocul nostru, Imi veniră lacrămile în ochi, cind îl văzui dindu-şi suftetul, căci fusese om bun căpi- tanul nostru, dulce şi purtător de Rrijă pentru noi, iar pentru dinsul fără păsare. Imi adusei aminte de făgăduinţa, ce-mi da. du-se, că mă va cununa cu Catrina, după ce ne Yom Întoarce acasă, şi, cum îl ţineam încă cald în brațe, imi veni un dor atit do înfocat de a-l răsbuna, încît fără voie luaiu steagul din minilo lui şi mă aruncaiu pe cară în ştirea lui Dumnezeu. — Vasile Grăunte gi Petrea Doncilă veneau după mine. Din neno- rocire însă, scara nu ajungea pină la inuchia păretalui şi tre buia să mă apgăț cu minile peatru a mă urca sus. Atunci mă simţii lovit la mina stingă de un tăi de sabia; însă în ferbin- țeala luptei nu băgaiu de seamă, îmi făcui vint şi sării deasupra. Turcul, care mă rănise sta pata să-mi mai dea o lovitură, dar, vorba aceea, îi luaiu apa dela oară, pocnindu-l cu stratul puştii peste Scătirlie, de s'a dus dea tăvâlicul cum sar duce un harbuz în vale. Apoi înfipsei Steagul Jn Griviţa.



-— 6-— 

Năvălise acum ai noştri ca furnicile din toate părţile şi, amos- 
tecindu-se cu Turcii, începură să se lupte piept la piept. Cind 

e vorba de luptă dreaptă şi de ciomag, apoi las” po flăcăii noştri 

că nu li-s minile amorţite! Era drept dragul de văzut cumse 

învirteau în aer straturile de puşcă lovind cite două, trei titve . 

odată, cum sburau fesurilo cu crecr cu tot, cun se îimplintau 

baionetele pină în rădăcină In carne de Ture, incit inăduşiţi, 

striviţi do puterea noastră covirşitoare, duşmanii căzură pină 
ţa unul. Dar ce-i drept şi ei s'au apărat ca nişte zâvozi! 

— Asa mai înţeleg, zise Vasile Grăunte, care dimpreună cu 

Doncilă şi cu mine apărasem steagul din toate puterile, plătină 
cu dobindă loviturile, ce ni so dăduse. 

Doncilă căpătase o rană Ja picior, eu o a doua în coastă, dar 

mă ţineam bine; iar Vasilo Grăunto era teafăr ca oul, numai 

căciula şi mantaua lui se făcuse ciur. 
— Asta gtiu că a fost nuntă, nu gagă, adauso el glumind; 

păcat că n'am avut și Jăutari! 
Nu bine însă îşi isprăvi vorba, că un Turc lovit de moarte, 

care sta la picioarele lui, oftă din preu. Milos cum era, Grăunto 

se plecă pre el şi-l întrebă co voeşte, iar drept răspuns Turcul, 

care mai avea încă o rămăşiţă de vieaţă, scoase un pistol dela, 
briu gi-l descărcă în pieptul lui Grăunte. Acesta își aţinti ochii 
ntr'ai mei cu o căutâtură pe care nu o voiu uita niciodată, 
apoi căzi lingă Turc fără suflare, 

Sărmanul Grăunte !... cind mi-a spus că are semno de moarte, 

a prăit so vede într'un ceas rău. 
Dar și în mine s'a rupt ceva, cind a murit Grăvate, căci 

deodată puterile m'au părăsit şi-am căzut fos lesinat 1). - 

Accastă bucată este poetică, pentrucă autorul, din 
amintirile şi cunoştinţele. lui, alegind pe cele mai 

caracteristice şi plăemuind în închipuirea lui cu aju- 

torul lor un soldat care ar fi luat parte la lupta, dela 
Griviţa : Andrei Florea Curcanul, îşi propune în ca să 
ne arate cum ar fi putut să vază şi să simță acest 
soldat în acea crincenă luptă. 

Ca amănunte caracteristice avem: ce-a spus Măria 
Sa, ce-şi inchipuiau soldaţii inaintea luptei, presimțirile 

lui Vasile Grăunte, cum le-a vorbit ostaşilor Căpitanul, 
cum ei au coprins reduta, cum vorbeau între dinşii 
după cucerire. cum a fost, ucis bietul Grăunte şi cum 

a leşinat şi Andrei Florea din pricina rânii primite. 
  

1) N. Gane, «Novele». 
Dir:
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Un alt exemplu de bucată de poezid esto urmă- toarea naraţiune epică în versuri, în care so poves- teşte tot «lupta dela Griviţa», dar așa, cum poetul V, Alecsandri şi-a închipuit că a simţit=o şi văzut-o un soldat plăsmuit de închipuirea lui : Peneş Curcanul: (3) 

Ven! şi ziua de asalt 
Cea zi do singe udat 

Părea tot omul mai înalt 
Paţă cu moartea crudă, 

Sergentul nostru, puiu do smeu, 
Ne zise-aste cuvinte: 

„Cit n'om fi morţi, voi cinci şi eu, 
Copii, tot inainw !* 

Făcind trei cruci noi am răspuns: 
„Amin! şi Doamne-ajută! 

Apoi la fugă am împuns 
Spre-a Turcilor reduta, 

Alelei! Doamne, cum sburau 
Voinicii toţi cu mine! 

Cum ei la ganţuri alergau 
Cu scări şi cu faine! 

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

Dar mulţi rămin fără de glas, 
Lo 'nchide moartea gura. 

Reduta *n noi repede-un foc 
Cit nu-l încape gindul; 

Un şir întreg sabat 'n loc, 
„Dar altul îi ja rindul. 

Burcel în şanţ moare sdrobind 
O tidvă păgincască, 

Şoimu 'n redan cado răcnind: 
„Moldova să trăiască 1« 

Doi fraţi Câlini, ciuntiţi de vii, 
Se svircolese în singe, 

Niciunul însă, dragi copii, 
„Niciunul nu se plinge. 

Atunci viteazul căpitan 
Cu-o largă brazdă 'n frunte 

Stripă voios: „Cine-i Curcan 
Să fie goim de munte!“
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Cu steapu 'n mini, el sprintenol 
Apuc'o scară 'naltă; 

Eu, cu sergentul după el, 
Sărim dela olaltă. 

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

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

„âllah ! Allah!* Turcii răcnesc, 
Sărind pe noi o sută, 

Noi punem steapul românesc 
Pe crîncena redută, 

Ura! măreț se 'nalţă *n vint 
Stindardul României ! 

Noi însă zacem Ja pămint, 
Căznţi prada urgiei. 

Sergentul moare gucrind 
ve Turci In risipire, 

Iar căpitanul admirind 
Stindardu "n filfiire! 

Şi cu, cind ochii am închis, 
Cind mi-am luat osinda: 

„Ah! pot să mor de-acum am zis, 
„A noastră e izvinda!“ 

Apoi, cînd iarăş m'arn trezit 
Din noaptea cea amară, 

Colea pe râni eu am păsit 
„Virtutea militară !* 1), 

Această bucată este o poezie, pentrucă poatul plăs- 
mueşte un luptător şi faptele lui: ce-a, văzut, ce-a 
făcut şi ce-a simţit Peneş Curcanul în lupta dela 
Griviţa, şi anumo combinind mai multe amănunte 
caracteristice pe care le-a ales dintre amintirile şi 
cunoștințele sale: cum se simţea omul în faţa primej- 
diei, vorbele sergentului, răspunsurile soldaţilor, atacul, 
ucigătorul foc ul 'Turcilor, moartea lui Burcel și a 
fratilor Călini, fapta căpitanului, înfigeroa steagului 
po reduta turcească, mindria victoriei, moartea ser- 
gentului și a căprarului, leşinul lui Peneș şi bucuria 
lui că s'a văzut decorat, cînd şi-a venit în fire. 
  

1) V. Alecsandri, «Ostaşii noştri».
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B. Deosebirea după formă. 

$ 2. Comparind, din punctul de vedero al formei, o bucată de proză şi una do poezie, observăm : 
I. In bucata de proză, autorul întrebuinţează vorbe 

şi propoziţiuni abstracte, care trezesc în minte jude- 
câţi; el adică se adresează, prin forma vorbirii lui, 
la puterea noastră de înțelegere. In bucata, do poezie 
poetul întrebuinţează vorbe şi propoziţiuni concrete, care trezesc în suflet imagini ; el adică so adresează, prin forma vorbirii lui, la puterea, noastră de închi- 
puire sau imaginaţie, şi no aţiţă sensibilitatea. 

În bucata de proză, citată mai sus (1), autorul zice, 
vrind să arate împrejurările nefavorabile în caro s'a 
întreprins atacul Griviţei : «Noaptea precedentă plouaso 
şi dimineaţa mai ploua, şi toată Inconjurimea Plevnei 
cra În ceaţă», In naratiunea poetică (2), novelistul 
zice: «Cerul era iînnourat şi o ploae subțire curgea ca prin sită». Prozatorul zice mai departe: atacul fu- 
seso hotărit pentru ora 3 după amiazi» — şi înțelegem 
co zice, dar nu vedem. Vrind să dea aceeaș ideie, no- velistul spune prin gura lui Andrei Florea: «Do cum 
se ivise zorile, generalii, colonelii, maiorii alergau 
câlări în toate părţile dind felurite ordine ; trupele noastre se înşirau în linte de bătaio; altele se așezau în coloane la aripi». Din felul cum spune, noi vedem mișcările din tabără, simţim că se pregăteşte ceva, dar nu înțelegem lămuril ce sa pus la, socoteală, 
anume începerea atacului la 3 ore după amiazi, despre care prozatorul ne vorbeşte lămurit. Prozatorul no explică apoi că atacul a început mai înainte de vreme de partea, Ruşilor, care sint respinşi, şi tocmai 
la ora hotărită, 3 după amiazi, începe atacul ge- 
neral (4): 

«Dar cu mult înainte, po la 11 ore, încep a so auzi dela aripa stingă, din spre Radişova, violente Impuşcături şi o ca- nonadă care ţine citeva ore. După felul nedisciplinat al uene- ralilor ruşi, trupele lui Scobelev atacaseră înaintea orei hotă-
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zite şi atrăsescră în luptă şi batalioane din corpul lui Krylov. 
Pripita Incercare este respinsă cu mari pierderi pentru usi. 

Din punctul de observare deasupra satului Griviţa, Princi- 
pele Carol dă la ora 3 ordinul pentru asaltul generale, 

Novelistul nu no face să pricepem lasăturilo acestor 
fapte; el no spune numai ceeace a putut să vază şi 
să simfă Andrei Florea (5): 

a.» =, jar după ce soarele se ridicase ca de o suliță, începti o 
groaznică impuşcătură de tunuri, care mergea întrun şir ca bă- 
taia darabanei. Erau tunurile noastre, o sută de guri de oțel 
ghintuite, care salutau po Împăratul Alexandru de ziua lui, 

- împroşcind cu foc în întăririlo Griviței. Fiecare lovitură spărgea 
brazda, detuna păreții de pămint ai dusmanului. Trei ceasuri 
ținii, acest foe înfricosat, apoi se opri. 

„Era acum soarele sus. Un mic paraclis so făcti pe cimp; 
apoi so dădu un prinz în cinstea Împăratului, la care Măria 
Sa Domnitorul închină ce! dinttiu pahar, So spune însă că Maria 
Sa nu a desertut paharul şi că ar fi zis cu tristeţe generalului 
său, de aldturea: 

—„Slulţi băieţi de ai mei m'au să mai vadă asfinţitul soarelui [,. 

II. Mai observăm apoi în bucata în proză că pro- 
poziţiunile sint de obiceiu a/irmative sau negalive, şi 
se urmează liniştit una pe alta, căci scopul autorului 
o ca idoile, ce exprimă, să so priceapă şi să so lego 
bine una do alta în mintea noastră. In bucata de 
poezie din contra, propoziţiunile afirmativo şi nega- 
tive sint foarte des întrerupte de propozitii exelama- 
live (optative sau emoţionale) şi interogative, şi so 
urmează viu una pe alta, căci scopul poetului e ca 
imaginile, ce exprimă, să se prindă mai repede do 
sufletul nostru şi cu atit mai mult să no mişto simţirea. 

Prozatorul zice (6): 

O singură speranță mai răminea pentru un succes parţial : 
rezultatul ultimului atac al Românilor asupra redutei Xo. 1 
dela Griviţa. Pentru a patra oară, în amurgul serii, trupele 
rămase din divizia 4 sub conducerea locot.-colonelului Voinescu 
şi a căpitanului Groza, se aruncară dinaintea teribilei redute, 
dinaintea căreia Rușii pierduseră a doua a lor bătălie dela 18 
Julie. După cea mai crincenă luptă, batalionul 2 de vtnători 
(laior Al. Candiano-Popescu) regimentele 14 şi 16 de dorobanţi 
si D do linie, izbutesc să între în redută, de unde Turcii se 
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retrag pas cu pas în reduta a doua, încercind în zadar să ct- 
ştigo poziţia pierdută. n, | 

Dar iată cu ce avint descrie poetul acelaş fapt (7): 

Atunci viteazul căpitan 
Cu-o largă brazdă 'n frunte 

Stripă voios: „Cine-i curcan 
Să fie şoim de muntel“ 

Cu steapu 'n mini, el sprintenel 
Apuc'o scară "'naltă | 

Eu cu sergentul, după el 
Sărim dela olaltă ! 

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

Ureâm, luptăm , . . tată-nc-acum 
Sus, sus la parapete ! 

„Allah! Ailah!* Turcii răcnesc, 
Sărind pe noi o sută, 

Noi punem steagul românesc 
Pe crincenă redută. 

Ura! mărel se malţă ?n vint 
Stindardul Domâniei ? 

Noi însă zacem la pâmint 
Că:uţi prada urgiei! 

Serpentul moaro şuerind 
Pe Turei în risipire, 

Jar căpitanul admirind 
Stindardu “n filfiire! 

Aceleaşi lucruri lo descoperim în exemplul (2) şi 
mai cu seamă în dialoguri. 

II. In ne, între cele mai multe bucăţi de poezie — 
care sint şi cele desăvirşite — şi între proză, mai 
observăm, din punctul de vedere al formei, încă o 
deosebire, şi anume faptul că cele d'intii sînt com= 
puse în versuri, au formă versificală. Proza însă are 
forma liberă, neversificată. Aceasta o deosebirea cea 
mai lesne de observat şi mulţi socotesc că e destul 
ca o compoziţie să fie în versuri, pentru ca să fie 
poezie. Versul însă nu este decit un vestmint, o 
parte formală, care dă o ultimă perfecţiune poeziei
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atunci cînd ea aro un fond poetic; el însă nu poate 
să facă să treacă drept poezie, ceeace în fond nu este decit, proză, O compoziţie în versuri, avind fondul 
prozaic, — o o compoziţie rea. 

In exemplul următor (8): 

Cu o despărţire do eroi aleasă, 
Din oastea cea brasă a lui Bravul trasă, 
Radu, Stroo, Preda, cei trei fraţi Buzești, 
Și Stoica si Radu, fraţi Calomfireşti, 
În cltova ore bat oastea tătară 
Si în două rinduri ei o sfărimară; 
Apoi pun pe goană hordele barbare, 
Sccerind cununa cea nemuritoare. 

In această luptă trei-sute olteni, 
Bravi ca şi eroii din Călugăreni. 
Singuri se luptară, bravii mei Români, 
Cu douăsprezece do mii de păpini: 
Toţi într'o unire, Vravii mei jurară 
Pe păgini să 'nvingă, sau cu toţi să moară 

. ...... .... .. 1... ... 

Satul Putineal fa în două zile 
Celebra strimtoare dela Termopile, 
In pandurii noştri, eroii Spartani, 
Sutlctele-acelor trei-sute Fabiani 
Ip Români trecură în acea zi toţi, 
Ca să nemurească pe-at lor strănepoţi 1). 

avem o simplă povestire prozaică cu forma, versifi- 
cată — şi deci o rea compoziţie, cu atit mai mult, 
cu cit şi fondul prozaic nu o clar, 

Nota 1. — In vorbirea obişnuită se dă numele de proză or- cărei scrieri, caro nu are forma versului, şi numele de poezie orcărei bucăţi în versuri. Este o mare preşală Căci pot fi scrieri In proză, care sint monumente de poezie (Ex. „Comediilo“ 
tui Caragiale, „Amintirile“ lui Creangă) şi pot fi scrieri în ver- suri, care sint adevărate compoziţii prozaice (Do ex. „Doamna Ieremia la bătaio* do Bolintineanu), 

1) Ap. T. Maiorescu «Critices, 

  

  

| 
|
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C. Aplicaţie critică. 

$ 4. I. Sint bucăţi de proză, în care so găsesc expre- siuni concrete, fără ca exactitatea obiectului sau fap- tului descris să ceară asemenea expresiuni ; asemenea. sint bucăţi de poezie, în caro so găsesc expresiuni abstracte, care nu contribuese la întregirea obiectului sau faptului închipuit de poet. In acest caz ezpresi- unile concrete din bucata de proză dau pe față sim- jirca (subiectivitalea) autorului; iar expresiunile ab- stracte din bucata de poezio dau pe faţă lipsa de ima- ginație şi de simţire a poetului. Aceste expresiuni desfigurcază proza sau poezia — sint greşeli, iar bucă= țilo do proză sau de poezie, co le coprind, sint defec- tuoase, 
În exemplul (9): 

Poetica este carta» prin ajutorul căreia cunoaştem regulelo întocmite după modele nemuritoare pentru a face poezie, 

po lingă greşala de fond «Poctica esto o artă (Poetica, fiind o reunire sistematică de regulo şi legi abstracte privitoare mai mult lu înţelegerea decit ja creiarea poeziei, este o ştiinţă), mai găsim greşala do formă: expresiunea concretă anemuritoare» în care se străvede entusiasmul autorului pentru modelele de poe- zie — subiectivitatea lui. Vorba «nemuritoare» o de prisos, deoarece operele pe care le califică, din mo- mentul ce sint modele, trebue să fie veşnice, nemu- ritoare, şi fără s'o mai spunem noi. : În exemplul (10): - 

Vara si-apucă sborul spre ţărmuri depărtate, 
Al toamnei dulce soaro se pleacă la apus, 
Și galbenele frunze, pe dealuri semănate, 
Simţiri deosebite în suilet mi-au adus, 

prima strofă, admirabilă în alte privinţe, din «<Me- ditaţie» do Gr. Alexandrescu, so gâsește expresia abstractă, prozaică : «deosebite», care nu no deşteaptă
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în minte nicio imagine şi nu contribue întru nimic 
la exprimarea tristeței, ce constituo fondul acestor 
versuri.. 

Şi mai mult strică Alecsandri electul unci frumoase 
strofo din «Groza», punind ca încheiere, un termen 
abstract care nu contribue întru nimic la întărirea 
imaginei de sărăcie pe care o exprimase minunat mai 
inainte, printr'o serie de expresiuni concrete (11): 

Oameni buni, an-iarnă, bordeiul mi-arsese 
Şi, pe-un ger cumplit, 

Nevasta cu pruncii, pe cimp rămăsese, 
N'aveam nici do hrană, nici ţol de "velit 
Şi nicio putere, eram prăpădut. 

In acest exemplu expresia aeram prăpădit> o cu 
atit mai rea cu cit e şi o repetiție a expresiei «şi 
nici o putere», care, deși abstractă, este necesară, 
întrucit rezumă ceeace s'a spus mai înainto şi no 
arată pe omul, despra care e vorba, nu numai lipsit 
de celo absolut trebuincioase (casă, hrană, ol), dar 
şi în neputinţă de a-şi agonisi allele,—adică aprăpădit». 

II. Sint bucăţi do proză în care so găsesc propozi- 
tiuni exclamative şi interogative, inversiuni și gră- 
mădiri do expresii, care dau vorbirii un mers repede, 
fără să aducă nici un folos clarităţii lucrului, ce ni 
se explică; tot aşa sint bucăţi de poezie, în care 
mersul vorbirii este greoiu, deși simţirea, ce poetul 
vrea să exprime, ar cere o vorbire mai vie, cu mai 
multă mişcare. In aceste cazuri, prozatorul dă po faţă 
subiectivitatea sa, felul simțirii sale, iar poetul lipsa 
sa de adevărată simţire; unul îşi strică proza, celălalt 
poezia. 

Astfel în exemplul (12): 

Şi astăzi ca gi în trecut putem face observaţiunea urmă- 
toare: cu cit civilizaţiunea se ailă la o naţiune într'o stare 
mai simplă, într'o virstă mai tinără, mai lipsită de cultură şi 
ştiinţă ce ni le dau timpul și încercările, cu atlt poporul simte 
pentru spopeelo sale naturale, pentru legende, balade, basme 
într'un cuvint pentru orce porestire tersificată, o iubire, nai 
mare, mai vespectoasă şi mai stăruitoare, 

7. 
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repetițiile nefolositoare «mai simplă, într'o virstă mai 
tinără, mai lipsită do cultură şi ştiinţă»; «mai mare, 
mai respectoasă şi mai stăruitoare», şi «pentru le- 
gende, balade, basme, într'un cuvint pentru orce po- 
vestire versificată» (caro cuprinde şi un nou sens, 
intrucit basmele nu sint versificate), dau vorbirii o 
mişcare caro ne ameţeşte şi no împiedică de a pri- 
cepe uşor şi limpede co vrea să zică autorul 1). 

În exemplul (15) în cara Gr. Alexandrescu vrea să 
cinte «Unirea Principatelor» (13): 

Pe antice monumente am văzut ades sculptate 
Acvila, co poartă crucea, zimbrul țării 'nvecinate 
Subt o mină, o coroană, întrunite figurind; 
i în techea Capitală, o măreaţă minăstire 
După lupte singeroase, monument de "mfrăţire, 
D'al Moldovei Domn clădită, stă trecutul atestând, 

Ce spun aste suveniro? Ele-arată c'attădată 
Inainte-acestor lupte, în vechime depărtată, 
Fii al Romci cei eterne, aceşti populi au fost fraţi; C'ale lor restrişti cumplite au îztor în depărtare, 
Că la răul ce-i apasă nu pot s'afle lecuire 
Decit numai în unirea, către care sint chemaţi... 

pe lingă alte defecte — expresii abstracte, prozaice 
«invecinate», «figurind», «<atestind, ete., — cel mai 
mare o că pentru sentimentul do însuflețire, de bu- 
curie, întrebuințează fraze lungi Și greoae, care ne 
trezesc în suflet tocmai un sentiment contrariu. Ca 
deosebire propoziţiunea : «Şi în vechea capitală o mă= 
reaţă mtnăstire.. stă trecutul atestind>, tăiată în două prin expresiile atributive : «după lupte singeroase, mo- numente de înfrățire, de al Moldovei Domn clădită» 
ne oboseşte și no face să simţim altceva decit en- 
tusiasmul înălțător, ce vrea să exprime. Tot aşa avind o tăietură analoagă, fraza: aEle arată c'altă- 
dată... aceşti populi au fost fraţi» impreună cu su- 
bordonatele, ca urmează. 

  

1) Acest defect, într'o clasică critică literară, a fost numit beţie de curinte (Vezi Z. Aaioreseia «Critics. .
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HI. Sint bucăţi do proză, în care vorbirea este rit- 
mată, adică, accentele tonice ale vorbelor se succed cu 
regularitale, fără ca această alcătuire meşteşugită să 
contribue cu ceva la lămurirea ideilor, co autorul vrea 
să exprime (proza ritmată). Sint bucăți de poezie în 
care succesiunea vorbelor accentuate in vorbire (ritmul 
vorbirii) nu se' potriveşte cu mișcarea avintului sim- 
țirii, co poetul vrea să întrupeze; sau altele, în care 
succesiunea accentelor tonice ale vorbelor nu se po- 
triveşte cu aceea cerută de regulelo versului, în care 
sînt compuse. Atit proza, caro o ritmată, fără tre- 
buinţă; cit şi poezia, care nu ţine seamă să potri- 
vească ritmul vorbirii, cu acela al avintului simţirii, 
sau care nu respectă ritmul versului, sînt defectuoase. 

Exemplul (8), nu e dectt o bucată de proză în caro 
accentele cuvintelor se succed cu regularitate, fără 
ca acest ritm să contribue la înţelesul frazelor. Din 
contră ridicarea şi coborirea regulată a tonului e de 
o monotonie, care adoarme atenţiunea, în loc s'o ţină 
deşteaptă spre a urmări legătura precisă dintro jude- 
căți. E o proză rea. 

In exemplul (1-4): 

Păi ci-că Alexandru Vodă deto odată hrisov unui baş-boer 
de dia cu fundul! işlicului at, ca al pugiumanului domnesc şi 
cu drept de barbă pină la rindul țiţelor. Apucatu-s'a acel boer- 
baga să facă în țară lucru ce n'a mai fost: fabrică do galuri, 
Si dete M. 8. Vodă acelei fabrici privilegiu cu hrisov domnesc, 
scris po picla şi cu peceto mara acăţată. Şi iată că, la hriso- 
vul domnesc, ăla mindru, îinpodobit cu sloro roşii şi poleite 
de dascălul Florea dela şcoala Sfete Gheorghe, scria că numai 
ia fabrica baș-boerului să meargă do acum norodul, ca să-şi 
văpsească lina de velinţe şi do haine. 

avem un început de naraţiune poetică, în care, ca s'o 
citim cu înțeles, trebua să accentuăm vorbele sub- 
liniato. Cind o citim însă pentru prima dată — şi 
cu deosebire aceasta se observă foarte clar la fraza în- 
tlia — sîntem îndemnați de mersul frazei să lăsăm 
tonul tocmai la acele vorbe: «bas-boer», calb», adom- 
nesc>, etc. Această ciocnire între întonarca naturală 

o
.
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cerută de mersul frazei şi între întonarea silită, ar- tificială, cerută de construcţia ei, na arată că această proză poetică este lipsită de ritmul cuvenit, şi prin urmare, din acest punct do vedere, o defectuoasă. Gr. «Mczandrescu, unul din ceci mai mari pocţi ai. noştri, aro în poeziile sale multe greşeli şi în privinţa ribmului vorbirii şi în privinţa ribnului versului, mai ales în cele slabe. Se vede aceasta cu deosebire din următorul exemplu (15), care este începutul bu- cății «Vicaţa cimpeneascâv, co mai păcătueşte şi prin faptul că e prozuică: 
Departe d'acele locuri, 
Ce poate m'ar fi “nsutiat, 
De ţărăneştile jocuri 
Ce-adesea m'au înctntat: 
Cuprins de nemulțumire, 
De grijă şi de inthnire, 
De soarta mea ocolit; 
In rele co mă *mpresoară, 
Ce pinduri, idei omoară, 
Spiritu-si pierde puterea. 
A greu să descrii plăcerea 
Cind sufletul o mihnit. 

Ca să putem citi această bucată, ţinînd scamă do A riul versului în care e scrisă, ar trebul în loc de: 

Ș 

N 
NY 

“pârte, poâte, țărăniştile, — să pronunțăm : departe, poatt, țărăneştile, etc, 
In ce priveşte ritmul vorbirii, care nu so potriveşte cu ritmul avintului simţirii, ne oprim la ultima, frază, în caro sentimentul e mai vizibil, şi observăm că pen- tru ca poctul să facă şi po alţii să-i simță cuprinsul, ar fi trebuit să construiască: Greu e să descrii plă- cerea, cind o sufletul mihnilt, şi să ne silească să pro. nunțăm mai apăsat cuvintele: greu, plăcerea, sufletul mihnit, ca unelo co sint mai însemnate din punctul de vedere al Simţirii, co vrea să exprime. Poetul însă ne sileşte (ţintnd scamă do ritmul versului, în care e scris bucata) s'o pronunțăm: «E greu să descrii plăcerea cînd sufletul e mihnitp și face să so piardă 0 mare parte din efectul simţirii sale. 
Mihail Dragomirescu, Teoria poeziei. 

ea
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IV. Sînt scrieri pe care autorul lor le dă drept proză, 
dar din caro nu putem pricepe uimic sau prea puţin 
în privința obiectului sau faptului existent de explicat; 
întrinsele so străvede starea de confuzie mintală a 
celui ca le-a compus. Tot astfel sînt scrieri pe caro 
autorul lo dă drept poezie, dar din care nu putom 
prinde în sufletul nostru nicio simţire limurită; în- 
tr'însolo însă so străvede o lipsă de sentiment sau o 
stare ciudată sufletească, străină de simţirea ome- 
nească în genere. Şi unele şi celelalte din aceste 
scricri nu merită să poarte numele, ce-l pretind. Sint 
scrieri rele. 

(i. Sion, vorbind despre unul din poeţii moldoveni 
dela începutul veacului, Conaki, scrie: (16) 

Prima simptomă « perfecţionării sufletului lui Conaki fu pre- 
dilecţiunea sa pentru poezie... 

dar îndată mai jos adaogă: 

Toţi ştim cum ajunge cineva poet: cl mai întliu trebue să se 
nască cu asemenea predilecţiune. 

Din prima propoziţiune înțelegem că predilecțiunea 
pentru poezie a lui Conaki s'a arătat ca un simptom 

al perfecţionării sufletului său, după ce, so înțelege, 

trăise mai multă vreme fără acest simptom. Din a 

doua frază înțelegem din contră că predilecţiunea pen: 

tru poezie nu vine mai tirziu în vicaţă, ci se naşte 
odată cu omul. E o contrazicere din caro nu înţelegem 
co vrea să zică autorul. 

Acelaş autor continuă: (17) 

dela 1806 pină la 1834 Conakt a fost mereu în funcțiuni; 

dar îndată mai jos se contrazice: 

dar în înterralul întrerupțiunilor sale din funcțiuni se ocupă 

cu profesiunea sa de inginer hotarnic. 
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Un scriitor vrea să no dea drept poezie, următoarea 
bucată. (18) : 

Fiori uşori şi rozi danţaţi 
In roz de lună, 

„Teorba sună, 
Voi rozi fiori uşori, 

Ah! rozi fiori, 
Safire vii şi verzi sclipiri, 
Ţipind palant pe dalba baltă, 
În flăcări mari apusul saltă, 

Lachmi 
— La, mi, mi, la. 

Enumu, dar nu. E Ptah. 
Din turn 

Preschimbă zarea 'n moarte sumbră 
Si” Hapi, greu trecind în sbor, 

—50L. 

Se paro că autorul a vrut să ne dea printr'această 
succesiune de vorbe sentimentul de tăinicie, care ne cuprinde, gindindu-no la vechea lume egipteană ; în realitate nu no dă decit o probă că-i lipseşte adevă- rata, simţire şi îşi închipuo că rostul cuvintelor o de a 
ne încinta numai cu sunetul, iar nu şi cu înţelesul lor, Cit de clar ne apare un asemenea simţimînt în «Egipetul» lui Eminescu, deşi cu unele incorecțiuni de limbă şi de formă, vedem din următoarele versuri : (19) 

«. Ale piramidei vizuri, alo Nilului reci unde, „ile trestiilor sunet ce, sub luna ce pătrunde, 
lar a fi snopuri gigantici de lungi sulițe de-argint, Toata apei, a pustiei şi a nopţii măreție 
Se unesc să 'mbrace mindru vechea-acea împărăţia Si învie în deșerturi şir de visuri co to mint. 
Riul sfint ne povesteşte cu-ale undelor lui gure, De-a izvorului său taină, despre vremi apuse sure; Sufletul se “unbătă "n visuri care-alunecă în sbor, Palimii risipiţi în crînguri auriţi de-a lunii rază "Nalţă sveltele lor trunchiuri, noaptea-i clară luminoasă, Undele visează spume, cerurile "nşică nori. 
ŞI In templele măreţe, colonade 'n marmuri albe, * Noaptea zeii so preumblă în vestinintelo lor dalbe S'ale preoţilor cintec sună 'n harfe de argint; 
Şi ta vintul din pustie, la răcoarea nopţii brună, Piramidele din crestet aiurină şi jalnic sună ” Şi sălbatice se pling regii în giganticul mormint..
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Nota 2. — Deosebirea dintre poezie si proză făcută aci duce la concluziunea că «discursurile», cu caro se ocupă Retorica 
nu sint nici bucăţi de proză nici de poezie. 

Proza întrupează rezaltatele, po care le păseşte inteligenţa 
analizind, fAră părtinire, realitatea lucrurilor ; poezia intrupează 
impresiunile, pe care poetul le primeşte dela lume, indiferent de folosul, ce-ar putea trage din ele, Proza și poezia, avind fie- 
care un fond particular, au o notă comună: si una, şi alta sint 
impersonale. 

Oratorul prin discursul său ţinteşte însă să producă o con- 
vinpere în auditor: el are un scop personal în vedere — sco- 
pul de a spune voinței sale, voinţa auditorului. Discursurile 
nu întrupează dar nici rezultatele, la care a'unge raţiunea cerce- 
tind lucrurile, nici impresiunile ce primeşte sensibilitatea de 
la ele, ci impulsiunile unei voințe do a modifica alte voințe în 
folosul său. Discursul este personal: este un aznestec sui generis 
de proză gi do poezie, dar nu esto nici proză nici poezie, 

2
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CAP. 1. 

FONDUL POEZIEI 
  

A. Elementele fondului. 

$ 5. Fondul poeziei, precum am văzut; ($ 1) constă dintrun obiect sau fapt, care, deşi este subiectiv sau imaginar, ne face totuş impresia că e real, avind par'că o existență proprie mărginită în timp şi spaţiu. Aceasta însemncază că fondul poezici este ideal, întrucit e imaginar, şi individuul, întrucit este real. — Fondul poeziei se mai numeşte concepțiune. 
Idealitatea fondului pozici provine din pricină că nu se compune din toate amănuntele unui obiect sau fapt real, ci numai din cttova amănunte caracteristice, 

extrase din confuziunea cctorlalte ; iar individualitatea, din pricină că aceste amănunte caracteristice, atit în elementele proprii, cit şi în legăturile dintro ele, sint atit de vii şi de firesc îmbinate, că ele par la olaltă un singur lucru, deplin şi nedespărţit, și deşteaptă în su- fletul nostru o anume stăre de sentiment, unică şi clară. AtIt această unitate a lucrului, clt şi starea de sen- timent unitară, care-l învălue ca atmosferă nedespăr- ţită, no produc o plăcere particulară numită emoțiune cslelică. Ea e dovadă că concepțiunea, poeziei, despre care luăm cunoştinţă, este o adevărată creațiune, adică



e un obiect imaginar sau nereal, dar care are perfecta 
aparență a realităţii sau adevărului. 

Aceste caractere ale fondului poetic le putem desco- 
Fer în poezia aMelancolie» de Eminescu (20): 

p
n
 

Părea că printre nouri s'a fost deschis o poartă 
Prin care trece albă regina nopții moartă; 
U dormi, o dormi în pace printre făclii o mie 
Si în morimint albastru si 'n pinză argintie, 
In mausolcu-ţi mindru, al cerurilor arc, 
Tu adorat şi dulce a! nopților monarc! 
Bogată în întinderi stă lumea 'n promoroacă 
Co sate și cimpie cun luciu văl imbracă ; 
Văzduhul scinteiază şi, ca unse cu var, 
Lucesc zidiri, ruine pe cimpul solitar, 
Şi țintirimul singur cu strimbo cruci veghează, 
O cucuyae sură pe una se aşează, 
Clopotnița trosneşte, în stilgi izbeste toacă 
Și străveziul demon, prin acr cind să treacă, 
Atinge "'ncet arama cu zimţi-aripii sale, 
De-auzi din ca un vaet, un aiurit de jale. 

Biserică 'n ruine 
Stă cuvioasă tristă, pustie şi Vătrină, 
Şi prin ferestre sparte, prin uşi ţiua vintul; 
Se pare că vrâăjeşte şi că-i auzi cuvintul. 
Xăuntrul ci pe stilpii-i, păreţi, iconostas 
Abia conture triste şi uinbre au rămas; 
Drept preot toarce-un greer un gind fin şi obscur, 
Drept dascăl toacă cariul sub învechitul mur. 
o... ... . ..... .  . . . . . .... 
Credinţa zuprăveşte icoanele 'n biserici — 
Si 'n sutletu-mi pusese porestele-i feerici, | 
Dar de-ale vieţii valuri, deal furtunii pas 
Abia conture triste şi umbre au rămas. 
In van mai caut lumea-mi în obositul creier, 
Căci răguşit, tomnatic, vrăjeşto trist un şreicr ; 
Ve inima-mi pustie zadarnic mina-rni ţiu, 
Ea bate ca şi cariul încet într'un sicriu. 
Și cind gindesc la vieața-mi Imi pare că ea cură . 
Incet repovestită de o străină gură, 
Ca şi cind n'ar fi viaţa-mi, ca şi cînd n'aşfifostt,.. 

Cine-i acel ce-mi spune povestea pe do rost, 
De-mi țin la el urechia şi rid de clte-ascult 
Ca de dureri streine 2... Par'cam murit do mult! 

|
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Fondul acestei poezii constă dintr'un obiect caro e 
sufletesc : sentimentul unui om care a pierdut toate 
credințele copilăriei, tot farmecul şi speranţele vieţii 
şi sa instrăinat atit de mult de ceea ce era odată, 
că nu so mai recunoaşte; par'că în sufletul său ar 
descoperi pe altul decit pe sine însuş, par'că e! însuş 
ar fi murit do mult; iar starea de sentiment clară şi 
unitară co ne deşteaptă în suflet, este plăcerea ce ne 
face splendoarea caldă şi plastică în care poetul învă- 
lueşte ca într'un nimb, acest sentiment deprimant do 
melancolie, fără ca însă să-l turbure. 

Acum, dacă cercetăm, vedem că acest obiect su- 
fletesc, ce constitue fondul poeziei, este imaginar, adică 
e ideal. In adevăr, deş) poetul a trebuit să resimtă 
de multeori în sufletul său în mod real această nemăr- 
ginită tristeţe, totuşi, spre a o transforma în fond poetic, 
ol a extras dintrinsa numai amănuntele cele mai 
limpezi şi mai caracteristice, lăsind la o parte pe cele 
neînsemnate şi tuvburi. Fondul acestei poezii nu e 
sentimentul de desnădăjduire şi instreinare de sine 
însuşi, pe care-l va fi simţit poetul in anume loc şi în 
anume timp, ci un simbol, o icoană a tuluror mo- 
mentelor, în care va fi fost cuprins de această adincă 
şi nefericită stare sufletească. El dar constitue nu un 
obiect real, ci unul imaginar, ideal. In acelaş timp 
însă acest obiect îl simţim totuşi ca o realitate, aro 
aparenţa adevărului. In adevăr amănuntele caracte- 
ristice, po care poetul le-a ales ca să-l compună, 
par'că le vedem și le pipăim atit pe fiecare în parte, 
cit şi în legătura dintre ele, Astfel ni se înfăţişează 
cu 0 vioiciuno rară mai întiiu tabloul bisericii vechi 

_si pustii. Tristă şi părăsită, bătută do vinturi ştbin- 
tuită de spirito misterioase, ea so înalţă în mijlocul 
unui cimitir, po cind în depărtări lucesc rece clădi- 
rile albe şi cîmpiile brumate, luminate de razele lunii, 
ce trece printre porţile norilor, şi de făcliile miria- 
„delor de stele, sub arcul de mausoleu al cerurilor al- 
bastre. Acest tablou atit de viu este închegat din mai
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multe tablouri care se succed şi se reunesc nesilit 
unele cu altele: cerurile cu luna, întinsul cimpiilor 
brumato și casele albe, cimitirul, biserica. Apoi poetul 
ne înfăţişează un al doilea tablou acela al propriului 
său suflet, în strinsă legătură cu cel dintiiu, tot atit 
de viu şi pipăit ca și acesta, deşi avem a face cu im- 
presii nu din lumea externă, ci din lumea sufletească, 
atit do puţin clară în fiinţa ci. Precum acea biserică e 
părăsită şi într'insa nu se nai vede nimic din splen- 
doarea slujbei dumnezeești care o umplea altădată de 
lumină şi do credincioși, tot aşa sufletul lui, din care 
a perit credințele şi iluziunile copilăriei, şi-a perdut în- 
ţelesul şi rostul, în el nu mai luceşte lumina, bucuriei, 
ci intunericul desgustului şi al morţii. Sufletul său a 
devenit străin şi necunoscut de propriul său stăptn. 

Dindu-ne seamă do tablou! extern care simbolizează 
așa de viu starea sufletească de desnădăjduire, ce: 
constitue obiectul propriu al concepţiunii, noi simţim 
că aceste elemente deosebite fac unul şi acelaş lucru ; 
po do altă parte observăm că această unitate esto 
desăvirşită, prin lumina vie, co răsare din fiecare 
aniănunt, prin contururile precise co le au și prin căl- 
dura sinceră și severitatea maistoasă și totuși familiară 
co se resiinte pretutindeni. Conştiinţa reunirii într'o 
singură impresiune a tuturor acestor elemente consti- 
tue emoţiunea estetică, ce ne produce această poezie. 

$ 6. De aci rezultă că elementele, ce constitue fondul 
poeziei sint: 

1. Un obiect sau un fapt_ideal cunoscut sau ne- 
cunoscut material sau suilctese care no apare real 
şi ale cărui particularități pot fi reduse la o singură 
ideie. Este ceeace am putea num! conținutul sau mate- 
rialul poetic al poeziei. 

2. O simţire sui generis, nedeslipită de toate ele- 
mentele acestui Ghiect şi care îi dă o strălucire nouă, 
originală, şi unitară. Este fondul propriu zis sau ori- 
ginalitatea. 

3. Emoţiunea, estetică, ce derivă din conştiinţa uni- 
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tăţii acestor două elemente și caro este semnul că ele există cu adevărat în concepțiunea poetului. In adevăr, în lucrarea poetică de mai sus am des- coperit mai întiiu un obicet sufletesc, mai mult sau mai puţin cunoscut: desnădăjduirea înstrăinării de sine însuşi, care, ideal prin amânuntele ce conţine, ne face totuşi impresia realităţii. In al doilea rind, am descoperit că acest cbiect atit de trist este învăluit totuși într'o atmosferă de strălucire caldă şi plastică, care deosibeşte această concepţiune de toate concep- țiunile, care ar avea acelaş obiect: originalitatea lui Eminescu. In al treilea rind am constatat că, deși obicetul esto trist, totuşi dindu-ne seama de sinteza. elementelor co conţine, simţim o plăcere ideală și su- perioară, ce caracterizează emoţiunea estetică. $ 7. Originalitatea reprezintă esenţa intimă a su- fetului poetului : felul său propriu do a fi, cu care s'a născut şi care poate fi distrus de împrejurări, dar nu poate fi creat de cle. Ea so poate înfățișa sub două forme: 1) sub forma incomplelă sau pasivă (recepti- vitatea sufletească) şi 2) sub forma complelă, plastică sau activă (imaginaţia propriu zisă sau fantazia). $ 8. Se numeşte originalitate pasivă, necomplelă sau de intuiţie acea strălucire particulară, co descoperim în scrierile marilor scriitori, fie noeţi, fie oratori sau prozatori. Ea constitue farmecul poetic al prozei şi discursurilor, farmec caro lipseşto sau e cu totul ne- însemnat în operele de imitație. Ea provine din felul caracteristic în care poetul, prozatorul sau ora- torul îşi leagă în mod natural ideile, sentimentele şi pornirilo sale, cind voeşte să întrupeze, să explice sau si susțină o idee, Ea reprezintă realitatea per. ceptibilă a sufletulai scriitorului, frumuseţea lui, in- dependent de frumuseţea, ce ar deriva din ideile sale. Ea esto cea mai adincă, cea mai stabilă caracteris- tică din snfletul nostru, căci ca, poate persistă chiar în scrierile fără valoare ale unui mare scriitor: ca constitue ultima, licărire ale unui geniu ce şi-a pier-
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dut puterea de creațiune. Sub influența ei, ideile 
orcit de abstracte ar fi dobindesc relief şi vieaţă, 
pentrucă ele fac atunci parte integrantă din sufletul 
scriitorului şi par oarecum ca nişte simple organe de 
exteriorizare al lui. 

Să cităm, spre a ne convinge, cîteva exemple. In 
opusculul «Progresul Adevărului», d. T. Maiorescu 
caută să ne convingă că caceia, sînt adevăraţi scrii- 
tori, care în momentul lucrării se gîndesc numai la 
perfecţia, acelui lucru, uitindu-şi interesele lor per- 
sonale». Iată ce relief şi vicaţă răsare din felul parti- 
cular, în care își formulează, își rîndueşte, şi-şi desvoltă 
deosebitele judecăţi în legătură cu această ideo: (21) 

Mulţi scriu şi multe se scriu în literatura lumii; multe 
idei trecătoare, foarte multe păreri greşite, unele adevăruri şi 
din cînd în cînd o creaţiune frumoasă, 

Regele egiptean Thamus, după spusa lui Plato (Pheacdrus 
LIN), din adinca vechime îşi arătase temerea, că mare strică- 
ciune va aduce scrierea între oameni, slăbindu-le memoria, 
desvăţindu-i dela proprie gindire şi deprinzindu-i mai mult cu 
părerile altora despre înţelepciune decit cu insă înțelepciunea, 

La noi, ce e drept, se scrie mai puţin, dar tot se scrie cite 
ceva, şi poate nu se va găsi de prisos ca să ne întrebăm odată 
într” un mod mai general: pentruce scriem ? 

„ Scriem pentru a răspindi gindirea mai departe decit o duce 
vorba. Vorba nu poate trăi mult nici în timp, nici în spaţiu. 
Rostită acum, ea amuţeşte apoi; auzită aici, ea. se pierde acolo. 
Uncori o prinde cel ce o aude şi îşi aduce aminte do ea,-o 
poartă din loc în loc. Dar tot numai este vorba dintiiu: adu- 
cerea aminte e necredincioasă, vorba purtată de altul nu e 
gindul vorbitorului, ci graiul purtătorului. 

De accea sunetul trecător caută a se transforma în literă 
statornică şi ideia astfel întrupată, spărgînd marginile spaţiului 
şi momentului, tinde a străbate în depărtarea locurilor şi în 
viitorul timpurilor. . 

Dar co ideo merită această transformare ? Ce simţire poate 
îi menită a eşi din marginea firească a simplului graiu şi a 
so răspindi într: un popor întreg, poate în lumea întreagă din 
generaţie în generaţie ? 

Numai acea ideie şi acea simţire care, prin cuprinsul ci şi 
din chiar izvorul ei sa înălţat peste interesul strimt al îndi- 
vidului şi a găsit în capul celui ce-o produce acel prisos al 
concepţiunii, care îi dă valoare universală, 
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Nu scopul de a ajunge la un folos individual prin scriere ; 
nu deşertăciunca de a, te vede trecut printre autori ;nu ambi- 
țiunea do a întrece pe alţii — nu aceste impresii personale îţi 
dau dreptul de intrare în literatură. Numai entusiasmul Îrn- 
personal pentru ceeace ştii că esto adevărat în gindirea ta și 
pentru ceeace simţi că este frumos în închipuirea ta, numai 
aceasta îţi pune pe frunte seninul celor chemaţi. Şi dacă un iinăr 
cu minte şi cu inimă, dar care se îndoeşte încă de sine, ne-ar 
întreba „prin ce să cunosc, dacă sînt dintre cei aleşi 22 i-am 
răspunde repetind un aforism zis bunioară: Acela aro voca- 
țiune care în momentul lucrării se uită pe sine. 

Căci ceeace împiedecă pe atiţia oameni, de altminteri inteli- 
genţi, de a vedea bine, de a gîndi adevărat şi de a scrie fru- 
mos, şi ceeace-i condamnă de a rămîne totdeauna mediocri, 
este tocmai mărginirea mediocrităţii lor în interese exclusiv 
individuale. Prin negura egoismului, nu străbate lumina ade- 
vărului, nici căldura frumosului. 

Așa dar: entusiasmul impersonal — iacă semnul hotăritor 
al celor chemaţi!?). 

“In această, bacată vedem că, spre a desvolta, ideia, 
dată, autorul ne arată mai întiiu, în cîtova, judecăţi 
limpezi şi par'că împreunate printr'o căldură concen- 
trată, cite lucruri de prisos sc scriu în lume: (22) 

Mulţi scriu și multe se scriu în literatura, lumii : multe idei trecătoare, foarte multe păreri greşite, unele adevăruri şi din cind în cînd o creaiune frumoasă, ” 

Dacă un altul s'ar fi mulţumit să zică, cu aparență, 
de mai mare claritate: (23) 

In literatura universală se scriu foarte multe scrieri relo şi 
prea puţine scrieri bune, ” 
ideia, ar fi pierdut acea limpezime şi căldură care îi 
dă relief şi viaţă reală, şi pe care autorul le obține 
enumărind într'o gradaţie ascendentă-descendentă din 
punctul de vedere al cantităţii (emulto», «foarte 
multe», unele» şi adin cînd în cînd 09) şi într'o 
gradaţie descendentă-ascendentă din punctul de ve- 
dere al calității (cidei trecătoare», «păreri greşite», cadevăruri», «ercaţiune frumoasă»), cuprinsul carac- teristic al acelor deosebite scrieri. 
A 

1) T, Maiorescu «Critice».
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“După ce ne arată cite lucruri de prisos se scriu 
în lume, autorul ns aminteşte, în judecăţi ceva mai 
reci, dar tot așa de luminoase, că încă din adinca 
vechime» oamenii so temeau că scrierea are să aducă 
o «maro stricăciune». 

E natural acum, după ce ştim amarea stricăciune» 
a scrierii cu orce preţ, ca; să se întrebe: «pentru ce 
scriom ?» Şi acea, căldură concentrată şi limpede, ce 
constitue originalitatea sa de intuiţie, cu deosebire în 
acest pasagiu se simte: ideile au un relief şi o vicaţă 
aproape proprie, ca într'o adevărată poezie: (24) 

„Vorba nu poate tră! nici în timp, nici în spaţiu. Rostită 
acum, ca amuţeşte apoi; auzită aici, ea sc pierde acolo. Uneori 
o prinde cel co o aude şi îşi aduce aminte de ca, o poartă 
chiar din loc în loc. Dar tot nu mai este vorba dintiiu: adu- 
cerea, aminte e nceredincioasă; vorba purtată de-altul nu e 
gindul vorbitorului, ci graiul purtătorului. 

Acelaș lucru l-am fi putut exprima, poate tot aşa 
do clar pentru minte, dar de-o claritate rece şi lip- 
sită de caracter, adică de originalitate de intuiţie: (95) 

Vorba dispare îndată ce am pronunțat-o; ca nu se aude 
decit la o mică distanţă împrejurul nostru. şi nu se poate 
păstra pentru viitor. Uneori cel ce o aude o spune și la alţii, 
dar 0 spune în mod schimbat pentrucă memoria nu poate 
reproduce perfect ceeace a îmmagazinat, Ea nu se mai potri- 
veşte cu gindul celui ce-a spus-o întii, pentrucă e modificată, 
de cugetarea celui ce-o comunică. 

Comparînd aceste două bucăţi vedem îndată deo- 
- sebirea, dintre ele şi pricepem că superioritatea, celei 
dintiiu constă, în abundența sau strînsa 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 că ideile 
ce exprimă tac parte integrantă din sufletul autorului, 
sînt realităţi ale sufletului său. Urmînd această ana- 
liză dovedim acelaş lucru, că întreaga compoziţiune, 
deși are fond prozaic, întrucît autorul într'insa ne 

"explică adevărul unei idei, totuşi în acest fond des- 
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coperim 0 căldură şi strălucire proprie, care nu provine de altundeva decit din frumusețea reală a sufletului autorului, din unitatea, caracteristică co constitue deo- sebitele idei, sentimente şi tendinţe ale acestui suflet, Iar priceperea, intimă a acestei unități este însoţită, de o plăcere, care avind acceaş .tonalitate ca emo- țiunea, estetică, ave aproape aceeaș calitate şi intensi- tate ca şi dinsa. Este o emoţiune estetică, necompleti derivată dintro originalitate pasivă, 
Pentruca să ridiculizeze pe oamenii politici care, aminind afacerile Statului de azi pe mîne, nu ajung să, săvirșească nimic folositor, Gr. Alexandrescu com- pune fabula: aLișiţa, Rața, şi Gisca» : (26) 

Spun că "n vara, trecută, o lişiţă şi-o rață Ai lebedei de baltă consilieri privaţi, 
Sub preşedinţa, giştei s'au strîns de dimineaţă Pe lac la Cisniigiu — Acolo învitați 
Erau din înalt ordin, a hotări în sfat 

O pricină do stat, 
Adică prin desbateri adinci să chibzuiască Pentru un peşte mare cu ce sos să gătească. Căci lebăda gitoasă, 

Vroia să dea o masă. 
Mare le fu gilceava şi lungă convorbirea. Prezidentul lo zise: „Fraţilor senatori, „Să lăsăm chibzuirea, 
„Pricina, cum se vede, e foarte delicată „Și dup'a mea părere trebue aminată ; „Veniţi miine în zorit, 

Propunerea aceasta cu toţi o-aplaudară 
i pentru ?ntiia oară 

Pe giscă lăudară 
Pentru « ci ideie ; apoi, so risipiră Şi-a doua zi iarăşi lacelaş loc veniră. Pină a doua zi însă ştiţi co s'a întîmplat? Fiind vară şi soare Şi o căldură mare, 

Peștele s'a stricat, 
Şi racii l-au mîncat. 

In această bucată se dă pe faţă decadenţa, com- plotă a talentului acestui mare poet al nostru. Per- sonagiile animale, ce vrea să creeze și acţiunea, la,
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care le puno să ia parte, n'au nici un înţeles temeinic. 
Lobăda, care vrea să afle cu ce sos să gătească un 
peşte, n'are nicio noimă. Gisca, nedînd nici o moti- 
vare semnificativă propunerii de amînare din caro să 
vedem starea ci sufletească, nu ne înfăţişează nimic, 
și cu atit mai puţin Lişiţa şi Rața, despre care numai 
ştim că au aplaudat şi au lăudat po Giscă, fără să ştim 
pentruce. Cu alte cuvinte elementele, ce constitucsc 
conţinutul concepţiunii acestei fabule, nu simţim că 
se îmbină în mod necesar între ele şi nu dau naștere 
unui fapt sau obiect unităâr. Puterea -activă, origi- 
nalitatea plastică, despre care poetul a dat dovadă 
n alte fabule şi bucăţi poetice, nu se simto de loc 
în «Gisca, Lişiţa şi Rața»; şi de aceca acțiunea, și 
caracterele, co închipue că iau parte la ca, deşi nu 
sînt împrumutate de nicăeri, deşi adică (după accep- 
țiunea curentă, şi neexactă a cuvîntului) sînt originale, 
— nu au nicio valoare poetică. Dar dacă în această 
bucată nu se revelă originalitatea, plastică, totuși în- 
tr'insa descoperim cu evidență farmecul originalității 
pasive sau incomplete. Limpedea simplitate, repezi- 
ciunea şi bogăţia de idei naturală cu care înfăţişează 
faptele, seriozitatea, ironică şi totuşi uşoară, ce carac- 
terizează uneori umorul lui Gr. cMexandrescu, sînt 

“tot atitea olemente care vădesc felul de a fi, frumu- 
seţea, sufletului acestui poet, originalitatea lui de intui- 
ție. Din pricina ei, cele mai multe opere fără valoare, 
datorite acestui premergător al adevăratei poezii în 
literatura noastră, au totuș mai multă valoare decit 
scricrile multor din contimporanii săi, chiar cînd a- 
coştia dovedesc că au mai multă originalitate plastică. 

$ 9. Se numeşte originalitale aclivă, plastică sau 
crealoare, energia proprie a unui poet de a transforma, 

dâtele realităţii, de a le combina, în obiecte sau fapte 
noi, unitare, fără să le facă să piardă aparenţa, realităţii. 

Sentimentul estetic, ce ne provoacă asemenea crea- 

ţiuni esto necomplet, dacă odată cu originalitatea 
activă nu se dă pe faţă și originalitatea pasivă; e 
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complet însă, dacă în creaţiunea, co se datoreşte 
originalității active, se revelă şi originalitatea, pasivă, 
formînd unitate cu ca. 

Originalitatea plastică are deosebite grade, după 
cum este mai puternică şi mai adincă, după cum 
adică este mai liberă sau mai semnificativă în com- 
binaţiile sale. Din acest punct de vedere e posibil ca 
un poet să aibă o originalitate plastică slabă şi totuși 
adincă, sau din contră să aibă o originalitate plastică 
puternică şi totuşi superficială. Idealul, un poet îl 
atinge, cînd odată cu originalitate pasivă, limpede şi 
precis caracterizabilă, posedă o originalitate plastică, 
puternică şi adîncă în acelaş timp. 

Spre a lămuri aceste idei, să facem aplicaţiune la, 
citeva, exemple. 

1. Intre poeziile iui Eminescu se găseşte și «la 
Steaua» (27), care par'că e tradusă cuvint cu cuvînt 
după «Der Stern» a lui Gottfried Keller» (28). Le punem 
amiîndouă faţă în faţă: 

La steaua care-a răsărit, Siehst du den Stern îm fernsten Blau. 
E-o cale-atit de lungă, __ Der sterbend fast erbleicht ? 

Că mii de ani a trebuit Sein Licht braucht cine Ewighkeit 
Luminii să nc-ajungă. Bis es dein' Aug' ereicht. 

Poate demult s'a stins în drum Vielleicht vor tausend Iahren schon 
In depărtări albastre, Zur Asche stob der Stern 

Iar raza ci abia acum Und doch seh'n seinen lieblichen Schcin 
Luci vederii noastre. Wir dort noch still und fern. 

Icoana, stelei, ce-a, murit, Dem YWWesen solchen Schcines gleicht, 
Incet po cer se suc, Der ist und doch nicht ist, 

Era, pe cînd nu s'a zărit O Licb, dein anmutsvolles scin, 
Azi o vedem, şi nu e. Wenn du gestorben bist1), 

Tot astfel, cînd al nostru dor, 
Peri în noaptea-adincă 

Lumina stinsului amor 
Ne urmăreşte încă. 

3) Vezi tu steaua, care murind Poate de mii de ani steaua 
Aproape păleşte în depărtatul albastru? S'a şi prefăcut în cenușă A 
De-o vecinicie 'ntreacă are nevoia lumina-i, Şi totuş noiîi vedem încă drăgălaşu-i chip 
Ca să ajuvgă la ochiul tău. Acolo în tăcere, departe. 

Cu o asemenea licărire 
„Ce este şi totuşi nu este 

Scamină, o dragă, gingaşa-ți fiinţă, 
Cind tu vei fi murit,
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Deşi poezia lui Eminescu pare că nu e decit aceea, 
a lui heller, totuşi se găsesc între ele însemnate deo- 
sebiri. Lăsînd la, o parte deosebirea, în ce priveşte ori- 
ginalitatea, pasivă, care e mult mai vie și totuşi mai 
duioasă la Eminescu, poetul nostru, arătind în această 
ocazie puţina libertate a originalității sale plastice, 
a dovedit totuși în destul adincimea, ei mai mare decit 
a poetului german. In adevăr, Eminescu, refăcînd poezia, 
lui Keller, a făcut următoarele schimbări: 1) A logat 
impresia nu de chipul unei anumite fiinţe iubite, căreia 
heller îi amintește în mod crud că va muri înaintea lui, 
ci numai de sentimentul iubirii, ce ne-a, cuprins vreodată 
sufletul — i-a dat adică o semnificație mai puţin ma- 
terială şi mai generală, şi în acelaş timp mai deli- 
cată, şi mai pătrunzătoare. 2) A adincit mai mult 
imaginea stelei, care a perit şi totuş dăinueşte, și 
din această adincire a eşit admirabila strofă III, 
care la Kelley» se regăseşte întrun singur vers, sub 
forma, unei atributive (ce este și totuşi nu este). Atit 
prin rafinarea, impresiei dela primul punct, cit şi prin 
adincirea ci, poetul nostru a, dat dovadă originalității 
sale plastice şi a ridicat poezia inferioară a lui hello» 
la rangul de adevărată operă de artă. Poezia lui 
Eminescu «La, steaua» 6 precum vedem, un caz de 
originalitate plastică slabă, dar adincă 2). 

Mult mai liberă decit originalitatea plastică a lui 
Eminescu în această poezie, dar tot atit de pro-. 
fundă, ca şi a lui, față cu modelul din care s'a in- 
spirat, este originalitatea plastică ce descoperim în 
fabula lui Gr. Alexandrescu «Toporul şi Pădurea», pe 
caro fiind destul de cunoscută n'o mai cităm. Spre 
a ne convinge de calităţile fabulei poetului nostru, 
avem dacit s'o comparăm cu fabula, din care sa 
inspirat, «La forct et le Bâcheron», pe care La Fon- 
taine însuşi, autorul ei, o împrumutase dela alţi fa- 
bulişti anteriori : (29) | 

1) Cî. şi G. Pop, Eminescu şi Gottfried Keller, «Conv. lit. XXX».
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Un bâcheron venait de rompre ou d'tgarer 
Le bois dont il avait emmanch sa, cognte. 
Cetto perte ne put sitât se reparer 
Que la forât n'en fât quelque temps Eparene. 

L'homme enfin la prie humbloment 
De lui laisser tout doucement 
Emporter uns uniquo branche 

Afin de faire un autro manche: 
Ii irait empioyer ailleurs son gagne pain ; 
II laisserait debout maint châne et maint sapin - 
Dont chacun respectait la vicillesso et les charmes. 
L'innocente forât lui fournit d'autres armes. 
Elle en eu du regret. Il emmanche son fer. 

Lo mistrable no s'en sert 
Qu'ă depouiller sa bienfaitrice 
De ces principaux ornements. 
Elle gâmit ă tous moments: 
Son propro don fait son supplice. 

Yoilă, le train du monde ct do ses sectateurs: 
On s'y sert du bienfait contre les bienfaitours. 
Je suis las d'en parler. Mais quo do doux ombrages: 

Soient exposâs î ses outrages 
Qui no se plaindrait la dessus? 

Hâlas! j'ai beau crier et me rendre incommode 
L'ingratitude et les abus . 
N'en seront pas moins ă la mode. 

Lăsind la o parte perfecțiunea formală, care nu ne 
preocupă aci, şi mărginindu-ne numai la concepţiune, 
observăm că, în. afară de faptul că şi Gr. Alexan- 
drescu în fabula sa ne înfăţişează ca, şi La Fontaine 
pe un om care n'avea la, topor coadă, şi o pădure dela 
el care putea s'o împrumute, —încolo postul nostru este 
absolut original. La Fontaine vrea, cu ajutorul unor 
personagii închipuite, să plăsmuiască un fapt, care să 
pună în relief ideia, că adesea binefacerea, se întoarce 
în contra binefăcătorului; Gr. Alexandrescu ia, datele 
aceluiaș fapt, dar lo modifică, prin originalitatea, sa 
plastică, pentru ca, să exprime ideia, cu totul nouă, că 
cele mai multe rele ne vin nu dela vrăşmaşi, ci dela, prie- 
teni. In La Fontaine omul, care n'avea la topor coadă 
este un tăietor de lemne şi ne esto înfățișat ca un 
viclean, care dobindeşte prin şiretlic lemnul tre- 

Mihail Dragomirescu, Teoria poeziei. 3
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buincios dela pădure, şi-apoi îi răsplăteşte binefacerea, 
tăind-o; la Gr. Alexandrescu e vorba de un ţăran 
din vremile cînd toporul n'ar fi avind coadă şi care, 
în neştiinţa lui, se apucă să taie din pădure lemne 
de casă, dar nu izbutește, pînăce nu-i vine în ajutor 
chiar unul din copacii pădurii, care se face acoadă 
la topor». Din aceste schimbări rezultă altele, care 
dau fabulei lui Gr. Alexandrescu un farmec poetic, 
care lipseşte mai de tot în fabula franceză. Astfel, 
originalitatea plastică a lui La Fontaine, foarte des- 
voltată în alte fabule, este prea puţin vizibilă aci. E 
adevărat, tăietorul ne este înfățișat îndestul de indivi- 
dual, căci îl vedem luîndu-se bine cu pădurea, prin 
măguleli caracteristice şiretului nu prea deştept: (30) 

L'homme enfin la prie humblement, 
Do lui laisser tout doucement 
Emporter une unique branchoe.... 

Il irait employer ailleurs son gagne pain 
Il laisserait debout maint châne et maint sapin 
Dont chacun respeclait la vieillesse et les charmes.. . 

dar faptul că el, om, este nevoit să se roage de... pă- 
dure nu este de loc motivat prin vreo caracteristică 
reală a, acesteia. («Liinnocente forât»y nu ne spune 
nimic), aşa încit creațiunea, tăietorului viclean rămîne 
izolată fără să formeze o unitate cu celelalte elemente 
ale concepţiunii.' Mult mai puternică şi mai adincă: 
este originalitatea, plastică a lui Gr. Alexandrescu, 
în fabula, corespondentă. În adevăr, poetul nostru a 
priceput că relaţia pur imaginară dintre un om şi o 
pădure, aşa, cum reiese din datele primitive ale fabulei, 
nu putea fi concepută. fără contradicţie de impresie, 
dacă ar fi admis, ca La Fontaine, că omul, despre 
care se vorbeşte, a fi un simplu tăietor real şi actual, 
care-şi rupsese ori îşi pierduse coada dela topor. De 
aceea el presupune cu mult umor că faptul s'a întîm- 
plat într'o vreme legendară cînd toporul ar fi existat, 
dar fără coadă: (31) 
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- Trebue să vă spun însă şi pot să dau dovadă . 
Că pe vremea aceea toporul n'avea coadă. i 

Dar pentruca să accentueze şi mai mult unitatea 
de impresie, ce trebue să ne facă aceste împrejurări 
aşa de ideale, ce se obişnuesc în fabulă, el face o în- 
troducere cu acelaş umor: caracteristic, în care se 
aliază aşa, de bine nota, cultă cu nota populară: (32) - 

Minuni în vremea noastră nu văz a so mai face, 
Dar că vorbeau odată lemne şi dobitoace, 
Nu rămine îndoială; pentrucă, de n'ar fi 

Nici nu sar povesti Da 
Şi caii lui Ahil, care prooroceau 
Negreşit că au fost — de vrome ce-l trăgeau. 

Şi-apoi : 

Intimplarea ce-o ştiu şi voiu s'o povestesc 
Ni-a spus-o un bătrîn pe care îl cinstesc, 

Şi care îmi zicea 
Că şi el o ştia 
Dela strămoşii lui, 

Care strămoşi ai lui ziceau şi ei c'o ştiu 
Dela un alt strătnoş, ce nu mai esto viu 
Și p'ai cărui strănioşi, zău, nu pociu să vi-i spuiu. 

Din momentul ce, prin această introducere, a fixat 
aşa de clar unghiul sub care trebue să privim faptul, 
ce va avea să_povestească, poetul își poate îngădui 

„să ne vorbească de vremea «cînd toporul n'avea 
coadă» şi cînd copacii pădurii grăiau ca şi nişte 
oameni. Cu toate acestea, pentru a păstra, unitatea 
de impresiune, suprimă situaţia, falsă principală . din 
La Fontaine şi orce situaţie care ar implica o con- 
vorvire între om şi pădure, şi o înlocueşte cu alta care 
se potriveşte minunat cu acea atmosferă ideal-legen- 
dară de pină acum: copacii văd de departe pe ţăran 
venind şi-şi comunică unii altora impresiile : (33) 

Tufani, paltini, ghindari se îngroziră foarte: 
— n»1ristă veste, prieteni, să ne gătim de moarte: 
mea... toporul e aproape! : 
„In fundul unei groape, țăranu-o să ne'ngroape“,
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— „E vreunul din ai noştri cu el ca să-i ajuto?.... 
Ziso un stejar mare ce avea ani trei sute 
Și care era singur ceva mai la o parte. 
— Nu. — Aşa! Fiţi în pace: ast'dată avem parte: 
Toporul. şi țăranul alt n'o să izbutească Ă 

Decit să ostenească“, 

Expresiile, atit de naturale, pe care poetul le între-- 
buinţează, sînt potrivite şi cu sentimentele ce exprimă. 
(frică rezignată şi linişte prevăzătoare) şi cu caracterul 
copacilor (unii tineri şi neexperimentați, şi altul bătrin 
şi senin). Originalitatea, plastică a poetului, care modifică 
atit de fericit elementele false ale fabulei model, se do- 
vedeşte a fi şi în crearea caracterelor, dacă nu atit 
de fină şi totuşi concentrată, ca accea a lui La Fon- 
taine, cel puţin tot atit de vie şi adevărată. Aceste ca- 
lităţi întemeiază superioritatea, acestei opere a, lui Gr. 
Alexandrescu asupra fabulei franceze, cum şi supe- 
rioritatea sa, asupra, sa însuşi din alte fabule neizbu- 
tite, cum ar fi de ex. citata, aGisca, Lişiţa şi Rața» 1). 

Din această analiză vedem că fabula, «Poporul şi 
Pădurea» vădeşte o originalitate plastică mult mai 
puternică decit, aceea, pe care am descoperit-o în ala 
Steaua» de Eminescu, tără ca, totuşi să fie superficială. 

In amîndouă aceste poezii, originalitatea plastică. 
este insoţită de originalitate pasivă, căci în «La Steaua» 
descoperim acea pătrunzătoare “şi toruşi luminoasă 
tristeţe, plină de sinceritate şi căldură, pe care am 
descoperit-o în «Melancolie»; iar în «Toporul şi Pă- 
durea», găsim aceeaşi limpede simplitate şi aceeaşi re- 
peziciune şi bogăţie de idei firească, la care se adaogă. 
acelaş cunoscut umor, amestec de seriozitate şi glumă. 
uşoară, ce caracterizează mai adeseori operele poetice 
ale lui Gr; Alexandrescu. Şi caracterul uneia, şi al 
celeilalte, se armonizează admirabil cu elementele prin 
a căror combinaţie se revelă originalitatea plastică, 
şi de aceea emoţiunea estetică, ce ne produc aceste. 
lucrări poetice, este completă. 

1) Cf. şi Pompiliu Eliade, Gr, Alesandiesco, în «Revue de deux mondes 
LVII iV». - ”  
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3. In unele din poeziile d-lui Vlahuţă, care în lu- 
crările sale mai însemnate are şi originalitate pasivă, 
nu descoperim decit urme slabe din această, origina- 
litate. In acest caz este următorul sonet, care totuşi 
9 unul din cele mai frumoase ale acestui post : (31%) 

Din tot ce ne-a fost drag mai înainte 
Poveşti rămîn şi cînteco 'nvechite; 
Ne fură clipele, pe nesimţite ; 
Din flori, mirosul — sensul, din cuvinte, 

i "n liniştea 'nserării ce ne'nghite, 
Ca frunzele uscate pe morminte, 
Se scutură aducerile-aminte 
Pe inimile noastre ostenite, 

Ruini sîntem, — şi orce gînd ne doare, 
Căci e făcut din tomeri şi regrete. 
Te blestemăm, — şi totuşi cu ce feţe 

Intindem buzele tromurătoare, 
Vrăjita-ţi unda să ne mai îmbete, 
Vieaţă — pururea, fermecătoare, 

Obiectul acestei poezii este o stare de sentiment 
proprie poetului : Simţirea melancolică a omului, care constatind nefericirilo ce-i aduce vicaţa, totuşi măr- 
turiseşte dorul nesfirşit ce-l împinge spre dînsa. Intru- 
parea lui dă, po faţă desigur o originalitate plastică, şi 
vedem că această putere se exercitează într'un ma- terial de imagini cam şterse şi lipsite do culoarea şi 
preciziunea, ce întîlnim în poeziile analoage ale lui 
Eminescu. Dar prezența acestei originalităţi plastice 
nu Împiedecă lipsa celei pasive. Tonalitatea ei melan- colică, căldura şi — unde şi unde — muzicalitatea, 
versului par'că le-am auzit alt undeva, —le ştim din 
operele lui Fminescu — nu sînt proprii ale poetului. 
Această, lucrare poetică, deşi originală în privinţa, con- 
ținutului, este o simplă reproducere mai ștearsă, în 
privința fondului sentimental, ce constitue originali- 
tatea, pasivă. Ea e o simplă poezie de imitație, iar 
omoțiunea, estetică, ce ne produce, este necompletă.
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B. Originalitatea de intuiţie. 

$ 10. Din momentul ce operele poetice nu pot fi 
complete fără să vădească o originalitate pasivă sau 
do intuiţie bine caracterizată, studiul ei se impune. 
Originalitatea de intuiţie se prezintă însă cu foarte 
multe forme, după cum se revelă în nenumăratele feluri 
de activitate omenească; dar, fireşte, în cele ce ur- 
mează, noi ne vom mărgini numai la studiul aceleia, 
care e proprie poeziei. 

Originalitatea, de intuiţie proprie poeziei consistă, 
dintr'o sinteză caracteristică a, puterilor noastre su- 
fleteşti intelectuale, afective şi voliţionale, cu prepon- 
derența moderată a afeclivităţii asupra înteleclualilăţii 
şi energiei. Originalitatea de intuiţie e compusă dar 
din aceleaşi elemente ce se găsesc în sensaţiunea, 
brută, care, după cum se ştie din psihologie, pe lingă 
elementele sensibile (durerea sau plăcerea, ce-o înso- 
țeşte), cuprinde şi elemente intelectuale (calitatea de . 
culoare, sunet, tact, etc.) şi elemente voliţionale (in- 
tensitatea sau energia, cu care se produce). Se deo- 
sibeşte însă de sensaţiune prin trei caractore: 1) este - 
durabilă, căci constitue mai mult sau mai puţin fondul 
permanent al sufletului; 2) are o existenţă oarecum 
independentă de excitantele externe şi interne ce-o 
provoacă, întrucit prin analiză şi reflecțiune, o putem 
deosebi și studia separat de ele; şi 3) este exprima- 
bilă, întrucit cineva, şi-o poate vădi cu ajutorul unui 
material extern, şi anume în poezie, prin cuvînt. 

$ 11. Deosebitele caractere şi înfățișări ale organi- 
tăţii de intuiție pot fi cercetate în operele poetice, în 
care se găseşte bine -caracterizată, din două puncte 
de vedere: 1) din modul,. cum se rapoartă ea la 
obiect, adică, la sensaţiile sau.imaginile, care au pro- 
vocat-o şi pe care originalitatea, plastică le întrunește 
în obiectul sau faptul, ce constitue concepţiunea; şi 
2) din modul cum so rapoartă la expresie, adică la mij- 
Icacele, pe care le-a întrebuințat poctul spre a da o 
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formă pipăită concepţiunii sale. Ceeace ne interesează, 
deocamdată — deoarece acum ne ocupăm cu fondul 
poeziei — este raportarea, originalității de intuiţiune la, 
obiect. Raportarea, ei la expresie este o chestiune, cu 
care no vom ocupa cînd vom studia forma poeziei. 

$ 12. Originalitatea, de intuiţie, cuprinzînd aceleaşi 
elemente ca, şi sensaţiunea, poate fi studiată, ca şi 
ea, din punctul de vedere al intensității, calităţii, 
și tonalităţii:). Astfel originalitatea, de intuiţie în ra- 
portarea, ei la obiect se va, înfățișa, cu deosebite ca: 
ractere după calităţile, pe care le vom descoperi în 
intensitatea, calitalea şi tonalitatea ei faţă de excitan- 
tele senzaţionale, interne sau externe, care o provoacă. 

$ 13. Din punctul de vedere al intensității, origi- 
nalitatea do intuiţie, în raportarea, ei la obiect, se 
poate înfăţişa în trei feluri mai caracteristice. In- 
tensitatea însemnează energie, şi cînd vorbim de în- 
tensitatea, originalității de intuiţie în poezie, vorbim 
de energia, sufletească, de reacţiunea, proprie a poe- 
tului — de pornirea, lui — faţă, de excitantele externe 
sau interne. Nu toţi poeţii reacţionează tot așa, de pu- 
ternic faţă de aceleaşi excitante. Studiind deosebitele 
lor opere poetice, observăm că în unele, imaginile din 
care se compun obiectul lor, sînt par'că aci spulberate, 
aci siluite de avîntul sufletesc al poetului, care le-a, 
întrebuințat. Par'că reprezentările, din care au Pro- 
venit, nu au avut timpul să pătrundă pînă în suflet: 
reacţiunea energică proprie acestuia, s'a produs prea, 
repede la, contactul lor, şi originalitatea, plastică n'a 
avut vreme cînd să le transforme în imagini poetice 
definitive. Aceste imagini prin urmare, nu reprezintă 
rezultatul pertectei contopiri a materialului sensa- 
țional, cu adincul sufletesc al poetului, ce le-a primit; 
orcit de strălucitoare sau colorate și orcit de precise - 
ar părea ele de altminteri, ele apar ca ceva, exterior 
sufletului, care în adevăr a căutat să le asimileze, 
A 

1) W. Wundt, «Physologische Peychologies, 
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„dar numai superficial. Aceasta, însemnează că. inten- 
sitatea, originalității de intuiţie esto în acest caz mai 
puternică decit aceea, a, obiectului, care o provoacă, 
Originalitatea, de intuiţie care are acest caracter se 
numește vetorică.. : 

Cunoscuta «Vinătoare pe Bărăgan» de Al. Odobescu 
este o bucată pootică, în care la fiecare pas simţim 
originalitatea, de intuiţie retorică a, scriitorului, în 
afară de partea, dela, sfirşit, care e tradusă după poetul 
rus Gogoli şi în care retorismul nu se mai simte 
de loc (35). 

Dar însă şi eu am crescut pe cimpul Bărăganului. Et în Arcadia ego! Şi eu am văzut cirâurile de dropii, cutreerind cu 
pas măsurat şi cu capul aţintit la pază, acele şesuri fără mar- 
gini, prin care aerul resfirat în unde diafane, sub arşiţa soa- rolui do vară, oglindește erburile şi bălăriile din depărtare şi le preface dinaintea, vederii fermecate, în cetăţi cu mii de mi- 
narete, în palate cu mii de încintări. 

Din copilărie şi cu am trăit cu Tămădăienii, vinăţori de dropii 
din baştină, care ncam de neamul lor au rătăcit prin Bărăgan, 
pitulaţi în căruțele acoperite cu covergi de rogojină şi, minind 
în pas alene gloabelo lor de căluşei, au dat roată, ore, zile şi 
luni întregi, împrejurul falnicilor dropioi, cărora ci le zic Mi- 
tropoliţi, — sau cînd aceștia, primăvara, se înteţesc în lupte 
amoroase, sau cînd, toamna, ei duc turmele de pui să pască ţarinele înţelenite. . 

Lu mam uitat nici pe răposatul Caraiman, veselul şi pri- ceputul staroste al vinătorilor Tămăduieni, carele putea să 
înghiță în largele sale pintece atitea vedre cit şi o butie dela 
dealul mare, nici pe iscusitul mos Vlad, în căruţa căruia ai 
dormit tu adesea, pe cind el, cu ochi de vulpe, zărea creștetul delicat al dropiei, nuişcînd printre fulgii coliliei, nici pe bietul 
Gherghe Giantă, cel care cu o rugină de puşcă pe care orce 
vinător ar fi asvirlil-o în gunoiu, nimerea mai bine decit altul 
cu 0 carabină ghintuită, şi care pe mine nemernicul ma adus 
de multe ori cu vinat, la conacul de amiazi, 

În cartea-ţi plină de reguli tehnice şi de învățături doc- . 
trinare, tu vorbeşti, amice, cu uni dispreţ superb despre toate 
acele petreceri cinegetice, în care vinătorul mare nevoe să 
umble pe jos, să caute vinatul ajulat de cîinele său şi să lo- vească pasărea în fugă sau în sbor. Nu tăgăduesc; în prin- cipiu trebue să ai dreptate. Dar ce-i faci firii 2 căci mie unuia, 
dacă cumva mi-a plăcut vreo vinătoare, apoi a fost tocmai de acelea în care picioarele şi minele au mai puţin de lucrat, .  
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Ri în adevăr, să şedem strimb şi să grăim drept: oare ce desfătare vinătorească mai deplină, mai neţărmurită, mai senină şi mai legănată în dulci şi duioase visări, poate fi pe lume decit, aceca, care o gustă cineva cind, prin pustiile Bărăganului, căruța în care sta culcat abia înaintează pe căi fără urme? Dinainte-i o spaţiul nemărginit; dar valurile de carbă, cînd înviate de o spornică verdeață, cînd ofilite sub pirlitura soa. relui, nu-i insuflă îngrijirea, nestatornicului ocean. In depăr- tare, po linia netedă a orizontului, se profilează ca, muşuroaie do cirtiţe uriaşe, movilele a căror urzeală e taina trecutului şi podoaba pustietăţii. Dela movila Neacşului de pe malul Ia- lomiţei pînă la movila Vulturului din preajma Borcci, ele stau semănate în prelargul cîimpiei, ca sentinele mute şi pgirbovite sub alo lor bătrineţi. La poalele lor cuibează vulturii coi fal- nici cu late pene negre, precum şi cei suri, al căror cioc ascuţit şi aprig la pradă răsare hidos âin alo lor grumazuri jupauito şi golașe, E groaznic do a vedna cum acesta jivine so reped la stîrvuri şi se îmbuibă cu mortăciuni, cînd prin sohaturi pică de bolesne cite o vită din cirezi! 
Dar căruţa trece 'n lături de acea privelişte scirboasă, ca, înaintează încetinel şi rătăceşte fără do țel după bunul plac al mirțoagelor arominde sau după prepusul de vinat al Tămădă- ianului căruţaş. 
De cu zorile, atunci cind roua stă încă aninată de firele do iearbă, ea s'a pornit dela conacul do noapte, dela coliba unchia- Şului mărunt, căruia-i duce acum dorul Bărăganul întreg, şi tocmai cînd soarole o d'asupra amiezului, ea soseşte la locul de întilnire al vinătorilor. Mai adesea acest loc e o cruce de piatră, strimbată din piua ei, sau un puț cu furcă, adică o groapă adincă de unde se scoate apă cu burdutul. Trebuo să fii la Paicu, în gura Bărăganului, sau la, Cornăţele, în miezul lui, ca să gă- seşti cite o mică dumbravă do vechi tufani sub care se adă- postesc turmele de oi la poale, iar mii şi mii de cuiburi de ciori printre crăcile copacilor, In orco alt loc al Bărăganului, vină- torul nu află alt adăpost, spre a îmbuca sau a dorm! ziua, decît umbra căruţei sale. Dar ce vesele sînt acelo întruniri de una sau două ore, în care toţi îşi povestesc cita izbînzi au fă- cut sau mai ales erau să facă, cum î-a amăgit pasărea vicleană, cum i-a purtat din loc în loc şi cum în sfirşit s'a făcut nevă- zută în sboru-i prelungit, | 
După repaus colinda prin pustii reincepe cu acecaşi plăcere, Vînătorul împrospătat prin somnul, prin mîncarea şi prin glu- mele dela conac, se aprinde din nou de ispita norocului; el cu ochii caută vinatul, cu gindu! sboară poate către alte doruri ; dar simţirele-i sînt în veci deştepte; inima-i veghiată esto mereu în mișcare şi uritul fuge, fuge departe, dincolo de nes- tatornica zare a nemărpinitei cîmpii. 
Cind soarele se pleacă spre apus, cind murgul serii începe
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a se destinde treptat peste pustii, farmecul tainic al singurătăţii 
creşte şi mai mult în sufletul călătorului. Un susur noptatic 
so înalţă de pe faţa pămîntului, din adierea vintului prin er- 
buri, din ţiriitul greerilor, din mii de sunete uşoare şi nedes- 
luşite ca o slabă suspinare eşită din sînul obosit al naturii. 
Atunci, prin înălțimile văzduhului, sboară, cîntind ale lor doine 
lungi şire de cocori, brine şerpuinde de acele păsări călătoare, 
în care divinul Dante a întrevăzut graţioasa imagine a sto- 
lului de suflete duioase, de unde se desprinde spre a-şi de- 
plânge restriştea, gingaşa lui Francescă: 

E come i gru van cantando lor lai 
Facendo in aer di se lunga riga; 

Cosi vid'io venir traendo guai 
Ombre portale dela della briga 1). 

Dar cîte una, una căruțele sosesc la tirlă sau la stină unde 
vinătorii au să petreacă noaptea; un bordeiu acoperit cu paie 
— trestia şi sşovarul sint scumpe în Bărăgan, — cîteva saiele 
şi olumuri pentru vite, o ceată de dulăi ţepeni, lătrînd cu în- 
verşunare, şi în toată împrejurimea un miros greu de oale, de 
ceapă şi de rachiu: iată adăpostul şi streaja, ce le poate oferi 
baciul dela Rădana sau cel dela Renciu. Din acestea, caţă vi- 
nătorii să-şi întocmească culcuş şi cină, dacă cumva n'au avut 
grijă a-şi aduce aşternut şi merinde în căruţe, Po cind însă, 
pe sub şure şi la vatra bordeiului, ospăţul şi paturile se gătesc, 
după cum po fiecare-l taie capul, limbile se desmorţese şi, prin 
glume, prin risuri cu hohote, ele răscumpără lungile ore de 
tăcere ale zilei. 

Spune tu, ce vei vol despre superioritatea vinălorii cu prepe- 
licarul şi despre plăcerile inteligente și alese ce resimte omul 
în unica societate a unui cine dresat după regulele artei ; 
cît despre mine, eu rămin tot bine încredințat că cele mai 
dulci mulţumiri ale vinătoarei sînt acelea în care trupul nu 
se află osindit la pedeapsa jidovului răticilor, şi apoi încă. 
acele care izbucnesc cu veselie printre niste buni tovarăşi, în- 
truniţi la un loc, după o zi petreculă în emoţiuni izolate. 

Dar chiar şi în căruţă, vânatul oboseşte 
Si dup! o cină scurtă şi somnul a sosit?). 

1) Dante, Divina commedia, L/inferno, cant, V: . 
«Şi precum cocorii merg cintind ale lor doine, 

* Făcind prin aer din sine lungi gire, 
Aşa văz viind trăgind vaete 

. Umbre purtate de pomenita suflare». 
2) Eliad, zice în «Sburătorul» său: - 

«Dar cîmpul şi arpeaua săteanul oboseşta, 
Și după ci.:ă scurtă ţi somnul a sosit». 

(Notele şi trad. da Ozobeseu) 

  

  

 



  

— 43 — 

Vinători şi căruțaşi, mirțoage şi dulăi, culcaţi toţi la pă- 
mint, dorm acum duşi, la târlă! - 

«Singure 1) stelele nopţii so uită pe cer la dînşii ; ei aud cu 
urechile toată acea nenumărată lumo de insecte ce so stre- 
coară prin erburi, ţiriind, scîrţiind, flucrind, şuerind, şi toate 
acele mii do glasuri se înalţă cu răsunet potolit în tăria, nopţii, 
so lipezesc în aerul ei răcoros şi leagănă în somnio auzul lor 
aromit. Cind însă vreunul se deşteaptă şi clipeşte ochii, cim- 
pia i se înfăţişează luminată de scînteile strălucitoare ale li- 
curicilor: uneori cerul se încinge, pe alocurea, în depărtare, 
de o vilvoaro roșiatică, provenită din pirjol şi un stol întu- 
necat do păsări so strecoară prin noapte» 2). 

Pasagiile subliniate nu sînt de loc poetice, ci reto- 
rice: deși într'inselo se revelează aceeaşi originalitate 
de intuiţie ca, şi în celelalte pasagii, în afară de cel 
tradus: — acelaş umor elegant pînă la afectație, — 
totuşi mersul şi înțelesul cugetării dă pe faţă în mod 
covirşitor pornirea autorului de a proba, ceva. Cu alte 
cuvinte în originalitatea de intuiţie a acestor pasagii 
elementul voliţional, deşi făcînd o sinteză caracteristică 
cu elementul intelectual şi cu cel afectiv, le domină, 
pe cînd după cele spuse mai sus, în originalitatea de 
intuiţie dintr'o poeziv elementul precumpănitor trebue 
să fio cel afectiv. Dacă, lăsăm la o parte pasagiile re- 
torice, şi citim numai pe celelalte, observăm că în- 
tr'acestea, preocuparea de demonstrare, ce dă po faţă 
tendința, rămîne în umbră, şi în locui ese în relief 
o stare de sentiment — entusiasmul pentru vinătorile 
pe Bărăgan —co răsare din îmbinarea întrun singur 
obiect a, unor imagini a căror origine se găseşte în 
amintirile sau reprezentările ciştigate de scriitor în 
copilărie. In aceste pasagii, originalitatea, de intuiţie 
devine poetică, pentrucă, sentimentul covirşeşte ten- 
dinţele şi noţiunile, cu care se găseşte îmbinat. Dar 
pornirea din părţile retorice, nu se pierde cu desă- 
vîrşire în cele poetice. Cind și cînd apare la supra 
faţă, mai mult sau mai puţin vizibil. Astfel bunioară 

  

1) De aci pină la sfirşit o traducere din Gogoli. 
2) Al. Odobescu, Viyoronriţertrâs,
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în locurile unde autorul ne dă să înțelegem că nu 
descrie 0 anume vinătoare, ci vînătorile în genere 
(«Mai adesea...») sau în acelea, în care el vroceşte să 
precizeze prea. mult amintirile sale. Aceste parti- 
cularități ne dovedesc că sufletul scriitorului nu e deplin absorbit de imaginile ce-a, primit de la Bără- 
gan, şi nu face sinteză cu ele, că adică scriitorul nu 
este preocupat numai de obiectul, ce-i solicită imagi- 
naţia, ci şi de altceva — și anume de gîndul de a 
«demonstra, frumuseţea vinătorii co se face pe Bărăgan 
cu căruța. Originalitatea de intuiţie este dar retorică, 
„Ba dovedeşte că reacţiunea sufletească e mai puter- 
nică decit imaginile, că le stăpîneşte şi tinde să le 
întrebuinţeze nu ca, scop, ci ca mijloc, adică nu se lasă, 
a fi stăpinit cu desăviîrşire do ele. | 

Tot retorică, deși mai puţin vizibilă, este originali- 
tatea de intuiţie, ca se revelă în pastelul cBărăganul» 
de Alecsandri. In această poezie, «Bărăganul» ne este 
înfăţişat ca un (36) 

Lung Ocean de carbă, necunoscut în lume, 

o imagine vădit exagerată, ca și altele, prin care poetul 
mai mult vrea să ne arate decit ne înfăţişează în adevăr, 
cit de «îngrozitor» ar fi această cîmpie. Pricina so ex- 
plică prin strofele finale, în care poetul își arată en- 
tusiasmul pentru ziua, cînd Bărăganul va fi străbătut 
de drum de fier, şi fireşte i s'a părut că, n'ar fi avut 
dreptul să se entusiasmeze de aceasta, dacă n'ar fi 
avut; grija să arate în descrierea, sa, grozăvia cîmpiei. 
De aceea acest pastel ne satisface mai puţin decit, 
alte pasteluri ale lui Alecsandri ; motivul stă în re- 
torismul lui. 

$ 14. In poeziile populare, în lucrările poetice dela. 
începutul literaturilor, descoperim din punctul de ve- 
dere al intensității, o originalitate de intuiţie cu ca- * 
ractere contrarii celei retorice. Ceeace ne izbeşte cu 
deosebire în aceste opere de poezie nt sînţ particu- 
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larităţile individuale ale sufletului autorului : ele, deși de autori deosebiți, par'că sînt făcute de unul singur. 
Marele poeme epice elene alliadâ» Și cOdiseav sînt: compuse din fragmente datorite puterii de creaţiune a, deosebiți poeţi 1). Cu toate aceştea, într'atit de puţin: observabilă este originalitatea de intuiție a acestor poeţi ce le-au compus, că pînă la sfîrşitul secolului XVIII, nimeni nu o bănuise cu temeiu. In literatura, mediovală, deşi produsă, de scriitori do deosebite nea. muri, totuşi cu greu se distinge individualitatea, serii-. torilor şi cu atit mai puţin naționalitatea, lor 2). Căr- ţile biblice, care se datoresc multor scriitori din deo- sebite epoce, au pretutindeni acelaş farmec. Poezia. noastră populară revelă pretutindeni aceeaş origina- litate de intuiţie, ca și cînd ar fi opera unui singur cîntăreţ popular, deşi sînt datorite multora, şi din deo- sebite timpuri. In aceste lucrări poetice es în relief. cu vioiciune, nu particularitatea, oglinzii sufleteşti, în care se resfring imaginile, ci aceste imagini însele. Lucrurile parcă vorbesc ele singure, fără, intervenirea, . cuiva. Ele n'au cerut; vestmînt de exprimare, pentrucă. poetul a vrut, ci pentrucă poetul nu putea face altfel: ele izvorăsc natural din prisosul sufletului său 3), care. serveşte par'că mai mult ca, vehicul inconştient, decit ca organ conştient de elaboraţiune. Cu alte cuvinte, în aceste lucrări so simte mai mult energia lucrurilor: externe şi a sentimentelor, ce constitue obiectul Con-. cepţiunii, şi mai puţin energia proprie a sufletului care le primește. In ele so rovelă un nou fel de. originalitate de intuiţie, căreia îi putem zice pri- milivă, 

In admirabila baladă «Mioriţa», găsim un exemplu tipic de acest fel de originalitate. Citez finalul : (37). 

  

1) F. A. Woljf, Prolegomena, ap. Oi!fried Miller, Geschichto der griech- reschen Litteratur Croiset, His. de la litt. grecque. Cf. Bruneticre, Ilistoire de la litterature franqaise, 3) Cf. 7. Maiorescu Critice «Poeziile populare», de V, Alecsandri.
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Iar dacă-i zăr) „Spicul griului; 
Dacă-i întilni „Perişorul lui, 
Măicuţa bătrină „Pana corbului; 
Cu briul do lină, „Ochişorii lui, 
Din ochi lăcrămînă, „Mura cîmpului ; — 
Pe cîmpi alergind Tu, Mioara mea, 
Şi la toţi zicînd: Să to 'nduri de ea 
„Cine-a cunoscut, Și să-i spui curat, 
„Cine mi-a văzut; Că m'am însurat 
„Mindru ciobănel, C'o fată de crai 
„ras printr'un înel, Pe-o gură de raiu. 
„Feţişoara lui, Iar la cea măicuţă 
„Spuma laptelui; Să nu-i spui, drăguță, 
„Mustăcioara lui, 

Că la nunta mea, 
A căzut o stea. 
Cam avut nuntaşi, 
Brazi şi păltinaşi. 
Preoţi, munţii mari, 
Pasări, lăutari, 
Păsărele mii, 
Și stele făclii 1). 

Deşi această, poezie a fost în unele locuri îndreptată 
de Alecsandri, după cum va, fi fost moâificată de mulţi 
dintre cei ce şi-au trecut-o din gură în gură pînă a 
ajuns să fie culeasă de el, totuşi într'insa nu se simte 
originalitatea, de intuiţie proprie acestui poet, cum nu 
se simte nici aceea, a, înaintaşilor lui. Lucrările suc- 
cesive, la, care această bucată poetică .va, fi fost su- 
pusă, nu se văd, cum ar fi fost de aşteptat, ca o pes- 
trițătură de deosebite culori ; ele par'că s'au eliminat 
una pe alta, spre a, lăsa, să easă cu atit mai în evi- 
denţă imaginile caracteristice, ce exprimă seninătatea, 
duioasă şi înaltă, cu care ciobanul moldovean, despre 
care se vorbeşte aci, privește moartea sa în sînul 
naturii. Aceste imagini din care se cristalizează un 
tablou sublim atît de bogat și colorat, se adaogă totuşi 
una la alta, ca ceva necesar, prin simpla, atracţie 
interioară a, ideii fără nici o urmă de sforțare sau de 
intenţie de compoziţie din partea, celui care a creat-o: 

1) Colecţia de «Poezii populare» de V. Alecsandri. 
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firescul desăvirşit. Portretul ciobanului, aşa cum s'ar 
zugrăvi în mintea mamă-sei, din care sînt eliminate 
toate verbele şi adjectivele şi care nu conţine decit 
substantive : (38) 

Feţişoara lui, 
Spuma laptelui; 
Mustăcioara lui, 
Spicul griului; 
Perişorul lui, 
Pana corbului ; 
Ochişorii lui, 
Mura cimpului. 

ca şi măreaţa alegorie a morţii pe care o compară 
cu nunta — unde cu toată vastitatea tabloului de-abia 
se găsesc trei-patru adjective şi verbe, — sînt proba 
evidentă, că, ceeace a rămas din succesivele îndreptări 
ale poeziei, sint numai imaginile cele mai tari — Şi 
anume acele care vin cu deosebire dela, lucruri. Ele 
dau relieful sentimentului şi ele constituesc farmecul 
covirşitor al bucății: originalitatea, plastică e atit de 
desăvirșită, că par'că nu mai are trebuinţă, de origi- 
ginalitate de intuiție, pentru ca să producă în sufletul 
nostru o emoţiune estetică completă. De fapt, origi- 
nalitatea, de intuiţie există, dar ea parcă e un reflex 
al imaginilor, nu un izvor de lumină pentru ele— 
este înfăţişarea ei primitivă. 

$ 15. In fine, din punctul de vedere al intensității, 
originalitatea, de intuiţie se mai prezintă cu o formă, pe 
caro am putea-o numi echilibrată sau ponderală; şi 
anume cînd individualitatea sufletului poetului, energia 
lui proprie, se cumpăneşte cu energia proprie a ima- 
ginilor; amîndouă dau naștere la o impresiune unică, 
şi superioară, în care nu se pierde nici caracteristica, . 
proprie a lucrurilor nici frumusețea particulară a 
sufletului receptiv al poetului. In lucrările, în care se 

” revelează această originalitate şi care sînt în deosebi 
acelea, ce constituesc eflorescenţa, marilor epoce lite- 
rare (tragedia gieacă, epopeea, latină şi cea, italiană,
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drama shakspereană, teatrul clasic! francez), opera 
poetică, deplină în ea, însăşi, este nedeslipită de nu-. 
mele autorului ei. Ea, e completă în ea însăși, ca, şi: 
cînd ar fi născut singură, dintr'o necesitate a naturii, 
dar în ea, totuși descoperim vie energia proprie a unui. 
anume om care prin munca sa conştientă i-a dat. 
toată perfecţia, formală, cu care se înfăţişează. Este. 
îmbinarea perfectă a, două perfecte manifestări. 

Dacă cercetăm poezia lui Eminescu «Ce te legeni 
codrule», cea, dintiiu impresiune e că avem a face cu o 
poezie populară, care are originalitate de intuiție pri- 
mitivă : (39) 

Co te legeni codrule, Peste virf de rămurele, 
Fără ploaie fără vînt Tree în stoluri rîndunole, 

- Cu crengile la pămînt? * Duciînd gindurile mele 
— De ce nu m'aş legăna: Și norocul meu cu ele. 

"Dacă trece vremea mea! Și so duc pe rind, po rîna, 
Ziua, scade, noaptea creşte Zarea lumii 'ntunecind. 
Şi frunzişul mi-l răreşte; Și se duc, ca clipele, 
Bate vintul frunza 'n dungă — Scuturină aripele, 
Cintăreţii mi-i alunpă ; Și mă lasă pustiit, 
Bato vintul dintr'v parte — Veştejit şi amorţit, 
Iarnari ici, vara-i departe! Şi cu dorul singurel, 
Şi do ce să nu mă plec, De mă 'ngîn numai cu el. 
Dacă pasările trec! 

Dar dacă o comparăm cu variantele populare, care. 
au servit poetului ca, material primitiv de inspiraţie, 
observăm îndată că în această poezie numai forma. 
e populară, pe cînd concepţiunea — şi deci şi origina-. 
litatea, de intuiție — este a poetului şi se prezintă, cu 
caracteristicele ei proprii, pe care le cunoaştem din. 
analizele de mai sus ($$ 5, 9). lacă variantele ce le 
găsim în însăşi colecţiunea, de poezii populare a poe-- 
tului 2) (40) (41): 

1. Ce te legeni plopule? Că ei că s'au vorotit, 
Fără ploaie, fără vint . Trei băieţi din Baia Mare 
Cu crengile la pămînt ?. Ca pe mine să mă tac, 
Dar eu cum sănu mă leagăn? Să mă tae 'n trei sfirtaie,, 

  

1) Ediţia Chendi - Minerva. 
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Să mă pue pe trei cară, 
Să mă ducă 'n 'Temişoară, 
Să mă facă-un fus de moară, 

Dee eee... . Cu securi și cu topoare, De ce voi vă clătinaţi Ca pe noi să ne doboare, ăi mereu vă legănaţi, Să ne 'ncarce pe trei care, su vint şi fără do vînt Să, ne ducă 'n jos la ţară, "Cu crengile la pămînt? Să ne facă temnicioară, 
— Cum să nu ne clătinăm,  Tomnicioara robilor, 
Și să nu ne leginăm, Lacrima, drăguţelor, Cind vin meşteri dela țară Şi blestem măicuţelor. 

In amindouă, aceste variante, ceeace ne izbeşte mai 
întiiu e seninătatea şi chiar umorul, cu care, atît plopul 
cît și copacii pădurii, îşi spun povara gindului. Această, 
seninătate, în care duioşia aproape lipseşte cu desă- 
virşire, este înlocuită în poezia lui [minescu cu acea, 
melancolie deprimantă, pătrunzătoare şi blindă, par- 
ticulară acestui poet, cu atît mai caracteristică, -cu 
cit codrul său are mai puţin motiv de desnădăjduire : 
el nu se înduioșează, gindindu-se, ca, plopul şi brazii 
poeziei populare, la moartea, ce sapropie şi la sufe- 
rințele după moarte, ci numai Şi numai că l-au pă- 
răsit pasărilo şi a rămas singur aşteptind viscolul 
ernei. In al doilea rînd, ne mai izbește în variantele 
populare obiectivitatea sentimentului: par'că n'are 
nici o legătură cu sufietul poetului, par'că nu indică 
nici o preocupaţie particulară, a lui, Faptul că brazii 
au să, fie tăiaţi şi făcuţi temniţă, tot mai ar putea, - 
avea, raport cu o ură a, cîntărețului — şi încă depăr- 
tată — în contra, închisorilor ; dar, că plopul are să fie 
făcut fus de moară, în ce-ar putea preocupa aceasta, 
pe poet? In contrast cu obiectivitatea acestor doine, 
poezia lui Eminescu conţine o stare sufletească, incisiv 
subiectivă. Codrul e poetul, şi singurătatea, care-l fră- 
mintă, e singurătatea lui. Aceste două note fac din 
concepţia lui Eminescu ceva, cu totul deosebit de con- 
cepțiile populare, şi spre a da relief sentimentului său 
cu ajutorul aceluiaș material iniţial — codrul care se 
leagănă de vint — poctul a, trebuit să adincească cu 

Mihail Dragomirescu, Teoria poeziei. . | 4
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intenţie artistică imaginile, ce se leagă în mod na- 
tural cu el. Această lucrare l-a, făcut să, găsească, între 
altele, imaginea așa, de caracteristică a vîndunelelor, 
care părăsesc codrul: (42) 

Peste virf de rămurele 
Trec în stoluri rindunele, 
Ducină gindurile mele 
Și norocul meu cu ele... 

şi al cărei efect este dus la maximum prin perfecţia 
formală, pe care a știut să i-o dea: (43) 

Şi se duc pe rind, pe rînd 
Zarea lumii 'ntunecînd 
Si se duc ca clipele 
Scuturind aripele... 

Astfel deplinătatea imaginilor, ce exprimă sentimen- 
tul lui Eminescu, nu esto independentă, de lucrarea, lui 
intenţionată asupra, lor, dar nu este nici stinjinită do 
ea. Frumuseţea imaginilor se resfrînge asupra stră- 
lucirii sufleteşti a poetului, dar la rîndul său această, 
strălucire se resfringe asupra, frumuseţii imaginilor, 
făcind una cu dinsa. Această sinteză echilibrată este 
caracteristică originalității de intuiţie despre care 
vorbim. Ma | 
-$ 16. Originalitatea de intuiţie se prezintă, din punc- 

tul de vedere al calităţii, iarăşi cu trei înfățișări mai 
caracteristice. O imagine poate să facă o impresiune . 
mai vie, mai strălucitoare, mai colorată decit exci- 
tantul extern sau intern care a provocat intuiţia, din 
care ea a luat naştere; dar poate să facă o impresie 
mai ștearsă sau tot cam atit de luminoasă ca, şi acel 
excitant. Acelaş lucru se poate observa la originali- 
tatea, de intuiţie faţă de materialul întrebuințat în 
concepțiunea poetică. Cind originalitatea . de intuiţie 
apare mai strălucitoare şi mai colorată, decit elemen- 
tele suficteşti sau fizice, în care poetul își întrupează 
sentimentele, ea învălue întreaga, operă poetică într'o 
atmosferă mult; mai ideală, ca, de obiceiu, şi luerurile 
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apar mai mult imaginare decit reale. Impresia de 
idealitate precumpăneşte asupra celei de realitate, 
fără ca s'o nimicească. Este efectul propriu cu deo- 
sebire al comediilor lui Shalspere. In acest caz ori- 
ginalitatea de intuiţie poate fi numită îmaginalivă. 

lată, în ce chip sensibilează Eminescu frica celui 
co fuge în întunericul nopţii. E vorba de fuga, lui Făt-Frumos cu fiica Miezei-Nopţi, din «Făt-frumos din 
lacrimă»: (44) 

- „„ A doua zi de dimineaţă i se împlinise lui Făt-Frumos, Baba trebuia să-i dea unul din cai și apoi să-l lase să plece cu Dumnezeu. Pe cînd prinzeau, baba, cşi pînă în grajd, scoase inimile din cîte-şi şapte caii, spre a le pune pe toate într'un tretin slab, căruia-i priveai prin coaste. Făt-Frumos se sculă dela masă, după îndemnarea babei, se duse să-şi aleagă calul co trebuia să şi-l ieo. Caii cei fără inimi erau d'un negru stră- lucit, tretinul cel cu inimile sta culcat într'un colţ pe o mo- 
vilă de gunoiu. 

— Pe acesta-l aleg cu, zise Făt-Frumos, arătind la calul cel slab. . , : 
— Da cum, Doamne iartă-mă, să slujeşti tu de geaba? — zise baba cea vicleană — cum să nu-ţi iei tu dreptul tău? Ale- ge-ţi unul din caii ăştia frumoşi. ... Orcare ar fi, ţi-l dau. — Nu, po acesta îl voi, zise Făt-Frumos, ţinind la vorbă. Baba scrișni din dinţi ca apucată, dar apoi îşi strînse moara, cea hirbuită de gură, ca să nu casă prin ea veninul co-i răs- colea inima pestriță. ” 
— Hai, iacţi-l, zise 'n sfîrşit, , : 
EI se urcă pe cal cu buzduganul de umere. Părea că faţa pus- tiului se ia după urmele lui şi sbura ca un gînd, ca o vijelie printre volburile de nisip, ce se ridicau în urmă: . Intr'o pădure îl aştepta fata fugită, EL o urcă pe cal după dinsul şi fugea mereu, - Noaptea inundase pămîntul cu aerul ei cel negru şi răcoare. 
-— Mă arde în spate, zise fata. Făt-frumos se uită înapoi. Dintr'o volbură înaltă verde, se vedeau nemișcaţi doi ochi de jăratic, ale căror raze roşii ca focul ars pătrundeau în rărun- chii fetei. 
— Aruncă peria, zise fata: ” ” - Făt-Frumos o ascultă. 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 flămînd -de lupi. ! — Inainte! strigă Făt-Frumos calului, care sbura asemenea unui demon urmărit de un blestem prin negura nopţii. Luna



— 39 — 

palidă trecea prin norii suri, ca o faţă limpede prin mijlocul 
unor vise turburi şi seci, 
Făt-Frumos ... sbura, necontenit. 
— Mă arde în spate! zise fata cu un gcamăt apăsat, ca şi 

cînd s'ar fi silit mult, ca să nu spue încă. 
Făt-Frumos se! uită: și văzu o bufniţă mare şi sură, din 

care nu străluceau decit ochii roşii, ca două falgere lănţuite 
do un nor. 

— Aruncă cutea, zise fata. 
Făt-Frumos o aruncă. 
Și deodată se ridică din pămînt un colţ sur, drept, neclintit, 

un uriaş împictrit ca spaima cu capul atingind de nori. 
Făt-Frumos vijiia prin aer. aşa de iute, încit i se părea că, 

“nu fuge, ci cade din înaltul cerului într'un adinc nevăzut. 
— Mă arde, zise fata, ” 
Baba găurise stînca într'un loc şi trecea prin ca protăcută 

întw”'o funie de fum, al cărei capăt din "nainte ardea ca un 
cărbune. 

— Aruncă năframa, zise fata, 
Făt-Frumos o ascultă. 
Și deodată văzură în urmă-le un luciu întins, limpede, adinci 

în a cărui oglindă balaie se scălda în fund luna de argint și 
stelele de foc. 

Cale de două ceasuri, pierdută în 'maltul cerului, plutea 
încet, încet prin albastrul tăriei Miază-noapte bătrina cu aripile 
de aramă, 

Cînd baba înnota smintită pe la jumătatea lacului alb, Făt- 
Frumos aruncă buzduganu 'n nori şi lovi Miază-noapte în 
aripi. Ea căzu ca plumbul la pămînt şi croncăni jalnic de două- 
sprezece ori. 
Luna se ascunse întrun nor şi baba cuprinsă de somnul ci 

de fier se afundă în adincul cel vrăjit şi necunoscut al lacului. 
Iar în mijlocul lui se ridică o carbă lungă şi neagră. Era su- 
ietul cel osîndit al babei. 
— Am scăpat, zise fata, 

— Am scăpat, zise calul cel cu şapte inimi. 1) 

Imaginile din această bucată poetică se imbină ca. 
-să dea un simţimiînt real: frica. Imbinarea lor e fi- 
rească şi nu ne izbește în mod neplăcut ca 'un nea- 
devăr; trecem dela una, la alta. aşa, de uşor şi le 
legăm. una de alta. aşa de bine, ca şi cînd s'ar pe- 
trece în lumea, reală — ele au adică aparența adevă- 

1) M. Eminescu, «Nuvele». 
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ralui. 1) Vedem pe Făt-Frumos alegind pe trotinul cel 
plin de inimi (45) şi caro. 

sta culcat întrun colţ pe-o movilă de gunoiu; 

vedem pe Miază-Noapte cum scrișnește din dinţi ca 
apucată, şi cum apoi îşi stringe «moara cea hirbuită 
de gură»; vedem pe Făt-Frumos urcindu-se pe cal 
«cu buzduganul de-a umere» şi ameţim închipuindu- 
ni-l cum călărește de par'că (46) 

faţa pustiului se ia după urmele lui, şi sbura ca ua gînd, ca 
o vijelie printre volburile de nisip, ce se ridicau în urmăii, 

Simţim apoi noaptea, cum cade înnecînd pămîntul 
acu aerul ei cel negru şi răcoare», şi par'că ne arde 
şi pe noi frica fetei, care presimte cum Miază-Noapte 
vine cu furie în urmă: (47) 

doi ochi de jăratie, ale căror raze roşii ca focul ars pătrun- 
deau în rărunchii fetei. 

Vedem aşa, de bine pădurea, în care se prefăcuse 
peria: (48) 

neagră, deasă, mare, întiorată de un lung freamăt de frunze 
şi de un urlet flămind de lupi. | - 

şi ne cuprinde spaima cînd Miază-Noapte se face (49) 
bufniţă mare şi sură, din care nu străluceau decit ochii roşi, 
ca două fulgere lănţuite de un nor; 

Sau cînd o vedem găurind stînca şi trecînd prin ea, (50) . 
prefăcută într'o funie de fum, al cărei capăt dinainte ardea 
ca un .cărbune, : 

sau, şi mai mult, cînd zărim cum: (51) 
pierdută în înaltul cerului, plutea încet, încet prin albastrul 
tăriei Miază-Noaptea bătrină cu aripele de aramă. 

Și după ce Făt-Frumos o loveşte cu buzduganul Şi 
Miază-Noapte «cade ca plumbul» moartă şi «se afundă 

  

3) F. Th. Vischer, Acsthetik,
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în adincul cel vrăjit şi necunoscut al lacului» — 
par'că ne vino şi nouă să strigăm, plini de bucurie, 
împreună cu fata: <am scăpat»! 

E păcat însă că pe unele locuri imaginile nu sînt 
așa de bine îmbinate, încît să ne facă impresia rea- 
lităţii. Aşa bunioară în aliniatul: (52) 

— Inainte, strigă Făt-Frumos calului care sbura asemener 
unui demon urmărit de un blestem prin negura nopţii, Luna 
palidă trecea prin norii suri ca o faţă limpede prin mijlocul 
uno» vise turburi şi seci, 

impresia e puţin reală pentrucă comparaţia cu de- 
monul ce fuge de blestem nu este potrivită pentru 
Făt-Frumos, pe care-l iubim, ci pentru Miează-Noapte ; 
și al doilea, pentrucă comparaţia, cu faţa, limpede care 
trece «prin mijlocul unor vise turburi şi seci» nu ne-o 
putem clar închipui. 

Dar chiar dacă n'ar exista, niciuna din aceste pete 
şi toate imaginile ar fi perfect imbinate între dinsele, 
totuși sentimentul realităţii, ce ne produce sinteza 
lor, rămîne covirşit de impresia de idealizare ca 
ne-o fac atit personagiile cit şi combinaţia esen- 
ţială do fapte, ce le pune în prezență. Lumea în 
care se mişcă aceste ființe esto absolut imaginară : 
e lumea, basmelor. Baba Miază-Noapte îşi arată rău- 
tatea, viclenia și ura ei reală, dar şi-o arată scoţind 
inimile dela şapte cai și punindu-le într'unul slab, sbu- 
rînd şi prefăcîndu-se cînd în bufniţă, cînd în funie de 
tum, cind în pasăre cu aripi de aramă. Făt-Frumos 
şi fata, îşi arată în mod real curajul ainestecat cu 
frica, ce-i paşte din urmă, dar ei călăresc pe un cal ce 
sboară, aruncă în urma lor o perie care se preface în 
pădure, o gresie care se face în zid, o năframă, care 
se întinde lac luciu şi adînc. Impresiile şi suferinţele 
lor sînt reale, dar sînt, provocate de impresiile unei 
lumi covirşitor nereale, ce aruncă o strălucire ideală, 
asupra tuturor amănuntelor, chiar cele mai aieve. Origi- 
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nalitatea de intuiţie, ce so vădeșşte în această bucată, 
esto. imaginativă. , a 

Acelaş fel de originalitate îl descoperim în «Răz: 
bunarea, lui Statu Palmă» de Alecsandri: (53) 

Uriaşu!l Strimbă-Lemne cu-al său gemin Sfarmă-Piatră 
Au văzut căzind potopul şau trecut potopu 'n not; 
De cind sunt poveşti în lume şi se spun pe lingă vatră, 
Ei duc zile cu piticul Statu-Palmă-Barba-Cot. 

Amindoi pe-o vale verde, la picioarele — unui munte, 
Lungiţi, unul lingă altul, stau grăind în limba lor, 
Dar ei sint în ncastimpăr. Cind şi cind po a lor frunte, 
O gindire 'ntunecată se întinde ca un nor. | 

— „0 cunoşti pe Trestiana, frate ?* zice Strimbă-Lemno 
— „0 cunosc!... cînd se arată, soarele îi face senine, 
„Căci de cînd Ileana mînâră n'a văzut el aşa floare... 
„Ca Ileana Cosinzeana, fata-i ruptă chiar din soare!“ 

— „Bine zici, dar nu-mi stă 'n minte cum Vaşa frumoasă fată, 
„Buturuga Statu-Palmă a putut să fio tată!“ 
—- „Pomul 'nalt, frumos răsare din sămînţa cea măruntă.— 
„apoi ştii tu că Pepelea, vornicel i-au fost de nuntă!,... 

Urieşii, stind pe coate, au trîntit un hohot mare, 
Cit s'au răsunat pămîntul într'o lungă depărtare, 
Și toţi vulturii din codrii ridicindu-se pe vint, 
Sau 'nălţat în nori să vadă ce minune-i pe pămint ? 

Apoi iar, căzind pe ginduri, Sfarmă-Piatră zice: „Frate, 
„Cite stînci de aur pline şi do pietre nestimate 
„Le-aş da toate Trestianci, toate zestre ca, să-i fie, 
„De-ar voi cu mine, frate, să se lego 'm cununie“. 

— „Ca şi tine, zice grabnic Strimbă-lemne, ca şi tine, 
- „Cite lunci, păduri şi codrii de cîntări şi de flori pline, 
„Cite pasări vii, măestre, şoimi şi pajuri năzdrăvane, 
„Păuni mîndri, fulgi de soare, dulci minuni aeriane, 
„Ciţi lei, pardoşi, căprioare, cerbi cu coarnele de aur, 
„Cuiburi de privighetoare, cuiburi scumpe de balauri,. 
"„Fruanzi şi fructe, umbra dulce şi codreana armonie, 
„Toate-ar fi a Trestianei de-ar vol a mea să fio!“. 

— A ta!“ strigă Sfarmă-Piatră în văzduh făcînd un salt. 
Ș'apucinăd în a sa mină un gigantic bolovan.
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- „A mea!“ strigă Strimbă-Lemne ridicînd un stejar "nalt 

$i "'nvirtindu-l pe deasupra-i ca un groaznic buzdugan. 

Jată că un răenet jalnic sus pe munte se aude! 

Urieşii se "'ntorc iute, părăsind armele crude, 

Și zărind pe Statu-Palmă dealungul po deal sărind, 

Și 'ncurcat în a sa barbă ca un ghem rostoaolind. 

Sfarmă-Piatră-i ţine calea şi-l ridică 'ncet po palmă. 

— „Săriţi, voi, urgia lumii! săriţi! .... ţipă Statu-Palmă, 

„Răsturnaţi copaci în codrii, măcinaţi dealuri și stînci, 

„Astupaţi cărări şi drumuri, turburaţi apele-adînci, 

„Puneţi stavili ne 'ntrecute sus, din ceruri pînă jos... 

„Trestiana, Trestiana, mi-a răpit-o Făt-Frumos! 

— „Făt-Frumos pe Trestiana!* .... strig” turbaţii urieşi 

Alergind, unul spre codrii, celălalt spre munţii pleşi. 

Atunci lumea îngrozită crezu că-i pieri norocul!... . 

Sfarmă-Piatră, cu largi pasuri, calcă munte după munte, 

Trece riuri firă poduri şi prăpăstii fără punte, 
Lăsînd urme de cutremur la tot pasul, în tot locul! 

Unde vede-o stincă 'naltă el o inacină cu palma, 
Bolovanii sub picioare dau de-a dura, dau de-a valma 
Și cu piatra măcinată şi cu petrele-aruncate 
EL -ezeşte, bate, umilă riurile turburate. 

Culmele trec peste şesuri, apele tree peste maluri; 

Valuri mari se sparg în seomot, repezite, peste dealuri, 

Dar nici clocotul lor aprig, clăbucind, ferbind în spume, 

Nici chiar troncătul de sdraveni bolovani în rostogol 

Nu'ngrozese ca uricşul ce s'arată crud la lume 

Cu fălci negre scirşnitoare, cu ochi roşi, cu peptul gol. 

EL apare pe sub nouri ca un munte de turbare, 
Ce ameninţă pămintul să-l turtească 'n răsbunare ! 

Ca şi dinsul Strimbă-Lemne, uragan de vijelie, 

Intră'n lunci, păduri şi codri ducind viscol, ducind larmă: 

Plopul 'nalt la lui sullare ca o creangă se mlădie, 

Ulmul cade, fagul crapă şi ștejarul gros se darimă. 

EL pătrunde prin desime, trece iute prin zăvoaic, 

Şi sub braţul său puternic totul piriie, trosneşte, 

“Tot se rupe, so răstoarnă, se suceşte, se îndoae 

Sun troian de crengi, de arbori pe-a lui urmă se clădeşte, 

Tată însă mindrul soare că se'ntunecă de-un nor! 

Urieşii stau buimatici, fumegind. de-a lor sudoare,
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Rădic'ochii, şi pe ceruri văd trecînd în sbor, drept soare, 
Făt-Frumos cu Trestiana pe-un cal sprinten sburător. 

restiana, răsturnată lîng'un sin plin de iubire, 
Strălucea zîmbind în aer ca un vesel ineteor. 
Făt-Frumos cu păr 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 dulec, ca prin vis călătorind. - 

Urlă 'n vaiet urioşii!,,. Amindoi, cuprinși deodată 
In virtej de nebunie, sc fac Dunăre turbată, 
Şi 'n văzduh încep s'arunce, iinproșcînd ca doi vulcani, Cei nai groși ştejari din codri, cei mai sdraveni bolovani. 

Sbor copacii către soare, stincilo prin nouri sbor, 
Și din cer, ca să-i sdrobească, elo cad pe capul lor! 

Spun poveştile c'atuncea Statu-Palmă dintr'un plop 
Chicoti... apoi călare sări pe-un cpure şchiop 
Și privind la urieşii, morţi pe munte şi pe vale, 
Zise: „Mica buturugă carul mare imt-l prăvale 1... 1) 

In această bucată poetică, urieșii Strimbă-Lemne Şi 
Starmă-Piatră, piticul Statu-Palmă, ca, şi fie-sa Tres. 
tiana şi voinicul Făt-Frumos ne sint înfăţișaţi că vor- 
besc şi lucrează după firea, lor şi potrivit cu sentimen- 
tele ce le provoacă împrejurările în care se află ; vor- 
bele şi faptele lor se imbină așa de firesc, că ne mişcă 
întocmai ca şi cînd am ști că, sint adevărate. 

Mai înttiu urieşii iubesc pe Trestiana. Vedem aceasta, 
din îngrijirea lor, din entusiasmul, ce-l arată pentru 
frumuseţea, fetei, din vorbele lor. Cind Sfarmă-Piatră 
pare că se îndoeşte că piticul Statu-Palmă a, putut 
să-i fie tată, amindoi încep să ridă, dar să ridă, ca 
nişte adevăraţi urieși ce sînt: (54) 

+. Stind po coate au trîntit un hohot nare 
Cît s'a răsunat pămtntul într'o lungă depărtare, 
Şi toţi vulturii din codri, ridicindu-se pe vint, 
au 'nălţat în nori să vadă, ce minune-i pe pămînt? 

  

1) V. Alecsaudri, «Legende».
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Daxurile pe care le-ar face, dacă, ar avea parte să 

ia pe 'Trestiana de soţie, sînt potrivite cu puterea şi 

averea, lor. Sfarmă-Piatră i-ar da astinci do aur» şi 

«pietre nestimate», iar Strîmbă-Lemne toate minunile 

din păduri şi poiene; iar cînd se iau la ceartă, din 

gelozie, Sfarmă-Piatră se înarmează cu cun gigantic 

bolovan», iar Strimbă-Lemne cu cun stejar nalt». Şi co 

bine ni se înfăţişează Statu-Palmă (55) 

dealungul pe deal sărind 

Si'ncurcat în a sa barbă ca un ghem rostogolină, 

mai cu seamă; cînd Sfarmă-Piatră (56) 

îi ţine calea, şi-l ridicăncet pe palmă. 

Şi faptele uriaşilor, cînd sînt înşelaţi de Statu-Palmă, 
sînt potrivite cu firea fiecăruia. Sfarmă-Piatră: (57) 

Cu largi pasuri calcă munte peste munte, 
Trece rîuri fără poduri şi prăpăstii fără punte, 
Lăsînd urme de cutremur la. tot pasul în tot locul. 
Unde vede-o stîncă 'naltă el o macină cu palma 

Bolovanii sub picioare dau de-a dura, dau de-a valma 
Si cu piatra măcinată şi cu pietrele-aruncate 
EL izbeşte, bate, umilă riurile turburate . . . . . 

Iar. Strimbă-Lemno: (58) 

Plopul 'nalt l-a lui suflare ca o crangă se 'mlădie 
Ulmu! cade, fagul crapă şi stejarul jos se darmă,... 
Tot se rupe, sc răstoarnă, se suceşte se îndoaie - 

Și-un troian de crengi, de arbori pe-a lui urmă se clădeşte. 

Cu o deosebită limpezime ni s'arată apoi Făt-frumos 
fugind cu Trestiana: (59) 

Iată însă mindrul soare că se 'ntunecă de-un nor. 
Uricşii stau buimatici, fumegind de-a lor sudoare, 
Ridic' ochii, şi pe ceruri văd trecînd in zbor, drept soare, 

Făt-Frumos cu Trestiana pe-un cal sprinten zburător, 

Mai puţin clar însă vedem — şi de aceea şi partea, 

„aceea e mai slab închiegată de imaginaţia poetului — 

în partea, în care ni s'arată cum stă Trestiana în bra- 
ţele lui Făt-Frumos. Urieșii se uită şi-i zăresc drept



  

soare; dar drept soare nu putea să-i vadă așa de 
bine cum vrea, să ne incredinţeze poetul. Aparenţa 
adevărului din acea parte lipsește şi odată cu ca și 

“poezia. Căci, deşi, izolat luate, versurile: (60) 

Piept la piept, gură la gură, ochi în ochi duios privind, 
Se ducea perechea mindră, ca prin vis călătorind, 

ne dau impresiunea, fericirii supraomeneşti a acestor 
doi eroi, ele nu fac unitate cu întregul: legătura 
acestui tablou cu restul nu are aparenta, realităţii. 
Aceeaşi lipsă o constatăm cu evidenţă și în felul cum 
enumără Strimbă-Lemne bogăţiile, co i le-ar da Tres- 
tianei, precum şi tabloul, cam încărcat şi încurcat al 
prăpădului, ce-l face Sfarmă-Piatră. Dar cea mai ca- 
racteristică lipsă — unde se dă pe faţă slăbiciunea de 
concepţie în această poezie — este faptul că poetul nu 
ne motivează îndestul înlănţuirea deosebitelor mo- 
mente ale acţiunii şi mai cu seamă legătura, lor cau- 
zală cu ideia fundamentală, erăzbunarea lui .Statu-: 
Palmă» : el nu ne lămureşte deloc de ce acest pitic 
a vrut să so răzbune pe cei doi uriași. 

Dar chiar dacă toate sentimentele și impresiunile 
de amănunt ar avea perfecta aparenţă a realităţii, ele 
încă n'ar putea covîrşi impresia de idealitate ce ne face 
intreaga bucată. Ca şi în «Făt-Frumos din lacrimă», 
toate imaginile acestei concepţii sînt în' strinsă le- 
gătură cu o lume absolut imaginară: monștrii urieși 
Sfarmă-Piatră şi Strimbă-Lemne, care cutreeră munţii 
şi codrii în mersul lor, și întunecă cerul cu bolovanii 
ce-i aruncă, piticul Statu-Palmă, care umblă călare pe 
un epure șchiop, şi Făt-Frumos, care sboară. cu Tre- 
stiana, nu se găsesc în lumea reală. Poetul care şi 
le-a însușit n'a, putut face aceasta. decît din pricina, 
originalității sale de intuiţie imaginativă. Sufletul său 
sa, simţit încîntat do această deformare a, impresiu- 
nilor reale, ce se găseşte de obiceiu în basme, le-a 
prins cu uşurinţă şi apoi a căutat să le dea o întrupare, 
fapt. pe care un alt poet cu altă originalitate de
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intuiţie nu numai nu l-ar fi făcut, dar l-ar fi şi dis- 
prețuit. 

Realitatea originalității de intuiţie imaginativo se 

constată şi dacă, comparăm această bucată cu aFăt- 

Frumos din lacrimă». Deşi amîndouă întrebuințează 
clomente din lumea ideală a basmelor şi deşi în poezia 

lui Alecsandri, combinaţia incidentelor se datorește 
propriei lui originalităţi plastice, iar imaginile sînt 

multiplicate cu intenţia de bogăţie, totuși strălucirea, 

colorată, ce se vede din deformarea, incisivă a amă- 

nuntelor, este cu mult mai mare în Eminescu decit 

în Alecsandri. Imagini ca «dintr'o volbură înaltă și 
verde se vedeau nemișcaţi doi ochi . de jăratic, ale 
căror vaze roşii ca focul ars pătrundeau în vrărunchii 
felei»; «o bufniţă mare şi sură, din care nu străluceau 

decit ochii roşii, ca două fulgere lănțuile de un nor»; 
ese ridică un colţ sur, drept, neclintit, un uriaş îm- 

pietrit ca spaima, cu capul alingind de nori»; «baba 
găurise stinca, întmun loc şi trecea, prin ca prefăcută 

într'o funie de tum, al cărei capăt dinainte ardea ca 

an cărbune»; evăzură în urmă-le un luciu întins, lim- 

pede, adînc, în a cărui oglindă Vălae se scălda în 

fund luna de argint şi stelele de foc»; «pierdută, în 

înaltul. cerului, plutea încet, încet prin albastrul tă- 

piei, Miază-noapte Catrina cu aripile de aramă»; 

«baba coprinsă de somnul ei de fier sc afundă în 

- adâncul cel vrăjit şi necunoscut al lacului», —imagini 

care ne arată cît de original în constituţia sa intimă e 

sufletul — poetului nu se găsesc în Alecsandri, în care 

descoperim imagini deformate mai mult prin voința 

poetului decit .prin originalitatea lui plastică. Aceasta. 

însemnează că originalitatea de intuiţie a lui Eminescu 
este. mai imaginativă decit a, lui Alecsandri. 

Ş 17. Originalitatea, de intuiţie se poate prezenta 

din punctul de vedere al calităţii cu însușiri contrarii 

celei imaginative şi anume cind ea, se revelă cu toată, 

puterea, în imagini în care se descoperă mai mult gîn-. 

direa poetului decît imaginaţia lui. Sufletul” poetului
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cu asemenea originalitate de intuiţie primeşte dela 
obiect nu atit elemente în legătură cu înfățișarea. lor 
intuitivă, care, fiind puţin consistentă, uşor o poate 
transforma, originalitatea plastică, cît elemente în le- 
gătură cu înțelesul lor abstract, care e mult mai con: 
centrat şi mai statornic. Astfel ele apar în poezie 
mai puţin strălucite şi colorate decît sensaţiile din 
care derivă: sint şterse şi abstracte, iar, spre a simţi! 
farmecul înfățișării lor, cititorul trebue să-şi încordezo 
atenţiunea în mod deosebit, ca pentru un lucru mai 
mult de înțeles decit de simţit. Originalitatea, de in- 
tuiţie care se revelă mai mult în combinaţii de imagini. 
intelectuale, o putem numi abslractii. Ea, sc găseşte cu 
deosebire în poezia didactică sau în poezia litera- 
turilor de imitație. Tragedia clasică franceză, care 
se datorește mai mult studiului altor literaturi decit . 
studiului naturii, se realizează de obiceiu întrun ma- 
terial de imagini în care nu strălucirea inspiraţiei 
do la natură este esenţialul, cît partea intuitivă a 
gîndirii poeţilor care s'au hrănit din literaturile cla- 
sice şi au scos ceva, nou reflectînd cu sirguință asu-- 
pra lor. De accea creaţiunile acestui teatru par mai 
palide, dar în acelaş timp mai concentrate, de cît; crea- 
țiunile romantice, în care se revelă cu deosebire ori- 
ginalitatea de intuiţie imaginativă. | 

Originalitatea de intuiţie abstractă se întilneşte în 
satirele şi epistolele lui Gr. Alexandrescu. Iaca, bu- 
nioară «Epistola marelui logofăţ I. Văcărescu»: (61) 

Tu care-ai fost din pruncie al muzelor favorit, 
Și ca, strămoşească-avere geniul ai moştenit; 
Cintător al Primăverii, ce ai darul a plăcea; 
A fi "nalt cu desluşire, simplu fără a cădea; 
Care lucruri mici de sine ştii să le măreşti frumos, 
Şi să nu zici niciodată cuvint ce-ar fi de prisos; 
Dacă mai gindoşti şi astăzi cum atuncea, socoteai, 
Cind destinat de natură să fiu poet mă, credeai, 
Făr' a-ţi vorbi de folosul bunelor tale poveţi, 
Jia a mea nedesluşire alerg încă să mă 'nveţi.



Cind ne "'nţeleasa natură, din sînu-i cel roditor, 
Cu talentul poeziei naşte pe un muritor, 
(Fără să mergem departe, atit aş dori să-mi spui) 
Hotărăşte deodată şi felul scrierii lui? 
Mulţi îmi zic cum că aceasta nu e de tăgăduit, 
Şi că tot omul s'apleacă la ce este mai pornit; 
Că acela co 'n tragtăii face patimi a vorbi, 

„Nu poate şi 'n elegie chinurile a descri; 
Dacă iar în cea din urmă ştii frumos să zugrăveşti 
Plăcere, melancolie, amor, chinuri sufleteşti, 
Al odei cei înfocate ton înalt nu pot să-l ţii, 
Nici să alergi p'ale slavei pline de singe cimpii. 
Felurile-s osebite și voesc osebit dar: 
Cine 'n mai multe se cearcă, osteneala-i e 'n zadar. 

Eu dar, ce âin cruda-mi vîrstă, de cînd ochii am deschis, 
Cind a 'nceput pentru inine al vieţii amar vis, 
Am iubit deopotrivă tot ce mi-a părut frumos, 
“Tot ce sufletul înalţă şi e minţii de folos, 
Poet cum pociu a mă crede, cînd al lirei Dumnezeu, 
Incă nu vrea să-mi arate care este felul meu? 
“Tot ce-mi placo mă aprinde, şi 'n ininutul ce citesc, 
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 ? 
Cite planuri astă aspră idee mi-a stinjinit ! 
Şi din ce cărări plăcute, cu putere m'a oprit! 
Eu aseamăn a mea stare cu a unui călător, 
Care, neştiindu-şi calea, fără povăţuitor, 
Se opreşte pe-o cîmpie, şi, cu totul întristat, 
Drumuri vede, dar nu ştie care e adevărat; 
Pleacă, se întoarce 'ndată, se porneşte iar pe loc, 
Pierde vremea prețioasă şi aleargă 'ntr'un noroc. 
Astfel sînt şi eu, ca dinsul totdeauna rătăcit, 
Ca să nu-l pierd, lăsind drumul, poate cind l-am nemerit. 
Apoi nu ajunge-atita, ci şi chiar cînd mă pornese,! 
A lucra cu hotărire, pe un plan ce îmi crocsc, 
Nu pociu păzi cuviinţa, nici cun umblet măsurat, 
La sfirşit s'ajung deadreptul, fără să mă mai abat. - 
Dacă descriu o pădure, suma de copaci îi las 
Şi la un stejar mai mare trec cu un repede pas. 
Dacă sînt într'o grădină, pe la flori do rind nu merg, 
Ci la traneafir îndată şi apoi la crin alerg. 
Depărtarea cea mai mare şi ocolul cel mai lung, 
Un ceas nu mă zăboveşte, fac trei pasuri şi ajung. 
Mărunţișurile-mi scapă, şi ideile ce-mi vin, 
"Dacă 'ncep cu o zîmbire, se sfirşesc cu un suspin.
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Aplicarea îmi lipseşte şi n'am darul însemnat 
A strica şi a preface cite sint de îndreptat. 
Fără astă slăbiciune ceva tot a-şi izbuti; 
Osteneala şi răbdarea pot orce a dobindi, 
Iasă cu, ca să mă apăr, las un lucru început, 
Şi 'ntr'un sfert stric citeodată ce 'ntr'o lună am făcut. 
De pămint trintesc condeiul, meseria o urăsc, 
Şi să nu-l mai iau în viaţă, cu mă jur şi hotărăsc. 
Dar, precum Boileau zice: un astîmpăr ne'nţeles 
Ne 'ncetat se 'mpotriveşto hotăririi ce-am ales; 
De urechi par'că mă trape, din somn noaptea mă deştept 
Şi cu multă plecăciune rima mîndră o aştept. 
Patima inimii.mele, chiar şi străine nevoi, 
A le pune pe hirtie, sînt silit fără să voiu. 
Apoi, cînd în elegie destul nu pociu să vorbesc, 
Şi s'arăt fără sfială toate cite socotesc, 
Vreun dobitoc îndată vine înaintea mea 
Şi-mi ridică cu 'nlesnire sarcină orcit de grea: 
Lupii, urşii îmi fac slujbă, lei chiar mi se supun, 
Adevăruri d'un pret mare, cînd le poruncesc, ci spun. 
Socotese că putem zice, fără să ne indoim, ” 
Că e prea bun pentru fabuli secolu 'n care trăim, 
Măcar că se află oameni care nu pricep deloc, 
Cum a putut să vorbească un sălbatic dobitoc, 
Şi care vin să te 'ntrebe, dacă e adevărat, 
Că în vremea veche ciinii au vorbit aşa curat? 
Insă, cum ştii foarte bino adevărul desvelit, 
Fără mască, între oameni lesne nu e priimit; 
Şi sub feluri de podoabă, dacă nu îl tăinueşti, 
Ne 'nţeleapta lui ivire poate scump să o plăteşti. 

Tu dar, care-ai zis odată cum că naţiile 'ncep 
Prin poezie fiinţa şi-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 poeziei mie mi l-ai insufiat, 
Și exemple îndestule de ce e frumos ai dat. 

Aşa cînd viitorimea, al nostru judecător, 
Care, fără, de sfială, aspru, nepărtinitor, 
L'al său tribunal supune pe răsboinicii vestiți, 
Pe despoţi şi po miniștri, scriitorii străluciți, 
Va voi să cerceteze pe acei care întii, 
Stătură începătorii romineştei poezii, —. 

-In rîndul celor de frunte, numele tău va găsi, 
Şi a 'ntemeierii cinste dela ea vei dobindi. 
Sint mult mai vrednici de slavă acei care au făcut,
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In ştiinţe sau în arte, fericitul început, 

Decit cei co după dinşii, şi de dinşii îndreptaţi, 

Au ajuns desăvirşirea de exempluri ajutaţi!) 

Sentimentul întrupat în această bucată poetică este. 

ncdumerirea caracteristică, ce-o are poetul, în privinta 

naturii proprii a originalității sale, şi anume în pri- 

vința genurilor de poezie în care ar trebui mai cu 

seamă să se exerciteze. Acest sentiment, fiind de na- 

tură intelectuală, poetul nu-l poate sensibiliza decît 

printrun obiect care si conţină multe: imagini luate 

din lumea gîndirii abstracte şi anume din firea pro- 

priei sale personalităţi creatoare. Spre a le putea și 

mai bine îmbina întrun obiect unitar, el le leagă de 

o' situaţie concretă: îşi închipue anume cum el — cu 

caracterul şi fivea lui intelectuală şi afectivă — cere 

sfaturi în privinţa nedumeririi sale dela marele boer 

Iancu Văcărescu, poet şi el, care îl lăudase odată şi-i 

acordase protecţiunea. Astfel mai întiiu, el întemeiază 

însăși realitatea acestei situaţiuni, descriind calităţile 

de scriitor pe care le-ar fi avînd Văcărescu: (62) 

Tu... ce ai darul a plăcea, . 

A fi 'nalt cu desluşire, simplu fără a cădea; 

Care lucruri mici de sine ştii si le măreşti frumos 

Şi să nu zici niciodată, cuvint de prisos. 

Dela un asemenea poet, negroşit,. că tînărul înce- 

pător care mai primise poveţi dela el, putea să mai . 

ceară şi altele. Mai "nainte de a treco mai departe 

observăm că în chiar această descriere se desinează 

bogăţia, de idei, limpezimea şi simplitatea naturală, 

vioiciunea familiară, ce caracterizează originalitatea 

de intuiţie a lui Gr. Alexandrescu. Şi precum vedem, 

ea se revelă cu evidenţă cu ocazia unor imagini în 

care culoarea şi strălucirea e înlocuită în mare parte 

cu preciziunea înţelesului abstract şi şters. Aceeaşi 

- originalitate de intuitie, cind mai vie, cînd mai puţin 

n — 
. 

3) Gr. Alexandrescu, Scrieri în versuri şi proză, 1898.
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vie, şi cînd subliniată de un fel de veselie conținută: 
proprie sufletului acestui poct, se străvedo mai de- 
parte în tot șirul gindurilor, în care so întrupează 
sentimentul, și învălue obiectul poeziei în acea at: 
mosferă particulară și uniformă care contribuo la, 
unitatea de impresie, ce trebue să ne facă o adevă- 
rată Iucrare poetică. După co a întemeiat situatia, co 
va contribui la îmbinarea cit mai naturală a ideilor 
sale într'un obicot unitar, poctul începe să-și schi- 
țeze propria personalitate, formulind nedomirirea înti”o 
seric de imagini ceva mai colorato la, început şi par'că 
într'adins alese pentru ca să se simtă realitatea în- 
trchării dela, sfirşit, cu toată abstracţia, ei : (03) 

Cînd ne'nţeleasa natură din sînu-i cel roditor 
Cu talentul poezici naşte pe un muritor, 
(Fără să mergem departe, atit aş dori să-mi spui) 
Hotăraşte deodată și felul scrierii lui? 

Naturalul, cu care e făcută această întrebare ne 
evoacă parcă, împreună cu înţelesul, întreaga reali- 
tato sufletească a poetului, firea lui, ca şi cînd ar 
fi vorba de un porsonagiu care dă replica înta”o 
operă dramatică, Această, impresic so măreşte din ce 
în ce cu cit inaintăm în citirea operei, individualitatea, 
încintătoare a, poetului nedomirit do propria, vocaţie 
se înalţă din ce în ce mai mult din seria imaginilor 
mai mult abstracte, în sufletul nostru ;—şi într'aceasta 
stă farmecul particular al acestei bucăți poetice. 

- Astfel ni'so întăţişează, poetul mai întiiu îndrăgit de 
tot ce e frumos şi avind părerea că ar putea să 
creieze în toate genurile de poezie: (64) 

Eu dar, ce din cruda-mi vîrstă... 
Am iubit deopotrivă tot co mi-a părut; frumos, 
Tot ce sufletul înalță şi e minţii de folos, 
Poet cum pociu a mă crede, cind al lirei Dumnezeu 
Incă nu vrea să-mi arate care este felul meu? 
Tot ce-mi place mă aprinde şin minutul ce citese 
A putea lucra întocmai deocamdată socotesc. 

ur
 Mihail Drazomirescu, Teoria pocziei,
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Apoi, neîncrezător în drumul, pe care trebue să-l 
apuce, el zice întrebuințind imagini mai concrete (65) 

Eu aseamăn a mea stare cu a unui călător 
Care, neştiindu-şi calea, fără povăţuitor, 
Se opreşte pe cimpie şi cu totul întristat, 
Drumuri vede dar nu ştie care e adevărat. 

Dar chiar dacă îşi găseşte drumul, el are un fel parti- 
cular de a creia, care — ne spune el cu acelaş umor 
conţinut -— nu-l mulţumeşte. Caracterizarea aceasta 
a propriei sale originalităţi, e admirabilă: (66) 

Dacă sînt într'o grădină, pe la flori de rind nu merg, 
Ci la trandafir îndată şi apoi la crin alerg 
Dopărtarea cea mai mare şi ocolul cel mai lun 
Un ceas nu mă zăboveşte: fac trei pasuri şi ajung 
Mărunţişurile-mi scapă, iar ideile ce-ni vin 
Dacă 'ncep cu o zimbire se sfirşesc cu un suspin. 

Cu mai mult umor şi cu o sobrietate şi un farmec 
realist co nu se găseşte în Doileau din care sc in- 
spiră, poetul ne înfăţişează apoi individualitatea sa 
poetică, cînd își ia, hotărîrea să nu mai scrie: (67, 

De pămint trintese condeiul, meseria o urăsc 
Şi să nu-l mai iau în viaţă, eu mă jur şi hotărăsc. 
Dar precum Boileau zice: un astimpăr ne 'nţeles 
Ne 'ncotat se 'mpotriv eşte hotăririi ce-am ales; 
De urechi par'că mă trage, din somn noaptea mă destept 
Și cu multă plecăciune, rima mindră o aştept)).. 

Toate aceste stări sufleteşti se imbină şi ne dă ima- 
ginea vie a sufletului său de poet; dar orcît de vio 
ar fi această imagine — care, reală întrucit simţim 
adevărul ei, esto imaginară întrucît poetul reproduce 

1) C£. Boileau, Satire I1.— E vorba de rimă : 

De rage quelquefuis, ne pourant la trouver 
Triste, las et confus, je cesse d'y rever; 
Et, maudissant vingt fois le demon qui m'inspire, 
Je” fait mille serments de ne jamais ccrire, 
Mais quand j'ai bien maudit ct Muses ct Phebus 
de la vois qui parait, quand je n'y pense plus. 
Aussilât malgre moi, tout mon beu se rallume 
Jo reprends sur le champ le panier et la plum, 
Et de mes vains serments perdante le souvenir; 
Di attends de vers en vers qu'elle daigne venir.
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numai părţile ci caracteristice — ca e rezultată mai 
mult din imagini, care par'că s'au stins prinzîndu-se 
de sufletul poetului. Ele nu numai nu au strălucirea 
imaginilor din poezia lui Eminescu, care par mai 
puternic colorate de cît obiectele reale, dar nici măcar 
lumina acestora. Deși originalitatea plastică a creiat 
o stare sufletească vie, ea a, făcut accasta, cu ajutorul 
unor elemente în care se străvede o originalitate de 
intuiţie abstractă. 

$ 18. Cind calităţilo sensaţionale ale obiectelor nu 
se exagerează nici nu se modorează prin receptivi- 
tatea suilotească, a poetului, atunci, firește, imaginile 
apar aproape cu aceleași calități sensaţionale, ca şi 
acelea ale simplei lor percepţiuni. In opera poetică, 
ele apar atunci ca nișto simple amintiri, ca nişte pro- 
duse mai mult ale memoriei reproductive, decit ale 
imaginaţiei plastice. Originalitatea, de intuiție în acest 
caz se numeşte reprezentativă — şi ea caracterizează, 
adevăratele opere clasice, în care poeţii se inspiră di- 
rect dela natură şi căreia, în elaboratiunea imagina- 
ţiunii lor, caută să-i rămînă cît mai credincioasă, Ori- 
ginalitatea de intuiţie -reprezentativă o putem studia 
foarte bine în câmintirile» lui Creangă. Să analizăm 
bunioară următorul pasagiu, în care autorul ne poves- 
teşte faptul întimplat în adevăr acum unii diri candi- 
datii la preoţie, ce învățau la Fălticeni, fiind mai fără 
grijă de ci însişi, prind ciudă pe ceilalţi care se arată, 
prea egoiști, şi cum din această pricină ajung să fie is- 
ogniţi cu toţii de gazda lor, Pavel Ciubotarul» : (68) 

Ei, ci, toate bune şi frumoase la vromea lor, dar de acum 
trebue să, ne punem şi pe cite o leacă de carte, căci minc, poi- 
mine vine vacanţa de Crăciun şi noi stricăm pînea părinţilor 
do peaba; nimic fără cheltuială, şi banii nu se iau din drum. 

Unul cu altul la un loc aveam acum la începutul postului 
vreo patru cinci ulcioare de oloiu, trei patru saci de făină 
de păpuşoiu, citeva ocă de peşte sărat, perjo uscate, fasole, 
mazăre, bob, sare şi lemne pentru cîteva săptămîni, căci stam 
la masă toţi împreună, făcînd mîncare cu rindul, fiecare dintr'al 
său pentru o zi. Insă Oșlobanu, care mînca cît șaptesprezece, 
no can pusese pe ginduri. Tată-său, popa Nicolae, nu-i vorbă,
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avea de unde să-i trimeată; dar „ce-i în mînă nu-i minciună, - 
Nulte sînt do făcut și puţine de vorbit, dacă ai cu cine te 

înţelege. Mă sfătuese cu într'o zi cu Gitlan, c'aici ar trebu! 
ceva de făcut, să putem scăpa de ciţiva mincăi, căci tovărăşia 
nu ni se părea dreaptă. Și găsim un mijloc nu se poăte mai 
nemerit: noaptea, cind vor adormi toţi, să punem poştă la 
talpe, cui vom socoti noi, mai ales că vreo ciţiva adormeau 
duşi, cum începea moş Bodângă a spune la poveşti. Şi, după 
ce-am pus la cale unele ca aceste, pindim cînd erau ceilalți 
duși de acasă şi ne apucăm de făcut poşte, ca s'avem po mai 
inuită vreme. Cîteva pături de hirtie lipite una, peste alta cu 
seu de lumînare topit pe lîngă foc, puse încet la talpe, cînd 
doarine omul greu, și aprinse cun chibrit, mai sfint lucru nici 
că, se poate!... Și fiindcă pe Oșlobanu toţi aveu ciudă mai mare, 

„lui i-am făcut pocinog întiiu. ȘI, cînd l-a ajuns arsura la os, a 
sărit Gin somn răcnind ca un taur şi nu-și găsea loc prin 
casă de usturime. Dar, neaflind care-i vinovatul şi nebizuindu-se 
în putere a se Date cu toţi, se puse la făcut mătănii şi no blăs- 
tăma de-i curgea foc din pură. ” 

Noi însă, cu toate blăstămele lui, mai puninduri în alte 
nopţi citeva poşte și, făcindu-i-se talpele numai o rană, a fost 
nevoit să-şi ia tălpăşiţa spre Huimnuleşti, lehămetindu-se de - 
popie şi lăsînd toate inerindelo sale în stăpînirea noastră. 
Indată după asta, Gitlan scrise lui Oşlobanu: 

Iubite Oşlobene, 

— Mă închin cu sănătatea dela golătate, despoieţii din urmă. 
De naveţi ce minca acolo, poltim la noi să postim cu toţi. 

Al tău voitor de bine, , 
Zaharia, 

Mase căyilan de poşta 

Peste vra-o citeva zile, am mai tăiat gustul do popie unuia 
care venise în gazdă la noi din proaspăt: Nică a lui Constan- 
tin a Cosmti, din Humulești, se duse şi el cu tatpelo beşicate 
pe urma lui Oşlobanu. Şi cu atita mai bine; căci tot îşi pier- 
deau vremea, în zadar. Iar. Trăsnea, fiind mai chilos şi nai taro 
de cap, rabdă clcit rabdă şi, dacă vede că-l răsbim cu poştele, 
se mută Ja altă gazaă, luindu-şi şi partea de merinde. Și, cu 
astă rinduială, arn rămas noi acum numai trei la Pavel Ciubo- 
tarul: cu, Gitlan văru meu Ioan, poroclit Mogorogea şi moş 
Bodringă po deasupra. Văru-meu, caro văzuse de patima celor- 
lalţi, luase obiceiu în toată sara. la culcare a-şi coase mînicele 
contășului, şi vîrindu-şi picioarele într'insele, dormea fără 
arijă; vorba ccea: | 

Paza bună trece primejdia rea. 
Aproape de Crăciun, Pavel făcu o pereche de ciupote de 

iuft vărului meu loan, cu care era prieten unghie şi carne. Doi 
icusari plătise Mogorogea lui Pavel pentru ciubote. Dar, ce-i 
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drept, făceau paralele acele ; căci pusese piele bună, de fund, 
şi erau cusute de toemală. Numai scirţi uitase Pavel să puc..... 
și pentru asta rău su stricat inima lui Mogorogea.... Noroc 
mare că era o earnă geroasă şi omătul ajuta la scirţiit. - 

In vacanţie no ducem acasă, gapoi, vorba ţiganului, cu „Cră 
ciunul sătul ,...“ Costiţe de pore afumate, chişte şi buft um” 
plut, trandafiri usturoeţi şi slănină de cea supţire, făcute de 
casă, tăizte la un loc, fripte bine în tigaie, şi cu mămăliguţă 
caldă se duc unsa pe piît. Mai face cl ţăranul și alto feluri de 
mincări pustoase, cind are din ce le face. Şi, mulţumită Dom: 
nului, părinţii noştri aveau de unde; căci sărăcia nu se oplo- 
sise încă la ușa lor, pe cînd ştiu cu. Şi să nu-mi uit cuvintul: 
potrecem noi sărbătorile fruimnos la părinţi, în Humuleşti, şi 
după Bobotează, n întorcem iar în Fălticeni la Pavel, gazda 
noastră. Pe la școală nai dam noi aşa citeodată, de formă. Dar, 
la drept vorbind, nici n'aveam ce căuta, căci-bucheaua poate 
so înveţe şi acasă, cina vrea. Iar cine nu, ferice de dinsul! 
$i cu, unul, eram dintr'acei fericiţi; cind e vorba de credință, 
ce-ţi mai trebue învăţătură ? Dala moş Bodringă zic si cu că 
aveai ce învăța; fluerul său te făcea să joci fără să vrei, şi 
poveştile lui nu-ţi dau vreme de dormit. Afară de asta, mai 
aveam noi cu co ne trece vremea, cînd voiam: ţencusa, ba, 
tăbăcăreasca sau concina, ba alte ori, noaptea, ne puneam la 
taclule pină se făcea ziuă albă. lar în sărbători o luam hăbăuca, 
prin cele sate, pe unde știam că se fac hori. In Rădășeni, sat 
nare, frumos şi bogat, am jucat la trei jocuri într'o sinaură 
zi ; unul, de tlăcăi tomnatici, la cara venise fetele cele nai ti- 
nere ; altul, de ilăcăi tineri, la care venise fetele cele stătute ; 
iar al trzilea, de copilandri, la care venea cine poftea, Flăcăii 
abia so legănau în joc şi hora sc învirtea foarte încet. Fetele 
nu aşteptau rugate, ca pe aiurea, ci fiecare desprindea miînile 
a doi flăcăi, unde-i venea la socoteală, spunea bună ziua! şi 
urma jozul înainte. Văru-meu, fudulindu-se cu ciobotele cele 
nouă, juca numai lingă fata vornicului, soră cu criîșmărița cea 
frumoasă din Folticeni. Și Gitlan, care juca lîngă mine, îmi: 

- spuse la ureche: - 
— Las'că-i vedea tu ce-am să-i fac lui Mogorogea; de i-a 

tihni ziua de azi, păcat să-mi fie! | 
— Taci, măi, zic cu, ce mai vorbeşti în bobote; că se mi- 

nie omul şi s'a duce şi cl acasă. 
— Ei, şapoi? Ce mare pagubă! Vorba ceea: «Dacă s'a da 

baba jos din căruţă d'abia i-a fi mai uşor epei». Şi jucam înainte. 
Seara ne întoarcem la gazdă şi Mogorogea, băiat grijuliv, 

îşi curăţă ciubotele frumos şi le pune la uscat pe vatră, cum 
făcea, totdeauna. A treia zi după asta, ciubotele văru-meu se 
rup _hăbuc în toate părţile... și el, supărat la culme, se leagă 
de Pavel, să-i facă altele în locul acelora, ori să-i dea banii în- 
dărăt numaidecit,
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— Mi-ai pus piele scoaptă, cirpaciule, zise Mogorogea înfu- 
iat; aşa fel de pricten îmi eşti? haiti! alego-ţi una din două: 
căci altfel, qai cinstea pe ruşine; îţi trîntesc ciubotele de cap. 
Auzitu-m'ai ? 

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

că nu-ți şede bine; pe cine faci cirpaciu? După ce ai purtat 
ciubotele atita amar de vreme, umbiind toată ziua în podgehea- 
zuri şi le-ai scrombăit pe la jocuri şi prin toate corhanele și 
coclaurile, acum ai vrea să-ţi dau şi banii înapoi, ori să-ţi fac 
în loc altele nouă? Dar ştii că eşti ajuns de cap! Nu-ţi o destul 
că m'ai amcţit punîndu-ţi sfirloapele pe calup, trăgiîndu-le lu 
şan şi ungindu-le aici po cuptor, la nasul meu, în toate dimi- 
neţile ? Ba, de cite ori mi-a pus şi poşte la picioare şi cu, ca 
omu! cel bun, tot am tăcut şi ţi-am răbdat. Imi pare rău că 
eşti gros de obraz! Li las, că te-oi sluji eu de acum, dacă ţi-e 
vorba de aşa! 

— Ce spui, cirpaciule, zise văru-meu ; şi tu mă mogorogeşti ? 
d'apoi numai în ciubotele tale am stat cu, bicisnicule? Incă te 
obrăzniceşti ? Acuş te-oi otinji cu ceva, de nu te-i putea hrăni 
toată vieaţa ! - 

— Pină co mi-i otînji, ziso Pavel, eu acuș te cinătuese fru- 
muşel cu dichiciul: înţeles-ai? 

Văzînd noi că era cît po ce să se.încacre la bătae, ne pu- 
nem la mijloc şi îi împăcăm cu mare greu: Ion să mai dea 
un irmilic lui Pavel, iar el să-i căputezo ciubotele, şi pace bună. 

Mai glumeau ci după aceasta cîne-cineşte, dar lui Mogoro- 
goa nu-i eşca dela inimă afrontul ce i-l făcuse Pavel. In săptă- 
mîna hărţii sau cîrneleaga, Moş Vasile, viind la Folticeni, între 
alte merinde, aduce feciorului său şi trei purcei grijiţi gata. 

— Bino ai venit, sănătos, tată; ziso Ion, sărutindu-i mîna. 
Aşari că rie-ai nimerit? 

— Bine v'am găsit sănătoşi, măi băieţi, răspunse Moş Vasile. 
D'apoi vorba ceea: nimeresc orbii Suceava şi cu nu era să vă, 
nimeresc ? Apoi din vorbă în vorbă ne întreabă: Ei, ce mai 
zice Mecetul despre popia voastră ? Aro de gînd să vă dee dru- 
mul de grabă ? căci eu, drept să vă spun, m'am săturat do atita 
sdruncen şi cheltuială. ” 

— Nu so zico Mecet, ci Catihet, tată, răspunse Ion ruşinat. 
— Na, na, na, Măria-ta,! par'că astă grijă am cu acum ? Vor- 

ba ceea: nu-i-Lunda, ci-i Manda ; nu-i tciu-belciu ci-i beleiu-teiu 
de curmeiu. Și ce mai atîta înconjur ? Mecet, Berechet, Pleşcan, 
cum s'o fi chemind, Ioane, ştiu că ne jupeşto bine, zise Moş 
Vasile. Ş'apoi ci-că popa-i cu patru ochi! Ia mai bine rugaţi- 
vă cu toată inima Sfintului Hăraşe 1) Nicolai dela Humulești, 
doar v'o ajuta să vă vedeţi popi odată ; şi apoi atunci aţi scăpat, 

1) lezarh.



= ŢI 

şi voi de-asupra nevoii : bir n'aveţi a da, şi havalele nu faceţi ; 
la mese gedeţi în capul cinstei şi mîncaţi tot plăcinte şi găini 
fripte. Iar la. urmă vă plăteşte şi dinţăritul. Vorba, ceea: picioa- 
re de cal, gură de lup, obraz de scoarță şi pintece de capă se 
cer unui popă, şi nu-i mai trebuc altă-ceva, Bine ar fi, Doamne 
cartă-mă, ca feţele bisericeşti să fio,mai altfel! dar veţi fi 
auzit voi, că popu are mină de luat, nu de dat; el mănîncă şi 
de pe viu şi de pe mort. Vedeţi cît de bine trăcşte Mecotul fără 
să muncească, din greu ca noi. Numai dă... darul so cinsteşto ! 

Ioane, cu ţi-am și ochit un potcapic, zise Moş Vasile, la por- 
nire. Cată de nu to lăsa pe tinjeală; pune mîna pe afiștat 1) 
mai repede și vin acasă, căci Ioana lui Grigoraș Roşu, dela noi, 
aşteaptă cu nerăbdare să-ţi fie preuteasă. Mai rămineţi cu sănă- 
tate, dascăle Zaharie şi nepoate, că cu m'am dus. 

— Mergeţi sănătos, Moş Vasile, zicem noi, petrecîndu-l pînă, 
în colo; și vă rugăm spuneţi părinţilor, din partea noastră, că 
ne allăm bine și îi dorim. . 

După ce se duce Moş Vasile, eu zic lui Ion cu binişorul: 
— ere, ia să frizem în astă seară un purcel de ceea, că 

tare mi-i dor! 
Monorogca, năting şi spircit cum era, începe a striga la, mine: 
— Mă! ia ascultați, cu nu-s Nică Oșlobanu, să mă, suciţi 

cum vreţi voi... Cu co mă hrăniţi, cu aceea am să vă hră- 
nesc, Nu vă dau nici o bucăţică do purcel, măcar să crăpaţi. 

— Iar de nu, cel ce zice, răspunde Gian. 
— Amin ! bleştesc eu, cu jumătate de pură. 
— Și eu mă anin, spuse Pavel do după sobă. 
— Amin, neamin, ștergeţi-vă pe bot despre purcei, zise Mo- 

gorogea cu ciudă; înțeles-aţi ? Nu tot umblați după bună- 
tăi; mai mîncaţi şi răbdări prăjite, că nu v'a fi nimica. 

— Ia lăsaţi-l încolo, măi, sta-i-ar în gît po ceea lume, zise 
Zaharia. Și ne punem, dragă Doamne, la învăţat, Insă, fie 
vorba între noi, nu ne cra a învăţa, cum nu-ic cînelui a linge 
sare. In sobă arsese un foc straşnic, îl învelisom şi astupasem, 
căci era ger afară. Moş Bodringă se încurcase nu ştiu pe unde 
în sara, aceea, şi Pavel, neavînd de lucru ca alte dăţi, se cul-. 
case de vreme. lar Mogorogea, nădăjduindu-se în potcapicul 
tătine-său, adormiso inaintea lui Pavel, cu picioarele în mini- 
cile contăşului, după obiceiu, şi horăia sdravăn. Vorba, ceca,:. 
„lasă-mă să te las!“, Mai tirziu stingom şi noi luminarea, şi 
ne culcăm ; însă nu puteam adorm), gindindu-no la purcel, 

— Măi Zahario, nu mai ai tu oare vreo poştă de cele unde- 
va? zic eu încet. , | 

— Nu bre, răspunse Zaharia şi mai încet, şi Doamne! ce 
bine ar fi să trintim una lui Mogorogea. Dar pînă la poştă, 
pină la nu ştiu ce, na cuţitaşul meu, tae încet cusutura do 

  

1) Atestat,
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la mînica lui Movorogea în dreptul unei talpe, dă-i o pirleală 
bună cu nişte chibrituri de este, care ard mocnit, şi las, dacă 
i-a nai ticni purceii...ua Numai cată de nu te :nocoşi atita... 

— Adă cuţitaşul încoace, zic cu, şi la toată întimplarea, 
cred că nu mă vei da prin sperlă și nu-l veilăsa să mă bată! 

— Nici vorbă nu mai rămîne, zise Zaharia, dă-i pirleală 
înainte, fără grijă, ” 

Atunci...., îmi icu inima în dinţi şi fac tocmai aşa, cum 
fusesem povăţuit de Gitlan: tai cusutura încetizor, şi ţin 
citu-ţi-i simocul de chibrituri aprinse la călciiul văru-ncu, unde 
era pielea mai groasă, pînă ce-l răsbeşte focul. Şi cînd răc- 
neşte odată cit ce poate, eu svirrr! chibriturile din mină, 
tuşti! la spatele lui Zaharia, şi începem a horăi, de par'că 
dormeam cine ştia de cînd... Ion însă, împedecat cu picioarele 
în mînecile contășului, căzuse alivanta la pămînt, svircolin= 
du-se ca şerpele şi blăstămindu-ne, cum îi venea la gură. 

— Vai osindi-v'ar Dumnezeu, să vă osîndească, soiuri tică- 
oase, ce sinteți! Nimeni nare cap să se odihnească în casă 
de răul vostru! Cine oare mi-a făcut sotia? Po Zaharia şi 
Nică îi aud horăind şi nu cred să fi îndrăznit... Numai că 
hoţomanul de Pavel mi-a făcut-o.., be-lar tăunii să-l bec, 
cînd i-a fi somnul mai dulce! şi încă se preface că Qoarme. 
ticălosul ! Ia să-l învăţ cu a-şi mai bate altă dată joc de om. 

Și repede ia cu cleştele un cărbune aprins din vatră, şi 
cu dinsul pe cuptor la Pavel. Și cum dormea, sărmanul, cu 
faţa în sus, îi pune cărbunele pe peptul gol, zicind: 

— Na! satură-te de făcut şagă cu mine cirpaciule ! 
Atunci se aude un răcnit spăimîntător şi odată cu răcnitul, 

Pavel isbind cu picioarele în sobă, o şi dărimă la pămînt. Şi 
în buimăceala ceea, trezindu-se cu Ion faţă în faţă, unde nu 
so încinge între dinşii o bătaie crincenă, şapoi stă de-i pri- 
veşto, dacă to rabdă inima... . 

— Sai, Zaharie, că se face moarte de om în casa asta, şi 
noi avem să dăm seamă, zic eu tremurinăd 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? 

Jar cu, ainandea pe uşă afară plingind-şi începa răcni 
cit îmi lua gura, strigind megicşii. Oamenii săriră, buimaci, 
care din cotro, crezind că e foc ori ne tae cătanele, Doamne 
fereşte! căci ceru, oştire nemţească în Folticeni pe vremea 
aceea, După co se mintue clăcușoara asta, lumea ne lăsă în 
cît ne-a găsit şi se împrăștie huiduindu-ne. Să fi văzut ce 
blăstămăţie şi gălămoz era în casă. Ferestrele sparte, soba 
dărimată, smocuri de păr smuls din cap, singe pe jos, Pavel 
cu poptul ars şi Ion cu călciiu! fript, şedeau la o parte gi- 
fiind ; cu cu Zaharia, de alta, mirindu-ne de cele întimplate... 
iar nevinovaţii purcei, fiind spînzuraţi în tindă la răceală, nu 
so ştie ce sau făcut)...
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Zaharia, de la o vrome, voind a curma tăcerea ziso: 
— Cintă-le de acum, Ioane, «cei fără prihană, aleluia !» şi nu mai tinţi atîta, după dinşii ; se vede că așa le-a fost scris, mititeii 1... 
— Ia nu mai clempăni şi tu din gură, măi, răspunse Ion, plin 

de năduf;aţi tot strigat asupra lor și iacă vi s'a făcut pe voie. 
În vorbele acoste, viind şi moş Bodringă chiurliut, începe 

a-si face cruce dela, ușă, 
— Ei moşule, zic cu: place-ți cum ne-ai păsit ? 
Pavel, care pină atunci şezuse ca, mut, uitindu-se prin casă 

amărit, zise: ” 
— Ia ascultați, dascălilor: ca să so mintue toată dihonia, cărăbăniţi-vă dela mine. şi mă lăsaţi în pace... 1) 

Faptele povestite în această bucată s'au întîmplat 
în adevăr: sînt nişte simple camintiri» ale scriito- 
rului. Ele dar ar trebui să constitue conţinutul unci 
bucăţi de proză, nu de poezie. Şi aşa ar fi, dacă amă- 
nuntele acelor fapte n'ar fi pătruns în sufictul poetului 
şi n'ar fi dat naştere la imagini, în care, fără să se 

„piardă înfăţişarea naturală a lucrurilor, so revelă 
strălucirea proprio a, receptivităţii lui sufleteşti, ori- 
ginalitatea, lui de intuiție reprezentalivă. - 

Aceste amintiri, în adevăr, se grupează în mod uni- 
tar pentru ca să scoaţă în relief un sentiment: ciuda, 
pe care în mod firesc o provoacă egoismul, « ari- 
juliv» şi cu rost numai pentru buna, lui stare, în su- 
fletul altora, care sînt mai lăsători cu grijile vieţii. 
Faptele, ce se întîmplă sînt par'că alese ca, să arate 
deosebitele grade ale acestui sentiment pînă la com- 
pleta lui sleire. Asttel vedem mai întiiu cum Nică a lui 
Ştefan a Petrei (care e însuși scriitorul Creangă, pe cind 
cra candidat la preoţie în Fălticeni) şi Zaharia Gitlan vor 
să scape de cîţiva, tovarăşi «mîncăi» și cum, pentru 
aceasta, le pun poște, mai întiiu lui Oșlobanu care 
«mînca cît şeaptesprezece», apoi lui Trăsnea și lui 
Nică a lui Constantin a Cosmei, şi-i fac să, părăsească 
gazda, unde locuiau cu toţii. Ar fi vrut ei să scape şi de 
cel mai egoist dintre toţi, Mogorogea, dar acesta, ajutat 

  

1) Creangă, «Scrieri» 11,
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de firea lui practică, nu se dă, In adevăr, Mogorogea, se 
ia bine, ca sii-şi poată face cu temei treburile, cu Pavel, 
gazda lor, şi, ca să scape de arsura poştelor, își viră, 
cînd e să doarmă, picioareleîn mînicele contăşului. 
Dar tocmai această fire, deosebită do a celorlalţi doi, 
caro duc o vieață fără păsare, de ris, de joc şi de cintec 
cu moş Bodringă, va fi menită să provoace ciuda 
acestora pină la maximul, ce-l. îngăduo împrejurările. 

Această, ciudă se arată sub o formă mai vie, mai 
întiiu cu prilejul frumoaselor cisme, pe care Pavel le 
face lui Mogorogea Minunate şi făcute ca pentru un 
bun prieten trebue să fi fost ciubotele acelea, despre 
care Creangă ne spune : (69) 

Doi icusari plătiso Mogorogea lui Pavel pentru ciubote, căci 
pusese piele bună, de fund, şi erau cusute de tocmală. 

Iar Mogorogea, fadulindu-se în ciuda, celorlalţi cu ele (70) | 

juca numai lingă fata vornicului, soră cu crăşmăriţa cea fru- 
moasă din: Fălticeni. ” . 

Atit, fireşte, îi este lui Gitlan pentru ca să le pună 
gînd rău. În adevăr Mogorogea, (71) 

b ăiat grijuliv, îşi curăță ciubotele frumos şi lo pune la uscat 
pe vatră cum făcea totăcauna; 

dar, cind autorul ne spune apoi că (72) 

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

presimţim cu claritate că trebuo să” fi: fost împinse 
prea, spre foc de Gitlan. E natural ca Mogorogea, care 
o un egoist, să uite toată prietenia cunghie şi carne» 
ce-o avea cu Pavel, să-i arunce vina că nu i-a pus piele 
bună şi să-şi ceară îndată banii înapoi; dar din'răs-- 
punsul lui Pavel simţim bine pe de o parte cit o de ne-- 
vinovat, iar pe de alta că ştie minunat să caute pri- 
cini firești (deşi în cazul .de faţă neexacte) ruperii 
ciubotelor şi mai cu seamă să scoată la iveală egoismul 
lui Mogorogea,: (73) 

 



  

— Ia ascultă, dascăle Mogoroge, nu te prea întrece cu vorba 
că nu-ţi şede bine. Pe cine faci cîrpaciu? După ce-ai purtat 
ciubotele atit amar de vreme, umblind toată ziua în podghea- 
zuri şi le-ai scrombăit pe la jocuri şi prin toate corhanele și 
coclaurile, acum ai vrea să-ți dau şi banii înapoi, ori să-ţi fac 
în loc altelo nouă ? Au ţi-e destul că m'ai ameţit, punîndu-ţi 
sfirloauele pe calup, trăgindu-le la san, şi ungindu-le pe 
cuptor, la nasul-meu, în toate dimincţile ?.., 

So împacă. ei, dar din împăcare se vede că Mogo- 
rogea ştie totdeauna, să rupă dela altul şi să-și facă 
treburile. Ei dă numai un irmilic lui Pavel, iar aceasta, 
îi căputează din nou ciubotele. 

Dar cel mai mare grad al ciudei, ce constitue 
fondul sentimental al bucății, e provocat de un nou 
incident : venirea, tatălui lui Mogorogea, Moş Vasile, 
care după ce-i înfumură mintea cu vise frumoase de 
viitor, îi mai aduce și trei purcei grijii gata. Toată 
convorbirea lui moş Vasile cu fiu-săiu, deşi se pare 
de prisos, ea faco în realitate po Mogorogea să se 
umile şi mai multîn penele egoismului său. Giîndul că 
va fi în curînd popă, caro numai îa şi căruia după ce 
mănîncă în fruntea mesci, i so mai plăteşte şi «din- 
ţăritul» ; «poteapicul» şi «Ioana lui Grigoraş Roşu» 
pe care i le fămădueşto Moş Vasile, —şi, pe lîngă ele, 
cei trei purcei — fac pe Mogorogea să so creadă 
un fel de fiinţă extraordinară, care se poate purta 
orcum cu tovarășii lui, ce n'aveau perspective de 
aşa noroc, E natural dar, ca această împrejurare 
să-i dea pe faţă întreaga lui fire antipatică: (74) 

— Mă, ia ascultați; eu nu-s Nică Oşlobanu, să mă suciţi 
cum vreţi voi..., Cu ce mă hrăniţi cu aceca am să vă hrănesc. 
Nu vă dau nici o bucăţică de purcel, măcar să crăpaţi. 

— lar de nu, cel co zice, răspunde Gitlan. 
— Amin, bleştesc cu cu jumătate de gură. 
— Şi eu mă anin, răspunse Pavel de după sobă. 

Şi din momentul ce Mogorogea, se arată astfel faţă. 
de tovarăşii săi, ne aşteptăm ca el să paţă ceva de 
la, ei, căci toţi îi sînt şi trebuesc să-i fie înpotrivă. 
ŞI, în adevăr, noaptea pe cînd moş Bodrîngă e dus



şi Pavel culcat, Gitlan învață pe Nică cel fricos, dar plin de curaj cînd c sub apărarea lui Gitlan, să tae contăşul lui văru-său, și în lipsă do poște, să-i ardă talpa cu chibrituri. Şi sîntem pe deplin convinși că cele ce ni se spune că s'au întîmplat, aşa s'au întîmplat: (75) 

Atunci... îmi iau inima în dinţi şi fac tocmai aşa, cur fuse- sem povăţuit de Gitlan: tai cusutura încetişor, şi ţin citu-ţi-i socul de chibrituri aprinse la călciiul văru-meu, unde cra pielea mai groasă, pînă ce-l răzbește focul. Şi cina răcneşte odată cît ce poate, cu svirr! chibriturile din mini, țuştiu la, spatele lui Zaharia, şi începem a horăi de par'că dormeam cine ştie de cînd!.. Ion însă, impiedecat cu picioarele în mi- necile contăşului, căzuse alivanta la, pămînt, svircolindu-se ca şarpele şi blăstămîndu-ne, cun îi venea la gură, 

Şi pentrucă lui Mogorogea «nu-i eșea de la inimă atrontul ce i-l făcuse Pavel» cînd cu stricarea ciubo- telor, negreşit pe Pavel trebuia să-i cadă prepusul că l-a pîrlit cu chibriturile. Şi iarăşi pontrucă Mogorogea, ţinea aşa de mult la sine, negreșit că răsbunarea, lui trebuia, să fie nesăbuită şi să dea pe faţă firea lui, prevăzătoare în caz de linişte, dar necumpănită în caz de turburare... (76) 
| Și repede ia cu cleştele un cărbune aprins din vatră, şi cu dinsul pe cuptor la Pavel, şi cum dormea, sărmanul, cu faţa în sus, îi pune cărbunele pe pieptul gol, zicînd: — Na, satură-te, de făcut şagă cu mine, cîrpaciule! Atunci se auzi un răcnit spăimîntător şi odată cu răcnitul, Pavel, izbind cu picioarele în sobă, o și dărimă la pămînt. Și în buimăceala ceea, trezindu-se cu Ion fuţă în faţă, unde nu se încinge între dinşii o bătao crincană, ; apoi stă de-i priveşte dacă te rabaă inima... 

Intervenirea lui Zaharia; ţipetele lui Nică ce atrag pe vecini; huiduiala acestora, după ce văd că ţipe- tele erau pentru nimica toată ; ablăstămăţia» şi agă- lămozul» din casă ; dispariţia faimoșşilor purcei ; vor-. bele lui Gitlan: (77) 
cîntă-le de acum, loane, „Cei fără prihană aleluia“ şi nu mai tinji atita după dinşii; se vede că aşa le-a fost scris mititeii — 
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apoi venirea lui moş Bodringă, care «începe a-şi face cruce dela, ușăy, toate duc către desnodămint: izgo- 
nirea lor de către Pavel. Acest fapt este efectul firesc 
al egoismului lui Mogorogea şi al ciudei celorlalţi pe 
dinsul, şi el trebuia să Stirșească bucata. 

Toate aceste amintiri, deși ar trebul să ne intere- 
seze ca, orce fapt petrecut, prin adevărul lor, ne interc- 
scază totuşi mai mult prin aparența că, sint adovărate : sint aşa de bine îmbinate, “că ne par că au o exi- stenţă pur imaginară. Din mulțimea amintirilor, ce Creangă va fi avut, sau ales în mintea, lui şi sau cristalizat într'un tot nurnai acelea, caro au putut pune în reliet părțile caracteristice alo oamenilor despro 
care vorbeşte şi care au putut da vicaţă unui senti- ment fundamental. De accea, aceste amintiri, deşi ro- prezintind cu fidelitate o realitate, sînt parcă, simple creațiuni ale fantazici, adevărate imagini poetice. Aceste imagini însă au tocmai caracteristica, de a nu fi nici abstracte, şi mai şterse decit realitatea, nici mai colorate și mai strălucitoare decit ca. Ele nu fac iînn- 
presia nici că derivă dintro lume absolut ideală, nici dintr'o lume elaborată do refloxiunea discursivă a unui 
om. Ele adică revelă într'insele existenţa, originalității de intuiţie reprezentatiuă, co provine din faptul că me: moria,. prin vioiciunea, și plasticitatea, ci, ţine Îocul 
fantaziei. 

Exemple tipice de această originalitate de intuiţie, 
sint une!o descrieri ale lui Gr. «llecsandrescu, precum cea din «Răsăritul lunii la Tismana», și precum co- mediile lui Caragiale. 

Ş 19. Originalitatea, de intuiţie din punctul de ve- dere at tonaliliţii — al rezonanţei triste sau vesele, pe care se simte că a, avut-o sufletul poetului fată de elemente obiective din caro şi-a compus poezia — sc poate prezenta iarăși cu trei înfățișări caracteris- tice. Astfel sînt poeţii, al căror suflet veşnic tînjeşte, şi care, chiar în momentele lor de veselie, trădează un fel de oboseală, de greutate de a suporta impre-.
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siunile, care le vin, fie dela obiectele din afară, fie 
«dela, sentimentele lor proprii. Acestor poeţi le putem 
aplica versurile, pe care (er. Alexandrescu şi-l aplică 
— deşi nu cu acelaș înţeles — sieși: (78) 

a... Și ideile ce-mi vin, 
Dacă 'ncep cu o zîmbire, să sfirşese cu un suspin. 

-Sufletul e mai putin -puternic decit, impresiunile ce 
le trimit lumea, dinăuntru săi dinafară şi nu sc pot 
armoniza pe deplin” cu cole, fără o suferinţă tainică, 
Originalitatea, de intuiţie, ce vădeşte un astfel de su- - 
ct; se numeşte deprimantă. 

Din contră, sînt poeţi cu sufletele puternice, sănă- 
toase, care chiar în momentele de sdrobire sufletească, 
îi simţim mai tari decit „impresiunile lumii, ce-i necă- 
jesc, Acesto suflete se armonizează cu durerile, ce-i 
izbesc, şi ne fac să simţim puterea, reală pe caro o 
au de a se lupta cuele şi dea ie învinge, chiar atunci 
cînd ei ne spun că sînt covirşiți de ele. Originali- 
tatea, de intuiţie, ce vădeşte un asemenea, sufleţ, se nu- 
meşte oxultantă. 

Să comparăm un sonet în care Jminescu îşi ex- 
primă fericirea calmă a iubirii lui, cu o. elegie în care 
Gr. Alexandrescu izbuteşte pînă . la un punct să în- 
trupeze nefericirea viforoasă a, dragostei lui. Şi mai 
întiiu poezia lui eminescu : (79) 

Afară-i toamnă, frunză "mprăştiată, 
lar vîntul svîrle ?n geamuri grele picuri ; 
Și tu citeşti scrisori din roase plicuri 
Şi într'un ceas gindeşti la viaţa toată. 

Pierzindu-ţi timpul tău cu dulci nimicuri, 
N'ai vrea ca mine 'n uşa ta să bată; 
Dar şi mai bine-i cînd afară-i sloată 
Să stai visînd la foc, de somn să picuri, 

Și cu astfel mă uit din jet pe ginâuri, 
Visez la basmul vechiu al zinei Dochii 
In juru-mi ceața crește rinduri-rinduri — 
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Deodat'aud foşnirea unoi rochii, 
Un moale pas abia atins de scinduri, 
Iar mîni subţiri şi reci mi-acoper ochi. 

Negreșit poetul este fericit: iubește și este iubit, şi 
niciun nor nu se iveşte, nici pe departe, ca să :în- 
tunece tihna, acestei fericiri; cu toate acestea, me- 
lancolia reflexivă, moliciunea gravă și armonia tristă 
se simte în fiecare vers, în fiecare întorsătură de 
frază, aproape în fiecare imagine. Deşi avind motive 
de a-şi lumina, sufletul cu o vioiciune veselă, poetul 
se -cufundă într'o toropială duioasă : originalitatea 
lui do intuiţie din punctul de vedere al tonalităţii 
este deprimanlă. - 

Să cităm şi din clegia «Cind dar o să guşti pace» 
partea în care Go. Alexandrescu se arată cu ade- 
vărat poet. După ce caută fără să izbutească — să-şi 
exprime disprețul pentru dragostea, care-l chinueşte 
şi care-l înjoseşte, își arată zădărnicia, luptei lui în' 
felul următor : (80) 

Eu lanţurile mele le sguduiu cu mînic, 
Ca robul ce so luptă cun jug necomenos, 
Ca leul ce izboşte a ternniţei tărie 

Și geme furios, 

Dar rana e adincă şi patima cumplită 
Şi lacrăma de singe obrajii mei arzînd 
tăsfringe frumuseţea, icoana, osindită, 

Ce o blestem plingind. 

O văd ziua şi noaptea 'seara, și dimineaţa ; 
Ca un rănit de moarte, simţ în piept un fier greu 
Voiu să-l trag: fierul ese, dar însă cu vieaţa 

Şi cu sufletul meu. 

Accentul cu care poetul nostru ne zugrăvește du- 
rerea lui; energia, susținută şi aproape sălbatică ce se 
simte în toate imaginile, de care se servește; cura- 
giul, cu care-şi spune fără tînguire, dar cu un fel de 
plăcere amară şi sănătoasă — sînt tot atitea, semne, 
din care inducem vigoarea suflotului poetului și stă- pînirea reală, pe care 0 arc asupra impresiunilor du-
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reroase, ce-i vin dela lume. Poezia vădeşte dar o origina- 
litate de intuiţie ccultantă, si no arată marea, dis- 
tanță ce este din punctul de vedere al tonalităţii 
între Gr. Alexandrescu şi [minescu. 

$ 20. Cind tonalitatea dureroasă sau plăcută a ima- 
ginilor dintr'o operă poetică nu este nici mărită, nici 
micşorată, nici modificată de receptivitatea, particu- 
lară a sufletului poetului, acea operă poetică zicom 
că se caracterizează print”'o originalitate de intuiţie 
senină. Poetul, care are asemenea originalitate, redă 
impresia dureroasă sau plăcută fără să exagereze 
efectul natural al celei d'intiiu şi fără să modifice pe 
cea de a doua, fără adică să le sublinieze cumva prin 
vreo nuanță do durere, provenită din alte cauze an- 
terioare (fie ereditare sau altfel) și reținută ca element 
mai mult sau mai puţin „permanent în sufictul său. 

Intraceasta cl se deosiboște de cel cu originalitate 
de intuiţie deprimantă. De asemenea el redă impresia 
plăcută, sau dureroasă fără să mărească po cea d'întiiu 
și fără să schimbo pe cea de-adoua, adăogîndu-le vreo 
nuanță de bună dispoziţie, pe caro ar fi contractat-o 
în receptivitatea, lui sufletească din vre-o împrejurare 
(ereditară sau altfel) de mai 'nainte. Si într'aceasta, 
se găseşte deoschirea dintre el şi cel ce are origina- 
litatea de intuiție exultantă. 

Deşi exultant în bucata citată mai sus, Gr. Alec- 
sandrescu, mai cu seamă în bucăţile sale poetice 
izbutite, este de cbiceiu senin. Aceasta se vede cu 
deosebiro în satirele, epistolele, fabulele precum și în 
cea mai frumoasă poczie lirică a sa cânul 18:10», în 
care seninătatea este accentuată chiar prin senti- 
mentul particular ce sc întrupează într'insa: (81) 

Să stăpiînim 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 şi anul viitor ? 

Miine, poiiniine, poate, soarele fericirii 
Se va arăta vesel pe orizont senin;  
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Binele ades vine pe urmele mihnirii 
Și o zimbire dulce dup'un amar suspin. 

Aşa zico tot omul con viitor trăeşte, 
Aşa zicea odată copilăria mea, ; 
Şi-un an vine, trece, alt an îl moşteneşte 
Şi ce nădejdi dă unul, acelălalt le ia. 

Puţine-aş vrea iubite, din zilele-mi pierdute, 
Zile, ce "n vecinicie şi-iau repedele sbor ; 
Puţine suvenire din ele am plăcute, 
A fost numa 'n durere varietatea lor ! 

Dar pe tine an tinăr, te văd cu mulţumire! 
Pe tine te doreşte tot neamul omenesc! 
Și cu sînt mică parte din trista omenire 
Şi cu a ta sosire cu lumea, o sălvesc! 

Cind se născu copilul ce s'aștepta să vie, 
Ca să ridice iarăşi pe omul cel căzut, 
Un bătrin îl iuă 'n braţe, strigind cu bucurie; 
«Sloboade-mă stăpâne, fiind-că l-am văzut î». 

Astfel drepţii ar zice, de ar vedea, 'mplinite 
Cite într'al tău numo ne sînt făgăduite, 
O an prezis atita, măreț reformator ! 
Incepi, prefă, răstoarnă şi îmbunătăţează, 
Arată semn acelor ce nu voesc să crează; 
Ado, fără zăbavă, o turmă şi-un păstor. 

A lumii temelie se mişcă, se clăteşte; 
Vechile-i instituţii se şterg, s'au ruginit ; 
Uu duh ferbo în lumea şi omul ce gindeşte 
Aleargă către tine, căci vremea a sosit, 

Ici umbre de noroade le vezi ocîrmuite, 
De umbra unor pravili călcate, siluite 
De alte mai mici umbre, neînsemnaţi pitici, 
Orcare sentimente înalte, generoase, - 
Ne par ca nişte basme de povestit frumoase, 
Şi tot ontusiasmul, izvor de idei mici. 

Politica adincă stă în fanfaronadă, 
Şi ştiinţa vieţii în egoism cumplit, 
De-a omului mărire nimic nu dă dovadă, 
Și numai despotismul e bine întărit, 

Mil. ail Dragomirescu, Teoria poeziei.
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An nou! aştept minunea-ţi ca o cerească lege, 
Dacă însă păstorul, ce tu ni l-ai alege, 
Va fi tot ca păstorii, de care-avem destui, ! 
Atunci...,.. lasă în stare-i bătrina tiranic; 
La darurile tale eu nu simt bucurie, 
De 'mbunătăţiri rele cît vrei sintem sătui. 

Ce bine va aduce o astfel de schimbare? 
Și co mai rău ar face o stea, un comot mare, 
Caro să arză globul şi-ai lui locuitori? 
Ce-i pasă bietei turme, în veci nenorocită, 
Să ştie de ce mînă va fi rnăcelărilă, 
Şi dacă are unul sau mulţi apăsători? 

Eu nu îţi ceiu în parte nimica pentru 1ninc, 
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 şi o desprețuesc. 

După suferiri multe inima se '"mpietreşte ; 
Lanţul, ce 'n veci ne-apasă, uităm cît e de greu; 
Răul se face fire, simţirea amorţeşte, 
Şi trăesc în durere ca 'n elementul meu. 

Dar aş vrea să văd ziua pămîntului vestită, 
Şi să respir un aer mai liber, mai curat; 
Să perd idea tristă, de veacuri întărită, 
Că lumea moştenire despoţilor s'a dat! 

Atunci daca mea frunte palidă, obosită, 
Dacă a mea privire s'o 'ntoarce spre mormint, 
Daca vicţi-mi tristă făclie osindită, - 
Ș'o 'ntuneca, s'o stinge de-al patimilor vînt, 

Pe aripile morţii celei mintuitoare, 
Voiu părăsi locaşul, unde-am nădăjduit; 
Voiu lăsa fericirea acelui care-o are, i: 
Și a mea suvenire acelor ce-am iubit! 2). 

Ceeace e de remarcat în această admirabilă operă 
postică este schimbarea tonalităţii, după schimbarea 
naturii imaginilor, prin care se exprimă sentimentul 

  

ei fundamental. Acest sentiment este ardenta dorinţă 

1) Gr. Alexandrescu, Scrieri în versuri şi prcză, 1898, -
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de a vedea omenirea scăpată de relele sociale, ce o 
bintue, şi de a se îndeplini acest ideal, chiar cu pre- 
țul nefericirii poetului. Acest sentiment care face uni- 
tatea poeziei, poetul îl întrupează cu ajutorul altor 
sentimente secundare de deosebite tonalități, care însă 
nu turbură tonul solemn al întregei bucăţi. n adevăr, 
poetul îşi începe poezia arătind cu o gravitate mai întîi 
reflexivă, apoi sentimentală, temeiul sperantei sale 
în îndeplinirea idealului dorit: (32) 

- 

Să stăpinim durerea care pe om supune, 
Să aşteptăm în pace al soartei ajutor... 
Binelo ades vine pe urmele mihnirii, 
Și o zîmbire dulce dup' un amar suspin. 

Dar tonalitatea gravă a poeziei se coboară pînă, 
la duioşie, îndată co poetul şi-aminteşte zădărmicia 
speranțtelor salo de copilărie : (83) 

Puţine-aş vrea iubite din zilele-mi pierdute... 
A fost numa 'n durere varietatea lor. 

Zădărnicia . acelor speranţe, care privesc numai 
:soarta particulară a poetului, nu poate însă răci en- 
tusiasmul pentru speranţa că idealul omenirii se va 
îndeplini în anul prevestitor. Tonalitatea se ridică 
iarăși, odată ce speranțele poetului se întețesc, de- 
vine exultantă ca şi credinţa poetului că ele se vor 
realiza odată: (81) 

Dar po tine an tînăr, te văd cu mulţumire, 
Pe tine te doreşte tot neamul omenesc... 
O an prezis atita măreț reformator, 
Incepi, prefă, răstoarnă şi îmbunătăţează, 
Arată. semn acelor ce nu voesce să crează, 
AGo, fără zăbavă, o turmă şi-un păstor. 

A lumii temelie so mişcă se clătește, 
Vechile instituții se şterg s'au ruginit ; 
Un duh fierbe în lume şi omul ce gîndeşte, 
Aleargă către tine, căci vremea a sosit.
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Dar la amintirea lucrurilor, ce sînt de indreptat, ima- 
ginile devin crude, încărcate cu ură și cu dispreţ, — 
și, odată cu exprimarea, lor, tonalitatea își schimbă, 
caracterul: tonul solemn, se concentrează și se întu- 
necă de durerea, pe care vederea răului o produce 
în sufletul poetului: (85) " 

Ici umbre de popoare lo vezi o cîrmuite 
De umbra unor pravili călcate siluite 
De alte mai mici umbre, neînsemnaţi pitici... 

Gindul că s'ar putea întimpla prefaceri, fără să se 
aducă nici o îmbunătăţire reală, îl indignează dar mai 
mult îl înduioşează asupra soartei omenirii: tonali- 
tatea ia inflecţiuni melancolice: (86) 

Ce-i pasă Dietei turme în veci nenorocită 
Să ştie de ce mînă va fi măcelărită 
Și dacă are unul sau mulţi apăsători? 

Solemnitatea tonului se ridică iarăși cînd arată cit. 
de puţin egoism se cuprinde în dorinţa lui de îndrep- 
tare a omenirii. EI s'a obişnuit cu durerea; nu se 
mai teme de ea. şi n'are de aşteptat nimic dela noile. 
prefaceri : (87) 

După suferiri multe, răul se *'mpiotreşte 
Lanţul, ce 'n veci ne-apasă, uitam cît e de greu ; 
Răul so face fire, simţirea amorţeşte 
Și trăiesc în durere ca 'n elementul meu, 

Dar, după ce par'că i se luminează gîndul la Spe- 
ranța îmbunătăţirii omenirii : (88) 

Dar aş vrea să văd ziua pămîntului vestită, * 

solemnitatea versului devine iar duioasă, pentruca 
să se termine cu o seninătate deplină, cu gindul că. 
moartea sa a lăsat în urmă omenirea fericită : (89) 

Pe aripele morţii celei mîntuitoare 
Voiu părăsi locaşul unde-am nădăjduit! 
Voiu lăsa fericirea acelui care-o are, 
Și a mea suvenire, acelor ce-am iubit.
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Această schimbare a tonalităţii după natura senti- 
mentelor secundare, din a căror sinteză răsare senti- 
mentul fundamental, caracterizează originalitatea de 
intuiţie senină. Şi această, originalitate se vede că e 
caracteristică acestei poezii. 

C. Originalitatea plastică 

Ş 21. Originalitatea plastică se revelă în chipul nou 
în caro un poet îşi plăsmueşte imaginile individuale 
și lo combină în imagini complexe (cadru, acţiuni, 
caractere) spro a da o consistenţă definitivă concep- 
țiunii Sale. Ea, este rezultatul, sau al fantaziei, (în vir- 
tutea căreia poetul combină în mod firesc datelo rea- 
lității în construcții împosibile) sau al imaginaţiei (în 
virtutea căreia poetul combină în mod firesc datele 
realităţii în construcţii imaginare, dar posibile) sau 
chiar al memoriei imaginative (în virtutea căreia 
poetul reproduce” pur şi simplu combinaţii de fapte 
reale, din care exclude tot ceeaco nu este caracte- 

“ristic). După cum se datorește uneia sau alteia dintre 
aceste funcțiuni sufleteşti, originalitatea plastică ia 
înfățișări deosebite, şi după această împrejurare, între 
altele, se disting cele trei tipuri mai însemnate de artă 
şi deci şi de poezie: romantismul ca produsul mai 
mult al fantaziei, clasicismul, al imaginaţiunii propriu 
zise, şi realismul, al memoriei imaginătive, Dar a- 
ceste forme caracteristice de artă, în'care felul oiigi- 
nalităţii plastice joacă . rolul principal, nu pot fi de- 
terminate în fiinţa lor concretă decit studiind mai 
de aproape deosebitele înfățișări ale acestei origina- 
lități, în relaţie cu elementele conţinutului poetic şi cu 
deosebire, cu originalitatea, de intuiţie, de care ea, mai 
cu seamă în marile producţii poetice, este strins legată. 

$ 22. Originalitatea plastică se poate revela în 
factorii conţinutului, din care poetul îşi alcătueşte 
concepţia, şi anume: 1) în „imaginile sinuple sau îz0-
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late; 2) în combinaţiile lor, din care rezultă imaginile 
compleze. Imaginile complexe se pot prezenta sub 
diferite forme. În poezia lirică, unde obiectul constă 
dintr'o stare sufletească, pe care n'o_ putem înţelege 
cu adevărat decît dacă o raportăm la persoana poetului, 
imaginile complexe, în care se revelă originalitatea, 
plastică, constitue: 1) cadrul sau situaţia, în care se 
închipue că se desfăşoară sentimentul; 2) mişcarea 
de desfăşurare a acestui sentiment, și 3) momentele în 
care se descompune această mișcare de desfăşurare. În 
poezia, epică şi dramatică, uride obiectul constă dintr'o ? 
stare sufletească incorporată în personagii şi pusă în ro- 
lief prin evenimente, imaginile complexe constitue, pe 
lingă cei trei factori din poezia lirică, alţi doi factori : in- 
triga sau combinările do fapte din. care se. alcătueşte 
evenimentul principal, şi 2) caracterele personagiilor 
că iau parte” la acest eveniment. Atit imaginile izo- 
late, cit- şi: deosebitele forme ale imasinilor complexe. 
sint — mai cu seamă în operele nedesăvirşite — mai 
mult sau mai puţin independente unele de altele; aşa, 
că deosebitele specii de originalitate plastică, ce vom 
determina mai jos, nu trebue puse totdeauna în legă- 
tură cu întreaga concepțiune a operei .poetice, ci de 

„multeori numai cu unul sau cu mai mulţi din factorii 
conţinutului ei, mai sus enumeraţi. 

$ 23. Studiind imaginile simple, din punctul de ve- 
dere al originalității plastice, ce revelează, putem deo- 
sebi mai multe specii: - 

1. hnagini plastice propriu zise, prin care poetul 
ne suggerează cu deosebire relaţiunile spaţiale ale lu- 
crurilor, forma lor limpede și precisă. Aceste imagini 
sînt provenite din reziduurile reprezentative ale sen- 

. sațiilor vizuale, şi mai cu seamă al celor motorii 1). 
Astiel, cînd Eminescu ne arată un apus de soare 

în «Satira Il», zicînd : (90) 

1) Ribot, ekseai sur Vimaginalion ercatrice»,
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fulger lung încremenit 
Mărgineşte munţii ncgri în întregul asfinţit, 

întrebuințează o imagine plastică, în care_sensațiile . 
vizuale : «fulger lung, munţii negri» sint unite in- 
disolubil- cu. sensaţiile motorii «încromenit» şi «măr- 
giheşte», care fixează forma impresiei, dup ce i se 
determinase culoarea. 

Tot acelaş fel de imagini, în care se simt şi mai 
mult 'reziduul sensaţiilor notorii unite însă cu rezi- 
duuri auditive, se 6” găseşte” în- stiiofa din «Nunta Zam- 
firii», în care Coșbuc no descria.hora: (91) 

Trei paşi la stinga Dinişor 
Şi alţi trei paşi la dreapta lor, 
So prind de miini şi se desprind 
Și bat pămîntul tropotind 

In tact uşor. 

Din acest exemplu se vede că imaginile plastice 
pot cuprinde şi multe reziduuri de sensaţii auditive ; 
dar în acest caz ele trebuose bine determinate şi fi- 
xate prin reziduuri de sensaţii motorii şi vizuale. 
Aceasta se vede şi mai clar din următoarea strofă 
a poetului St. O. Iosif: ) (92) E vorba de trei hai- 
duci călătorind prin munţi : 

Dar cînd ajung 
La cotituri, 

Un chiot lung 
Din mii de guri 

Dărimă stinci,.. 

Haiducii mei 
Doinesc toţi trei 

Şi clocotesc 
Și hohotesc 

Păduri adinci. 

Efectul acestei imagini stă cu deosebire în versu- . 
rile subliniate, cel d'intiiu cuprinzind sensaţii motorii, 
iar cel din urmă, sensaţii motorii şi vizuale, 

1) «Patriarhale», Doină. 

=
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2. Imagini difluente, prin care poctul ne suggerează 
cu deosebire stări de_sentiment, fără ca să între- 
buințeze olemente”vizuale sâu motorii care să le dea o 
formă hotărită. Ele nu redau relațiuni” spaţiale, dar 
cu atit mai mult ne fac să simţim pe cele do suc- 
cesiune, proprii producerii sentimentului. 

Astfel în strofa aceluiaș poet: 1) (93) 

E mult de atunci... e mult, nepoate, 
Și ca prin vis le văd pe toate... 
Hei! să te miri, să te cutremuri 
Do cite au fost 'nainte vremuri 

Și-i mult, e mult de atunci nepoate! 

Deşi sentimentul de duioşie e foarte clar, el nu este 
Suggerat de imagini plastice, ci mai mult de succe- 
siunea, ideilor și de repetiţia lor, Acelaş lucru îl ob- 
servăm în ultimele două versuri din strofa: (9) 

Dă din cap zimbind, clipeşte 
"Și îngînă veteranul: 

„Le-oi mai apuca eu oare 
Și la anul?*2) 

Nici n'avem trebuinţă, să ştim de ce se îndoeşte 
să mai apuce veteranul: efectul sentimental e com- 
plet prin însuși accentul particular, ce poetul îl pune 
în desfăşurarea, ideii. 

3. Dnagini_intensive, prin care poetul ne sugge- rează, O stare sufletească clară prin. energia parti- 
culără ce cuprinde, independent de conţinutul. lor 
sensaţional. Astfel, bunioară, versul lui Gy. Alexan- „deseu din «Anul 1840»: (95) 

Politica adincă stă în fanfarondă, 

nu e frumos nici prin coloritul sensaţional ce ar 
conţine, nici prin succesiunea, imaginilor, ci cu deo- 

  

1) Ibid. «E mult de atunci». 
2) Ibid. «Cucoarele», .
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sobire prin enorgia incisivă, cu care este încorporată 
ideia. 

4. Inagini noţionale, prin care poctul ne sugge- 
rează o stare de sentiment printr'o caracteristică reu- 
nire do noţiuni reci şi abstracte. Do aceste imagini 
nu se găsesc mai de loc în [minescu, deşi el e 
cel mai filozof dintre poeţii noștri, dar se găsesc 
numeroase în (, „Aleaandrescu, care, deşi e mai 
puțin gînditor, e totuşi mai intelectual. Imasinilo prin 
care acest poct caracterizează talentul lui Iancu Vă- 
cărescu în cunoscuta «Epistolă» sînt de natură tipic 
noţională : (96) 

(Iu)... ce ai darul a plăcea, 
A fi 'nalt cu desluşire, simplu fără a cădea, | 
Care lucruri mici de sine, ştii să le măreşti frumos 
Și să nu zici niciodată cuvînt ce-ar fi de prisos... 

$ 24. Din momentul ce găsim aceste patru feluri 
de imagini în adevărate concepțiuni poetice, şi din 
momentul ce ştim că orce imagine se datoreşte ori- 
ginalităţii plastice sau active a poetului, urmează că, 
întrucit se revelează în imagini simple, originalitatea 
plastică poate fi de patru feluri: 1) propriu zisă; 
2) difluentă; 3) intensivă. şi 4) noţională. Aceste 
patru feluri de originalitate plastică, întilnindu-se în 
imagini izolate, trebue să so întilnească şi în ima- 
gini complexe. Astfel operele poetice ale lui Emi- 
nescu și multe ale lui Coşbuc se caracterizează în 
genere prin originalitate plastică propriu zisă ; operele 
poetice ale tinărului St. O. Iosif se disting prin ori- 
ginalitatea lor, aci plastică, aci difluentă,; originalitate 

- plastică intensivă găsim în «Anul 1840» de Gr. A-: 
lexandrescu, în Cinlarea Rominiei de Al. Rusu, în 
odele lui Alecsandri («Deşteptarea Rominiei», «Oda - 
la, statuia lui Ştefan, etc.) ; originalitate plastică no- 
țională găsim, în afară de Alexandrescu, în operele 
lui Caragiale. 

$ 25. Fie propriu zisă, fie difluentă, intensivă sau
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noţională, originalitatea, plastică, poato avea două 
înfățișări, după cum este de sine stătătoare sau depen- 
dentă, de o idee exterioară, de la, care-și dobindeşte 
adevăratul său sens. In primul caz ea este pură sau 
liberă ; în al doilea, ea, coste alegorică, simbolică sau 
adherentă 1). Aceste două înfăițişări ale originalității 
plastice nu pot fi ovidente decit în imagini compleze. 
In citata poezie de Eminescu, «Melancolie», în primul 
moment care serveşte în acelaş timp și de cadru, în 
care oarecum se prinde şi se reliofează sentimentul 
fundamental — găsim origirialitate plastică propriu 
zisă în. descrierea bisericii pustii ; aceeași originalitate 
0 găsim în al doilea moment în care poetul își dos- 
crie sentimentul, împrumutînd imagini dela, cel dintii ; 
dar în cel de al treilea și cel din urmă moment: (97) 

Cine-i acel ce-mi spune povestea pe de rost 
De-mi ţiu la cl urechea şi riz do cîte ascult, 
Ca de dureri străine? Parc'am murit de mult— 

originalitatea, plastică devine difluentă.—Ca să înte- 
legem sensul acestei poezii nu mai avem trebuinţă de 
nici o altă idee exterioară. Căci, deși biserica pustie 
pare un simbol al însăși stării sufleteşti fundamentale, 
totuși ca e numai un cadru exterior, un receptacol 
obiectiv al sentimentului; şi aşa ne-o și înfăţişează, 
poetul în al doilea moment, în care compară starea, 
sufletului său cu starea bisericii pustii. Rolul ei în con- 

„ cepţie ne este dar pe deplin explicat, și înfăţişarea ei în- 
cetează, odată cu această explicare, de a fi simbolică, 
Dacă poetul ar fi sfirşit poezia cu primul moment, 
descrierea, bisericii ar fi dovenit alegorică. Dar atunci: 
mișcarea de desfăşurare a, sentimentului n'ar fi fost 
completă și ar fi lipsit acel moment de culminare dela, 
stirșit, care, deşi fără imagini plastice propriu zise, pre- 
cizează, totuşi atit de incisiv sentimentul. Aceasta, în- 
semnează că, în însăși concepţia poeziei, înfăţişarea, ş 
bisericii pustii nu e un simbol, ci numai un cadru 

  

1) CI. şi Kant, «Kritik der Urtheilskrafts.
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care conţine în acelaş timp momentul iniţial al stării 
sufleteşti co se desfăşură. De aci urmează că. origina- 
litatea, plastică propriu zisă din primele două momente 
şi cea difluentă din ultimul moment se prezintă, în 
conceptiunea, acestei poezii, sub forma pură sau liberă. 

Nu tot astfel stuu lucrurile cu admirabila "poemă 
«Luceafărul» de acelaş poet. In această operă, Eminescu 
ne povesteşte: cum Iliperion, luceafărul, se îndrăgos- 
teşte de fata de împărat, Cătălină, care-l pîndea în 
fiecare seară în răsăritul lui peste mări ; cum, la ru- 
gămintele ci, el se scoboară so mîngiie în vis; cum ca-i 
cere, în schimbul iubirii, să so facă om muritor, cum 
el călătoreşte abisurile nemărginirii, ca să roage pe 
Domnul Atotputernic să-i ia nemurirea şi săi dea 
în locu-i muritoarea iubire, şi cun, în fine, Domnul îi 
arată greşala pasului său, făcîndu-l să zărească din 
depărtările albastre pe Cătălina drăgostindu-se tot aşa, 
de duios ca şi cu dinsul, cu un Cătălin, muritor ca 
şi ca, sub farmecele tainice ale lunii. Orcito frumuseti 
at cuprinde această poemă, ea prin ca însăşi nu poate 
însă să.no satisfacă sufletul. Ea prin ca, însăş ni se înfă- 
țişează ca o poezie epică, in care, drept cadru am 
avea palatul unui împărat, cu cerul şi mările lui IHi- 
porion şi drumul infinitului pînă la locaşul veşnicici 
dumnezeeșşti;— drept eveniment cu deosebitele lui mo- 
mente, am avea îndrăgostirea lui Hiperion de Cătălina, 
hotărîrea lui de a-şi lepăda, nemurirea, în schimbul 
dragostei şi întoarcerea lui dela această hotărire 
cînd Domnul Atotputernic îi arată poetica, dar pie- 
ritoareu nestatornicie a Cătălinei ; — drept mişcare de 
desfășurare a, sentimentului, am avea, evoluţia, stă- 
rilor sufletești ale lui Iliperion în decursul acestui 
eveniment ;—iar drept caractere, am avea pe sglobiul - - 
şi șagalnicul Cătălin, pe sentimentala naivă Cătălina, 
pe ardentul. pasionat Hiperion şi pe Atotștiutorul 
alcătuitor ar' lumilor, Dumnezeu. Dar :cu aceste ele- 
mente — dacă vrem s'o pricepem ca, o lucrare epică, 
toată poema ia caracterul unui basm frumos, dar
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un basm—şi nimic mai mult, Această bucată poetică 
însă este mult mai adincă şi deci mult mai impor- 
tantă decit o simplă poveste, dar această adincime 
n'o putem pătrunde decît dacă, în loc s'o pricepem 
ca 0 poezie epică, îi dăm înţelesul, pe care-l are în 
adevăr, de poezie lirică, adică de poezie în care sen- 
timentul fundamental îl raportăm la poet. Istoria lui 
lliperion simbolizează însăşi desfășurarea vieţii sen- 
timentale a poetului : e o alegoric. In acest caz, fireşte, 
tot cecace constituo evenimentul, cum şi caracterele, 
nu mai au însemnătatea de fapte și fiinţe care ne far- 
mecă prin însăşi vieaţa lor proprie, ci sint un simplu 
cadru epic pentru exprimarea mai strălucită şi mai 
adincă a unui sentiment liric. — În cazul cînd înţe- 
legem astfel poema — şi aşa trebue s'o înțelegem 
pentru ca să simţim adincul ei realism filozofic—origi- 
nalitatea plastică, ce descoperim într'insa, se compune 
din două elemente suprapuse: unul vizibil, poema 
însăşi, care, singur luat, are în adevăr o frumuseţe, 
dar fără adincime ; şi altul inteligibil, care, fâră frumu- 
sete în el însuşi, dă reliet clementului vizibil, schim- 
bindu-i fizionomia, cînd este pus în legătură cu el. 
Elementul vizibil este cel alegoric şi dependent, ele- 
mentul inteligibil este elementul exterior şi indepen- 
dent. Originalitatea plastică din aceastăpoemă, im- 
plicindu-le pe amîndouă, este alegorică, adherentă sau 
simbolică, 

In literatura noastră, găsim originalitate plastică 
alegorică, în prea puţine opere poetice. E şi greu de 
realizat, fără ca poetul să nu cadă în artificialitate. 
Exemple de originalitate plastică alegorică mai mult 
sau mai puţin consistentă găsim d. ex. în «Sentinela ro- 
mână» de Alecsandri, în balada «Stefan Vodă şi Co- 
drul» de acelaș, în opera dramatică «Pe malul girlei» 
de d. Ollănescu- Ascanio, dar cu deosebire în fabulele lui 
Gr. Alexandrescu, între care cea mai tipică este «Boul 
şi Viţelul», deoarece poetul ne întăţişează evenimentul 
şi personagiile, fără să mai adaoge nici o explicaţie. Cel



mai strălucit exemplu însă îl găsim în literatura popu-. 
lară şi anume în «Mioriţa», care, ca poezie epică, după 
cum de obiceiu e considerată, n'are nici o noimă, dar 
care, înţeleasă ca poezie lirică, dobindeşte tocmai din 
pricina elementelor. epice ce-i servesc de cadru, o. 
strălucire şi o adincime extaordinară. 

$ 26. Originalitatea plastică, în afară de aceste 
forme pe care le-am întilnit studiind-o în legătură. 
numai cu conţinutul concepţiunii, mai se prezintă 

- şi cu alte forme caracteristice, dacă o studiem în. 
legătură cu originalitatea de intuiţie, cu care, în ma-- 
rile creaţiuni, precum am zis mai sus, este strîns 
imbinată. Căci, în adevăr, în acoste opere, în care 
unitatea trebue să fio desăvirşită, originalitatea, plas- 
tică parcă nu se revelează decit ca un fel de înfă- 
țişare dinamică a originalității de intuiţie, care la. 
rindul ei n'ar fi decit înfăţişarea, slatică a, originali- 
tății plastice. E, firesc dar, în acest caz, ca această. 
originalitate să se prezinte cu specii analoage cu a- 
celea ale originalității de intuiţie, fie în raportarea ei 
la obiect, fie în raportarea ci la expresie ($ 11). Dar ori-. 
ginalitatea. plastică, realizindu-se în elemente mai con- 
crete şi mai analizabile — în chiar conţinutul con- 
cepțiunii, iar nu ca, originalitatea de intuiţie în sin= 
teza puterilor sufleteşti—se înţelege că termenii prin 
care dezignăm felurile de înfăţişare alo acostei din, 
urmă, nu pot fi întrebuințați fără improprietate și la, 
felurite de înfăţişare ale celei dintiiu. Totuşi toate spe- 
ciile originalității plastice, ce stau în strinsă legătură. 
cu originalitatea de intuiţie au o notă comună, caro. 
le deosibeşte de speciile fixate pînă acum. Căci, 
ceeace distinge între dinsele originalitatea plastică: 
propriu zisă, difluentă, intensivă și noţională este. 

- conținutul deosebit pe care l-au. Şi tot natura, conţi-» 
nutului distinge originalitatea plastică pură de cea. 
alegorică. Speciile originalității plastice, ce vom sta- 
bi îndată, ca corespondente ale deosebitelor specii 
de originalitate de intuiţie, se disting însă nu după con=
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ținut, ci după modalitatea, înfățișării acestui con- 
ținut. De aci urmează neapărat că toate speciile de 
originalitate plastică cunoscute pină acum pot fiecare 
lua deosebitele înfățișări ale speciilor de origina- 
litate plastică, ce vom determina, acum, acestea ne- 
fiind decit nişte modalităţi speciale ale acelora. 

Ş 27. Din punctul de vedere al intensilăţii ($ 13) ori- 
ginalitatea, plastică fie plastică, propriu zisă, difluentă, 
intensivă sau noţională, fie pură sau alegorică —. se 
poate prezenta cu trei modalităţi caracteristice, co- 
respunzător celor trei feluri de originalitate de in- 
tuiţie stabilite mai sus ($ 13 sqq.). Astfel originalității de 
intuiţie, retorică îi corespunde originalitatea, plastică 
arlificioasă sau ingenioasă; celei ponderate, origina- 
litatea plastică arlislică ; celei primitive, originali- 
tatea, plastică naturală sau brulă. 

Lucrările poetice, în care combinaţiunea deosebitelor 
imagini simple sau complexe so arată mai compli- 
cată decit aceea pe care o oferă în mod natural ma- 
terialul concepţiunii, dovedesc fireşte, din partea, poe- 
tului, o imaginaţiune grăbită de a se afirma ea însăși, 
fără ca, să fi avut răbdarea să asimileze pe deplin 
impresiunile primite. Aceste combinaţiuni, orcit de 
măestrit ar fi făcute și orcit de unitare ar fi, ne 
impresionează, totuși ca, ceva, gol şi nercal, din pri- 
cină că parcă simţim cum scapă din reţelele lor mare 
parte din esența materialului, ce unifică. Cele mai 
tipice forme ale acestei originalităţi plastice le găsim 
în literatura noastră, nu atît în literatura, poetică, 
cit în cea științifică: astfel studiile de filologie şi 
de istorie ale d-lui Jlasdeu produc, cititorului profan în 
materie, cea mai mare plăcere, tocmai prin ingenio- 
zitatea, pe care o desfăşură scriitorul, în combinarea 
teoriilor sale; dar cu atît mai mult supără pe filolog 
şi istoric, care vrea să afle mai mult ființa, adevărului, 
decit puterea, de construcţie a autorului. In litera- 
tura, poetică, cazuri tipice de această originalitate 
plastică se mai găsesc în unele schiţe de Caragiale,
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ca bunioară «C. F. Ro» şi mai cu seamă «Două l0- 
turi» 1); găsim foarte rar şi în Iiminescu, de exemplu, 
în poezia alnger de pază», în care poetul, îşi descrie 
iubita, dar se preface că-şi desorie cîngerul de pază». 
Versurile de la sfirşit: (98) 

Ori poate...! O 'nchide lungi genele tale, 
Să pot recunoaşte trăsurile-ţi pale — 

Căci tu... tu eşti el, 

ne lămuresce deplin artificiul-de combinaţie caracte- 
ristic originalității plastice ce studiem. La co fel de pro- 
ducţii poetice poate duce predominarea excesivă a, 
acestei originalităţi se poate vedea din următoarea 
lucrare, una din cele mai bune în acest gen al au- 
torului: (99) 

Sint ape'n în alo cărorunde In riul lacrămilor mele, 
Albastre d'un azur ceresc, Ce-acum să curgă-a contenit, 
Cind punem florile plăpinde, Simt, din bătăile ci grele, 
Cu vremea, dinsele 'mpietrese. Că biata inima "mpictrit, 

Să n'o atingeţi însă iară; 
Lăsaţi-o 'n nesimţirea ei ; 
Aţi face-o, moartă, să tresară, 
Căci şi din piatră sar sciritei 2). 

$ 28. Lucrările poetice, în care combinaţiunea deo- 
sebitelor imagini nu o desăvirșită, aşa încit concep- 
ţiunea apare necompletă în unele din elementele 
sale mai mult său mai puţin esenţiale, dovedesc că 
imaginaţiunea poetului nu s'a exercitat îndeajuns 
față, cu materialul poetic ce avea de combinat. Aceste 
lucrări se caracterizează prin. originalitate plastică 
brulă sau naturală. Un exemplu tipic este balada 
«Mioriţa» în care elementele cadrului epic, în care este 
turnat fondul liric, nu 'sînt bine închiegate. Poctul ne 
înfăţişează, pe cei trei ciobani — Ungureanul, Vrinceanul 
şi Moldovanul — coborindu-se din munţi, ne arată 
că cei doi dintii s'au sfătuit să ucidă pe cel de-al 

1) Caragiale, «Momente». 
2) Radu  Rosseli, «Valuri».
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treilea, dar, după această înnodare de fapte, el le pierde 
cu desăvirşiro din vedere, spre a ne povesti convor- 
birea dintre Mioriţa, şi Moldovanul, fără ca, să so îngri- 
jească măcar ca, să dea un desnodămint acestui fapt. 
Absorbit de sentimentul, pe care el îl simbolizează prin 
sufletul Moldovanului, uită să, închege evenimentul, 
pe care începuse să-l schiţeze, cu atît mai mult cu 
cit şi-a dat seama, că cu sfaturile, pe care Moldovanul 
le dă Mioriţei, întreg sentimentul fundamental şi-a 
găsit întrupare. Este de observat însă că această 
negligență nu ne impresionează în mod neplăcut, ca 
0 greşeală reală. Innodarea, acțiunii începute nu se 
prezintă ca, un element esenţial, pe care concepţiunea, 
l-ar cere în mod necesar. Negligerea, ci o o lipsă de 
votunjire artistică, iar nu un defect de concepţiune. 
Originalitatea, plastică, ce se revelă dar în această 
operă poetică, este veritabilă, însă este numai brută, 
în stare, cum am zice, naturală, 

$ 29. Cînd combinaţiunea ce întilnim între deose- 
Cbitele elemente ale unei opere poetice are toate însuși- 

rile pozitive ale originalității plastico brute unite cu 
acelea ale originalității ingenioase, cînd adică este inte- 
resantă ca originalitatea artificioasă şi plină de vieaţă, 
ca originalitatea plastică firească, atunci ea poartă nu-. 
mele de originalitate plastică artistică, Tipică în acest 
fel este înlănţuirea evenimentelor din citatul «Lucea- 
făr» al lui Eminescu, comparată cu accea din cMio- 
rița». Tot așa de tipică este intriga, din «O scrisoare 
pierdută» de Caragiale, comparată cu aceca din schi- 
ţele citate mai sus. Căci, deși pierderea, scrisorii de 
către «coana, Zoiţica» şi găsirea ei de către Cetăţeanul 
Turmentat, și apoi pierderea ei de către Caţavencu, 
ce-o sustrăsese Cetăţeanul 'Turmentat, şi găsirea ei 
tot de către acest din urmă, care o dă în fine «Coa- 
nei Zoiţica» — deși această înnodare de fapte are a- 
parența artificialităţii ; — şi deşi acestă impresie ar 
trebui să fie mărită prin faptul că Agamiţă Danda- 
nache se alege deputat tot din pricina, găsirii unei seri-
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sori, întocmai cum ar fi vrut să se aleagă şi Cata- 
venca, eroul comediei — cu toate acestea intreaga com- 
binaţie de fapte, aşa cum ni se prezintă, în chiar des- 
făşurarea, acţiunii nu e artificială, pe deoparte din pri- 
cină că deosebitele momente ale intrigei nu sînt com- 
plicate şi se petrec în împrejurări simple şi fireşti, iar pe 
de alta — şi mai cu seamă — din pricină că fiecare din 
ele pun în relief caracterul personagiilor ceiau parte 
la acţiune. Cu alte cuvinte momentele intrigei nu 
sint imaginate independent de fondul concepţiunii, 
ci fac parte integrantă din ele. Pierderea, scriso- 
rii şi găsirea ei de căte Caţavencu dau prilej poe- 
tului să ne înfăţişeze toate rezorturile sufleteşti ale 
eroilor săi: ambiția politică şi necinstea îndrăzneață 
a lui Caţavencu, iuţimea necugetată a lui Tipătescu, 
patima rezonabilă a «Coanei Zoiţichii», oarba încredere 

_a lui Trahanache, servilitatea. lui Pristanda. Regăsirea. 
ei de către Cetăţeanul Turmentat pune într'un relief de- 
finitiv firea cinstită, deşi vițioasă, a, acestuia, dar mai 
cu seamă. fondul de bunătate ce are «Coana Zoiţica» şi 
laşitatea, lui Caţavencu. In fine, scrisoarea lui Aga- 
miță Dandanache servă admirabil spre a sublinia şi 
adinci caracterul lui Trahanache, cu nepilduita lui 
încredere. Aşa fiind, intriga acestei comedii pierde ca- 
racterul artificiului şi devine operă în adevăr a unei 
minţi pline de inteligenţă artistică, iar nu de inge- 
niozitate seacă. 

$ 30. Din punctul de verere al calităţii, originali- 
tatea plastică se prezintă iarăşi cu trei înfățișări ca- 
racteristice, ca şi originalitatea, de intuiţie, şi anume: 
Originalitatea, fantastică corespunde originalității de 
intuiţie imaginative ; cca, incisivă, precisă'sau uscată, 
celei abstracte; Și cea realistă, celei reprezentative. 

Lucrările poetice, în care combinaţia dintre deose- 
sebitele imagini simple sau complexe înfringe rela- 
țiunile cauzale cunoscute ale lucrurilor (așa, încit; 
lumea, în care ni se înfăţişează obiectele sau faptele, 
ce constitue conţinutul poetic pare cu desăvirşire 

Mihail Dragomirescu, Teoria poeziei. 7
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ideală) dovedesc că poetul, ce le-a compus, are o pu- 
tere de fantuzio superioară simțului realităţii. Deşi 
intuiţiile, ce-i vin dela lume, pătrund pînă în adincul 
sufletului său, cl are totuşi puterea să le disocieze 
în fel și chipuri, potrivit viziunii sale interne, şi să, 
le recompună în tablouri ce pot întrupa, cu desăvirşită 
claritate sentimentele sale. Impresiile lumii interne 
sînt pentru acești oameni mai Vii” decit cele din 
lumea externă, şi clădirile, ce fac, prin fantazia, lor, 
dintr'insele, sînt mai strălucitoare decit cele reale :). 
E caracteristica originalității plastice fantastice. 

- Exemple de această imaginaţiune în literatura noastră 
avem, în afară de basme, «Strigoii» şi cu deosebire 
novela «Sărmanul Dionis» (în care, condus de ideia 
metafizică a apriorităţii timpului, Eminescu ne înfăţi- 
șează vicața unui om care trăcşte în acelaş timp în se- 
colul XV şi XIX); «Legendele» şi unele balade de 44/ec- 
sandri; unele novele de Delavrancea («Trubadurul»). 

$ 31. Realistă este originalitatea plastică, care se re- 
velă în combinaţii care ţin cît mai mult seamă de rola- 
tiunile cauzale ale lucrurilor. Lumea imaginară ce 
se descoperă în operele poetice cu originalitate plas- 
tică realistă, par'că o o reproducere a lumii reale: 
relaţiile dintre deosebitele imagini au aparenţa exac- 
tității prozaice. Literatura noastră este bogată cu 
deosebire în opere cu acest fel de originalitate plas- 
tică. Teatrul lui Caragiale şi chiar al lui Alecsandhi, 
unul artistic şi altul artificios din punctul de vedere 

-al intensității, se caracterizează din punctul de ve- 
dere al calităţii prin originalitate realistă. Şi mai ti- 
pice în această privință sînt «Amintirile» lui Creangă, 
care însă din punctul de vedere al intensității reve- 
lează o originalitate plastică primitivă. Caracteristică 
“este acest fel de originalitate şi în unele opere ale 
lui Eminescu. In «Luceafărul», ce se caracterizează 
în genere prin originalitate plastică fantastică, găsim 

  

1) Ct. Ribot, Ibidem.
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totuşi scena din palat dintre Cătălina şi Cătălin, în 
care predomină originalitatea plastică realistă, 

$ 82. Combinaţiile, care se constată într'o operă 
poetică, pot avea uneori preciziunea, co aduce aminte 
teoriile geometrice sau alte construcţiuni pur inte- 
lectuale. Concepţia poetică din asemenea, lucrări are 
o aparentă schematică, logică, în care nu descoperim 
nici libertatea desăvirşită a originalității fantastice, nici 
relativă libertate a celei realiste, ci necesitatea, gin- 
dirii reci şi abstracte. Este caracteristica originalității 
plastice incisive, precise sau logice, care adesea din 
pricina stilului este dezienată prin numele de eleganţă, 
sau subsumată pe nedrept sub originalitatea plastică 
propriu zisă, cu care dealtminteri se poate uni. 

Exemple de bucăţi poetice, în care descoperim ori- 
ginalitate plastică incisiuă, se găsesc în «Lescndele 
vomâne» de Bolintineanu, în «Epistolele» şi aSati- 
rile» lui Gr. Alerandrescu, în schiţelo şi novelele lui 
Caragiale. Cu toate elementele lor realiste şi faptas- 
tice, «La hanul lui AMliînjoală» 1) şi «0 făclie de Paşti» cu 
deosebire acest fel de originalite plastică revelă. Cele 
mai multe din poeziile lirice ale lui Duiliu Zam[ivescu 
şi Vlahu(ci — deşi în grade deosebite—se disting prin 
aceeaşi însușire. Un exemplu din cele mai tipice 
este 'n Palinodio do Duiliu Zamfirescu : (100) 

Cind toate trec, cînd anii fug, 
Cind ce-am dori nu se mai poate, 
De ce ne chinuim pe rug, 
Cătînd cuvintul lor la toate? 

Ce-a fost s'a dus, ce esto—e 
Și va mai fi co se cuvine, 
Nu te munci să ştii de ce, 
Căci nici nu poţi şi nici nu-i bine. 

Ursita noastă e să fim 
Himera dorului de-a fi; 
Că sîntem ne închipuim, 

- Din dorul de-a ne 'nchipui. 

1) Caragiale, »Momente».
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Atingeţi degetul de gură 
Și suflă 'n vînt o sărutare,. 
Atita e. Orce făptură, 
O năzuință spre urmare. 1) 

$ 33. In fine, din punctul de vedere al tonalităţii, 
originalitatea plastică se poate prezenta, ca şi din 
punctul de vedere al intensității şi calităţii, cu trei 
înfățişări mai caracteristice. E adevărat că la tona- 
litate, fiind vorba de tonul dureros sau plăcut ce-l 
pot avea imaginile, pare imposibil a fixa specii -de 
plasticitate determinate în mod esenţial, unele de 
durere şi altele de plăcere. Trebue să observăm însă 
că stările noastre afective sînt ființări sufleteşti evo= 
lutive, avînd un început, o complicaţiune și un sfirşit, 
au adică o mişcare de desfăşurare uşor precizabilă şi 
care se constată în mod direct în poeziile lirice, care 
au de obiect imediat sentimentele poetului. Această. 
mişcare de desfăşurare implică un principiu plastic, 
întrucit imaginile unei concepţiuni se pot grupa, o- 

„rientindu-se sau, ca să zicem astfel, polarizindu-se 
întrun sens sau altul; iar acest principiu se do- 
vedeşte a fi tocmai starea stenică sau astenică a ima- 
ginaţiunii poetului, adică starea în legătură cu puterea, 
ce implică plăcerea sau cu slăbiciunea, ce implică, du- 
rerea,. Astfel se dovedeşte că în unele opere poetice 
orientaţiunea, plastică a, imaginilor, ce realizează Miş- 
carea de destăşurare a, sentimentului, se face în pro- 
funzime. Imaginile, în care elementul sensorial e mai 
desvoltat, se subordonează imaginiloi în care predo- 
mină reflecţia,; avîntul celor d'intiiu par'că este oprit 
printr'un act de inhibiţiune de cele de-al doilea, iar 

"efectul acestei polarizări a imaginilor oarecum din 
afară înăuntru este însoţit de obiceiu de o tonali- 
tate gravă şi. dureroasă. Originalitatea, plastică, ce 

„se revelă în acest fel de combinaţie a imaginilor, o 
putem numi inhibitivă sau reflezivă. In alte opere poe- 

  

1) Duiliu Zamfirescu, «Poezii nouă».
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ice se observă că orientaţiunea plastică a imaginilor, 
ce realizează mişcarea de desfăşurare a sentimentului, 
so face oarecum în înăltime, imasinile, în care ele- 
mentul sensorial e mai viu își “subordonează pe cele in- 
telectuale şi reflexive, şi le tirăște cu sine întrun 
fel de exploziune din năuntru în afară; iar efectul 
acestei prolarizări a imaginilor spre partea mai vie, 
mai mişcătoare şi mai plină de lumină a conştiinţei 
noastre este înşoțit în genere de: o tonalitate vioae 
şi plăcută. Originalitatea plastică, ce descoperim în 
acest fel de combinaţie a imaginilor, o putem numi 
explozivă. In fine, în alte opere poetice găsim o 
orientare sau polarizare a imaginilor în partea oare- 
cum mediană şi calmă a conştiinţei, din care vedem 
că lipseşte acea mișcare de “inhibiţie în spre partea 
mai statornică, mai profundă, mai gravă a sutle- 
tului, şi acea mişcare de avint în spre partea mai 
superficială, mai vioae şi mai mobilă a lui. Este 
combinaţiunea, co relevă o originalitate. plastică, calmă 
sau contemplativă, din care durerea. şi plăcerea, excesivă 
lipsesc, şi unde predomină acea stare sufletească in- 
tormediară, în caro Epicur găsea suprema fericire, iar 
Aristotel izvorul acţiunilor “virtuoase sr 

Spre a ne da scamă do aceste înfăţişări ale origi- 
nalităţii plastice, să comparăm, bunioară, cMelancolie> 
de Eminescu cu «Din Prag» de Vlahuţă. Una din su- 
periorităţile celei d'intiiu asupra, celei de al doilea este 
faptul că, pe cînd în «Melancolie» se vede cu perfectă 
claritate originalitatea plastică înhibitivă, în «Din 
Prag», originalitatea plastică explosivă, care se revelă 
într însa, nu are aceeaşi desfăşurare clară în toate mo- 
mentele ei. In «Melancolie» Lminescu pleacă, dela. 
zugrăvirea splendidă a cerului plin de nori, dar lu- 
minaţi de lună, se coboară la descrierea întinderilor 
pămîntești, își restuînge din ce în ce cercul atenţiunii 
la înfăţişarea cimitirului şi apoi î a bisericii pustii, 

  

1) Cf. Ciceronis «De finibus».
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pentruca în fine să pătrunză în propriul său suilet, 
mai întiiu în clomentele, care sint în directă legătură 
cu imaginile lumii externe, şi apoi să ajungă la mo- 
mentul firal, cel mai inhibitiv şi mai adinc, care so ter- 
mină cu lugubra și semnificativa reflcoţiune : vpar'că- 
am murit de mult». Mișcarea, generală a desfăşurării 
sentimentale în «Din Prag» o contiaric. Poetul reflec- 
tează asupra vieţii lui nefericite, asupra binelui ce 
l-ar putea, găsi în rnoarte, dar, la imaginea morţii şi 
mai cu seamă a veșniciei ci, şi-aduce aminte de 
viaţă și se avîntă definitiv spro stălucirea, ci. In pri- 
mul moment, ce se degajază în mod natural din restul 
concepţiunii, poctul se adresează morţii: (101) 

Inţeleg, împărăţia ta, cu veşnica-i odihnă 
Este singura-mi scăpare. O să fiu acolo 'n tihnă: 

„Nici uri, nici dor; nici cobea, neprielnicelor gînduri 
Nor mai răscoli cenuşa rece, ţintuită 'n scînduri, 
In sicriu dormi somn de piatră. Niciun saomot, nicio grijă; 
Viermii nu te mai întreabă de-ai fost aur, de ai fost echijă... 

Și continuă aceeaș idee : (102) ” 
Poate-o lacrimă, pe piatra ce-mi va coperi mormîntul 
Va cădea, din ochii mamii — poate scutura-va vintul 
Miţişorii vr'unci sălcii peste groapa mea — tot una: 
Plins de mamă, plins de creangă, tot nimic cu nu voiu- sti, 
Fie că 'n senin ori nouri, va sta soarele ori luna 
Fie că va da zăpada, ori că earba va 'nverzi, 

Poetul se apropie cu imaginile tot mai mult de 
vieața strălucită din afară pentru ca să izbucnească 
într'o primă. protestare : (103) 

Să nu mai reviu în viaţă, niciodată ? Niciodată ? 
O-i grozavă vorba asta ! Limbă ne mai desgheţată, 
Humă ne mai încălzită de simţuri şi de idei: 
Au de moarte mă cutremur, ci de teşuicia ei. 

In al doilea moment reflecţia, pleacă nu dela iima- 
sinea întunecoasă, profundă a morţii, spre a ajunge 
la aceea a vieţii, ci dela imaginea, posomorită şi adîncă 
a traiului săn nefericit, la imaginile înviorătoare ale 
vieţii, „către a cărei cupă își întinde însetatele-i. 
buze : (104) -
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Viforoasă mi-e vicaţa, şi desartă, şi amară. 
Ce trudit mă simt sub cruda suferințelor povară ! 
Mici «reu capul, ca do-o noapte lungă, dusă 'ntr'o orgie. 
Par'c'aş fi de-un veac pe lume . .. O paragină pustie... 
Spulberatu-ini-sa pin” si scrumul visurilor mele, 
S'acutmn gindurile toate, ca de plumb, mi le simt grele. 
Mi-a rămas inima rece şi 'mpictrită de durere, 
Şi mici silă de-un prieten, de-un cuvînt de :nîngiere, 
De-o privire, ce-mi zimbeşte veselă, — do mine însumi. 
Ca un vint—printre ruine - simt că-i vijio "ntre timplo.. . 
E 'mtuneric şi cenuşă . . . — Tot aştept să mi se 'ntimple 
“Yr'o nenorocire crudă, ca să mă mai mişte-o leacă, 
Să mai fulgere: în noapte-mi, ca uritul să-mi mai treacă, 

Ca să mor!.. Să mă *'ntunec pe vecie ?.. Prea e crud. 
Să nu mai gindesc nimica, nici să văd, nici să aud? 
Să nu mai privesc văpaia soarelui de primăvară, 
Ori să-mi răcoresc vieaţa la un amurgit de sară 
Şi sascult, pe gînduri, doina — trişca dela tirlă, 
Sau duiosul plins al apei sopotind noaptea pe girlă ? 

A, e negrăit, de lesne să-ți repezi un glonţ, în' creier, 
Dar pe cer schintea luna, dar în carbă cîntun greicr, 
E-o mişcare, e un farincc, care ?n veci nu se mai curmă,.. 
Și cind te întorci şi cugeţi, lung privind ce laşi în urmă, 
Simţi că nui chip să te saturi, c'a trăi i-o fericire. 
Primeşti urce suferință — dar eterna nesimţire, 
Nu, -— Duverca are-un capăl.—Moartea-ţi zice : „Xiciodată“ 

In mişcarea de desfăşurare a sentimentului său, 
poetul « mai făcut un pas. Cel de al treilea pas îl 
face plecînd dela, imagini în legătură cu gloria ce 
rămîne după moarte și ajungînd la afirmarea, defini- 
tivă a dragostei de vieaţă: (105) 

Bine e să ştii, la moarte, că o dungă laşi — un nume, 
C'ai săpat la zidul nopţii - cai muncit să-ţi scoţi în lume 

„Din al crecrului sbucium, că pe-un diamant, ideia, 
“Urma, fii-va-ţi cunoscută pe-unde ţi-ai purtat scînteia.. . 
S'o scînteio 'n alergare —e o rază... Mingiero!... 
Dulce-i să ţi-o ştii la fundul vieţii pline de durere. 
Ah! fugiţi gînduri nebune, soli ai ncarului mormînt! 
Nu mă 'ndur.—Pe cer sînt stele,—flori şi pasări po pămînt. . 
S'apoi... o mişelnic lucru, singur zilele să-ţi curmi...: 
Ţi-i zadarnică ispita, moarte, — 0, de geaba-mi scurmi 
Şi-mi mai vînturi mintea,—'n lături, fugi cu neagra ta povaţăl 
Inaintea morţii mele, moartea dragostei de vieaţă |
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Din această analiză se vede că polarizarea imugi- 
anilor în direcţia din afară înăuntru, dela profunzime 
spre înălțime, nu se face în mod unit și continuu 
cum se face în «Melancolie» de Eminescu. Poetul 

„revine necontenit înapoi şi cu greu merge înainte,— 
dar merge. Semnele originalității plastice explozive, 
care se recunosc destul de clar în fiecare moment, se 
recunosc —dar mai puţin limpede—și în mișcarea de 
desfăşurare a întregului sentiment, şi explozia finală 
hotărăşte cu ovidonţă sensul în care s'au polarizat,. 
în combinaţia lor, imaginile concepţiei. De altă parte, 
cu toată tristețea adincă a acestor imagini, ele se 
desfășoară totuşi în curentul unui sentiment stenic, 
optimist, şi acesta este semnul definitiv că originali- 
tatea, plastică, vizibilă în această poezie, este explozivă. 

Două exemple în care recunoaştem în mod tipic 
originalitatea plastică inhibitivă şi explozivă sint pas- 
telurilo «Veneţia», datorit lui Lminescu, şi «Earna»,” 
lui Alecsandri. Deşi în «Veneţia» Eminescu începe 
cu niște imagini în care reflecţiunea tristă și profundă 
se revelă cu putere: (106): i 

/ S'a dus vieaţa falnicei Veneţii..., 
a 

totuși polarizarea imaginilor se face tot în adincime 
şi aceasta, ne-o probează imaginea, cu care încheie: (107) 

Preot rămas din a vechimii zile 
San Mare sinistru miezul nopţii bate; 
Cu glas adînc, cu graiul qe Sibile, 
hosteşte lin în clipe cadenţate: 
Au 'mvie morţii e ?n zadar, copile ! 

In pastelul său, Alecsandri începe cu nişte imagini 
posomorite și potrivite cu tonalitatea, obiectului: (108) 

Din văzduh cumplita carnă cerne norii de zăpadă, 

dar -ajunge la sfirşit la o imagine atit: de vioaie, că 
par'că nici n'ar face parte din bucata care începuse 
aşa, de sinistru: (109)
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Iat'o sanie ușoară care trece paste văi; 
In văzduh voios răsună clinchete de zurgălăi. 

In poeziile tinărului poet Goga se desincază o ori- 
ginalitate plastică explosivă, care se afirmă din ce în 
ce mai mult, mai cu seamă în poeziile cu caracter 
naţiona). Caracteristic, pentru originalitatea, sa plastică 
inhibitivă este şi admirabilul pastel cVara» de Duiliu 
Zamfirescu : (110) 

Cu firea ei cea arzătoare 
Sosit-a vara înapoi ; 
Voţi pomii sint în sărbătoare, 
In tei stă floare lingă floare... 
E dulce vara pe la noi! 

Cind dimineaţa se iveşte 
Din al văzduhurilor fund, 
Tot cîmpul par'că 'mtinereşte, 
Jar, deşteptată de pe prund, 
Ciroada satului porneşte. .. 

In urma ci un roiu de grauri, 
Ca nişte valuri cenușii 
S'amestecă prin bălării, 
S'aşează 'n coarne pe la tauri, 
Fac fel de fel de nebunii; 

Pînă ce 'n zarea depărtată 
Spre Jacul trist se pun pe drum, 
Si cum se duc, — acum şi-acurm, 
Se mai zăresc încă o dată, 
Ca rămăşiţa unui fum. 

Imaginea, «lacului trist» şi a «fumului», cu care s'a- 
seamănă stolul graurilor, contrastează cu imaginile 
vesele ale începutului şi ne deschide în suflet o per- 
spectivă melancolică, care e şi impresia definitivă a 
bucății. 

Ca exemple de originalitatea plastică calmă sau 
contenplalivă putem cita, unele poezii de Eminescu, 
ca, bunioară, «Crăiasa din poveşti» şi cu deosebire 
aSomnoroase păsărele» : (111)
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Somnoroase păsărele 
Po la cuiburi se adună, 
Se ascund în rănurele— 

Noapte bună! 

Doar izvoarele suspină, Trece lebăda pe ape 
Pe cînd codrul negru tace, Intro trestii să se culce; 
Dorim şi tlorile 'n grădină-— Fic-ţi îngerii aproape, 

Dormi în pace. Somnul dulce! 

Peste-a nopţii fecrio 
Se ridică mîndra lună ; 
Totu-i vis și armonie 

Noapte bună! 

Duioșia liniştită și pătrunzătoare a sufletului poe- 
tului — originalitatea lui de intuiţie deprimuntă — 
parcă se repauzează în imaginile — unele gingaşe, 
altele grave şi chiar maiestoase — ale serii: somnul 
cel mai evident al contemplaţiei. Sentimentul poe- 
tului nici nu ne tirăşte prin mişcarea lui inhibitivă spre 
adincimea tristă a, cugetării, nici nu le avintă spre 
înălțimile voioase ale vieţii pline de speranțe. E în- 
trun fel de nomişcare (ă:apai») în care farmecel6 lumii 
din afară şi soriozitatea lumii din năuntru se îmbină 
fără, predominare a durerii asupra plăcerii, sau a plă- 
cerii asupra, durerii. De aci impresia do fericire sui 
generis, la care probabil se gîndea, Schopenhauer, cînd 
vorbind. de individul ce contemplă frumosul, zicea că, 
cl în această stare esto subicotul pur, fără vrero, 
fără gîndul timpului şi fără, durere al cunoștinței», ce-l: 
absoarbe 1), Această impresie în care durerea şi plăcerea, . 
nu se simt decit ca asociaţii mai mult sau mai puţin 
depărtate, este caracteristica originalității plastice 
centemplalive. Exemple tipice, în care găsim aceasta, 
originalitate caracteristică, sînt unele pasteluri de 
«Mecsandri, «Noapte de vară» de Coşbuc, unele din - 
poeziile lui St. 0. Iosif. In literatura clasică, un ad- 
mirabil tip al acestei originalităţi esto «Oedip la Co- 

  

1) Schopenhauer, «Die Welt als Wile und Vorstellung».
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lona» de Sofocle, iar în literaturile moderne «Visul 
dintr'o noapte de vară» do Shakspere. 

$ 24, Rezumind deosebitele înfățișări ale originali- 
"tăţii fie de intuiţie, fie plastică, avem următorul tablou: 

Originalitatea poetică 

  
1 Il 

Originalitatea de intuiţie Originalitatea plastică 

= a. pură 
1. după fond € v. alegorică 

afectivitate piecume 
pânitoare , a. plastică ţire- 

energie ai priu zică 
claritate intelectuală | 2. după imagini b. dituentă 

| c. intensivă 
d. neţională, 

Duţă cois 

B. Duţă modalitate: | 

rotorică . . i. . . . . artificioasă 
ponderată . . . . . . . artistică 
primitivă e e... naturală 

; | imaginativă a. fantastică 
2 După calitate ) reprezentativă . . . . . realistă 

   1 După intensitate 

abstractă 5 o... . . ÎNCÎSIVĂ 

exultantă . . . . . e. . Oxplosivă 
senină eee aa e conternplativă 
deprimantă ee inhibitivă 

3 După tonatlilate 

Nota 2.— Spre a studia toate elementele fondului, ar mai 
trebui, în afară de oripinalitate, să studiem conţinutul sau 
materialul brut al concepţiunii şi emoţiunea estetică. AMate- 
rialul brut al concepţiunii, care nai e cunoscut şi sub numele 
de izvoare de inspiraţiune, este însă uşor de determinat, şi 
fără, niciun studiu special. Că un poet sc inspiră din alți pocţi 
sau direct din natură; că se foloseşte de evenimente istorico-sau 
de cele contemporane ; că-și ia materia din viaţa uncia sau altei 
clase sociale, din viaţa cutărui sau cutărui popor ; că sc inspiră. 
din literatura cultă sau din literatura populară ; că este reli- 
gios sau profan; că dă preferinţă sentimentelor intime sau so- 
ciale, sănătoase sau bolnăvicioase, exotice sau băstinaşe, imo-, 
rale sau morale; că contemplă mai mult lumeu exterioară sau 
conştiinţa, sentimentele particulare sau cele generale — toate, 
puncte de vedere în legătură cu materialul brut al operei poc- 
tice — sînt, fireşte, lucruri interesante, dar constituese carac- 
tere accidentale ale concepţiunii. Cu ajutorul lor se poate ca- 
racteriza mai uşor individualitatea unui poet nou apărut, dar | 
această caractorizare este numai exterioară şi superficială. No.
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tele privitoare la conţinutul unei opere poetice nu devin în- 

teresante şi importante pentru ctasificaţia cei, decit dacă sint 

puse în raport cu notele derivate din originalitate. Căci aceasta 

este partea esenţială a fondului poeziei, şi în acelaş timp cea. 

mai grea de determinat. De aceea, studiind elementele con- 

cepţiunii, ne mărginim numai la studiul originalității. | 

Pe de altă parte emoţiunea estetică, a cărei natură se stu- 

diază cu deosebire în Estetică, este numai un rezultat al ac- 

tului, prin care luăm cunoştinţă de sinteza, elementelor con- 

cepţiei, -numai un semn că concepţia este o adevărată crea- 

țiune. Dar, pe lingă aceasta, emoţiunea estetică, ce rezultă din uni- 

ticarea elementelor fondului, nu este completă, decit cind i se 

adaogă conştiinţa perfectei potriviri dintre fond şi formă. Aşa 

fiind, emoţiunea estetică în teoria fondului poetic, nu este sus- 

ceptibilă de un studiu special, așa cum am făcut cu originali- 

tatea. Singurul lucru ce este de observatie că, în judecata unei 

opere poetice, să ne ferim de a confunda această emoţiune senină 

și încîntătoare, cu plăcerea, ce derivă din sentimentul exprimat 

în opera poetică. Sentimentul amiciei, bunioară, ne iinpresio- 

nează totdeauna plăcut, dar această plăcere nu ne im presioncază 

totăeauna estetice ci numai decit cind avem conştiinţa că ele- 

mentele din care a fost întrupat acest sentiment sint perfect uni- 

ficate nu numai în concepțiune, dar şi în legătura lor cu forma. 

Ş 85. Spre a determina caracterele celor mat în- 

semnate tipuri de poezie, cunoscute sub numele de 

romantism, clasicism, realism, împreună cu varietă- 

ţile lor pseudoclasicism, idealism, misticism, simbolism, 

naturalism, romantism german, romantism francez sau 

englez, etc., ne putem servi de caracterele, cu care am 

văzut că se prezintă originalitatea, fie plastică fie do 

intuiţie. Fiecare din acele tipuri întrunesc o sumă din 

aceste caractere, dar acestea, nu sînt unite indisolubil 

în fiecare tip şi pot lipsi cînd unul, cînd altul, fără ca 

totuşi caracterul general rezultat din îmbinarea, celor- 

lalte, să se schimbe în mod esenţial. In această deter- 

minare putem procede sau deductiv, hotărind în mod 

aprioric, care ar lrebui să, fie caracterele clasicismului, 

romantismului sau realismului, şi apoi căutînd conform 

acestei determinări, să arătăm care dintre producțiu- 

nile poetice au dreptul să intre sub una sau alta, dintre 

aceste categorii ; sau înducliv, cercetind mai întii cu 

ce caractere de originalitate se prezintă deosebitele
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opere literare, care au fost spontan rubricate sub un: 
tip sau altul; şi al doilea, fixînd aceste tipuri, după 
caracterele comune ce prezintă producţiile subsu-. 
mate sub acelaș tip. Şi una şi cealaltă din aceste me- 
tode este legitimă. Metodul deductiv e legitim, întrucit 
aceste deosebite tipuri literare au fost judecate totdea- 
una. din punctul de vedere al unui ideal, puindu-seun 
fel de ierarhie între elo : clasicism, romantism, realism ; 
metodul inductiv, la. rindul său e şi el legitim, întrucit, 
trebue să ţinem în seamă nu numai preferinţele noastre 
individuale, ci şi determinările mai mult sau mai puțin. 
spontane ce au intrat pînă la un punct în convin-. 
gerea, generală. O împreunare a amîndorora se im-- 
pune — şi anume fixînd mai întiiu- în mod deductiv: 
caracteristicele celor trei tipuri, şi apoi îndulcind. 

- schematismul, ce rezultă din această determinare, prin: 
cercetarea corectă a deoscbitelor opere poetice rubri- 
cate de criticii sau de istoricii literari sub o categorie: 
sau alta. Această lucrare însă e prea particulară 
şi ese din cadrul cărţii de faţă, care studiază numai 
poezia în general. Pe de altă parte, cu toate că am. 
fixat atîtea specii de originalitate, o cercetare mai 
specială ne arată că aceste specii sînt numai nişte- 

 înfățişări prea, generale ale originalității şi că ele sînt. 
susceptibile de foarte multe varietăţi particulare, de- 
terminabile din alte puncte de vedere decît cele ce am. 
introdus noi în studiul nostru. Şi numai după determi- 
narea acestor varietăţi am putea fixa în mod mai com- 
plet caracterele tipurilor poetice, de care ne ocupăm.. 
Cu toate acestea — şi lăsînd pentru altă ocazie această. 
cercetare specială — putem încerca, cu ajutorul ca- 
racterelor știute, să determinăm noţiunile de clasi- 
cism, romantism şi realism. 

$ 36. Procedînd în mod deductiv, am putea zice. 

că operele poetice clasice ar trebui să aibă: 1) o origi- 

nalitate de intuiție, a) ca conţinut, afectivă fără să 
fie lipsită de o energie precisă şi o inteleotualitate clară, 
iar b) ca modalitale: o originalitate de intuiţie cu tona-.
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litate senină, calitate reprezentativă sau abstractă, şi 
intensitate ponderală ; şi 2) o originalitate plastică ; 
d) ca conținut: pe deoparte, propriu zisă ori noțională, 
iar.pe. de alta pură ori alegorică ; iar.) ca, modalitate: 
originalitate plastică cu tonalitate contemplativă, ca- 
litato realistă ori incisivă şi intensitate arlislică. Re- 
unirea, acestor două din urmă calităţi fac ca opera 
clasică, deși «realistă», să, nu fie totuși rubricată sub 
eticheta, realismului, care dia punctul de vedere al 
intensității are mai mult originalitate plastică brută 
sau valurală. a ” 

„— Operele poetice romantice ar trebui să aibă: 1) o 
originalitate de intuiție, a) ca, conținut, afectivă, pre- 
dominînd însă mai mult decit în cea, clasică asupra 
energiei şi elementului noţional; iar p) ca modalitate : 
tonalitate deprimanlă, calitate imaginativă, si inten- 
sitate relorică; şi 2) o originalitate plastică: a) ca 
conținul : pe deoparte, propriu zisă ori difluentă ori 
intensivă şi pe de alta pură ori alegorică ; b) ca. mo- 
dalilate : tonalitate inhibitivă, calitate fantaslică şi 
intensitate urlificioasă. 

Operele poetice realiste ar trebui să aibă: 1) o ori- 
ginalitate de intuiție, a) ca conținut, afectivă dar . 
aproape covirşită de energie şi intelectualitate; iar 
b) ca modalilale, tonalitate exvultantă, calitate repre- 
zenlalivă sau abstractă, şi intensitate primilivă ; și 
2) o originalitate plastică, a) ca; conținul, pe deo- 
parte propriu zisă ori noțională, iar pe de alta pură; 
b) ca modalitate: tonalitate explozivă, calitate realistă, 
intensitate brută. - 

$ 37. Procedind acum inductiv, să ne mărginim să 
facem, drept probă, o aplicaţiune la unul dintre scrii- 
torii noştri, care e şi cel mai cunoscut și cel mai stu- 
diat, şi care a fost clasificat, de mai toţi criticii şi isto- 
Tricii literari, printre romantici, Fminescu. La acest 
poet. descoperim "o originalitate de intuiţie care, ca, 
conţinut, este afectivă cu afectivitatea, prea pronunțată, 
faţă de elementul noţional și de cel intensiv (conţinutul
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originalității de intuiţie romantice) ; ca modalitate, ca 

esto, din punctul de vedere al tonalități, deprimantă, 

iar din al calităţii, imaginativă. Şi aceste două carac- 
teristice le găsim între acelea, prin care am deter- 

minat noţiunea do romantism. Din punctul de vedere 

al intensității însă, originalitatea do intuiţie a lui Lmi- 
nescu nu e retorică decit în sericrile lui în proză (ar- 

ticole sau studii politice) ; în operele lui poetice, ea 

este echilibrată sau ponderată şi această, caracteristică 

îl apropie de tipul clasic. Dacă trecem acum la deter- 

minarea originalității lui plastice, observăm că conți- 

nutul ci e la, el de obiceiu, pe de o parte pu» (afară de 

aceea din citeva opere, cum sînt «Luceafărul» şi «Ce te 

legeni codrule»), iar pe de altă parte plastic; amîndoiă, 

note ce se găsesc și în noţiunea, determinată mai sus, 

a romantismului. Privită, în modalitatea ci, origi- 

nalitatea lui plastică apare din punctul de vedere 

al tonalităţii, aci inhibitivă, aci contemplalivă, mai 

rar, foarte rar, explozivă; din punctul de vedere 

al calităţii, uncori este fantastică, dar de cele mai 
multe ori realistă, foarte rare ori încisivă (Ex. 

aGlosa») ; în fine, din punctul de vedere al intensi- 
- tăţii, este sau primitivă (cum e bunioară în primele 

poezii) sau artistică, foarte rar avlificioasă (citatul 

exemplu, clngor do pază»). Mai cu seamă dar prin 

aceste două din urmă însuşiri (realismul lui artistic) 

Eminescu se depărtează de tipul romanticului și se 

apropie de cel al clasicului. In totalitate luat, fminesca 

intră dar sub categoria romantismului, fără să repre- 

zinte tipul pur, iar prin calităţile, ce se depărtează de 

romantism, dintre care unele sînt foarte însemnate, el 

se apropie mai rnult de clasicism decit realism. 

Această, caracterizare precisă nu e esenţial deosebită 

de cea mai mult sau mai puţin confuză cara se dă de 
obiceiu originalității lui Eminescu şi acest fapt e do- 

vadă că formula, tipului romantic cum şi a celor- 
lalte. fixate deductiv mai sus pot fi privite ca mai mult 
sau mai puţin definitive.
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D. Aplicaţiune critică. 

$ 28. Elementele concepţiunii: obicetul sau mate- 
rialul, originalitatea, (de intuiţie și plastică) şi emo- 
țiunea estetică—celo d'intii două constituind cauza, şi 
cel din urmă efectul lor—nu pot fi considerate ca ade- 
vărate elemente într'o conceptiune dată, dacă 1) nu 
sint stringent izolale de toate elementele sufleteşti 
ce constitue conștiința poetului în momentul concep- 
țiunii; şi dacă 2) nu sînt — după ce au fost izolate — 
îmbinate într'o unitate cit mai aproape de perfec- 
ţiune. Această unitate, de care-și dă seama, cel ce ia 
cunoștință de o concepţiune, provine din faptul că 
adevăratul poet, capabil de o adevărală concepțiune, 
a putut printrun special act de atenţiune, numit, 
contemplațiune, să izoleze, din noianul de fenomene 
ale conştiinţei sale —şi să îmbrăţişeze fără sforțare 
într'un singur act sufletesc— numai și toate elementele 
din care se alcătuc concepţiunea, sa. Pentru el, în acest. 
act, nu există nici tezaurul de impresii, gîndiri, ten- 
dinţe ale conştiinţei sale, co rămîn de o parte, 
nici acea diferenţiare, dintre materialul sufletesc 
sau extern, dintre formele speciale de originali- 
tate plastică sau do intuiţie, şi dintre emoţiunea. 
estetică, ce rezultă din combinaţia nesilită a, celor- 
lalte două elemente; pentru el nu există decit 
sinteza aceslor elemente into singură impresie. In 
această sinteză completă şi izolată do restul con- 
ştiinţei,— sinteză datorită unui nesilit și unitar act de 
atenţiune, stă puterea de creaţiune a poetului, ge- 
nialilatea lui. In sufletul unui asemenea om — cînd 
şi cînd — o parte din materialul primit dela lumea 
externă sau internă — representările, judecăţile, ra- 
ționamentele —- se unesc în mod natural şi indisolubil 
cu o parte din energia, ce decurge din voinţa lui 
(tendinţele sau pornirile lui) şi amîndouă aceste ele- 
mente — cel de cunoştinţă şi cel de voinţă — se su-
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bordonează unificindu-se tot aşa de natural şi indi- 
solubil unei anume stări sufleteşti fundamentale, unui 
anume sentiment. Această unificare de elemente su- 

- fleteșşti, co se face în mijlocul haosului de reprezentări, 
tendințe și sentimente, ce rămîn neunificate în con- 
ştiinta. unui poct, seamănă cu in fel de fecundare sau 
de cristalizare 1), al cărui rezultat — ovulul sau cris- 
talul-concepțiune 2) — rezumă în sine toate caracte- 
rele esenţiale ale sufictului poetului, dar nu ale în- 
tregului lui suflet, ci numai intrucit acest suflet se 
manifestează în actul conlemplaţiunii., De aci ur- 
mează, că personalitatea artistică a unui poet, pe care 
o cunoaştem din operele lui adevărate3) poate fi absolut 
deosebită de personalitatea lui omenească, adică de 
accea, po care o cunoaştem din activitatea lui prac- 
tică şi teoretică. Un exemplu izbitor în această pri- 
vință este însuşi cel mai adiric, deşi poate nu cel mai du- 
rabil, poet al nostru, Eminescu. Pe cît de combativ şi 
de personal—pe cit de convins şi de retoric—se arată, 
el în toată activitatea, lui politică; pe atît de senin 
şi impersonal,—pe atît de contemplativ şi echilibrat,— 
so arată el în toată activitatea lui poetică. Naţiona- 
listul înfocat, acerb, consecvent şi chiar strimt, pole- 
mistul mîndru de sine şi neîndurător cu adversarii, —nu 
se simte ca altare, nici chiar în prea puţinele lui 
— puţine de tot — producţiuni poetice cu caracter 
naţional şi politic. Aceasta ce atît de adevărat că «Sa- 

1) Cî. Ribol, <Psychologie des sentimente», 
2) Dacă actul creațiunii fizice (procreațiunii) e conceput ca un act de pre- 

lunşire a existenței individului — ca un act de dirabililate — atunci între fe- 
nomenul cristalizării in lumea anorganică, acela al reproducerii în lumea or- 
ganică şi acela al creaținuii artistice in lumea superorganică s'ar putea stabili 
9 sclatiunc ceva mai serioasă decit o simplă analogie întimplătuare. Toate aceste 
fenomene n'ar fi decit unul singur -- de conservare a speciei—dar cu forme deo- 
sebite, din pricina deosebirii, ce există între lumile, în care fievare se produce, 
Creaţiunile artistice par a [i adevărata tipuri suileteşti, care tind să se perpetueze în 
evoluţia ulterioară a sufletului omenirii, precum naşterea unci noi fiinţe organizate, 
ca şi cristalizarea unui mineral, sînt reprezentanţii tipului speciei sau minera- 
lului, care tinde la dăinuire. 

3) Să se ia în consideraţiune că ac e vorha stemai de acele opare care sint 
adecărale creații, nu şi de operele, ce se datoresc meşteşugului, unde nu poate 
fi corba decit de talent. “ „. 

Mihail Dragomirescu, Teoria poeziei. $
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tira Ill», în care după aparentă Imineseu atacă n0- 
minal şi cu o rară vehemenţă un întreg partid politic, 
n'a putut fi considerat ca un atac de parlid de nici 
unul dintre adevărații iubitori de poezie, chiar cînd - 
vreunul din ci ar fi făcut parte din acea grupare po- 
litică. Personalitatea arc o individualitate artistică 
proprie, şi caracterizările, prin care se poate deter- 
mina ea. nu sc potrivesc şi la personalitatea ome- 
nească. Şi tot aşa, fireşte, personalitatea omenească are 
o individualitate tot aşa de proprie şi cunoştinţele, ce 
putem dobindi asupra ei nu pot decit să turbure 
imaginea sau noțiunea, co ne-am făcut-o despre per- 
sonalitatea artistică. Din deosebirea dintre persona- 
litatea artistică şi cea omenească rezultă că, întru- 
cît poetul este adevărat poet, el este înpersonal, 
adică nu are legătură cu preocupaţiunile personalităţii 
lui omeneşti. . 

$ 39. Din momentul ce concepţiunea este rezultatul 
unui act, de atenţiune care concentră în strimtul său. 
focar un număr mai mare sau mai mic de impresii 
sufleteşti, ca şi cind n'ar fi docit o singură impre- 
siunc, se înţelege că cu cit acest act va fi mai pu- 

„ternic cu atît va subsuma mai multe şi mai adinci 
elemente sufleteşti, și cu atit deci și concepțiunea, 
va, fi mai adiîncă şi mai bogată. Și deoarece această, 
putere de contemplaţiune variază dela om la om, 
Și chiar la acelaş individ—de la moment la moment,— 
se înţelege că concepţiunile poetice se vor prezenta 
cu o infinită varietate de forme, dela, cele mai sim- 
ple și mai superficiale, pînă la cele mai bogate şi 

„mai adinci. Şi, fiindcă ceeace face esenţa actului de 
contemplaţiune şi-l deosibeşte de actele ordinare de 
atenţiune, este intensitatea sau tăria lui, se înţelege 
iarăşi, că cele mai adevărate, mai proprii concepţiuni 
poetice, vor fi acelea, care vor rezulta din cele mai 
intense acte de contemplaţiune. Așa, fiind. concepţiu- 
nile cele mai bogate pot fi în acelaș timp foarte 
slabe, dacă nu vor fi adinci; iar concepţiunile cele
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mai simple pot fi în acelaş timp foarte importante, 
dacă vor dovedi adincime. Cu alto cuvinte, cecace 
revelează adevărata valoare a unei concepţiuni nu 
este extensiunea, ci adîncimea ei. Faptul că, cu toată 
bogăția producţiei lui, Alecsandri a început de mult 
să fie considerat mai prejos de Eminescu, şi acum 
chiar mai prejos do Gr. Alexandrescu, își are temeiul 
în lipsa lui de profunzime. - 

$ 40. Din momentul ce concepţiunea este rezultatul 
unui act de atenţiune nu numai intens, dar şi ne- 
silil—spre deosebire de actele ordinare de atenţiune, 
care implică o sforţare — urmează că acea, concep- 
ţiune va, fi mai adevărată, care va fi fost rezultatul 
unei mai libere activităţi de contemplaţiune. Nu e 
vorba aci de însăşi întruparea concepţiunii poetice în 
vorbire, în formă materială. Exprimarea unei con- 
cepțiuni poate fi foarte grea şi. penibilă. In privinţa, 
aceasta, manuscriptele lui Eminescu, bunioară, sînt 
dovada vie, cită muncă încordată depuneă el, pentru 
ca să dea forma definitivă unei concepţiuni, ce-l ur- 
mărea de multă vreme. Aci e vorba însă de însăşi 
zămislirea concepţiunii în mintea poetului. Cu cît 
această, zămislire va fi mai spontană, cu atit ea e 
rezultatul unui act de 'atenţiune mai liber, și cu 
atit este mai de valoare. Dar, din momentul ce con- 
diţia unei concepțiuni poetice perfecte, pe lingă adin- 
cime, este şi spontaneitatea, se înţelege dela sine că . 
cele mai de valoare concepţiuni vor fi acelea care 
vor întrupa nu numai partea mai durabilă, şi mai 
adincă a sufletului omenesc, dar dintr'însa anume 
partea care oarecum se desprinde mai uşor, partea 
sai obieclivă a sufletului omenesc. Cu alte cuvinte, 
concepțiunea, care, rămînind cea, mai adincă şi cea 
mai liberă, va, fi în acelaş timp și cea mai accesibilă 
celorlalţi oameni, ea va, fi cea mai de valoare: idealul 
poeziei din punctul de vedere al concepţiunii. Din acest 
punct de vedere, fireşte, clasicismul, aşa cum l-am de- 
Anit mai sus, prin seninătatea, ponderaţia, şi ' plastici-
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tatea lui artistică, e tipul cel mai înalt de poezie. Din 
acest punct de vedere (rr. Alexandrescu, şi chiar zllec- 
sandri care însă e mai mult exultant decit senin, ar 
avea o precminență covirșitoare asupra lui Eminescu, 
dacă ar fi tot atit de adinci ca şi dinsul. Cu cit un poet 
reprezintă mai adinc sufletul umanității, cu atît este 
mai de valoare. 

$ 41. Din momentul co actul de atenţiune participă 
la alcătuirea conceptiunii ca principiu 'unificător, 
atunci fireşte, că din doi poeţi care au aceeaşi adin- 
cime şi aceeaşi spontaneitate naturală, —şi lăsînd Ia. 
o parte forma, de care nu no ocupăm ——cel mai în- 
semnat va, fi acela care va, avea conccpțiunea mai 
unitară. Dar, spre a putea, judeca unitatea unci con- 
cepţiuni poetice, — ca de altminteri și adincimea şi 
spontaneitatea ei — trebue să căutăm, mai întiiu de: 
toate să realizăm în sufletul nostru aceleași condi- - 
țiuni ideale de contlempluţiune, pe care le-a îndeplinit 
poctul, cînd a izolat din haosul impresiunilor sale su- 
fleteşti, numai pe acelea, caro puteau fi subsumate 
într'o singură impresiune prin actul său de contempla- 
țiunc. Prin urmare, trebue să depârtăm din zindul 
nostru orce preocupări practice sau teoretice, caro 
at putea veni în contradicţie cu vreunuele din elemen- 
telo întrebuințate de poet în concepţiunea sa, precum 
a trebuit să lo depărteze cl însuși, cînd si-a robit 
întreg sufletul numai actului contempiativ. In al doilea. 
rînd, după ce ne-am liberat gîndul de preocupări 
streine, adică am devenit înpe: sonali ($ 38) ca şi din- 
sul, trebue să căutăm a ne însuși concepţiunea poetică. 
(prin citire sau ascultare) aşa încit pe de o parte s'o 
putem urmări cu atenţiune: în sufletul nostru, atît 
în amănuntele sale, cît şi în mişcarea spontană a. 
acestor amănunte de a se grupa îinprejurul impresiei 
centrale; iar, pe de alta, fixindu-ne atenţiunea, asupra, 
impresiei centrale, să simţim reproducindui-se în noi, 
cu oarecare spontaneitate, amănuntele ci esenţiale 
şi subordonindu-se în mod firesc, actului nostru -de-
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atențiune, In această lucrare, care nu se poate elec- 
tua definitiv decit printr'o stăruinţă specială vom 
ajunge — în caz cînd concepţiunea este adevărat poc- 
tică —să avem conştiinţa: 1) a unei caracteristice 
îmbinări între puterile sufleteşti fundamentale alo 
sufletuiui autorului: semnul originalității lui de in- 
tuiţie; 2) a unei îmbinări caracteristice a materia- 
lului brut cu puterea de imaginaţiune din care re- 
zultă imaginile complexe (cadru, momente, mişcare 
de desfăşurare, acțiune, caractere) ale concepţiunii : 
originalitatea, plastică a poetului, şi 3) a unei îmbi- 
nări între aceste două. Cu alte cuvinte, cunoştinţt 
deplină a unei adevărate concepţiuni cero o cu- 
noștință a unci sinteze subiective, a unei sinteze 
obiective şi a unei sinteze subicetiv-ohicetive. Rea- 
lizarea unei asemenea cunoştinţe ne dă impresia ade- 
vărului poetic al operti, întocmai precum realizarea, 
cunoștinței analitice a unui raţionament întemeiat, 
ne dă impresia adevărului ştiinţific al lui, Conştiinţa 
acestei cunoştinţe este cmoliunea eslelică, şi ca este 
în ordinea afectivă cceace cerliludinea este în ordinea 
intelectuală. 

Constatarea și caracterizarea rezonată a acelor trei 
sinteze caracteristice constitue lucrarea crilică, co 
putem face unei asemenea concepțiuni poetice. Bo 
critică, pozilivă, care de obicciu este însoţită de en- 
tusiasmul criticului pentru puterea de creaţiuno a 
autorului. lar accastă putere do creaţiuno, ce se re- 
velă într'o concepţiune prin acea sinteză finală a, celor 
trei sinteze caracteristice, poate fi dezienată cu nu- 
inele de genială, fără ca totuşi să avem droptul —- căci 
e vorba numai de o singură concepţiune — a califica 
pe poct cu numele de geniu. 

Dacă se întîmplă însă ca concepţiunea dintr'o lu- 
craro să nu fic desăvirşită, vom procede în cercetarea 
valorii ci, în acelaş chip ca şi faţă de o concepție 
deplină. În această lucraro însă, după o suficientă 
refloxiune, asupra imaginii, ce ne-a lăsat în minte
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concepţiunea do judecat, vom începe să observăm, 
sau că amănuntele concepţiunii nu converg decit în 
parte spre impresia fundamentală ; sau că, deşi aceste 
amănunte converg şi se încheagă în mod exterior 
înt”'o oarecare impresie, nu toate revelează acecaşi 
originalitate plastică ; sau că originalitatea : plastică, 

" prezintă vreo caracteristică care contrazice caracterul 
propriu al poeziei, cum ar fi do ex. covirşirea elemen- 
tului afectiv de către cel motor sau de către cel no- 
ţional; sau că, deşi amănuntele se contopesc într'o 
ideio şi revelă o caracteristică originalitate plastică, 
impresia co rezultă din această contopire nu se potri- 
vește cu aceca, ce răsare din originalitatea de intuiţie ; 
sau că sinteza, stărilor sufleteşti ale autorului nu este 
caracteristică, — nu dă, naștere unei originalităţi de 
intuiţie; sau că această, originalitate prezintă vICO 
calitate ce convine mai mult prozei. sau discur- 
sului, decît poeziei, etc. Observarea uneia sau mai 

„multora din aceste lipsuri şi întomeierea lor cu probe 
constitue, pe lingă critică pozitivă, care arată calită- 
ţile, critica negativă. 

Să aplicăm aceste principii critice la oarocare 
exemple. Să supunem criticei, bunioară concepţiunea 
dintr'un fragment din «Țiganiada» 1) lui Budai Deleanu, 
în care ni se povestește, cum Vlad Vodă, — după ce 
dăduse merinde Țiganilor şi-i trimisese cu toţii spre 
munte, ca să nu “fc ispitiţi de Turcii, co intraseră în 
țară, —— vrea să le pună la încercare credinta; cum se 
îmbrăcă, pentru aceasta, împreună cu soldaţii săi, tur- 
cește, şi cum le ese pe neaşteptate înainto. Ne vom 
opri cu deosebire asupra, concepţiunii ce răsare din 
discursurile faimosului Neicu, care este oratorul Țiga- 
nilor faţă de Vlad Vodă, Cind s'arată Vlad Vodă cu 
ceata lui, Țiganii tocmai discutau cum să se lupte cu 
Turcii, dacă, s'ar întâlni cu ei. Deodată s'aude grozavul 
strigăt: «Turgii, Turoii vin iacă», şi atunci 'Țiganii, 

'1) Citatele din eiţia V. O. Braşov, 

7
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fireşte, uită și vitejie şi tot, «toţi îşi uită limbile în 
gură şi cată Ja tufa deasăv. Dar, văzînd că nu e loc 
de fugă, cad cu toţii la pămînt și întind bratele şi gru- 
mazii «milă cerşind cu lacrămi amară»! Numai unul 
dintre dinşii, Neicul care cosebito țări umblase şi 
avea socoteli bune în sine» își păstrează cumpătul şi 
ese întru întîmpinarea presupuşilor Turci, ca să-i în- 
duplece să nu nimicească «tigănia, săracă» : (112) 

sasae Acesta luind cu sine 
Oarecîte persoane bătrine, 

Oştilor merse întru 'ntîmpinare. 
Muntenii, văzînd aşa turburată 
'Pigănia şi auzind vuct mare, 
Steteră, 'n loc. Iar, dacă bărbată 
Solia veni, pină ci so miră, 
Aşa Neicu pricina resfiră : 

<Domnilor Turci, dăh! fic-vă milă 
De ţigănia noastră săracă, 
Nu de bună voie, ci de silă 
(Ca mai rău doară să nu petreacă) 
Au trebuit armele să 'mbrace, 
Neavînd deo nevoie ce mai face. 

«Ertaţi dară ! luna să. v'ajute, 
Mahomet mulţi ani să vă trăiască | 
Hio uitate hele trecute, 
Că zău! Dumnezeu să no trăznească 
Nu sîntem noi vină într'ahastă, 
Ci iacă a fost po noi o năpastă, 

«Tot Vlad vodă o ahăstor de vină; 
Numa D-zeu lui să-i plătească, 
Căci el ne-a băgat în hastă tină; 
Dar viţa noastră ţigăncască, . 
Cu toată lumea vrea să hic în pace,: 
Și zău că bătalia nu-i place». 

: Atunci : (113) 

Vlad Vodă, lucru fără ispravă 
'Ţigănesc văzînd şi mişelie, 
Poruncă dete fără de zăbavă,
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" Ca toţi ostaşii pata să fie, 
Făcind să bucine de bătaie, 
Par'că po toţi ar vrea să-i taie, 

Tiganii, negreşit, se înspăimîntă grozav—aslăbiră la 
inimă de frică», — totuşi Neicul, deși cu fața plină de 
jale și <trăgind adinci suspine», nu-şi pierde de tot 
cumpătul și ţine un al doilea discurs: (1141) 

«Dăh ! nu vă lăcomiţi într'atita 
La ţivane suflete 1nişele, 
Luaţi-ne averea toată și pita, 
Desbrăcaţi-ne pin'la cămașă, 
Numa ne lăsaţi de mîngiiere 
Vicaţă, copii şi muiere, 

«Ştiţi bine, că și la voi săracii 
Tigani trăesc numai din milă 
Făcind slujbă şi plătind aracii, 
Dar aceasta fu pe noi o silă: 
Insă ertaţi-ne-acum deodată, 
Să vă certe Maica preacurată. 

«Și ce folos, de-acolo vă este, 
Dacă no luaţi dulcea vieaţă, 
Şi a noastre vor rămînea neveste 
Cu mititeii copilaşi în braţe, , 
Noi om muri (ce-i drept) dar ele 
Purta-vor după noi lungă jole. 

Negreşit după acest discurs, nu se putea ca Vlad 
Vodă să nu izbucnească, împreună cu ceata, ostașilor 
săi, într'un rîs omeric. Aceasta îl face pe Neicu să 
mai prinză inimă şi deci cu atît mai mult să-şi 
continue discursul mîntuitor, dar Vlad Vodă îi închide 
pliscul, detunînd în mijlocul hohotului: (115) 

ase Dară 
Voi mişei şi oameni de nimică, 
Aşa vă băteţi voi pentru ţară? 
Pentru aceasta v'am dat eu bucate 
Și vă hrănesc? Cioare blestemato! 

Jată că vă ert acum deodată, 
Dar d'eţi mai face-adoua oară, 
YVoiu porunci să spinzure toată
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'Țigănia, nici să vă pară 
Glumă!— Aceasta Vlad Vodă vă zice, 
Carele cu voi prăeşte aice». 

Țiganii scapă deodată de groaznica frică, dar cu 
atît mai mult îi cuprinde mirarea: (116) 

Toţi caută unul la altul și so miră 
Cum şi-au schimbat Muntenii veşmîntul ; 

iar Neicul, care îşi păstrase cumpăna minţii lui ţi- 
„ găneşti în vremea groazei, şi-o păstrează şi în vremea 
uimirii celorlalţi, — şi-i mai trînteşte lui Vlad Vodă 
un discurs: (117) 

«Să erte Măria Ta, (el zise), 
Noi sîntem fără nicio vină, 
Căci cine-ar fi socotit să ni se 
Intîmple una ca aceasta, şi să vină 
Pe noi Muntenii îmbrăcaţi turceşte, 
Insuși Măria "a socotește! 

Insă, de-am fi priceput noi, cum că 
Nu sinteţi Turci; doar şi moarte 
So întîmpla; că de voi nicio pruncă 
Nu sar fi temut; apoi ce soartă 
Urma între noi — încă nu se știe, 
Destul că s'alegea do voinicie ! 

Şi poetul termină acest moment al epopeii sale 
oroico-comice, astfel : (118) 

Rise Vlad Vodă; nici so mai dede 
In vorbe cu dinşii, nătingie 
Văzindu-le ; ci pe loc purcede 
Şi le poftoreşte cu tărie: 
Cit iai de arabă drumul s'apuce, 
Dacă le-i voia să mai îmbuce. 

Ca să apreciem valoarea poetică a acestui frag- 
ment epic — şi făcînd abstracţiune de formă şi de co- 
relaţiunea lui cu restul epopeii — trebue mai întiiu să 
realizăm condiţiunile cerute de actul de contempla- 
iune, şi anume să luăm cunoştinţă de conţinut şi de 
originalitatea, cu care este întrupat, izolindu-l de toate
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preocupaţiunile noastre teoretice şi practice. Vlad Vodă, 
de care este vorba aci este Vlad Vodă Țepeș, unul 
din cei mai sîngeroşi — și după unii istorici — unul 
din cei mai antipatici domni ai Munteniei. Dacă 
Sar intimpla să avein aceste păreri şi dacă am 
căuta să ţinem cu orce preţ la cele, firoşte, că ne- 
am indigna de faptul că BudaiDeleanu înfăţişează, 
pe acest Domn cu o culoare așa de simpatică, cu 
o fire aşa do bună şi șăgalnică, în severitatea ei 
aparentă. În acest caz, nu sîntom în stare să pri- 
cepem poezia acestei bucăţi, şi nici nu putem avea, 
dreptul s'o judecăm obiectiv : părerea noastră nu poate 
avea, decit o valoare strict individuală — şi deci fără 
valoare critică. Acelaş lucru sar întimpla, dacă, por- 
nind dela ideia, morală că, toate popoarele sînt exale 
înaintea, lui Dumnezeu, no ar supăra faptul că poetul 
batjocoreşte pe Ţigani, şi ei — ca şi noi toţi — crea- 
turi alo aceleiaşi deopotrivă, iubitoare şi atotputernice 
Fiinţe; sau, dacă, fiind socialişti şi internaţionalişti, 
n'am vedea cu ochi buni lupta lui Vlad Vodă pentru 
țară şi am interpretat-o ca o luptă egoistă pentru 
asigurarea bunului traiu a unei singure clase — clasa 
aristocratică — în paguba celorlalte, din care fac 
parte și bieţii Tigani, care desigur n'ar merita din 
acest punct de vedere, să fio atit de sineros batjo- 
coriţi ; — sau, iarăși, fiind partizani ai călătoriilor, care 
îmbogăţesc aşa de mult sufietul omului şi-i lărgese 
aşa de mult perspectiva, ne-am lăsa să fim izbiţi în 
mod neplăcut de faptul că poetul îşi ride aşa de cu 
haz de Neicul, care cosebite ţări umblase»... Orce preo- 
cupare teoretică sau-practică, ce-ar veni în contra- 
zicere cu malerialul sufletesc întrebuințat în concep- 
ţie, trebue înlăturată, căci numai întrucit ajungi să 
poţi face această operaţiune de eliminare înnăuntrul 

“propriei tale conştiinţe, poţi fi în stare să realizezi con- 
„ diţiile cerute de actul de contemplaţiune, care a pre- 
zidat la generaţiunea concepţiunii pootice. 

A doua operaţiune este să luăm de elementele
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fondului poetic o cunoştinţă aşa, de adincă, încît să. 
putem reproduce în imaginaţia noastră, — fireşte, 
cind anume acel fond se datoreşte unei adevărate: 

—
—
—
—
 

creuțiuni — acea impresie fundamentală, căreia i se. 
subordonează toate amănuntele, care servesc la încorpo-: 
rarea ci. Făcînd această operaţiune, faţă do acest frag- 
ment, realizăm ceeace am putea numi! înțelegerea lui 
sintelică şi dobîndim temeiul criticei, po care i-am pu: 
tea-o face. Asupra acestui precipitat sufletesc, no con- 
centrăm apoi reficoțiunea cu gîndul de a-l cerceta şi a. 
dovedi existenţa, celor trei sinteze din a căror unificare : 
rezultă impresia definitivă a concepţiunii întrupate în 
acest fragment poetic. Şi mai întiiu, dovedim că această. 
concepţiune vădeşte o limpede şi caracteristică origina- 
litate de intuiţie de natură poetică, adică o caracteris-- 
tică sinteză a puterilor sufietești fundamentale—inteli- 
genţă, voinţă, sensibilitate—cu predominarea covirşi- 
toare, nu însă şi copleşitoare, a acestei din urmă. Ridicu- 
lu), întrucit luăm cunoştinţă de el, este o stare afectivă, 
şi el esto acela care se străvede în situaţia Țiganilor 
față de Vlad Vodă, în toate momentele discursului lui 
Neicu şi în acelca ale răspunsului temutiului Voevod. 
Cind citim această lucrare poetică acest sentiment ne: 
interesează, el este fundamentul ei. Dar cu toată impor- 
tanţa, ce-o aro în concepțiune această stare afectivă, 
totuşi ca so realizează cuo claritate şi cu o energie, în 
care simţim limpede atit prezenta elementului intelec-— 
tual, — şi anume în înlăntuirea judecăților, — cit şi a 
celui voliţional,—şi anume în ritmul sufletesc puternic,. 
cu caro se desfăşoară această înlănţuire de judecăţi. 
Toate judecăţile — fic că fac parte din povestirea, di-- 
rectă a poetului, fie din discursul lui Neicu, fie din 
răspunsul lui Vlad Vodă, — sînt perfect de clare; şi 
din toate simţim tot așa de limpede sensul pornirii 
fiecăruia, dintre aceste personagii. Nu numai ştim ce: 
cugetă poetul, Neicul şi Vlad Vodă, dar știm cu de- 
săvirşită limpezime şi ce vor. Această claritate în 
judecată Şi | preciziune în pornire nu turbură senti-
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mentul propriu concepţiunii, ci îl mărese subordo- 
nîndu-i-se. Atit judecăţile clare cît şi pornirile pre- 
cise nu sint puso în această bucată, nici ca să ne 
lămurească un adevăr, nici ca să ne impună un 
scop, ci ca să dea consistenţă unei realităţi afective 
— ridiculului. Poetul, în această lucrare poetică, 

|: ădeşte dar o originalitate _de intuiţie poetică, pe 
Care, dacă xeflcotăm asupra ci (operaţiune analoasă 
cu observaţiunea din științele naturale) putem s'o ca- 
racterizăm, atit din punctul de vedere al obiectului 
cit şi din acela—care nu ne priveşte deocamdată — 
al expresiei. Astfel originalitatea de intuiţie ce se stră- 
vede din această concepţie este, raportată la obiect, 
primilivă din punctul do vedere al intensității, ab- 
slraclă, din punctul de vedere al calității, şi exzulla:nlă, 
din punctul de vedere al tonalități. 

Dar în afară de sinteza caracteristică a puterilor 
sufletești, so mai revelează în această concepțiune şi 
o sinteză caracteristică a materialului obiectiv, sin- 
toză, ce constitue originalitatea plastică. Atit oveni- 
mentul, cit și caracterele, atit cadrul, în caro se des- 
fişoară ele, cit şi momentele şi mişcarea do desfă- 
şurare a sentimentului întrupat, no fac impresiunea, 
realității, deși ştim că toate sînt imaginare. Ele se 
prezintă ca ceva individual şi real pe deoparte, iar 
pe de alta, ca ceva general şi idealizat. Să arătăm 
aceasta de pildă, la cele trei discursuri ale lui Neicu. 
Aceste discursuri concretizează în adevăr stări su- 
flctești caro, deşi ideale, apar totuşi reale, nu numai 
din punctul de vedere al situațiunii în care se produc, 
dar şi din punctul de vedere al caracterului unei 
anume rase şi unui anume individ co reprezintă acoastă 
rasă. Astfel, în primul discurs, Neicu cere îndurare 
presupuşilor Turci pe temeiul că nu ci sînt de vină 
că sint înarmaţi, ci Vlad Vodă; că ci sînt un popor 
paşnic și nu vor să se împotrivească cu forţa ni- | 
mănui. Co e mai natural dară decît ca Turcii să-i. 
lase în pace ca pe unii ce nu le pot face nici un rău,
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ba care, la adică, le-ar putea faco'şi bine! Argumen- 
tația este potrivită cu situatia, e convingiitoare, are 
însuşirile unui adevărat discurs care vrea, să- şi ajungă 
scopul — şi "n aceasta se vădoşte cu deosebire acel 
element intelectual şi voliţional caracteristic origina- 
lităţii de intuiţie. Dar acest discurs, care ca, discurs 
par avea nici 0 valoare pootică, dă po faţă o reali- 
tate sutletească, un caracter, a cărui construcţie so da- 
toreşto originalității plastice. Cit de tipic pentru ca- 
racterul ţigănesc — plin de umilire jalnică — nu este: 
exordiul: (119) 

Domnilor Turci, dăh! fie-vă milă, 
Do ţivănia noastră săracă! 

Şi cum, din această trăsură, tipică pentru poporul 
țigănesc nu lipseşte nici caracteristica, individuală 
a. vorbitorului, care coscbite țări umblase»! Neicu, în 
adevăr întrebuinţează intorjecţiunea, concesivă adăh» 
şi apelațiunea, «Domnilor “burci», care arată oarecum 
sentimentul de superioritate individuală a oratorului, 
căci el îi «domneşte», dar nu-i prea «măreşte». Aceste 
caracteristice se continuă și în restul discursului ; şi, 
înăuntrul caracterizărilor privitoare la rasă, se poate 
ușor determina partea de îngîmfare caracteristică pro- 
prie lui Neicu, şi nu fără legătură cu firea țigănească, 
umilă cu cei mari, îndrăsneaţă cu cei mici. Astfel vor- 
bele lui: (120) 

Nu de voie bună, ci do silă, 
Au trebuit armele să 'mbrace, 
Neavind do.nevoie ce mă face, 

caracterizează rasa, iar parentezul după al doilea 
vers: (121) 

Ca mai rău doară să nu petreacă... 

caracterizează pe Neicu, care precum se vede, caută, 
să facă po auditori să simţă că ol este în stare să 
dea și explicaţiuni. Şi mai departe, în strofa următoare,
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în mijlocul jurămintelor și obsecraţiunilor ţigăneşti, 
versul: (122) 

Hie uitate hele trecute... 

“ne indică cu precizie cît de ţanțoş este Neicu. Aceste 
“două caracteristice, una, cu deosebire a rasei şi alta 
cu deosebire a individului, sînt minunat îmbinate în 
ultima, strofă, unde umilirea țigănească esto înduleită 
„prin îngimfarea, ţigănescului orator. In adevăr, Neicu 
“îndrăznește să acuze și să blesteme pe o persoană 
nu tocmai de despreţuit: (123) 

Tot Vlad Vodă e ahăstor de vină 
Numai Dumnezeu lui să-i plătească ; 

iar la sfirșit, ajunge să enunţe o adevărată profesiune 
-de credință (principială !) care contribuc să ușureze 
-gravitatea mișeliei poporului «<murgiu» şi care de alt- 
-minterea nu no face de loc să uităm că ca vine din 
:partea unor Ţigani: (124) 

Dar viţa noastră țigănească 
Cu toată lumea vrea să hie în pace, 
Si zău că bătălia nu-i place. ” 

In al doilea, discurs, momentul situaţiei se schimbă, 
:Şi cu ea, şi tonul, şi conţinutul discursului. Pericolul 
“8 iminent. Vlad Vodă dăduse ordin ostașilor să ni- 
micească laia țigănească. Neicu trebue să găsească, 
-argumente supreme, spre a preîntimpina un dezastru. 
-Ce putea el să facă mai bine decit să arate Turcilor 
-că, ucizîndu-i, nu vor trage dintr'aceasta niciun folos 
şi că, din contră. lăsînduii în vieaţiă, vor putea să se 
„folosească de dinşii ? In adevăr, el îmbie mai-întiiu pe 
vrăjmăşi cu toată averea lor. Apoi le oteră ca să le facă 
slujbe şi să le plătească haraci, ca şi ceilalţi Țigani din 

“Ţara Turcească. Şi, în sfirşit, le: arată, că, de-i vor 
"ucide, nu numai vor pierde aceste ademenitoare da-: 
-ruri, dar că vor aduce și o jale mare—peroraţiune 
=sentimentală |—în sufletele nevinovate ale nevestelor
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şi copiilor lor, care, fireşte, vor plinge moartea lor. 
Discursul este iarăşi foarte convingător. Oratorul arată, 
şi partea, bună, şi partea rea, a actului ce presupuşii 
“Purci stau să săvirşească, se adresează și la mintea, 
şi inima lor, după cuviință. Negreşit, averea, ce le 
oferă Neicul : (125) 

Luaţi-ne averea toată şi pita 
Desbrăcaţi-ne pin'la cămaşă, 

nu e mare lucru şi tocmai contrastul dintre seriozi- 
tatea intenţiunii și neseriozitatea ofertei, ne produce 
impresia, comicului, dar argumentul în sine este cit 
se poate de potrivit scopului întregului discurs. Dar, 
odată cu originalitatea de intuiţie, cu care se pre- 
zintă acest discurs şi care e aceeaşi, ca şi în cel pre- 
cedent, numai ceva mai sentimentală, — se revelă şi 
originalitatea plastică, şi discursul din retoric devine 
poetic reprezentind starea sufletească a unui popor 
şi a, unui individ ce face parte din acest popor. In 
adevăr, în această parte se întilnesc cu deosebire cele 
două, caracteristice ale neamului ţigănesc: naivitatea, si 
sentimentalismul.E încîntător din acest punct de veder€ 
argumentul citat mai sus (125) ca şi următorul: (126) 

Insă ertaţi-ne acum deodată 
Să vă erte Maica Preacurată ! 

Tot atit de admirabil este sentimentul co răsare 
din argumentul : (127) 

Şi a noastre vor răminea neveste 
Cu mititeii copilaşi în brate 
Noi om muri (ce-i drept), dar ele 
Purta-vor după noi lungă jele. 

In acelaş timp, Neicu face să răsune la fiecare 
moment notele sale particulare, care se împletesc 
Şi se imbină cu celelalte caracteristice generale, fără 
să le turbure. Astfel în exordiuul: (128) 

Deh ! nu vă lăcomiţi într'atita 
La ţigane suflete mişele,
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observăm că rugăciunea are aproape tonalitatea sfa- 
tului. Mai de parte Neicul îşi arată, pe nebăgate do 
seamă, știința lui de om umblat: (129) 

Ştiţi bine că şi la voi săracii 
'Țivani trăese numai din milă 
Făcind slujbă şi plătind haracii. 

lar la sfîrşit, tocmai în mijlocul peroraţiunii sen- 
timentale, intercalează un parantes : (130) 

Noi om muri (ce-i drept!) dar ele... 

din care vedem caracteristica lui de cumpănire ju- 
dicioasă, chiar în momentele cele mai, mișcătoare. 
Adevărul stărilor lui sufletește se învedorează și mai 
clar prin faptul, că, deşi îşi păstrează mai mult 
cumpătul, lasă totuşi să se străvadă în mersul cu- 
getării lui, efectele amenințării lui Vlad Vodă; după 
ce urase, în primul discurs, în naivitatea lui tigă- 
nească, ca Mahomet să trăiască ani mulţi, în al doilea, 
discurs, uită pe Mahomet şi vorbeşte 'Purcilor de. pc. 
«Maica Preacurată». 

În fine, în cel de al treilea discurs, momentul si- 
tuaţiunii e schimbat cu desăvirşire, și cu el şi tonul 
Şi conţinutul dicursului, Acum iganii ştiu că Turcii 
nu sînt Turci, ci sînt ostaşii lui Vlad Vodă. Deşi 
amenințați de Vlad Vodă cu spinzurătoarea, dacă se 
vor mai arăta, pe viitor tot așa, de mişei, ei știu că 
de astădată sînt scăpaţi şi că se vor bucura, încă 
multă vreme de «dulcea vieaţă». Ce altceva putea, să 

„conţină acest de al treilea discurs al lui Neicu, de- 
cît, pe de o parte, o îndreptare a mișeliei lor desco- 
perie, iar, pe de alta, o dovedire a curajului lor ? 
Îndreptarea, era necesară faţă de minia, actuală alui * 
Vlad Vodă ;: dovedirea, curajului era necesară faţă de 
speranţa, pe care Vodă o pusese într'inşii, cînd le dase 
arme -şi merinde, - Şi tocmai aceasta este şi conţi- 
nutul discursului. Odată cu aceasta î însă, discursul dă 
pe faţă, ca şi discursurile anterioare, atit caracteris-
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tica neamului țigănesc, cît; și a, oratorului, ce-l repre- 
zintă, şi nogreșit, și una, şi alta, potrivit cu noua, situa- 
ţie. Caracteristica Țiganului, cind e lipsit de grijă, 
este să fio exuberant, cvoinicos», și întregul discurs 
într'adevăr respiră această sentimentalitate. Din pri- 
cina aceasta, caracteristica, lui Neicu, care chiar în 
împrejurări grele îşi păstrează sentimentul valorii sale 
personale, se confundă aci cu caracteristica, pe caro 
Tiganii trebuiau s'o aibă în această situaţiune; totuşi 
Neicu nu încetează de a fi Neicu, nici aci, şi argu- 
mențele sale «să crte Măria Ta», «că cine ar fi s0- 
cotit să li se întimple una ca aceasta», «însuţi Mă- 
ria Ta socotește !» ne arată îndestul sentimentul va- 
lorii personale, co distinge po acest orator al neamului 
țigănesc, Efectul comic, ce rezultă din această, izbuc- 
nire a voinicici sale, este irezistibil prin naivitatea, 
de care această pretinsă voinicie este însoţită, şi care 
desăvirşeşte imaginea, tipică şi totuşi individuală a Ţi- 
ganului în gerere. Această naivitate este scoasă în 
relief cu deosebire tocmai prin silinta, lui Neicul de 
a se arăta, grozav : (131) 

Noi sîntem fără nicio vină, 
Căci cine ar fi socotit să ni se 
Intimple una ca aceasta şi să vină 
Pe noi Muntonii îmbrăcaţi turcește ! 

şi mai departe : (132) 

Insă, de am fi priceput noi, cum că 
Nu 'sînteţi Turci; doară şi inoarte 
Se întimpla...... - SE 

Din această analiză, pe. care am făcut-o atit de a- 
mănunţit, pentru ca să arătăm pe cite impresii de 
amănunt. se reazămă în adevăr. 6 curacterizare caro: 
are dreptul să se pretindă justă, se dovedeşte ce 
puternică originalitate plastică dovedește poetul în. 
concepţiunea acestui fragment epic. Acelaş lucru se 
poate dovedi în privinţa situaţiunii, care tot din pricina, 
adevăratei originalităţi plastice care a imaginat-o, ni 

Mihail Dragomirescu, Teoria poeziei. 9
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se pare atit de naturală ; apoi în privinţa mişcării do 
desfăşurare a sentimentului, care are un început, 0 
desfășurare (cele două discursuri d'intii ale lui Neicu) 
şi un desnodămint (cel din urmă discurs), în care co- 
micul ajunge la culminarea lui firească; — şi tot aşa 
în privinţa momentelor (fiecare dintre acele discur- 
suri şi răspunsurile lui Vlad Vodă), care reprezintă 
cu o claritate rară, atit o anume stare sufletească, cît și 
caracteristicele personagiilor, care au această stare ; — 
şi, în fine, în privința evenimentului, care oste atit de 
simplu şi mai cu seamă caracteristic, întrucît numai 
prin ajutorul unui asemenea eveniment, se putea des- 
coperi cu așa evidenţă ridiculul unor apucături esen- 
ţiale ale sufletului ţigănesc. Situaţiune, eveniment, 
caractere, momente sentimentale, şi destăşurarea, lor, 
— toate au o viaţă proprie, toate se confundă într'o 
imagine nouă a unei existențe plăsmuite, po care o 
simţim trăind prin efectul comic atit de firesc, ce-l 
faca asupra, noastră, toate vădesc o adevărată origina- 
litate plastică, ce caracterizează, adevăratele creaţiuni. 

Dacă vrem acum să mergem mai departe, vom 
căuta, să caracterizăm această originalitate plastică. 
Ea, precum se vede la o reflectare atentivă, care sar 
putea, justifica print'o amănunţită analiză, este din 
punctul de vedere al conţinutului, mai întiiu simplă 
pură şi mai mult noțională, decit plastică propriu 
zisă. Din punctul de vedere ai modalităţii, această 
originalitate plastică se prezintă cu o tonalitate ex- 
plozivă, cu o calitate incisivă şi cu o intensitate mai 
mult brută decit artistică, de oarece, deşi situaţia, este 
clară, cadrul mai cu seamă în ce priveşte sfirşitul 
(plecarea lui Vlad Vodă fără să mai zică nimic Țiga- 

„nilor) nu este destul de desăvirşit, e oarecum nud şi 
fără contururi precise în armonie cu sentimentul fun- 
damental. . 

Aşa dar atit :sinteza subiectivă: originalitatea de 
intuiție, cît şi cea obiectivă, originalitatea, plas- 
tică, ce organizează materialul — sint desăvirşite.
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Această desăvirşire se constată şi în sinteza subiectiv- 
obiectiv ce le reuneşte. In adevăr, o simplă inspec- 
țiune a caracterelor, cu care se prezintă originalitatea 
de intuiţie şi cea plastică, no dovedeşte că aceste ca- 
ractere sînt corespondente: exultantă una, explozivă 
cealaltă ; abstractă cea dintii, incisivă, cea de-a doua şi 
în fin€, primitivă una, și brută sau naturală cealaltă 
Unitatea, concepţiunii din acest fragment este deplină. 
şi aceasta este dovadă că fondul lui poetic este re- 
zultatul unci adevărate creaţiuni geniale ($ 41), şi efec- 
tul ce ne face conştiinţa unităţii deosebitelor elemente, 
ale concepţiunei este o adevărată emoţiune estetică. 
Intr'aceasta stă critica pozitivă a fondului poetic din 
acest fragment epic. | 

Să corcetăm acum o concepţiuno poetică, nedesă- 
virşită şi să-i facem critică negativă. Pentru aceasta 
să luăm «Umbra lui Mircea la Cozia» de Gr. Alexan- 
drescu : (131) 

Ale turnurilor umbre peste unde stau culcate 
Către ţărmul din potrivă sc intind, se prelungesc; 
Și-ale valurilor miîndre generaţii spumegate 
Zidul vechiu al minăstirii în cadență îl izbesc. 

Dintr'o peşteră din stincă noaptea ese, mă *'mpresoară : 
De pe muche, de pe stîncă, chipuri negre se cobor. 
Muschiul zidului se mișcă... p'intre carbă so strecoară 
O suilare, care trece ca prin vino un fior. - 

Este ora nălucirii: un mormint'se desveleşte; 
O fantomă 'ncoronată din el ese... o zăresc... 
Esec. vine cătro ţărmuri... stă... în preajma ei priveşte, 
Riul înapoi se trage... munţii virful îşi clătesc, 

Ascultaţi! 1narca fantomă face semn... dă o poruncă. 
Oştiri, taberi fără număr împrejuru-i înviez... 
Glasul ei se 'ntinde, creşte, repetat din stincă 'n stincă, 
Transilvania l-aude, Ungurii se înarmez. ” 

Oltule, care-ai fost martor vitejiilor trecute, 
Și puternici lepioane pe-a ta margine-ai privit, 
Virtuţi mari. fapte cumplite, îţi sint ţie cunoscute, 
“Cine oar'poate să, fie omul care te-a 'ngrozit?
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Este el, cum îl arată sabia lui şi armura), 
Cavaler de ai credinţei, sau al Tibrului stăpin, 
Traian, cinste a Romei, ce se luptă cu Natura ? 2) 
Uriaş e al Daciei, sau o Mircea cel bătrin ? 

Mircea! îmi răspunde dealul; Mircea! Oltul repetează ș 
Acest sunet, acest nume valurile-l priimesc, 
Unul altuia îl spune, Dunărea se 'nştiinţează, 
Ş'ale ei spumate unde către maro îl pornesc. 

Sărutare umbră veche! priimeşte 'nchinăciune 
Dela fii ai României, care tu o ai cinstit, 
Noi venim mirarea noastră la mormintu-ţi a depune; 
Veacurile ce 'nghit neamuri al tău nume l-au hrănit. 

__ Rivnasţi fu neosebită, îndelung a ta silinţă: 
Pină V'adînci bătrinețe pe Români îmbărbătaşi ; 
Insă, vai! n'a certat soarta să 'ncununi a ta dorinţă, 
Ş'al tău nume moştenire libertăţii să îl laşi, 

Dar cu slabele-ţi mijloace faptele-ţi sint de mirare; 
Pricina, nu rezultatul, laude ţi-a cîştigat: 
Intreprinderea-ţi îu dreaptă, a fost nobilă şi mare, 
De accea al tău nume va fi scump şi ncpătat. 

In acel locaş de piatră, drum ce duce la vecie, 
Unde tu te gindeşti, poate, la norodul ce-ai iubit, 
Cită ai simţit plăcere cînd a lui Mihaiu soţie 3) 
A venit să-ţi povestească fapte co l-au strălucit! 

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

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

Au trecut timpii aceia, timpi de fapte strălucite, 
Insă triste şi amara; legi, năravuri se 'ndulcesc: 
Prin ştiinţe şi prin arte naţiile înfrăţite, 
In gîndire şi în pace drumul slavei îl găsesc. 

  

” i) In biserica dela Cozia, Mircea este zugrăvit în costum de cruciat (Nota: 
oetului». 

P 2) Pe malul drept al Oltului se vede drumul făcut de Traian. (Idem). 
„) Doamna Florica soția lui. Mihaiu esto înaropată în acelaş mormint cu: 

Mircea, după cum arată inscripția după piatră (idem).
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Căci răsboiul e biciu groaznec, care moartea îl iubeşte ; 
Și ai lui singeraţi dafini naţiile îi plătesc; 
I, a cerului urgie, este foc care topeşte 
Cringurile întlorite, şi pădurile ce-l hrănesc. 

. . . . . . . 1. . . . . . . . . e. 

. . . . . . e. 

Dar a nopţii neagră mantă peste dealuri se lățeşte, 
Lu apus se adun” norii, se întind ca un veştmînt ; 
Peste unde şi 'n tărie întunericul domneşte: 
Tot e groază şi tăcere... umbra întră în mormînt. 

Lumea ce în aşteptare... turnurile cele 'nalte, 
Ca fantome de mari secoli pe eroii lor jelesc, 
Ș'alo valurilor mîndre generaţii spumegate, 
Zidul vechiu al minăstirii în cadență îl izbesc!). 

Recitind de mai multe ori această poezie şi reflec- 
tînd asupra, concepțiunii ci, observăm că nu e cu pu- 
tințţă să subsumăm înti”o singură impresiune toate 
imaginile ce cuprinde. Se vede dar că poetul, în plăs- 
muirea fondului poetic, nu a putut să so concentreze - 
nanai asupra elementelor proprii concepţiunii, nu a 
izbutit, din haosul ideilor, tendinţelor şi sentimentelor 
conştiinţei sale, să izoleze în mod limpede pe acelea 
ce conveneau unei singure stări sufleteşti, ci a lăsat 
să, se strecoare printre ele elemente streine de ea. 
Actul său de contemplaţiune. n'a fost complet. Aşa 
fiind, este evident că, dacă vrem să judecăm. valoa- 
rea postică a, acestei concepţiuni, noi avem dreptul, 
reproducind actul de contemplaţiune, să-l restringem 
numai la acele imagini care se sintetizează în mod 
firesc înti'o singură stare sufletească şi să conside- 
răm cu hotăriîre ca o preșală întroducerea, de către 
poet în concepţiune, a celorlalte imagini nepotrivite. 
Izolarea, pe care n'a putut-o face el, sîntem în drept, 
în lucrarea noastră, critică, s'o facem noi, şi să ro- 
tunjim noi actul de contemplaţiune neîmplinit al poe- 
tului. Făcind această operaţiune, observăm că senti- 

  

_1) Gr. Alexandrescu, <Suvenire şi impresii», 1847.
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mentul fundamental împrejurul căruia se grupează 
cele mai multe din imagini, fie ele de natură plastică, 
fie de natură difluentă, intensivă sau noțională, este 
admiraţia entusiastă a poetului pentru Mircea cel 
Pătrin, marele Domn al Munteniei. Acest sentiment 
are un cadru potrivit cu natura lui: mai întiiu, măreţia, 
naturii în preajma -mînăstirii unde este înaropat 
Domnul : (135) 

Alo turnurilor umbre peste unde stau -culcata; 
Către ţărmul din potrivă se întind, se prelungesc; 
Şi-ale valurilor mindre generaţii spumegate 
Zidul vechiu al mînăstirii în cadență îl izbesc. 

După aceasta: căderea tainică a nopţii, care se co- 
boară din peșterile munţilor, pe cînd poetul veghiază, 
cuprins de-o înfiorare din ce în: ce mai marc; apoi, 
apariţia măreței umbre a Domnului, în faţa căreia (136) 

Riul înapoi se trage, munţii virful îşi clătesc; 

semnul misterios al umbrei, care e în stare să scoată 
împrejuru-i armii fără număr, și glasul ei, care pătrunde, 
repetat din stincă 'n stîncă, pînă în Transilvania, și 
pînă la Ungurii, care cuprinși de grijă, se înar mează, 
do luptă ; mai pe urmă,—la întrebarea plină de un ma- 
iestos entusiasm, pe care poetul o face Oltului, — răs- 
punsul de admiraţie pentru Mircea, pe care- dă dealul, 
pe care-l repetă, şi-l repercutează, riul ducîndu-l pe 

“ valuri pînă la Dunăre şi mare; şi în fine, salutarea de 
închinăciune admirativă a poetului, acoperirea cerului 
“de nori ce întunecă cu desăvirşire noaptea, dispariția 

_ umbrei şi închiderea cadrului cu acelaș tablou măreț 
dela început al naturii, dar modificat potrivit momen- 
tului: (137) 

Lumea, o în aşteptare... Turnurile cele "nalte 
Ca faulome de mari veacuri pe eroii lor jălesc, 
Şi-ale valurilor mîndre generaţii spumegate 
Zidul vechiu al mînăstirii în cadență il izbesc. 

Toate elementele acestui cadru respiră sentimentul 
sublimului, nota, nedeslipită a sentimentului de ad-
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miraţie entusiastă care în cazul de faţă constitue 
adevăratul obiect, al concepţiunii. | 

Nu tot așa stă lucrul cu mișcarea de desfăşurare a 
sentimentului în acest cadru. E adevărat calmul sublim 
ce se străvede din măreţia tabloului de la început (136), 
se desvoltă în mod natural, devenind mai întiiu fiorul 
misterios al umbrelor ce se ivesc, apoi fiorul sublim al 
apariţiei umbrei marelui Voevod şi a nenumăratelor oşti 
ce se ridică spre apărarea patriei, culminarea lui în ad- 
miraţia pură şi entusiastă, din întrebarea poetului şi 
mai cu seamă din răspunsul Oltului, şi în fine recă- 
derea lui în calma măreție a salutării poetului, care 
se slirșeşie așa de firesc cu aceca a tabloului ultim 
(137). Dar, în mişcarea de recădere a sentimentului, se 
întroduc trei stări sufleteşti, din care unele calme, 
în adevăr prea calme, dar care nu au a faco cu sen- 
timentul a cărui potolire o reprezintă. Ele contrazic sen- 
timentul, nu-l continuă, şi do accea nu se pot încor- 
pora întinsul. În adevăr, după ce poctul şi-a expri- 
mat admiraţia: pentru marele Domn: «Sărutare, umbră, 

„veche... veacurile ce 'nghit noamuri al tău nume l-au 
hrănit», entusiasmul lui se răceşte dintr'odată și în- 
tr'atit, încit nu numai par'că are nevoie de argumente. 
dintre care unele puerile, ca să şi-l întemeieze, dar 
mintea, lui, secată de sentiment adevărat, aci îl în- 
doamnă să le slăbească, acl să le întărească. 

Argumente: (138) 

Rivna-ţi fu neobosită, îndelung'a, ta sililință, 
Pină Vadinci bătrineţe pe Români îmbărbătaşi, 

Rezerve sentimentale: (139) 

Insă vai! n'a ertat soarta să 'ncununi a ta dorinţă 
Și-al tău nume moştenire libertăţii să îl laşi. 

Reintărirea argumentelor, amestecată totuşi cu re- 
zerve : (140) 

Dar cu slabele-ţi mijloace faptele-ţi sint de mirane: 
Pricina nu rezultatul, laude ţi-a ciştigat :
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Intreprinderea-ţi fu dreaptă, a fost nobilă şi mare 
De accea al tău nume va fi scump şi nepătat. 

De aceea, nu pentru altceva! — Poetul admirase p& 
Mircea pentru gloria lui militară, pentru eroismul ce 
el desfăşurase întru apărarea neamului său, care e 
şi acela al poetului; dar în acest act de contemplaţie, 
în care admiraţia, era punctul central, pociul lasă să 
se introducă pe furiș preocupări scumpe lui, dar streine 
de însuşi acest act. Mircea, deși s'a luptat cu eroism 
în contra vrășmașilor, n'a putut «să lase numele său 
moştenire libertăţii», nu a putut păstra, neatirnarea, 
care era visul poetului și al tuturor contemporanilor 
săi luminaţi. Putem să-l admirăm, par'că no zice poetul, 
dar... cu moderație. El n'a ciştigat libertatea neamului 
său, deci nu-i putem da toată admiraţia, de care su- 
fletul nostru e capabil. Sentimentul însă prin natura, 
sa e absolut şi, deşi, poate fi mai slab sau mai pu- 
ternic, mai calm sau mai violent, el nu-şi schimbă 
prin potolire natura sa, de sentiment absolut. Cînd dar, 
în mișcarea de descreştere a sentimentului său de ad- 
miraţie, poetul introduce rezerve raţionale, ca. cele 
de mai sus, sentimentul nu se calmează, ci dispare 

„cu desăvirşire sub reţeaua raţionamentelor : proza, ia 
locul poeziei. 

Dar pe lingă acest moment strein de concepţie, 
poetul mai introduce încă alte două. Unul, în care, 
voind să, se ridice iar la admiraţie entusiastă, simte 
nevoia, să amintească de «plăcerea (?) pe care va fi 
resimţit-o Mircea, cînd Florica(?) soția lui Mihai Vi- 
teazul, îi va, fi povestit (din mormînt!) faptele soţului 

„ei, — şi acest moment ne face impresia ridiculului, 
probabil pentru ca, să justifice adagiul că dela, sublim 
la ridicul nu e decît un pas; — și al doilea, cind 
revenind iar la, preocupările prezentului, poetul laudă 
cultura, şi condamnă răsboiul şi gloria militară, pentru 
«care totuși almirase atit pe Mircea. Iar între aceste 
„momente se află intercalat un moment care exprimă, * 
sentimentul de admiraţie : (141)
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Noi privim luptele voastre cum privim vechea armură - 
Ce un uriaş odată în răsboae a purtat... 

dar, care, aşa izolat cum e, nu se leagă nici cu mo- 
mentele false, nici cu cele adevărate de mai înainte. 
EI adică nu formează sinteză desăvîrșită cu acestea, spre 
a se subordona împreună, impresiei fundamentale, din 
pricină că, în actul contemplaţiunii, el a fost oarecum 
îndepărtat de elementele, cu care s'ar fi legat în mod 
firesc, — prin chiar acele idei, sentimente şi tendinţe 
scumpe personalităţii omeneşti a poetului, dar streine 
de personalitatea, lui artistică. Nefiind făcută prin actul 
de contemplaţie acea operaţiune de izolare, de diso- 
ciere, a elementelor proprii fondului poetic, nu s'a, putut 
face nici completa unificare între aceste elemente 
însele. . " - 

Studiul concepţiunii acestei poezii este cu deose- 
bire interesant prin faptul, că dintr'insa se vede că 
poetul a procedat față cu concepţia sa, întocmai ca, 
un critic, care nu este în stare să lepede preocupa- 
țiunile sale teoretice şi practice, cînd judecă, o lucrare 
poetică. Un astfel de critic, care ar fi avut aceleaşi 
idei despre libertate și despre răsboiu, ca și Gr. Alezxan- 
drescu, ar fi putut, judecind concepţia din poezia, aces- 
tuia, să o critice pentru că slăveşte un Domn, care a în- 
cheiat, un tractat de vasalitate cu'Turcii și care, în acelaş 
timp, în loc să-şi cultive poporul, l-a decimat în răs- 
boaie, de cele mai multe ori, poate, nefolositoare. 
Pentru ca, să satisfacă un asemenea, critic, Gr. Alexan- 

- drescu a, introdus acele rezerve şi şi-a stricat con- 
cepțiunea. Ca, să întîmpine o critică falsă, a nemul- 
ţumit critica adevărată, care cere dela o poezie mai 
întii de toate sentimente unitare şi adinci, şi nu idei, 
opiniuni sau tendinţe care, deşi adevărate sau folosi- 
toare în ele înse-le, devin false şi vătămătoare cînd 
sînt introduse într'o concepţiune streină de conţi- 
nutul lor. | 
- Detectele concepţiunii «Umbrei lui Mircea, la, Cozia» 
es la, iveală, îndată ce vom căuta să vedem dacă în-
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tm'însa se realizează cele trei sinteze din care trebue să 
răsară unitatea caracteristică oricărei creaţiuni poetice 
complete. Prima sinteză — aceea a, puterilor sufloteşti 
fundamentale din care rezultă originalitatea de in- 
tuiție — se găseşte evident în această concepţie, dar 
fără să prezinte aceleaşi caractere în toate momentele 
concepțiunii. În originalitatea de intuiţie poetică, pre- 
domnirea, trebue s'o aibă necontenit afectivitatea. Insă 
originalitatea, de intuiţie din concepţia acestei poezii 
nu păstrează acest caracter în unele din mormentele 
false analizate mai sus: în strofele cRivna-ţi fu neo- 
bosită» şi cu deosebire «Dar'cu slabele-ţi mijloace» 
şi «iu trecut vremile-acelea» elementul retoric şi cel 
intelectual — judecata şi raţionamentul pus în servi- 
ciul unei tendinţe — predomină asupra celui afectiv. 
De aci efectul prozaic, pe care-l fac. In celelalte mo- 
mente, originalitatea de intuiţie este evidentă: ener- 
gia şi claritatea gîndirii. sînt puse în serviciul acelui 
sentiment de admiraţie, ale cărui deosebite momente 
esenţiale le-am analizat mai sus. 'Tonalitatea gravă 
şi susținută, exultantă, pe care se detaşează acest 
sentiment și caro e caracteristică multor opere poetice 
ale lui Gr. Alexandrescu, este semnul constant al 
acestei originalităţi de intuiţie, care din punctul de 
vedere al calităţii este reprezentativă, dar cu oarecare 
tendinţă abstractă (aEste el cum îl arată sabia»... «Noi 
venim mirarea noastră la mormiîntu-ţi a depune!»); 
iar din punctul de vedere al intensității, este echili- 
brată, dar cu oarecare tendință retorică (cAscultaţi !...» 

„_«Oltule, care-ai fost martor!... >). 
Originalitatea plastică, din punctul de vedere al con- 

ținutului, este alegorică. Cadrul este epic, dar în in- 
țelegerea noastră, nu-l putem realiza, fără să nu fim 
izbiţi în mod neplăcut, ca epic. Că poetul a văzut 
umbra lui Mircea; că a auzit-o dind poruncă, de a ră- 
sunat pînă în Transilvania şi sau înarmat Ungurii ; că 
ar fi apostrofat Oltul, care. împreună cu dealul din! 
apropiere i-ar fi răspuns; că a salutat umbra, care
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la ivirea norilor, ar fi intrat reintrat în mormint — 

toate acestea sînt fapte, pe care nu trebue să, le în- 
telegem ca. fapte, ci numai ca mijloace epice, prin 
care poetul a căutat să-şi pună cit mai în relief sen- 
timentul său liric. Din acest punct de vedere, mo- 
mentele false din concepţie se mai disting prin faptul 
că nu fac parte din acest cadru epic, sînt puse astfel 
încît trebue să fio înțelese ca, pure nu ca alegorice— şi 
aceasta dovedeşte încă odată că nu fac unitate cu colo- 
lalte. Originalitatea plastică din punct de vedere al ima- 
sinilor este plastică propriu zisă : imaginile vizuale 
(cale turnurilor umbre... se întind se prelungesc», ava- 
luri spumegate», uziduri vechi», «chipuri negre», «fan-- 
tomă 'ncornorată ..»), dar mai cu seamă motorii (avalu- 
rile izbesc în cădenţi», «noaptea ese, mă "mpresoară», 
«chipuri se cobor», «muschiul zidului se mișcă», ase 
strecoară o sutlare», do fantomă ese, vine, stă», «riul 
înapoi se trage», «munţii vîrtul îşi clătesc...»), abundă. 
Uneori este, mai cu seamă în părțile slabe, intensivă. 
(aUriaş e al Daciei sau e Mircea cel bătrîn ?» «Pricina, 
nu rezultatul, lauda ţi-a cîştigat») şi mai cu ceamă abs- 
tracte (aNoi venim mirarea noastră la mormîntu-ţi 
a depune», «virtuți mari îţi sint cunoscute...»,«rîvna-ţi 

„fu neobosită», aîndelung a. ta silință», «îmbărbătaşi 
pe Români», afaptele-ţi sunt de mirare»,—şi mai toate 
imaginile din momentele false), Urme de difluență 
nu sc găsesc decit în strofa: «In acel locaş deo piatră, 
drum ce duce la, vecie», în care simţirea se exprimă 
fără nicio imagine justă. Cu alte cuvinte, şi din 
punctul de vedere al imaginilor, momentele false se 
dovedesc prin conţinutul lor abstract sau difluent că, 
contrastează în mod neplăcut cu restul. 

Modalităţile originalității plastice, ce se găseşte în 
- această concepțiune, sînt iarăşi deosebite, după cum 

e vorba de partea adevărată a concepţiei sau de partea, 
ei cea falsă. Din punctul de vedere al tonalităţii, ea 
este explosivă, dar devine inhibitiv reflexivă în mo- 
mentele false—nu însă în ele însele, ci în raport cu
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celelalte: entusiasmul admirativ pentru gloria răsboi- 
nică a lui Mircea este în adevăr împiedecal în miş- 

„carea lui explosivă de entusiasmul, el însuşi explosiv, 
pentru libertate şi cultură. Din punctul de vedere al 
calităţii, originalitatea, plastică este realistă în ce 
priveşte impresiile naturii, dar fantastică în plăsmui- 
rea situaţiei principale : de aci un fel de nesiguranţă, 
de impresie, care se simte chiar în partea, adevărată . 
a concepţiei. Totuşi originalitatea plastică realistă 
rămîne dominantă întrucit poetul nu dă faptul în- 
timplat ca o realitate, ci ca o simplă închipuire: 
«Este ora, nălucirii...» In fine, din punctul de vedere 
al intensității, originalitatea plastică a acestei con- 
cepţiuni luată în totalitate esto artistică, dar cu ten- 
dință naturală, întrucit în .cadrul imaginat se in- 
troduc acele momente false, ce fiind pricepute ca pure 
nu ca, alegorice, es dintr'insul şi-i dau aparenţa de 
neîngrijire artistică, ce nu dispare, nici chiar dacă 
suprimăm momentele false. Pe de altă parte, deşi se 
pare ingenioasă, nu este astfel în realitate, de oarece 
toate momentele situaţiunii sînt caracteristice pentru 
mișcarea, de desfășurare a sentimentului fundamental. 
Toate aceste caractere no fac să vedem în concepţia, 

„acestei bucăţi poetice un tip de producţie mai mult 
clasică decit romantică, iar defectele ce are ne fac să: 
vedem întinsa, o creaţiune numai parțial genială. - 
Și în relevarea, acestor lipsuri stă critica, ci negativă.



  

CAP. III. 

FORMA POEZIEI 

A. Elementele formei 

$ 42. O concepţiune poetică completă, sau incom- 
pletă, adevărată sau falsă, pentru ca să existe şi 
pentru alţii, nu numai pentru poct, acesta trebue s'o în- 
trupeze într'o formă, adică să o concretizeze. întrun 
material care să cază sub simţurile noastre. Prin aju- 
torul formei se transmite sufletului nostru ceeace s'a 
plăsmuit în sufletul poetului. Această formă, ca să 
poată mijloci această transmitere, trobue să aibă 
două, calităţi : 1) să întrupeze în. mod desăvirşit con- 
cepțiunea, orcum ar fi ea, a poetului; şi 2) să fie 
înțeleasă de aceia,. pe care poetul vrea, să-i mişte cu 
concepţiunea lui. | | 

1, Mulţi din noi ne simţim sufletul mişcat de afecto - 
gindiri, tendințe, care se contopesc într'un tot, într'o 
stare sufletească vagă, dulce și încîntătoare. In aceste 
momente, sîntem cu totul absorbiți de această sim- 
tire, sintem furaţi de plăcerea ei ideală, şi uităm cu 
totul de noi inşine — de grijile şi necazurile vieţii 
reale. Această stare de uitare de sine, de topire în 
sentimentul ce ne cuprinde sufletul, este condiţia pre- 
mergătoare a, actului de contemplaţiune ce determină 
concepţiunea. Orce poet trebue so aibă—şi de accea,
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se şi zice că poetul este împersonal sau desinleresat, 
căci în momentul cînd concepţiunea poetică se zămis- 
leşte în sufletul său, este stăpînit numai de această 
concepţiune : nicio preocupare străină, personală sau 
înleresali nu o turbură. Această stare, pe care o putem 
avea toţi, este însă nedeslușită, fără rinduială, informă, 
Simţim. dar nu ne dăm seama, limpede despre ceeace 
simţim, şi de accea, cînd sîntem în această stare zicem 
că sîntem dispuşi spre poezie, dar nu că sîntem şi 
poeti. 

2. La, unii, această concepțţiune vagă şi incîntătoare 
se limpezeşte. Elementele contopite : gîndirile, sim- 
ţirile, tendințele se lămuresc, deosebindu- -se unele 
de altele și rînduindu-se într'o ordine statornică. 
Prin această lămurire şi orînduire, toate elementele 
sufletești contribuesc să scoată la iveală o simţire 
fundamentală, iar această simţire, la rindul ei, con- 
tribueşte să, scoată, la iveală, fiecare element sufletesc: 
totul se lămureşte prin amănunte şi amănuntele prin 
tot. Această, lămurire şi orînduire a elementelor su- 
fleteşti într'un tot este actul contemplaţiunii. Orice 
poet trebue să-l aibă — şi de aceea se zice că poe- 
tul vede concepţiunea din sufletul său mai înainte 
de a-i da o formă pricepută și de alţii. El nu numai 
simle desinteresat ceeace simte, dar şi. işi dă seama 
limpede de cecace simte. In această stare; concepţiu-. 
nea, este poezie, dar numai întru cît oste cunoscută 
de poetul care o are—este o poezie care deocamdată 
are valoare numai pentru autorul ei. Ea rămîne în- 
gropată în sufletul. lui; acolo se plăinădeşte, naște şi 
crește; acolo poate muri, fără să ştie nimeni de adinci 
mea și dulceaţa ei. Ea nu este încă un element de 
cultură pentru ceilalţi, ea, poate fi perdută pentru ome- 
nire ; ea, deşi este, e ca şi cînd n'ar fi. 

3. Dar rareori poetul își păstrează concepţiunea, în 
această stare. Şi să vrea, s'o păstreze i-ar fi greu s'o 
facă. In adevăr elementele sufleteşti din care se al- 
cătuește concepțiunea, îşi au izvorul în contactul, pe
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care l-au avut simţurile cu lumea, materială cunos- 
cută do toţi. Dela această lume a primit poetul 
impresiuni de care şi-aduce aminte, pe care le simte, 
cu care gîndeşte şi din care, prin schimbări, cro- 
eşte imagini. Și pentrucă el dela aceasta lume ma- 
terială le-a împrumutat, tocmai pentru aceasta, cl e 
îndemnat să le materializeze, să le dea o formă 
cu ajutorul materiei. — Sculptorul își materializează, 
concepţia, ce simte şi vede în sufletul său, în piatră 
sau metal; pictorul, în linii şi culori; muzicantul în 
sunete; arhitectul, în linii şi în material de construc- 
ție. Ca, şi dînşii, poetul tinde să-şi materializeze con: 

_cepţia ce a plăsmuit în mintea sa, înti'un material 
concret. Acest materia! concret e vorbirea auzită sau vă- 
zută. Concepţiunea poetică, devine poezie prin întru- 
parea ei în vorbire. Şi, negreşit, pentru ca poezia, 
“concepută de poet să nu scază, să rămînă întreagă 
cum s'a plăsmauit în mintea lui, trebue ca el, cu ajutorul 
vorbirii, să-i dea, o formă, în care el să recunoască 
întreaga sa concepție, cu simţirea ci fundamentală şi 
cu elementele suficteşti ce întemeiază această simţire. 
Intre vorbire şi între concepţie să fie adică o perfectă 
corespondență. Qice sunet: orce vorbă, orce reunire 
de vorbe, orce reunire de fraze, periodice sau nu, trebue 
să corespundă cu o dispoziţie sufletească, care să con- 
tribuiască la lămurirea, şi deşteptarea întregii con- 
-cepţiuni din sufletul poetului. Şi şirul acestor sunete: 
vorbe, propoziţii, fraze trebue să deştepte în mintea 

"-creatoare şirul firesc în care deosebitele dispoziţii 
sufleteşti, se pot contopi una cu alta ca să dea naș- 
tere la o simţire fundamentală, fără ca să se turbure 
Şi să se. jienească unele printr'altele.—]zbutind să-şi 
întrupeze concepţia, poetică în vorbire, poetul o rupe 
-din sufletul său şi o aruncă în lume, între oameni. 
“Concepţia poetică nu mai este o fiinţă pur sufletească, 
nevăzută, neauzită, nepipăită de nimeni şi făcînd una 
cu sufletul poetului; ea acum este o fiinţă de sine stă- 
ttătoare, de care şi alţii își pot da, seama, ca de orce
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lucru din lume, care cade sub simţurile noaste; ca, 
nu mai e proprietatea, exclusivă a poetului, — ea poate " 
fi proprietatea tuturor. 

$ 43. Ea, poate [i proprietatea tuturor, dar poate să nu 
fie. In adevăr, pînă acum poetul 1) a, "fost absorbit, do 
o simţire im personală, 2) şi-a lămurit, deosebind şi orîn- 
duind toate elementele sufletești, ce alcătuesc această 
simţire, şi chiar 3) i-a dat o formă materială desă- 
virşită, întrucît el recunoaşte în această formă în- 
treaga sa concepție cu toate amănuntele ei; cu toate 
acestea, e posibil ca, această operă poetică, deşi des- 
prinsă acum de sufletul poetului, să rămină o operă 
individuală, înțeleasă numai de propriul ei autor. Ea 
într'adevăr arc o calitate : forma desăvirşită care mul- 
tumeşte pe deplin pe poet; darnu ce destul atit pentru 
ca să fie transmisibilă şi altora. Pentru aceasta, forma, 
ce dă el concapţiunii sale, trubue să fie înţeleasă și 
de alţii. 

O operă poetică zicem că o înțelegem, cînd, luînd 
cunoștință de forma ei, adică de partea ei materială, 
simţim că ni se urzește în suflet întreaga con- 
cepţiune, cu toate elementele sufletești şi rinduiala 
lor, împreună cu simţirea, fundamentală pe care poe- 
tul a vrut s'o scoață la, iveală cu ajutorul acelor ele- 
mente. La poet concepţia, urzește forma; — la, citi- 
tori sau ascultători, forma urzește concepţia. Dacă, 
forma unei opere poetice are şi calitatea, de a fi în- 
țeleasă, concepţiunea, poetului ni sc transmite şi nouă. 
Forma, astfel desăvirşită, e puntea de trecere dintre 
sufletul poetului şi al nostru: forma face, dintr'o con- 
cepţiune mărginită la un individ, un element de cul- 
tură pentru o întreagă societate şi chiar pentru în- 
treaga, omenire. | 

De obiceiu, poetul, căutind să dea concepției sale 
o formă potrivită cu această concepție, găseşte în 
acelaş timp, şi forma potrivită cu înţelesul nostru, 
Pricina, acestui lucru stă în faptul că materialul 
întrebuinţat'de poet pentru -forma concepţiei sale,
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adică vorbirea, nu esto un produs individual, nu-i 
aparține lui personal, ci unei întregi, sau şi mai 
multor, societăţi de oameni. El numai o împrumută, 
dar nu o creiază pe denntregul. 

E natural dar, ca cei ce vorbesc limba poetului să. 
înțeleagă în general concepția lui, în caz cînd aceasta. 
nu este stuăină de sufletul lor. 
„$ 44. Poetul însă, împrumutind, pentru întruparea. 
concepţiei sale, vorbirea cunoscută şi de alţii, o mo- 
difică. Concepţia sa e o plăsmuire proprie, originală, 
pentru exprimarea unei asemenea concepții, poetul. 
are trebuinţă do o vorbire corespunzătoare cu origi- 
nalitatea ci, adică de o vorbire originală. El dar 
este nevoit să profacă vorbirea ; iar această pretacere, 
proprio adevăraţilor poeți, este cunoscută sub numele: 
general de stil. Această modificare a vorbirii constitue 
forma concepţiunii poetice ; prin ea putem pătrunde. 
pînă la acea, conceptiune şi prin ca ne-o putem însuşi. 

Ca să ne dăm deci seama de condiţiile, ce trebue: 
să îndeplinească forma poeziei pentru ca să fie înţe- 
leasă, trebue să studiem particularităţile vorbirii. şi 
prefacerile ei, precum şi condiţiile pe caro trebue să 
le îndeplinească aceste prefaceri, pentru ca. să fie înţe- 
lese şi ele, şi deci şi concepţia, pe care eleo întrupează. 
Vom face acest studiu, aplicîndu-l la limba romînă. 

Vorbirea întrebuințată 'ca formă a poeziei, adică 
stilul în genere, se prezintă cu trei elemente: 1): 
Limba ; 2) Stilul propriu zis şi 3) Simetria sau Ril- 
mul în genere. 

PA Limba, în poezie. 

$ 45. Sub numele de limbă înţelegem: I. Vocabu- 
larul sau suma şi felul cuvintelor, pe caro le între- 
buinţează poetul în poezia sa; şi II. Siniaza sau 
felul, în care se leagă vorbele în propoziţii şi fraze. 

I. Limba română are o sumă de vorbe care con- 
stitue vocabularul ei. Parte din aceste vorbe, sînt, 

Mihail Dragomirescu, Teoria poezici. 10
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pe alocurea, pronunţate într'un fel deosebit de cum se 
pronunţă în limba literară, în limba obișnuită a serii- 
torilor. Acestea sînt formele dialectale. Ex. : poatce= 
poate; ghinţ=—dinţi; copchii=copii. Alte cuvinte se în- 
trebuinţează, numai de către o parte din Români : p1o- 
vincialismele. Ex. : şod = urit; foredeu = bac; biză = 
muscă; baş=chiar, întocmai. 

Altele se găsesc mai mult sau numai la Românii 
culţi : ncologismele. Ex. : instrucţiune, matematică, 
telegraf, rațiune, artilerie. Aceste cuvinte sînt luate 
din alte limbi şi introduse de curînd pentru expri- 
marea unor idei nouă în cultura noastră. Neologis- 
mele sînt barbarisme atunci cînd sînt introduse 
fără nicio nevoe și cînd, pe lingă aceasta, nici nu se 
potrivesc cu firea limbii române. Ex. : mă anfişez= 
puţin îmi pasă ; bonjour=bună ziua; mă fac forte= 
sînt în stare; mă ambetez=—mi-c urit. | 

Altele se întrebuinţează mai. mult sau numai în 
clasele inculte. Unele sînt vorbe străine, rău auzite 
și rău pronunţate : etimologii populare, ca: țifolnic= 
acid fenic; subfirug=—subhirurg; fandaxie=fantazie; 
liberează, reperează, == repară. Altele sint vorbe jos- 
nice: toate cuvintele do ocară. 

In fine, alte cuvinte nu se întrobuinţează în limba, 
vorbită: ele se găsesc de obiceiu în documente şi în 
scriitorii vechi : arhaismele. Ex. : jac=jaf; otetrmuire= 
administraţie ; jalobă=jalbă, petiție. 

Niciun poet însă, nici chiar cei mai Mari, n'au 
fost în stare să întrebuințeze toate vorbele unci limbi. 
Shal;spere, care trece de cel mai bogat în expre- 
siuni dintre toţi poeţii lumii, n'a putut întrebuința 
decit vreo 15000 de cuvinte, deşi limba, engleză, în care 
a scris, avea pe vremea lui un număr mult mai mare 
de vorbe. Astfel, ficcare poet e nevoit să se mărginească 
la un număr oarecare de cuvinte, care constitue .vo- 
cabularul său special. Din acest punct de vedere, un 
poet are un vocabular mai bogat în provincialisme, 

s
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altul în neologisme şi barbarisme, altul în expresii 
şi etimologii populare, altul în arhaisme. 

lar cecuce îndeamnă pe poet să aleagă, cu voio fără 
voie, unele cuvinte şi nu altele, este originalitatea 
concepției care, pentru a se întrupa, are trebuinţă de 
o formă originală ca şi ca însăși. Astfel numărul 
şi felul vorbelor întrebuințate de un poet, constituo 
un somn al originalității lui de concepţie. 

$ 46. Poctul poate alege orco fel de vorbă din tesaurul 
* de cuvinte al unci limbi, dar cu două condițiuni: 

1. Vorba întrebuințată să nu ne izbească în mod 
neplăcut în mijlocul celorlalte cuvinte cu caro unin- 
du-se exprimă concepţia. | 

2, Vorba întrebuințată să exprime cu preciziune şi 
cu claritate, adică, cu proprietate,. imaginea trebuin. 
cioasă concepţiei. 

Neîndeplinirea, uneia sau alteia dintre aceste două 
condițiuni contribuo mai mult sau mai puţin la tur- 
burarea unităţii de impresie, şi deci la, micşorarea emo- 
țiunii estetice, ce așteptăm să no facă o poezie. E 

Aceste condițiuni se vor pricepe numaidecit, ana- 
lizînd mai multe bucăţi poetice. 

„Victor Vlad (Delamarina), vrînd să ne înfăţişeze 
satisfacția unui flăcău bănățean, care a fost la, tirg 
și a văzut pe unul de-ai lui biruind în luptă po un 
«come'gianț», îl pune să povestească această, întîmplare 
în limba română ce se vorbeşte în Banat. 

„ Tacă această bucată cAl mai tare om din lumie». 
(142) Punem alături şi transcrierea, ci în limba, obiş- 
nuită. Din comparaţia amindorora so poate vedea 
ușor partea, de farmec propriu, care provine din par: 
ticularităţile formei, şi care se pierde în forma lite- 
rară: (143) 

Trimbiţ, dobe,larmă, chihot, | Trimbiţi, tobe, larmă, chiot 
Fluer, strigăt, ris şi ropot... Fluer, strigăt, ris şi ropot 
„Șio să fio? Şio să fio2+ Co să fie? Ce să fio? 
Jacă 'n tirg minăjărie, . Jacă 'n tîrg menagerie
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O come?pie d'a cu fiară 
Și 'mprejur lumie şi ţară. 

În călietcă o mălmucă 
Baş ca omu, mîncă nucă; 
Alta blăstămată, şoadă 
Să ţinea numa în coadă; 
Şi-alt cote mînca.-le-ar focu 
Nu-ş găsau o clipă locu. 

Lupi, urş, miţe, oi cornutce” 
Fel-dă-fe] de joaviil slutco 
Chiţorani, arişi şi vulturi 
Dă prin lumie, din ţinuturi, 
D'elia gibe, d'elia rele 
Feri-mă, Doamâe, dă ele. 

pă bani, 
[vedz bine, 

Cum nu voâpe ori şi şine... 
D'apăl l-am vădzut anumite 
P'ăl mal tare om din lumie, 
Care să juca cu licii 
Si-l băt cea dă-i lia toţ smeil. 

Multco-am văz't: 

Cui l-o dobori 'n ţărină 
șia că-i plătceşce 'n mînă 
O hîrtcie d'a d'o sută 
Fără de nişi-o dispută. 
„Dar cum mice pui cu 

[niamţu, 
Care 'n ghinţ ît rupe lanţu ?* 

Să loviaii fişiorii 'n coat ce 
„Șine-i? Undse-i? Care 

(poat cleo ?* 
Cind d'odată, iac'amaru ! - 
Sandu Blegia, tăbăcaru, 

1) Popor. 
2) Tocmai chiar. 
3) Posnaşă. 
4) Lishioane, aniraala necurate. 
5) Chițcani, goareci mari, 
6) Ţări depărtate. 
7) Urite. 
$. Ceartă, discuție. 
9) Flăcăii, 

10) Işi dau cu coatele, 

    

O comedie de-a cu fiare 
Și 'mprojur lume şi ţară]). 

In calească o maimuță 
Baş 2) ca om mănincă nucă; 
Alta blestemată, şoadă 5), 
Se ţinea numai în coadă, 
Şi-altele minca-le-ar focul 
Nu-şi găseau o clipă locul. 

Lupi, urşi, miîţe, oi cornute 
Fel-de-fel de jivini 4) slnte, 
Chiţorani 5) arici şi vulturi 
De prin lumo din ţinuturi 6) 
“De-ale gibe*), de-ale rele 
Fereşte-mă, Doamne, de ele. 

Multe-am văzut: pe bani, vezi 
. [binc, 
Cum nu vede ori şi cine. 
S'apoi l-am văzut anume 
Pe-ăl mai tare om din lume, 
Care se juca cu leii 
Şi-i bătea de-i lua toți smeii. 

Cui l-o dobori n" ţărină 
Zicea că-i plăteşte 'n mînă, 
O hîrtie de-a de-o sută 
Fără de nici-o dispută) 
„Dar cum mi te pui cu 

[neamţul 
- Care 'n dinţi ti rupe lanţul 2% 

- Se loveau feciorii”) 'n coate 10) 
„Cine-i? Unde-i? Care poate? 

Cînd deodată iac'amarul ! 
Sandu Blegea, tăbăcarul,
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Să sufulcă și tușăşee, 
Lîngă comedglanţ s'opresce 

Să ri“pia ilamţu dă Sandu. 
Dară Sandu, fişiorandu, 
Mi-l cuprinsă dă subsoară 
Și nu să lasă cun „doară“, 
Strinje-l, suşie-l, zi-i pă numle 
Alui mai tare-om din lumie. 

Gifio iiamţu a silă; 
Dar lu Blegia nu-i baş milă : 
Jopa-ţupa-ţupa-hopa 
Ș'o păsit tiemţoiiiu popa; 
Ține-l, lasă-l da-l de mină 
Zdup cu nlamţu în ţărină 

„Bravo, Sandu să trăiască !* 
Dar cind fu să îi plătcească, 
Işie iiamţu: „Abăr fra'ce. 
Nu să prinde că-i pe spa ce. 
Vrea că-i pungă şi că-i clacă 
Suta zuitată s'o facă, 

—„Nutce joşi cu misc, dragă, 
Asta vedz în cap țo bagă; 
N'ascult vorbe io şi glumie 
Cind mi-s io mai tare 'n lumi... 
Şadă suta!“ işie Blegia, 
„Că de nu-ţ fac praf come gia.*   

So sufulcă |) şi tuşeşte 
Lîngă comedianţ s'opreşte, 

Işi ridea?) neamţul de Sandul, 
Dară Sundul, feciorandul, 
Mi-l coprinse de subţioară 
Și nu se lăsă cun „doară!“ 
Stânge-l, suceşte-l, zi-i po nume, 
Celui mai tarc-om din lume. 

Gifie ncamţul a silă; 
Dar lui Blegea nu-i bag) milă 
Jlopa-ţupa-ţupa-hopa 
Şi-a găsit nomțoiul popa. 
Pine-l, lasă-l, ia-l de mină, 
Zdup — cu necamţul în ţărină, 

„Bravo, Sandu să trăiască!“ 
Dar cînd fu să îi plătească 
Zice neamţul: — <Abărt) frato 
Nu se prinde că-i po 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 cu şi glume 
Cînd mi-s eu mai taro'n lume. 
Și-ado suta! «zico Blegea 
<Că de nu-ţi fac praf comedia» 

In accastă bucată întilnim din punctul de vedere. 
al vocabularului: 

a) Cuvinte prefăcute prin schimbări fonetice, ce nu 
se găsesc în limba literară; adică forme dialectale. 
Astfel avem cuvinte în care, în anume poziții, voca- 
lele deschise sînt înlocuite cu vocale închise: 

Strigăt = strigăt; şi= şi; minăjărie = menagerie, 
menajerie ; fiară = fiare ; blăstămată — blestemată ; să 

1) Isi suflecă, îşi sumete minecile. 
2) Ridea, lua în zis, : 
3) De loc, i ă 
4) Insă.
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ținea = se ţinea; fel-dă-fel = fel-de-fel ; din == din; ţ- 
nuturi = ţinuturi; dă = ge: apăi = apoi; cuprinsă 
cuprinse ; pă = = pe; silă =silă; io=ceu. 
“Avem apoi cuvinte, în caro, "tot în anume poziţii ; 

ți, si e înlocuit cu 4 ş: trimbiţ = trimbiţi; îi îţi; 
ghintț = dinţi; nu-ș = nu-și; ţo= ţi-o; toţ= toți ; 

c* e înlocuit cu şi: şie= ce; arişi =arici; şino= 
cine; (2) işia= zicea; niși = nici; fiştorii = feciori! ; 
suşie-l = suce-l (sucoște- -l); joşi= joci; 

le e înlocuit cu ce: altcele = altele; cornu'ce = cor- 
nute; slu'ce =slute; multco = multe; bă'cea == bătea; 
plă ceşto = = plăteşte; hir'cie= hîrtie; coa'ce = coate; 
poa'ce = poate; fra'ce = frate ; spa'co = spate; 'ciacă, 
= toacă; 'co= ce; 

di, de sînt înlocuite cu "gi, “go: como'gianţ==comedi- 
anţ;: vo'ge = = vede; unige-i == unde-i ; riigea, == ridea ; 

me şi le sînt înlocuite € cu mie şi lic: luine = amic ; ; 
nume = numie; anumio = anume; d'ale = delia; 

ge e înlocuit cu j: strinje-] = strînge-l ; 
Viu, uni, îni sînt înlocuite cu oâiu, usi, ini: Nemţoniu 

=aemţoiu ; puni = pui; joavini = juvini, jivini; 
zi e înlocuit cu dz: vedz==vezi; 
di 4+- consună e înlocuit cu gh: ghinţ = dinţi; 
ne e înlocuit cu ni: niamţu == neamţul. 

” In fine, găsim cuvinte în care lipsesc sau sînt adăogate 
unele sunete: văz't= văzut; işia = zicea ; chihot = | 
chiot; zuitată = uitată; găsau = păsca ; feri-mă == fe- 
rești mă. 

b) 'Tot din punctul de vede al vocabularului, mai 
întîlnim, în această bucată, cuvinte care nu se găsesc 
în limba literară: provincialisme. Astfel sînt : baş = 
chiar ; șod=caraghios, poznaş ; gib=urit ; țară= popor; 
miţă = pisică ; chițorani = Ghiţeani, şoarici mari, 

„€) Mai întîlnim neologisme, cum e dispută = == discuţie, 
ceartă, gilceavă, circotă,-- și barbarisme ca: abăr 
(nemţescul <aber>). 

d) Pe lingă aceste feluri de cuvinte, mai sint, în 
această, bucată, o sumă de vorbe, pe care le cunose
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aproape toţi Românii: ele sînt cele mai numeroase şi: 
ele fac partea temeinică a orcărei poezii române. Prin 
ajutorul lor, ghicim adesea înţelesul vorbelor al căror 
înţeles nu-l știm. Astfel avem: larmă, fluer, rîs, tîrg, 
omul, nucă, altul, coadă, mînca, focul, nu, clipă, locul, 
lupi, etc. 

Tot la acestă categorie am putea să adăogăm și 
acele forme dialeclale care prin schimbările fonetice 
nu so depărtează prea mult de înfăţişarea, literară, 
precum : strigăt, şi, ţinea, fiară, fel-dă:fel, ete. 

Teoria, stilului conţine regula ca, scriitorul să se 
ferească, de forme dialectale, de: provincialisme, de 
toate acele cuvinte care n'ar fi pe înţelesul tutulor. 
Din acest punct, de vedere, poezia de mai sus ar fi 
plină de greşeli, ar fi o poezie rea. Prebue să obser- 
văm însă că Stilistica cuprinde regulele. după caro 
ticbuce să scrie toţi oamenii, care au trebuinţă de scris 
în. afacerile lor publice şi private: ca ne învaţă să 
scriem într'o bună proză, adică să ne exprimăm astfel ca, . 
atențiunea cititorului să fie îndreptată asupra, lucrului, 
despre 'care scriem, iar nu asupra originalității, cu caro 
scriem. În poezic însă cecaco este interesant nu este 
lucrul descris, ci originalitatea cu care e conceput, în 
primul rînd, şi, al doilea, originalitatea cu care această 
nouă concepţie este exprimată, adică originalitatea, do 
fond şi originalitatea de formă.:Nu trebue dar să ju- 
decăm bucata, de mai sus după regulele Stilisticei, ci 
după acelea, ale Poeticei. Pe cînd, din punctul de ve- 
dere al celei d'intiiu, trebue să ne ferim de unele cu- 
vinte din vocabularul limbii; din punctul de vedere 
al celei de al doilea, precum âm spus, nici un cuvînt 
din vocabular nu poate fi înlăturat de către pocti, 
toate pot fi întrebuințate, numai să îndeplinească, 
cele două condițiuni formulate mai sus. 

Judecînd dar bucata «Al mai tare om din lumie» 
nu trebue să-i imputăm că este atit de plină de forme 
dialectale şi de provincialisme, ci să ne întrebăm dacă,
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îndeplinesc aceste condițiuni. Dacă da, atunci între- 
buințarea lor constitue un semn al originalității de 
formă a poetului: originalitatea vocabularului. Şi ceeace 
spunem de 'provincialisme și forme dialectale se a- 
plică întocmai şi la cuvintele vulgare sau josnice. 
Prima condiție (vorbele întrebuințate să nu ne iz- 

Dească în mod neplăcut în mijlocul celorlalte cuvinte 
cu care sînt reunite în exprimarea concepţiei poetului) 
este minunat îndeplinită. Cuvintele cu formă dialec- 
tală nu ne impresionează. displăcut, pentru că toate. 
vorbele modificate sînt, modificate în acelaş chip, şi 

- simţim că avem afaco aci cu o limbă vie, adevă- 
xată : limba bănățenească. Cind poetul zice trim- 
Viţ, în loc de atrimbiţi» ; zice și foț, îţ, ghinț, în loc 
de «toţi», ciţi», aghinţi»; — cînd zice şie în loc de 
ace», zice şi arişi, şine, suşie-l, joşi, în loc de carici», 
«cine», aniciv, «suce-l», qjeci» ; — cînd zice al'cele, în 
loc de daltele», zice şi cornutce, sluice, mul'ce, bă'cea, 
plăceşie, hircie, eto., în loc de acornute», «slute», 
«multe», «bătea», «plăteşte», «hîrtie» şi aşa mai de- 
parte. Poctul deci nu falsifică limba, ci o păstrează în 
tot adevărul ei, iar acest adevăr se cunoaște tocmai 
după faptul că deosebitele forme dialectale se văd 
că fac parte din acelaş organism. De aceea formele 
dialectale, întrebuintate de poet, nu ne izbesc în mod 
supărător, ele au unele cu altele un aer de frăţie, iar 
atenţiunea noastră, ca în orce act contemplativ, păs- 

„trează necontenit aceeaş atitudine, nu e sdruncinată 
deloc trecînd dela unele vorbe la celelalte. 
“ Pentru ca să ne convingem că astfel stau lucrurile, 
n'avem decit ca, în transcrierea literară alăturată la, 
text (143), să introducem numai unele forme dialec- 
tale, adică odată să pronunțăm plătească, altădată 
«plăceşte»; odată «toți», altădată <trimbiț>; odată «su- 
şie-l» şi altădată «ariciu», şi aşa, mai încolo. Vom vedea, 
atunci că, dacă începem să citim poezia, întrebuinţînd 
formele dialectale, atenţia, se va împiedeca îndată ce 
vom întrebuința, vreo formă literară, şi împresiunea,
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ce vom simţi va fi neplăcută; şi dacă din contră în- 
cepem s'o citim, păstrind formele literare, vom fi is- 
biți în acelaş mod supărător, îndată ce vom între= 
buinţa mai departe o formă dialectală. Acest amestec 
ne impresionează neestetic pentrucă el e semnul că 
lipseşte unitalea în vocabular: vocabularul adică ce lipsit 
de aparența adevărului, cerută de orce poezie. Za- 
darnic poetul va avea unitate în concepţie, zadarnic 
această concepţie va avea aparenţa adevărului; a- 
ceastă unitate și aparenţă do adevăr trebue să fie 
susţinută şi de unitatea în formă, şi deci şi de uni- 
tatea în vocabular. «Al mai mare om din lumie» are 

„această unitate. 
Acest lucru îl vedem şi din întrebuințarea pro- 

vincialisimelor. Provincialismele: şod, gib, “miţă, chi- 
ţoran, etc., sint provincialismo bânăţene : ele sînt in- 
trate în organismul limbii române din Banat şi pre- 
zenţa lor într'o poveste a, unui flăcău banaţean este 
firească şi efectul lor nu poate fi displăcut : ele se po- 
trivesc cu toate celelalte cuvinte întrebuințate la 
exprimarea concepției ; întrebuințarea lor are, ca şi for- 
mele dialectale, aparenţa adevărului. 

De asemenea barbarismul cabăr» este tot aşa de 
firesc, mai cu seamă din pricina faptului că e .pus 
în gura unui neamţ, care se presupune că nu ştie 
destul de bine românește şi o natural să întrebuinţeze 
Şi cite un cuvînt din limba lui maternă. Excepţie pare 
că face numai neologisul «dispută», dar acest neo- 
logism este, precum se pare, caracteristic vorbirii ba- 
năţenești. 

Toate partioularitățilo de vocabular, din bucata ce 
analizarăm, sînt dar in genere potrivite unele cu al- 
tele, constituese o unitate, au aparența adevărului. 
Ele dar, din acest punct de vedere, trebue să con- 
tribue la exprimarea, concepţiei poetului şi la trans- 
miterea, ei şi altora. 

Concepţia, sau fondul acestei poezii fiind hazul 
simplu şi nevinovat al unui flăcău bănăţean, care şi-
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arată acest sentiment povostind o întimplare dela, tirg, 
postul, pentru a o exprima aşa, ca s'o simţim şi noi, 
a trebuit să întrebuinţeze limba naivă a ilăcăului bă- 
nățean, limbă care nu sar fi părut astfel, dacă ar fi 
fost lipsită de formele dialectale, de provincialisme 
şi de celelalte particularităţi de vocabular, arătate 
mai sus. 

A doua condiție (vorba întrebuințată, să exprime 
cu preciziune şi claritate, adică cu proprietate, ideia, 
pe care poetul vrea so exprime) este iarăș bine în- 
deplinită, 

Aceasta, se vede chiar din observările de mai sus. 
Concepţia poetului fiind hazul naiv, toate amănuntele 
trebue să contribue la cl. Şi, înt'adevăr, dacă lăsăm 
la o parte vocabularul întrebuințat de poet, şi citim 
transcrierea, literară a poeziei, vom observa că faptele 
descrise: menageria cu sgomotul său şi cu poporul 
dimprejur, schimele maimuțelor, enumerarea dobitoa- 
celor din menagerie, lauda neamţului că ar fi col mai 
tare om din lume, frica flăcăilor de a sc pune cu el 
care rupe lanţul cu dinţii, înfățișarea, lui Sandu, lupta 
şi izbînda neașteptată a, acestuia, glumele neamțului 
care vrea să facă suta uitată, și în sfirșit admirabilă, 
ameninţarea a lui Sandu, care acum so crede el cel 
mai tare om din lume, că, de nu-i dă suta, îi sparge 
«come'gia» — toate aceste fapte au haz, dar acest haz 
nu e destul de caracteristic. Această lipsă provine 
tocmai din lipsa formelor dialectale şi-a provin- 
cialismelor, care fac clară și precisă naivilatea ha- 
zului. Formele dialectale şi provincialismele nu împie- 
decă, claritatea, şi preciziunea ideilor; ceva mai mult, 
nu sînt întrebuințate de geaba, numai aşa do plăcerea. 
de a, scrie în limba bănăţenească, ci au un rol în- 

“semnat prin faptul că clarifiică şi precizează desă- 
virşit deosebitele imagini din a căror reunire va răsări 
nu numai hazul dar şi naivitatea lui. — Nu numai 
concepția poetului core întrebuințarea, unui asemenea 
vocabular, dar preciziunea şi claritatea, ci: ele sînt



  

singurele cuvinte proprii care exprimă cu deplinătate: 
concepția poetului, şi care fac posibilă transmiterea. 
acestei concepţii şi celorlalti. 

Amindouă condiţiile, fiind îndeplinite. prin chiar a- 
ceasta, vocabularul întrebuințat do poetul Victor Vlad: 
(Delamarina) în poezia sa, îndeplineşte condiţia esen- 
ţială cerută de formă, condiţia deo a fi perfect înțe- 
lcasă, de a fi perfect străvezie pentru cei ce vor să-și 

" însușească concepția poctică. 

Să facem aplicaţinnea acestor obsorvaţiuni la un alt: 
exemplu în care vocabularul este rău ales. 

Un autor, vrind să arate că unele animale sint mai: 
bune decit unele mame, descrie dragostea unei epe 
pentru mînzul ci, şi pentru aceasta începe mai întiiu 
cu vremea cînd s'a întimplat faptul, din care so vede 
această dragoste: (1414) 

Zilele babei. 
In nenumărate ipostase se schimbă vremea, în acelaş ceas ş 

acuşi soare vesel, acuși fulgi de omăt purtaţi de vint de colo 
colo. Nici aşa nu-iajunge babei şi unde începs a, scutura, co- 
joacele, iar o lapoviţă în două cu ploaie to udă yhioalcă. Poste 
un șfert do ceas soarele iar cată vesel spre noroade şi baba: - 
rinjind par'că zice: am vrut să v'amăgesc. 

Apoi ne arată pe stăpinul acelei epe şi pe minzul ei: (145) 

Pe-asemenea vreme moş Toader tofăia pe lingă sacaua-i cu 
apă, tot strigind: „Nea Tăurel! Nea minca-te-ar lupul“! Aşa-l 
chema pe minzul sburdalnic, ce alerga încoace şi 'ncolo, buiac, 
nepăsindu-i de nemică, Era cu botul roşior, cu picioarele lungi 
şi subțiri, mai mai îndoindu-se par'că să cadă, ciulind ure- 
chile, ca să se scuture do apă. Ca să nu se deoachicavea la. 
git o sgardă roșie, Trupuşoru-i gingaş cu părul roib şi noted, - 
îl făcea şi mai dragalas. 

Fluturind căpşorul da ocol săcălei, anume plăcindu-i neli- 
niştea, maică-sa, care necheza şi da să so uite tot la dinsul, 
doar nu şi-ar pierde odorul. 

Trece apoi, fără să băgăm de seamă, la «gîndurile». 
epei ce o văzurăm că nechează şi dă să se uite la 
miînz: (146)



— 1560 — 

Par'că simţea că-s oameni rei, că despart copilaşii de ţia 
mamei şi lasă micuţii de liîncezese de foame, de sete şi mor 
încet prinşi în mreaja foamei ca iluturul în pinza păinjenului, 
El simţea, că omul e pătimaș, hain din cale-afară: o bate cu 
biciul, cînd ca-i istovită de puteri, nu mai poate urca dealul. 
Moş Toader încă-i bun, dar stăpinul cei cel vechiu, ce om 
-cânos ! Cum i-a luat mai an odorul şi l-a vindut! Ea se teme. 
şi de umbra omului, de accea stă locului ințelinită par'căa, 
prins rădăcini. Mai bine s'o ucidă decit să-l piardă şi pe acesta. 

Și, după ce autorul ne spune foarte serios cum se 
gîndeşte capa, no arată şi fapta ei: (147) 

Dar trăsurile se 'ncurcă n'au pe unde trece; birijarii îl ocă- 
vesc şi Moş Toader cu sprincenele 'ncruntate aleargă cînd la 
capă de-o trage do căpăstru, cînd la mînz de-l aduce de spardă 
lingă ceapă; dar... abia face trei paşi: minzul îar sapucă de 
năzbitii şi capa se propeşte din nou. Plin de ciudă moş Toader 
îşi eso din fire şi întoarce coada, biciuştei şi iuşti! şi iuşti... 
dar în zadar, eapa felezuește din coadă şi nu se urneşte din 
loc pă” ce nu-i aduce minzul lîngă dinsa. Cind 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 minz nu mă mişe din loc! Voi sinteţi vei, nu vi-i 
milă nici de-ai voştri şi mă tem“. 

In sfirşit, intervine'un «<serjent> fără folos, (căci 
“dobitocul, după hotărirea luată, nu vrea să se mişte 
din loc) și autorul închee: (148) - 

Se umple cl moş Toader de năcaz şi năduv, dar tot mai 
bună mamă e eapa decit multe femei din ziua de azi: ca-şi 
apără cel mai sfint drept: dreptul mamei de a-şi ocroti co- 
pilaşul ! 

In această bucată întîlnim mai întîi, din punctul de 
vedere al vocabularului, forme dialectale, precum 
aşfert», adragalaş», asăcălei», amaică-sa» (genetiv), 
ațiţa», «păinjenului», înţelinită», «sprincenele», cine: 
mă», «calăule», cnăcaz», e«năduv», în loc de formele 
mai literare : sfert, drăgălaş, sacalei, maică-sei, ţiţă, 

. păiajen, înţelenită, sprincenele, inimă, căliule, necaz, 
năduh sau năduf. a 

Întâlnim apoi provincialisme precum : «acuş» = dîn- 
-dată» dar cu înţelesul de cacum», «ghioalcă» = leorcă,
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«tofăia» = gitiia, «buiac» = sălbatec, «propeşte» = 
opreşte, «felozucşte» = dă încoace şi încolo, mătură. 

Apoi unele cuvinte cu forme făurite de autor, după. 
limba, veche, şi pe care autorul vrea să le introducă 
în limba romînă de azi, ca: arei» = răi; cocăresc» = 
ocărăsc; precum şi unele arhiasme: «norod» = po- 
por; «ocroti» =apăra. 

Mai întîlnim neologisme ca: cipostas» = schimbarea. 
(foței Dumnezeești în Tatăl, Fiul și Sfintul Duh); 
«birji» = trăsură ; — și barbarisme precum ce: «scan- 
dal» = zarvă, pricină, ceartă. 

Şi, în fine, multe cuvinte literare, precum: ziuă», 
«babă», «nenumărat», « schimbă », «în», « acelaş », 
«ceas», «soare», «vesel», «fulgi», «de», «purtat», «vînt», 
etc., etc. 

So găsesc dar, în această bucată, cam aceleaşi ca- 
tegorii, deşi nu în acecaşi proporţie, de vorbe, pe care 
le-am găsit în: «Al mai tare om din lumie» — şi 
totuşi această, bucată, din punctul de vedere al vo- 
cabularului este rea, şi este rea nu pentru că e îm- 
pestriţată cu forme dialectale, provincialisme, barba- 
risme, neologisrne, ci pentrucă aceste cuvinte sînt. 
rău întrebuințate, nu îndeplinesc cele două condiţii 
ale formei. 

Prima condiţie nu e îndeplinită. In adevăr vorbele 
întrebuințate mai rar (formele dialectale, provincia- 
lismele, neologismele şi barbarismele) ne izbesc în mod 
neplăcut în mijlocul celorlalte cuvinte cu ajutorul 
cărora se exprimă concepţia. Şi această din pri- 
cină. că cuvintele din întreaga bucată nu fac parte 
dintr'un organism, nu se potrivesc unele cu altele, 
nu formează unitate: vorbirea, în care sînt întrebu- 
inţate, n'are aparenţa adevărului ; e o vorbire împes- 
trițată, nu unitară. | 

In adevăr, la începutul bucății întîlnim un neolo- 
gism:.ipostas», care împreună cu vorbele celelalte . 
alcătueşte (după expresia eliptică, «Zilele babei» ea, 
însăși literar exprimată) propoziţiunea literară: «In
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nenumărate ipostase se schimbă vremea, În acelaş 
ceas». Lăsînd la o parte sintaxa greoaie despre care 
“vom vorbi mai departe, această propoziţiune ne vestește 
«că avem a face cu o bucată scrisă în limba cultă, în 
care provincialismele nu sînt îngăduite decît atunci 
cînd exprimă mai bine o ideie decît orce alt cuvint. 
Indată dăm însă de forma dialectală cacuş», ce cu 
“înţelesul de dacum», cum e întrebuințată în text, se 
aude cu deosibiro în Muntenia. Atenţiunea noastră, 
care era dispusă pentru a percepe un fel de vorbire, 
o turburată în dispoziţia ei prin acest cuvint neaş- 
teptat. Această turburare, pe care un critic o simte 
numai decit, poată să fie trecută cu vederea de un 
necunoscător care, tocmai de aceea, citeşte mai de- 
“parte cu linişte. Nu trece un rînd însă, şi atenţiunea 
-care, de bine de rău, acum se așteaptă la, o limbă cultă în 
care s'a admis acea formă dialectală, se izbeşte doo- . 
dată de cuvîntul <omăt» şi, ceva mai departe, ce. 
«ghioalcă», vorbe ce nu se întrebuinţează decit în Mol- 
dova. Dar "vovbirea, muntenească are unitatea ei, vor- 
birea, moldovenească cultă asemenea, iar aci întilnim 
amestecate particularirăți din toate aceste vorbiri. 
Şi. acest amestec continuă: după forma dialectală 
moldovenească «şfert» vine arhaicul «<noroade», apoi 
provincialismul moldovenesc <tofăia», şi ni se dă im- 
presiunea, că vorbirea, autorului este cea, moldove- 
„nească. Dar îndată, în loc de moldoveneştile roză şi 
căpuşor autorul întrebuinţează formele ce se aud cu 
deosebire în Mutennia «roșie», <căpşor>; ceeace nu-l 
împiedecă apoi să pună în loc de muntenescul literar 
«sacalei», moldovenismul <săcălei» şi formele inven- 

„tate după vorbirea veche «<rei», în loc de răi, <ocă- 
resc> în loc de ocăriise. 

Formele dialectale moldoveneşti : «dragalaş: pentru 
drăgălaş, «săcălei» pentru sacalei, «s» pentru sint, 

" «țita> pentru țita, <sprincene» pentru sprincene, cer 
întrebuinţarea, şi celorlalte forme moldovenești. Au- 
torul ar îi trebuit dar în loc de «pe acesta» (146) : să



  

„— 159 — 

sorio pe-aisla, în loc de <căpşor»— căpuşor; în loc 
de (148) «femei» —fimei cote. El însă întrebuințează 
unele particularităţi ale pronunțării moldovenești, 
lăsînd pe celelalte la o parte; Și din contră întrebu- 
inţează unele particularităţi ale pronunțării munte- 
neşti, nevrînd să ştie de celelalte. 

Şi în acelaş chip procede şi cu celelalte categorii 
de cuvinte. Și acest amestec, care la încoputul citirii 
poate scăpa din vedere, nu întîrziază de a produce 
o impresie neplăcută chiar celui mai necunoscător, 
mai cu seamă, dacă lipsa de unitate în vocabular mai 
este unită, cum e cazul acl, cu lipsa do concepţie 
sau cu alte lipsuri de formă. 

„A doua condiţie nu e îndeplinită nici ca, Sar putea, 
găsi într'o bucată, literară acecaș impestriţătură de 
vocabular pe care o găsirăm în analiza bucății de mai 
sus, fără ca să fim isbiţi așa de neplăcut. Aceasta, 
Sar întîmpla atunci cînd deosebitele cuvinte, de deo- 
sebite categorii şi luate din deosebite graiuri, ar con- 
tribul la claritatea şi preciziunea concepţiunii, cînd 
ele sar bucura adică de o perfectă proprielale. Dacă, 
dar cuvintele din bucata de mai sus ne izbesc aşa de 
neestetic, aceasta mai provine și din pricină că ele nu 
ajută de loc claritatea, şi preciziunca concepţiei. 

In adevăr, după ce autorul a întrebuințat cuvîntu-l 
<ipostas>, întru ce oare a, ajutat claritatea şi preci- 
ziunea, ideilor întrebuințind popularul «acuş> în loc 
do forma literară <acum>,—<omăt> şi «ghioalcă» în loc 
de «zăpadă» şi <leurcă>, cuvinte mai literare, și.mult 
mai potrivite pe lingă cuvintele de mai 'nainte ? Intru 
nimic. La întrebuinţarea, impestriţată de forme de cu- vinte şi de cuvinte din deosebite graiuri, autorul n'a, 
fost condus de niciun motiv. Preciziunea, claritatea, nu ciştigă nimic, şi deci, neplăcerea, ce ne produce 
îm pestrițarea vocabularului, nu este rescumpărată prin 
plăcerea de a pricepe precis și clar concepţia postului. 

Nici «dragalaş» nu ne face să, simţim trupşorul mîn- zului mai bine sau altfel de cum l-am simți prin vorba,
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drăgălaş; nici «săcălei» nu ne face să ne gîndim mai 
drept decit cuvîntul sacalei ; nici «roşie» în loc de roşă, 
nici acăpşor», în loc de căpuşor, nici atrupuşor», în 
loc de trupşor. 

Intrebuinţarea lor rămîne rea pentrucă neplăcerea 
pe care ne-o pricinuește simţimîntul că ele nu alcă- 
tuesc o unitate şi nu fac parte dintrun organism, nu 
este cumpănită prin nicio plăcere ce ar proveni din 
proprietatea lor. 

Din analiza acestor exemple s'a lămurit cele două, 
condițiuni pe care trebue, din punctul de vedere al 
vocabularului, să le îndeplinească limba, pentru ca să 
fie capabilă de a transmite şi altora concepţia poe- 
tului. Odată îndeplinite aceste condițiuni, orce vorbă 
din vocabular e bine întrebuințată şi,punîndu-ne din 
punctul de vedere al numărului şi felului de vorbe, 
putem caracteriza, într'un fel sau altul, originalitatea, 
de formă a deosebiţilor poeţi. Unii poeți au un vocabular 
mai sărac, alţii unul mai bogat; unii întrebuinţează. 
vorbe mai concrete, alţii mai abstracte; unii între- 
buinţează multe arhaisme, alţii multe provincialisme, 
unii neologisme şi barbarisme, alţii forme dialectale. 
Iar aceste caracterizări ne pot ajuta la o clasificare 
a poeţilor din punctul de vedere al vocabularului. 

Nota 4. — Originalitatea de formă, din punctul de vedere 
al vocabularului, este mai mare sau mâi mică, după cum cu- 
vintele întrebuințate de poet capătă, prin această întrebuințare, 
o nouă culoare, un nou farmec. Cuvintele: „bălaic“, „lună“, 
„teiu“, „ramurit,- „cring“, „tremură“, „poveşti“ naveau mai 
înainte doa fi întrebuințate de Eminescu în poeziile sale, nici un 
farmec deosebit, Eminescu însă, întrebuințindu-le în poeziile: 
sale, le-a dat o strălucire necunoscută pină la el. Această stră- 
lucire a făcut pe imitatorii lui să prindă un gust deosebit pen- 
tru aceste vorbe şi să lo repete cu rost, fără rost — nedîndu-şi 
seamă că farmecul acelor vorbe nu venca, din ele însele, ci din. 
concepția, pa care ele o exprimau cu proprietate. 

Nota 5.— Originalitatea de vocabular, la unii poeţi mai în- 
drăzneţi, devine mai vizibilă prin faptul că ci nu se mulţu- 
mesc numai cu cuvintele limbii, ci creiază cuvinte nouă, pen- 
tru a-și exprima concepţia. Astfel găsim la Eminescu forme 
nouă ca, „distaină“, pentru destăinueşte, destăinue, „regii“ pen-
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tru regeşti, regale. La Cosbuc găsim „intrulpi“ = prăsceane, îm- 
plinite; „multul rotund“ =pămîntul ; „de-ajunsul“ preţ = preţul 
deplin, otc. Aceste creiaţiuni do cuvinte de multe ori rămîn 
în limbă, se încorporează cu ea, alteori nu. Ele sint bune cînd 
îndeplinesc condiţiile ce am arătat că trebue să îndeplinească 
orce vorbă poetică, dar nu râmin în limbă decît cînd exprimă 
cu preciziune şi cu claritate o ideio necesară pentru care limba, 
mare cuvint echivalent; 

$47. Il. Pe lîngă vocabular, mai deosobim într'o limbă, 
sintaza, adică felul legăturii cuvintelor în propozitii, 
și a propoziţiunilor în fraze periodice sau nu. Aceste 
legături sînt foarte variate: avem propoziții simple 
și desuollate, desvoltate la subicct și la predicat 
desvoltate la, atribute şi la, complimente; avem apoi, 
[raze principale şi secundare, principale copulative, 
adversative, disjunctive, causale, consecutive, — secun- 
dare atributive, subiective, predicative, circumstan- 
țiale, drepte şi nedrepte; grupate în două sau mai 
multe membre, cu membrele mai desvoltate sau mai 
puţin 'desvoltate, mai simetrice sau mai putin si- 
metrice. Dacă mai punem acum că ficeare din deo- 
sebitele părţi ale unei propoziţiuni, ale unei fraze, 
“poate fi exprimată prin deosebite părţi ale vorbirii 
(şi pot-fi aşezate în deosebite feluri și legate cu 
deosebite legături), vom înțelege îndată imensul nu- 
măr de combinaţii de care este capabilă o limbă 
din punct de vedere sintactic. 

Aşa, fiind, poetul, precum a, fost nevoit să aleagă 
numai o parte din vocabular şi precum a, fost îndem- 
nat de propria lui concepţie originală să aleagă un 
anume fel de cuvinte potrivite pentru această con- 
cepţie, — tot aşa el e nevoit să întrebuinţeze numai 
o parte din nenumăratele combinaţiuni sintactice po- 
sibile şi să fio îndemnat de originalitatea concepţiei 
sale să întrebuințeze mai mult un fel de construcţiuni 
sintactice, decit altfel. Din acest punct de vedere, 
unii poeţi au o sintaxă mai simplă, mai simetrică, 
mai limpede; alţii o sintaxă mai complexă, mai lip- 
sită de simetrie, mai încilcită. La unii predomină, pro- 

Mihail Dragomirescu, Teoria poeziei. . n
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pozițiunea, la alţii fraza. Orcare ar fi însă numărul 
combinaţiunilor sintactice posibile dintr'o limbă, toate 
pot fi întrebuințațe de poet, şi toate, fiind întrebu- 
ințate, pot constitui un caracter al originalității lui 
de formă și prin urmare un semn al originalității 
lui de concepție, dar cu două condițiuni — analoage 
cu acelea pe care le-am întîlnit studiind vocabularul: 

1. Orce construcţie sintactică întrebuințată de poet 
să fie în concordanţă, pe de o parte cu celelalte con- 
strucţii întrebuințate, pe de alta cu vocabularul — să 
formeze adică împreună un organism, o unitate; în 

"acest caz, evident, construcţia sintactică nu ne izbeşte 
în mod neplăcut, căci se potriveşte şi cu firea, voca- 
bularului şi cu firea, celorlalte construcţii. 

2. Orce combinaţie sintactică întrebuințată de -poct 
să exprime cu preciziune şi cu claritate, adică cu 
proprietate, ideia poetului, 

Se cere adică: 1) o concordanţă _perfectă cu _cele- 
lalte elemente-ale formei. şi 2) o concordanţă per- 
fectă cu elementele fondului. 

Indeplinind aceste condițiuni, construcţiunile sin- 
tactice întrebuințate de poet îndeplinesc condiţiunea, 
specială a formei: de a, fi înțeleasă și de ceilalţi nu 
numai de către poet. ! 

Rostul acestor condițiuni se vor pricepe îndată ce 
vom căuta 'să le aplicăm la exemple. 

Poetul G. Coşbuc are o concepţie originală în poe- 
ziile, în care descrie simţiri idilice, naive şi fericite 
— şi în cele în care e vorba de fapte repezi şi 
de pasiuni superficiale, dar active şi violente. Emi- 

" nescu, din contră, are concepţie originală în poeziile, 
în care descrie simţiri triste şi rafinate — şi în cele, 
în care e vorba, de fapte măreţe şi pasiuni adinci, dar 
deprimante. Aceste concepţii deosebite nu pot fi ex- 
primate decit tot în forme deosebite, şi astfel forma, 
poeziilor unuia e deosebită de forma celuilalt. Această 
deosebire de formă trebue să se găsească în toate 
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elementele formei, şi deci şi în sintaxă. Să învederăm 
în privinţa, ei deosebirea de formă între acești doi 
poeți. : 

Vom lua de la, fiecare cîte o bucată exprimînă a- 
proape aceeaşi ideie. Vorbind de frumusețea fetei lui 

„Săgeată, Coşbuc zice în «Nunta Zamfirei»: (149) 

E lung pămîntul, ba e lat, 
Dar ca Săgeată de bogat 
Nici astăzi domn pe lume nu-i 
Şi-avea o fată — fata lui — 
“Frumoasă în altar s'o pui 

La închinat. 

lar eminescu în «Luceafărul», vorbind de frumu- 
seţea Cătălinei, zice: (150) - 

A fost odată, ca 'n povești, 
A fost ca niciodată, 

Dih rude mari împărăteşti, 
O prea framoasă, fată. 

Şi era una la părinţi 
Și minâră 'n toate cele. 

_ Cum ce fecioara între sfinţi 
Şi luna între stele... 

Studiind amîndouă aceste bucăţi, numai din punc- 
tul de vedere al sintaxei, observăm o mare deosebire 
între ele. 

Coşbuc, ca, să exprime ideia că pămîntul e şi foarte 
lung şi foarte lat, foarte întins în lungiş şi curmeziş, în 
loc să întrebuinţeze o propoziţie contrasă la predicat 
(pămîntul e lung şilal), unde cele două predicate ar fi 
legate prin conjuncţia copulativă «şi», face două propo- 
ziţii şi, în loc să le coordoneze prin ajutorul aceleiaşi 
conjuncţii care se pare mai firească, le coordonează 
prin ajutorul-rare: conjuncţiuni adversative «ba. A- 
ceastă coordonare adversativă nu e însă un capriţiu al 
poetului ; ea corespunde unei imagini pe care vrea să 
ne-o dea el, exprimă prin urmare cu proprietate o 
imagine care face parte din concepția, lui. În adevăr, 
prin această construcţie poetul vrea să redea nu
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numai ideia, de întindere a pămîntului, în toate părţile, 
ci şi de ideia acțiunii, pe care ar trebui s'o facem 
vrînd să ne convingem de această întindere. Ca să 
vedem cit e de întinsă o suprafaţă, trebue s'o mă- 
surăm în lungiş și în curmeziş, dar lungişul nu este 
în direcţia curmezişului, deci raportul dintre cele două 
măsurători este de natură advevsalivă, iar nu copu- 
lativă. Această ideie zace în construcția poetului şi 
devine clară prin ea: luînd cunoştinţă de această 
formă, ne închipuim imaginea că pămîntul e întins 
mult mai viu decit cu altă construcţie, pentru că nu- 
mai aceasta, ne sileşte să măsurăm cu ochiul minţii 
întinderea pămîntului în două direcţiuni contrarii și 
să luăm astfel o cunoștință mai materială, mai sen- 
sibilă de ca. 

Fraza eliptică ce urmează Sar putea exprima, în. 
construcție sintactică dreaptă astfel : «Dar nu se pă-. 
seşte nici astăzi vreun om care să fie mai bogat 
decit. era Săgeată». Cu toate că prin această construc- 
ție nemeştușigită se pare că exprimăm loale rostu- 
rile gîndirii înţelese, totuşi. prin faptul că se leagă de 
prima frază prin aduversativul «dar», ea coprinde o 
ideie mai mult. In adevăr, luînd amîndouă frazele îm- 
preună, le-am putea exprima, în construcţie sintactică 
obişnuită ast-fel : 4E lung şi lat pămîntul, dar ore-t 
ar [i de lung şi lat, nu se găseşte pe fața lui nici astăzi 
chiar, vreun om care să fie mai bogat decum era Să- 
gcată». In această “construcţie apare propoziţiunea 
dorcit ar fi de lung şi lut» şi vorbele «pe faţa lui», 
care în poezie sînt redate numai prin simplul «dar»; 
iar acest «dar» este plin de acel înțeles din pricină 
că e sprijinit de construcţia adversativă din fraza, 

imediat, precedentă. Prin această concentrare a con- 
strucţiei sintactice şi prin invevrsiunea şi concentra- 
rea propoziţiunii «să fie mai bogat decit era Săgeată» 
poetul a găsit mijlocul de a ne atrage mai întliu a- 
tenţia asupra imensei bogății a lui Săgeată : (151) 

„Dar ca Săgeată de bogat“ 
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şi apoi, prin întroducerea cuvintului castăzi» care 
veclamă, în complexul înţelesului propoziţiunii, con- 
strucţia cu «nici»: (152) 

„Nici astăzi om pe lume nu-i“ 

ne face să simţim această bogăţie care era aşa do 
mare încît întrecea, nu numai bogăția luluror celor 
ce pe întinsul pămint domneau atunci (ideie sub în- 
țeleasă dar ine înțeleasă din pricina construcţiei cu 
«nici»), dar și pe aceea a tuturor domnilor din ziua 
de astăzi. 

Dacă trecem mai departe, trebue să remarcăm cu- 
rioasa apoziţie «—fata lui - » care, în alt loc, ar pă- 
rea o repetiţie nefolositoare şi chiar ridiculă, dar care 
aci are un precis şi clar înţeles, întrucit ne face să 
simţim cît de mult iubea Săgeată pe fiică-sa: «fata 
lui», «fata lui tată-său», codorul sufletului său». Evi- 
dent aci — «fata lui» nu însemnează «fata, care era 
a lui» şi, ca să ne convingem de aceasta, n'avem 
decît să observăm ridicolul, ce ar rezulta din con= 
strucţia sintactică : «și avea o fată care era a lui». 
In loc de dragostea adincă, intensă, intimă a unui 
părinte pentru accea, pe care, în fiece clipă, o simte 
că e carne din carnea sa şi os din osul său, ne-ar 
veni în minte îndoieli asupra adevăratului ei tată, şi 
toată impresia. de fericire din casa unui asemenea 

“tată, care e aşa de bogat şi are o aşa de frumoasă 
fiică, sar nimici. Şi apoi apoziţia aceasta, ca şi con- 
strucţiile de mai 'nainte, sînt proprii autorului, sînt 
creiaţiunea lui originală şi au un caracter de înrudire 
care nu poate scăpa, nimănui: cu alte cuvinte îndep- 
linesc prima condiţie a, perfecțiunii formei, şi îndep-: 
linesc cu atît mai bine această condiţie cu cît vor- 
bele întrebuinţate,—vocabularul— sînt cele mai multe 

- monosilabe, au adică un volum care se potriveşte! 
bine cu caracterul de concentrare al constructiilor] 
sintactice întrebuințate. Pe de altă parte, atît aceasţă, 
apoziţie, cît şi celelalte construcţii, sînt perfect legi-
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timate prin faptul că exprimă cu claritate şi preci- 
ziune chiar fundamentul concepţiei poetului, nu sînt 
numai proprii poetului, dar au și proprietate, îndep-. 
linesc adică şi a doua condiție a formei. 

Aceleaşi lucruri, în fine, sînt do observat şi la ul- 
tima frază, aşa de concentrată şi totuşi aşa de fi- 
rească în această concentrare a ei: (153) 

icoană în altar s'o pui 
La închinat. 

«Era precum eo icoană pe care ai putea-o s'o pui în 
“ altar, ca să se închine lumea la ea»—așa ar suna con: 
strucţia sintactică analizată. Poetul suprimă însă din- 
tr'o dată trei propoziţii : dera precum e» şi «ai pune»; 
preface substantivul predicativ în apoziţie (e o îicoa- 
nă =— cicoană»); suprimă relativul («pe care») ca fiind 
de prisos; iav subordonata finală o inlocueşte cu un 
suspin (aca să se închine la ea lumea» = la închi- 
nat»). Şi ideia, fireşte, reese perfect, deşi suspinul de 
la, urmă (mai cu seamă că e la rimă) e cam neo- 
bișnuit, — şi, reese anunie, pentru că, mai întii, con-. 
centrarea aceasta, de construcţie se potrivește cu toate 
celelalte construcţii în acelaş chip concentrate,—prin 
urmare nu ne supără; și, al doilea, suprimările aces- 
tea, care, în alte împrejurări şi la alti scriitori, ne-ar 
rătăci gîndirea către alte idei streine, aci ele lasă să, 
apară numai imaginea, ce face parte dintr'o anume 
concepţie: construcţia nu e numai proprie poetului, 
dar are şi proprietate. 
Cu aceste construcţii sintactice poetul ne poate 
transmite concepţia lui, care, în această poezie, se ca- 
racterizează prin avîntul pasionat şi simplu (primitiv) 
al descripţiei, prin fericirea, sănătoasă şi ușor cugetă- 
toare a fiinţelor descrise, cu un cuvint prinlr'o origi- 
nalitate explozivă — optimistă — ce ne mişcă prin - 
repeziciunea imaginilor, iar nu prin adincimea lor. 

Dacă, studiem acum, tot din acelaş punct de vedere, 
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cele două strofe, analoage ca conţinut, ale lui Emi- 
nescu, vom găsi o formă sintactică cu totul deosebită, 
pentrucă acest poet are cu totul altă originalitate 
în concepție. - 

Ceeace ne izbește mai întii în aceste versuri este 
o lipsă de concentrare a, construcţiunii sintactice, o 
deslinare pe unele locuri mai mare decit în vorbirea 
obicinuită. «A fost odată ca, niciodată o fată foarte 
frumoasă de împărat» — așa ar suna în construcție . 
sintactică curentă ideia din prima, strofă, trază, clară 
şi destul de concentrată. Dar acest fel de exprimare 
nu conţine niciun farmec particular, nicio poezie, în 
afară de cca cunoscută tuturor basmelor. Din ele nu 
vedem concepţia originală a unui poet. Pentru ca să 
facă visibilă o astfel de concepţie, Eminescu, împru= 
mutind ideia, îi dă altă desvoltare sintactică. - 

Asttel, mai întîi, el analizează strinsa formu lă pre- 
dicativă «a, fost odată ca niciodată», care, şi în vor- 
birea, obicinuită, se pune tot înaintea, subiectului, şi 
o analizează anume: 1) introducînd propoziţia expli- 
cativă «ca 'n poveşti» și 2) repetind încă o dată ver- 
bul «a fost»: (154) 

„A fost odată can poveşti, 
A fost ca niciodată...“ 

In al doilea rînd, în loc de «o fată foarte frumoasă 
de împărat», în care atributul «o» e înaintea substan- 
tivului-subiect, «fată», iar atributele «foarte frumoasă» 
şi «de împărat» unele după altele, în urma lui,—poe- 
tul desvoltă mai întii cel din urmă atribut «de îm- 
părat», transformîndu-l întrun compliment al verbului 
sub înțeles atrăgîndu-se» (trăgîndu-se «din rude mari 
împărăteşti»); îl aruncă înaintea atributului «o»; 
pune, în loc de. «foarte frumoasă», atributul «prea, 
frumoasă» şi-l asvîrle înaintea substantivului-subiect, 
dar în urma, atributului «o», lăsînd astfel tocmai la,. 
urmă substantivul determinat prin aceste atribute: (155)
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„Din rude mari împărăteşti 
O prea frumoasă fată. 

Prin aceste modificări, Eminescu, în loc să ne dea 
impresia do viu, de repede, de impetuos, ca Coşbuc, 
no dă impresia, din contră de ceva liniştit, -trăgănat, 
melancolic caracteristic originalității de intuiţie depri- 
mante şi mai cu seamă originalității plastice inhibitive, 
proprii lui Eminescu. In loc să no paralizeze gîndirea, 
prin mișcarea vioaie a imaginilor, el lasă din contră curs 
gindirii să se cutunde în contemplarea, reflexivă a lu- 
crurilor. Sufletul nostru. nu este aţiţat cu putere, nu e 
silit de avînt să easă din dispoziţiunile lui obicinuite 
de linişte, ci din contră, luînd cunoştinţă de lucrurile 
fermecătoare ce se desfășoară înaintea lui, este pro- 
vocat să se liniştească şi mai mult, să amorţească, 
să aromească, să viseze: (156) 

A fost odată ca 'n poveşti — 

a fost, dar a fost aca 'n poveşti», a fost cum au fost 
lucrurile ce ni se spun din vremuri vechi, adinci,—și 
sufletul, fără voie, so cufundă, în propria lui adincime 
pentru a simţi acele lucruri petrecute atit do demult 
și care au picurat; într'insul în vremile stinse ale co- 
pilăriei. | 

: A fost ca niciodată — 

a fost, dar nu numai can poveşti în care s'ar putea 
găsi vreo săminţă de existență reală, ci «ca, nici- 
odată» ca, şi cînd sar fi petrecut într'o lume unde 
lucrurile n'au niciodată ființă. Sufletul nostru iar 

„se cufundă in propria, lui adincime dincolo de lumea 
reală a existenței pipăite. 

Poetul a deslinat, a amplificat construcţia sintac- 
tică cunoscută, dar n'a făcut aceasta nici pentru ca 
să potrivească vorbele după vers, nici ca să slăbească, 
electul formulei originale : el a descompus expresia 
concisă populară pentru a, scoate din ea acorduri noi, 
sentimente noi care dormeau în ca, pe care el le-a sim-
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țit, şi pentru care, spre a le exprima, a trâbuit să 
dezvolte ceceace era concentrat. ' Propoziția explica. 
tivă «can poveşti», caro amplifică, este do aceeaşi 
natură ca, şi repotițiunea, «a fost» care iarăşi ampli: 
fică. Ele, fiind do aceeaşi natură, — se potrivesc, su 
ne pol impresiona ncunilar, displăzul. Astfel prima 
condiţie e îndeplinită şi cu atît mai mult, cu cît vor- 
bele din vocabularul poetului au în genere un volum 
mare, au multe vocale, sint armonioase şi nu cer o 
mare sforţare spre a fi pronunţate; deci ele se potri- 
vesc cu mersul liniştit, visător al construcţiei am- 
plificate. Pe de altă parte, fiecare din desvoltările con- 
strucţiei exprimă ceva, care e caracteristic pentru con- 
cepţia poetului. Această exprimare se face cu claritate 
şi preciziune, căci, citind acele versuri, simţim în.su- 
fietul nostru .0 dispoziţie deosebită de aceca, pe care 
ne-o dă formula, concisă populară, iar această dispo- 
ziţie, liniştită, adincă, visătoare—întrucit vedem că 
se distinge şi e nouă, — trebue să fie provocată cel 
putin în parte şi de proprietatea construcţiunilor sin- 
tactice. Forma sintactică a poetului îndeplineşte adică 
Şi a doua condiție a desăvirşirii formei. , 

Dacă mergem cu analiza mai departe, vedem că la 
strofa a doua topica cuvintelor contribuoşte să aţiţe 
acelaș sentiment: (157) | 

Și era una la părinţi, 
Și mindră 'n toate cele, 

Cum cĂecioara între sfinţi, 
Şi luna între stele. 

In loc de construcţii adversative în felul lui Coş- 
buc : (158) - 

E lung pămîntul, ba e lat 

în loc de apoziţii abrupte ca : (159) 

Și avea o fată — fata lui — 

care ne dau impresia energiei impetugase, întîlnim 
la Eminescu construcţia, copulativă exagerată : (160)
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Si era una la părinți 
Si mîndră 'n toate cele; 

amplificări de atribute : «şi era una la părinţi» (emp.: 
«şi avea o fată»); şi «mindră m toate cele» (emp.: 
«icoană»). Şi, în loc de compaiaţii concentrate în me= 
tafore : (161) 

Icoană, în altar s'o pui 
La închinat, 

care contribue la energia iniţială a strofei, întîlnim 
* acumulări de comparații desvoltato în membrele lor 

şi legate prin construcţii copulative : (162) 

„Cum o fecioara între sfinți 
Si luna între stele“, 

— toate particularități sintactice care ne dau cu 
claritate şi preciziune impresia de linişte, reflexivă 
şi de vis. 

Să analizăm acum, tot din punctul de vedere al 
sintaxei o bucată unde construcţiunile sintactice sînt 
rău alese și nu îndeplinesc niciuna din condiţiile 
ştiute. De acest fel este exemplul (144). 
“Autorul începe. printr'o propoziţie concisă, elip- 

„tică: (163) - | 

- Zilele babei— 

care se poate traduce cu: «sint .zilele babei» ; «cele 
ce povestesc se petrec pe vremea zilelor babei» ; «e 
pe la începutul lui Martie» ; «a dat în primăvară». 
Această construcţiune nu e împrumutată din popor, 
e de natură literară. Expresia însă «zilele babei», 
fără so privim ca propoziţie independentă, este cu- 
vat populară ; vorbele deci sint; populare dar cons- 
trucția, sintactică, este literară. E o nepotrivire între 
vocabular şi topică, şi de aceea ne simţim rău im- 
presionaţi chiar dela începutul bucății. Prima, condiție 
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în ce priveşte potrivirea sintaxei cu vocabularul o ] 
găsim neîndeplinită. 

Analizînd fraza, următoare, observăm că are o cons- 
trucţie iarăși literară. Dar are acest caracter numai în ce 
privește legătura, celor două membre obţinute printr'o 
pauză la mijloc co anunță o explicaţie : (164) 

So schimbă vremea... acuş soare vesel, acuş fulgi... 

In partea di'intiiu, însă: (165) 

„In nenumărate ipostase se schimbă vremea, în acelaş ceas“ 

avem o construcţie literară care e proprie autorului. 
In adevăr: 1) În construcția literară obişnuită vor- 
bele cu înțeles mai important se pun la, începutul - 
frazei. In cazul de faţă, ceeace e important nu e 
faptul că se schimbă vremea în «nenumărate ipos- 
tase», dar că se schimbă «în acelaş ceas»; ele dar ar 
fi trebuit să. fie puse la început, pe cînd autorul le 
pune după o virgulă, la sfirşit. 2) In sintaxa literară 
predicatul nu se pune înaintea, subiectului decit cînd 
vrem să obținem un efect ; în cazul de faţă autorul 
pune predicatul înaintea subiectului (se schimbă vre- 
mea) fără niciun motiv. In fine, 3) expresia, «în acelaş | 
ceas», în loc de «într'un ceas», este întrebuințată de 
autor cu gînd să dea mai multă claritate cugetării, 
deşi expresia, obişnuită «într'un ceas» e tot aşa de 
clară, şi pe lingă aceasta mai e şi mică în volum și 
deci mai puţin ostenitoare la pronunțat. 

Cu alte cuvinte, în fraza ce analizăm, pe lingă 
construcţii sintactice literare cunoscute, mai întîlnim 
şi de cele proprii (dar fără proprietate) care nu se 
potrivesc nici cu vocabularul popular de mai 'nainte 
nici cu .celelalte construcţii. 

Tot o construcţie literară proprio fără proprietate 
întilnim în propoziţia: (166) 

„Nici aşa nu-i ajunge babei“, 

In adevăr, adverbul «aşa» este un adverb de cali-
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tate, pe cînd verbul «ajunge», de care depinde, cere 
un adverb de cantilate (anici ali nu-i ajunge» sau 
mai bine: «nici cu atit nu se mulțumește, nu se 
satură> —înţelesul ideii este cantitativ nu calitativ). 
Autorul, inventind o construcţie proprie, introduce în 
sinul propoziției o contradicţie de forme care ne su- 
pără, fără să ne producă vreo plăcere prin preciziu- 
nea ce ar fi obţinut printr'o asomenea construcţie. 
Dar culmea contradicţiei în întrebuințarea construc- 
ţiunilor sintactice este în propoziţia : (167) 

„Și unde 'ncepe a scutura cojoacele....& 

Construcţia cu «unde» este populară şi so distinge 
prin particularitatea, de a avea, forma negativă şi 
înţelesul puternic afirmativ. Astfel avem în Creangă: 
(168) (169) 

„Unde nu se încinge între ci o bătae crincenă“ = Și nu- 
mai iată că, se încinge cu temei între ci o bătao crîncenă. 
„Unde nu mă 'mbărbătezi = Și dintr'odată mă îmbăr- 

bătez foarte tare. 

In propoziţia de mai sus, autorul după ce între- 
buințase construcţii literare împrumutate sau proprii, 
deodată întrebuinţează construcția populară cu «unde»; 
dar, spre a arăta, că poate fi original, îi suprimă ne- 
gaţiunea, care în construcţia, populară e necesară. Ast- 
fel, pe de o parte se folosește de o construcţie cu ca.- 
racter deosebit de acela, al construcţiunilor de pînă 
acum, iar po de alta, o falsifică luiudu-i claritatea, 
primitivă. Această, modificare nu e cel puţin congru- 
entă cu modificarea de mai sus (într'un ceas == cin 
acelaș ceas») pentru că acolo măreşte volumul vor- 
birii,.pe cînd aci îl micşorează. 

Autorul dar: 1) Intrebuinţează construcţii sintac- 
tice, posibile în limbă, dar cu caractere deosebite, 
fiind între dinsele incongruente ; el nu are o sintaxă 
organică unilură ce ar avea aparența adevărului. 
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2) Modifică construcţiile sintactice, dindu-le întorsă- 
sături imposibile şi, printr'aceasta, le împiedecă să aibă 
aparența adevărului, de care are nevoe o formă care 
cere să fie înțeleasă. Din aceste două fapte, cel d'in- 
tiiu e privitor la limbă, cel d'al doilea la stilul pro- 
priu zis, despre care ne vom ocupa mai departe. Or- 
cum ar fi însă, e destul primul fapt pentru a dovedi 
că construcțiile sintactice ale acestui autor. nu înde- 
plinesc prima condiţie a, formei. 

Dar aceste construcţii nu îndeplinesc nici a doua 
condiţiune. Precum am văzut mai sus, construcţiile: 
sintactice proprii n'au proprietate, nu contribuesc la 
clarificarea, sau preciziunea concepţiei chiar cînd au- 
torul are această intenţiune. Pricina e că toată bu- 
cata, din care fac parte rîndurile, ce încercăm să ana- 
lizăm, e lipsită de orce concepţie. Şi această lipsă - 
se vede și în amănuntele ei şi în particularităţile 
de formă. Faptele ce ni se povestesc, nu dau întru- 
paro vreunei simţiri clare, precise şi unitare, pe care 
ne-am putea-o însuşi şi noi şi care ne-ar umple su- 
fletul de o încîntare nouă. Și această împrejurare se 
simte din fiecare construcție sintactică. Prima pro- 
pozițiune concisă ar avea caracterul unei gindiri se- 
rioase, dacă expresia populară «babă» n'ar avea un 
caracter cu desăvirşire contrar: această contradicţie 
sentimentală turbură claritatea şi preciziunea sim- 
țirii, deci construcţia întrebuințată n'aro proprietate. 
A doua frază, deslinată în construcţia sintactică, 
par'că vrea să explice cu deamănuntul şi cu gravi- 
tate felul vremii, dar îndată, descrierea își schimbă, 
caracterul: autorul continuînd, întrebuinţează fără 
nicio preparaţie construcţia cu «nici», iar pentru a o 
susține, părăseşte descripţia . exactă a, vremii, caută 
să facă aluzii la lucruri din lumea imaginară («nici 
aşa, nu-i ajunge babei şi unde începe a-şi sculura 
'cojoacele») de natură puţin serioasă. Astfel o nouă 
contradicţie sentimentală răsare între deosebitele cons- 
trucţii sintactice, contradicții care nu pot da ființă
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unei concepții unitare şi organice, ca unele ce ele 
însele exprimă imagini fără legătură posibilă între ele. 

De aci vedem că bucata dată nu îndeplineşte, din 
punctul de vedere sintactic, nici a doua condiţiune 
a formoi, şi nici nu se putea altfel, din momentul 
ce construcţiile sintactice sînt chemate să dea formă 
unui fond contradictoriu, fără unitate şi deci fără nici 
o aparență de adevăr. 

C. Aplicaţie critică. 

Ş 48. Adovăraţii poeți, orcit de împestriţat vocabular 
ar avea şi orcit de rele construcţii ar întroduce în ex- 
primarea concepţiei lor originale, nu fac nici o gre- 
şală servindu-se de un asemenea vocabular şi asemenea 

- sintaxă. Din contră, falsii poeţi, orcît de pur tezaur 
de cuvinte şi orcit de corecte construcţii sintactice 
ar întrebuința, nu vor izbuti prin execuţiunea pseudo- 
concepţiei, lor, din care lipseşte, şi originalitatea, de 
intuiție, şi originalitatea plastică, ca să dea o va- 
loare mai mare lucrării lor. Cei d'intii, întradevăr, 
nu întrebuinţează vocabularul împestriţat şi construc- 
ţiile sintactice încilcite decit ca, cu ajutorul lor, să 
sensibilizeze o concepție care cere o asemenea, for- 
mă; pe cînd cei de-al doilea se slujesc de vocabu- 
larul ales și sintaxa, regulată, tocmai pentru ca să 
acopere lipsa, de concepţie. La, cei d'întii, limba, co- 
respunde unui fond, şi deci reprezintă ceva; la cei 
de al doilea, limba e goală, nu reprezintă nimic ; la 
cei d'intii, limba are valoare şi tinde să îmbogăţească 

„limba comună ; la, cei de-al doilea forma e lipsită de 
„valoare, pentrucă ea nu e decit o repetire a limbii 
„comune sau cuprinde modificări ciudate, ce nu pot 
trăi în organismul limbii. 

Creangă, în «Amintiri din! copilărie», povestind 
cum a prins o pupăză într'o scorbură, ne descrie 
mişcările sufleteşti, ce a încercat la, această faptă, 
într un vocabular plin de provincialisme şi într”o sin- 
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taxă destul de încîlcită, dar amindouă perfect po- 
trivite cu fondul: (170) 

Si cind aproape să scoţ pupăza afară, nu ştiu cum se 
face că mă speritu de creasta ei cea rotundă de pene, căci nu 
mai văzusem pupăză pină atunci, şi-i dau iar drumul în scor- 
„bură. Și cum stam eu şi mă chiteam în capul meu că şerpe 
cu pene nu poate să fie, după cum auzisem din oameni că, 
se află prin scorburi citeodată şi şerpi, unde nu mă îmbăr, 
bătez în sinemi şi iar bag mina să scoţ pupăza, pe ce-a fi- 
dar ca sărmana se vedo că se mistuise prin cotloanele scor- 
burii, undeva, căci n'am mai dat de dinsa nicăeri.... 

Acelaş lucru îl observăm și mai evident, cînd el 
ne descrie aşa de viu cum a prăpădit, cînd era mic, 
împreună cu mătuşa-sa Marioara, care-l prinsese furind Y 

cireşe, cînepa dintr'o grădină: (171) 

«.„„Atunci cu mă dau iute pe o creangă mai spre poale şi 
„odată fac zup! în nişte cinepă care se întindea de la cireş 
înainte, și era crudă şi pînă la briu de înaltă ; și nebuna de 
mătuşa, Mărioara, după mine ; si cu fuga epureşte prin ciînepă 
şi ea.pe urma mea, pină la gardul din fundul grădinii pe care, 
neavind vreme să-l sur, o cotigeanm înapoi, fupind tot epureşte, 
şi ea după mine pînă în dreptul ocolului, pe unde mi-era iar 
greu de sărit; pe de lături gard, şi hirsita de mătușe nu mă 
stăbea din fugă nici în ruptul capului ; cit pe ce să pună mîna 
pe mine. Și cu fuga, și ea fuga, şi eu fuga şi ea fuga, pină 
ce dăm cînepa toată palancă la pămînt; căci, să nu spun min- 
ciuni, erau vreo douăsprezece prăjini de cinepă frumoasă şi 
deasă cum îi peria, de caro nu sau ales nimica; şi, după ce 
făcem noi trebuşoara asta, mătuşa nu ştiu cum s0 încilceşte 
în cinepă, ori so împiedecă de ceva şi cade jos...» 

Caragiale, în comedia sa «O scrisoare pierdută», 
vroind să ridiculeze pe cei care ţin discursuri fără să 
aibă vreo ideie lămurită de demonstrat, pune pe avo- 
catul «Farfuride» să ţină următorul discurs, în urmă- 
toarea, limbă: (172) i 

Opinia mea este aceasta: e vorba de revizuire, da2- 
Atunci iată ce zic cu, şi împreună cu mine trebue să zică 

asemenea toţi aceia care nu vor să cază 14, extremitate, adică 
vreau să zic, da, ca să fie moderați... adică nu exageraţiuni la 
într'o chestiune politică şi care, dela care 'atirnă, viitorul, 
prezentul şi trecutul ţării... să fie ori prea-prea ori foarte-
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foarte... încit vino aci ocazia să întrebăm pentru c8?.. Qa.. 
pentru ce ?... Dacă Europa să fio cu ochii aţintiţi asupra noastră, 
dacă mă pot pronunţa astfel, care lovesc soțietatea, adică fi- 
indcă din causa zeuduirilor... si... idei subrersive... şi mă 
înţelegi mai în sfirşit, pentru care în orce ocaziuni solemne 
a dat probe do tact... vreau să zic într'o privinţă, poporul, na- 
țiunea, România... țara în sfirşit... cu bun simţ pentru ca Eu- 
ropa să vie cu un moment mai înainte şi să recunoască, de 
la care putem zice depanâă... precum— daţi-mi voie — precum 
la 21, daţi-mi voie, la 48, ia 34, la 54, la 64, la 74, asemenea 
şi la 841) şi la 91 şi ctetera, întrucît ne privește, pentru ca 
să dăm exemplul chiar surorilor noastre de ginto latină însă!... 
Daţi-mi voio! Termin îndată! Mai am două vorbe do zis. Iată 
dar opinia mea. Din două una, daţi-mi voie: ori să so revi- 
zuiască, primesc! dar să nu se schirnbo nimica; ori să nu se 
revizuiască, primesc, dar atunci să se schimbe pe ici pe colo, 
şi anume în punctele esenţiale... Din această dilemă nu puteţi 
eşi... Am zis! 

Este o țesătură sintactică de barbarismo şi neolo- 
gisme ce nu se poate descurca. Totuşi poetul, prin 

| vocabularul şi prin lipsa, de legătură dintre vorbe, 
propoziţiuni și fraze, co pune în acel discurs, izbu- 
teşte admirabil să ne arate cu preciziune şi claritate 
felul de cultură şi starea, de haos sufletesc al acestui 
personagiu plăsmuit de mintea sa.  - 

Acelaş poet în «De-ale carnavalului» ne arată cu 
aceleași mijloace simplitatea, şi semicultura ccantin- 
datului» la percepţie; punindu-l să explice «subfiru- 
gului» Iordache, cum face să nu-l mai doară mă- 
seaua: (173) 

Cum intru, zic serios: știi s'o scoţi? scoato-mi-o! De par 
examplu adineauri la d-ta!... D-ta nici nu înţelegeai ce vreau 
eu... Și po urmă, mă dau în vorbă, mai de una mai de alta... 
Dar cînd intru, simţ odată ca un Cuţit tarată la falcă) Cald şi pe 
urmă rece; pe urmă Gin vorbă 'n vorbă vii d-ta subfirugul, 
cu cleştele: atunci deodată simt iar un cuțit... rece, şi pe urmă 
numai decit cald... și pe urmă nu mai simt nimic... Vezi d-ta, 
po semne nu ştiu cum devine care va să zică de este al naturii 
ceva, că măseaua, în interval de conversaţie, de frică trece... 

  

1) Oratorul se [resupune însă că vorbeşte în 1883, 
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In exemplul (8) din contră, atît vocabularul ctt şi 
sintaxa sînt corecte: vocabularul nu: conţine decit 

„cuvinte literare cu forme literare, sintaxa este regu- 
lată, propoziţiunile logîndu:se în fraze chiar periodice, 
după însemnătatea lor respectivă. Această regularitate 
nu corespunde însă niciunci concepţiuni, şi de aceea, 
această limbă nu poate avea nicio valoare. 

Mihail Zamfirescu, care avea un vocabular împes- 
triţat cu neologisme şi barbarisme, avea, totuşi o sin- 
taxă foarte regulată. Iată un exemplu (174) — o bu- 
cată în versuri întitulată «Noaptea e lină», din «Cin- 
tece şi plîngeri»: 

Noaptea e lină şi profumată, 
Şi luna plină luce 'n senin, 
Floarea de rouă pură so 'mbată, 

Dar cu suspin! 
Calea vieţi-mi e înnorată: 
Prin întuneric simţ, că declin! 
Pentru fericea do altădată 

Eu sînt strein. 

Speranţă dulce consolătoare . 
Singură stelă conducătoare 

. Po-acest pămînt, 
Vino d'anină şi încălzeşte 
Inima-mi jună ce se păleşte 

D'al soartei vînt. - 

O analiză cît de superficială descopere regularitatea, 
construcţiunilor sintactice din aseastă bucată, dar 
această regularitate nu contribue întru nimic la expri- 
marea, sentimentului de întristare de care autorul se 
crede cuprins. Concepţia lipsind, regularitatea, formei 
nu 6 de ajuns să ne dea poezie; şi nu constituie un 
merit poetic. 

$.49. Cu tot adevărul principiului general stabilit, 
în această aplicaţiune critică, trebue să facem obser- 
vațiunea, că de fapt; poeţii caută în genere să între- 
buinţeze limba cea mai aleasă şi cea, mai corectă, 
deoarece ei în mod natural sînt conduşi să dea ex- 
presiune sentimentelor celor mai nobile şi mai grave 

Mihail Dragomirescu, Teoria poeziei, | 19
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ale sufletului omenesc. Toate genurile importante de 
poezie— oda, epopeia, tragedia, şi chiar poema didac- 
tică, idila şi chiar fabula, —prin însăşi natura, lor sînt 
ținute să întrebuințeze limba sub înfăţişarea ei cea, 
mai pură şi cea mai aleasă. Dacă totuşi unii poeţi 
adevăraţi nu ţin socoteală unde trebue de această ce- 

_rință, noi totuşi le ertăm această negligenţă, în caz 
cînd splendoarea concepţiilor ni se impune atit de 
mult, încît neplăcerea, ce ne fac greşelile lor de limbă 
se întunecă în mod firesc de plăcerea pură, ce izvo- 
răşte din unitatea, reală a fondului poetic.. Atunci se 
întîmplă ciudatul— deşi nu inexplicabilul fenomen — 
că ne obişnuim cu incorectitudinele reale ale poe- 
tului, uneori atît de mult, că sîntem îndemnați chiar 
să le imităm în încercările de poezie ce am face. 
Unul din poeţii la care putem observa acest fenomen 
cu toate urmările lui este Eminescu, 

In poeziile sale găsim incorectitudini patente de 
sintaxă. Astfel în cEgipetul»: cAle trestiilor sunet...>, 
«Ale preoţilor cintec..»; In «Impărat şi proletar»: «Pe 
voi unde să 'nchidă, «contra, celor ce dinșii» (=a«con- 
tra acelor pe care diînşii), -«suflării a zefirului», eto.: 
De asemenea, multe din vorbele întrebuințate de 
dinsul au forme dialectale moldoveneşti sau “arhaice, 
altele sînt neologisme cu forme ce nu se mai între- 
buinţează în limba, literară. Asttel sint: «braţă», «po- 
poară», «vaier», ecleanpa», «vădană», afarmă», cţin- 
tirim», evravuri», «bracuri», asă steie», «painjen», 
«adînce», «rumpă», «gure», «dărmăture», e«smulty, 
«văzum>, cextază», asofă», «domă», «pală>, «hartă», 
«orhestrul», etc. Aceste forme, mai cu seamă de către 
cititorul muntean, care încă nu pătrunsese concepţia 
poetului, au fost considerate ca .nişte enorme greşeli 

_ce păreau că întunecă toate: meritele poetului. După 
ce însă au început să priceapă şi să simţă în toată 
âdîncimea ei, concepţia, lui, cititorii munteni nu numai 
că nau mai fost supăraţi "de aceste particularităţi de 
limbă, dar acei care se încercau să , facă versuri erau 
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parcă fermecaţi tocmai de ele. Atunci a început să 
se generalizeze în limba scrisă vorbe ca: «ţintirim», 
“«vădanăb, crumpă, «darmă», avaier», delampă», 
«brață», «pală, ete., de care pînă la Eminescu nici 
nu se pomenea şi pe caro înșiși scriitorii moldoveni 
se sfiau să le întrebuințeze. 

Incorectitudinile de limbă, întrebuințate. în_expri- 
marea unei adevărate. concepţii, nu au dar caracterul - 
unor adevărate greşeli; cle sînt îngăduite — sînt 
ceeace sc zice — licențe poelice. Aceste licenţe poetice 
se consideră însă, ca, adevărate greșeli, de îndată ce 
se dovedesc că sînt întrebuințate de un poet fără 
talent şi incapabil de o adevărată concepţie poetică, 

$ 50. S'ar putea, după aparenţă, deduce din obser- 
vaţiunile de mai sus că, deși poeţii adovărați îşi pot 
îngădui incorectitudini, model de limbă numai în 
scrierile lor se vor găsi. Atunci cum se explică faptul 
că, noi găsim modele de limbă la mulţi dintre scrii- 
torii, care nu au talent poetic? So explică prin o0b- 
servaţiunea că, deşi aceşti scriitori de valoare nu sînt - 
poeți, nu au adică originalitate plastică, au totuşi o - 
strălucită originalitate de intuiţie. Această calitate, 
care denotă frumusețea, sufletului lor contemplativ, să 
revelă cu deosebire în formele nouă ce întroduc în limbs 
cînd îşi exprimă cugetările “lor în proză sau convin- 
gerile lor în discursuri. Dela, acești scriitori, în deo- 
sebire de poeţi, se cer mai cu seamă calităţi alese 
în privința limbii, pentrucă ei vorbesc totdeauna în 
numele lor, şi nu pot face aceasta cu autoritate, decit 
dacă vor îmbrăca, cugetarea lor serioasă şi convingerile 
lor respectabile într'o limbă potrivită cu frumuseţea, su: 
fletului lor. Dar adevărata, bogăţie a limbii, negreşit, tot 
la poeţi se găseşte; iar limba fără valoare se găseşte 
la, acei scriitori caro nu au nici originalitate de intuiţie 
nici originalitate plastică. Limba e un semn al fondului, 
şi întracesta stă importanța, ei. 

Nota 6. — Fiindcă în acest capitol, ca şi în cele ce urmează, 
se dă o importanţă cu mult mai mare decit se face de obiceiu
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elementului extern al operei poetice — vorbirii nu numai ca 
înțeles, ci şi ca sunet — cred că o necesar o întemeiere teore- 
tică a, acestei atitudini. Reproduc pentru aceasta din Cuvsul de 
Estelică şi Literatură, un rezumat al temeiului ci. 

Cuvintul are două părţi insoparabile: o parte concrelă, 
(exterioară, sensaţională : sunotul, tonul, pausa ; — şi o parte 
abstractă, internă, psihică: noţiunea, representarea, înţelesul. 

Estetica germană curentă, care e încă cea hepgeliană î), pune 
toată importanța pe înţelesul cuvintului, po partea lui abs- 
tractă, suetească, şi deconsideră partea lui externă şi sensa- 
țională, care tocmai ar trebui, prin analogie cu celelalte arte, 
să constitue materialul de exprimare al concepţiunii. 

„Spiritul — zice I/Iegel — se manifestă“ (se înţelege în poezie): 
„prin vorbe care în adevăr păstrează o parte din elementul sune- 
tului, dar se degradează devenind numai semn extern al comu- 
nicării“, Vischer. şi ceilalți urmaşi ai lui IIegel zic „vehicul“ 2). 

Probele lui Iieg gel: 
1. „0 operă poetică no face aceeaşi impresiune, cînd e citită 

în gînd ca şi cînd o auzim citită sau spusă de altcineva cu glas 
tare“. Aceasta însemnează că partea externă a cuvîntului (sune- 
tul cuvintelor, tonul, pausa) nu adaogă mai nimic la impresiunea, 
pe care ne o dă opera poetică. Ea nu ne impresionează de cît 
prin imaginile ce_conţine şi care so perindează dinaintea minței 
noăstre pe măsură ce luăm cunoştinţă de şirul cuvintelor prin 
simpla vedere a lor. 

Acest argument se răstoarnă prin următorul: 
7 Muzica, după propria teorie a lui Hegel şi de-altminteri după 
/ părerea, generaliţăţii esteticilor, are drept material de expri-- 
| mare al concepţiunii artistice sunetul, 

Do aci ar urma ca o operă musicală să nu ne facă nicio 
impresiune cînd o citim. Faptele însă nu confirmă accastă. 
concluziune, în adevăr, adevărații muzicanți pot citi notele, 
cum citim noi toţi scrierea, şi au, citind notele unei opere 
muzicale, o impresiune care, în privința asemănării, se ra- 
poartă, la efectul ce le-ar face-o aceeaşi operă auzită, precum 
se rapoartă impresiunea unei lucrări poetice citite în gind la 
efectul aceleaşi lucrări citite cu glas tare. Din acest. fapt însă. 
nu se poate deduce de loc că sunetul nare o importanţă 
covirşitoare în muzică. Şi, fireşte, mai acelaş lucru ar trebui 
să-l zicem şi pentru poezia. Explicarea, co dăm acestui fapt, ne 
îndreptățește la aceasta, . 
x Psicologia modernă, în adevăr, 2 “stabilit — lucru pe care 
nu-l ştia Megel—că sensaţiunile pot reven! sub formă de repre- 
zentări şi că acestea, nu so deosibesc de sensaţiuni prin natură 

1) La noi această părere este reprezentată de d. T, Maiorescu, Vezi «Critice» 
= Poezie română». 
2) Zlegel, nVorlesungen uber die Aesthetik, Driter Theil, Drittes Kapitel“. 
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ci numai prin gradul de intensitate (şi încă aceasta nu tot= 
deauna, căci sint cazuri cind reprezentarea poate fi mai pu- 
ternică decit sensaţiunea corespondentă). ! . 

Pe lingă sensaţiuni auditive noi avem dar şi reprezentări au- 
ditive, care nu au afaco cu înţelesul propriu al cuvîntului. 
Există o audiţiune internă caro ţine locul audiţiunii ex- 
terne şi care, în cazul cînd citim în gînd, constitue şi pentru 
opera poetică, şi pentru opera muzicală, materialul propriu şi 
al uncia, şi al alteia, 

Sunetul vorbirii nu este dar un simplu «vehicul» al con- 
cepțiunii poetice, ci propriul ci material. Există însă în opera 
literară şi un adevărat vehicul, comun muzicei şi poezici,—esto 
scrierea. Scrierea poate fi variată la infinit, aceasta n'are iîn- 
fuenţă asupra operei literare sau muzicale, caro rămîne com- 
pletă ca, în ca, ori cu ce semne ar fi scrisă. — Primul argu- 
ment hegelian dar cade... , | 

2. „Operele poetice pot fi traduse şi în alte limbi fără esen- 
ţiala alterare u valorii sale, pot fi traduse din versuri în 
proză, şi prin urmare în cu totul alte raporturi de sunetă, 
Aceasta însemnează că efectul poetic provenit din sunetul 
limbii originare, în care o scrisă o lucrare poetică, n'aro impor- 
tanţă : el a putut să fio înlocuit, şi totuşi lucrarea a putut ră- 
mine întreagă.— Acest argument se poate aplica şi la operele 
celorlalte arte, şi printr'această, îşi pierde toată tăria, Înade- 
văr, toate operele do artă pot fi — fireşte, în felul lor — tra- 
duse. Ce sînt transpoziţiile în muzică? Co sînt reproducerile 
în gravură, prin fotografie, şi copiile propriu zise în pictură ? 
Reproducerile în gips, în sculptură ? Şi co poate fi reclădirea 
aproape aidorna a unui edificiu arhitectonic ? Sînt simple „tra- 
duceri“, despre caro se poate repeta din cuvînt în cuvînt afir- 
mările lui J/egel despre traducerilo poetice, Ar trobu! dar să 
conchidem din această stare de fapt că materialul nu are 
nici o importanță nici în celelalte arte—este un simplu vehicul 
— ca şi vorbirea, materialul poeziei. Dar această n'o poate. 
afirma nimeni, şi în primul rind nici chiar Jlegel.—Iar în cît 
priveşte traducerile unci lucrări poetice dintr'o limbă într'altă 
limbă, se poate foarte uşor arăta, că bunele traduceri, ori tre: 
bue să respecte relaţiunile esenţiale de sunet — tonul şi pau- 
zelo — ale originalului ; ori să-i dea un farmec nou prin noi 
relațiuni do sunet, care derivă din talentul de formă al tra- 
ducătorului. In această din urmă privinţă, esto instructivă ur- 
mătoarea comparație între originalul unei poezii de Lenau, 
între o traducere brută a ei şi între traducerea ei de un poet 
ca Eminescu. - . 

„Das durre Blatt“,—,frunza uscată,“— Eminescu, pentru ca să 
cîştige elementul material poetic ce lipseşte în romîneşte din 
reunirea acestor două cuvinte, îl traduce prin „Foaia, veştedăt, 

Iată mai întiiu traducerea literală, brută: (175)
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Prin ferestre vine o frunză uscată 
De vint adusă înăuntru: 
Această uşoară, deschisă scrisoare, 
Moartea mi-a trimis-o. 

Uscata frunză mi-o păstraz ; 
Vreau s'o întind între foile, 
-Ca am primit odată de la ea; 
Erau lrumoase timpuri! 

Afară stă copacul așa de gol ; 
Precum el frunza în zbor, 
Aşa poate şi ca nu-şi mai cunoaşte foaia, 
Cu toată semnătura ei. 

Ale moartei iubiri cuvinte se roagă, 
Ca să le nimicesc şi pe ele ; . 
Ca mincinoşi prinşi, ele stau 
In faţa mea. 

Totuşi nu vreau gingaşei nebunii 
Să-i hărăzesc azvirlitura în foe ! 
Cuvintele mă privesc trist, 
Că nu pot să moară. 

Păstrez bine, spre desfătara amară, 
Ceea ce a fost fericirea mea: 
In perderea mea dureroasă 
Vreau să mă citesc inapoi. 

Frunza uscată o adaug, 
Ea blind vestitor a] morţii, 
Orce durere îşi găseşte liniștire 
Şi vindecare orce rană. 

Traducerea lui Eminescu ce urmează şi în care se păstrează 
fidel aceeaşi succesiune esenţială de imagini, ar trebui), conform 
teoriei hegeliane, să ne producă aproape perfect impresiunea 
traducerii de mai sus, sau impresiunea poeziei originale a lui Le- 
nau; dar forma proprie a lui Eminescu (şi aci intră cu deosebire. 
armonia de sunete, tonul şi pauzele, de care am vorbit) dă tra- 
ducerii lui un aşa aer de poezie proprie a lui Eminescu, că a pu- 
tut un moment să inducă în eroare chiar oameni o căror 
adincă pricepere literară e mai presus de orce îndoială. Aceasta, 
însemnează că elementele de formă, independente de fonă, au 
o putere proprie de suggestiune; care dă fondului o înfăţişare 
în concordanţă cu originalitatea poetului traducător : (176) 

Vintu-o foaie veştedă 
Mi-a adus mișcind fereastra... 
Este moartea ce-mi trimite 
Fără plic scrisoarea asta. . | 

Voiu păstra-o, voiu întinde-o 
Intre foile acele, 
Co le am din alte timpuri 
De la mina dragei mele: 

Cum copacu-şi uită foaia, 
Ce pe vînt mi-a fost trimisă, 
Astiel ea uitat-a poate 
Aste foi do dinsa scrise.  
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Vorbele iubirii moarta 
Vinovate-mi stau de faţă, 
Dovedite do minciună 
Ca să sting a lor vieaţă, 

Dulcea lor zădărnicie 
Nu mă 'ndar s'o pun pe foc, 
Deşi-mi stau atit do tristo 
Că nu pot muri de loc. 

Voiu păstra întreg amarul 
Si norocul astor foi, 
In durerea vechei perderi 
Recitindu-mă ?napoi : 

Numai vestea blindă-a morţii 
Foaia tristă, le-am adaos: 
Moartea vindecă — orce rană 
Dind la patime repaos. 

Iată acum şi originalul: (177) 

Durch's Fenster kommt ein dărres Blatt 
Vom Wind hereingetricben : 
Dies leichte, offne Briellein hat 
Der Tod an mich geschrieben. 

Das dilrre Blatt bewabr” ich mir, 
Wills in die Blătter breiten, 
Die ich emplangen einst vom Ihr : 
Es waren schâne Zeiten, 

Da draussen steht der Baum so lecer; 
Wie er sein Blatt im Fluge, 
Kennt sie vielleicht ihr Blatt nicht mebhr, 
'Trotz ihrem Namenszuge. 

Der todten Licbe Worte flehn, 
Dass ich auch sie vernichte ; 
Vie festgehaltne Liigner stebn 
Sie mir im Angesichte, 

Doch will ich nicht dem holdem Wahn 
Den Wurt in's Feucr gânnen; 
Die Worte sehn mich traurig an, 
Das sie nicht sterben kânnen. 

Ich halte fest, zu bittrer Lust, 
Was all mein Glăck gewesen, 
In meinen schmerzlichon Verlust, 
Will ich zurâck mich lesen. 

Das diirre Blatt leg? ich dazu, 
Des Todes milda Kande, 
Das jedes Leiden findet Rub, 
Und îleilung jede Wunde. 

Dacă comparăm traducerea lui Eminescu cu originalul vom 
vedea Îndată că propoziţiunile, prin care so exprimă Lenau, 
sint mai bine aduse în concordanţă cu ritmul, şi de aceea fac : 
un efect mai lapidar, mai concis, mai intelectual ; pe cind propo- 
zițiunile, în care se exprimă Eminescu, nu sînt în concordanță 
cu ritmul, adesea ele nu se sfirşesc odată cu versul şi trec 
deslinîndu-se şi în celălalt, şi de aceea fac un' efect mai puţin 
precis, mai puţin strîns, mai sentimental. Aceasta se vede cu 
deosebire dacă comparăm cele două strofe finale, Ast-fel : (178)
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In durerea vechei perderi recitindu-mă înapoi 

nu constitue decit un membru al propoziţiunii exprimate în 
versurile de mai înainte : (179) - 

Voiu păstra întreg amarul şi norocul astor fui. 

Din contră la Lenau acele versuri: (180) 

In meinen schmerzlichen Verlust 
Will ich zuriick mich lesen. 

formează o unitate cu margini precise şi independentă de 
propoziţiunea de mai înainte : (181) 

Ich halte fest, zu Littrer Lust, 
Was all mein Glick pewesen, 

Acelaş lucru de observat în strofa finală, Eminescu zice : (182) 
Moartea vindecă orce rană 
Dind la patime repaos. 

făcînd o singură propoziţiune şi punind în dependenţă două 
idei care în original au 0 oxistonță independentă, fiecare con- 
stituind un vers: (193) 

Das jedes Leiden findet Rub, 
Und licilurg jede Wunde. 

La aceste, se mai adaugă încă o observațiune. Limba ger- 
„mană cuprinde multe consune; asprimea acestor consune, 

no face să accentuăm mai cnergic sfirşitul versurilor. Dacă 
însă sîntem siliţi să facem aceasta, mai sintem siliți să facem o 
pauză mai mare între vers şi vers. Versul astfel capătă o in- 
dividualitate care ese şi mai în evidenţă, dacă fiecare vers 
cuprinde o ideie deosebită. Do aci rezultă un lapidarism care 
esto incompatibil cu excesul de sentimentalitate care se dă 
pe faţă în dulcea duioşio eminesciană, 

Din contră limba românească şi cu deosebire limba poetului 
conţine mai puţine consune, pronunțarea lor e mai suscepti- 
bilă de trăgănare, de efectul sentimental, mai lipsit de ener- 
gie, mai cald, mai dulce. Această deosebire o vedem clar com- 
parînd versurile : (184) 

Dulcea lor zădărnicie 
Nu mă ?ndur să o pun pe foc. 

Cu: (185) 
Doch will ich nicht dem holden Wahn 
Den Wurt in's Feuer ginnen ; 

Astfel că,. traducerea lui Eminescu are o culoare sentimen- 
tală proprie deosebită de aceea a originalului, care la rindul 
său, aro alto calităţi de preciziune, intelectualitate, de încisi- 
vitate sau lapidaritate, proprii lui Lenau. Iar această deosebire 
de originalitate, precum s'a văzut, nu provine din pricina fon- 
dului cît din pricina combinațiunilor deosebite a elementelor 

„formei, adică a deosebitelor elemente ala sunetelor. 
Aceste consideraţiuni cred că ne îndreptăţese pe deplin să 

dăm vorbirii poetice, o cu totul altă importanță decit aceea de 
simplu vehicul.  



CAP. IV. 

FORMA POEZIE 
(Urmare) - 

STILUL PROPRIU ZIS 

A. Fundamentul stilului propriu zis. 

$ 51. Felul (unde e vorba, fireşte, şi de particulari- 
tățile morfologice) şi numărul cuvintelor, împreună cu 
bogăţia şi speciile de construcţii sintactice întrebu- 
inţate în expresiunea unei concepțiuni, — nu depind 
direct de această concepţie, ci prin mijlocirea celor- 
lalte elemente ale formei — şi cu deosebire prin stilul 
propriu zis—cu care, în virtutea principiului uni- 
tătii, elementul specific al limbii stă într'o strinsă re 
laţiune. Originalitatea limbii este dar determinată în 
mare parte de originalitatea stilului propriu zis, care 
depinde direct de originalitatea concepţiei. In adevăr, 
o concepţie originală, în mod firesc, va avea trebuinţă, 
spre a fi exprimată, de o formă originală; iar mate- 
rialul acestei forme fiind vorbirea, înovaţiunea în vor- 
bire va fi prima cerinţă a, originalității concepţiei. 
Această inovaţiune însă se face într'un material exis- 
tent,. cunoscut, adoptat şi de poet, cu mult înainte 
de a fi. fost în stare să alcătuiască concepţii trainice 
originale.: Vorbirea e instrumentul de. exprimare al 
unui corp social, din care — -vrind nevrind — face
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parte şi poetul, şi modificările, ce el îi va, aduce, vor 
avea, în mod necesar o limită: dacă o depăşeşte, el riscă, 
să nu mai fie înțeles, şi concepţiunea sa, rămîne ală- 
turea, de progresul firesc al culturii neamului şi deci 
şi al omenirii: e o creaţiune neviabilă. Orcum ar fi 
însă, principiul determinant al înnoirilor în limbă este 
originalitatea, poetului, cu cele două torme ale ei: de 
intuiţie şi plastică. Ele dictează, în mod spontan, mo- 
dificările limbii ce constitue stilul propriu zis, iar 
aceste modificări implică şi o restrînoere sau o lăr- 
gime a, sferei vocabularului şi sintaxei şi o orien- 
tare într'o direcţie sau alta a tezauralui lor. Mate- 
rialul de cuvinte şi construcţii, întrebuințat de poet, 
este, chiar cînd nu prezintă înnoiri remarcabile, deter- 
minat, de cerinţele stilului propriu zis, care e în strinsă, 
dependenţă de originalitatea, de intuiţie şi plastică a 
concepţiei. Studiul separat al limbii ne-a, dat mijlocul 
de a pune în relief importanţa ei în legătură cu con- 
cepţia, dar aceasta, nu trebuiesă-i dea, înăuntrul formei, 
o semnificaţie de independenţă, pe care nu o are. 

Ş 52. Stilal propriu zis constă în particularităţile 
originale de limbă ce sînt determinate de originali- 
tatea, conceptiei. Știm că originalitatea, de intuiţie (şi 
ca şi ea, forma, ei dinamică, originalitatea plastică) 
dobindeşte deosebite caractere, după modul cum se 
rapoartă la obiect, adică la, materialul intuiţiei, fie că e 
extern, fizic, fie că e intern, sufletesc. Dar ea mai 
poate dobindi deosebite caractere după felul cum se 
rapoartă la, expresie, adică la, materialul formei, care 
prin esență este numai extern. Infăţișările pe care origi- 
nalitatea, fie de intuiţie, fie plastică, le ia în rapor- 
tarea, la expresie, deşi sînt raportabile la originalitate, 

“se resfiîng mai cu seamă asupra formei, sînt vizibile 
şi determinabile mai cu seamă, printr'însa. Aşa, fiind, 
formele stilistice, ce constitue stilul propriu zis, deşi 
s6 par nişte simple însușiri ale formei, sînt în reali- 
tate numai nişte determinări ale originalității con- 
cepţiei. Aceasta, însemnează că forma e, ca să zicem 
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astfel, numai o prelungire în lumea externă a con- 
cepțici, şi într'aceasta, stă temeiul tuturor acelora 
care nu admit separaţia ce de obiceiu se face între: 
fond şi formă. Fondul şi forma în adevăratele crea-: 
țiuni sînt indisolubile, întocmai ca, spiritul și corpul ; 
dar precum acestea, pot fi cercetate, unul prin intuiţia. 
internă, şi celălalt prin cea externă, unul prin re-- 
flecţie şi celalt prin simţuri, — tot aşa, fondul poato- 
fi cercetat, independent de formă, prin reflexiunea, ce: 
facom asupra stării sufleteşti ce constitue conceptia. 
şi a elementelor secundare, ce o incorporează ; iar- 
forma poate fi cercetată, independent de fona, prin: 
observarea, particularităţilor de limbă. Deşi dar aceste: 
particularităţi sint efectul extern al însăşi originali- 
tăţii concepţiei, ele apar în observaţiune ca ceva. 
deosebit de ea, cu caractere mai mult fizice decit: 
sufleteşti, iar determinarea, lor, fireşte o raportăm: 
mai cu uşurinţă şi mai de grabă la, forma, conceptiei 
decit la, fondul ei. De aceea înfăţişările originalității 
raportate la, expresie nu le-am studiat la originali- 
tate, ci le studiem acum considerindu-le ca nişte însu- 
şiri ale stilului propriu zis. 

B. Formele stilistice generale. 

$ 53. In stilul propriu zis deosebim mai întiîiu for- 
mele generale stilistice, ce rezultă din raportarea, ori- 
ginalităţii de intuiţie la expresie, din punctul de ve- | 
dere al intensității, calităţii şi tonalităţii. 

Spre a ne da seamă do aceste forme, facem mai: 
întîi observarea că, pe cînd sinteza stărilor sufleteşti, 
ce constitue originalitatea de intuiţie, are o fiinţă. 
statică, constind din însuşiri coexistente, expresia, 
chemată s'o întrupeze e de natură dinamică, constînd 
dintr'o succesiune,—succesiunea, cuvintelor în vorbire. 
Așa, fiind, intensitatea, originalității de intuiţie întru- 
cit se rapoartă la expresie trebue să se reveleze prin-
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tr'o succesiune mai mult sau mai puţin regulată do. 
-Vătăi ritmice, care constitue în adevăr ceeaco se nu- 
meşte vilmul vorbirii (care se deosibeşte esenţial de 
ritmul versului, despre care vom vorbi mai departe). 
Dacă pe de o parte, materialul vorbirii—cuvinte, pro: 
pozițiuni, fraze—trebue, ca orco manifestaţie fizică, să 
„dea pe faţă în succesiunea, pronunțării o tensiune cu un. 
ritm propriu, şi dacă pe dealtă parte, intensitatea su- 
fAetească a. poetului, manifestindu-se într'o formă suc- 
.cesivă, trebue să se prezinte iarăşi cu un ritm pro- 
priu,— atunci se întelege că sinteza acestor două feluri 
de manifestări în exprimarea concepțiunii, se poate. 
prezenta cu trei posibilităţi caracteristice de mani-. 
testare. Dacă originalitatea de intuiţie este mai intensă, 
decit tensiunea proprie materialului vorbirii, atunci 
ea se revelă în haina dicţiunii ca ceva nostăpinit şi ne-, 
liniştit, Ritmul vorbirii, prin care ea se exprimă, devine 
neregulat, abrupt, cu avînturi repede aprinse şi repede 
-oprite ; frazele aci sint scurte, aci lungi, aci strîns. 
unite, aci deslegate şi trinte. Forma generală stilistică 
-ce răsare din acest exces al intensității sufleteşti a- 
supra materialului limbii, poate fi numit stil abrupt. 
EI e caracteristic unor bucăţi de Vlahuță, în care se 
vedo mai bine originalitatea acestui poet, cum e citata 
poezie «Din Prag» (101—105); precum şi unora din poe- 
mele în care s'a vădit pentru prima dată adevăratul ta- 
lent al lui Eminescu, cum sint «Epigonii» (partea cu deo- 
sebire dela urmă) și «lmpărat şi proletar. Una din 

„.caracteristicele acestui stil este că ritmul vorbirii în- 
“frînge şi sparge ritmul versului, fără ca printr aocasta, 
să îm rău impresionați. lată, ca o exemplificare 
acestei note; descrierea arderii Parisului din clmpărat 
şi Proletar» : (186) . | 

. Parisul ardo "n flacări, furtună ?'n el se scaldă 
Turnuri ca facle negre troznesc arzind în vint 
Prin limbile de flacări ce 'n valuri sc frămint 
Răcnete, vuet de-arme pătrund marea cea caldă 
Evul e un cadavru — Paris al lui mormînt,.. 
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Ca marmura de albe, ca ca nepăsătoare 
Prin acru! cel roşu fermei trec .cu-armo 'n braţ 
Cu păr bogat şi negru ce pe-umeri se coboară 
Şi sinul lor acoper —c ură şi turbare 
In ochii lor cei negri adinci şi desperaţi. 

$ 51. Dacă intensitatea. originalității de intuiţie este 
mai slabă decît aceea a vorbirii, dacă adică poetul este 
preocupat în exprimarea sa mai mult de energia pe: 
caro o poate scoate din lucrarea meşteşugită a ma- 
terialului dicţiunii decit do aceia a propriei sale sim- 
țiri, atunci ritmul vorbirii sale nu va fi în acelaş timp: 
şi ritmul vieţei sale sufleteşti, va fi mai puternic decit. 
acesta, îi va întuneca şi copleşi frumuseţile lui, prin 
propriile sale frumuseți. Vorbirea dintr'o asemenea. 
exprimare va avea o independenţă relativă față cu 
fondul şi, luînd cunoştinţă de ca, atenţiunea noastră. 
se va îndrepta, ca şi aceea a poetului, asupra podoa- 
belor exterioare, superficiale, neglijind concepţiunea, 
care totuşi ar trebui să fio partea importantă dintr'o- 
operă poetică. Este caracteristica, stilului manierat. 
Iată un exemplu caracteristic din lucrările d-lui Al. 
Macedonsli, «Excelsior» : (187) 

Sub luna plină, 
Cu farmecul ce 'n jos se lasă 
Orcare coperiş de casă, 
E baltă de lumină. 

Albastra noapte 
E toată +loaio argintie, 
Trascendentală poezie 

De lenevoase şoapte. 

Din lumi astrale 
Magia înfăşurătoare 
Coprinde în a ei splendoare 

A plingerilor vale, 

Suflări salubre 
Alungă ale zilei miasme 
Și 'n minţi înnăbuşesc fantasme 

Şi cugete lugubre. 

.
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Subt pulberi de-aur, 
Subt candele do diamante, 
Ce griji pot fi predominante 

Și ce destin, balaur ? 

O! cer, natură, 
O! Dumnezeu, mister albastru, 
M'ai ridicat peste dezastru 

Peste blestem şi ură! 

$ 59. In fine, intensitatea puterii sufletești se poate 
«desfășura întrun ritm care corespunde cu ritmul ce 
rezultă din tensiunea, proprie a vorbirii. In acest caz, 
accentuarea, frazelor are o semnificaţie proprie întru- 
«cît redau oarecum însăşi pulsaţiunile sentimentului 
ce întrupează, dicţiunea dobiîndește o armonie firească, 
-co nu rezultă atit din succesiunea fericită a sunetelor, 
cit din faptul că pronunţarea, lor succesivă, este aju- 
“tată de tensiunea ritmică a, sentimentului încorporat 
în acea, succesiune de sunete. Este însuşirea formei 
„generale stilistice, numită eleganță. Adevărul acestei 
„caracteristice se poate dovedi și prin faptul că o suc: 
-cesiune de vorbe fiziceşte armonică ne face efectul 
-că este mai puţin armonioasă decit un şir de cu- 
vinte care, deși mai aspre în pronunțare, sînt însu- 
fleţite de acel ritm sentimental, căruia, în mod firesc 
“îi dau expresie. 

Să se compare, bunioară, versurile de mai sus (187) 
“în care armonia vorbelor e căutată cu dinadinsul, cu 
următoarea bucată de «Satira Ill» de Eminescu, în 
“care armonia verbală, care-i lipsește, e înlocuită cu 
„aceea a ritmului vorbirii susținut de ritmul sufleteso : 
(188) Pee 

Orce gind ai, împărate, şi orcum vei fi sosit, 
Cit sintem încă pe pace, cu îţi zic: bine ai venit! 
Despre partea, închinării însă, Doamne, să ne orţi, 
Dar aci vei vrea cu oaste şi răsboiu ca să ne cerţi; 
Ori vei vrea, să faci întoarsă de pe-acuma a ta cale, 
Să ne dai un semn şi nouă de mila Măriei Tale —" 
De-o fi una, de-o fi alta :-ce e scris şi pentru noi 
Bucuroşi le-om „duce toate, de e pace, de-i răsboiu | 
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Şi cit se ridică armonia, verbală prin armonia rit- 
mului sufletesc, se poate dovedi, comparind «Excelsior» 
(187), cu «Somnoroase păsărele» (111). 

$ 56. Stilul abrupt, elegant şi manierat se prezintă cu 
o mulţime de forme, ce se pot ușor determina, dacă 
în raportarea intensității originalității de intuiţie la, 
expresie, vom lua, în considerare deosebitele înfățișări 
ale originalității de intuiţie. Fiecare din speciile origina- 
lităţii de intuiţie determinate mai sus ($ 13, 14, 15) 
din punctul de vedere al intensității: retorismul, pon- 
deraţiunea, şi primitivitatea se pot înfăţişa ca, abrupte, 
elegante sau manierate, după cum ritmul intensității 
lor se raportă întrun fel sau altul la ritmul oxpre- 
siei. Cercetarea, acestor forme ne-ar duce prea departe. 
Indicâm numai punctul de vedere ce ne dă posibili- 
tatea de a determina cu preciziune caracterele a unui 
mare număr de forme generale de stil, ce se găsesc 
întrebuințate în operele poetice. Observăm numai, în 
treacăt, că aşa, numitul stil simplu nu e decit origi- - 
nalitatea, de intuiţie primitivă exprimată cu eleganță: 

$ 57. Originalitatea de intuiţie în raportarea ei la 
expresie, din punctul de vedere al calității, dă naş 
tere iarăși la trei forme generale stilistice. Știm în 
adovăr că, în raportarea la obiect, ea poate fi repre- 
zentativă, imaginativă şi abstractă, după cum, ima- 
ginile dela, obiect, le exagerează prea mult coloritul, 
li-l păstrează pe cel firesc sau li-l stinge prin puterea, - 
dominatoare a gîndirii, care în sine pe cît e de precisă, 
primind pe atit e de puţin reprezentabilă. Aceste deo- 
sebite înfățișări ale originalității de intuiţie se do- 
vedesc nu atit cînd luăm cunoştinţă de lucrarea, poe- 
tică,—în care moment farmecul propriu al cuvintelor . 
poate fi predominant — ci mai cu seamă după ce a 
trecut mai multă vreme şi am uitat efectul propriu 
al dicţiunii. Dacă, după ce am fixat în acest mod 
felul unei originalităţi de intuiţie, voim să determi- 
năm şi. înfăţişările ei în raportarea la expresie, re- 
citim din nou lucrarea, poetică şi căutăm să ne dăm
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scama de efectul poetic, de coloritul particular, pe 
căre-l adaogă cuvintele la impresiunea fixată. In 
această încercare de disociare şi reasociaro a două 
elemente aşa, de strins legate, noi putem ajunge să 
observăm cu oarecare siguranţă, mai cu seamă cînd 
cazurile sînt tipice, că uneori cuvintele, prin ele în- 
sele, adaogă mai multă coloare imaginilor, ce fac 
parte din concepţiune, că alteori din contră cuvintele 
întunecă o parte din coloritul real al acelor imagini 
și, în fine, că în:alte cazuri cuvintele suggeră acelaş 
colorit ca şi imaginile şi nici nu adaogă nici nu scade 
lumina înfățișării lor proprii. În cazul dintii cînd ori- 
ginalitatea de intuiţie, fie reprezentativă, fie imagina- 
tivă, fie abstractă, este exagerată în coloritul ei prin 
puterea de evocare a cuvintelor, ce poetul întrebuin- 
țează, stilul ce rezultă se numeşte suggestiv. 

Exemple de stil suggestiv sînt unele din operele 
poetice ale lui Eminescu, a cărui originalitate de in- 
tuiție—în genere—imaginativă, devine şi mai strălu- 
cită prin limba suggestivă, ce el întrebuinţează. Tipică 
în această privinţă este poema «Călin», în care far- 
mecul limbii covirşeşte cu mult Sfectul propriu al 
concepției. Cu deosebire stilul suggestiv se rovelă în 
toată puterea lui în partea, finală, în care /minescu 
descrie cele două nunţi mai mult ciudate decit poetice 
a lui Călin cu fata de împărat şi a fluturelui cu vio- 
rica, dar atit de admirabile prin coloritul neîntrecut al 
limbii, că nici nu băgăm de seamă la cît de puţină 
poezie reală, dacă vrem s'o realizăm independent de 
limbă, se reduce masa, de nuntă a; lui Călin, şi cu 
deosebire cortegiul goangelor: (189) 

Acum iată că din codru şi Călin mirele ese 
Care ţine 'n a lui mînă, mîna gingaşei mirese 
Ji toșnea uscat pe frunză poala lungă-a albei rochii, 
Faţa roşie. ca mărul, de noroc î-s umezi ochii, 
La pămînt nai că ajunge al ci păr de aur moale, 
Care-i cade peste braţe, peste umerele-i goale. 
Astfel vine mlădioasă, trupul ei frumos îl poartă, 

- Flori albastre are 'n păru-i i şi o stea în frunte o poartă, 
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Socrul roagă ?n capul mesei să poflească să se pună 
Nunul mare, mindrul soare, şi pe nuna, mindra lună ; 
Si S'aşează toţi la masă, cum li-s anii, cum li-i rangul ; 
Lin viorele răsună, iară cobza ţine hangul. 
Dar ce zuomot se aude? Biziit ca de albine? 
Toţi se uită cu mirare şi nu ştiu de unde vine, 
Pină râd păinjinişul între tufe ca un pod, 
Peste care trece 'n sgomot o mulțime de noroă: 
Trec furnici ducînd în gură de făină inarii saci, 
Ca să coacă pentru nuntă şi plăcintă şi colaci, 
Și albinele-aduc miere, aduc colb mărunt de aur 
Ca, cercei din ci să facă cariul, care-i meşter faur. 
Iată vine nunta 'ntreagă: vornicel i-un greierel, 
Îi sar puricii mainte cu potcoave de oţei 
In veşinînt de catifele, un bondar rotund în pântece 
Soinoros, po nas ca popii, glăsueşte 'ncet un cîntec; 
O cojiţă do alună trag lăcuste, podu-l scutur, 
Cu mustaţa, răsucită şade 'n ca un mire flutur; 
Fluturi mulţi de multe neamuri vin în urma lui în lanţ, 
Toţi cu inime uşoare, toţi şagalnici „Şi berbanţi ; 
Vin ţinţarii lăutarii, ginâăceii, cărăbuşii, 
Iar miveusa viorica i-aştepta "ndărătul uşii. 
Şi pe masa 'mpărătească sare-un grcier, crainic sprinten 
Ridicat în două labe s'a 'nchinat, bătind din pinten ; 
El tuşeşte, îşi încheie haina plină, de şireturi: 
„Să ertaţi boieri, cu nunta s'o pornim şi noi alături 1“ 

$ 58. Cind vorbirea, are caracteristica mai mult de a 
şterge coloritul natural al imaginilor, stilul se nu- 
meşte concis. | 

E de observat însă că, aşa, cum se înţelege aci ,con- 
ciziunea, poate uncori să apară cu alt caracter de cum 
se înţelege de obiceiu. Pricina e că între felul cum ea 
rezultă din această expunere şi cea obişnuită, nu e 
o deosebire de esenţă, ci faptul că exemplele, ce s'au 
dat în deobşte spre a, exemplifica, această formă sti- 
listică, nu o învederează pe ea, în generalitatea, ei, ci 
numai nişto varietăţi. ale ei şi anume. ori conciziunea 
abruptă, în care se vedește cu preciziune și forma 
stilistică abruptă ; ori conciziunea incisivă unde se 
vădeşte, odată cu forma, stilistică concisă, şi calităţi 
derivate din originalitatea plastică incisivă sau logică, 
Stilul concis se poate împreuna, însă şi cu alte forme 

Mihail Dragomirescu, Teoria poeziei. 13
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stilistice decît cele abrupte sau incisive, deoarece ca- 
racteristica, lui generală este numai do a vădi în con- 
ţinutul lui un colosit mai bogat decit acelea, ce în-mod 
natural ax deriva, din vorbele, ce poetul întrebuinţează. 
Exemple de stil concis se găsesc multe în Bolintineanu 
şi mai cu seamă în Gr. Alexandrescu, a cărui dicțiune 
în genere e cu mult mai stinsă decit strălucirea gin- 
dirii sale. Astlel avem bunăoară, următoarea strofă 
din «Candela», şi cu deosebire versurile finale : (190) 

Numai religioasa a candelei lumină 
Aprinsă de credinţă şi galbenă şi lină, 
Luceşte "'naintea icoanei ce slăvesc 
Amblemă-a bunătăţii, mîngietoare rază, 
Ea par'că primeşte şi par "că 'nfăţişează 
Rugăciunile noastre” stăpinului obştesc 1). 

Şi, şi mai caracteristic, sfirşitul cEpistolei» către 
Il, Cimpineanul : (191) 

Dar ce sînt relele mele? Nimicuri le socotesc 
Cînd cu ale soartei tale, nedreptăţi le-asemuesc. 
Astfel, cînd după un munte mă uit în jos pe pămînt 
Dealurile celelalte, foarte mici îmi par'că sint 
Ochiul abia se opreşte p'al lor vîrf neînsemnat 
Şi mare îmi pare numai, muntele cel înălțat. 

$ 59. Stilul suggestiv poate da adesea unui poet o 
reputaţie mai mare decit merită; pe cind cel concis 
opreşte adesea pe un poet să se bucure de slava, de care 
e vrednic în adevăr: stilul sugoestiv acopere uneori 
o lipsă reală de gîndire ; iar cel concis, prea o des- 
copere. Aşa, fiind, se înțelege dela, sine meritele sti- 
lului adecvat care nici nu adaogă prin limbă la 
obiect o strălucire oarecum factice, nici nu .şterge 
strălucirea imaginilor printr'o limbă, prea, abstractă. 
Exemple de stil adecvat se găsesc în unele pasteluri 
ale lui Alecsandri şi în multe din poeziile erotice şi 
satirice ale lui Eminescu, în idilele lui Coşbuc, iar la 
tineri, în primele poezii ale lui St. 0. Iosif. Un exemplu 
limpede este «S'a, dus amorul de Eminescu : (1.92) 

1) Gr. Alexandrescu, «Poezii>,-ed.' 1838.  
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S'2 dus amorul, un amic 
Supus amiîndora ; 

Deci cînturilor mele zic 
Adio, tuturora, 

Uitarea le închide în scrin 
Cu mîna ei cea rece, 

Și nici pe buze nu-mi mai vin 
Şi nici prin gind mi-or trece, 

Atita murmur de izvor, 
Atit senin de stele : 

Şi un atit de trist amor 
Am îngropat în cle. 

Din ce noian îndepărtat 
Au răsărit în mine ? 

Cu cîte lăcrămi le-am udat 
Iubito, pentru tine! 

Cum străbăteau atit de greu 
Din jale 'mea adîncă, 

Şi cit de mult îmi pare rău 
Că nu mai. sufer încă, 

Că nu mai vrei să te arăţi 
Lumină de'ndeparte 

Cu ochii tăi întunecaţi, 
Renăscători de moarte, 

    

Și cu acel smerit suris 
Cu acea blindă faţă, — 

Să faci din viaţa mea un vis, 
Din visul meu o viaţă; 

Să mi să pară cum că crești, . 
Do cum răsare luna, 

În umbra dulcilor poveşti 
Din nopţio mie una !.. 

Era un vis misterios 
Şi blind din cale-afară, 

Şi prea era do tot frumos, 
De-a trebuit să piară. 

Prea mult un înger mi-ai părut 
Și prea puţin femeie, 

Ca, fericirea ce-am avut 
Să fi putut să stec; 

Prea ne pierdurăm tu şi cu 
In al ei farmec poate, 

Prea am uitat pe Dumnezeu, 
Precum uitarăm toate, 

Și poate că nici esto loc 
Pe-o lume de mizerii 

Pentr'un atit de sfint noroc 
Străbătător durerii. 

Dintre prozatori, suggestivi sînt Odobescu şi Dela- 
vrancea ; iar din cei mai tineri Sadoveanu; Costache 
Negruzzi, Ion Ghica şi cu deosebire Creangă, — au 
stil mai mult adecvat; foarte caracteristică este con- 
ciziunea, lui Caragiale în schiţe şi novele. 

$ 60. În pivinţa formelor stilistice derivate din ca- 
litatea, originalității de “intuiţie reportată lu obiect, 
facem—după cum de altminteri s'a văzut și din 0x- 
plicațiunile de mai sus, — aceeași observaţiune, ca, şi 
Ja cele derivate din intensitate. Ele pot lua deosebite 
forme caracteristice după cum originalitatea de in- 
tuiție este reprezentativă, imaginativă; sau abstractă. 
Astfel e posibil ca un seriitor care are originalitatea, 
de intuiţie cea mai imaginativ posibilă să aibă totuşi
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un stil concis; Cervantes în «Don Quijotte» Dante în 
«Divina Comedie», Edgar Poe și Swiji sînt în acest 
fel exemplele cele mai izbitoare şi cele mai instruc- 
tive din literatura universală. E posibil. iarăşi ca un 
scriitor cu originalitatea de intuiţie abstractă să aibă 
un stil foarte “sugestiv. Astfel sînt părțile filozofice 
din «Impărat şi proletar», (partea IL din cEpigonii»), 
cosmogonia din «Satira 1», «Glossa», convorbirea dintre 
Hiperion şi Dumnezeu din «Luceafărul» de Eminescu. 

De altminteri din raportarea fiecărui din acesto trei 
stiluri la fiecare dintre cele trei feluri de originalităţi 
de intuiţie din punctul de vedere al calităţii, se pot 
vădi mai multe alte forme generale de stil, între care 
stilurile cunoscute sub numele de bogat şi magni- : 
ficient. 

$ 61. Din punctul de vedere al (onalităţii, origina- 
litatea_ d de_intuiţie raportată la expresie dă şi ea naş- . 
e 

tere la citeva forme generale stilistice. Dar aceste 
forme sînt ceva mai complicate decit cele privitoare 
la intensitate şi calitate. In adevăr, vocabularul şi | 
construcţiunile sintactice,—la, care se adaonă, modifi- 
cările stilistice intrate în limbă, fie prin influența li- 
terară, fio prin influenţa originalității plastice natu- 
rale !) a oamenilor ce o vorbesc—cu un cuvint ma- 
terialul vorbirii sau dicţiunii poetice, prezintă, chiar în 
elementele sale luate izolat, nuanțe mult mai precise de - 
tonalitate decît de intensitate sau calitate. Astfel avem 
cuvinte şi expresiuni josnice şi alese, comice și grave, 
indiferente şi duioase. Aceste cuvinte însă î îşi pot schim- 
ba. caracteral după felul originalității de intuiție, la, 
care se rapoartă. Citeva, exemple. Cuvintele «fonby, «bil- 
biit>, agăgăuț» şi «gușat» şi chiar «nație», în loc de 
«naţiune», au o nuanţă definit comică ; întrebuin- 
tate însă de Eminescu, care are -originalitate depri- 
mantă : (193) 

  

1) Figurile intrate în limbă și întrebuințate ca termeni proprii se datoresc, ca 
gi toate figurile, orizinalității plastice: .  
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Incit fonfii şi flecarii, păgăuţii şi guşatţii, 
Bilbiiţi cu gura strimbă sint stăpinii ostei naţii — 

își pierd nuanța comică proprie şi dobindesc un în- 
țeles şi mai trist și mai amar decit l-ar avea multe 
cuvinte alese. 

Aceleaşi cuvinte și-ar putea păstra caracterul lor par- 
ticular, dacă ar fi chemate să întrupeze o originali- 
tate do intuiţie exultantă. Aceasta o putem vedea din 
faptul că expresii ca «măi», «a juca, drăgaica», «a sări 
prin casă», care au acceaşi nuanţă, ca, şi cele citate 
mai sus, şi-o păstrează exprimînd o originalitate exul- 
tantă. De cex.: (194) 

— Cind ai ști cît, do veselă-i copila mea că-i vine logodnicul!... 
par'că-i argint viu într'insa,.. Sare prin casă și gioacă drăgaica 
ca o nebună... Măi/ măi! măi! Ce-s fotele este! !) 

Dacă din contra, originalitatea de intuiţie e senină, 
cle pot lua un caracter de seriozitate şi gravitate, la, 
care nici nu ne-am aștepta. Astfel de pildă se întîmplă 
cu vorba comică «pitic» în <Anul 1840»: (195) 

Ici umbre de popoare le vezi ocîrmuite 
De alte mai mici umbre, neînsemnaţi pitici. 

Această schimbare de nuanţe se arată şi mai com- 
plicată cercetind modificările unei expresiuni faţă 
de variantele deosebitelor specii ale originalității de 
intuiţie din punctul de vedere al tonalităţii. Să vedem 
aceasta la citeva, expresii alese şi grave. Ele își pot 
păstra caracterul, dar și-l pot şi pierde bunioară după 
felul dureros, vesel sau senin al exultanţei, senină- - 
tăţii sau deprimării ce se întilneşte în originalitatea, 
de intuiţie. Astfel expresiile : «iubirea, omenirii», cam 
făcut-o'n conştiinţă», «fraţi Români», «unirea», «sfint, 
ctemeiu», «cauză sacră», amă devotez», «program», 
«credinţă», care au o nuanţă indeferentă sau solemnă, 
devin ironice, dacă poetul, ce le întrebuinţează, are ori- 

  

1) V. Alecsandri, Iorgu dela Sadagura.
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ginalitate de intuiţie exultantă dar tainic dureroasă. 
Astfel bunioară ne impresionează ele în «O profesiune 
de credinţă» în care Gr. Alexandrescu ne înfăţişează, 
tipul unui om care se ocupă cu politica, pentru ca 
să tragă foloase dintr'insa,: (196) 

Cînd era lipsă în ţară, subta mea isprăvnicie, 
Am ţinut-o eu cu grîne, precum fiecino ştie. 
Apoi dacă neplătite au rămas prin multe sate 
Dacă cu la socoteală le-am trecut ceva 'ncărcate, 
Am făcut-o ?n conştiinţă, de iubirea omenirii 
Numai spre a mă deprinde cu regula îmmulţirii... 
Po aceste dar temeiuri, fraţi Români, cu vă cer votul, 
Și la cauza cea sacră azi mi devotez eu totul. 
Apoi, ducă dup'aceasta mai aveţi cova dorinţă 
Să v'arăt printr'o programă care e a mea credinți 
e. | vă poci da încredințare 

Că Unirea o crez sfintă, c'o vom cere cu înfocare, 
Căci mărindu-se pămîntul lefile poate vor creşte...... 

Aceste cuvinte pot face efect chiar pur comic, cînd 
dau expresie unei originalităţi de intuiţie a cărei 
exultanță o veselă; iar cînd exultanţa acestei origi- 
nalități este senină, ele îşi redobindesc caracterul, pe 
care îl au cind sint izolate. | 

Aceste observaţii ne duc la concluziunea, că din 
punctul de vedere al tonalităţii originalității de in- 
tmiţie putem găsi mai multe forme stilistice caracte- 
ristice, şi că în caracterizarea, lor nu e destul să cer- 
cetăm raportarea, la, expresie a celor trei specii ale ei 
(exultanța, seninătatea, deprimarea) ci şi a varietă- 
ților cu care se prezintă fiecare. Nepreşit nu putem 
intra aci în studiul special şi complicat al tuturor 
acestor forme generale. stilistice, şi ne mărginim să 
relevăm cîteva, mai însemnate : 

1. Stilul aumoristic este ucela, în care tonalitatea. 
originalității de intuiţie stă în raport învers cu to- 
nalitatea materialului vorbirii. EL se prezintă cu două 
torme: a) Umorul propriu zis, cînd tonalitatea, originali- 
tăţii de intuiţie estu veselă, (fie exultantă, fie senină sau 
deprimantă), iar forma, este gravă. Aşa, este forma sti- 
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listică din bucata şi din unele bucăţi de Gr. Alezan- 
drescu (32). b) Umorul duios sau englez cînd tona-. 
litatea, originalității de intuitie este gravă, (fie exul- 
tantă, fio senină “sau dsprimantă), iar forma, este .co- 
mică sau familiară, Exemple de acest fel de humor 
se găsesc puţine în literatura noastră. Unul din cele 
mai caracteristice îl găsim în «Năpasta» do Caragiale, 
în rolul lui Ion, cu deosebire cînd povesteşte că a. 
scăpat dela ocnă: (197) 

ION (ca iluminab. Vezi că s'a pogorit Maica Domnului la 
mine şi zice: pe cum că Ioane, cind ăi ajunge la fintină sub 
deal, o să-ţi casă înainte cine să te-aducă la mine şi să vii 
negreşit,.. să vii că eu te scap de toţi duşinanii tăi, şi 0 săţi 
fie bine, că cu Maica Domnului, o să pui stavilă între tine'și 
rele: relele să nu mai -poată trece la, tine, şi nici tu să nu mai 
poţi trece la Pe. (simplu) Aşa. 

ANCA. — ! 
ION.—Po urmă, vere, m'am dus la fîntîna de sub deal şi am 

pus donițele jos... Ei! cra frumos şi cald... şi era pădurea sin- 
pură... doar într'o tufă lucra de departe o inierlă... Numa din 
spre partea dealului, iacă-tă că-mi ese înainte o veveriţă, — 
vezi, o trimisese Maica Domnului!— sta în faţa mea, în două 
labe şi se uita la mine drept cu ochii cei mititei şi galbeni. 
Eu am dat s'o prinz, cînd colo:'ea... ţuşt! a sărit pe-o cracă 
subţire do alun: aci se 'ncovoia craca şi s'apleca cu ca pină 
la pămint, aci se ridica, aci se apleca! Eu, după ca, iar ea 
înaintea mea, în două labe, se uita la mine... [i sclipeau ochii, 
vere, de par'că era două schintei şi mă cheia iac'aşa. (face 
gestul. Am umblat o zi întreagă: la urmă 'a perit și am rămas 
rătăcit... Da acuma 0 să mă duc înapoi acasă. 

ANCA. Unde acasă? 
10. La ocnă. 

2. Stilul sever sau grav este acela, în care tonalita- 
tea originalității de intuiţio fiind gravă (fie exultantă, 
fie deprimantă ori senină) se exprimă într'un material 
al vorbirii potrivit cu această tonalitate. E formă sti- 
listică cea, mai întrebuințată. In acest stil sînt scrise 
odele lui Alecsandri, elegiile lui Gr. Alexandrescu 
şi ale lui Eminescu, şi în genere satirele acestuia, 
din urmă. 

3. In fine, stihul comic este acela, în care tonalitatea
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de intuiție fiind_veselă (fie de altminteri ea exultantlă 
deprimantă sau senină), se exprimă întrun material, 
potrivit cu această tonalitate. Personagiile comice, 
care-şi dau seama de comicul lor, se exprimă în acest 
stil. Astfel stau lucrurile în citatul de mai sus (194). 
Personagiile comice care nu-și dau seama de starea 
lor şi se cred serioase, se exprimă din contră în stil 
umoristic. Un autor scrie în numele lui în stil comic 
cînd, vrînd să-şi rîză de un lucru, întrebuinţează vorbe 
de batjocură ; cînd însă întrebuinţează în acelaş scop 
vorbe de laudă, devine umoristic. O comparaţie instruc- 
tivă în privinţa, formelor generale de stil din punctul: 
de vedere al tonalităţii se poate face între stilul umo- 
ristic în care Creangă descrie «căruţa lui Moş Ni- 
chifor>, stilul comic în care Th. Șerbănescu încearcă, 
să descrie oraşul Cahul şi stilul grav, în care Iacob 
Negruzzi descrie în «Miron şi Florica» cum Neagul 
se gătește ca să se ducă în peţit. Şi mai întîi hu- 
morul lui Creangă: (198) 

2. Moş Nichifor era harabagiu. Căruţa lui, deși era fere- 
cată cu tee, cu curmee, însă era o căruță bună, încăpătoare 
şi îndemiînatecă. Un poclit de rogojini oprea şi soarele şi ploaia 
do a răsbate în căruţa lui Moş Nichifor. De inima căruţii atirnau 
pocorniţa cu feleştiocul şi pusteuca, care se isbeau una de 
alta, cînd mergea căruţa şi făceau tronca, tranca! tronca, tran- 
ca! Iară în belciugul dela carîmbul de dedesubt—din stinga— 
cra aninată o bărdiţă, pentru diferite întimplări. Două epe, 
albe ca zăpada şi iuți ca focul, se sprijiniau mai totdeauna, de 
ciştea căruţii; mai totdeauna, dar nu totdeauna: căci moş Ni- 
chifor era şi geambaş de cai şi, cînd îi venea la socoteală, 
făcea, schimb ori vindea cite o eapă chiar în mijlocul drumului, 
şi atunci răminea oiștea goală da o parte. Ii plăcea moşnea- 

„ gului să aibă tot epe tinere şi curăţele; asta era slăbiciunea | 
lui. Mă veţi întreba poate: de ce epe şi de ce totdeauna alba ? 
Vă voiu spune şi aceasta: epe, pentru -că.Moş Nichifor ţinea 
să aibă prăsilă ; albe, pentrucă albeţea epelor, zicea el, îi slujea, 
de tinariu noaptea, la drum... ia 

lată acum şi comicul lui Șerbănescu: (199) 

Ca o sarică largă pe umeri atirnată 
Şi-a căreia lungi poale ajung pînă 'n călciiu 
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Aşa Cahulul pare — sarică îmbrăcată 
Pe uimnere de dealuri şi tirind pe văi. 

Piaţa pare-un petec cîrpit drept în spinare. 
Un petec negru,—alături cu case-albite 'n var; 
Biserica din capul oraşului îmi pare 
O glugă ciobăncască în virfui unui par. 

Glodoasele lui strade sînt mări neocolite, 
„In care trist sombrează galoşii din picior ; 

Iar casele-i mărunte, sub stuf înăbușite, 
Lumii civilizate strig' toate: „Ajutor“... 

In fine, deși e vorba de lucruri mici în sine, iată 
cum Iacob Negruzzi păstrează totuși stilul grav :.(200) 

Iar Neagu'n sat alături, cu gîndul la pețire, 
Trecă întreaga noapte în lungă nedorinire, 
Căci el cra în voie adoazi, chiar în zori, 
Să plece 'n sat la Sincu ca mindru peţitor. 
Abia întiia rază luci la răsărit, 
Începe Neagu 'ndată co trebui de gătit: 
Deschide-un mare sipet ce este cu lăcată 
Şi scoate o cămaşă frumos şi alb spălată, 
O 'mbracă, apoi briul încinge lung şi lat, - 
Intr'insul vîră punga, cuțitul mînuchiat, 
Pe frunte pălăria apasă cea novţă; 
Apoi desleagă mursul şi-l pune la câruţă 
Şi'ntorsul are de oişti vîrtos înțopeneşte, 
A hăţului lungime măsoară, potriveşte, 
Și fin pune 'n căruţă, pe dinsul un suman, 
Alege-apoi din turmă cel mai frumos cîrlan, 
Co vrea în dar a-l duce, c'aşa e obiceiu 
Să nu ai mină goală, cînd vii ceva să cei,— 
Și hăţuri şi biciuşcă apucă şi purcede. 
Uşor şi sprinten murgul picioarele repede 
Şi fără ca stăpinul să-i facă îndemnare, 
Pe calea cea bătută aleargă 'n fuga mare: 
Aşa căruţa mică, cu umbra după ea, 
La răsărit de soare pe cîmpuri alerga... 

„GC. Formele particulare stilistice (figurile). 

$ 62. Am găsit că fandamentul_stilului.. propriu zis! 
este originalitatea de intuiţie a poetului. Formele | 

„generale de stil se schimbă după felul acestei origi- l.
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nalități şi după cum se rapoartă la expresie. Dar ori- 
ginalitatea de intuiţie într'o. concepţie poetică este 
îmbinată cu originalitatea plastică sau imaginaţia 
constructivă, care organizează ideile, stările afective, 
năzuinţele, pe care ea le transformă din amintiri 
în imagini. Așa fiind, o natural ca, precum origina- 
litatea, de intuiţie -a. fost fundamentul din care s'au 
derivat deosebitele forme generale de stil, tot aşa şi 
originalitatea, plastică, ce organizează în imagini simple 
sau complexe dcosebitele stări sufleteşti ale poetului, 
trebue să fie fundamentul unor forme de stil. Acestea, 
fiind chemate să exprime nu puteri sufleteşti gene- 
rale şi permanente, ca originalitatea de intuiţie, ci 
numai stări sufleteşti întîmplătoare şi particulare, vor 
fi accidentale și speciale ca şi ole. Dar orcit ar avea, 
acest caracter (ca, unele ce nu se continuă ca formele ge- 
nerale de stil în tot decursul exprimării, ci variază şi se 
înlocuesc unele cu altele), cle totuşi nu sînt independen- 
te, ci sînt în continuă legătură cu formele de stil per- 
manente, întocmai precum originalitatea plastică este 
în legătură cu originalitatea de intuiţie. Şi, precum 
originalitatea, plastică în genere dă o expresie dina- 
-mică, staticei originalități de intuiţie, tot aşa formele 
particulare stilistice pun în relief formele generale 
stilistice, întocmai precum muşchii dau formă expre- 
sivă scheletelui. | 

A Formele particulare de stil sint aşa dar acele mo- 
dificări ale limbii, care, fiind chemate să exprime deo- 
sebitele imagini simple sau complexe din care se com: 
pune o concepţie poetică, individualizează şi. scoate 
în evidență în acelaş timp deosebitele forme generale 
de stil studiate pînă acum. . - 

Cunoscute sub numele de figurii ele au fost conside- 
rate totdeauna ca nişte podoabe ale stilului propriu zis. 
Ele sînt însă ceva mai mult ca o podoabă, întrucit 
constituesc adevărata vieaţă a stilului, chiar în lucrările 
unde 'nu e vorba de o concepţie poetică, ci numai de 
una retorică sau prozaică. 
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Figurile fiind produsul direct al originalității plastice, 
ele trebue să se prezinte cu nenumărate forme în legă- 
tură cu deosebitele forme ale acestei originalităţi. Fără 
să intrăm în studiul lor complet, indicăm numai, în 
legătură, cu teoria originalității plastico de mai sus, 
citeva, puncte de vedere caro poate să aducă o oare- 
care lumină nouă în privinţa înţelesului şi clasificării 
deosebitelor figuri mai cunoscute. 

$ 63. Din momentul ce am deosebit, din punctul de 
vedere al adincinii conţinutului, două feluri de origi- 
nalităţi plastice—cea pură şi cea alegorică—e firesc 
ca această deosebire să, se întilnească şi în deosebi- 
tele figuri. Astfel, bunioară, deşi do obiceiu metafora 
şi comparaţia sint considerate ca foarte apropiate, 
cea, dintii nefiind decit o prescurtare a, celei de-a, doua, 
în realitate deosebirea între ele este foarte mare. Me- 
tafora revelează o originalitate plastică alegorică ; ca 
esto în realitate o_ alegorie prescurtată, fapt care 
do altminteri se recunoaşte în deobste întrucit ale- 
goria, se consideră de. obiceiu ca o metaforă prelun- 
gită. Comparaţiunea revelează din contră o origina- 
litate plastică pură. Cuvintul sau expresia metaforică 
presupune, pe lingă un înţeles, un altul care-i formează 
fondul şi care nefiind exprimat ne sileşte totuşi să-l 
imaginăm şi printr'aceasta să adincim şi să dublăm în- 
țelesul cuvîntului sau expresiei ; comparaţia însă pune 
pe acelaş plan amîndovă lucrurile comparate şi mintea 
noastră, pricepindu-le una, după alta şi una printr'alta, 
nu mai are trebuință să adincească nimic. De aceca 
metafora e mai poetică, mai plină, mai adîncă, decit 
comparaţia. Comparaţia, fiind o creaţiune a origina- 
lităţii plastice pure este mai înrudită cu epitetul 
simplu, care are mai puţin ofect decit epitetul, care, 
prin aşa numitele transpoziţiuni dela o ordine de 
senzaţii la alta, ia un înțeles metaforic. O cercetare: 
mai de aproape ne arată că comparaţiunea, nu e de 
cit un: epitet desvotat (omul ca, iarba == omul e tre- 
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cător), ceeace e o probă mai mult că aceste două fi- 
guri au aceeași origine plastică pură. 

De aceeași natură ca şi metafora, (unde întră, fi- 
reşte, şi varietățile ci: sinecdoca, metonimia, anto- 
nomasa, etc), mai sînt personificaţia, prosopopea, iper- 
bola, ironia şi perifraza De aceeaşi natură ca epitetul şi 
comparaţiunea, sînt antiteza, gradaţiunea şi ipotipoza. 

$ 64. In legătură cu originalitatea plastică din punctul 
de vedere al naturii conţinutului, figurile ca si ima- 
ginile, pot fi plastice, difluente, intensive sau noționale. 
Dacă din punctul de vedere al adincimii, epitetul şi 
comparaţia sînt mai puţin poetice decit metafora şi 
alegoria, din punctul de vedere al plasticităţii ele 
sînt superioare, întrucit, dintre toate figurile, ele sînt; 
acelea, care detaşează mai clar imaginea şi-i dă un re-: 
lief, care, deşi mai puţin sugoestiv, e mai vizibil. 
Figuri difluente tipice sînt exclamaţiunea şi bleste- 
mul, care după împrejurări pot fi sau pure sau ale- 
gorice. Noţionale sînt cu deosebire sinecdoca, antiteza, 
contrastul, ironia ; iar intensive : intorogația, şi mai cu 
seamă apost ofa, acumulaţiunea, repetiţia, gradaţiunea, 

Toate aceste figuri corespund în genere la ima- 
pini simple. Imaginile complexe sînt mult mai com- 
plicate şi mai numeroase, și ele pot fi studiate în le- 
gătură cu deosebitele forme ale originalității plastice 
din punctul de vedere al modalităţii. Acest studiu 
prin particularismul său ese din cadrul lucrării de faţă. 

$ 65. Orcum şi ori de ce natură ar fi, figurile, —fiind 
plăzmuiri în expresie ale originalității plastice, ce este 
depondentă în mod normal de originalitatea, de intuiţie, 
—trebue să ne impresioneze totdeauna întrun fel care" 
să se potrivească cu impresiunea mai mult sau mai 
puţin clară ce ne-o :face forma generală stilistică. 
Ordeciteori vor întuneca această impresie, ordecite- 
ori vor slăbi-o sau nu'o vor mări-o, figurile sînt rele 
sau de prisos. El se prezinta cu acest defect dacă, 
nu vor îndeplini următoarele două condițiuni, ana- 
loage cu cele privitoare la limbă : 
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1. Figura întrebuințată să nu ne izbească în mod.| 
neplăcut în mijlocul cuvintelor şi construcțiunilor | 
sintactice figurate sau proprii, prin care se exprimă | 
concepțiunea poetului; cu alte cuvinte, ele să facă o uni- | 
tate împreună cu celelalte elemente ale limbii şi sti- ' 
lului întrebuințate de poet. 

2. Figura întrebuințată să exprime cu preciziune şi 
claritate, adică, cu proprietate, concepţia, cărui poetul! 
vrea să-i dea o formă ; cu alte cuvinte să facă uni-| 
tate nu numai cu celelalte elemente ale formei, ci şi 
cu fondul. | 

Aceste condițiuni se vor lămuri îndată ce vom ana. 
liza cîteva exemple din punctul do vedere al figurilor 
ce cuprind. 

Gr. Alexandrescu în «Anul 1840», oxprimînd tona- 
litatea gravă a simtirii sale într'un material lingvistic 
de acelaș caracter, întrebuințează, torma, generală sti- 
iistică, caracterizată prin denumirea do stil grav. 

Să reproducem mai întiiu primele trei strofe păs- 
trind aceastătormă generală stilistică, ce corespunde 
cu tonalitatea simţirii fundamentale, dar lăsind la o 
parte figurile care individualizează şi scoate în evi- 
denţă accastă, formă. Atunci acele strofe ce se găsesc 
mai sus (81) s'ar prezenta astfel : (201) 
Să fim mai puternici decit durerea din pricina căreia, oamenii 

[se desnădăjduesc, 
Să aşteptăm în linişte un ajutor întimplător ; 
Căci nimeni nu ştie şi nu va, putea să spună 
Ceeace se va întîmpla în viitor. . 

Peste puţin timp poate va fi fericire înviorătoare, veselă în 
[vicaţă liniştită 

Adesea, după mihnire, se întîmplă să fie bine ; 
Şi adesea, după un suspin dureros, se întimplă o zimbire 

(fericită. 

Aşa zice tot omul, care are speranţe în viitor ; 
Aşa ziceam şi eu, po cînd eram copil ; 
Dar timpul trece - 
Și nădoidile, pe care le avem într'un an lo pierdem în celalt.
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Spre a reda tonalitatea simţirii co caracterizează 
această bucată, am întrebuințat numai cuvintele şi 
construcţiunile sintactice, de care sar putea folosi 
orce om lipsit de originalitate plastică cînd ar avea 
să exprimo acest şir de idei. Insă aceste cuvinte 
şi construcțiuni sintactice urmează o anume ordine 
caro este ordinea poetului şi care constitue forma 
generală stilistică, corespunzătoare cu tonalitatea, ori- 
ginalităţii - de intuiție, ce constitue fondul bucății. 
Astfel, ca, să ne îndemne la curaj, în prima strofă, 
întrebuinţează două raze exortative : «să fim mai 
puternici...» şi asă așteptăm în linişte...» exprimînd 
două stări de sentiment care se complinesc una pe alta: 
„«după ce ne vom arăta mai puternici decit durerea 
—-să aşteptăm în pace»; iar după ele, şi ca o moti- 
vare a lor, urmează alte două fraze explicative, care 
se complinesc una pe alta şi a căror complinire se 
vede şi în construcția sintactică care e contrasă: 
«căci nimeni, nu ştie ceeace.....; şi nimeni nu e în 
stare să spună ceeace...» În a doua strofă, posibili- 
tatea, că se va întîmpla ceeace trebue să ne îndemne 
astăzi la curaj, se exprimă printr'o propozițiune ce 
ține două versuri şi se motivează ca şi în strofa 
întiiu prin două fraze care exprimă aceeaşi ideie dar 
cu două forme: «după miîhnire, bine»; «după suspin, 
bucurie». In a treia strofă însă poetul arată că acest 
curaj ni-l dă numai aceia care speră în viitor, şi 
această ideie o exprimă printr'o frază privitoare la 
toți oamenii, şi printr'alta privitoare la credinţa sa 
din copilărie. Spre a arăta că astfel sînt lucrurile, în- 
cheie strofa, cu gindirea că nădejdile dintr'un an le per- 
dem în celălalt. Această ordine în desfăşurarea ideilor 
care trezesc tonalitatea severă a unei simţiri de spe- 
ranţă şi de îndoială în binefacerile existenţei, schițează 

“forma, stilistică generală proprie poetului în această, 
poezie. O schiţează, dar n'o individualizează, n'o pre- 
cizează, n'o pune destul în evidenţă. Spre deplina ei 
individualizare şi evidenţiare, poetul nu s'a mulţumit 
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numai cu ordinea de mai sus în şirul ideilor si fra- - 
„zelor, ci a luat în ajutor 1) citeva forme particulare 
de stil — cîteva, figuri. | 

Astfel, spre a individualiza mai bine ideia din pri- 
mul vers, în loc de cuvintele asă fim mai puternici», 
el a întrebuințat cuvintul «să stăpînim»; în loc de 
cuvintele «din pricina căreia oamenii se desnădăj- 
ducese», a întrebuințat cuvintele «care pe om supune». 
Dacă ne întrebăm acum, ce l-a îndreptățit pe cl să 
schimbe cuvintele și să le modifice oarecum înțelesul, 
vom observa că, sub cuvintele «să fim mai puternici», 
putem înţelege în acelaș timp şi.pe asă stăpinim», 
căci cel ce stăpineşte este negreşit «mai puternic». 
Cuvintul «ar fi mai: puternic» este mai cuprinzător 
decit «a stăpini» şi tocmai pentrucă înțelesul unui 
cuvint-se cuprinde în sfera, înţelesului altuia, aceste 
cuvinte se pot întrebuința unul în loc de altul: este 
o figură de cuvint sau trop (spizuw=iîntore), şi anume— 
din pricină că înțelesul unuia se cuprinde în înţelesul 
celuilalt, unul fiind mai genoral şi altul mai parti- 
cular,—o sinecdocă. Din acelaş motiv, în loc de «din 
pricina căreia oamenii se desnădăjduese» poetul a 
putut să întrebuinţeze, expresiunile «care po om su- 
pune, şi com» în loc de coameni», căci cel ce «se desnă- 
dăjdueşte» trebue «să fie supus» de ceva, sau cineva, 
iar cine este com» trebue să facă parte dintre «oa- 
meni». Aceste figuri de cuvinte însă decurg dinti'o 
particularitate a concepţiei ; căci ele n'ar fi putut fi 
întrebuințate dacă, poetul n'ar fi conceput «durerea» 
ca o existență însuflețită, caro se ia la, luptă cu omul 
și care poate fi deci stăpinită cînd omul este mai 
plin de speranţe şi mai puternic, dar care poate stă- 
pini pe om, cind el e mai decepţionat şi mai slab. 

  

1) Cind zicem că poetul «nu s'a mulțumit» nu numai cu ordinea ideilor expri- 
mate prin curintele si construcţiile obişnuite, ci a «luat în ajutor» deosebite fi- 
guri spre a da relief formei generale stilistice, nu vrem să zicem că el, în com- 
Punerea poeziei sale, a procedat chiar aşa. El de sigur şia cumpus poezia fără 
să.şi dea seama de mecanizmul prin care forma se adaptează fondului, iar noi 
ne-am exprimat astfel numai spre a arăta deosebitele operaţiuni ce constitua acest 
mecanizm, dacă ar îi pus în lucrare în mod conştient şi analitic.
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Avem a face dar aci cu o concepţiune, în virtutea că- 
reia, se creiază o stare de conştiinţă particulară ce- 
determină, întrebuinţarea cuvintelor sau ordinea lor,-— 
o imagine complexă — a cărei formă stilistică cores- 
punzătoare este ceeace se numește o figură de cuge- 
tare. Concepţia durerii ca existență însufleţită este o. 
atare imagine complexă, şi anume o personificare. Ea, se 
datorește originalității plastice alegorice, care precum 
ştim, presupune totdeauna o gindire pe care se spriji- 
neşte acea imagine dindu-i înțelesul adevărat. Gin- 
direa a, redus mulţimea, infinită a durerilor la, un singur 
caz tipic general: durerea, iar imaginaţiunea a însufle- 
ţit-o într'un fel de fiinţă independentă de sufietul omului 
și în luptă veşnică cu el. Această plăsmuire este în 
deplină concordanţă cu tonalitatea gravă a. origina- 
lităţii de intuiţie. Astfel că, plecînd dela fond “sau în- 
țeles către formă sau expresiune, dovedim în acest 
exemplu că sufletul grav al poetului a determinat ori- 

-ginalitatea plastică alegorică; aceasta a determinat. 
concepţia particulară a personificănii; iar personifi- 
carea, a determinat cele jrei sinecdoce explicate mai 
sus. ?) 

Spre a vedea însă dacă această determinare este 
reală și necesară, trebue să ne întrebăm dacă formele. 
particulare de stil întrebuințate contribuesc să indivi- 
dualizeze şi să evidenţieze forma generală stilistică— 
stilul grav — şi dacă printraceasta contribueşte la, 
clarificarea, şi precizarea, simţirii originale ce constitue 
fondul poeziei; trebue să cercetăm adică, dacă fi-- 

“gurile îndeplinesc condiţiunile specificate mai sus. 

  

1) Figurile de cuvint de mai sus caracterizate ca sinecdoce, mai pot fi inter-- 
pretate şi ca metafore. In adevăr, în cazul de faţă relațiunea dintre durere şi om: 
poate fi asemănată cu aceea dintre om şi o ființă însullețită și dusmană. în vir- 
tutea acestei asemănări, care e derivată tot din faptul primordial al personificării 
durerii prin orizinalitate plastică alegorică sud influența tonalităţii sentimentului, noi. 
putem întrebuința în locul cuvintelur ce convin stării sufleteşti numită durere, 
cușiatele ce convin unei fiinţe însullețite şi conştientă de duşmănia ei. Orcum ar 
fi interpretate însă aceste figuri, determinarea rolului lor în exprimarea concepției: 
fundamentale se face în acelaş chip. Am adoptat însă interpretarea de mai sus,. 
fiindcă arată mai clar mecauizmul de determinare al formei prin fond. 

  

 



— 209 — 

Dela, prima vedere și fără vreo cercetare mai amă- 
nunţită, observăm că versul: (202) 

Să stăpînim durerea care po om supune. 

esto mult mai expresiv decit fraza : (203) 

Să fim mai puternici decit durerea din pricina căruia oamenii 
[se desnădăjduese — 

cĂ fi mai expresiv» însemnează a, exprima, mai clar 
Si mai precis fondul —în cazul de față, tonalitatea, 
originală fundamentală. Analizînd, vedem că această 
expresivitate, ce poate fi îndată băgată de seamă, se 
poate motiva. In adevăr, cele trei figuri de cuvint între- 
buinţate nu ne impresionează supărător în mijlocul 
celorlalte cuvinte şi construcţiuni sintactice, ba încă, 
considerind că prin ele construcţiunea, sintactică so 
simplifică şi se concentrează, iar numărul cuvintelor 
şi volumul unora, dintre elo so micşorează, fără, ca, în- 
țelesul să se slăbească, putem zice, că ne , impresio- 
nează mult mai plăcut decit fraza din care ele lipsesc. 
Astfel figurile de cuvint întrebuințate do poet înde- 
plinesc prima condiţiune enunțată. In acelaș timp ele 
exprimă cu preciziune şi claritate, adică cu proprie- 
tate, concepţia poetului. Căci numai prin întrebuin- 
ţarea, lor figura, de cugetare, în virtutea căreia. durerea, 
este concepută ca, o ființă, însufleţită, devine posibilă . 
şi vizibilă. Pe de altă parte, această, figură de cuge: 
tare, la, rîndul ei, pune în evidenţă, imaginaţiunea, poe- 
tului și printr'insa originalitatea de intuiţie severă, Căci 
cînd poetul concepe durerea ca ființă însuflețită, şi ne 
exortează s'o stăpînim —pe ea care adesea, supune 
pe oameni — el ne face să înţelegem că simte durerea, 
mult mai energic decit, dacă ar concepe-o ca, pe-o sim- 
plă stare sufletească. Deci figurile de cuvinte şi de 
cugetare întrebuințate clarifică şi precizează tonalitatea, 
severă a simţirii fundamentale — cu alte cuvinte a: 
ceste forme particulare de stil îndeplinesc şi cea, de-a, 
doua, conditiune cunoscută. . 

Mibail Dragomirescu, Teoria poeziei. 14
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Odată însă ce am demonstrat că formele particulare 
de stil întrebuințate contribuesc la, clarificarea şi pre- 
cizavea tonalităţii stării sufleteşti fundamentale, se 
înţelege dela sine, că în acelaș timp am demonstrat; 

„că aceste forme particulare de stil contribuesc la in- 
dividualizarea, şi evidenţiarea formei generale stilistice 
din care fac parte. Căci în adevăr, cuvintele sa stă- 
pîni», «a supune», «om» sint mai severe şi mai ener- 
gice decit cuvintele «a, fi mai puternic», ca se desnă- 
dăjdui» şi «oameni» pe care le înlocuosc. De accea şi 
forma generală stilistică gravă întrebuințată, de poet 
— este mai caracteristică decit aceea prin care am 
reprodus aceeaş ideie, dar fără fisuri. 

Analizînd în acest chip celelalte versuri din prima, 
strofă, găsim iarăși mai multe figuri, determinate ca, 
şi cele analizate pînă acum, de originalitatea plastică 
fie sub o formă sau alta, dar necontenit în concoi- 
danţă cu tonalitatea sentimentului poetic fundamen- 
tal. Astfel : în loc de «linişte». găsim prin sinecdocă 
cuvîntul «pace» care are un înţeles mai particular, mai 
clar, mai precis, şi mai în concordanţă cu vorbele din 
primul vers, unde se vorbeşte de lupta dintre om şi 
durere. In loc de sajutor întimplător», găsim «aju- 
torul soartei», prin personificarea mulţimii întîmplă 
rilor, într'o singură concepţiune, «soarta», care în acelaş 
timp le unifică pe toate într'un singur act de gindire. 
In loc de forma afirmativă din. versul al treilea şi 
al patrulea, găsim torma, interogativă care presupune 
o figură de cugetare — interogaţia. In adevăr, această, 
formă nu e cerută de trebuința de a ne face să în- . 
țelegem ceeace vrea.să zică poetul, deoarece intero- 
paţia nu se adresează nimănui; ea e întrebuințată, 

. de poet spre a arăta, odată cu afirmarea unei gîndiri, 
o stare particulară de sentiment: melancolia faţă de 
imposibilitatea omenească de a pătrunde tainele vii- 
torului.. Această, stare particulară de sentiment severă 
este în concordanţă cu tonalitatea originalității de 
intuiţie a poetului în această poezie, iar figura de cu-  
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getare co o exprimă individualizează, forma generală 
stilistică, în care poezia e scrisă. Insă în această in- 
terozaţic, în care descoperim originalitatea ' plastică 
difluentă, so mai cuprind şi alte stări sufleteşti, în care 
găsim originalitatea, plastică alegorică noţională, care 
caracterizează plusticitatea versurilor de mai 'nainte 
şi care sint predominante în tot decursul poeziei. 
Astfel, în loc de «timpul viitor» poetul se foloseşte 
prin sinccdocă, de cuvintele mai determinate «ziua şi 
anui viitor»; în acelaș timp lo personifică înțelesul, 
așa că poate să, întrebuinţeze, în loc de «ceeace se va, 
întîmpla», expresiunea «co-o să aducă», caro se obiş- 
nucşte vorbind de fiinţe însuficţite. Negreşit că între- 
buințarea, acestei figuri este îndreptăţită, prin faptul 
că exprimă cu mai multă claritate și preciziune to- 
nalitatea, originalității de intuiţie, dar nu ne izbese 
în mod neplăcut în mijlocul celorlalte cuvinte şi . 
construcţiuni sintactice; ba încă ne produc plăcere 
cînd ne dăm seama de concordanța, lor cu acestea. 

Mai departe, în strofa a doua, intensitatea sentimen- 
tului de speranță se' măreşte ; şi, fără de a înceta să 
fie sever, el se iluminează printr'o rază do: bucurie. 
Această intensitate pune în mișcare cu deosebire ori- 
ginalitatea plastică fie difluentă fie noţională, şi care 
provoacă mai multe figuri de cuvînt și de cugetare, care 
dau expresiune clară şi preciză sentimentului. funda- 
mental al poeziei. Astfel, în primul vers, în loc de 
«peste puţin timp», prin sinecdocă avem termenii mai 
concreţi şi mai particulari «miine, poimiine»; în loc 
de «va fi fericire înviorătoare, veselă», avem prin me- 
taforă «soarele fericirii se va arăta, vesel» ; în loc de 
«în vieaţa, liniştită», avem prin continuarea metaforei 
(ceeace constitue o alegorie), expresiunea, «pe orizon 
senin». In versurile ce urmează, imaginaţiunea, diflu- 
entă care a dat naştere acestui şir strălucitor de me- 
tafore, este covirşită de cea noţională care determină 
două figuri de cugetare — două sentirițe . purtătoare 
de imagini noţionale — două. ginâiri exprimate fic-
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care printr'un vers. Innăuntrul acestor figuri de cu- 

getare, şi potrivit cu natura, lor, găsim mai multe fi- 

guri de cugetare şi de cuvint, unde ese cu deosebire 

la iveală originalitatea plastică alegorică. Astfel în 

loc de «se întîmplă adesea să fie bine» şi «după mîh- 

nire», avem prin personificare şi metaforă «binele. 
ades vine» şi «pe urmele mîhnirii». Şi tot prin me- 

taforă, în loc de «zimbire fericilă» şi «suspin dureros», 

avem azîmbire dulce» şi cama» suspin (epitete mo- 
taforice). | 

Tot astfel se explică şi se justifică figurile din strofa 

a treia. In cele intii două versuri, avem mai întii o 

figură de cuvint determinată de originalitatea plastică, 

alegorică, aci noţională, aci difluentă», «Trăeşte în vil- 

tor» e pus prin metaforă în loc de care nădejdi în viitor». 

Apoi o figură de cuvînt determinată de gindire: cuvin- 

“tele abstracte «copilăria mea» sînt puse în loc de cuvin- 

tele concrete cu care sînt în strinsă legătură : «eu, co- 

piluby, constituind figura numită metonimie. Pe lingă 

aceste două figuri de cuvînt mai avem una, în care diflu- 

enţa este vizibilă: repetițiunea: « Așa zicea tot omul... 

Aşa zicea odată...» determinată de sentiment și anume 
de acelaş fel de sentiment de melancolie, care determină. 

şi intorogaţia din strofa întîi. In aceste duuă versuri se. 

întilneşte dar originalitatea plastică sub mai multe în-: 

fățişări, şi de aceea, şi efectul acestor două, versuri nu e: 

aşa, de viu cum e acela al acelora din strofa, a doua !)- 
în care predomină originalitatea alegorică. nici aşa. 

de intens ca, în interogaţia de strofa întîi?) în care. 

predomină, originalitatea, plastică, difluentă, nici așa. 

de incisiv şi coincis ca în cele două versuri finale: 
din strofa doua) în care predomină originalitatea. 
plastică noţională. | E 

  

1) (204) Miine poimiine poate soarele fericirii 
Se ta arâla vesel pe orizon senin. 

2) (205) Căci cine știe oare şi cine îmi va spune 
„no * Ce-a să aducă ziua şi anul viitor? 

" 5) (206) Binele ades vine po urmele mihnirii 
„7... Şi o zimbire dulce dup'un amar sucpin. 
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In fine, în fiecare din cele din urmă două versuri 
alo strofei a treia, avem cite o figură de cugetare: în 
primul, în loc de «timpul trece», unde verbul este în- 
trebuinţat în sens abstract, avem cun an vine, lrece şi 
alt an îl moşteneşte», unde acel verb are un înțeles 
mai concret, şi anume din pricina, enumerațici. Aceasta, 
e o figură, de cugetare, în virtutea căreia o ideo pene- 
rală este înlocuită prin mai multe idei particulare în 
care se poato descompune. Această enumeraţie pe- 
deoparte se revelă originalitatea, plastică noţională, 
iar pe de alta originalitatea, plastică alegorică. caro 
determină pe poet să personifice sanul» şi. în acelaş 
timp să întrebuinţeze verbele «vine», trece», amoşte- 
nește» în sens metaforic. In cel din urmă vers avem 
o anlileză, o figură de cugetare prin care opunem o 
idee, o simţire, o imagine unci alto idei, simțiri sau 
imagini contrarii. In cazul de faţă antiteza o de na- 
tură noţională, fiindcă poetul opune o idee: «întrun 
an avem nădejdi», altei idei contrarii cîntr'alt an lo 
pierdem». Această opoziţie de idei nu ar avea un 
efect deplin, nu ar da o expresiune fericită simțirii 
fundamentale a poeziei, dacă împreună cu originali- 
tatea, plastică noţională nu s'ar vădi și cea alegorică 
în întrebuințarea termenilor cu înţeles metaforic. 
Aceasta se vădeşte prin faptul că danul» se personi- 
fică şi poate fi conceput că «dă» și dia» nădejdi. 
Astfel antiteza devine mai clară, mai precisă, și sim- 
tirea soveră ce constitue fondul poeziei se evidenţiază, 
mai mult, fără ca vorbele întrebuințate în acest seop 
să producă un efect neplăcut. E de observat totuşi, 
că poetul a, fost nevoit do măsura versului să între- 
buințeze, în loc de forma, obișnuită a cuvîntului 
«celălalt», forma lui ncobicinuită, cacealalalty, care. 
nu face un efect tocmai plăcut. Dacă, observăm însă 
că prin acest cuvînt unirea, cuvintelor, prin care expri- 
măm antiteza devine mai armonioasă şi că el a per- 
mis poetului să creeze metaforele «dă» şi dia» vorbind 
de dani», — toate lucruri care ne.produc un efect mai
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plăcut decit neplăcerea, ce ne-o produce cuvintul cace- 
lalalt». Putem dar scuza po poet că l-a întrebuințat, 
deşi acest fapt rămîne totuşi o licenţă. 

Analiza poeziei «Anul 18-10 se poate continua mai 
departe. In tot decursul poeziei vom avea, de constatat 
că, deosebitele figuri de cugetare şi de: cuvint sint 
determinate cu deosebire de originalitatea plastică 
noţională şi alegorică, şi au de scop să pună în 
evidenţă tonalitatea severă fundamentală a poeziei. 
Această tonalitate e în concordanță cu conţinutul 
sentimental al acestei opere poetice unde  alternarea, 
de pesimism şi optimism, de speranță şi de descura- 
jare, de entusiasm şi do îndoială, se îmbină la olaltă, 
într'o simţire melancolică sănătoasă şi senină. Fiecare 
figură de cugetare şi de cuvînt tinde să-i dea expre- 
siune şi s'o scoată în relief. Aceasta însemnează că, 
formele particulare stilistice întrebuințate de poet în- 
deplinesc cele două condițiuni specificate mai sus. 
Ele dar sînt justificate şi prin ajutorul lor cetitorul 
își poate însuși deplin concepţia poetului. 

Să analizăm acum bucata «Intristarea» (207) com- 
pusă tot de Gr. Alccsandrescu, şi în care formele par- 
ticulare de stil întrebuințate nu îndeplinesc cele două, 
condițiuni ştiute. Vom cita-o mai întiiu toată spre a 
ne da seama bine de simţirea, pe care poctul a năzuit 
s'o exprime în această bucată, şi vom sublinia, figu- 
rile, ce cuprinde: 

IL. Eu caut în natură 
Al nopţii cer prea dulce Un loc fă” de murmură 
A su răcoare lină Supus singurătăţii. 

In întmă-mi aduce 
O rază... Dur se duce HI. 
Ca vintul ce suspină., Ca Feniz făr” de moarle 

II . : Se naşte-a mea durere, - 
. i Si pieptul meu să poarte 

Scirbit peste mnăsură _-- Lovivea astei soarte 
De sgomolul cetăţii, E prea fără pulere,.    
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IV. 

Fantomă plingăloare 
Eu trec această lume 
Ca frunza plutitoare, 
Ce saltă pină moare 
Pe (ărm fără de nume, 

V. 

Cind somnul se arală 
La oameni să aline 
Strigarea lurburată 
Ce e usemănală 
Cun tuiet de albine, 

VI. 

Tovariş de "ntristave, 
Un cîine, lîngă mine, 
Prin urletelo sale, 
Natura să răscoale, 
In asto locuri vine. 

  
  

VII 

Fiinţă fără nume, 
Ce pusării dai sbor, 
Ce mărilor dai spume, 
Ce omului dai lume 
Si apelor izvor! 

VII. 

Ce pui copaci pe munte, 
Pe ceruri curcubeu, 
Necazuvi pe-a mea frunte 
Ca furiile crunte, 
Slăvite Dumnezeu ! 

IN. 

Din bolta de mărire 
Coboară-te pe-un nor; 
Alin” a mea simţire 
Do relo peste fire, 
Ori voie dă-mi să mor!l), 

Să reproducem acum această bucată numai în forma 
ci generală stilistică, fără fiigurilo prin care aceea, 
formă se individualizează: (208) 

IL. 

Al nopţii cer prea plăcut, 
A sa răcoare liniștită 
Mă înveseleşte; 
Dar pe loc mă întristez iarăşi. 

Ha 

Scîrbit foarte mult 
De tiața orășenească 
Eu caut în natură 
Un loc fă” de murmură, 
Si singuratic. 

III. 

Durerile mele, după ce încetează, 
Reîncep iarăşi necontenit. - 
Si eu nu mai pot suferi 
Durerile neinduplecate, 
Căci sint fără, putere, 

  

  

IV. 

Palid, slab şi plingind, 
Eu trec prin această lume 
Si nu ştiu în colro merg, 
Nici unde voiu nui. 

vV 

Cind oamenii dorm 
Si-şi uilă 
De viaţa neliniștită 
Și sgomoloasă, 

VI. 

Trist cum sint şi eu, 
Un cîine lîngă mine 
Prin urletele sale, 
Ca să turbure liniștea, 
In asto locuri vine. 

1) Gr. Alexandrescu «Scrieri în ersuri şi proză», 1893.
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VII. 

Eu mă îndrept spre Dummnezei- 
[vea neinţeleasi 

Care a făcut să soare păsările, 
Să aibi marea spumă, 
Să trâiască omul în lume 
Si apele să isvorască; 

Si care face să ini se'ucreţeasci 
[fruntea din pricina 

[mecazurilo» 
Infiorătoare,..— 
Ni mă roy de ea, 

IX. 

Din cerul plin de mărire 
Să se coboare pe-un nor 
Saline-a mea simţire 
De role nesuferite, 
Ori să mă lase să mur. 

VIII, 

Care a făcut să crească copacii 
„ [pe munte, 

Să se îvească curcubeul pe cer, 

Fondul acestei bucății, aşa precum reese mai cu 
scamă din strofelo VII, VIII și IX, este un sentiment 

serios: întristarea, adincă şi plină de măreție, care pune 

faţă în faţă pe om cu Dumnezeu şi-l face să ceară, 

îndurarea cerească. Formele particulare de stil trebue 

să dea expresiunea clară şi precisă acestei stări su- 

fleteşti şi în acelaş timp să nu ne impresioneze supă- 

rător în mijlocul cuvintelor şi construcţiunilor proprii 
întrebuințate de poct. 

Chiar dela început şi fără multă cercetare, compa- 

rînd bucata sub forma, ei definitivă cu bucata, desbră- 

cată, de figuri, observăm că, dacă aceasta din urmă ar 
avea particularităţile do simetrie (ritm, rimă, măsură) 

alo celei dintii, n'ar fi inferioară acesteia decit în stro- 

fele VII, VIII şi IX. In adevăr, numai în aceste strofe 

simţirea, adîncă și măreaţă ce constitue fondul poeziei. 

reese ceva mai clar şi mai precis. In adevăr, apos- 

trofa (figură de cugetare prin caro ne adresăm deodată 

şi direct cătro fiinţe însufleţite sau neînsuflețite) prin 
care poetul se adresează Dumnezeirii, unită cu repe- 

tiţiunea, relativului şi cu enumeraţiunea faptelor care : 

caracterizează pe Dumnezeu şi care sint puse în 

evidență prin întrebuinţarea, metaforică a verbului 

“ca da» — evidenţiază mai mult originalitatea plas- 

_tăcă difluentă şi în acelaș timp originalitatea plastică 

alegorică — şi una, şi alta în concordanţă cu simţirea, 

N  
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fundamentală, caracterisată mai sus, a poeziei. Dacă 
totuşi acest sentiment nu reese destul de clar şi de 
precis pricina e că, pe lingă prea mare difluenţă care 
oluscă originalitatea plastică alegorică şi ne arată de- 
fectul de concepţiune al poetului (Dumnezeu dă spumă 
mărilor, dă lume oamenilor, dă necazuri înfiorăloare ; 
să se coboare pe-un nor ca să aline durerea poetului) 
mai găsim unele defecte deamănunt, în chiar figurile 
prin care so exprimă. Astfel poetul redă ideia, din 
stroa, VII: (209) 

(Dumnezeule care faci) 
Să mi se mcreţească fruntea de necazuri 
Infiorătoare 

zicînd :' (210) 

(Finţă fără pume) ce pui 
ANecazuri pe-a mea frunte 
Ca furiile crunte — 

formă care, cu toată intenţia poetului de a sensibi- 
liza adîncimea, simţirii, produce tocmai efectul con- 
trariu, prin exagerare şi incoherențţă, semne al exce- 
sivei difluenţe, caro duce la contrazicere între deo- 
sebitele imagini prin predominarea excesivă a senti- 
mentului asupra, celorlalte puteri sufleteşti. In adevăr, 
simţirea, fundamentală se turbură, pierde şi claritatea, 
și preciziunea ci, din pricină că pe lîngă apostrofa, 
și enumeraţiunea care contribuesc la aceste calități, 
poetul întrebuințează mai mulţi tropi de naturi deo-. 
sebite, care nu so pot îmbina în aceeaşi expresie. 
Astfel el pune mai întiiu prin metonimie cauza (neca- 
zurile) în locul efectului (înereţirea); .în acelaș timp 
se serveşte în mod metaforic de verbul «a pune», iar 
cuvîntul «frunte», care fără metonimia cuvîntului 
«necazuri» ar fi avut sensul propriu, îl ia prin sinec- 
docă (partea, pentru tot) în sens figurat (căcă nu numai 
fruntea, ci întreaga, fiinţă sufere “neeazurile). Această 
acumulare de tropi de naturi deosebite în aceeași 
expresie ne pune în neputinţă de a ne realiza în
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minte înţelesul lor figurat, şi atunci sintem nevoiţi 
să luăm cuvintele în sensul lor propriu. Imaginea ce 
resultă dintr'această operațiune (Dumnezeu punind 
necazuri pe fruntea poetului) este însă neserioasă, şi 
de aceea. simţirea fundamentală de întristare adincă 
şi plină de măreție se turbură. Şi această turburare 
devine cu atit mai mare şi mai supărătoare, cu cit 
poctul spre a ne face să simţim cit do fioroase sînt 
„necazurile — ideie care constitue un element fals al 
concepţiei (necazurile orcît de mari sînt simple ne- 
cazuri)—tace o figură de cugetare, o comparaţie: cca 
furiile crunto», prin care pune şi mai în ovidenţă di- 
fluenţa, originalității plastice a poetului. Printr'această 
comparaţie, sentimentul fundamental se turbură, fireşte 
și mai mult, întrucît dă relief unei părţi din con- 
cepţie, care îi întunecă rostul, în loc să-l lumineze. 

Să analizăm acum cele două strofe de la, inceputul 
bucății. Vom. vedea îndată cît sint de defectuoase din 
punctul de vedere figurilor, ca unele ce nu îndepli- 
nesc cele două condițiuni ştiute. 

Mai întîi, în ce priveşte prima condițiune. Pootul în- 
trebuințează în sens figurat expresiunile aprea dulce», 
«lină», «peste măsură» şi «făr' de murmură» în loc 
de «prea plăcut», «liniştit», «foarte mult» şi afără sgo- 
jmot». Cite patru expresiunile ne impresionează su- 
părător în mijlocul celorlalte cuvinte, fiindcă 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 caz «prea, dulce» ; «lină» este un epitet, 
pe lingă «răcoare», ceeace ce ne face să ne gindim că, 
«răcoarea) este un fel de «apă» sau un fel de avint» 
sau o existenţă mişcătoare oarecare; «peste măsură» 
a fi să fe un epitet pe lingă vorba «scirbit» care ea, în 
ea însăşi conţine ideia de desgust «peste măsură»; iar 
«făr' de murmură» cuprinde cuvîntul neobişnuit «mur- 
mură» pentru «murmur» și e aplicat tot ca epitet 
substantivului «loc», ceeace iarăşi e nepotrivit, fiindcă,  
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prin murmur înțelegem sau sgomotul liniştit al ape- 
lor, sau în sens figurat, şoptirea conținută a unei 
mulţimi. Astfel aceste expresiuni nu so potrivesc şi 
nu formează unitate cu celelalte cuvinte nici prin în- 
țeles şi unele nici prin formă; de aceea ne şi impre- 
sionează neplăcut. 

Nici a doua condițiune nu este îndeplinită. In ade- 
văr, în amîndonă strofele numai două figuri îndepli- 
nesc acestă condiţie, şi anume: metonimia sgomotul ; 
cetăţii» (efectul), în loc de «viaţa orășenească» (cauza), 
și în afară do personificarea metaforică «supus sin- 
gurătăţii» în loc de asinguratic», Numai cele se po: 
trivesc cu simţirea fundamentală a bucății: întris- 
tarea adincă ce poate îndemna pe om să ceară îndu- 
rare dela puterea dumnezeiască, ce cîrmueşte totul,— 
şi o scot în adevăr în relief. Cine e ascîrbit de sgo- 
motul cetăţii» şi cine caută spre liniştea lui cun loc 
supus singurătăţii», trebue să aibă sufletul cuprins 
de un sentiment de întristare care, deşi la început 
nu este aşa de puternic, poate deveni, printr'o des- 
voltare naturală, tot aşa do adînc precum îl dovedim.- 
că tinde să devină spre sfirşitul poeziei. Prin urmars, 
acele două figuri formează o unitate cu fondul întregii 
poozii şi servesc să-l exprime cu mai mare claritate 
și preciziune decit dacă poetul ar fi întrebuințat ex- 
presiunile proprii «viaţa omenească» şi «singuratic». 
Toate celelalte figuri sînt defectuoase : niciuna nu for- 
mează unitate cu simţirea ce poetul are intenţiunea să 
exprime. Asttel sinecdoca «prea dulce» (sensația plăcută 
şi particulară do gust) în loc de «prea plăcută» (sen- 
saţia de plăcere în genere), nu are darul de a întări 
impresiunea de solemnitate ce ne. deşteaptă în minte 
ideia de «cerul nopţii», pe lîngă care este pusă ca 
epitet; ba încă turbură acea impresiune, care con- 
vine perfect, sentimentului de întristare adincă, ce 
constitue fondul. In acelaş caz este cealaltă sinec- 
docă elină» (termenul particular) pentru aliniştită» 
(termenul general), cu aiît mai mult, cu cit termenul 

= 
m
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«lină», precum am văzut mai sus, nici nu se potri- 
vește cu ideia, de «răcoare», pe caro vrea s'o detor- 
mine. Mai 'nainte de a cerceta, celelalte figuri, să ob- 
servăm că atit «cerul nopţii» cît şi arăcoarea nopţii» 
au fost luate în sens propriu, şi în sens propriu ni 
le-am fixat în minte, cu atît mai mult cu cît figura. 
țiunea s'a aplicat numai asupra determinărilor lor. 
Deodată însă, în al treilea și al patrulea vers, întrebu- 
inţarea, metaforică a predicatului şi complimentelor «în 
inimă mi-aduce o rază» (poetul mai face şi o greşeală de 
limbă întrebuinţînd verbul la, singular), ne face să perso- 
nificăm subiectele, după ce le înţelesesem în sens pro- 
priu. Această bruscă schimbare nu poate să nu turbure 
înțelegerea noastră și deci şi concepţia ce vrea să ex- 
prime poetul. Personificarea însă nu poate fi completă, 
din pricină, că termenul «aduce» nu se potriveşte în 
sens metaforic cu «rază», căci de o «rază» nu putem: 
zice în mod metaforic că e cadusă», ci că ce trimisă», 
sau cel mult «svirlităy. Această nepotrivire unită cu 
brusca intervenţie a personificării, nu ne dă putinţa 
să realizăm sensul figurat al cuvintelor, precum ar 
vrea, poetul, și rămînem pe jumătate la înţelesul pro- 

-priu. Atunci nu mai putem înţelege motafora «rază»= 
bucurie, iar imaginea ce ne răsare în minte este ridi- 
culă (cerul nopţii şi răcoarea lui aducînd în inima, poe- 

„tului o rază), efect care nu e de loc în concor- 
danță “cu simţirea fundamentală. “Tot aşa de fals. 
e efectul frazei: «dar se duce» — se înţelege raza — 
«ca vintul ce suspină». Mai întîi, pentrucă întrebu- 
inţarvea metaforică a lui ase duce» cînd e vorbadeo 
arază» este nepotrivită: «ducerea» presupune o miş- 
care înceată, care poate fi urmărită cu privirea mai 
multă vreme, pe cînd poetul ar vrea să ne facă să, 
înţelegem, precum e şi natural, că «raza piere» (=bu- 
curia, ţine doar o clipă). Inţelesul fals, ce provine din 
întrebuinţarea metaforică a verbului «se duce» e însă 
și mai accentuat prin comparaţiunea «ca vintul ce 
suspină», deoarece vîntul are o mişcare mai înceată 
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decit raza. Din accastă pricină iarăşi, nu ne putem 
realiza, înţelesul figurat al cuvintelor şi iarăși ni se 
deşteaptă în minte o imagine ridiculă provenită din 
înțelesul lor propriu. Astfel, în loc să înțelegem, 
precum ar avea intenţiunea poetul, că bucuria ce-o 
simte în faţa naturii dispare de odață, şi întris- 
tarea, iarăşi il cuprinde — în care caz figurile între- 
buințate ar forma, unitate cu simţirea fundamentală, — 
noi no închipuim imaginea barocă a unci raze care 
se duce, şi care se duce ca un vint, şi — ceva mai 
mult — ca un vînt care suspinăll Ce are a face 
efectul acestei imagini cu întristarea, adincă ce mînă 
pe om să, ceară îndurare dela atotputernicia lui 
Dumnezeu ? Evident, toate aceste figuri sînt rele, 
pentrucă ele nu individualizează forma generală sti- 
litică severă, în caro poezia e scrisă; şi n'o indi- 
vidualizează, pentrucă.nu exprimă cu preciziune şi 
claritate simţirea fundamentală co poetul vrea, să în- 
trupeze, ba chiar o turbură şi o nimiceşte; cu alte cu: 
vinte, ele nu îndeplinesc a doua, condiţie specificată 
mai sus. . 

$ 65. Originalitatea concepţiei face pe poet să aleagă, 
din nenumeratele figuri ce se pot face într'o limbă, pe 
acelea care redau mai bine felul său particular; asttel 
originalitatea, concepţiei trebue să dea, naştere la figuri 
tot aşa de originale, ca şi concepţia însăşi. Dacă ea, esto 
mai abstractă, poetul va, întrebuința de acele figuri în 
care originalitatea, plastică noţională, pură sau alegorică 
e mai ovidentă, precum sentinţa, antiteza de idei, ironia, 
sinecdoca, etc. Din contră, dacă poetul are o concepţie 
mai concretă, atunci el.va fi condus să întrebuinţeze cît 
se poate mai multe figuri în care se dă pe faţă originali-. 
tatea plastică propriu zisă pură dar mai ales alegorică 
cum ar fi epitetul, metafora, metonimia, prosopopeia, 
iperbola, etc. Dacă poetul are o concepţie, în care predo- 
mină stări sufleteşti sentimentale, pasionate, violente, 
atunci el va, întrebuința mai mult figuri în care predo- 
mină difluenţa şi intensivitatea (interogaţia, exclamaţia,
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antiteza de sentiment, apostrofa, obsecraţia, blestemul, 
etc.). Stilul propriu zis este dar un semn caracteristic 
al originalității poetului, iar în analiza formei, pe care 
o întrebuinţează un poet, numărul şi felul tropilor şi 
figurilor trebue cu îngrijire cercetat şi determinat, pen- 
tru ca cu: ajutorul lor să caracterizăm originalitatea, 
lui de formă, iar printr'insa originalitatea lui de fond. 

„D. Aplicaţie critică. 

$ 66. Adovăraţii poeţi în poeziile lor bune, orcit de să: 
raci sau orcit de bogaţi în figuri ar fi, orcît de îndrăs- 
ncţe sau modeste figuri ar. întrebuința în exprimarea 
concepţiei lor originale, nu fac nicio greşeală avind 
multo sau puţine figuri, figuri exagerate sau timide. 
Căci dacă poetul adevărat întrebuinţează figuri multe 
şi exagerate, el nu face aceasta, spre a ne înşela cu stră- 
lucirea formei sale. Mulțimea, figurilor și îndrăsneala 
lor îi este dictată de vr'una din însuşirile concep- 
țiunii sale însăşi. Şi din contră, dacă el întrebuin- 
țează puține figuri şi fără strălucire, această n'o face 
pentrucă nu e poet puternic, dar pentrucă felul par- 
ticular al concepţiei sale, orcit de adincă ar fi ea alt- 
minteri, cere numai nişte astfel de modificări modeste 
ale limbii. Cu totul din potrivă, stă lucrul cu poeţii 
cei falsi sau cu poeţii cei adevăraţi, cînd scriu fără 
inspirație adevărată. Şi unii şi alţii întrebuințează fi- |. 
gurile pentru ele însele. Ei nu se întreabă, dacă ele: 
trebue să corespundă sau nu unei concepţii funda- 
mentale din caro să derive. Concepţia chiar e de pri- 
sos. De aceea, orciît de strălucitoare şi orcit de multe 
sau orcit de cumpătate şi de restrinse la număr figuri 
vom găsi în producţiile lor, să ne păzim dea fi în-. 
şelaţi. Prima noastă grijă e de a ne întreba, dacă ele 
dau expresiunea unei 'reale gîndiri poetice. Din mo- 
mentul ce constatăm această, lipsă, orce figură nu are 
nicio valoare. Exemplul (18) e destulă dovadă.  



Gr. Alexandrescu este un poet foarte necgal. Isbu- 
teşte mai totdeauna în poezia didactică, mai. rar în 
oda eroică şi elegie şi foarte rar (şi poate chiar nicio- 
dată) în poezia erotică. Am văzut mai sus ce multe 
figuri întrebuinţează acest poet în strofele, ce am ana- 
lizat în elegia, «Intristarea», şi cit de puţin isbutite 
sînt : mulţimea, figurilor nu poate să dea nici o valoare 
poetică unei compoziţiuni lipsite de concepţie. Să cităm 
acum 0 bucată din «Epistola d-lui maior Voinescu Il» 
tot do dinsul: (211) 

In zadar mai dăunăzi am vrut prin poezie 
Să scap de-o bagutelă, de-o mică datovie, 
Și-am arătat acelui care cerea parale, 
Că viața esto scurtă şi vrednică de jale; 
Că aurul, argintul, metaluri păcătoase, 
La omul ce-o să moară nu sint trebuincioase, 
Că averea n'o ducem în lumea viitoare; 
I-am făgăduit încă o elegie mare, . 
Care pe larg să-i spuc, curat să-i dovedească 
Cum trebue averea să o despreţuiască; 
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 înțeleagă 1). 

O analiză cit de sumară a, acestei bucăţi ne: duce 
la convingerea, că farmecul ei poetic, care constă din- 
trun umor sănătos nu provine decit din pricina, idei- 
lor înşirate de poet din forma, stilistică generală pe 
care am numit-o umoristică ($ 61), nicidecum din 
pricina figurilor. In adevăr, în toată bucata abia găsim 

„două _trei.expresii figurate şi care, de altminteri, se 
găsesc și în proză. Ceva mai mult: cele mai multe din 
aceste expresii figurate slăbesc impresia, pe care vrea 
s'o facă poetul. Efectul bucății poetice provine din în- 
lănţuirea ideilor, din tonalitatea, şi concizia, formei ge- 
nerale stilistice care exprimă cu preciziune şi claritate 
concepția, reală şi originală a poetului fără ajutorul 
formelor particulare. . 

1) Gr. Alexandrescu «Scrieri în versuri şi proză».
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Faţă de această bucată poetică, putem pune o alta, 
în care, din contră, exagerata, bogăţie și îndrăzneală, 
a figurilor contribue la intensitatea, efectului, prin 
faptul că acele figuri corespund unei concepţiuni reale 
iar nu sînt plăzmuite numai pentru ele însele. In ade- 
văr, rar se găseşte un mai mare lux de figuri, o mai 
mare îndrăzneală în plăzmuirea lor, ca în splendida 
baladă populară «Mioriţa», din care am citit finalul 
mai sus (37) şi din care reproducem acum și partea 
dela început : (212) 

Pe-un picior de plaiu 
Pe-o gură de rau, 
Iată vin în vale 
Se cobor în cale 
Trei turme de mici 
Cu trei ciobănei: 
Unu-i Moldovean 
Altu-i Ungurean, 
Şi altu-i Vrăncean. 
Iar cel Ungurean 
Şi cu cel Vrincean 
Mări, se vorbiră 
Şi se sfătuiră 
La apus de soare, 
Ca să mi-l omoare 
Pe cel Moldovean 
Că-i mai ortoman 
Şi are oi mai multe 
Mindre şi cornute 
Şi cai învăţaţi 
Și cîni mai bărbaţi.   

Jar cea Mioriţă 
Cu lina plăvită 
Do trei zile 'ncoace 
Gura nu-i mai tace, 
Iarba nu-i mai place,— 
Ori eşti bolnăvioară 
Mioriţă, mioară ? 
— Drăguţule bace, 
Dăţi oile 'ncoace, 
La negrul zăvoi 
Că-i carbu de noi 
Şi umbra de voi, . 
Stăpîne, stăpine, 
Iţi chiamă şi-un cîne 
Cel mai bărbătesc 
Și cel mai frățese 
Că lapus do soare 
Vor să mi te-omoare 
Baciul Ungurean 
Şi cu cel Vrincean... 

Intensitatea, simţirii originale a Moldoveanului, care 
presimte că va fi ucis de soţii săi, dragostea, lui du- 
ioasă şi senină pentru oile şi ciinii. lui, liniştea, sa, în 
fața morţii ; deplina, sinceritate cu care simte durerea, 
adincă a mamei sale, şi mila, fără sbuciumare, de du- 
rerea ci, sînt admirabil exprimate prin figurile între- 
buințate de poetul popular. Prosopopeia,- prin care 
face mioriţa să cugete și să vorbească ca o fiinţă, 
omenească, personificările” fluerului care va cînta «cu 
drag», «duios» şi «cu foc» la capul celui.care se va  
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odihni în mormiînt ; splendida, alegorio' prin care în-: 
făţişează moartea lui ca o nuntă la care ia, parte ! 
toate puterile măreţe ale naturii ; şirul de metafore 
prin care mama desnadăjduită descrie frumuseţea / 
fiului său,—toată această bogăţie de figuri îndrăzneţe 
nu jicneşte întru nimic simţirea fundamentală de du- 
ioşie şi seninătate a piesei. Ele izvoresc din ca, şi-şi 
iau puterea din ea, sigur şi nesilit. 

Exemple tipice, în care bogăţia, de figuri, cînd nu 
sînt susținute do o concepţie adevărată, nu produce 
niciun efect și nu are nici o valoare, găsim foarte 
multe în poeziile elegiace ale lui Bolintineanu. Cităm 
de probă «Singur» (213): - 

Stelele misterioase 
Scutur discul lor tăcut; 
Aurele graţioase 
Florile voios sărut; 

, Pasările cîntătoare 
, Se îmbată de amor; 

Orele ncașteptătoaro 
Tau plăcerile în sbor. 
Eu pe patul meu de chine 
Singur în tăcere sint 
Alo candelei lumine 
Strălucesc ca p'un mormînt. 

Tonalitatea sentimentului dela începutul poeziei 
stă în contrazicere cu accea a sentimentului dela, 
sfirșit: concepţia dar lipsește. De aceea mulţimea fi- 
gurilor nu ne spune nimic. 

In fine, ar mai trebui să cităm un exomplu ana- 
log cu (211),spre a, arăta că formele generale de stil, 
care pot exprima, o concepţie dată, fără să întrebuin- 
ţeze figuri, nu sint de ajuns spre a face efect poetic 
cind poetul n'are nici o concepţie. Este destul însă 
să amintim, între altele, bucata (8), în care se poate 
vedea cu prisos în ce constă prozaismul ei. Constă, 
anume în lipsa de concepţie poetică, lipsă pe care 
autorul nici măcar nu încearcă să o acopere cu aju- 

Mihail Dragomirescu, Teoria poeziei. 15
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torul figurilor, — fapt de care nici nu trebue să-l mai 

învinovățim. 
Astfel forma, care are cea mai mare însemnătate 

la exprimarea, fondului, n'are nici o valoare din mo- 

mentul ce fondul lipseşte. 

 



CAP. V 

FORMA POEZIEI 
(Sfârşit) 
  

Simetria sau ritmul în genere 
(VERSIFICAȚIA) 
  

44. Fundamentul simetriei. 

$ 67. Al treilea eloment al vorbirii, prin care poetul. 
caută să dea o formă concretă concepţiunii sale, esto! 
simetria sau ribmul în genere. Vorbirea, fie proprie, fie ! 
figurată, este constituită dintr'o seric de sunete care 
nu sînt indiferente din punctul de vedere al expri- 
mării concepțiunii. Această serie de sunete poate fi 
mai potrivită sau mai puţin potrivită cu concepţiu- 
nea, şi o poate face mai mult sau mai puţin trans- 
misibilă celui ce vrea să ia, cunoştinţă do ca. Nu este 
de loc indiferent nici tonul pe care no silește să-l 
dăm vorbirii aşezarea vorbelor în frază, nici pauzele 
ce le facem, nici lungimea sau scurtimea, frazelor, pro- 
pozitiunilor sau părţilor de propoziţiune ce se succed 
între pauze, nici succesiunea vocalelor şi consunelor 
ce constitue deosebitele cuvinte din vorbire!). Reunirea 
caracteristică a acestor elemente am văzut ($Ş 53 ,55) 
în adevăr, că poate da naştere la nişte forme generale 
stilistice, co caută să dea expresiune unei anumite 

1) Vezi nota 6, p. 179 sqq.
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însuşiri a conceptiei, şi anume ritmului originalității 

de intuiţie. Astfel am putut caracteriza stilul elegant 
abrupt şi manierat. | 

Dar caracterele, ce constitue aceste forme generale 

stilistice, deşi ușor do recunoscut și de formulat în 
genoral, nu sint uşor de studiat în amănunte şi nu 

știm încă, dacă s'a ocupat cineva să rezolve cu pre- 

ciziune această problemă : în ce reunire de elemente 

materiale (în cazul de faţă de «sunet») constă simetria, 

complicată, ce deosibeşte stilul elegant de stilul abrupt . 

sau un stil elegant sau abrupt de alto forme stilistice 

de acelaş fel? Atita numai știm, că acea reunire de 

elemente este în strictă dependenţă de o calitate a sim- 

ţirii co constitue fondul concepției poetice, și anumo 

do ritmul ei. Acest ritm ce se regăseşte mai cu ace- 

leaşi însuşiri în tot ce scrie un poet original, fio în 

proză, fie în versuri, se transmite materialului ce servă, 

de expunere, adică vorbirii, şi constitue una din deter- 

minările esenţiale, prin care putem caracteriza origi- 

nalitatea. Pocţii, care imitează pe un poet mare, nu - 

imitează atît vocabularul, sintaxa, stilul sau fondul 

poeziilor, cit ritmul simțirii lui, care li se impune fără 

voia lor, şi pe care, fără voia lor, ei îl transmit 
dicţinnii lor poetice. Sau chiar dacă imitează voca- 

! bularul, sintaxa, stilul, fondul, aceasta o fac, întru- 

cît prin ajutorul lor scot în relief acel ritm particular . 

al simţirii poetului original, care îi farmecă, îi obse- 

dează şi-i trădează cunoscătorilor. Ceeace a făcut 

bunioară po mulţi să creadă că Vlahuţă nu este 

decit un simplu imilalo» al lui Jiminescu, este faptul 

că, în adevăr, în multe din poeziile lui el imitează 

ritmul (nu al versului ci al vorbirii) lui Eminescu. 

EI nu devine în adevăr el însuşi decit cînd întrebuin- 

țează stilul abrupt, semn al unui dramatism liric, al. 

unei lupte sufleteşti proprii, în care ritmul simţirii 

eminesciane nu se mai simte de loc. Tot astfel, ceea- 

de deosibeşte versificaţia unui poet de versificaţia. 

altuia, pe lingă elementele proprii acesteia, şi despre: 
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care vom vorbi îndată, este în cea mai mare parte | ritmul vorbirii. Ceeace face ca, versurile unui poet; să | "pară inculte, deslinate, neînstrunate, este tocmai lipsa, * de acel ritm propriu vorbirii, care nu este decit semnul exterior al ritmului adînc al simțirii poetului. Prin simelrie, vilm în genere sau versificaţie, nu înțelegem ritmul vorbirii, ale cărui elemente sînt mai mult sau nai puţin inanalizabile și proprii poeţilor, ci acea regularitate a deosebitelor elemente comune vorbirii auzite, ce se poale analiza şi care poale fi întrebuințată de orice poet, fără ca printraceasta să sufere întru ceva originalitatea hui. Formele de sime- trie sint ca niște tipare cu margini precise, în care vorbirea, poetică esto turnată şi prin care ea capătă, o existenţă obiectivă, de sine stătătoare, întocmai ca, operele de artă plastică. Ele ușurează transmiterea, lor, şi do aceea jucau un rol atit de însemnat cînd * omul n'avea pentru păstrarea ideilor alt mijloc decit memoria, 
$ 68. Deşi formele simetriei pare că au o existenţă oarecum independentă, de concepţia poetului — de oarece aceleaşi forme pot fi întrebuințate cu acelaş succes de poeţi cu totul deosebiți în privința, origi- nalităţii — totuşi între ele şi între sentimentul, ce poetul vrea, să, exprime, trebue să fie o consonanță generală. Astfel formele simetrice care cuprind ver. suri scurte și variate, prin urmare cu multe pauze şi multe rime, se potrivesc mai bine cu sentimentele vii, vesole, Din contră, formele simotrice, cu versuri lungi cu pauze regulate și rare se potrivesc mai bine cu simţirile severe şi triste, Tot aşa, unele versuri so consideră mai potrivite spre a exprima stări sufleteşti energice, decit altele, care sînt mai potrivite spre a, Sluji de vestmint sentimentelor duioase. Această re- laţie dintre deosebitele forme ale simetriei şi simţirile ce constitue fondul concepțiunii poetice, e numai ge- nerală ; nu are aceeaşi însemnătate ca, relaţia, dintre ritmul vorbirii şi simţirea fundamentală ce constitue
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clementul esenţial al concepţiunii, dar totuşi există, și 

formele simetrice contribue în oarecare măsură să mă- 

rească claritatea şi preciziunea, întrupării unei concop-. 

țiuni poetice. 
Spre a so vedea gradul de importanţă al formelor 

simetrice în poezie, n'avem decit să punom forma ori- 

ginală versificată a unei bucăţi față în faţă cu forma 

ci schimbată, în care ordinea vorbelor nu mai per- 

mite să se recunoască elementele simetrice. Să ex- 

porimentim aceasta, la, cunoscuta, poezie a lui Emi- 
nescu «Co te legeni codrule ?» (214) (215) 

Forma originală "Forma schimbată 

— Ce te legeni codrule, — Co te legcni, cu crengile 

Fără ploaie, fără vînt La pămînt, codrule, 

Cu crengile la pămînt? Fără, vînt, fără ploaie? 

— De ce nu m'aş legăna, — Dacă vremea mea trece, 

5 Dacă trece vremea mea. 5 Do ce nu m'aş legăna? 

Ziua scade, noaptea creşte . Scade ziua, creşte noaptea, 

Şi frunzişul mi-l răroşte. Şi-mi răreşte frunzişul ; 

Bate vintul frunzan dungă - 
Cintăreţii mi-i alungă; 

10 Bate vîntul dintr'o parte, 
larna-i ici, vara-i departe! 
Şi do ce să nu mă plec, 
Dacă pasările trec: 
Peste virf de rămurele, 

Viîntul bate în dungă frunza 
Şi-ai mei cîntăreți mi-i alungă; 

10 Dintr'o parte bate vintul 
Ici e earna, departe-i vara! 
Şi, dacă trec pasările, 
Do ce să nu mă plec? 
“'rec peste vîrf de rămurele 

15 Trec în stoluri rîndunele 15 Rindunelele în stoluri, 

Şi duc gindurile mele Ducînă cu cele a mele ginduri 

Şi norocul meu cu elel: Si al meu noroc! 

Şi se duc po rind pe rînd, Şt pe rind po rînd se duc, 

Zarea lumii 'ntunecînd, intunecînd a lumii zare; 

20 Şi se duc ca clipile 20 Şi, ca clipele se duc, 

Scuturînd aripele, Scuturiînd aripele, 

Şi mă lasă pustiit, Si pustiit, amorţit 

Veştejit şi amorţit. | Si vestojit mă lasă 

| Şi cu doru-mi singurel, - Si singurel cu doru-mi 

og De măngîn numai cu el. 23 De numai cu cl măngin. 

O simplă comparaţie dintre impresia covîrşitor de 

duioasă.lină şi dulce a formei originale cu aceeaş im- 

presie întretăiată, turburată ce se simte în forma, 
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schimbată, unde nu mai întilnim aproape nici un ele- 
ment simetric, ne duce la, convingerea, că vorsificaţia, 
joacă un rol însemnat în exprimarea sentimentului ce 
constitue fondul concepţiei. Trebuo să facem însă o 
rezervă. Impresia co ne face a doua bucată, este atât 
de deosebită de aceea a bucății originale, nu numai 
din pricina lipsei de simetrie, ci și din pricina, lipsci 
ritmului vorbirii co ştim că e în aşa strinsă legătură, 
cu ritmul co caracterizează simţirea, fundamentală, a 
unci poczii. In adevăr, noi, schimbînd ordinea, vorbelor, 
am schimbat şi întonarea, originală ce caracterizeaza, 
acel ritm. Aceasta, se constată cu evidență, dacă com- 
parăm versurile: (216) 

Bate vîntul dintr'o parte 
Farna-i ici, vara-i departe, 

cu forma lor schimbată: (217) 

Dinitr'o parte bate vintul. 
Ici e iarna, departe-i vara. 

Vedem îndată, că în acesto din urmă versuri impresia, 
de covirşitoare melancolic esto înlocuită cu o impresie 
oarecum de demonstrare și mustrare didactică. Această, 
schimbare de impresie provine mai mult din faptul 
că am schimbat accentul şi deci ritmul vorbirii, decâţ 
din faptul că am înlăturat simetria. In adevăr, dacă 
am face schimbarea, celor două versuri, fără să schim- 
băm ritmul original al vorbirii și am zice: (219). 

Iarna-i aproape, vara-i departe, | 

impresia, de melancolic, deşi mai puţin covirşitoare 
se păstrează totuși: nu se află cu desăvirşire înlocuită 
cu'altă impresie ca în exemplu (217). 

Orcum ar fi, analizînd prin comparaţie cu forma, . 
schimbată versurile originale, cu deosebire versurile 
8 şi 9, unde cu înlăturarea simetriei nu se înlăţură 
ritmul vorbirii, vom ajunge la, convingerea că sime- 
tria are un rol destul de mare în exprimarea senti-
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mentului fundamental al poeziei. De altminteri, deter- 
minarea însemnătăţii rolului, pe care-l joacă ritmul 
-vorbirii și simetria, este greu do făcut, din pricină că 
adevăratul poet în exprimarea concepției sale combină 
în mod instructiv într'o sinteză unitară amîndouă aceste 
elemente, aşa, încît la analiză par'că constituese o sin- 
gură existenţă cu greu de desfăcut în elementele ei com- 
ponente. Sperăm însă, că din exemplele aduse s'a putut 
stabili importanţa relativă a acestor două elemente, 
simetria, fiind mai puţin importantă decit ritmul vor- 
birii, dar totuşi destul de importantă, pentru ca, să 
merite a fi obiectul unui studiu special cînd e vorba 
de forma, poeziei. 

De altminteri, chiar dacă ea n'ar juca alt rol decit 
acela de a da unei opere poetice margini mai precise 
şi deci o existenţă mai de sine stătătoare, tor ar pre- 
zenta o importanță suficientă spre a fi studiată în 
deosebi de celelalte elemente ale formei. 

B. Elementele simetriei. 

$. 69. Elementele comune vorbirii auzite, din a căror 
rînduire regulată se pot alcătui deosebite forme sime- 

trice, trebuincioase exprimării poetice, sint în număr 

de patru, 
Astfel mai întiiu, în privinţa, cuvintelor. Ele pot 

avea, între ele trei elemente comune: 

1. numărul silabelor: «soare şi ase-nin». 

2. oarecare sunele sau silabe: «lună» şi «limpezesc»; 
«ver-de» şi aşa-de»; ală-turi» şi csă-turi». 

3. pozițiunea accentului tonic: «so-re» şi «râ-ză» 
ase-nin» ; şi «slă-vesc). 

Cînd găsim un element. comun la două sau mai 

multe vorbe, zicem că se potrivesc sau sint, simelrice 

"în privinţa, acelui element. 
Astfel avem în cuvinte trei feluri de potriviri: în 

numărul silabelor, în poziţiunea accentului tonic şi în 

oarecare sunete sau silabe. 
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I. Potrivirea în numărul silabelor, găsindu-se la, 
“vorbe izolate, sc găseşte, şi în reunirea, lor în vorbire. 
Ea, constitue un element însemnat al simotriei ' şi 
poartă numele de mdisură. 

Astfel, dacă, citim următoarea reunire do vorbe: (219) 

Sus în brazii de pe dealuri, luna 'm urmă ţine strajă, iar 
“izvorul prins în vrajă răsărea sunind din valuri, — 

observăm că, fără voia noastră, facem pauze după 
vorbele «dealul, «strajă», «vrajă», şi «valuri» şi dacă 
înnumărăm silabele, ce se cuprind între două pause 
consecutive, observăm că sint în număr de 8: (220) 

Sus în bra-zii de pe dea-luri 
1 2 3456 7 8 

luna ?n ur-mă ţi-ne stra-jă 
iar is-vo-rul prins în vrajă 
ră-să-rea, su-nînd din val-uri 

Reunirea de vorbe de mai sus se descompune ast- 
fel în patru unităţi de cite S silabe. Aceste patru 
unităţi au ca element comun numărul silabelor, au 
adică aceeaşi măsură. 

II. Potrivirea în privinţa oarecăror sunete sau silabe 
devino mai evidentă și mai plăcută, cînd se află la 
sfirşitul cuvintelor şi 'cind este însoţită de potrivirea 
de accent. 

Aşa, bunioară, în vorbele «dor» şi «răb-dă-tor» 
«ste-le» și ară-mu-rele» «dă-ti-nă» şi “aelă-ti-năio. 

Această potrivire de sunete de la sfirşitul vorbelor 
ŞI începînd cu ultima, vocală accentuată se numește 
rimă, şi constitue un al doilea, element însemnat al 
simetrii. Cuvintele ce se potrivesc se numesc rimate. 

Cind potrivirea sunetelor e necompletă, atunci ea, 
poartă numele de asonanță, d. ex. ameu» şi «Ceahlău» ; 
«per-de» şi «ste-te». 

Mai puţin însemnată, e potrivirea, sunetelor dela, 
începutul cuvintelor, care poartă numele de aliteraţie : 

de ex: lu-na lu-minoasă, lu-ceşte.
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In reunirile de vorbe ce constitue vorbirea, rima, 
se pune totdeauna la sfirşitul unităţilor determinate 
de măsură, fiind considerată ca un semn al sfirşitului 
acestor unităţi. Asttel în exemplul do mai sus avem 
două rime: 1) adea-luii», care sfirşește unitatea, întii, 
şi «vă-luri», care sfirşeşte unitatea a patra și 2) 
«stred-jă»,. care stirșește unitatea a, doua, şi avră-jă», 
care sfirşeşte pe cca de a treia, 

ŢII. Potrivirea în privinţa poziţiunii. accentelor în 
două sau mai multe cuvinte, sau în două sau mai multe 
reuniri de cuvinte, co constitue vorbirea, constitue un 
al treilea element, şi cel mai important, al simetriei, 
și poartă numele de rit propiu zis. 

Astfel, dacă cercetăm poziţiunea accentelor în uni- 
tăţile determinate do măsură, văzute mai sus (220), 
observăm că prima unitate are patru silabe accen- 
tuate, și anume silaba, întfia, a treia, a cincea şi a 
şaptea: (221) 

Sas în bră-zii de pe deă-luri, 
1 3 5 7 

şi că această succesiune do accente se potriveşte cu 
aceea din celelalte unităţi: (222) 

la-na 'n îr-mă ţi-ne strea-jă 
1 3 5 7 
iâr is-vo-rul prins în mreâ-jă 
ră-să-rea su-nind din vă-luri. 

Aceasta, însemnează că pe lîngă simetria în privinţa 
măsurii și rimei, vorbirea mai poate prezinta o sime- 
trie în privinţa poziţiunii accentelor, adică în privința, 
ritmului propriu zis. 

IV. Simetria de ritm şi de măsură mai atrage 
după ele o altă simotric, caro e vizibilă numai în vo- 
bire : simetria de pauză. Astfel, după fiecare unitate 
de măsură, care se sfirșeşto, precum am văzut, cu o 

x 

 



rimă nouă, facem o pauză înainte de a pronunţa uni- 
tatea următoare. Această, pauză se repetă după fic- 
care unitate de măsură, adică la intervalo regulate, 
astfel că, pe lingă simetria în numărul silabelor, mai 
avem Şi o simetrie de pauze. In exemplu de mai sus 
avem atitea pauze cite unităţi de măsură sînt—patru, 
și anume după ficcare rimă. Tot astfel mai avem o 
simetrie de pauze— dar acestea cu mult mai mici — 
în năuntrul fiecărei unităţi de măsură, din pricina 
ridicării şi scoboririi vocii, cerute de succesiunea ac- 
centelor, ce constitue ritmul. Astfel în unitatea, de mă- 
sură: (223) 

Sus în | Drâ-zii | de po | deâ-luri | 

avem trei pauze mai mici după ficcare silabă ncac- 
centuată (care în pronunțare depinde de silaba ac- 
centuată precedentă), pe lingă una mai mare la, stir- 
şitul unităţii de măsură, Aceste pauze mici şi mari 
se regăsesc și în unităţile de măsură celelalte: cele 
sint simetrice, şi în această privinţă, și constituese 
astfel un alt element al simetriei. 

Cind unitatea de măsură are mai mult de opt sau 
zeco silabe, atunci în afară de pauzele descoperite 
pînă acum, mai descoperim o pauză la mijlocul uni- 
tăţii de măsură, mai mare decit pauzele ce despart 
accentele, mai mică decit pauzele co despart unită- 
țile de măsură şi care, ca şi pauza, finală, nu poate 
cădea, în mijlocul unui cuvint, ci totdeauna, între două 
cuvinte. Astfel în unitatea de măsură de 16 silabe: 
(22.1) 

Lu-nă | ti stă | pâna |năp-ţii |pt a, | lu-mii |bol-tă | lu-noci 

pe lingă şase pauze mici şi una mare la sfîrşit, mai 
descoperim o alta intermediară, după cuvintul «nopţii». 

Simetria, de pauză, care cade la mijlocul versului 
poartă numele de cezuri, şi constitue al patrulea, ele- 
ment al rilmului în genere.
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$ 70. Reunirea, acestor patru elemente în decursul 
dicţiunii, dă naştere la niște forme, mai complicate 
dar unitare, de simetrie, ce se numesc versuri, 
Senumesc dar versuri unităţile, în care se descompune 

vorbirea şi la care constalăm simetrie de măsură, de 
vilm propriu zis, de pauze şi în genere, de rimă. 

Unii consideră, rima ca un element secundar în com- 
poziţia versurilor: versurile pot rămîne tot versuri, 
fără ca totuși să fie rimate. Aceste feluri de versuri se 
numesc albe, şi, deşi bucăţile poetice cu astfel de com- 
poziţie metrică sînt posibile în limba, noastră, versurile 
totuşi nu au lapidarism: elo nu au adică o existență, 
de sine stătătoare atit de precisă ca cele rimate. 
Sint însă posibile în alte limbi, ca bunioară în limba, 
germană sau engleză, 

Vorbirea; ce se poate descompune în versuri, se nu- 
mește vorbire versificată; iar actiunea de a, pune o 
vorbire liberă în vorbire veisificată se numește ver- 
sificaţie. Spre a, face mai ovidentă simetria, elemen- 
telor lor comune, versurile se scriu unele sub altele, 
şi se încep cu literă mare, spre a arăta totuşi indi- 
vidualitatea lor relativă. Astfel reunirea de vorbe de 
mai sus, descompunîndu-se în patru versuri, se ştie 
că. se scrio astfel: (225) 

Sus din brazii do pe doaluri 
Luna plină ţine strajă, 
lar izvorul prins în mreajă 
Răsărea sunind din valuri. 2) 

$ 71. Versificaţia are de fundament concordanța 
generală ce: trebue să se găsească între ca şi între 
concepțiunea, poetică. Cind versificaţia nu se potri- . 
veşte cu cerinţele concepțiunii, ea nu-şi îndeplineşte 
menirea; ea, întunecă fondul poetic al poeziei în loc 
să-l evidenţieze ; ea, constitue astfel un defect al formei. 
In exprimarea, în versuri a concepţiei sale, poetul trebue 
să respecte dar cel puţin o condiţiune negativă, : ver- 

  

12) Eminescu, «Făt Frumos din teius. 
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sificaţia ce întrebuințează să nu producă un efect 
contrariu aceluia pe care-l urmăreşte prin concepția 
sa. Ar fi mai bine ca poetul prin versificaţia sa să 
facă cit mai expresivă concepţia, dar dacă el nu poate 
face aceasta, atunci cel puţin să caute ca forma sa 
versificată să nu turbure întrun fel sau într'altul 
efectul co urmărește prin poezie. 

Btectul, ce orce poet trebue să urmărească prin 
operele sale, știm că este emoțiunea estelică: simţirea, 
ce ni se deşteaptă în suflet cînd înțelegem unitatea 
unui lucru — frumuseţea lui. Emoţiunea, estotică este 
însă un sentiment foarte gingaș ; ca solicită, spre a se 
produce, întreaga noastă atenţiune, și se turbură foarte 
uşor : ea încetează îndată ce atenţiunea este cit de 
puţin distrată. Este evident, atunci, că condiţiunea, 
formulată mai sus, ce trebue să îndeplinească deose- 
bitele elemente ale simţirii în vorbirea versificată se 
poate reduce la următoarea: versificația să m con- 
țină pavliculărităţi ce ar distrage atențiunea de la 
contemplarea concepțiunii asupra căreiu ea lrebue 
să rămină loldeauna concentrală. 

Această, condiţiune nu se poate îndeplini decit prin 
îndeplinirea unci alte condițiuni pe care o vom for” 
mula îndată. Vorbirea, versiticată, fiind prin natura ci 
oarecum nenalurală (căci nimeni nu vorbeşte în ver- 
suri), trebue totuşi să nu no facă, niciodată această im- 
presie : nefirescul ei ne-ar distrage atenţiunca dela; con- 
templarea fondului poetic. Acest scop nu se poate atinge 
decit cu condiţiunea, ca ribmul vorbirii, care ştim că, stă 
în directă legătură cu ritmul şi deci cu energia pro- 
pric a simţirii poetice originale, să nu fie niciodulă. 
sacrificat. necesităţilor versificaţiei.. Numai cînd vor- 
birea îşi păstrează ritmul său propriu derivat din ori- 
ginalitate, numai atunci versificuția încetează de a 
face impresia de nefirească. Ceva mai mult: dacă. 
poetul ştie să păstreze intact ritmul vorbirii, atunci 
atenţiunea, se concentră așa de bine asupra concep- 
țiunii, că nu mai este distrasă de întîmplătoarele
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particularităţi necorecte ale simotriei. Astfel no 6x- 
plicăm de ce trecem aşa de ușor peste unele greşeli 
de versificaţie ce întîlnim la adevărații poeţi, și de 
ce nu le trecem cu vederea la cei fără talent. Ade- 
văratul poet păstrează ritmul vorbirii, care e esenţial, 
în paguba necesităților simetrice, care sînt acciden- 
tale; poetul fără de talent, fără concepţie originală şi 

„fără ritm propriu, caută din contră să îndeplinească 
acele necosităţi, în paguba ritmului vorbirii. De aci 
naturalul unuia și artificialitatea celuilalt, de aci in- 
dulgența noastră față de cel d'intiiu şi severitatea, 
noastră pentru cel de al doilea, 
+ Totuși, nici poetul adevărat nu poate merge prea, 
departe cu disprețul formelor simetrice. Orcit do ca- 
racteristic şi de energic ar fi ritmul vorbirii, care 
menţine atenţiunea, în atitudirea sa. contomplativă 
față de concepţia poetică, el îşi perde puterea, dacă 

„greșelile de simetrie sînt prea multe si prea, evidente. 
In acost caz rezultă o disonanţă care impresionează 
rău auzul: atenţiunea este distrasă de sentimentul de 
neplăcere al acestei impresiuni, şi emoţiunea estetică 
se turbură. 

Negligenţolo do simetrie, al căror efect neplăcut, co 
ar turbura omoţiunea estotică, este înlăturat de ener- 
gia şi claritatea caracteristică a ritmului vorbirii pot 
fi subsumate în aceiaşi categorie cu negligențele de 
limbă şi pe care le-am numit; licențe poetice ($ 49). 
Licenţele poetice sau nesligenţele permise sînt foarte 
variate, iar însemnătatea, lor nu depinde de particulari- 
tăţile, cu care se prezintă, ci de valoarea ritmului vor- 
birii caracteristic poeziei. Astfel, spre exemplu, o rimă 
insuficientă la un poet adevărat poate fi o licenţă poe- 
tică, adică o greșală permisă, pe cînd aceeaşi rimă—tot; 
cu aceleași particularităţi, la un poet; lipsit de talent, 
este pur şi simplu o greşală. La cel d'intiiu este li- 
cență poetică, pentrucă, atenţiunea solicitată de energia, 
ritmului vorbirii nu poate fi distrasă de ea; la cel 
de-al doilea, lipsind energia, ritmului vorbirii, atenţiu- 
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nea, se turbură foarte uşor de orce ncîngrijire sime- 
tric, iar acestea, trebue să apară atunci ca greşeli, iar | 
nu ca licente poetice. 

Pornind acum dela principiul că efectul concep- 
ţiunii poctice nu trebue să fie niciodată turburat do 
particularitățile versificaţiei, şi raportîndu-ne la deo- 
scbitele particularităţi de pronunțare ale limbii, putem 
determina ce condiţii speciale trebue să îndeplinească 
celo patru elemente ale simetrici pentru ca să fio cu 
succes întrebuințate în exprimarea poetică, 

$ 72. 1. Măsura.— Cit de luna poate să fie un vers? 
Dacă ar fi prea, lung nu l-am putea pronunţa în tim: 
pul unei respiraţiuni ; intervenirea unei a doua res- 
pirațiuni sau continuarea, celei dintii peste timpul, 
pe care-l permite funcţionarea, fisiologică normală, 
poate produce un efoct neplăcut, care distrage aten- 
țiunca, ce-ar trebui să rămînă concentrată asupra fon- 
dului poetic, și prin aceasta emoţiunea estetică se 
poate turbura. Acelaş lucru s'ar întîmpla dacă ver. 
surile ar fi prea scurte, dar atunci din altă pricină. 
Dacă, bunioară o bucată poetică ar fi compusă din 
versuri de o singură silabă, atunci la fiecare pereche 
de versuri ar trebui să avem o rimă. Asemănările de 
sunete ce constitue rima, ar fi astfel aşa, de apropiate, 
încit nu Sar putea să nu atragă prea mult atenţiu- 
nea, asupra ;acestei particularităţi de formă, fireşte 
în paguba, emoţiunii estetice, care, spre a se produce, 
cere ca atenţiunea să fie întreagă solicitată de fondul 
poetic. Astfel în limba noastră nu putem avea ver- 
suri mai lungi de 18 silabe; nici prea, scurte decit în 
cazul cînd le alternăm cu versuri mai lungi. 

Repetirca prea, deasă a unui element simetric, cînd 
nu € întrebuințat spre a produce un efect caracte- 
ristie fondului poetic, devine monotonie, şi contribue | 
la adormirea, atenţiei, ceeace iarăși este în paguba | 
emoţiunii estetice. 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 

i 
i



, 
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iarăşi împreună, dâr avînd o silabă mai puţin sau: 
mai mult decit cea d'iîntii pereche. Această reculă nu 
esto însă neapărat necesară în romiîneşte, cel puţin 
pînă acum, de oarece în general urechea noastră nu 
este obişnuită să remarce monotonia rezultată din 
repetiţia, necontenită a aceleiaşi măsuri. Ea e de alt- 
minteri împrumutată din versificaţia, franceză. 

Astfel avem versuri în măsură de 18 silabe alter- 
nind cu versuri în măsură de 17; şi tot astfel alter-- 
nează versurile în celelalte măsuri: 16 cu 15, 14 cu 
13, 12 cu 11, 10 cu 9, 8Scu 7, etc. 

Cîteva, exemple: (226), (227), (228), (229) 

Cu spaimă-arunc privirea'n urmă-mi |! au cine sint? de unde vin? 
Străină-mi este lumea întreagă |! şi mie fusu-mi sînt străin, EL 

In juru-mi sbuciumata lume |! cu plins de valuri mă'mpresoară, 
De-asupra liniştea cternă || a stelelor mă înfioară 1) lie 

Din cea zare luminoasă || vine-un lung şir Ge cocoare lare 
Aducind, pe-aripi întinse, || calde raze de la soare: silabe 
Iată-le de-asupra noastră, || iată-le colo sub nor 
în văzduh călăuzite |; de-un pilot bătrin cocor. 2) silâe 

Și atunci de-o fi ast-fel, | atunci în vecie | 12 
Suflarea ta calaă || ca n'o să'nvie, silabe 
Atunci graiul dulce | în veci este mut, | 11 
Atunci acest înger |i n'a fost do cit lut. 3) silabe 

Pe un picior de plaiu (5 | 

Pe o aură de raiu , 5 silabe 

Iată vin în cale , 

So cobor în vale | 6 silabo 
Trei turme de mici | 

Cu trei ciobănei. :) 5 silabe 

- Această alternanță, la noi nu este respectată decit. 
de puţini poeţi: cei care ţin la ea mai mult sînt, 
Alecsandri şi Bolintineanu. Eminescu n'o respectă. 
mai niciodată ; versurile lui cu un număr de' silabe- 

1) D, Nanu, «Din Neants. 
2) Alecsandri, «Cocoarele». 
3) Eminescu, "Mortua est», 
4) Alecsandri, Poezii populara «Mioriţa». 
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fără soţ; sînt amestecate la întîmplare cu cele cu nu- 
măr cu soț, ca şi în poeziile populare, unde alternanța, 
măsurii, se găseşte numai din întîmplare şi numai 
la un număr mic'do versuri: (230) 

De co pana mea rămîne în cerneală, mă întrebi ? | 15 
De ce ritmul nu m'abato cu ispita do la trebi? silabe 
De ce dorm îngrămădite între galbenelo file | 1 

o
 

Iambii suitori, troheii, săltăreţele dactile ? 
Dacă tu ştiai problema astei vieţi cu care lupt, 1 
Ai vedea că am cuvinte pana chiar să o fi rupt. 
Căci întreb, 14, co-aş începe să încerc în lupta, dreaptă, 16 
A turna în formă nouă limba, vecho şi 'nțeleaptă ? 

st
 

Acea tainică simţire, care doarme n a mea hartă 16 
In cuplete do teatru s'o desfac ca po o marfă? 
Sau cu seto să cat forma ce să poată să lo'ncapă,— 16 
Să le scriu, cum cere lumea, vre-o istorie pe apă ?..,1) 

$ 73. Dacă toate vorbele şi-ar păstra, totdeauna, acelaș 
număr de silabe, alcătuirea măsurii unui vers n'ar fi 
tocmai uşoară. Vorbele însă, chiar în vorbirea, liberă 
pot fi lungite, şi mai cu seamă scurtate, şi aceasta 
îngăduo poetului să se servească la, locuri potrivite de 
cuvinte, care, dacă şi-ar fi păstrat totdeauna, acelaş nu- 
măr de silabe, n'ar fi putut fi întrebuințate. Scurtarea 
şi lungirea, vorbelor depinde do numărul vocalelor 
care, precum știm, se pot un! în diftongi sau triftongi 
sau pot cădea înaintea altora, fără ca fizionomia, 
cuvintelor, din care fac parte, să se altereze. Astfel 

„Yorba «auzind», care are do obiceiu trei silabe, poate 
fi luată în măsura, versului numai de două silabe, 
reunind prin fenomenul numit sinizeză vocalele a şi 
u în diftongul cau»: «au-zind» (231) 

In vuietul de vinturi auzit-am al lui vers?) 

Cuvintele «fică», «primesc», «viață» au de obiceiu 
numai două silabe; prin dicreză, putem însă să le 
facem de trei silabe, precum le găsim în limba, veche: 
afi-i-că», «pri-i-mesc», «vi-ea-aţă» (232) 

1) Eminescu, «Scrisoarea Il», 
2) «Hugăciunea unui Dac». 

Mihail Dragomirescu, Teoria Poeziei. * 16
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Salutare umbră veche, priimeşte 'nchinăciune 1) 

Unii pocţi (Gr. Alexandrescu) nu se mulţumesc 
cu contopirea sau dostacerea vocalelor din năuntru 
unui cuvint, ci dau afară prin sincopare pe unele 
care sînt scurte. Astfel în loc de «vea-cu-ri-le», zic 
«vea-cu-r'lo», şi reduc astfel cuvintul dela patru la 
trei silabe: (233) 

A! întorcînd privirea spre veacur'le trecute 2) 

Micșorarea sau mărirea volumâlui unui cuvînt prin 
aceste mijloace fac însă totdeauna efect neplăcut, e 
un obstacol pentru pronunțare şi deci o pricină de 
distragere a atenţiei. Nu sînt dar de recomandat; 
ba chiar sincoparea, care în alto limbi, precum în 
limba germană, este cu succes întrebuințată, trebue 
cu desăvirșire exclusă din versificaţia, noastră. 

$ 74. Mai importante, şi prin rolul lor şi prin îngădu- 
irca de care trebue să se bucure, sint reducerile de vo- 
calo dela începutul și sfîrşitul cuvintelor, cînd se află 
în vecinătatea, altor cuvinte care se sfirşesc sau încep 
tot cu vocale. Poetul român are într'o privință o 
mare înlesnire în alcătuirea măsurii versului, pen- 
trucă el poate face asemenea reduceri, și mai are şi 
posibilitatea de a pune după un “cuvînt care sfirșeşte 
cu o vocală un alt cuvînt care începe cu alta, adică, de 
a întrebuința_hiaţul, ce în alte limbi nu se permite. 
Limba noastră tolerează în vers mai totdeauna aseme- 
nea întîlniri ; şi aceasta, din pricină că vorbele noastre 
conţin un foarte mare număr de alăturări de vocale în 
chiar lăuntrul lor, aşa că acest fenomen constituește 
oarecum o caracteristică a limbii române; iar feno- 
menele ce sînt obicinuite într'o limbă nu pot fi nici 
într'un caz considerat ca, nearmonioase şi ca o cauză, 
de turburare ataenţiunii. Hiatul dar e permis; şi 
numai cind vocalele ce se întinese sînt prea multe 

1) Gr. Alexandrescu, «Umbra lui Mircea la Cozia», cd. 3841. 
2) Gr. Alexandrescu, eMeditaţia», 1833, . 
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şi prea apropiate prin natura lor, el trebue evita 
sau înlăturat. Evitarea se obţine întrebuinţind alto 
cuvinte decît cele ce prezintă acea disgrațioasă în- 
tilnire de vocale; iar înlăturarea, prin fenomenele 
cliziunii şi conlopirii, de care vom vorbi mai jos. Re- 
gule precise care să ne spună, cînd hiatul trebue să 
fie tolerat şi cînd nu, — nu pot fi formulate, — în 
afară de regula, generală cunoscută : hiatul să nu pro- 
ducă o cacotonie care să distragă atenţiunca cititorului 
sau ascultătorului dela contemplarea concepțiunii 
poetice, | , 
Inlăturarea hiatului se face sau prin contopirea într'un 

diftong a vocalei cu care sfirşeşte un cuvînt cu vocala 
care începe cuvintul următor; sau prin eliziunea uneia. 
din aceste vocale. Atit contopirea, cît și eliziunea nu 
se poate face totdeauna, ci numai dacă natura voca.- 
lelor alăturate o permite, sau dacă prin eliziune nu 
se strică fizionomia "auditivă, a cuvintelor, adică nu 
se îndepărtează în mod evident de vorbirea obişnuită, 

Astfel în vorbirea curentă niciodată a nu se elidă 
înaintea lui o, nici nu se poate împreuna, cu el spre 
a face un diftong. Nu se zice şi nu se poate zice, spre 
exemplu, niciodată «oraș» sau «la-oraş), deoarece 
«oraş» sună ca şi cind ar fi un singur cuvint, și 

“mintea noastă auzindu-l e îndemnată să-i găsească un 
înţeles pe care nu-l are; iar «la-oraș» nu se poate pro- 
nunța, fiindcă în această poziţiune nici a nici o nu se 
pot pronuţa scurtat spre a mijloci formarea unui 
diftong. | 

Vocala d înainte de o se poate elida uneori, alteori 
nu, după cum rezultatul eliziunii strică sau nu fizio- 
normia auditivă a cuvîntului. Astfel se poate zice «iat'o», 
«înseamn'o>» «laud'o» în loc de ciată-o», cînseamnă-o», 
«laudă-o», pentru că prin eliziuno se accentuează numai 
caracterul enclitic al pronumelui 0, ceeace este în di- 
recţiunea desvoltării limbii, şi prin urmare nu se alte- 
rează inenatural înfățișarea, cuvintelor. Nu se poate 
zice însă «c'omul», c'orcare», ic'oraşul», în loc de acă
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omul», «că orcarey, «că oraşul», pentrucă rezultatul 
„eliziunii ne dă niște reuniri de sunete: acomul», «co- 
reare», «coraşulb, care au aerul a fi niște cuvinte nouă, 
al căror înţeles mintea este îndemnată să-l caute fără 
trebuință şi fără succes. Orco îndemn fals al minţii 
implică o distracţie a, atenţiunii, ceeace este în paguba, 
emoțiunii estetice, pe care orce operă poetică trebue 
s'o producă. - 

Indreptarul dar în privinţa întrebuințării eliziunii 
şi contopirii este însăşi firea limbii. Poetul deci trebue 
să so ferească de orce eliziune sau contopire, care nu 
se potriveşte cu această fire. Spre a şti însă care sînt 
eliziunile şi contopirile, de care trebue să se ferească, 
trebue să cunoască, viaţa intimă a, limbii, cărările pe 
care ea, le va urma în desvoltarea sa, fenomenele, ce 
sînt posibile între deosebitele ei elemente şi puterea, 
de plasticitate a acestor elemente. 

$ 75. Cezura. — Sub numele de cezură se înțelege 
de obiceiu pauza, care se face pe la mijlocul versurilor 
mai lungi şi care le împarte mai tot deauna în două. 
părți egale numite emistihuri: Zicem «pe la mijloc», 
pentrucă, nu totdeauna cezura cade drept în mijlocul 
versului şi deci emistihurile nu sint totdeauna, precum 
am crede după numele lor (f:i = jumătate, ortyos = 
vers), adevărate jumătăţi de vers. Aşa bunioară în 
versurile: (234) 

Oaspeţii caselor noastre | cocostirei și rindunelo 
Părăsit-au a lor cuiburi || şi-au fugit do zile rele 1) 

cezura, cade exact la jumătate, după a 8-a silabă, ele 
avînd în tot 16 silabe. 

Insă în versurile: (235) 

Sara pe deal buciumul sună cu jale 
“Turmele-l urc - stelele scapără 'n cale...2) - 

cezura, cade după a 4-a, silabă, ele avînd în tot 12 si- 
labe. Dar în toate cazurile cînd versul are un număr 

  

1) Alecsandri, «Sfirşit de toamnă». 
2) Eminescu, «Sara pe deal», 
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nepereche de silabe, cezura e nevoită să îm partă versul 
în două părţi neegale, emistihul întfiu avînd de obi- 
ceiu 0 silabă mai mult decît cel do al doilea. Astfel bunioară sînt versurilo : (236) 

Dela vulturi pin! la vrabii |! dela lcu pin "lu culboe 
Toţi trăesc în înfrățire |!) și în linişte petrec ; 
Ca în virsta cea de aur | am văzut adescori 
Vulpile găinărese || lupii i-am văzut păstori 1) 

$ 76. E de observat că nu totdeauna, lungimea ver- 
sului provoacă cezura. Cu deosebire se observă aceasta, 
la versuri de 9, 10 şi 11 silabe, care pot avea sau nu 
cezură după factura versului s'au după construcţia, 
frazei. Astfel în versurile : (237) 

In cel palat de marmoră antică 11 silabe 
Ce poartă, 'n frunte-o scumpă mozaică 31 » 
Tablou artist, || do secoli adinirat, 10 , 
Reamintind Olimpul încîntat, 10 

(Alecsandri, «Palatul Loredano») 

cezura nu e evidentă decit în versul al treilea, după 
a patra silabă, unde coincide cu o pauză naturală a 
vorbirii. 
„In celelalte versuri ea, nu e necesară, de loc, şi ver- 
surile pot fi recitate fără nici un repauz caracteristic. 

Din contră, în următoarele versuri, mai scurte decit 
cele de mai sus: (238) 

Pe cînd la cuibu-i || pasărea sboară 10 silabe 
C'un țipăt jalnic || ca un suspin, 2 
Și, plecind capul || sub aripioără, 10 2 

"Pa creanga mică | adoarme lin, | 9 
Alecsandri, <Craiu nous 

deși mersul vorbirii nu indică toidoauna, o pauză în locul cezurii. i | 
Aceste două observaţii ne conduc la, ideia că ce- 

zura nu este provocată, precum se susține de obi- 
ceiu, de necesităţile respiraţiunii, care regulează, în 

  

1) 4. Namwn., «Povestea Vulpii».
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adevăr precum am văzut (72), lungimea versului, nu 
însă şi poziţiunea, cezurii. După această veche teorie, 
pauza dela mijlocul versurilor lungi ar proveni din pri- 
cină că aceste versuri n'ar putea fi pronunțate întregi 
în timpul unei expiraţiuni ; că expiraţiunea se sfirseşte 
odată cu primul emistih, şi că deci, spre a pronunta 
şi celalt emistih, mai e nevoie de o inspiraţie la ju- 
mătatea, versului. Această inspiraţie (în timpul căreia 
se ştie că nu putem articula niciun cuvint) ia un timp, 
care ar fi reprezentat prin pauza, ce constitue cezura. 
Experienţa însă probează că expiraţiunea, care urmează 
inspiraţiunii ce facem mai înainte do a recita un vers 
orcit. de lung, este suficientă pentru pronunțarea în- 
tregului vers, chiar cînd am indica intenţionat pauza 
corută de cezură. Şi apoi, chiar dacă sar găsi per- 
soane cu respiraţia atît de scurtă, încît să nu poată 
pronunța în timpul unei expiraţiuni un vers de 16 
sau 18 silabe,— faţă de care cezura ar fi explicabilă 
prin necesităţile respirațiunii — nu putem adinite nici 
întrun caz că aceleaşi persoane ar avea trebuinţă de 
două inspiraţiuni pentru pronunțarea unui vers de 9, 
de 10 sau 11 silabe, unde totuși găsim evidente ce- 
zuri. Ex. : (238). 

Alta undeva găsim temeiul acestei pauze caracte- 
xistice: în simetria accentelor, ce constitue ritmul 
propriu zis. In adevăr, această simetrie se întemeiază 
po faptul că în vorbire avem şi silabe neîntonate pe 
lîngă cele întonate şi că cele d'intii sînt împreunate în 
pronunțare cu cele de-al doilea, se sprijinesc pe ele şi 
fac împreună un fel de unitate de pronunțare mai mare 
decit 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 metrică, ca una ce poate servi tot aşa de bine, 
ba chiar mai. temeinic, la măsurarea versului, ca 
şi silaba. Aceste unităţi, cînd sînt mai multe întrun 
vers—cceace se întîmplă.în toate versurile mai mari 
de 2 sau 3 silabe—implică după fiecare din ele o mică 
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pauză necesitată de ridicarea din nou a, tonului pentru 
pronunțarea unităţii metrice următoare (ef. Și $ ....), 
Dar precum silabele neaccentuate în pronunțare trebue 
să so rezeme pe o silabă accentuată cu care fac îm- 
preună o unitate metrică, tot astfel unele unităţi me- 
trice în timpul pronunțării se reazemă po alte unităţi 
metrice mai accentuate, mai puse în evidenţă prin 
vorbirea noastră, şi formează împreună cu ele nişte 
noi unități do măsură, mai complexe decit unitatea, 
metrică. Aceste unităţi de măsură care cuprind în 
sine mai multe unităţi metrice le-am putea numi 
grupe melrice. Astfel în versul de 16 silabe: (239) 

Mii de coifuri lucitoare es din umbra 'ntunecoasă 1) 

avem mai întiu următoarele opt unităţi metrice»: (240) 

Mii de | coi-furi | Lă-ci | todere | es din | ttm-bra | ?ntiă-no | cod-să, 
1 2 3 5 ti 7 3 4 

care ar putea fi schematizate astfel: (241) . 

1 2 5 4 5 6 7 8 

Citirea fucestur vers după această schemă, făcînd să - 
se simtă/cîte opt accentele împreună cu pauzela ce 
condiţionează, constitue pronunţarea, brută a acestui 
vers. Aceste unităţi metrice întw'o pronunțare mai 
artistică se unesc două cite două, dînd naștere la 
patru «grupe metrice», în care prima unitate metrică, 
este mai accentuată decit cea de a doua. Aceasta, face 
ca după fiecare grupă metrică să se simtă în vorbire 
o pauză ceva, mai mare decit acelea, ce se găsesc între 
unităţile metrice. Astfel pronunţarea versului de mai 
sus, ţinînd seama de aceste observaţii, sar putea 

  

1) Eminescu, «Scrisoarea ll»,
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schematiza în modul următor, în care fiecare unitate 
metrică este însemnată printr'o acoladă iar fiecare 
grupă prin două acolade: (2:12) 

1 2 
E x + 1 x 1 === 

3 4 | 5 pe 

  

Versul de mai sus ar fi să se pronunţe atunci 
astfel : (243) 

Aii de coifuri | lici-toare |] es din umbra | mline-coasă 

Dar nici aceasta nu constitue adevărata pronunțare 
artistică. Mlădierea vocii, pe care 6 avem în pronun- 
țarea, artistică a unui vers, trebue să subordoneze nu 
„numai unităţile metrice grupelor metrice, dar şi pe 
acestea unor fragmente mai voluminoase ale versului. 
Aceste fragmente, cărora grupele metrice se subordo- 
nează în pronunțare, sînt emislihurile. Precum o uni- 
tate metrică cuprinde două silabo, dintre care una 
accentuată ; iar grupa metrică, două unităţi metrice, 
dintre care una mai întonată ; tot aşa, omistihul 
cuprinde două grupo metrice, dintre care una mai 
apăsată. Şi negreşit, dacă după fiecare unitate me- 
trică am avut o pauză mai mică, iar după fiecare 
grupă metrică o pauză ceva mai mare, — după fic- 

- care emistih vom avea o pauză şi mai mare. Asttel pro- 
nunţarea definitivă a versului de mai sus poate fi 
schematizată în modul următor: (244) 

i 2. 

        

  

+ N „3 DN 4 + 5 + 6 + 8 | 

sp la == 
—— ——— | ——— | | __] 1 | 1 n | i 
l a. II “ll NA Il! I 

A B 
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Iar versul în definitiv se pronunţă astfel : (245) 

Mi de coifuri lucitoare | es din umbra 'ntunecoasă, 

Cezura aşa dar, pauza care se face după primul! 
emistih, nu este datorită respirației ci necesităţii de 
a accentua mai mult una, din grupele motrice, în care 
se descompune emistihul. Asttel, în versul de mai sus, 
trebuind să aceentuăm prima grupă metrică din pri- 
mul emistih, sîntem nevoiţi să lăsăm tonul pronun- 
țind pe cea de-a doua; vroind să pronunțăm prima 
grupă metrică din al doilea omistih, care trebue să 
se pronunţe mai accentuat, ca şi cea corespondentă 
din primul cmistih, în mod natural trebue să facem 
o pauză, care ce tocmai pauza, ce cunstitue cezura. . 

Cu această teorie a cezurii ne putem explica lesne 
existenţa ei chiar la versurile a căror scurtime face 
imposibilă, teoria respiraţiunii. 

In adevăr, să luăm unul din acest fel de versuri: 
-(246) “ 

Pe creanga mică || adoarme lin . 
1 2 3 45 678 9 

Acest vers are o cezură după a 5-a silabă, care-l 
împarte în două emistihuri, dintre care cel din urmă 
are numai patru silabe. De ce are acest vers cezură ? 
Pentru că în prima parte a acestui vers silabele nu 
sint grupate numai în unităţi metrice, ci şi în grupe 
motrice, Dacă ar fi grupate numai în unităţi metrice, 
versul n'ar avea, trebuinţă de cezură. Astfel versul: 
(247) 

S'a, dus vieata, falnicei Venetii, 
1 2 345 678 91011 

care are două silabe mai mult decît versul de mai 
sus, se pronunţă fără cezură, din pricină că silabele 
sint grupate numai în unităţi metrice: (248) 

Sa dus | vieă | ţa fl | nicti | Vent] ţii
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In versul de mai sus (246), găsim la începutul lui o- 
grupă metrică, care s'ar putea schematiza, astfel: (2-19) 

Pe crean || ga mi | că 

  

Ea este constituită din a doua unitate metrică care 
e completă şi din a, treia unitate metrică care e ne- 
complectă. Existenţa acestei grupe metrico dă va- 
loare de grupă metrică şi primelor două silabe, care 
altminterea n'ar constitui decît o simplă unitate me- 
trică, iar reunirea lor constitue un adevărat emistih. 
Astfel scandarea, acestui început de vers se confundă 
cu prima, formă (243) a pronunțării artistice: (250) 

Pe crcan-ga ml-că 

Pronunţarea artistică cere însă ca una din aceste 
grupe să fie mai accentuată; şi din pricină că uni- 
tățile metrice din care se compune vorsul sînt ac- 
centuato pe a doua silabă, grupa metrică accentuată, 
va, fi cea de a doua, care de altminteri se şi prezintă, 
cu caracterele specifice unci asemenea grupe. Asttel 
pronunţarea, definitivă a acestui început; de vers, caro 
are valoare de emistih, va fi: (251) 

Pe crean-ga mică... 

Acest fel de pronunțare cere neapărat o pauză după 
a doua, grupare metrică, care nu e decît cezura, care 
termină totdeauna primul emistih al versului. Dar din 
momentul ce prima parte a unui vers dobindeşte va- 
loarea de emistih, aceeaş valoare o dobindeşte şi cea, 
din urmă parte a lui,:chiâr dacă n'ar cuprinde nici 
o grupă metrică, Ceeace se şi întîmplă în adevăr cu    



versul ce analizăm. Astfel că pronunţarea, definitivă 
şi completă a, întregului vers so face astfel: (252) 

Pe crean-ga mică i] 
i 

doar-me lin, 
1 2 3 45 

a 
67 85 9 

  

“după schema: (253) 

IN 

ot lil 
acceontuind cu deosebire silaba 4-a și a 9-a, şi trecînd 
repede peste celelalte silabe acentuate.. 

Adevărul celor co spunem cu privire la pronunțarea, 
acestui vers so probează definitiv prin faptul că pootţii 
co întrebuințează acest vers nu păstrează cu riguro- 
zitate decit accentul de pe a 4-a silabă şi a, 9-a,—cel 
dintiiu făcînd parte din grupa metrică, completă ce 
dă caracter do emistih primei părţi a versului, cel de 
al doilea făcînd parte din a doua, unitate metrică a, 
celui de al doilea emistih și caro ia caracterul de 
grupă metrică prin corespondenţă cu grupa metrică 
completă din cel d'intiiu emistih. lată citeva, exemple 
din chiar bucata, de undo am luat acest vers («Craiu 
nou» de Alecsandri): (254) 

C'un țipăt jalnic ca un suspin 

! 

  

      

  

alla 
Şi plecînd capul sub aripioară 

alo sl 
Numai de soare fu sărutată 

lo sol = ŞI-
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Părul său negru ca nori de ploae 

  

  

      

a | a | 
> —|- (4) — | | (9) 

Ades copila mînără vioae 

= all gl 
Și urmau drumul oitind de dor 

= [e zf s-a 
Ea cîntă dulce ca ciocîrlia 

- = all gr 
Şi suna, gingaş atunci cimpia 

+ | | AS 
—— = — 

  

-- - | 

  

Trăgeau cu sorții noaptea la lună, ete. 

+ | x | ] + | . II 

I-a (9) | 
unde se vede că numai accentul după a 4-a șia 9-a 
silabă este statornic, pe cînd celelalte chiar cînd ver- 
surile sînt corecte, pot să lipsească, Aceasta ne arată 
că acest vers trebue pronunțat. accentuind totdeauna 
cu deosebire grupa, metrică a doua, din primul emistih 
şi grupa, metrică (sau unitatea metrică devenită grupă 
metrică) a doua din al doilea emistih; iar această 
pronunțare face necesară, cezura după prima grupă 
metrică accentuată, 

$ 77. Ordeciteori cezura cade între două silabe 
dintre care una e neaccentuată și alta, accentuată, 
pauza, ce o constitue este :moderată. Cînd însă ea 
cade între două silabe neaccentuate și mai cu seamă 
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între două, silabe accentuate, atunci pauza, ce o con- 
stitue este mai lungă. | 

Aceasta se poate observa comparind următoarele versuri: (255), (256), (257) 

Cînd pluteşti pe mișcătoarea, | mărilor singurătate. 
(Eminescu), 

Și cu el mândrul || stre?n peri (Alecsandri). 
Și osteniţi || oâmeni cu coasa 'n Spinare, (Eminescu) 

în care cezura se face între cuvinte, care în vorbirea, 
liberă au tot atit de strinsă legătură între ele, astfel 
că pauzele ce constituese deosobitele cezuri provin 
numai din pricina versificaţici. In aceste exemple, ast- 
fel luate, se observă cu evidenţă o mai mare pauză, 
unde cezura, cade întro două silabe neaccentuate și 
mai cu seamă între cele accentuate (256), (257). 

Verificarea, regulelor de mai sus se face şi mai bine 
dacă comparăm cezura, din cele din urmă două Ver- 
suri, cu cezura, versului: (258) 

Dar cînd a înţeles || că n'are frîu strunit, (A. Donici) 

In adevăr, în dreptul cezurii acestui vers, care cade 
între o silabă neaccentuată și una, accentuată, vorbirea, 
indică o pauză care ar putea, să determine o îndelun- 
gire a pauzei ce constitue cezura ; totuşi pauza, ce con- 
stitue cezura, în acest vers este mai mică decit aceea, 
a celor două versuri (256) (257) în care cezura cade 
între două silabe neaccentuate sau accentuate, fără. 
ca, mersul vorbirii să mai indice vreo pauză. 

Aceste observaţiuni ne duc la o concluzie, care ne 
va fi de mare folos la studierea ritmului propriu zis, 
In adevăr, pauza mai îndelungată, ce sîntem siliţi s'o 
facem între două silabe neaccentuats sau accentuate ne 
demonstră cu evidență că în româneşte e mai greu a 
pronunța succesivfără pauză la mijloc două silabe neac- 
centuale dar mai cu seamă două silabe accentuate, şi din 
contră e uşor a pronunța două silabe succesive dintre
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care una este accentuată. Prin urmare succesiunea 
accentelor care va fi capabilă să nu întoarcă atenţiunea, 
dela contemplarea, fondului, către greutăţile de formă, 
va [i aceea a allernării regulate a silabelor accentuate 
cu cele neaccentuate; iar cind am vrea loluşi să între- 
buinţăm în versurile noastre şi combinații de două sau 
mai mulle silabe accentuale sau neaccenluale una 
după alla, va trebui neapărat să le despărțim în pro- 
naunțave prin pauze, care vor fi mai mari, cind vor 
despărţi emistihuri, şi mai mici, cind vor despărți 
grupe sau unităţi melrice. Astfel cezura este chemată 
să joace un rol foarte însemnat în compoziţia versu- 
rilor, prin variaţia ce putem introduce cu ajutorul ei 
în combinaţia silabelor accentuate şi neaccentuate în- 
năuntru versului, , 

$ 78. Din momentul ce nc-am dat seama de semni- 
ficaţia, cezurii, putem uşor scoate oarecare reguli se- 
cundare privitoare la întrebuinţarea, ei. Astfel, ştiind 
că accentuarea vorbirii nu trebue să vină în conflict 
cu accentuarea versului și că cezura este derivată 
tocmai din această din urmă accentuare, scoatem re- 
gula secundară, că cezura, nu trebue să despartă cu- 
vinte care. în vorbire ar fi aşa de strîns legate unele 
de altele, încît să nu permită o schimbare de accen- 
tuare. Din acest punct de vedere versul: (259). 

Soarele-apunînd privi spre || virfierile 'ncromenite 

are 0 cezură rea, întrucit desparte pe «spre» de avir- 
furile», cu cure în vorbire este într'o prea strinsă lo- 
gătură, şi prin înțeles, şi prin pronunțare: prin înţeles, 
întrucit prepoziţia n'are rost decît în unire cu substan- 
tivul ce leagă; prin pronunțare, întrucît «spre», nea- 
vînd un accent bine caracterizat, este rezemat şi sus- 
ţinut în pronunțare de accentul cuvîntului evîrfurile», 
aşa, că e cu deosebire disgrațios să pronunţăm pe cel 
d'intiiu- separat, mai încet şi rezemîndu-l de o silabă 
accentuâtă anterioară, iar pe cel de al doilea, să-l pro- 
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nunțăm cu toată tăria pe caro i-o dă poziţiunea, sa 
de grupă metrică principală în al doilea omistih. 

Adeseaori versul, mai cu seamă în operele dramatice, 
esto întrerupt în deosebite locuri. In aceste cazuri, pe 
lingă pauza, ce constitue cezura, propriu zisă, dictată de 
accentuarea deoschită a emistihurilor, sîntem nevoiţi 
să facem alte pauze provenite din întreruperea vorbirii. 
Versul se înfăţişează atunci cu mai multe cozuri; ba, unc- 
ori, înţelesul cere ca pauza caro depinde de vorbire să fie 
mult mai maro decit aceca ce constitue cezura. Aceste 
pauze cerute de rostul vorbirii nu pot cădea în orce 
parte a, versului. Cezura, fiind o parte organică â ver- 
sului, nu trebue nimicită cu desăvirşire de rostul vor- 
birii întrebuințate în vers, căci, nimicindu-se ca, se 
-desorganizează, și versul însuş se nimiceşte Cind pau- 
zele cerute de necesităţile vorbirii cad mai departe de 
locul cezurii, aceasta nu poate fi jienită cituș de puţin. 
Nu tot aşa se întimplă lucrul, cind acele pauze cad 
prea aproape de cezură. In adevăr orco apropiere, prea 
mare a pauzelor vorbirii do cezură ne sileşte să facem 
una din două: sau să facem numai o pauză, cea ce- 
rută de vorbire, şi să noglijăm pe cea cerută do cezură; 
sau să facem una, după alta două pauze: una a vor- 
birii (în cazul cînd această, pauză cade în primul 
emistih) şi alta, a, versului (cezura). In primul caz, 
cezura e nimicită, şi versul desorganizat; în al doilea, 
caz, pauza, cerută de vorbire ni se pare aşa, de moti- 
vată prin rostul vorbirii, că pierdem din vedere ar- 
monia, derivată din versificaţic, şi asttel pauza făcută 
la cezură ni se pare nenaturală : cele două pauze una 
după alta ne isbese în mod neplăcut. Spre a ne con- 
vinge de adevărul acestor observaţiuni n'avem decit 
să studiem următoarele versuri, unde găsim cesuri în 
deosebite părţi ale versului: (260), (261), (262), (263), 
(264), (265), (266). | 

Și peri a ţării noastre || stea! | Lumină unde eşti ? 

Doamne! | dacă lumea-aceasta | e un fum, de ce-ai zidit-o ?
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Ascultaţi ! | acea fantomă || face semn | dă o poruncă!!!) 

"O durere! | cine oare || to-a sădit pe-acest pămint! 

Rătăcitu-le | vezi moartea || to aşteaptă 'n pragul viețio! 

Scumpă răsvrătire ! | Toate || drepturile cad cu tine 

Si de ce să-l cruţi acum ? | Să | piară trădătorul țării! . 

Versurile subliniate sînt defectuoase tocmai din pri- 

cina prea apropiatei pauze a, vorbirii de pauza cesurii. 

Prin urmare încă o regulă secundară în privința 

cezurii ar fi, ca pauzele vorbirii să cadă la o depăr 

tare mai mare decâl o unitate ritmică de cezura propriu 
A Zisă, 

$ 79. IL. Rilmul (propriu zis), care este cel mai- 
important element al simetriei, se constată mai întii, 

ca şi măsura, cezura, şi rima, la două sau mai multe 
versuri şi anume cînd accentele din fiecare vers se 
succed în aceeaș ordine. In exemplul: (267) - 

" Bă-te Lâşi, din fuga mâre, 
Bă-te Turci, po smti că-lă-re?). 

1 3 - ? “ , 

accentele din versul întîiu, se succed din două în două 
începînd cu prima silabă ; așa că silabele accentuate 
sînt cea dintii, cea, de a treia, cea dea cincea şi 
cea de a şaptea; accentele din cel de al doilea, se 

succed tot astfel şi încep cu prima, silabă. Intre amân- 
două, versurile există o simetrie în privinţa poziţiunii 
accentelor, amîndouă au acelaş ritm. | 

Ritmul îl putem constata însă nu numai la mai 
mulle versuri, cum e cazul cu măsura şi rima, ci şi 
la unul singur. In adevăr, măsura constă în numărul 
silabelor ; silabele însă vin una. după alta, fără între- 
muipere, astfel că nu putem constata, în ndunlrul ver- ! 
sului vreo - simetrie în. privinţa lor. Spre a o dobindi, 

  

1) Gr. Alexandrescu 
2) Poezie pop. col. Alecsandri. 
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se cere să mai avem neapărat cel puţin încă un vers caro să aibă un număr egal de silabe cu cel d'intâiu, Rima, la rîndul său, nu se poate constata, decit avind cel puţin două versuri. Ca, să Ştim că e rimat, trebue să mai avem lingă el încă unul, care să aibă aceeași Succesiune de sunete, cu începere dela ultima vocală, accentuată spre sfirșit. Numai atunci putem zice că versurile vimează. 
ba ritmul propriu zis lucrurile stau altfel. Accentele ce constitue ritmul se urmează, înnăuntrul versului la intervale destul de apropiate, şi astfel putem constata, o simetrie în privinţa, ritmului chiar dela primele si- labe ale unui singur vers. Accentele nu pot urma unul după altul, fără întrerupere ca silabele, pentrucă ele sint rezultate dintro sforțare, dintro tensiune a, organelor vocale, care nu poate dura în “continuu, ci trebue să se micşoreze cîtva, pentru ca, să se mărească din nou. Astfel silaba, care este pronunțată cu ten- siuno, esto accentuată ; silaba, care vine după ce tensiunea s'a slăbit, este pronunțată mai încet, este rostită fără accent. Astfel vorbirea se prezintă, ca o succesiune ritmată prin suiri şi scoboriri de voce. Această, succesiune ritmată se poate constata la toale cuvintele ce sint compuse din mai mult de două silabe. Şi din momentul ce în orce cuvînt, chiar numai de două, silabe, putem avea o silabă accen-, tuată urmată de una, neaccentuată sau din potrivă — lesne se vede că simetria în privinţa, poziţiunii accentelor trebue să se găsească înăuntrul unui vers, oricit de scurt ar fi el. In versul: (268) 

Voi-ds ca şdi-mul câl u-şdr 1) 

care se poate schematiza astfel : (269) 

— —————— — 

1) Alecsandri. 

Mihail Dragomirescu, Teoria poezici. 
17
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simetria se realizează înnăuntrul versului prin re- 

petirea primului grup de două silabe — = (dintre 

care cea de-a doua e accentuată) de patru ori. 

Iar în versul: (270) 

Vr&-mta trâ-co, vrâ-mea vi-ne, 1) 

  

care are schema : (271) 

DT  ——— 

simetria, se realizează prin repetirca de patru ori a 

primului grup de două, silabe __ —, în care însă ac- 

centul se găseşte pe a doua, silabă. 

Un grup de silabe în care se găseşte un accent, şi 

din a cărui repeţire rezultă simetria, ritmică a, ver- 

sului se numeşte, cum ştim unitate ritmică. 

Faptul că. ritmul propriu zis ne dă un element 

de simetrie (unitatea ritmică) în chiar construcţia, unui 

vers, ne face să vedem că el este şi elementul im- 

portant în alcătuirea, versului. Deci versurile se vor 

deosebi între ele nu atît după rimă, cezură, sau mă- 

sură, cît mai întiiu după felul unităţii ritmice ce se 

succede întrun vors, şi după numărul de cite ori 

se succede această unitate, ca să formeze un vers. 

Cu alte cuvinte, unitatea ritmică nu numai dă carac- 

teristica, versului din punctul de vedere al ritmului 

propriu zis, dar poate servi şi ca unitate de măsură, 

ca şi silabă. Ceva mai mult. Faptul că ($.72) în 

genere într'o bucată poetică se găseşte mai de puţine 

ori acelaş număr de silabe decit acelaş număr de uni- 

tăţi ritmice, ne îndreptățește să socotim. acest din 

urmă, element, chiar din punctul de vedere al măsurii, 

mai important decit numărul silabelor. : 

In limba română constituţia, unităţilor ritmice și 

succesiunea lor întrun vers nu sînt lăsate la voia 

. fecăruia ; ele sînt determinate de însăşi firea, pronun- 

ţării limbii române. 7 

  

1) Eminescu. 
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Astfel : 
1. In limba română nu putem accentua, două silabe 

una după alla, decit cu greutate. Vorbole ca-tunsi 
mtr-se» se pronunţă mai greu decit ca-tinci ple-câ». 
Aceasta se dovedeşte prin faptul că în primul oxem- 
plu cele două silabe accentuate, spre a putea fi pro- 
nunțate, cer o pauză mai mare între ele decit cînd 
pronunțăm cuvintele din cel de al doilea exemplu. 
Prin urmare poetul, spre a-şi sensibiliza, concepţia, sa, 
și spre a ne fixa atenţiunea asupra ci, va căuta, 
să so ferească, de vorbo care, pronunțindu-se greu, ne 

" atrag atenţiunea prea mult asupra, lor, şi va Căuta, în mod firesc să se ferească de combinațiuni de vorbe, 
în care apar două accente unul după altul, _- —, sau de combinaţii de unități ritmice, din a, căror alăturare ar rezulta două silabo accentuate una după alta, ca bunioară în exemplul: (272) 

——— 

în care unitatea ritmică __ _.. alternează, cu unitatea ritmică a __ 
2. In limba română în genere nu putem pronunța cu destulă ușurință două sau mai multe silabeneaccentuate una după altă, Vorbele: «Domnul zi-s'a» sună ceva, mai armonios decit «Dom-nul a zis». Excepţie fac cuvin- tele cu accent pe antopenultimă, în care după silaba, accentuată, cele două silabe neaccentuate sa pronunţă uşor și repede. Ex.: fulecră, seamănă, sprintenă, etc. Pentru acelaş cuvint, ca, şi cel de mai sus, poetul se va, feri în cele mai multe cazuri de combinaţii ui de vorbe, în care ar apărea două sau mai “multe silabe neac- centuate una după alta — —, cu deosebire cînd o silabă neaccentuată ar fi la sfirșitul cuvîntului, și cealaltă la începutul cuvîntului următor : precum s'ar putea intimpla în combinaţia, : (273) 

— —— —— RR = a
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în care unitatea ritmică __ —— alternează cu unitatea 
ritmică — a 

$ 80. Avind în vedere aceste două norme în privinţa 
pronunțării limbii române, ajungem la, concluzia că 
versul fundamental românesc trebue să fie alcătuit din 
unităţi ritmice omogene, adică ori din unităţi ritmice 
coboritoare sau trohaice (a —), ori din unităţi rit- 
mice suiloare sau iambice (_— =_)1). 

Am avea deci, mai întîi, două serii de scheme de 
versuri : 

I, O serie compusă din unităţi ritmice lrohaice care 
se pot repeta, pînă de patru ori fără să fie trebuinţă 
de cezură în mijlocul versurilor și care pot forma 
grupe melrice ce nu cer între ele un repaos prea ca- 
racteristic: versurile trohaice; şi II. O serie compusă 
din unităţi ritmice îambice care se pot repeta, pînă 
de cinci ori, fără să fio trebuinţă de repaos şi fără, 
să formeze grupe metrice: versurile iambice. Aceste 
două serii de versuri, fiind compuse prin simpla re-. 
petiție a unităţii ritmice trohaice sau iambice, le-am 
putea numi versuri trohaice şi iambice simple. 
"Să le studiem pe rînd: 

I. Mai înttiu avem versurile simple alcătuite din uni- 
tatea ritmică coboritoare sau trohaică „ __: 

. Versul trohaic?) de douii silabe, Gonţinind o sin-. 
cură unitate ritmică trohaică: (274) 

N 

Asttel e versul al treilea din strofă : (275) 
Vine de la munte carna, la cîmpie, 
Scuturind din poale-i zile de urgio. 

Vie! 
Lîngă foc eu fac 

1) Simburile acestei teorii mi-amintesc că : sa păsea și în cactul de Poetică al; 
d lui 1. Bianu, fostul cea profesor, Cf. și studiul d-lui Evolceanu în «Convor=- 
biri literare» XXXI. 

2) Deşi termenii «trohaic» şi «iambic» sint mai improprii decit «coboritor» şi- 
«suitore, deoarece aduc aminte unitățile cantitative ale versului antic, totuşi îl 
menținea, fiind mai elegant. E destul să ştim că termenii etrohaic» şi «iambic» 
se întrebuințează numai prin analogie cu ceeace se înțelege printr'inșii în metrica. 
latină şi greacă. 
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Visuri după plac, 
Și cu al meu oaspe, dulcea, primăvară, 
Ridem de furtuna, care urlă-afară D, 

2, Versul trohaic de patru silabe compus din două unităţi ritmice trohaice: (276) 

N X_? 

| Exemple: al doilea şi al cincilea vers din strofa, : (277) 
Locuinţa mea de vară 

L la ţară 
Acolo eu voiu să mor, 
Ca un fluture pe floare, 

Beat de soare 
Do profum şi de amor 2, 

3. Versul trohaic de şase silabe: compus din trei unităţi ritmice trohaice : (278) 

N N ao a a 2 
Exemple: următoarele versuri din literatura popu- lară: (279) 

Mioriţă lac, 
Laie bucălaie, 
De trei zile *ncoace, - | 
Gura nu-ți mai tace, : “ 7 
Ori earba, nu-ţi place, 
Ori eşti bolnăvioară, 
Mioriţăi, mioară3) ? 

4. Versul trohaic de opt silabe, compus din patru unităţi ritmice trohaice, formînd două grupe metrice, despărțite, dacă nu au un cuvint comun, printr'o pauză 
moderată : (280) 

ol 
Exemplu: cele trei versuri următoare : (281) 

D Alecsandri, «Farma vine». 
2) Al. Depărăţeanu, <Vara la țara». , 
3) «Mioriţa», Col. de Poes.'pop. Alecsandri. Ă
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Colo 'n Ţara | Muntencască 
Ţară dulce | românescă, 
Ca, şi cea moldovenească Î), 

Versurile trohaice simple de şase şi de opt silabe 
sînt versurile româneşti fundamentale, întrucit sînt. 
aproape singurele întrebuințate în poezia, noastră po- 
pulară. 

Fiecare din versurile trohaice, pe care le văzurăm, 
fiind compuse din unităţi ritmice trohaice întregi, sar 
putea numi versuri trohaice depline. Fiecare din ele 
mai poate avea ca variantă, cîte un vers trohaic nede- 
plin, fără ca, printr'aceasta cele două norme ale accen- 
tuării să fie călcate. 

Astfel dela fiecare vers trohaic putem tăia silaba 
neaccentuată dela sfârşit. Atunci la versul trohaic de 
două silabe putem avea, ca, variantă un vers trohaic 
nedeplin de o silabă; la versul de patru, unul de trei, 
și aşa mai departe: (282), (283), (284), (285) 

Versuri trohaice depline Versuri trohaice nedepline 
Ilac _ corespunde „ 

II > sp — Pl 
NI > i ho — , a —e = 

DV > pe ee ele PAI 
Exemple : 
1) Versul trohaic nedeplin de o silabă nu a fost pînă: 

acum întrebuințat în nicio bucată poetică mai de seamă. 
2) Vers trohaic nedeplin 'de trei silabe: e versul. 

ultim din strofa: (286) 

Nu-i trimete, zise ea, 
Că n'am zor să es în lume 
De-i trimiţi, îi fac de-ocară 
Căi arunc pe uș'afară, 
Scoată-mi nume 

"Cit ov vrea?) l» 

1) «Oprişanul», Col. de Poes. pop. Alecsandri, 
2) Coşbuc + Bradul .    
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3) Vers trohaic nedeplin de cinci silabe : toate vor- 
surilo din bucata următoare, afară de al treilea şi al 
patrulea: (287) 

Mihul copilaş, 
Mindru păunaş 
Păunaş do frunte, 
Copilaş do munte; 
Merge el cintind, 
Din cobuz sunind, 
Codri desmerdind, 
Din cobuz de os... 
Ce sună frumosi) |, 

4. Vers trohaic nedeplin de şapte silabe: versurile 
4, 6, 8 ain strofa: (288) . 

Noaptea-i albă luminoasă, 
Ceru-i boltă de opal, 
Toată, zarea-i scinteioasă 
Tot îzvovu-i de cristal ; 
Căci pe lume-acum domină 
Spaima vechilor ştejari, 
Sora. morţii cea mezină, 
Earna cu-orizonuri mari 2), 

2, 

II. In al doilea rînd, avem schemele de versuri al- 
cătuite în mod simplu din unitatea ritmică, iambică, 
și anume: 

1. Versul iambic de două silabe e compus dintr'o 
unitate ritmică iambică : (299) 

N 

Exemple : versurile 2 și 5 din strofa: (290) 

O morţi frumoși, veniţi într'una... 
Cu voi 

Nu vine ura nici minciuna, 
Să răscolească iar furtuna , 

Din noi.3) 

1 «Mihu Copilul», Col. de poes. pop, Alecsandri. 
2) Alecsandri, «Noaptea albă». 
3) Alacedonsky, «Cu morţii».
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Versul al treilea din strofa: (291) 

Nu voiu sicriu bogat 
Făclie şi flamuri, 

Ci pat 
De tinere ramuri !) 

In fine, versurile : (292) 

Gingaş 
Pescar 
Vislaş 

- Corsar!2) 

2. Versul iambic de patru silabe compus din două 
unităţi ritmice iambice : (293) 

N N 

— —]|— — 

Exemple : al treilea şi al cincilea vers din strofa: 
(294) 

De nedreptăţi răzbunători 
Imbărbătaţi de dragul ţării 

Au biruit, 
Şi gloria neatîrnării 

Ne-au cucerit 
Vitejii vinători 2), 

3. Versul iambic de şase silabe compus din trei uni- 
tăţi ritmice iambice: (295) 

N X + 

Exemple : versul al treilea şi al cincilea din strofa, : 
(296) 

E cald. De drum îndelungat 
Picioarele de-abia-l mai ţin 

Si-i cale pină 'n sat; 
El e flămînd şi e 'nsetaţ 

Si-i slab, că e lătrin, +) 

  

1) Eminescu, «Poezii postume». 
2) Iancu Văcărăscu, «Barcarolă». 
3) Ollănescu-Ascanio, «Imnul vinătorilore, 
&) Coșbuc, «Flacări potolita», *  
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4. Versul iambic de opt silabe compus din patru uni- tăţi ritmice iambice: (297) 
N X X 1 = 

Exemple: versul întiiu şi al patrulea din strofa, : (298 
Prin pom e ciripit şi cint, | 
Văzduhu-i plin de-un TOşŞu soare : 
Și sălciile 'n alba floare: . 
E pace 'n cer şi pe pămînt, 
Răsuflul cald al primăverii 
Adus-a zilele 'nvierii. 1) 

d. Versul iambic de zece silabe : (299) 

=== 
Exemple : versurile 2 şi 4 din strofa: (300) 

Şi streşile, picurind dea-rinâul, 
Scobese cu lacrămi şanţuri în pielriş» 
Pe-al vremii drum ripos nu sapă gindul, 
De nu-l înncacă plinsul la sui, 

Acest vers, relativ rar în literatura, noastră, este totuşi unul din cele mai lesnicioase şi mlădioase versuri pe care poeţii îl pot întrebuința cu mult folos. Aceasta se poate vedea din izbinda cu care a fost întrebuințat versul iambic de 11 silabe, care are aceeași factură metrică şi cu care ne vom ocupa, mai jos. 
La, fiecare vers iambic putem adăoga, o silabă ne- accentuată Ia, sfîrşit, şi atunci faţă de fiecare vers iambic parisilab, vom avea, cîte un vers iambic îm- parisilab 2) la versul de două silabe, corespunzînd unul de trei; la cel de patru, unul de cinci, și aşa mai de- parte, precum urmează: (301), (302), (303), (304), (305) 

11 Coșbuc, «la Paşti». 
2) La versurile iambice nu putem avea versuri nedepline, pentrucă ceeace ca- Tacterizează versul este ca să aibă fnăuntrul lui cel puțin un accent. Dacă dela unitatea ritmică iambică fundamentală__ «. am lăsa o silabă, ar rămine numui o silabă neaccentuată, care nu poale constitui un vers. Astfel primul vers iambic cu silabe fără soţ nu este deo silabă, ca versul trohaic, ci de trei : ==
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Versuri iambice parisilabe Versuri iambice imparisilabe. 

I a a - corespunde a 

Io _s]_ > [al 
a > ul_ ÎI » aa 

a] 2 aa | AP |_ aa 

YV La: 

oala 
corespunde 

i aa oo 

Exemple: 1) Vers iambic imparisilab de trei silabe: 
ultimul vers din strofa: (306) 

O, cît eram de fericit, 
Să mergem împreună 
Sub acel farmec liniştit 

„De lună 21) 

2) Vers iambic imparisilab de cinci silabe: ultimul . 
VoIs din strofa, : (307) 

S'aude glas desmerdător 
Cum picură din mandolină, 

Cîntînd cu dor 
La luminişul ginditor 

Din luna plină 2) 

3) Vers iambic imparisilab de şapte silabe: versul. 
al doilea din strofa: (308) 

De-acuma nu te-oiu mai vedea, 
Mă duc, mă duc cu bine: 
Mă voiu feri în calea mea 

De tine!3) 

4) Vers iambic imparisilab de nouă silabe: întiiul: 
şi al treilea vers din strofa: (309) 

D Eminescu, <Adio, - 
20 Duiliu Zamfirescu, «Cam luna bate 'n mare». 

Eminescu, «Adio»,  
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Că te-am zăvit e a mea vină 
Şi vecinic n'o să mi-o mai ert 
Spăşi-roiu visul de lumină; 
Tinzindu-mi dreapta, în deşert!), 

5) Vers iambic imparisilab de unsprezece silabe: 
(endecasilabul italien) versurile (310) 

S'a dus vieaţa falnicei Veneţii: 
Nauzi cintări, nu vezi lumini de baluri; 
Pe scări de marmoră prin vechi portaluri 
Pătrunde luna înălbind pereţii 2), 

Acum în urma acest vers a, fost întrebuințat cu 
mult succes de poetul St. O. Iosif în povestea, de 
altfel nu prea românească: «A fost odată», Ex: (311). 

«i fost pe-atunci... a fost ca niciodată 
Un împărat vestit și-o "mpărăteasă 
Jubită de popor şi lăudată, 
Dar nu băiau cu inima voioasă,., 

Acest vers, întrebuințat mult de Italisni, a fost in-- 
tredus în toate literaturile şi anume într'o formă fixă. 
de poezie numită sonet, cu care ne vom ocupa, mai jos. 

$ 81. La aceste două, serii de versuri iambice pari- 
silabe și imparisilabe se poate adăuga, încă o serie,. 
întemeiată pe unitatea iambică abundentă, ce se pă- 
seşte la sfârşitul tuturor versurilor iambice impare : 
— =-|.— şi care formează o unitate metrică, analoagă 
cu amfibrahul clasic: ——u. Aceste versuri, putînd 
uneori: avea, cezură, pot fi mai de grabă numite mizte: 

„decit simple. 
Dintre ele au fost întrebuințate cu succes.pină acum 

în literatura noastră următoarele forme: - 
1. Versul iambic abundent de şase silabe, compus 

din două unităţi iambice abundente care — din pricină. 
că cuprind una după alta două silabe neaccentuate— 
au o pauza marcată între cle în cazul cînd n'au un cu- 
vînt comun. EI poate alterna, cu 1) versul iambic abun- 
dent de cinci silabe, care e acelaș vers, dar avind ul- 
tima unitate metrică pură. 

  

1) Eminescu, «<Atit de fragedă». 
2) Eminescu, «Sonet»,



— 268 — 

Schema, versului iambic abundent de șase silabe: 
“(312) 

— | 212, 
-cu care corespunde schema versului iambic abundent 
-de cinci silabe: (313) . 

loja 

Exemple : versurile 2, 4, 6 şi 8 din strofa: (314) 

Mai am un singur dor 
In liniştea serii 

Să mă lăsaţi să mor 
- La marginea mării 

Să-mi fie somnul lin * 
Si codrul | aproape 

Să am un cer senin 
- Pe ulinsele ape 

2. Versul iambic abundent de nouă silabe, compus. 
“din trei unităţi iambice abundente si care, dacă are 
la sfirşit o unitate iambică pură, devino: 2) Vers iambic 
abundent de opt silabe, cu care poate alterna. Din pri- 
«cină că în compoziţia lui so găsesc între unităţile 
metrice două silabe neaccentuate alăturate, .se ivesc 
în acesto versuri ca și în cele de şase și cinci silabe, 
pauze care au aerul de cezuri veritabile, ordecite ori 

- unităţile metrice alăturate nu au un cuvint comun. 
Schema, versului iambic abundent de nouă silabe: 

1 . 1 4 2 o] Sa i] 
cu care corespunde aceea a, versului iambic de opt: 
(316) 

— 21| i] = 
„ Exemple: (317), (318) 

Voi laşi dătători de porunci ..... 8 silabe 
Mai rideţi | nemernică turmă. ...9 , 
Mai rideţi | că-i risul |dinurmă..9 , 
S'apropie | ziua! Şi-atunci,..... Ss, 
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Vedea-veţi | sălbateci | barbari . . . 8 silabe 
Cimpiile voastre | 'necata ....., 9, 
De vuictul multor | armate ..... 9, 
Ca, vuetul apelor mari Dc... „8 „ 

$ 82. Mai 'nainte de a, cerceta cum, cu ajutorul: 
acestor scheme, mai putem dobindi alte scheme de. 
versuri, dacă luăm în ajutor simetria de repaos din 
'năuntrul versului (cezura), să vedem în ce chip vor- 
birea, românească ajunge să îndeplinească, cerințele 
acestor scheme. , 

Știm că toate au în general ca unitate ritmică: 
o silabă accentuată şi una neaceentuată —, sau o- silabă neaccentuată şi una accentuată — —., că toate 
constau din repeţirea acestor unităţi ritmice, afară do 
sfirşitul versurilor nedopline şi abundente unde uni- 
tatea, ritmică trohaică perde silaba din urmă, iar uni-. 
tatea, ritmică iambică cîștigă la, silaba din urmă, o. 
silabă nouă. O excepţie fac iarăși versurile iambice. 
abundente, dar după unităţile metrice din care cle so. 
compun găsim cezuri ordeciteori aceste unităţi nu 
au un cuvint comun, iar această, particularitate ne. face mai do grabă să le eliminăm din categoria, ver- 
surilor simple; în orce caz ele ar putea, constitui dacă. 
nu versuri complexe, cel puţin nişte.adevărate versuri. 
miste, în caro star întilni particulurităţi de ale amîn- 
doror categoriilor principale de versuri. De aceea, în. 
acest $ nu le luăm în considerare. Aşa fiind, şi ră- 
minînd la, consideraţiunea versurilor simple, pentru 
ca să simţim în vorbire simetria ritmică, trebue ca. 
în 'năuntrul versului să avem 0 succesiune de vorbe . de cite două silabe, care în versurile trohaice vor fi accentuate pe prima, silabă: (319) 

Vrâ-mea | trâ-ce | vrâ-mea, | vi-no 2) 
iar în versurile iambice vor fi accentuate pe ultima.. (320) 
————— 

1) Coșbuc, «Cintec barbar», 
2) Eminescu.
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Ziceău | atunci | bătrâni, | fomti 1) 

In această succesiune, accentul fiecărui cuvint co- 
„respunde cu accentele schemei : (321) (322) 

x 

„Vrâ-mea 
1 

N 

trâ-ce 
3 

A 

vre-mea, 
7 

vi-ne 

    

  

N 

a-tunci 
4 

X 

bărâni 
6 

N 

fe-mti 
8 

Zi-ceiu 
2 

      

Dar în limbă, pe lingă cuvinte de două silabe, mai 
-avem cuvinte monosilabe unele cu accent altele fără 
„accent ; avem cuvinte de trei, de patru, de cinci, de 
„şase şi chiar de mai multe silabe în care numai o 
„silabă e accentuată, iar celelalte sînt neaccentuate. 

« Cum vom putea, pune aceste cuvinte în versuri cînd 
ritmul schemei cere ca, silabele să fie accentuate din 

- două în două? 
Această greutate ne este uşurată de natura pro- 

; nunțării noastre: orce cuvînt are un accent princi- 
pal, daz în acelaş timp mai poate avea, începînd dela 

„accentul principal în spre început sau în spre sfirşit, 
„cîte un accent secundar la fiecare două silabe. 

Aşa, cuvîntul «făl-pe-ră» are accentul principal pe 
“prima silabă, dar el mai poate avea încă un accent 
- secundar pe silaba «ră» care este la, două silabe de- 
părtare, spre sfirşit, de silaba cu accent principal. 

* Cuvintul să-vîr-șit are accentul principal pe ultima 
„silabă, el mai poate avea însă un accent secundar 
pe silaba «să» care este la, două silabe depărtare, 

: spre început de silaba accentuată. Din, contră, cu- 
vîntul «iu-bi-re» are numai accentul principal depe 
silaba din mijloc «bi», şi nu mai poate avea niciun 

„accent secundar, pentrucă, nici spre început nici 
„spre sfirşit înnumărind, nu găsim o a doua silabă pe 
„care să cadă accentul secundar. Dacă, însemnăm ac- 

  

1) Alecsandri. Ia 

+ 
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centul secundar printr'o liniuţă perpendiculară, am 
avea dar următoarele scheme ritmice ale acestor cu- 
vinte: (823), (324), (325) 

ful-ge-ră = 3 — L 

să-vir-şit se —— — 

iu-bi-ro = — = — 

Acelaş lucru îl întîlnim şi la, cuvintele de patru și 
de mai multe silabe, care au pe lingă un accent prin- 
cipal, un accent secundar, pe orce silabă ar avea de 
altminteri accentul principal: (326). (327), (328), (329) 

ză = dăr- ni = cât a — e 
ră - tă - câ-şte i 
sbur - di -ni-că = 

Şi tot aşa stă lucrul cu cuvintele de cinci silabe 
„care pot avea, pe lingă accentul principal, două ac- 
cente secundare : (330), (331) 

dos-nă-dăj-ăuat = | — a 
co-do-bă-tu-ră m a 

Din momentul însă ce orce cuvint românesc poate 
avea accente secundare din două în două silabe, în- 
cepind cu numărarea. dela accentul principal, se în- 
țelege că toată, greutatea versificaţiei dispare. E des- 
tul ca orce accent principal din vorbire să nu cadă 
decit în dreptul unui accent din schemă, E de prisos 
să căutăm ca, în dreptul fiecărui accent din schemă 
să găsim în vorbire un accent principal; căci, din 
momentul ce fiecure accent principal din vorbire co- 
respunde unui accent din schemă, atunci în dreptul 
accentelor din schemă unde nu se găsește un accent 
principal, va apărea, în rostirea versului, un accent 
secundar. 

De exemplu: reunirea de vorbe următoare : (332)
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<Tinguidsul bucium sănă1) 

are următoarele accente principale: (333) 

După regula, pronunțării ştiute, trebuo să comple- 
tăm rîndul accentelor prin accente secundare spre în- 
ceput şi spre sfirşit. N'avem decit unul de completat. 
la prima, silabă: (334) 

| | 1 | 1 1 

şi îndată vedem că am dobindit schema, versului tro- 
haie deplin do 8 silabe, iar reunirea de vorba de mai 
sus constatăm că e un vers bun, pentrucă pe silaba, 
întîi din cuvîntul «tînguios» punem în rostire un ac- 
cent secundar, care, după cele ce văzurăm, este na- : 
tural pentru pronunţarea românească, 

Reunirea următoare de cuvinte: (335) 

E "'ntunecoăsa renunţâre 2) 

este iarăşi un vers. In adevăr, în această reunire de: 
vorbe găsim două accente principale: (336) 

Dacă, acum în această schemă punem în spre în- 
ceput şi în spre sfirșit din două în două silabe, dela: 
silaba accentuată, cuvenitele accente secundare, do- 

„bîndim “schema, următoare : (337) 

care nu e decit schema: N - 

  

1) Eminescu, 
2) Eminescu. | 
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a versului iambic imparisilab de 9 silabe (309) 
heunirea, de cuvinte : (338) 

«Și tu eşti muritoăre» 1) 

are numai un accent principal bine caracterizat ; acela, 
după silabă «toa» din cuvintul «muritoare» ; căci cu- 
vintele monosilabe nau mai niciodată un astfel de 
accent. Deşi avem numai un accent principal, noi 
totuşi putem vedea că această reunire de cuvinte e un 
vers. Să completăm, în adevăr schema : (339) 

N 

cu accentele secundare respective, şi vom dobiîndi în- 
dată : (340) 

      

a versului iambic imparisilab de şapte silabe (308). 
Reunirea de vorbe: (341) 

„Şi cel Moldovân 2)* 

nu prezintă decit un singur accent principal caracte- 
rizat pe silaba «van»: (812) 

Complectind însă accentele secundare avem: (343) 

| . | 1 

care nu e decit schema: 

1 + Y 

1) Ininescu, . , 
2) Poes, pop. «Mioriţa», Col. Alecsandri. 

Mihail Dragomirescu, Teoria poeziei, Ă 13
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a versului trohaic nedeplin de cinci silabe, (234) iar 
reunirea, de vorbe dată nu e liberă, ci versificată. 

$ 83. După aceste norme putem cunoaște şi versurile 
rele. 
“Să luăm spre exemplu, următorul vers: (344) 

Tu să mori, dulce minune!), 

In el descoperim două accente principale, pe sila- 
bele «du» şi «nu», pe a patra şi a şaptea, silabă : (345) 

x + 

Voind să restabilim accentele secundare, pentru ca 
să vedem ce fel de vers avem, dobîndim două scheme 
care nu se potrivesc. In adevăr, începînd dela silaba 
4, schema, dobînâită ar fi : (346) 

| e] 
jol 

care e schema versului iambic de 8 silabe, iar vor-: 
bele ce-l formează ar trebui rostite astfel: (347) 

Tu să, mori dil-ce mi-nu-nă, 

Această rostire sună pentru urechea românească așa 
de străin, că parcă nici nu mai înţelegem cu ce 
vorbe avem aface (mi-nă-ne = mi-nu-nt) 

Incepând însă dela silaba a 7, dobindim schema: (348) 

care este, din contra, schema, versului trohaic de 8 
silabe, iar vorbele ce-l compun ar trebui rostite astfel : 
(349) 

Tă să mori dul-că mi-nă-ne, 

  

1) Alecsandri, «Sora şi hoțule, 
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vers care sună mult mai bine, neavind greşit decit, 
accentul dupa, cuvintul dulce (dul-ce =— dul-că). 

Concluzia e că versul nu e cel iambic, ci cel tro 
haic de S silabe, dar avind o greşeală de accent, căci 
are un accent principal, — cel de pe silaba, sdul» din 
cuvintul «dulce», — care nu corespunde unui accent 
după schemă. 

Versul : (350) 

Din ceruri avui pârte!), 

are trei accente principale: pe silabele 2, 5 şi 6: (351) 

Dela început avem bănuiala că versul e greşit, de- 
oarece vedem că are două uccente principale alăturate 
(silaba a, cincea şi a şasea) fără indicarea, vreunei 
pauze, care ar face imposibilă alăturarea, lor, — ceeace o în contra normelor de accentuare în limba română. Spre a ne încredința ce vers este și unde e greşit, 
căutăm să completăm accentele secundare, începînd 
dela, .fiecare din aceste accente principale. Incepind dela, silaba, a doua: (351). 

observăm că unul din accentele secundare, cel de pe. 
a șasea silabă, cade tocmai pe o silabă care în versul 
dat are accent principal; astfel schema devine : 

N x ja 
Care nu e decit schema, versului iambic imparisilab de 
7 silabe. (308) ; iar versul -ar trebui rostit: (852) 

  

1) Alecsundri, «Ursita mea»,
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Din ct-ruri ă-vui pâr-te, 

unde numai fizionomia, cuvîntului cavui» este schim- 
bată. 

Incepînd să punem accentele secundare dela silaba. 
a şasea, dobîndim acelaş rezultat. Dar, începînd să 
punem aceste accente dela a cincea silabă, dobindim 
schema: (353) 

Loji, 

care ar fi schema versului trohaic nedeplin de 7 si- 
labe (285); iar versul ar trebui rostit: (354) 

Din ce-ruri a-vii par-tă, 

unde numai fizionomia cuvintului cavui» e păstrată, 
pe cînd a tuturor celorlalte e aşa de schimbată, încît 
rostirea este cu desăvirşire desarmonică. Concluzia, e: 
că versul nu poate fi trohaic nedeplin, ci este iambic 
imparisilab de 7 silabe, dar cu o greșală de accentuare 
la silaba a patra pe care ar trebui să cadă accentul 
ce se află pe a cincea silabă, de po care ar trebui 
să lipsească, 

In acest chip am putea descoperi felui unui vers sim- 
plu şi, odată cu aceasta, greşelile pe care le-ar conţine. 

$ S4. In versificaţia populară şi versificarea primilor 
noştri poeţi, regulele formulate pînă acum în privința. 

- ritmului nu sînt respectate. Cerinţa fundamentală, a 
armoniei ritmice pentru versificatorii noştri populari ' 
şi primitivi, a fost numai ritmul ce rezultă din păs- 
iîxarea cu rigurozitate a accentului dinaintea pauzei 
finale sau dinaintea, cezurii, accent pe care şi poeţii 
culți de mai tirziu au ţinut să-l conserve mai con-. 
secvent decit pe orcare altul, Acest accent, tocmai 
din pricina, acestui rol deosebit ce-l joacă faţă de ac. . 
centul principal şi accentul secundar, s'ar putea numi 
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accent fiindamental, "Toată poezia populară, iar în 
poezia cultă, versificaţia lui Budai Deleanu ŞI, în 
foarte multe cazuri, a lui Gr. Alexandrescu este în- 
temeiată, mai numai pe âcest accent, 

Iată de pildă citeva versuri din «Mioriţa», care 
totuşi în privinţa versificării trebue să fi fost îndrep- 
tată de Alecsandri. Citez (aliturind și schema, accente- 
lor principale din vers) partea, care se pare că a rămas 
sub forma primitivă: neregularitatea ritmului e cred 
un temeiu suficient pentru această părere: (355) (356) 

1. Iar dacă-i zări, Ne 
2. Dacă-i întilni A a a 
3. Măicuţa bătriaă PI SI CI 
4, Cu briul de lină, -__ a A 
5. Din ochi lăcrămind ___ A 2 
6. Pe cimp alergind, __,__ Mass 
7, Pe toţi întrebind A a 
$. ȘI la toţi zicînd: 2 2 
9. «Cine-a cunoscut, AS 

10. Cine mi-a văzut, A 
11. Mindru ciobănel « 
12. Tras printr'un inel? 

O simplă inspecţie a schemei ne arată, că deşi versul este trohaic de cinci şi șase silabe: i __ .___. (—) totuși, din această, serie de 12 Versuri, şase au aerul de a fi iambice, compuse din două unități iambice 
abundente: _ « ___u_, Cîntăveţul popular n'a avut, . „nicio grijă să-şi înceapă toate versurile cu silaba, ac- centuată, sau să păstreze măcar accentul pe a treia 
silabă, cum e în versul 3, precum cere ritmul trohaic 
inherent versificaţiunii populare, , ci, lăsînd neaccen- tuată prima silabă a versului, a accentuat în nu mai puţin de şase ori în 12 versuri, — silaba a, doua, ca şi cind versurile sale ar fi fost iambice. Dar, orcit 
de neregulat ar părea ritmul acestor versuri din 
punctul de vedere al accentelor dinnăuntrul versului, ele totuşi păstrează o regularitate: în toate aceste:
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versuri găsim neclintit, ultimul accent, de pe silaba 
5-a, adică accentul ultim din versul trohaic de 6 si- 
labe. In păstrarea regulată a acestui accent constă 
ritmul acestui vers,—și de aci importanța deosebită pe 
care o are acest accent faţă de celelalte: el este accen- 
tul fundamental care fixează individualitatea versului 

Acelaş lucru îl observăm în versificaţia, «Ţiganiadei» 
lui Dudai Deleanu, la care păstrarea, accentului fun- 
damental e cu atît mai caracteristică, cu cit, deşi 
poetul aro intenţia de a întrebuinţă versul iambic de 
11 silabe (imitație după endecasilabul italian), versul 

“lui are o măsură neregulată: versul de 11 rimează 
cu unul de 10, sau de 12, cel de 10 cu cel de 11 silabe, 
iar cezura cînd există este şi mai neregulată : (357) 

Muză, lui Omir | care-odinioără, 11 silabe 
Căntâşi | a Broaştelor bătălie, 1 , 
Co se 'ntîmplă | în mindra Muntenie 1 + 
Cind înarmă | Vlad Vodă cu silă, 10 
Viteaza | lui Faraon prăsilă...:, 10 „ 
Muza mai spune | cum vrură saşăze Il j 
Un craiu Țigânii | şi ţară de moşie 1 „j 
Ba în ce chip | şicu co bărbăţie..... 11 silabe, etc. 

La Gr. Alexandrescu, aproape aceeaşi negligenţă în 
căderea accentelor din năuntrul versului, ca și în 
poezia populară, dar acelaș respect pentru accentul 
fundamental: (358) (359) 

Spre patru părţi ale lumii _____ x 
Patru ferestre privesc n ____ x (—) 
Și dacă pe tonul glumei ________a x 
Liber îmi e să vorbesc, _„_____—__—u(—) 
Al lor număr, micşorime ____ ua 
Cu a casei înălţime Aaa = 
Atit nu se învoesc, * OO__se (—) 
Incit ochiul ce le vede _ sa x 
Cu lesniro poate crede ..,___ uk 
Că se plătea altădată: ____ aa 
Vreo dajdio însemnată A AS 
Subt nume de ferestrit. . „(_) 
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Păstrarea accentului fundamental cu negligerea, co- 
lorlalte accente constitue caracteristica versurilor, pe 
care le-am putea numi primilive sau cu ritmul amorf. 

Ca regulă generală a ritmului cu privire la toate - 
versurile simple fără cezură—și la cele primitive şi la, 
cele artistice sau culte (denumire sub care putem cu- 
prinde pe cele ce nu au ritmul amorf) am putea, 
dar pune următoarea: orce vers simplu, fie primitiv 
sau cull, trebue să aibă un accent fundamental, adică 
un accent în ullima unilale ritmică, după care ur- 
mează pauza finală. (Versurile complexe mai au încă 
un astfel de accent, înaintea, cezurii). 

Singura, excepţie, nu numai îngăduită, dar chiar în- 
temeiată, la accastă regulă, este cazul cînd în locul 
accentului fundamental se găseşte un accent secun- 
dar. Astfel în versurile din «Mioriţa» : (360) (361) 

1 Feţişoara lui,  ——.— 
2 Spuma laptelui, —u — 
3 Mustăcioara lui, _— 
4 Spicul grâului; = — 
5 Perişorul lui, — 
6 Pana corbului; _ — L 
7 Ochişorii lui, A 
8 Mura, câmpului! am — 

precum şi versurile culte cu factura populară: (362) 
(363) - 

| 
|—
 

| 
|—

 
| 

— A— 

2 
2 

p
r
i
 

Şi se duc ca clipele | _____u__L 
Scuturind aripele | __u _w__L 
Și mă lasă pustiit LL __a La. 
Veştejit şi amorţit JL __a___Î.__.j 

observăm, că în versurile 2, 4, 6, 8, din prima bu- 
cati şi 1 şi 2 din cea, de a doua, par'că lipseşte ac- 
centul fundamental, fiind înlocuit cu un accent secun- 
dar. In realitate însă tocmai faptul că-l găsim înlocuit; 
printr'un accent secundar -bine caracterizat e dovada. 
că accentul fundamental nu lipseşte. In adevăr lipsa. 
unui accent principal dela locul accentului fundamental
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este totdeauna — cînd versul e bun şi are o individua- 
litate — răscumpărată prin prezenţa unui accent mult 
mai puternic ca de obiceiu în unitatea, metrică îme- 
diat anterioară: (a — 1): «lăptelui», «griului,» «cor- 
bului», «cîmpului», «clipele», caripeley. Acest accent 
îngădue, mai cu scamă cind versurile sînt cîntate, să 
se scoată în relief accentul secundar, ce se găseşte în 
locul celui fundamental, fără ca, aceasta să ni se pară 
nenatural şi deci neestetic. 

$. 85. Versurile complezre. — Cu ajutorul versurilor 
simple şi mizte, se pot construi serii nouă de versuri, 
şi anume versuri cu cezură sau complexe. 

Vom analiza, dintre versurile complexe pe cele mai 
însemnate, adică pe acele care au fost întrebuințate 
mai cu succes de poeţii noştri. 

[. Versuri complexe trohaice. 1. Repotind de două 
ori trohaicul de 6 silabe, dobîndim trohaicul de 12 si- 
labe, cu cezura în mijlocul versului după silaba a şasea. 
El alternează de obiceiu, cu trohaicul de 11 silabe, 
care e âcelaş vers, dar nedeplin la unitatea ritmică 
ultimă : (364) (365) 

'Frohaic de so silabe: a — ja ja] || 

'Trohaic de 11 silabe: — N 

    ==] 

  

=== 

Exemple : (366) (367). 
Astfel printre trestii, tinere 'nverzite - : 
Un ştejar întinde braţe veştejite 12 silabo 
Astfel după dealuri verzi şi numai flori ji 
Stă bătrinul munte albit de ninsori 1). » 

. Sa Pi pe 

In acest vers a scris Bolintineanu. cele mai bune 
din «Legende», Alecsandri.«Groza), Gr. Alexandrescu 
«Boul și Viţelul>. -- 

1) Bolintineanu, «Mircea şi Solii». 
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2. Repetind de două ori trohaicul de S silabe, dobindim 
unul din cele mai însemnate şi mai naturale versuri 
româneşti (fiindcă rezultă din reunirea, a două versuri 
populare de 8 silabe): trohaicul de 16 silabe cu cezura, 
după a opta silabă. Fiecare din emistihurile acestui 
vers se descompune în cîte două erupe metrice, avind 
între ele pauze moderate ce se simt cu deosebire cînd 
scandăm versul. Acest vers alternează de obiceiu cu 
trohaicul de 15, care e acelaș vers, dar nedeplin la, 
ultima unitate ritmică. | 

Trohaic de 16 silabe : (368) 

| opel pa 1 
ini 

'Trohaic de 15 silabe: (369) 
  

A 

  

sos] 

    

aaa [| 

Exemple : (370) (371) 

Iat'o pasăre măiastră prinsă 'n luptă cun balaur; ) 16 
Iată cerbi cu stele 'n frunte care trec pe punți de aur; 
Jată, cai ce fug ca gindul; iată smei înaripaţi | | 15 
Care-ascund în mari palaturi mindre fete de 'mpăraţi 1) 

In acest vers şi-a, scris Gr. Alexandrescu unele din 
«Meditaţiile», «Epistolele» şi «Satirele» sale; -ilec- 
sandri cele mai multe din «Pastelurile» sale, Emi- 
nescu «Scrisorile», «Călin», «Inger şi demon»,«Egipotul» 
«Venere şi Madona», «Epigonii» ; Vlahuţă unele din 
cele mai izbutite, poezii ale .sale: «Din prag», «La 
icoană», «Linişte». 

3. Repetind de două ori trohaicul nedeplin de 7 si- 
labe dobîndim trohaicul strins de 14 silabe, care are 
cezura, între două silabe accentuate, şi anume după 
a şaptea silabă: (372) 

sac [oc eo 
i   

          

I 
1) alecsandri, «La gura sobei».
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- Exemple: (373) 

Nu cercetez dacă 'n Raiu, dacă în Iad locueşti, 
La ce fel de munci, pedepsi păcatele te-au supus 
Și dacă în lungi frigări, dracii acolo te-au pus 1). 

A fost întrebuințat de Gr. Alexandrescu, deşi cu 
greșeli numeroase de accent înnăuntrul versului, nu 
însă şi la accentele fundamentale care sînt păstrate cu 
rigurozitate, în «Epistola către Voltaire». E un vers cam 
gveoiu, dar interesant, care poate ar mai putea, fi în- 
trebuinţat cu folos, dacă ar cădea în mîna unui ver- 
sificator meșter. 

II. Versuri complexe iambice. — 1. Repetind de 
două ori versul iambic de 6 silabe, dobîndim versul 
iambic de 12 silabe cu cezură variabilă 2); cea mai 
puţin elegantă e după a G-a silabă. El alternează de 
obiceiu cu versul iambic imparisilab de 13 silabe, care 
are aceeaşi constituţie, dar avind mai mult o silabă 
neaccentuată la sfirşit : 

  

! 

aa — 

  

Jambice de 12 silabe |J—-- | 

  

  

  

(674) (275) oala oala 
Iambice de 13 silace [__ | ala |. | 

(876) 370) alo sal 

Exemple: (378) (379) 

Aideţi voinicilor, | cu toţii să răenim ; — 12 sitabo 
Nu pierdeţi cumpătul | strigaţi cu îndrăsneală — 13 silabe 

Iar cine n'are glas , | 
Cum trebui la măgari, | afar' do pe Parnas! — 12 silabe 
Și credeţi că, | păzind această rinduială — 9 silabe. 
Noi slavă vom lua | mai mult răsunătoare -— 13 silabe 
Decit acele nouă vestite surioare, 3) 

  

1) Alexandrescu, «Epistolă către Voltaire». 
2) Unităţile ritmice pure ce constituesc versurile iambice su particularitatea, în 

- deosebire de cele trohaice, de a nu se reuni în mod spontan în grupe metrice și în cmistihuri. Aceasta face ca cezura să fie datorită mai mult pauzelor de vorbire, 
decit necesităţilor ritmice. Da aceea cezura acestor versuri apare variabilă, 

3) 4. Donici, «<Parnas>. 

 



— 283 — 

Acest vers fără cezură fixă, şi mai mult cerută de 
pauzele vorbirii decît de necesitatea, ritmului ar putea. 
fi prea bine considerat şi ca vers simplu. A fost întro- 
buințat de Donici şi Alevandrescu în unele din fa= 
bulele lor; Coşbuc a scris «Fresco ritornele» în versul 
de 31 silabe. 

2. Repetind de două ori versul iambic imparisilab de 
cinci silabo (__| | —_ |—) cu cezură după a 
cincea silabă, dobindim versul iambic complex de 10: 
silabe. El alternează de obiceiu cu versul de nouă. 
silabe, care are aceeași compoziţie, lipsindu-i numai 
o silabă dela sfirșit, 

    

  

1. Da 10 silabe: (989) __ 

219, (330 _u 

Exemple : (382) (383) 

    

  
A a 22 al 

po la 

    

Purtind cofiţa | cu apă reco — 10 silabe 
Pe ai săi umeri | albi rotunjori, — 9 silabe. 
Juna Rodică | voioasă trece — 10 silabo 
Pe lingă junii | semănători | — 9 silabe 

Acest vers este foarte întrebuințat de vechii noştri 
poeţi. Iancu Văcărescu în acost vers a scris celebra 
lui poezie, «Ceasornicul îndreptat». 

Poeţii mai noi nu-l mai întrebuinţează aproape * 
de loc. ” 

3. Repetînd de două ori versul iambic imparisilab de 
şapte silabe (_._ | —= | — =: | —), dobindim versul 
iambic de.14 silabe, cu cezura după a, şaptea, silabă, 
un vers aproape tot atit de însemnat ca şi versul trohaie 
16 silabe. El e un vers imitat după alexandrinul 
francez, căruia, poeţii noştri Văcărescu, Cirlova, Gr. 
-Mexandrescu şi Eliad, spre a-l potrivi genuilui limbii 
noastre, i-au adăogat cite o silabă neaccentuată îna- 
intea fiecărei cezuri. E! alternează de regulă cu versul 

  

3) Alexandri, «Rodica».
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de 15 silabe, care are aceeaşi construcţie, lipsindu-i 
numai o silabă dela, sfirşit : 

Iambic de 14 silabe : (384) ___ 

nn 18 (855) al ala la 
Exemple :-(386) (387) 

Arald, ce însemnează | pe tine ncurul port 

    

  

— 13 
Şi faţa ta cea albă | ca ceara neschimbată ? — 14 
Ce ai? de cind pe sînu-ţi | porţi tu o neagră pată, — 14 
De-ţi plac făclii de moarte, ; cintare 'ntunecată ? — 14 
Arald ! de nu mă 'nşeală | privirea, tu eşti mort !1) — 13 

In acest vers se scriu de obiceiu dramele în ver- 
suri, poemele epice, şi toţi poeţii noştri l-au între- 
buințat cu prisos. Multe din «Moditaţiile», «Episto- 
lele», aSatirele» lui Alexandrescu; unele din «Pas- 
teluri», «Dumbrava Roșie», «Despot-Vodă» de Alec- 
sandri, «hugăciunea unui Dac», «Împărat şi Proletar», 
«Strigoii». lui [Eminescu sînt scrise în acast vers. 

4. Repetind versul iambic abundent de 9 silabe, 
dobindim un vers iambic, foarto lung, de 18 silabe, 
cu cezura după silaba a noua: (388) 

Iambic de 18 silabe: (389) 

  
N alo la 

lambic de 17 silabe: (390) - 

|]     
A 

— —— = 
| ÎI la bo ala 

. Priveşte pajiştea "'nverzită încet se clatină la vînt 
Şi cîte stele sînt po ceruri atitea fiori sînt pe pămînt 
Incep misterele de noapte, s'aude greerul de seară 
Sburdalnic se întrec zefirii, zburind prin papură uşoară, 1) 

Unii,—şi începutul l-a făcut Eminescu—construese 
„acest vers aşa ca, la cezură să se simtă ca un fel de 

pauză finală. In acest caz ei transcriu două versuri 
- <a 4 dintre care două albe și două rimate. Exemple: 
(391) (392) 

1) Eminescu, «Strigoii». 

  

i
e
i
)
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Să lingeţi plinsul tuturora, ) : 
Dinvsbuciumul eternei lupte j 18 silabe 
Să smulgi fulgerătoare versuri,| 
Bucăţi din inima ta rupte, | 

S'aprinzi în bolta vremii astro ) . 
Din sborul fostului tău gind; i 17 silabe 
Văpaie ! Ce-o să-i pese lumii v , 
Că tu te mistui luminind? ) 

Acest vers introdus de Eminescu sub forma, lui de. 
17 silabe (aCu mîine zilele ţi-adaugi») a fost prea. 
mult întrebuințat de poeţii mai tineri. E un vers uşor: 
căci la 36 sau 35 de silabe nu trebuo să găseşti de cit o rimă, 

5. Repetind de patru ori versul iambic abundent: 
de 3 silabe, dobindim un vers iambic do 12 silabo, 
cu cezura după a şasea silabă și cu duble și triple 
cezuri în cazul cînd unităţile metrice nu sînt împreu- 
nate cu vreun cuvint comun. Acest vers, spre a-l deo: 
sebi de celălalt (374), l-am putea numi am[ibrah com-. Plex. El alternează cu un vers de 11 silabe cu aceeaşi 
construcţie, dar lipsindu-i silaba neaccentuată dela. 
sfirşit : 

Amfibrah complex de 12 silabe: (393) 

= oa loa Na: 
Amfibrah complex de 11 silabo: (391) 

a loa Ma la 
„Exemple: (395) (396) 

O temniţă-adincă || îmi-e locuinţa — 12 silabe -- Prin dese, | prin negre, || zăbrele de fier 1, 
O rază | pierdută || îmi spune | fiinţa — 13, 
Cerescului soare || seninului cer. * —Uu j 

1) A. Vlahuţă, «Lui Eminescus. 
A. Nam, <Lui Leopardi», 
2) Or. Alexandrescu, «Ucigaşul fără voie»,
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In acest vers care are analogie cu camfibrahub . 
clasic s'au scris citeva, poezii celebre: «0 fată tinără 
pe patul morţii» de Bolintineanu ; «Ucigaşul fără voe» 
de Gr. Alexandrescu; «Mortua est» de lminescu. 

6. In fine, repetind de şase ori, versul iambic abun- 
dent de trei silabe sau mai bine unitatea ritmică 
iambică abundentă, dobindim un vers amfibrah complex 
de 15 silabe, cu cezură de regulă după a, treia uni- 
tate ritmică, iar alteori după fiecare din cele d'intii 
patru unităţi ritmice, şi însoţită şi de alte cezuri secun- 
dare ori decîteori unităţile metrice nu sint împreu- 
nate prin vreun cuvînt comun. Acest vers poate al- 
terna, cu un vers de aceeaşi natură, în care însă lip- 
sește silaba neîntonată finală. Iată schema lui: (997) 

L3 + 1 j N N + 

2] ——— 2 ——(— 

Exemple : (398) (399) 

Şi numai | iubirea | pornire | de-o clipă | ce sboară 'n | vecie 18 
Făeclie | aprinsă | în sutlet | luceafăr | feeric | lucind 17 
Co dă mingiori ne'ntrecute || uitare | de toate, | beție... „18 
Atâta | ţi-o partea, | ta care trăind te | simţi însuţi jmurind!) 17 

. silabe 

S'a stins luminoasele taine || pornite | din farmecul firii 18 
Jubirea |] scînteie | din focul | eternului dor de | trăit 17 
Avintul | spre bine, || făclie | lucind ca | un far omenirii, 18 
Speranţa | sfint soare | ce scaldă | pe rob şi | pe craiulimăreţ?) 17 

Acest vers, de aceeaşi natură ca şi versul iambic 
amfibrah de 12 silabe, n'a fost decit rareori întrebu- 
inţat, dar este versul natural la care se reduce în 
recitare normală, precum vom vedea, versul compus 
din unitatea dactilică, imitat, după exametrul clasic. În- 
trebuinţat de poeţi care nu sar gîndi să facă versuri 
dactilice, ci să pună în relief propriile frumuseți ale 
acestui ritm, acest vers ar putea, avea mare viitor în 
poezia noastră epică. 

1) N. Volenti, «Şi dacă», 
2) N. Voleuti, «Unui amic»,  
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$ 86. Versurile simple şi complexe, ce am văzut pînă 
acum, le-am putea numi versuri naturale sau plaslice 
ale limbii române, întrucit nu numai se derivă în mod 
firersc din ritmul versului popular, care constă dintr'o 
silabă accentuată şi una accentuată, dar mai au şi în- 
suşirea că într'insele se toarnă cuvintarea românească 
în mod nesilit, aşa, încît auzul o poate urmări în toată 
întinderea, orcit de mare, a versului, fără să facă o 
sforţare specială de atenţiune. Aceste versuri îmbracă 
vorbirea românească şi-i dă un relief care-i se potri- 
veşte, iar ritmul vorbirii se poate desfășura, în ele fără 
jicnire, liber. Insă în afară de aceste versuri, mai pot 
exista şi altele, caro, deşi intemeindu-se po clomente rit- 
mice existente în pronunţarea, naturală a limbii, totuşi 
din pricina relativ puţinei însemnătăţi a acestor ele- 
mente, - ele nu apar aşa de fireşti, datorindu:se mai mult 
intenţiunii poctului decit unor necesităţi organice ale 
vorbirii româneşti. Pentru aceasta cle pot fi numite 
versuri arlislice, deşi de multe ori apar mai mult ar- 
lificioase decit artistice. In studierea lor totuşi ne voni 
opri cu deosebire la acele forme care sint mai mult 
artistice decit artificioase, adică la acelea, care au 
primit împămîntenire în limbă, prin faptul că au izbutit 
să dea formă unor concepţiuni poetice mai mult său 
mai puţin adinci şi adevărate. 

Elementul ritmic pe care se întemeiază versurile 
artistice este unilatea metrică, dactilică: a _— 
corespunzătoare dactilului antic —  _. Deşi, am 
pus în principiu că pronunţarea a două silabe suc- 
cesive accentuate sau neaccentuate este relativ mai 
puțin uşoară decit două silabe dintre care una este 
şi alta nu este accentuată, şi că, spre a le putea pIo- 
nuața cu deplină armonie pentru ureche, trebue să 
punem o pauză între elo, — totuși acest principiu, 
precum am văzut, are toată puterea cu deose- 
bire pentru două silabe succesive accentuate, — şi e 
natural să fie așa din momentul ce în limba noastră 
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nu se găsește niciun cuvint care să aibă două silabe 
succesive deopotrivă de întonate. 

Nu tot aşa de absolut trebue luat acelaș principiu față, 
de două silabe succesive neaccentuate; căci, deşi în 
cuvintele de două silabe sau în cuvinte de trei silabe 
cu accentul pe cea de-a doua silabă, pronunţarea, 
naturală impune ca lingă o. silabă accentuată să pu- 
nem una neaccentuată, totuşi în unele cuvinte, deşi 
relativ puţine, şi anume în acelea, care sînt accen- 
tuate pe antepenultima, pronunțarea, a două silabe suc- 
cesive neaccentuate, se faco în mod uşor şi natu- 
ral: «vîntului», «scapără», «limpede», «șubredă», «cu- 
vintelor», «sperie», etc. Din pricina, prezenţei acestor 
elemente. ritmice în limba, romînă, mai e posibil să 
mai avem în versificaţia noastră, pe lină unitatea 
metrică trohaică şi iambică, și o unitate metrică dac- 
tilică. Dar faptul că această succesiune de accente 
se întilneșto relativ rar în limba română, face ca şi 
versurile întemeiate pe această unitate ritmică să 
fie nu numai greu de compus, dar şi mai greu de 
gustat, Totuşi” unii din poeţii noştrii au izbutit să 
plăsmuiască, citeva versuri, cu această alcătuire, care 
merită să fie cunoscute. 

1.. Avem mai întfiu ecametrul dactilic, imitație după 
cel antic, şi compus din cinci unităţi dactilice urmate 
de o unitate trohaică, cu o cezură variabilă, fie după 
o unitate metrică, fie în mijlocul ei. Această cezură. 
poate fi însoțită, de cezuri secundare ori deciteori cu 
terminarea unei unităţi ritmice mai depărtate de cezură 
principală, se termină şi un cuviut cu individualitate 
proprie. Ici şi colo, în cele d'intii patru unităţi, uni- 
tatea, dactilică este înlocuită, cu vre-o unitate trohaică. 
sau iambică a, cărei compoziţie ar aduce întrucitva, 
cu spondeul (— —), picior care în metrul antic putea. 
înlocui dactilul : (400) 

x ES ES Ă + AR x 

pi  



Exemple : (-1U1) (+02) 
Mircea încalecă calul său | torpotă | fuge ca | vintul 1) Ea-şi aimninteşțe mereu i pPEneas şi virtutea, şi neamul 2) 
1. Iaide, cutează, și spune! ce ştii din a | zeilor | ginduri; 2, Căci pe Apolon mă jur : pa feciorul cel | drag al lui | Zeus Cum că pe | cit eu trăesc 'şi văd pe pămînt ling” aceste Vase boltite! nu-i unul măcar din mulţimea dânae Care pe tine 'ndrăzni-va, ic'un braţ jicnitor să te-ajungă, V. Cuin că de-aceea ; necaz ne trimite arcaşul cel aprig 3) 

a
e
 po

 

Dacă comparăm efectul, pe care ni-l fac aceste versuri recitate după ritmul riguros dactilic, cu efectul pe care ni-l fac celelalte versuri cunoscute, observăm . că din versurile daetilice prindem mult mai greu legă- tura cuvintelor şi înțelesul frazei, decit în măsurilo. celelalte. Aceasta provine din faptul că în acest vers, poetul nu poaţe să întrebuinţeze necontenit vorbe care au succesiunea de accente dactilice, cum sînt: tinără, treapădă, fulgeră, limpede, șucră, în „caro caz fizio- nomia vorbelor ar fi păstrată fără vătămare în vers, şi le am. putea uşor înţelege, — ci e nevoit să se ser- vească mai mult de cuvinte care au o succesiune de accente trohaică sau iambică, simplă sau abundentă (umăr, aşează, pornit, minic, otc.). Așa, fiind, aceste cuvinte, introduse în versul dactilic spre a juca rolul pe care vrea să li-l dea, poetul, trebue să fie întonato întrun mod deosebit, şi nefiresc, caro le alterează, în- trucitva fizionomia, şi nu mai. pot fi pricepute fără o oarecare sforţare. Astfel, versul dactilic în limba, ro- mână este greoiu şi nenatural. a 
Totuşi multe din versurile dactilice sună destul de „frumos şi firesc. Aşa, bunăoară, versurile : 

 ——————_— 

1) Hiolintineante. «Mihnea şi bal as, 2) Coșbuc, trad, Eneidei, IV. 
3) G. Murom, trad. «lliades. 

, 

Mihail Dragomirescu, Teoria Poeziei. 19
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Haide, cutează şi spune ce ştii din a zeilor gînduri... 
Căci pe Apblon mă jur pe feciorul cel drag al lui Zeus... 
Vase boltite nu-i unul măcar din mulţimea danac... 
Făr' de răsplată şi daruri şi nu-i vom duce la Crisa... 
Şi de minie aprinşi ca şi focul îi scîntee ochiul... 
Cum că de-aceia necaz ne trimite Arcaşul cel aprig... 

Pricina, e faptul că aceste versuri, deşi croite de 

poet ca versuri dactilice, ele totuşi satisfac schema 

unui alt vers asemănător cu iambicul abundent de 18 

silabe (389) şi anume a unui vers compus dintr'o serie 

de unităţi iambice abundente precedate de un trohaic 
liber. Adică, în loc să recităm după schema: 

1 N 1 x + 1 

- recităm, fără să ne dăm seama, după următoarea: (403) 

poa 

în care avem aceeași succesiune de accente, dar gru- 
pate în mod mai potrivit cu vorbirea noastră. Astfel, 
versul 6 din cele citate mai sus poate fi pronunţat, 
în două feluri: sau a) cum a avut intențiunea, poetul, . 
în mod dactilic: (404) 

Cam că de-a—câea ne—căz ne tri—mite Ar—caşul cel—ăprig 

sau b), cum o cere ușurința, și fireşcul vorbirii noastre: 
(405) 

Căm că == de-actea—necăz ne—trimite—Arcăşul—cel âprig. 

Pronunţat sub forma d'intîi, putem uşor prinde fiizi- 
onomia cuvintelor numai văzindu-le scrise; dar mult 
mai greu, cu urechea; nu tot așa dacă-l pronunțăm 
în forma a doua, deoarece unităţile metrice cores- 
pund cu fizionomia. cuvintelor: 

de-aceea—trimite—Arcaşul—cel aprig, 

De fapt, dar, versurile citate mai sus ca frumoase, 
sînt tot aşa, de greoaie ca şi celelalte, dacă le pro- 
nunțăm pe schema dactilică. Ele devin frumoase şi 
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uşoare, din picină că au norocul de a fi recitate din- tr'o greşală fericită după o altă schemă care e natu- rală pronunțării româneşti. 
2. Dapă modelul versului safic, Eminescu a, izbutit să compună un vers românesc, în care a scris «Oda», una din cele mai frumoase poezii ale sale. Cit de puțin natural însă sună acest vers compus dintr'o unitate dactilică precedată, şi urmată de cite două "unităţi trohaice, so poate aprecia, din exemplele de mai jos. Schema, versului este acesta: (406) 

—— | 

Exemple, primele patru versuri din strofa, : (407) 
Nu cre | deam să | 'nvăţ a mu | ri vre-o—aată Pururi | tînăr, | înfăşu | rat în | manta-mi Ochii | mei pri | viau zimbi | tori la, steaua, 

| Singurătăţii. , 

Alt poet n'a mai întrebuinţat-o. 
3. Mai izbutită se pare o altă formă în care a scris idilica elegie «Sara pe deal», în care a luat în ajutor şi o unitate metrică compusă din alăturarea unui iamb de un troheu (a_____ +) şi care corespunde coriambului antic (<__ 2 2). Versul acesta, e compus dintr'o unitate coriambică, urmată de două unități dactilice şi una, trohaică. Accentul ultim al unităţii coriambice, şi accentul prim al primei unități dacti- lice, urmînd unul după altul, sînt despărțiți conform principiului stabilit ($ 77) printr'o cezură bine mar- cată: (408) 

> 
Exemple : 

Nourii curg || raze-a lor şiruri despică 
Steşine vechi || casele 'n lună ridică, 
Scîrţie ?n vînt |! cumpăna de la fintină 
Valea-i în fum || fluere murmură 'n stînă î) 

  

  

1 Fminescar, «Cara e dale.
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Nota ?. — Tot Eminescu a mai făcut şi alte încercări, în 
- cate se vădeşte mai mult putinţa lui de a găsi noi armonii, 

decit dorinţa de a da limbii -româneşti noi forme metrice. Ast- 
fel, în unire cu versuri compuse dintr'o unitate coriambică, 
a întrebuințat versuri compuse din două unităţi dactilice, ca 
bunioară în poezia , Stelele n cer“. 

Schema: 2 00) __ 

, 7 

“Exemplu: (410) | 

Stelele ?n cor . . , „ unitate coriambică 
We-asuţra mărilor. . . două unităţi dactilice 
Ard depărtăritor . . e. idem _ 
Pină co pieri), . . ,„ unitate coriambică 

Tot aci putem să punem încercarea de a crea versuri, cu 
unitatea ritmică co derivă din cuvintele accentuate pe ante- 
antepenultima (+. .__ _ ). Astfel versul al patrulea care re- 
vine ca refren în strofa următoare din poezia „Dintre sute de 
catarge“ găsită în manuscrisele poetului, e compus din două 
unităţi ritmice cu accentul ps ante-antepenultiină: (411) 

Dintre sute de catarze 
Caie lasă malurile 
tite oare le vor sparge 
Vinturite, calurile 2) 

$ 87. Rima şi Asonanla. — Ceeace individulizează 
un vers şi-i dă definitiva formă plastică este, pe lingă 
xepaosul final, rimu, care-l închee. Știind că rima este 
idenlilalea sunelelor finale a două sau mai multe uer- 
sui începind cu ultima vocală accentuată, atunci forma 
primitivă a rimei va fi asonanța, adică potrivirea i im- 
perfectă a sunetelor finale dela două sau mai multe 
versuri. [ natural dar ca, mai înainte de rimă, să studiem 
de aproape asonanta, din pricină că, pe deoparte. din- 
trînsa s'a desvoltat rima, iar pe de alta, că unele 
particularităţi ce vom constata cu ocazia, studiului 
asonanţei, ne vor fi de mare folos pentru pătrunderea 
mai adincă a, rostului rimei în versificație. 

E evident că dacă identitatea se găseşte numai la 
unele din sunetele finale a două sau mai multe ver- 

1) Fminescu, «Poezii ed. Xenopol». 
3; Eminescu, «Poezii Postume». 
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suri, efectul nu poate fi plăcut, mai cu seamă cînd ne aşteptăm la o perfectă identitate. Emoţiunea cs- tetică se turbură din. pricina imperfecţiunii acestui element material, şi de aceea asonanța, pe care poe- tul popular incult şi-o îngădue, po cuvintul că nici "el, nici auditorii săi nu au putinţa de a analiza cu auzul natura sunctelor, nu trebue permisă decit în cazurile excepţionale co derivă din observările co am făcut vorbind de licenţele poetice ($ 71), şi anume - într'o măsură despre care ne vom da, seamă mai cu preciziune mai jos. Sînt puţine limbi totuşi din care se pot. scoate asonanţe mai de efect decit acele pe care poetul le poate scoate din limba română, Şi cel ce a dat evidenţă deplină acestui fapt este Iimi- „hescu, care e un maestru neîntrecut în privinţa, în- trebuințării asonanţelor. Sintem dar conduşi să stu- diem deosebitele feluri de asonanțe, întremeindu-ne cu deosebire pe particularitățile ce le prezintă, versi- ficaţia, acestui poet. | 
Trei feluri de asonante, din punctul de vedere al valorii lor ca element simetric, găsim în pocţii noştri şi cu deosebire în Eminescu: 1. Asonanţe-rime ; IL. A- 

"sonanie permise; IL. Asonunţe vele. 
I. In categoria asonanţelor-rime ar intra: 
1; Acele rime care a) ori au în loc de o vocală ac-. centuată, diftongi ce se deosibese prin primele vocale "şi nu.se asemăna, decit prin cele ultime, d, ex.: în- „deămnă — toămnă; b) ori prezintă, la un membru-al rimei un diftong, po cînd la celălalt prezintă numai vocala ultimă a diftongului ; ex.: cleâmpa — lămpa ; albăstre—noăstre ; legănâ—meâ. Aceste rime nu sînt considerate ca, rime, numai dintr'un exces de iubire a formei pentru.formă, prevenit; din pricină că unii dintre poeţii şi literaţii noştri au fost prea mult in- fluențaţi de anume școale literare franceze. Evident, Francezii trebue să ţină mai mult la perfecta, exac- 

titate a, rimei, deoarece versul lor nu are rigurozitate a, versului nostru tocmai în privinţa, celui mai însemnat
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element simetric, a, ritmului 1). Poate că tocmai aceasta, 
face ca, versul francez să se prezinte cu mari avuntagii 
din alt punct de vedere: ritmul vorbirii se poate mai 
uşor turna, în forma versului. Acest vers, în afară de ac- 
centul de dinaintea cezurii şi a pauzei finale, n'are sime- 
trie de accent în 'năuntrul lui, şi poetul, fiind liber în a-: 
ceastă privinţă, îşi poate concentra toată atențiunea asu- 
pra celorlalte elemente simetrice, cum sînt cu deosebire 
măsura, din care trebue să lipsească hiaturile, şi rima, 
care trebue să prezinte toate condiţiile perfecțiunii. : 
Nu tot aşa, cu poetul român, care are să se lupte cu 
marea, problemă de a turna în formă ritmică fixă 
ritmul liber al vorbirii, fără să se simtă coliziunea, 
dintre ele. El e în drept, deci, să-şi ia o libertate mai 
mare în alte privințe. Pe lîngă aceasta, versul ro- 
mânesc ar putea avea individualitate şi fără rimă— 
celelalte elemente simetrice, şi cu deosebire ritmul, 
i-ar fi de ajuns -- şi numai iubirea de formă plastică, 
pe care toţi poeţii noştri de seamă au avut-o, uşu- 
vința cu caro rima, se găseşte în limba noastră şi 
tradiţia, populară, i-au făcut să nu se lipsească de acest 
element, ce dealtminteri se găseşte şi în toate limbile 
moderne. Orcum ar fi, asonanțele, de care vorbim, ar 
putea fi considerate ca rime adevărate, chiar ţinindu-no 
strict de definiţia ce am dat rimei. In adevăr, ele pre- 
zintă identitatea, de sunete începînd cu ultima vo- 
cală accentuată, cu accent principal: Ex : îndeămnă— 
toămnă ; lăcuri—veăcuri, şi singura, obiecţiune ce s'ar 
putea face ar fi că adevărata vocală ar fi întreg 
diftongul şi că prin urmare, identitatea, de sunete 
ar trebui să înceapă dela prima, lui vocală. Şi ade- 
vărul e că prima vocală a diftongului umbrește în- 
trucîtva prin calitatea ci particulară vocala accen- 

1) In adevăr, versul cel mai însemnat francez, alexandrinul, care corespunde 
cu versul nostru iambic de 14 silabe, nu este finut să respecte declt accentele 
fundamentale, cel dinaintea cezurii şi cel dinaintea repaosului final, Poate din 
pricina aceasta primii noştri poeţi și cu deosebire Gr.. Alexandrescu, căruia i se 
impută de mai multe ori lipsa de ritm, p'au căutat să respecte în versuri decit 
accentele fundamentale, ca şi versul francez pe care-l imitau. 
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tuată ce urmează şi par'că îi ia caracterul primitiv. 
Totuşi, această deosebire de nuanţă nu e percepută 
decit de urechile prea, fine, care mai mult dau atenţie 
formei decit fondului, prea puţin efectului adevărat, 
derivat din concepţia poetică, şi prea, mult elemen- 
telor materiale externe, în care întimplător se exprimă. 
De aceea, nici nu vom face poeţilor o greşeală, din în- 
trebuințarea, acestei aşa ziso asonanţe : întrebuințarea, 
ci este pe deplin justificată în versificația română. 

2. Tot în categoria asonanțelor-rime, ar putea 
între acele rime, care, spre a dobinăi forma cerută de 
definiţie, au trebuinţă de aplicarea, unei particulari- 
tăţi de pronunțare, fie în “privinţa sunetului, fie în 
privința accentului. Astfel cuvintele dobiceiu», «răz- 
boiuv, abălaiu> nar putea rima perfect decît cu 
«meiu», «soiu», «raiu», care, ca şi cele de mai sus, au 
la sfirşit-în pronunţarea, literară un u scurt, latent. 
De foarte multe ori. însă, elo se pronunţă cobicei», 
arăsboi», «bălai», «mei», «soi», «rai», iar poetul pro- 
fită de această particularitate și pune să rimeze cu 
ele vorbe ca «scîntei», «noi», arăsai», care nici într'un 
caz nu pot avea pe acel u scurt. Tot așa obţinem 
rimele «nufăr»—asufăr» (pentru csufer»), «tîmple»— 
-«imple» (pentru «umple»), «furnicis—apotici» (pentru 
«poteci»), «rău» — «frău», (pentru «frîu») «sfaturi»— 
«lături» (pentru «lături»), «mult» — «smult» (pentru 
«smuls»), «ce»s—«plăct» (pentru «plăcea») «măriis— 
«sării» (pentru aserii»), «străbate-mi» — «patemi» 
(pentru «patimi»), anovastăv—afereastă» (pentru «fe- 
reastră»), «scrieri» — «crieri» (pentru «creeri»), şi le 
obținem în mod natural, pentrucă amîndouă formele 
există în limbă. Totuşi, pentrucă formele întrebuin- 
țate pentru ca rima, să fie completă sint mai rare de 
cît cele cu care n'am putea obţine decit o rimă im- 
perfectă, — aceste rime uneori fac impresia, de nera- 
tural, mai cu seamă cînd fizionomia, generală a limbii 
poetului contrastează cu particularităţile acestor vorbe. 
La Eminescu nu ne izbesc niciodată în mod supă-



— 296 — 

rător pentrucă acest poet, pe lingă că are versul în- 
strunat -printr'o admirabilă potrivire a ritmului vor- 
Dirii cu ritmul versului — ceace face să trecem cu 
vederea multe imperfecţiuni de formă ($ 71), — mai 
întrebuințează şi o limbă (limba moldovenească), a 
cărei fizionomie generală e în mod natural și în mare 
parte determinată tocmai de acele particularități ce 
înlesnesc rima. | 

3. In această categorie mai am putea pune rimele 
ce obţinem prin schimbarea accentului unui cuvint 
sau prin prefacerea, lui din secundar în principal. 
Astiel, Eminescu rimează afile» cu «dactile», care de 
obiceiu se pronunță «dăctilo»; tot așa «Tisa» cu «plin- 
su-mi-s'a», deşi pe «mi» nu cade decit un accent 
secundar; ameâ» cu casomencâ»; «totuşi î» cu case- 
men», deşi cuvintul casemene» are accentul prin- 
cipal pe antepenultimă. Dar aceste din urmă rime- 
asonanţe, prin meșteșugul cu care sînt făcute și prin 
raritatea, inherentă constituţiunii lor, fac mai mult 
parte dintre asonanțele de efect, co intră în categoria 
următoare. E 

II. In categoria asonanțelor permise avem : 
1. O specie de asonanţe, pe care le-am putea numi 

asonanţe de efect, întrucit, deşi nu constituese ade- 
vărate rime, totuşi fac de multo ori un efect mult 
mai estetic decit acestea. Ele sînt particulare versi- 
ficaţiei lui Eminescu şi se întemeiază po valoarea lui 
î scurt dela sfirşitul cuvintelor, care deşi de multe 
ori n'are valoare decit pentru o&hiu, este considerat 
de poetul nostru ca avînd valoare şi pentru ureche. 
Astiel [minescu rimează, «plopii» cu <apropii>, cochii» 
-cu «<Dochii» şi cu «rochii», «gușaţii» cu «naţii», deși 

4 scurt din «plopii», <ochii», «guşaţii» este cu totul ab- 
sorbit în i lung ce caracterizează, pluralul subsantive- . 
lor masculine, fapt ce nu se întimplă bunioară nici cu 
«apropii» unde î scurt constitue terminarea espresă a 
persoanei a doua a indicativului prezinte, nici cu 
«Dochii» unde i» scurt e constituit din rămășiţa 

 



— 297 -— 

unui j consonans co se vede la nominativ (Dochi-j-a) şi care nu se seric, și din terminația, genetivului no - articulat. 'Tot aşa, ucelaş poet rimează «vieţii» cu «adu- ceţi-i», «durerii» cu «mizerii», «mării» cu ării», «şcolii» cu «molii» deşi orce auz poate distinge, că în primul membru al rimci, i scurt aproape nu există, pe cînd în al doilea membru, cite odată e aproape lung (adu- . ceţi-i). Deşi acoste sfirşituri de versuri sînt de nctă- găduit asonante, totuşi ele ne fac mai multă plăcere decit multe adevărate rime. 
Cauza acestui efect ne pune pe urma unei condi- ţiuni pe care tinde s'o îndeplinească rima în afară de condiţiunile materiale specificate în definiția ei. Pri- cina lui e anume faptul că cuvintele ce rimează sînt, tocmai din pricina necompletei asemănări a sfirși- tului lor, mai deosebite între elo din punclul de ve- dere al infelesului decît alte cuvinte care au sfirşitul perfect asemenea. Altfel cuvintele lucrează» —«se des- primăvărcază», deși rime perfecte, fac mai puţin efect decit alucrează» —«să se repează,), pentru că cele d'întii, deosebite prin înțelesul rădăcinei, sînt totuşi asemenea, prin înţelesul flexionar: amîndouă sînt în indicativul prezinte, persoana, [IL singular sau plural; pe cînd cele do al doilea, deosebite prin rădăcină, mai sînt deosebite prin unul din înțelesurile flexionare (prin cel de mod), rămînind să fie asemănate numai în timp, persoană şi -număr, Şi mai bine rimează «lu- crează» cu «trează», pentru că sînt deosebite nu nu- mai prin înţeles, ci şi prin categorie (unul e verb, altul e adjectiv), care deosebire implică şi unele deo- sebiri de înțeles flexionar, verbul avind mod, timp, persoană, număr, iar adjectivul avina dintre acestea, numai numărul şi, pe lîngă el, genul și cazul. Cu cît deosebirea de înțeles este mai mare între cele două, membre ale rimei, cu atit rima face un efect mai „estetic. Asemănarea, -materială a, sunetelor contras- tează cu deosebirea spirituală a, înţelesului, şi acest contrast, ca, orce antiteză, deşteaptă atenţia, şi asupra,



— 298 — 

fondului nu numai asupra formei, şi emoţiunea es- 
tetică, ce derivă din considerarea, cu deosebire a, fon- 
dului, e mai vie ca de obiceiu. Aşa fiind se înţelege 
de ce asonanțele de mai sus produc mai mult efect 
decit multe rime. Să examinăm citeva. Cuvintele 
aaduceți-i» rimează perfect cu «vedeţi-i», dar fără des- 
tul efect, pentru cuvintul că deosebirea de înteles se 
mărginește numai la înţelesul rădăcinilor cuvintelor. 
«Aduceţi-i» rimează însă cu mult mai mult efect cu 
avieţii», pentrucă, deşi sunetele finale nu se potrivesc 
perfect, totuşi această, nepotrivire nu ne supără în gra- 
dul, în care ne impresionează plăcerea, ce rezultă din 
faptul că acest din urmă membru al rimei este deo- 
sebit de cel d'întiu, nu numai prin înțelesul temei, 
dar şi prin numărul cuvintelor şi prin natura cate- 
goriilor din care face parte fiecare din ele. In versu- 
rile: (412) 

Vai, tot mai gîndeşti la anii, cînd visam în academii 
Ascultind pe vechii dascăli cirpocind la haina vremii — 

efectul e produs mai cu seamă de faptul că, deşi 
avem două subsantive la rimă, totuşi unul este în 
nominativ plural, nearticulat, po cînd celălalt e în 
genetiv, singular, articulat. Zicem «mai cu seamă», 
pentru Eminescu ac, ca mai totdeauna, caută să, înde- 
părteze neplăcerea, ce ne-ar face asonanţa, ce între- 
buinţează, prin alte efecte: prin raritatea, şi noutatea, 

“ asonantsei, prin naturalul, cu care se îmbină cu celălalt 
membru al ei, şi prin strălucirea, şi justeţea imaginei, 
ce exprimă. - 

2. Dispunind de asemenea mijloace, Eminescu îşi 
mai poate permite nişte asonanțe, ceva mai îndrăz- 
nețe, care totuşi pot fi puse în categoria asonanţelor 
permise, întru cît în mod instinctiv au fost întrebuin- 
țate de mai toţi poeţii noştri. Sînt cazurile, în care 

„unul din cuvintele ce sînt legate prin asonanţe se 
-deosibeşte de celălalt prin faptul că vocala. lui ul- 
timă accentuată, nu e identică ci numai - apropiată, 
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prin natura, ei, de cealaltă. Astfel Eminescu vimează 
«cringuri» — asinguri»; «tău» — ameu»; Mai greu ne 
face să primim acest fel de asonanțţă, cînd vocalele 
ce diferă, se deosibesc prea mult prin natura lor, sau 
nu sint accentuate. Astfel el îşi permite să rimeze 
«trecute»—«posomorite», «griu»—«meu», aînsă» —ca- 
prinse», «măsoară» — «zîimbitoare», însă - mai numai 
în bucăţile compuse în tinereţe. Aceste asonanţe fac 

„parte din categoria asonanţelor nepermise Și cu greu 
le-ar scuza, chiar o concepţie extraordinară. 

3. Mult mai bine pot intra în categoria celor 
permise, asonanţele, ce constau în a avea întrun 

- membru un cuvint terminat în ş scurt, iar în celă- 
lalt, un cuvînt terminat într'o consună care de obi- 
ceiu primește pe i scurt după dinsa, dar fără ca acum 
să-l aibă efectiv. Astfel Eminescu rimează, alaşi»— 
adrăgălaş», cazi» — czaplaz», «drumeţi» — «îngheţ», 
«primăveri» - «cer», «coji» —arăboj». 

4. Am îndrăzni, în fine, să punem tot în această 
categorie asonanţele prin diferenţă de o consună, cu 
condiţiune ca aceste consune diferite să fie de aceeaşi 
natură în privinţa pronunțării. Astfel Eminescu, ri- 
mează: «glaso—atalaz», «frunze»—cascuuse»; «cridă» 
— zugrăvită»; dadine»—apling»; dar el mai rimează 
—o singură dată—«minune» cu «lume», care nu poate 
fi primit în această catezorie din pricină că n şi m 
presupun în pronunțare organe prea, deosebite.. 

Torte aceste patru specii ce constituesc categoria, 
- asonanţelor permise — și cu deosebire ultimele trei 
categorii — nu trebuesc utilizate decit foarte rar, 
şi numai atunci cînd poetul are destule mijloace (am 
enumerat pe-ale lui Eminescu studiind prima, specie 
a, acestei categorii), pentru ca să ne producă cu ocazia, 
lor o mai mare plăcere decit neplăcerea ce ar re- 
sulta din ele. — Altminteri, trebue să le ocolim cu 
îngrijire, ca, şi cînd n'ar fi permise. a 

III. In categoria asonanțelor nepermise intră, toate 
asonanțele caracterizate prin nepotriviri de vocale şi
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de consune mai însemrate decit cele semnalate pînă 
aci. Astfel de asonanţe găsim în Iiminescu prea puține 
(vre-o 16 în total). Să, enumărăm citeva: «zei» — 
«poezii» ; «poet» — «revăd», «vastă» — «voastră»; 
aşteptarăţi» — «vorbareţ» ; cnizerii» — nătărăii»; cîn- 
șelăciune» — «rugăciunea» ; «asculta-vei» — ovlavii; 
«sila» — «filă», ete, 
“Dar şi cu ocazia acestora el întrebuinţează mijloace 
de cfect care uneori ne fac să nu le băsăm în seamă, 
mai cu seamă cînd între versurile care rimează e prea 
mare distanţa, totuşi aceste asonanţe sînt absolut de 
evitat, căci orcit de inare talent ar avea un poet, nu va 
putca izbuti să ne facă să perdem din vedere aceste 
defecte ; bucăţile poetice, în care vor fi întrebuințate, vor 
perdo plasticitatea formei, şi efectul, ce trebue să ne 
facă concepţia, poetică, se va pierde în mare parte. 
De altminteri adevărații poeţi au iubit totdeauna-per- 
fectiunea, formei, nesacrilicîndu-i totuşi fondul, şi cînd 
au întrebuințat mijloace imperfecte de simetrie au făcut 
aceasta mai mult spre a exprima o particularitate a 
concepției, decit din dragostea. pentru imperfecţiuni. 

$. 88. In româneşte putem avea mai multe categorii 
de. rime, după cum ne punem din punctul de vedere 
indentității sunetelor, al accentului sau al numărului 
silabelor. Cele mai însemnate categorii de rime sînt 
cele pe care le deosebim din punctul de vedere al accon- 
tului. .Din acest punct de vedere putem avea două 
categorii de rime: 1) Rimele care nu coprind decit 
un accent — și anume un accent principal — pe 
care le-am putea numi rime simple. 2) Rimele, care, 
pe lîngă accentul principal, mai au şi un accent se- 
cundar, şi pe care le-am putea numi rime complexe. 
Acestea, din urmă ar putea fi mai bine numite bo- 
gate, dar acest termen a fost prea mult întrebuințat 

“pentru o categorie de. rime, deosebită din punc- 
tul de vedere al identităţii sunetelor şi despre care 
vom vorbi mai departe. De aceea, ne va, fi greu să-l 
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întrebuinţăm noi în alt înțeles. Justificarea întrebuin- 
țării lui va reeşși totuşi cu claritate din examenul co 
vom face acestor două categorii de rime. 

1. În prima categorie am zis că se cuprind rimele 
simple, adică acelea care au numai un accent Prin- 
cipal. Deoarece cuvintele romînesti sint accentuate 
în mod natural din două în două silabe, urmează că 
nu vom putea avea decit două feluri de rime simple: 
a) rime simple ultime, care au accentul principal po 
vocala din ultima silabă a. versului, d. ox. corbiv,— 
«corb»; «friu», — «griuo; ass» — caps»; cadine»— 
«oblinc>; aebb—aoţăl»; «sporicți» — «săgeți»; «corbb— 
«mori»; «noro» — «dor»; «cîmpii» — copii»; atrăiuo— 
«păiu»; clălo—capăsăt»; avinbo—cpăminto; «îndrsneț> 
— <răzlc(>; b) rime simple penultime, caro au acentul 
pe vocala din penultima, silabă de la sfirșitul ver- 
sului, d. ex. arăspănde» — «<pătrimde»; <înnoălă> — 
<roălă»; <mtrgul> — camărgul»: «urgie»— «vie»; «dreă- 
plâv—caşteăptă»; <lipte»—riple»; carmă e — ccărmă» 
«grămâdă»—«prădă»; «păce»—azăce»; «mină» — «pă- 
gină>; «slăvei»— cascultă-uci». 

Tot în categoria, rimelor simple, putem pune, prin 
excepţiune. c) rimelo—care altminteri sînt complexe— 
antepenultime sau antc-antepenultime, dar numai cînd 
fac parte din versuri în caro unitatea metrică este 
cea, dactilică sau cea ante-antepenultimă. Ex.: «miu= 
tue»—«bintue»; avălurile» - «mâlurile». i 

2. In categoria rimele complexe am zis că se cuprind 
rimele, care, pe lingă un accent principal, mai au unul 
sau mai multe accente secundare. Teoretic am putea, 
avea trei feluri de aceste rime, întrucît în limba română 
avem cuvinte accentuate, nu numai pe a treia şi po a 
patra silabă începînd de la sfirșit, dar chiar şi pe a cin- 
cea. Astfel am avea: a) lime complexe ullime, care au un 
accent principal pe antepenultimă şi un accent secundar 

| 
peultimă, schema lor fiind: __.. D. ex.: spiimegă» 

| od „ul al E a „—erumegă» ; mărilor» —edepărtiărilor» ; «întinsele» —
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«pe - criprinsela»; tămurălelea — estleleri <Mintuitâru- 
| | 

in —acătătăruluii nărilor— ahărilora; «mântues— 

chintulzo; cîndurăriloro — emărildro „—și anume numai 
cînd fac parte dintr'un vers trohaic sau iambic. b) Rime 
complexe penultime, care au un accent principal pe an: 
tepenultimă și un accent secundar pe penultimă,— şi 
anume iar numai cînd fac parte dintr'un vers trohaic sau 
iambio. Schema lor ar fi: „ __1L_.D.ex. cmâlu- 

rile» — cvălurilea — cideâturile» — «pămintur ile» — 

avhnturile» — ccînturile. In fine, teoreticeşto;” ar mai 
putea avea 'şi c) Rime complexe antepenultime, în 
care am avea un accent principal pe a cincea si- 
labă şi două accente secundare,.dintre care cel im- 
portant ar fi pe silaba antepenultimă, iar cel mai 
puţin important pe cea ultimă. Schema lor ar fi: 
LL Insă cuvinte cu accentul principal pe 
silaba dinaintea ante- -antepenultimei avem aşa de pu- 
ţine, încit este cu neputinţă, să se găsească vreo potrivir e 
între 'elo, începînd cu silaba, intonată cu accent prin- 

| 
cipal. Astiel ar fi cuvintele acălăgărițele», căloviţelaa; 

clibeniţelea. In practică dar, acest fel de rimă nu 
există, 
Acum ns putem da seama că cu drept cuvint ri- 

mele compleae ar trebui să se numească, «bogate». 
In adevăr, mai întîiu, cuvintele ce sînt întrebuințate 
ca rime complexe ultime pot fi întrebuințate ca rime 
simple ullime, cînd identitatea sunetelor n'ar începe 
dela accentul principal, ci numai dela cel secundar, 

Astfel cvitejilor» ar rima cu cplăeşilor»; finteleo cu 

ăncilas; cvoinicilora cu charaminilory; «Mihule» cu 

avcinioale; zilele» — nopţile»; le mtndo cu cPădina» 
| 

aflorileo cu oile, şi acest, fel de rimă, îl găsim foarte 
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des în poezia, populară. Tot aşa, în al doilea, rind, 
rimele complexe penultime ar putea fi întrebuințate 
ca rime simple penultime, considerind identitatea, 
sunetelor începînd dela accentul secundar. Astfel 

| | 
«malurile» ar putea rima cu «râmurile», «folurile» 1), 
etc. In aceste cazuri identitatea sunetelor cu înce. 
pere dela accentul principal este un lux, de care 
poetul se poate scuti, dar totuşi, cînd o poate rea- 
liza, izbuteşte să scoată un efect de formă mult 
mai puternic decît întrebuinţind rimele simple. Cu 
drept cuvînt, dar rimele complexe le-am putea numi 
«bogate», căci esto o bogăţie mare, cînd potrivirea nu 
o numai de sunete mai numeroase, dar şi do două, 
accente în loc de unul. 

I. S'a luat obiceiul însă ca, să se întrebuinleze ter- 
menii de «sărac» şi de «bogat» spre a deosebi: a) Ri- 
mele sărace, care îndeplinesc cu strictețe condiţiunile 
specificate prin definiţia dată, de V) rimele bogale care, 
pe lingă identitatea, sunetelor finale, începînd cu ul- 
tima vocală accentuată, mai prezintă. şi identitatea, 
consunei ce precedă vocalu accentuată şi pe care 
acesta, se reazămă în pronunțare. Cuvintul «mișcă- 
toare» ar rima bogat cu «călătoăre» şi sărac cu «doâre»; 
«pâs» ar rima bogat cu «supus» şi sărac cu cadis»; 
«singurică» ar rima, bogat cu «frică» şi sărac cu «mică». 

Din acest punct de vedere ar fi sărace rimele «cin- 

turile» «pămînturile»; și tot aşa, «treăpădă» —.aleâ- 
pădă», «scândură» — «îngândură», «spiimegă» - ari 
megă; ba chiar «mâlurile» — «canălurile», atainu- 
rileo — vinurile». Şi din contră, «lucrălă» — «sărătă», 
asorbeâm» — «vorbeam», oprit» — «sări!» ar fi rime 

  

1) Rimele simple pe baza accentului secundar, atit cind acesta cade pe ul:- 
tima cit și pe penuliima silabă, spre a produce un efect clt mai apropiat de ri- 
mele simple pe baza arcentului principal, trebue să prezinte identitate nu numai 
în yrivința vocalei accentuate cu accent [secundar, ci şi în privința consunei de 
reazăm al acestei vocale, Aşa numita «bogăţie» numai la aceste feluri de rime 
trebue să se ceară. : , 

.
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bogate! Iată pentru co zicom că tormenul de «bogat» 
ar trebui rezervat rimelor complexe. 

Distincția între rime bogate şi sărace, este împrumu- 
tată din versificaţia franceză, și din observările de mai 
sus se vede artificialitatea lor. Evident, într'o limbă, 
ca limba franceză, în caro din punctul de vedere al 
accentului nu se găsesc decit, două feluri do rime: 
masculinele, corespunzind cu rimele noastre ultime, şi 
[emininele, corespunzind. cu cele penultime (şi încă mai 
mult din punctul do vedere al ochiului) se poate 
pune pret şi po identitatea consoanei de reazăim a 
vocalei de unde începe rima; dar ar fi o suporietaţie 
să cerem şi noi acelaş lucru dela poeţii noștri, cind, 
din punctul de vedere al accentului noi avem patru 
feluri de rimă. Deosebirea, în rime bogate şi sărace 
n'are dar nicio importanţă în versificaţia română, şi 
aceasta va reeşi şi mai bine din observaţiunea, ce va, 
urma îndată. 

Ceice au cultivat aşa numita rimă bogată în limba 
română au fost nevoiţi să întrebuinţeze ca rime, formo 
gramaticale (cu deosebire, verbale) asemănătoare. Ast- 
fel găsim la ci foarte multe rime ca : «mîngietori» — 
«ziditori»—«zîmbitori»; «mîngietoare», — cuimitoare», 
— «gemătoare» — «răpitoare» — «arzătoare»; «moho- 
rit» — «posomorit»; «înflorit>—emurit»; «pregăteşte»— 

„«scuteşte»; «numeroasă» -— «sînmeroasă» ; «duceay— 
aaducea»; «plutea» — «șoptea»; «inspirată» — cadora-. 
tă»; «izbucnise» — «încremenise»; «faceţi» — «prefa- 

„ceţi>; «voioasăy — «invidioasă); «suflă» — «insuflă»; 
«deșteptat» — «revoltat», şi așa mai încolo. Prin 
acest fel de rime ei au crezut că realizează o fru- 
musețe mai mult în alcătuirea versurilor românești, 
De fapt însă (potrivit observaţiunii din $ (87) aceste, 
rime sînt banale, lipsite de etect şi mult mai sărace 
în realitate decît cum ar părea la prima, vedere. 
Această, trebue s'o fi simţit chiar admiratorii ei, şi 
de aceea îi vedem căutind să înlăture banalitatea, 
şi sărăcia prin întrebuinţarea, la rimă a unor cuvinte 
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străine cu sonorități exotice sau a unor termeni teh- 
nici care mai mult sau mai puţin n'au avea co să caute 
într'o poezie. Astfel în versurile d-lui Macedonsl:y, unul 
dintre susținătorii acestei perfecţiuni formale false, gă- 
sim la, rimă cuvinte de felul celor următoare: colimpian» 
— «pian»; «femeie» - calmeie»; copal»—«pal»; «pace»— 
«opace»; «exploatare» — estare»; «entusiasmy»—«ma- 
rasm»; «bizareo—cipnotizare»; «psalm»— «calm»; dom» 
— «polihrom», etc. Decit, aceste cuvinte întrebuințate 
la rimă, deşi înlătură în oarecare măsură impresia, 
de banalitate a rimelor bogate de felul celor de mai 
sus, no fac totuşi impresiunea, de căutate, afectate, 
ceeace însemnează să înlături un defect printr'un de- 
fect și mai mare. Rămine dar stabilit că aşa, numita, 
rimă bogată nu produce mai niciodată efect în limba, 
română și nu constitue un merit deosebit pentru poeţii 
ce-o întrebuinţează. | 

II. Mai importantă este deosebirea rimelor după 
“numărul silabelor. Astfel avem: a) Rime monosilabice, 
la care asemănarea, se găseşte numai la o singură 
silabă. Aceste rime pot fi de două feluri după cum 
luăm de bază accentul principal sau accentul secun- 
dar. Astfel «or» din codoro — aziditâr» este o rimă, 
monosilabă pe baza accentului principal; iar «ră» 
din «singură»—«fulgeră» întrun vers trohaic sau 
vambic, este o rimă monosilabă pe: baza, accentului 
secundar. 

b) Rime disilabice, la care asemănarea de sunete 
„se găseşte la, două silabe. Ele pot fi iarăși de două 
feluri, după cum luăm de bază unul din cele două 
feluri de accente. Astfel caur> din câuro—cbalăur> 
este rimă bisilabică pe baza, accentului principal; iar 
«rile» din «valurile» — «tinerile» este, în versul trohaic 
sau iambic, tot rime bisilabice, dar pe baza accen- 

“ tului secundar. 
c) Rime trisilabice, la care sunetele ce se aseamănă, 

„se găsesc la ultimele trei silabe. Ele nu pot fi decit 
de un singur fel, şi anume pe baza, accentului prin- 

Mihail Dragomirescu, Teoria poeziei. 20
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cipal d. ex. ascindură»—aîngindură», şi prezintă în 
versul trohaic sau iambic un accent secundar pe ul- 
tima silabă. In fine, 

d) Rime .polisilabice, la care sunetele asemănătoare 
se găsesc: în ultimele patru sau cinci silabe. Ca, și 
cele de sus, ele nu pot fi decit de un singur fel, şi 
anume numai pe baza accentului principal. Ex.: 
«malurile» — «valurile»; av intevrile» — cpăminlurile». 
Aceste rime, pe lingă un accent principal, mai pot 
avea, în versurile iambice şi trohaice unul sau chiar 
două accente secundare. 

$ 89. Incălcarea. Versul, fiind o unitate simetrică a 
- vorbirii, e natural să aibă şi un înţeles relativ deplin, 
astfel încît repaosul dela, sfirşitul lui să corespunză cu 
repaosul cerut de construcţiunea gramaticală a pro- 
poziţiunii sau frazei. Totuşi, spre a da uncori o preci- 
ziune mai mare concepţiei, poetul își poate permite 

_să nu stfirşească, construcţiunea, gramaticală odată cu 
versul, ci să o sfirşească la începutul versului ur- 
mător, In acest caz, vorba dela sfirșitul celui d'intiiu 
vers e aşa, de strîns legată prin sens cu vorba dela, 
începutul versului următor, încit sîntem nevoiţi să 
trecem cu vederea repaosul ce trebue să se facă la, 
finele versului. Suspendarea acestui repaos din pricina 
construcţiunii grâmaticale se numește încălcare (fr. 
«enjambement»). | | 

In versurile populare, întilnim rare exemple de în- 
călcare, şi tot aşa la poeţii noştri mai: vechi, care 
şi-au dezvoltat talentul sub influenţa poeticei clasice 
franceze, în care încălcarea nu e permisă. La cei 
moderni însă, încălcările se fac mai des, şi se fac cu 
“intenţiunea, de a obţine un efect necesar exprimării 
concepţiei lor. Astfel în versurile: (413) 

Fuigerele adunat-au contra Pulgerului, care 
In turbarea-i furtunoasă a cuprins pămînt şi mare - 1) 

1) Eminescu, «Scrisoarea III». 
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Eininescu pune toată puterea pe vorba, «Fulgerului», 
„care faco un efect onomatopootic și, în mod natural, 
tocmai pentru ca să simţim efectul acestui cuvînt, 
ne oprim după dinsul; dar, făcînd aceasta, .ni se dă, 
în acelaş timp putinţa do a uni vorba «care» de la. 
Sfirşitul versului cu începutul versului următor, fără, 
să, fim izbiţi în mod neestetic. Vlahu(ă în versurile: 
(414) 

Luna, galeşă, 'n văzduhuri de apururi plutitoare, 
Revărsa atita farmec şi 'n așa sfintă splendoare 
Sarătă vederii mele... 1). . 

nu obţine însă, acelaş efect din pricină că verbul 
«s'arătă» care e pus la începutul versului încălcat, şi 
care ar putea atrage atențiunea, asupra, înţelesului lui, 
făcîndu-ne să simţim efectul arătării subite a, lunii, 
nu termină bruso fraza, ci aceasta, se continuă şi după 
verbul es'arătă», cu vorbele «vederii mele». Ar fi fost 
mai mult bine dacă fraza s'ar fi terminat după 
verb. 2) | | 

Deși dar în poetica română e permisă, încălcarea, 
totuși libertatea; do a o întrebuinta, este limitată de 
condiția ca să producă un efect, cerut de concepţia, 
poetului.. Totuși în anume cazuri neplăcerea co pIo- 
duce încălcarea o mai mare decit plăcerea ce ne-ar 
procura, expresiunea concepției, şi astfel se consideră, 
greșite versuri care ar uni, prin trecere dela, unul la, 

„altul, prepoziţia cu numele de care se leagă, auxiliarul 
cu verbul principal, pronumele monosilabe enclitice 
cu vorbele pe al căror accent se reazămă, etc. 
_$ 90. Unităţi simetrice mai complexe decit versul.— 

Versul este o unitate simetrică, complexă, şi cea mai : 
importantă. Este unitate simetbvică, pentrucă prin re- 

  

1) Vlahuţă, «Dormi iobito». 
2) Să so compare cu efectul mai complet obținut de Gr.: Alexandrescu în 

«Răsăritul lunii la Tismana» (415) 
Apoi glob rubinos... ţe vorba tot de lună) 
P'ale stejarilor siruri, piramide de verdeață, 
Se opri:— - ”
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peţirea, lui indefinită se dă vorbirii caracterul vizibil 
de simetrie; este complexă, pentrucă într'insul se 
combină mai multe elemente simetrice caracteristice: 
măsura, cezura şi ritmul; este cea mai importantă, 
pentrucă el este unitatea simetrică ce se găseşte în 
orce operă ce prezintă în mod vizibil caracterul si- 
metriei. Versul nu e însă singura unitate simetrică. 
Un vers se poate combina cu unul sau mai multe alte 
versuri co au aceleaşi sau deosebite elemente sime- 
trice. In acest chip putem dobindi unităţi simetrice 
mai complexe decit versul. Sint, anume, aşa numi 
telo strofe, care, cînd cuprind un sens complet, i 
numele de stanțe, iar cînd fac parte dintr'o poezie co 
trebue cîntată se chiamă cuplete. 

Strofa poate fi construită prin gruparea mai multor 
versuri asemenea, dar ţinute strins între ele prin sen- 
sul ce cuprind; sau' prin combinarea, mai multor ver- 
suri deosebite mai adesea prin măsură şi mai rare- 
ori prin ritm. Cel mai caracteristic element însă care 
dă plasticitate şi preciziune unei strofe este succe- 
siunea rimelor. Şi e natural să fie astfel, pentrucă rima, 
prin natura ei cere numaidecit pe lingă vers, o altă uni- 
tate simetrică superioară lui, distihul, care e cea mai 
simplă strofă, compusă, din două versuri succesive ce 
vimează împreună. Din acest punct de vedere strofa, 

“este o unitate simetrică mai naturală şi mai carac- 
teristică versificaţiei moderne, şi deci şi versificaţiei 
române, decit versificaţiunii clasice ; căci strofa cla- 
sică se întemeia numai pe măsura, şi ritmul versu-. 
rilor combinate, şi nu putea avea conturul precis pe 
care numai rima, care se găsește în versificația mo- 

" dernă, poate: să-l dea. 
Strofa, considerată ca adevărată unitate metrică mai 

complexă decit versul, trebue să se repote ca, şi el de 
mai multeori în decursul operei poetice, în cazul cînd . 
fondul ei ar cere o desvoltare mai mare decit i-ar: 
putea, oferi cadrul unei strofe; — şi, în această, repe- 
ţire, strofa trebue să-şi păstreze cu rigurozilate aceeaşi 

p
e
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construcţis. Valoarea, de unitate simetrică în această identitate ds construcţie consistă. O combinaţie de măsuri care, avînd aerul de a se repeta, perde vreunul - din caracterele ei, fără să dobîndească 'un nou ca- racter potrivit vreunui nou efect co vrea să producă poetul, — încetează de a, fi strofă, şi bucata versifi- cată co cuprinde astfel de combinaţii devine amorfă. Strofele, care nu-şi păstrează cu rigurozitate construc- ţia, se numesc neregulate. E păcat că Eminescu — în deosebire de Alecsandri şi alţi poeţi — nu a dat des- tulă atenţie construcției strotelor, întrebuinţind prea „de multeori strofe neregulate. 
$ 91. Patru puncte de vedere ne pot servi să deosebim strofelo unele de altele: [. Numărul versurilor ; IL. Deo- sebirea rilmurilor ; III, Variația măsurilor ; şi IV. Dis- DOzi[iunea rimelor. | 
[. Din punctul do vedere al numărului versurilor, strofele pot fi de două versuri, şi atunci se numesc dislihuri ; de trei versuri — terțete ; de patru versuri— calrene; tot aşa pot fi strofe de cinci, de şase, de şapte, etc., versuri şi le-am putea, numi cvinarii, se- narii, seplenarii, octonarii. Cele mai întrebuințate de poeţii noștri sînt catrenelo, distihurile, cvinariile, se- nariile şi octonariile. Mai puţin întrebuințate sînt ce- lelalte feluri. Exemple din fiecare din aceste strofe vom -da mai jos, după ce vom studia în general speciile strofelor şi din celelalte puncte de vedere. II. Din punctul de vedere al ritmului, strofelo pot fi sau pure — atunci cînd conţin ori numai versuri simple ori numai versuri complexe ; sau mizcte, cînd conţin şi versuri simple şi versuri complexe. 
II. Din punctul de vedere al măsurii, strofele pot; fi sau monomorfe, cînd versurile întrebuințate în strofă au toate acelaşi număr de silabe sau cel mult se deo- sibesc unele de. altele printr'o silabă; sau polimorfă atunci cînd în strofă se cuprind versuri care, în pri- vinţa măsurii, diferă între dinsele prin două sau mai multe silabe. o
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IV, In fine, din punctul de vedere al dispoziţiunii 

rimelor strofele pot fi iarăşi de mai multe feluri: cu 

rime împerechele, încrucişate, îmbrăţişale, precum se 
va, vedea îndată. a 

$ 92. Specificarea deoscbitelor feluri de strofe. 1) In 
distih, strofa de două versuri, primul vers va rima 

cu al doilea, iar rimele celor două versuri vor forma 

o pereche, iar strofa va, fi cu rime împărechete. Strofa: 

(416) . 

Mircea se întoarce iute către ci: 
„Respectaţi solia, căpitanii mei“ 1) 

este din punctul de vedere al numărului silabelor un 
distik, fiindcă e compusă din două silabe; din al rit- 
mului, — o strofă pură, fiindcă e compusă din versuri 
care din punctul. de vedere al complexităţii sînt de 
acelaş fel, amîndouă fiind complexe ; din al măsurii,— 
monomorfă, fiindcă, versurile au acelaş număr de silabe; 
iar din punctul de vedere al succesiunii rimei — este 
o strofă cu rime împerechele—şi nici nu putea fi cu 
altfel de rime fără a înceta de a fi distih.. 

Exemplul :: (417) | 

S'a dus zăpada albă de.pe întinsul ţării: 
S'au dus zilele Babei şi nopţile vegherii; 
Cimpiă scoate aburi pe umedul pămînt „2 
Se 'ntind cărări uscate de-al primăverii vint?) -.: 

este un catren pur, cu măsură monomorfă, şi cu rime 
împerechele. i 

Schema, rimelor împerechste este: (418) 

— a po 
— a, E : 

—b : 

:.»2) în terțete, (strofa, de trei versuri), două versuri 

  

1) Boliulineanu. 
2) Alecsandri. 
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trebue să rimeze împreună, remînînd ca cel de al 
treilea, să rimeze cu versul rămas liber din terțetul 
următor. Atunci însă la fiecare şase versuri am avea, 
trei perechi de rimo complete, aşa că, în loc de ter- 
țete, am avea, o strofă senarie. 

Astfel în exemplul: (419) 

O mamă, dulce mamă, din negura de vremi 
Po freamătul de frunze la tine tu mă chemi; 
De-asupra, criptei negre a sfintului mormint 
Se scutură salcimii de ploao şi de vint; 
Se bat încet din ramuri, îngină glasul tău: 
Mereu se vor tot bate, tu vei dormi mercu!)... 

nu avem două strofe, ci numai una singură, pură, 
monomorfă, cu rime imperechele şi, după numărul 'si- 
labelor, senarie, pe cînd noi ne-am fi aşteptat să avem 
două terţeto. Terţeotele dar nu se pot obţine prin rime 
împerechete, ci prin altfel de rime în care versul întiiu 
rimează cu al treilea, al doilea cu al patrulea, adică 
prin rimele numite încrucişate sau alternate. . 

Schema, rimelor alternate sau încrucişate este : (420) 

—a 
—b 
—a 
—b 

Totuşi 'nici cu aceste feluri de rime nu se pot 
obține terţete curate decit numai întrun singur caz. 
Astfel în exemplul: (421) 

Dar spusa mea va fi d'acum izvorul 
Ruşinii pentru-acel ce prin trădare 
M'a dat pieirii revoltind poporul; 

Nu ştiu nici cine eşti, nu ştiu nici care 
Ţi-e umbletul pe-aici, care ţi-e dorul, 
Dar tu eşti Florentin, cum mi se pare 2) — 

deşi versurile sint aşezate în formă de două, terțete 

  

1) Eminescu. 
2) Coşbuc, după Dante,
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şi deși rimele sînt alternate, avem în realitato.tot o 
singură strofă senarie, pentrucă în toată bucata sînt, 
numai două rime car6 alternează de trei ori, făcînd 
un fel de unitate simetrică de şase versuri, în care 
terțetul dispare. Adevăratul terţet are forma urmă- 
toare : (422) 

La dreapta scoborim de-a lungul văii 
Cam zece paşi, ferindu-ne cuminte 
De-aprinsul prund şi ploile văpăii. 

Cînd fui pe mal, văzuij că mai 'nainto 
Puțin, pe ling'abis, e mult popor 
In strimtul loc, pe-acel prundiş fierbinte, 

Virgil atunci: „De vrei şi-acest popor 
Să-l ştii deplin cu neprelo păcate 

| Tu mergi 13 ei şi vezi pedeapsa lor“1)— | 

în care, rimele altemiînd două clte două, rămîne în 
fiecare terțet neapărat cite un vers care să rimeze cu 
un vers din terțetul: următor, așa, încît ultimul terțet 
din care se compune bucata rămîne cu un vers liber, 
nerimat. Astfel dispuse rimele, terţetele rămîn curate 
nu se mai pot grupa spre a da o strofă senarie, precum 
se întîmplă cu celelalte grupări de rime. Sub această 
formă terţetul ia numele de terțină (italieneşte: terza 
rima) care este considerată și ca formă fixă de poezie 
(Vezi mai jos). 

3) In catren, rimele pot fi dispuse sau împerechete 
sau alternate, dar mai pot fi dispuse astfel ca, versul 
întiiu să rimeze cu al patrulea, şi al doilea cual 
treilea. Schema, acestui fel de dispoziţie a rimelor 
este: (423) 

[
M
o
n
t
a
]
 

iar rimele dispuse astfel se numesc îmbrățişate. 

1) Coșbuc, după Dante. 
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In exemplul: (424) 

Christos Mîntuitorul din morţi a înviat, 
Si fruntea-i, ca un soare 
Lucind peste popoare, 

Fiori de nemurire în lume-a 'mprăştiat. 7) 

avem un cutren mixt cu rime îmbrăţişate: 
4. In strofa cuinarie găsim toate felurile de dis- 

poziţii ale rimelor arătate pină aci. lacă o strofă cvi- 
narie, pură, monomorfă şi cu rime împerechete: (425) 

De-ai fi pasăre sau vînt, 
N'ai ajunge-o pe pămint; 
Căci ca vintul ea nu zboară, 
Nici ca pasărea uşoară, 
Dar ca dorul ce omoară. 2) 

Tot aşa, o strofă pură, monomorfă, cu rime îm- 
brăţişate: (426) 

Sub bolta cea înaltă a unei vechi biserici, 
Intre făclii de ceară arzind în sfeşnici mari, 
E 'ntinsă 'n haine albe, cu fața spre-altar, - 
Logodnica lui Arald, stăpîn peste Avari, 
Incet, adînc răsună cintările de clerici. 3) ” 

Foarte rar întrebuințată este strofa cvinarie cu 
rime alternate, a cărei schemă ar fi: (427) 

—a 
—b 
—a 
—b 
—a 

Alecsandri şi Eminescu nu o întrebuințează nicio- 
dată şi e de mirat aceasta; la -Alecsandri care are o 
mare bogăţie de strofe cvinarii. De cele mai multe 
ori, versurile ce urmează alternat din stofa cvinarie 

  

1) Alecsanari, 
2) Alecsandri, «Maghiara». 
3), Eminescu, «Strigoii».
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„întrebuințată de Alecsandri, sînt; însoţite de două 
versuri cu rime împerechete, ca bunăoară în strofa 
cvinarie mixtă şi polimorfă următoare: (428) 

Galben. ca făclia de galbenă ceară 
Ce-aproape-i ardea, 

Pe-o scîndură veche, aruncat afară, 
De somnul cel vecinic Grozea acum zăcea 
Jar după el nimeni, nimeni nu plingea. 1) 

Rimele care sînt dispuse astfel încit nu descoperim 
cu claritate una din dispoziţiunile caracterizate pînă, 
acum, poartă în deobşte numele de rime amestecate. 
Această denumire care presupune o dispoziţiune ne- 
regulată a rimelor se aplică totuşi de cele mai multe 
ori la dispoziţii de rime în care descoperim 0 regu- 
laritate care contribue mult la efectul strofei în care 
sint întrebuințate. Aşa, spre exemplu, stofa senarie 
compusă din două versuri ce rimează perechi şi din 

„patru versuri. ce rimează, imbrăţișat : (429) 
Cînd privesc zilele de-aur a scripturilor române, 
Mă cobor ca, într'o mare de visări dulci şi senine 
Şi în jur parcă-mi colindă dulci şi mîndre primăveri, 
Sau văd nopţi ce 'ntind de-asupră-mi oceanele de stele, 
Zile cu trei nori în frunte, verzi dumbrăvi cu filomele 
Cu izvoare-ale gîndirii şi cu rîuri de cîntări. 2) 

Tot asemenea, strofe senarie compusă din patru 
versuri ce rimează alternat şi două ce rimează, îm- 
perechiat : (430) | 

Sub cer de plumb întunecos 
Pe cîmp plin de zăpadă, 
Se trăpănează 'ncet pe jos 
O jalnică grămadă ” 
De oameni trişti şi îngheţaţi 

- Cu lanţuri terecaţi. 5) - 

Şi, tot astfel, frumoasa, strofă senarie pură şi po- 
limorfă, în care dovedim o dublă îmbrăţişare a, două 

  

1) Alecsandri, «Grozea». 
2) Eminescu. «Epigonii». 
3) Alecsandri, «Pohod na Sibyr. 
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versuri co rimează imporechiat şi pe care o găsim la 
Eminescu : (431) 

Tresărind schintee lacul 
Şi se leagănă sub soare; 
Eu, privindu-l din' pădure, 
Las aleanul să mă fure 
Și ascult dela răcoare 

Pitpalacul 1). 

$ 93. Etectul, pe care strofele îl împrumută dela, dis- 
poziţia rimelor, se măreşte prin felul cum se combină 
versurile ce au ultima silabă accentuată cu versu- 
rile care au ultima silabă accentuată. Astfel efectul 
distihurilor, şi ceeace le deosibeşte de celelalte ver- 
suri care rimează împerechiat, 'stă în alternarea, re- 
gulată 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 un alt poet 
al nostru. Efectul plastic al celor .mai bune din «Le- 
gendele istorice», provine în mare parte din corecti- 
tudinea, cu care sînt construite distihurile în care 
sînt scrise : (432) 

Intr'o sală 'ntinsă, între căpitani, 
Stă pe tronu-i Mircea încărcat de ani.. 

Astfel printre trestii tinere, 'nverzite 
Un stejar întinde braţe veştejite ! 

Astfel după dealuri verzi şi numai flori 
Stă bătrinul „Mircea, albit de ninsori. 

Curtea, este plină, ţara în mişcare 
Soli trimişi de Poartă vin la adunare ?)... 

Alecsandri a încercat distihuri în versuri de aceeaşi 
măsură cu silaba ultimă întonată; sau în versuri de 
deosebite măsuri alternînd neregulat; dar nu a :iz- 
butit să nu fie monoton decit întrebuinţind versuri 

  

1) «<Freamăt de codru». 
2) «Mircea şi Solii».
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scurte în bucăţi mici. In această formă sînt scrise 
aŞtelele» și «Surorii. mele». Cităm în întregime pe 
cea, de a, doua, care, deși e mai puțin frumoasă, e mai ş. 

puţin. cunoscută: (433) 

In ce loc, unde se due 
Florile, ce se usuce? 

Unde sbor, în care raiu, 
Flutureii de pe plaiu ? 

In ce lume, unde merg, 
Lacrămile ce se şterg, 

„Visurile îngereşti, 
Dorurile sufleteşti ? 

In acel loc fericit, 
Plin de tot ce-i mai iubit, 

Dusu-te-ai o blindă stea, 
Dulce surioara mea, 

Şi-ai luat în sborul tău 
Dorul sufletului meu! 

La terţine, efectul nu stă în alternarea. versurilor ce 
au rime ultime cu cele ce au rime penultime, ci în fap- 
tul că în două terţine trebue să se găsească trei ver- 
suri care rimează împreună. La, catren, efectul stă însă, 
nu numai în alternarea. versurilor ce au rime penul- 
time cu cele ce au rime penultime, ci şi în faptul că 
două, și mai adeseori unul dintrâ versuri are o măsură 
„mult mai redusă decît celelalte. Astfel în catrenul: (434) 

De-acuma nu te-ciu mai vedea 
___ Ramli, rămii cu bine, 
Mă voiu feri în calea mea 

De tine!) — 

efectul constă în alternarea versurilor cs au rime ul- 
time cu versurile ce au rime penultime şi în Scur- 
tarea versului final, care face ca strofa să fie poli- 

  

: 1) Eminescu, «Adio». 

a
p
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morfă. Tot aşa în catrenul mixt şi polimorf ur- 
mător :. (435) 

Pe-a cerului cîmpie, cu flori lucii semănată, 
Noaptea vine po furiş, 

Și cu-o secere de-aur dela lună 'mprumutată - 
Yace-un stelnic seceriş 1) -- 

efectul stă în faptul că versul al doilea şi al patrulea 
au rime ultime şi sînt pe jumătate mai scurte decit 
celelalte, pe cînd în catrenele pure și polimorfe ce 
urmează : (436) 

Somnoroase păsărele Bateţi toţi într'o lovire, 
- Pe la cuiburi se adună, Să vucască 'n fund pămîntul, 
Se ascund în rămurele — Lumea, 'ntreagă să sc mire 

Noapte bună! 3) Şi Dumnezeu sfintul! 3) — 

efectul provine nu numai din alternanţa rimelor, dar 
mai cu seamă din versul scurtat dela, urmă, care 
ese în relief mai cu scamă prin faptul că toate ver- 
surilo precedente an acelaș număr de silabe şi toate 
au rime penultime: prin această particularitate atenţia, 
ne este solicitată mai mult la sfirşit, și anume de 
versul cel scurtat, prin care se reliefează întreaga, 
strofă. 

Acelaș fel de efect și cam în acelaș chip răsare din 
catrenul pur şi monomort următor: (437) 

Vezi rindunelele se duc, 
Se scutur' frunzele de nuc, 
S'aşează bruma, peste ii, 
De ce nu-mi vii? De ce nu-mi vii? 9) — 

“cu deosebire numai că versurile precedente sînt toate 
cu rime ultime, iar efectul dela, 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 își împrumută efectul de 
  

1) Alecsandri «Stelele». 
2) Eminescu, «Somnoroase păsă:0!2, 
3) Alecsandri, «llora». 
4) Eminescu, «Vezi rindunelele».
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la încrucișarea, îmbrățişarea, şi împerecherea a două 
versuri cu rime penultime, cu două versuri cu rime 
ultime. Dăm mai jos citeva, exemple tipice. 

Cu versuri cu rime împerechete: (438) 

Oaspeţii caselor noastre cocostirci și rîndunele, 
Părăsit-au a lor cuiburi şi-au fugit de zile rele; 
Cirdurile de cocoare, înşirindu-se *n lung cor, | 
Pribegit-au urmărite de al nostru jalnic dor. 1) 

Celo mai multe din pastelurile lui Alescandri, în 
această strofă sint scrise, Astfel: «Earna», «Gerul», 
«Viscolul», «Sania», «La gura sobei», «Cocoarele», 
«Noaptea», «Dimineaţa», «Balta», «Fintinay, «Sece- 
rișul», «Cositul», «Lunca din Mircești», etc. E o strofă 
importantă bună, de întrebuințat în poezii descriptive. 
iminescu o întrebuinţează .în «Mortua, est», care are 
foarte multe părţi descriptive, şi construcţia, ei par- 
ticulară îi slujeşte să tompereze energia versurilor 
iambice din care strofa lui se compune. 

Exemplu cu versuri iambice cu rime încrucişate: (439) 

Tu, care eşti pierdută în neagra vecinicie, 
Stea dulce şi iubită a sufletului meu, 
Şi care-odinioară luceai atit do vie 
Pe cînd cram în lume tu singură şi cu. 3): 

- Alt exemplu, în versuri trohaice: (440) 

Farna vine, vara trece 
Şi pădurea s'a rărit! 
Ziua-i viscol, noaptea-i rece, 
Greul vieţii a sosit. 3) 

E o strofă elegiacă şi solemnă mai cu seamă, cînd 
versurile sint complexe. In această formă, Gr. Ale- 
zxandrescu şi-a, soris cole mai frumoase poozii lirice 
ale sale: cÂnul. 18:10» cu mici variaţii, «Umbra lui 
Mircea, la, Cozia», «Răsăritul lunii la Tismana», aUei- 

1) Alecsandri, «Stirzit ae toamnă». 
2) Alecsandri, «Steluta». 
3) Alecsandri, «Cintec haiducesc», 
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gașul fără voie», «Miezul nopții», etc. Tot în ea a 
scris Eminescu «Venere şi Madona». ” 

Mai puţin important, deşi Eminescu l-a întrebuințat 
în poemele sale «Noapte» și «Inger şi Demon», este catrenul cu rime îmbrăţișate : (441) 

“Am voit în viaţa 'ntreagă să pot răscula poporul 
Cu gindurile-mi rebele contra, cerului deschis ; 
EI n'a vrut ca să condamne pe demon; ci a trimis 
Pe un înger să mă "'mpace, şi 'mpăcarea—0 amorul. D 

In trofele cvinarii efectul e produs sau de intro- ducerea unui vers scurt în mijlocul altor patru mai 
lungi, cum e în strofele cvinarii întrebuințate de 
Alecsandri în «Groza», (428); sau prin îmbrăţişarea, a, 
trei versuri ce rimează împreună prin două versuri, 
unul la început, altul la Sfirşit, şi avind rime con- 
trarii în privința poziţiunii accentului, cum e în stro- fele neregulate pe care le întrebuinţează Eminescu 
în «Impărat şi Proletar» şi în «Strigoii» (426). 

In strofa senarie se obţine un efect clar de viva- 
citate şi graţie prin două versuri scurte de patru si- 
labe cu rime penultime care rimează, împerechiat cu 
două versuri de opt, rămînind ca, celelalte două de şapte silabe să aibă rime ultime și să rimeze îmbră- 
țişat. Astfel e construită strofa lui Depărăţeanu în 
«Vara de ţarăy: (442) 

Locuinţa mea de vară 
E la țară; 

Acolo cu voiu să mor, 
Ca un fluture pe floare, 

Beat de soare 
De profum şi de amor, 

E întrebuințată şi de Alecsandri — deşi în mod ne- potrivit — în «O noapte la Alhambra». E o strofă pe care poeţii noştri n'ar trebui s'o lase în părăsire. In strofa senarie de mai sus (429), efectul stă în " faptul că versurile fiind lungi, după două, care au rime 

  

- „ 1) «Inger şi Demon».
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penultime şi împerechiate, vin alte patru versuri ce 
rimoază îmbrățișat şi în care cele ce îmbrățișează 
au rime ultime, pe cind cele îmbrătişate, ca şi cele 
două, d'intii, au rime penultime. Insemnat e faptul 
că Alecsandri, întrebuinţind într'o asemenea strofă 
versul de 16 silabe numai cu rime penultime, nu obține 
în «Oda ostașilor români» energia, caracteristică strofei 
analizate aci. In a.doua strofă senarie citată, (430) 
efectul stă întu'o procedere aproape inversă : mai întii 
versurile sînt scurte; cele cu rime ultime şi împe- 
rechiate închee, iar nu începe strofa; iar celelalte 
patru rimează alternat, două versuri, avînd rime ul- 
time şi două penultime, aşa că, în total sînt patru-ver- 
suri cu rime ultime și numai două cu rime penultime, 
contrariu de ce-am găsit în strofa precedentă. In fine, 
în a treia, strofă senarie ce am citat (431), efectul stă 
nu numai în faptul că versurile sînt scurte şi două din 

“ele, ce rimează împorechiat, sînt îmbrăţişate de două 
ori de alte patru versuri, dar mai cu seamă din 
faptul că primele cinci versuri avînd toate rime pe- 
nultime şi acelaş număr de silabe, contribue să pună 
în relief pe cel de al şaselea, care este scurt. Este un 
efect produs prin aceeaşi procedere ca în strofele 
(434) (436). Avem însă o strofă senarie importantă, 
întrebuințată de Eminescu în poezia «O mamă», în 
care efectul stă în alte particularităţi decit cele obser- 
vate la, celelalte strofe senarii. In această strofă citată 
mai sus (419) simplă şi monomorfă, toate versurile 
sînt de 13 silabe şi, efectul este produs prin aceleaşi 
mijloace pe care le-am întîlnit la catrenele (436) şi 
(437). Cele şase versuri ale strofei au rime ultime şi 
rimează împărechiat. Aceste particularităţi produc 
par'că o monotonie voită pentru ca cu atit mai mult 

„să easă în relief versul final, care conţine o antiteză 
menită, să se repete, accentuîndu-i-se înțelesul din ce 
în ce, la sfirşitul strofelor următoare. Se pare dar din 
această observaţie, ce consună şi cu observaţiile de 
mai sus, că am putea formula 0 regulă în privinţa, 
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construcţiei unui “anume fel de strofe. Această, re= 
gulă ar îi următoarea: Ordeciteori poetul ținteşte să 
scoată în relief versul final al unei strofe, trebue să 
aibă grijă ca versurile precedente, să fie cit mai ase- 
menea în privința ritmului, măsurii şi rimelor. 

Din strofele septenarii cea mai de efect este cea, 
întrebuințată, de Alecsandri în «Noaptea sfintului An- 
drei: (443) 

Suomot trist în cîmp răsună;: 
Vin strigoii so adună. 
Părăsind a lor sierii! 
Voi, creştinelor popoare, 
Faceţi cruci mîntuitoare, 
Căci e noapte 'ngrozitoare, 
Noaptea Sfintului Andci. 

Este analoagă cu una dintro strofele senarii anali- 
zate (429), cu deosebirea că versurile sînt scurte, şi 
că versul ultim şi cu perechea, lui avînd rime ultime 
îmbrățișează nu două, ci trei versuri cu rime penul- 
time rimînd. împreună, 

Mai importante sînt efectele ce se pot scoate din 
strofele octonarii, în care Alecsandri a scris cîteva, 
poezii celebre : «Cintecul gintei latine», «Noapte albă», 
câdio Moldovei», «Banul Mărăcine», «Peneș Curcanul». 
Fie versurile din această strofă trohaice sau iam- 
bice, simple sau compuse, mai totdeauna, efectul ci 
vine din scurtimea versurilor şi din alternarea ri- 
melor penultime cu cele ultime. Nu citez nicio stofă, 
de acest fel: poeziile ce amintirăm sînt destul de cu- 
noscute. Facem însă observaţia că dacă poetul vrea 
să întrebuințeze în această stofă numai rime ultime, 
spre a dobindi un efect clar, el este nevoit să întrebuin- 
țeze versuri de deosebite măsuri fapt care face ca 
strofa, să devină polimoriă. Acest adevăr se verifică 
în poezia lui Alecsandri «Pescarul Bosforului» ale 
cărei strofe n'ar avea efect, dacă versurile încrucişate 
n'ar fi în măsuri diferite: (444) . 

Mihail Dragomirescu, Teoria Poeziei. ” 2
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De-ar vrea înaltul prooroc, 8 silabe 
Mahomed strălucit, 

Să-mi fie ziua cu noroc 
Şi dorul împlinit; 

De-aș prinde-acum în mreaja mea, 
Pe-al mării împărat 

Ce poartă 'n frunte-o mare stea, 
Un talisman bogat... 

D 
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$ 94. Strofela—deşi unităţi metrice mai complexe 
decit versul—nu sînt decit niste cazuri particulare ale 
dispoziţiunii versurilor în operele poetice. Din acest 
punct de vedere, dispoziţiunea versurilor mai are, în 
afară de strofă, şi alto forme particulare, care pot fi 
grupate în trei categorii: I. Dispoziliunea neregulală; 
II. Grupele de strofe şi II. ormele fixe. 

]. Ordeciteori poctul are de tractat un subiect 
familiar, şi, potrivit cu caracterul subiectului, vrea 
să întrebuinţeze un stil familiar, el este condus să 
se folosească în opera sa. de o formă versificată, care 
să se apropie cit mai mult de cea nesilită a vorbirii 
libere. El obţine aceasta evitind gruparea, versurilor în 
strofă şi întrebuințind, fără nicio regulă aparentă de 
succesiune, versuri de deosebite măsuri. Nu însă şi de 
deosebite ritmuri, şi aceasta se înţelege pentru ce: va- 
rictatea de ritm delu vers la vers ar atrage prea mult, 
atenţia cititorului asupra particularităţilor de versifica- 
ție, fiind silit să caute cum să accentueze versul, iar nu 
vorbirea, —- ceeace ar fi tocmai în contra intenţiunii 
poetului. Această, dispoziție neregulală a. versurilor: a 
fost întrebuințată de poeţii noștri, de altminteri prin 
imitație, ca şi cele mai multe dintre strofe, în fabule. 

lacă un exemplu. din Gr. Alexandrescu, care în 
fabulele sale cele bune întrebuinţează adesca dispo- 
ziţia neregulată ca şi La, Fontaine: (444) 

— Cit îmi sînt ae uriîte unele dobitoace, 
Cum lupii, urşii, leii şi alte cîteva, 
Care cred des.re sine că preţuesc ceva! - 

De se trag din neam mare 
Asta e o “ntîmplare : 
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Și eu poate sînt nobil, dar s'o ară nu-mi place. 
Uamenii spun adesea, căn ţări civilizate, 

Esto egalitate ; 
Toate iau o schimbare şi lumea se ciopleşte 
Numai pe noi mîndria nu ne mai părăseşte. 
Cit despre mine unul, fieştecine ştie 

C'o am de bucurie, 
Cind toată lighioana, fio şi cea mai proastă, 
Ciine sadea îmi zice, iar nu domnia-voastră,.-— 
Aşa vorbea deunăzi cu un bou oarecare 
Samson, dulău de curte, co latră foarte tare, 
Căţelul Samurache ce şedea la oparte 

Ca simplu privitor, 
Auzind vorba lor 

Și că nu au mîndrie nici capriţii deşarte, 
S'aproprie îndată 

Să-şi arate iubirea ce are pentru cei. 
— Gindirea voastră, zise, îmi pare minunată 
Și simţimintul vostru îl stimez, fraţii mei. 
— Noi fraţii tăi, răspunse Samson plin de miînie, 

Noi fraţii tăi, potaie, 
O să-ţi dăm o bătaie 
Care s'o pomeneşti ! 

Cunoşti tu cine sintem, şi ţi se cade ţic, 
Lichea neruşinată astfel să ne vorbeşti? 
— Dar ziceaţi.. — Și ce-ţi pasă? tentreb eu ce ziceam ? 

Adevărat, vorbeam 
Că nu iubesc miîndria şi că urăsc po lei 
Că vroiu egalitate — dar nu pentru căţei! 

Aceasta, între noi adesea o vedem, 
Şi numai cu cei mari egalitate vrem. !) 

II. Multe grupe de strofe a întrebuințat în litera- 
tura noastră Alecsandri, dar toate neizbutite. O sin- 
gură grupă de strofe găsim mai importantă, din pune- 
tul de vedere al efectului ce-l face— şi anume ia L- 
minescu într'una din variantele poeziei «Mai am un 
Singur dor». E constituită din patru catrene cmnixte» 
şi amonomorfe, fiecare presentind particularităţile sale 
din punctul de vedere al dispoziţiei rimelor, dar toate 
avînd versuri scurte de acceaşi măsură, deşi cu două 
feluri de ritmuri. 

  

1) Gr. Alexandrescu, «Ciincle şi Căjelul»,
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Alăturăm mai jos exemplul şi schema ci : (446) 

Mai am un singur dor: 

In liniştea seri, 

  

Să mă lăsaţi să mor. = alla 
La marginea mării. — 2 | — | — & | — 

Să-mi fie somnul lin _ ao la 
Și codrui apoape; == | — == 

Pe 'ntinsele ape al 
: OS 

Lucească-un cer senin. | N - 

Nu-mi trebue flamuri, a | 2 | a] 

Nu vroiu sicriu bogat, 
A N 4 

Ci-mi împletiţi un pat ( — 
. A N N 

> Din tinere ramuri. 
    

Această grupe de strofe se repetă de trei ori în 
toată poezia, 

O simplă inspecţiune ne convinge de marea, varie- 
tate a, rimelor: în primul catren rimează încrucișat, . 
două rime ultime cu două penultime ; în al doilea, 
catren rimează îmbrățișat două rime ultime cu două 
penultime, ultimele îmbrăţiştud penultimele ; în al 
treilea, rimează tot îmbrățișat două rime penultime 
cu două ultime, dar cu o dispoziţie inversă: penulti- 
mele îmbrățișează ultimele. Această varietate este 
mărită de varietatea versurilor din punct de vedere 
ritmic : unelo fiind iambice simple, şi deci fără grupe 
metrice și fără cezură_ | _ „| __ +, altele fiind 
iambice mixte şi deci putind avea cezură în cazul 
cînd cele două unităţi metrice nu sint legate prin 
o aceiaş vorbă. _ | _!_ .„|_. In această va- 
rietate persistă totuşi o uniformitate: egalitatea mă- 
surii versurilor, care în unire, fireşte, cu ritmul vor- 
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birii, contribue să ne dea, impresia, de liniştire eternă 
a unei agitaţii trecătoare, care constitue fondul întregei 
poezii. Efectul acestei grupe de strofe este însă așa de 
particular, că ne îndoim că ar mai putea fi întrebuințată 
cu acelaş succes şi de alţi poeţi. 

III. Pentru anume concepţiuni, poeţii au găsit că e 
trebuinţă, de mai multă, simetrie decit aceea, pe care 
o dau versurile, stofele şi grupele de stofe. Această 
simetrie ce privitoare la numărul versurilor din toată 
bucata, la repetiţia lor, la, măsura, lor, la dispoziţiuea 
rimelor, etc. În dezvoltarea istorică a literaturii sau 
produs cîteva de aceste torme, care Sau şi numit, din 
pricină că au o fizionomie individuală fixă, forme fixe 
de poezie. Cele mai însemnate forme fixe de poezie, ce 
se găsesc în unele poezii: române bune, sînt: 

1, Monorima este o formă fixă în care toate ver- 
surile rimează împreună. Exemplu : (447) 

Ştefan, Ștefan, Domn cel mare, | 
Seamăn pe lume nu are, 
Decit numai mîndrul soare. . 
Din Suceava cind el sare, 
Pune pieptul la hotare, etc. 1) 

2. hefrenul nu e atît o formă fixă, cît un element 
care dă o fizionomie proprie operei poetice. El este 
constituit dintr'unul sau. mai multe versuri care se 
repetă la intervale regulate după celelalte versuri 
sau strofe ce variază, 
Exemplu : (448) aMarşul călăraşilor» de Alecsandri 

în care avem drept refren versurile: 

Săi voinice şi nechează, 
Ager, falnic ca un zmeu, 
Căci am inimă vitează 
Și credinţă 'n Dumnezeu ! 

ce se repetă de trei ori în toată poezia. 
3. Sonelul este, cea, mai importantă și mai carac- 

terizată formă fixă de poezie. El se compune din 
patru strofe: două catrene și două terţete ; versurile
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trebue să fie iambice simple de unsprezece silabe ; 
cele două catrene trebue să aibă numai două rime 
dispuse îmbrăţişat şi în sens invers în. fiecare catren; 
cele două din urmă strofe trebue să aibă iarăşi nu- 
mai două, rime, dar încrucişate. 

Schema lui e următoare : (119) 

Lala |ișiii 
miile ati 

JL —8|ejuluj,ele 
IV. = îju;cle;iulu. 

Exemplu este bucata: (150) 

S'a stins vieaţa falnicei Vencţii, 
N'auzi cîntări, nu vezi lumini de baluri; 
Pe scări de marmură, prin vechi portaluri 
Pătrunde luna, înălbind păreţii. . 

Olkeanos se plinge pe canaluri, 
El numamn veci e 'n floarea tinereţii, 
Miresei dulci i-ar da suflarea vieţii, 
Isbeşte 'n ziduri vechi, sunind din. valuri. 

Ca 'n ţintirim tăcere o 'n cotate. 
Preot rămas din a vechimei zile 
San Marc sinistru miezul nupţii bate. 

Cu glas adinc, cu graiul de Sibile, 
Rosteşte lin în clipe cadenţate: 
Nu'nvie morţii—e 'n zadar, copile! 

4) Tevţina, care după cum am văzut mai sus, nu 
este decit forma, pe care trebue neapărat, s'o ia o ade- 
vărată, strofă, de trei versuri, este considerată, şi ea în ge- 
nere ca o formă fixă, Schema, ei completă, este cea 
următoare : (451). . 

a .—b — e — d 
— b — 6 — d — e 
— a —b —c — d 

Do obiceiu versurile dintr'o torţină sînt tot iambice 
simple de unsprezece silabe, ca şi la sonet. 
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Exemplul este citatul de mai sus: (415). 
La noi, printre cei d'intiiu care sau încercat să 

scrie în asemenea formă, a fost Fliade Nădulescu 
(«Santa Cetate»), însă pe timpul cînd îşi stricase 
limba; de accea au și rămas necunoscute încer- 
cările lui. Acum în urmă poctul Coşbuc. a tradus în 
terține «Divina Comedie» de Dante, ea, însă-şi scrisă 
în terține. Găsim terţine şi în rnanuscrisele lui Lmi- 
hescu 1), , 

5. Glosa este o formă fixă do poezie alcătuită din 
atitea, strofe cîte versuri are prima strofă, plus două, 
Dela strofa a doua pînă la penultima, fiecare strofă 
explică po rînd cîte un vers al primei strofe Și s0 în- 
cheie cu dinsul. Strofa ultimă cuprindo versurile pri- 
mei strofe, dar dispuse în ordinea inversă. 

In poezia română, o isbutită, «Glosă» e aceea a lui 
“kminescu, pe care o reproducem : (452). 

Vremea lrece, vremea vine 
Toalc-s vechi şi nouă loate; 
Ce e rău și ce e bine, 
Tu te ?ntreală și socoate; 
Au spera și nu ai teamă; 
Ce e val ca valul trece: 
De te mdeamnă, «de te chiamă, 
Tu rămii la toate rece, 

Multe trec po dinainte, 
In auz nec sună multe; 
Cine ţine toate minte 
Și ar sta să le asculte!.., 
Tu aşează-to deoparte, 
Regăsindu-te pe tine, 
Cînd cu sgomote deşarte 
Vremea trece, vremea vine. 

Nici înclină a ei limbă 
Recea cumpănă a gîndirii 
In spre clipa co se schimbă, 
Pentru masca fericirii, 

  

  

Co din moartea ci se naşte 
Şi o clipă ţine poate; 
Pentru cine o cunoaște, 
Toate-s vechi și nou toute, 

Privitor ca la teatru, 
Tu în lume să te închipui; 
Joace unul şi po patru, 
Totuşi tu ghici-vei chipu-i; 
Și, de plinge, de se ceartă, 
Tu în colţ, petreci în tine 
Și 'nţelegi din a lor artă, 
Ce e rău şi ce e bine. 

Viitorul și trecutul 
Sint a filei două fețe: 
Vede 'n capăt începutul 
Cine ştie să le 'nreţe. 
Tot ce-a fost ori o să fic, 
In prezent le-avem pe toate, 
"Dar de-a lor zădărnicie 
Tu te ?ntreală şi socoale. 

1) Eminescu, Poezii postume, 101.
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Căci aceloraşi mijloace 
Se supun cite există, 
Și de mii de ani încoace 
umea-i veselă şi tristă ; 

Alte măști, aceeaşi piesă, 
Alte puri, aceeaşi pamă; 
Amăgit atit de-adese, 
Nu spera şi na ai teamă. 

Nu spera cînd vezi mizerii 
La izbândă făcînd punte, 
Te-or întrece nătărăii, 
De ai fi cu stea în frunte. 
Teamă n'ai, căta-vor iarăşi 
Intre dînşii să se plece, 
Nu te prinde lor tovarăş.— 
Ce e val ca valul trece 

Cu un cîntec de sirenă 
Lumea'ntinde lucii mreje, 
Ca să schimbe-actorii 'm scenă,   To momeşte în virteje; 

8 — 

Tu pe-alături te: strecoară. 
Nu băga nici chiar de seamă 
Din cărarea ta afară, 
De te "ndcamnă de te chiamă, 

De te-ating să feri în lături; 
Do hulesc, să taci din gură; 
Ce mai vrei cu-a tale sfaturi, 
Dacă ştii a lor măsură? | 
Zică toţi co vor să zică, 
Treacăn lume cine-o trece; 
Ca să nu "'ndrăgeșşti nimică, 
Tu rămii la toale rece. 

Tu vămii ta toate rece, 
De te 'ndeamnă, de te chiamă; 
Ce e val, ca valul trece, 
Nu spera şi nu ai teamă; 
Tu te 'mtreală și socoale 
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 
aceeaş rimă. 

Schema lui este: (453) 

—a —b —c 
_—a —a —a 

Exemplu: (454) 

Picurii cu strop de strop 
Fac al mărilor potop. 

Zilnic cite-un spic adună 
Și curînd tu ai un snop. 

—d:  —e 
—a : —a 

Fii stejar să creşti în lături, 
Nu înalt şi slab, un plop. 

Fă cit poţi şi las să ridă 
Cei ce sar vieaţa 'n hop?)... 

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. 

1) Eminescu, «Glosa». 
2) Coșbuc, <Gazel», 
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C. Aplicația critică. 

$ 95. Orce adevărat poet, cînd e real inspirat, 
își găseşte în exprimarea concepţiei sale forma si- 
metrică potrivită. Asifel, orcît de neregulată ni 
Sar înfăţişa o adevărată poezie din punctul de ve- 
dere al simetriei, noi nu putem să-i facem o învinuire 
din simplitatea ori complicaţia ei, deoarece şi una ca, 
și cealaltă cu particularităţile ce presintă nu numai 
nu împedică, dar chiar ajută ca transmiterea, con- 
cepției poetului să se facă ctt mai perfect în sufletul 
nostru. Din contră, perfecțiunea, de simetrie a unui 
pretins poet, orcit de mare ar fi ea, nu poate con- 
stitui un merit special pentru el, de oarece simetria, 
nu are valoare decit în funcţie de concepţie. Dacă 
concepţia poetică lipseşte, forma simetrică, pierde 
orce valoare, ca devine un simplu exerciţiu de meş- 
teșugar. Scriitorul, făcînd abstracţie de faptul că vor- 
bele preţuese mult mai mult prin înţelesul decît prin 
sunetul lor, face arhitectură de cuvinte, ferindu-se doar 
să nu spună vreo absurditate prea evidentă. Astfel 
versificatorii maniaci, care-şi pun toate ambiția, ca, 
să fie consideraţi poeţi, deşi în realitate nici nu sînt, 
nici nu pot deveni, îşi dau toată silința, ca să realizeze 
prin efecte de simotrie, ceeace nu pot face prin con- 
cepţie. Ceva, mai mult. Chiar poeţii adevăraţi, care vor 
cu orce preţ să scrie poezii cu un fond pe care nu 
sint, stăpini și pe care nu-l pot realiza cu adevărat în 
sufletul lor, ajung la, acelaş rezultat. Un exemplu izbi- 
tor în această privinţă este Alecsandri, în numeroasele 
sale încercări de poezie erotică. E surprinzător de mare 
varietatea, de forme simetrice ce el întrebuinţează în 
acest fel de poezii, şi totuşi mai în niciuna, nu ex- 
primă un fond adevărat de poezie: raritatea, şi vari- 
tatea, formei, ea, prin ea, nu ajută întru nimic la mări- . 
rea gloriei sale poetice. Iar singura, dată («Steluţa»), 
cind poetul se pare că a fost mai cu deosebire. mişcat 
de un sentiment adînc de părere de rău pentru moar-
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tea iubitei sale, el intrcbuințează o formă simetrică 
foarte simplă şi banală, care totuşi nu strică întru ni- 
nice exprimării concepției sale poetice. Fondul, ca 
şi celelalte elemente ale formei primează, simetria, şi 
ca singură îi dă valoarea. De aceea şi în lucrarea noa- 
stră ne-am rezemat studiul—din noianul de forme si- 
metrice întrebuințate de versificatorii români, chemaţi 
şi nechemaţi—numai pe acelea, care primesc valoarea 
lor dela un fond cu adevărat poetic. 
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$7, Originalitatea, Cele două forme: pasivă (de in- 
tuiţie) şi activă (plastică) 

$ 8. Caracterizarea originalității de intuiţie . . . . + 
$9 n n plastice ......- 

B. Originalitatea de intuiţie. 

$ 10. Conţinutul originalității de intuiţie în poezie. 
omparaţie cu sensațiunea . . 

$ 11. Raportarea originalității de intuiţie Ia obiect şi 
expresie 

$ 12. Punctele de vedere din care se poate studia orig. 
de intuiţie în raportarea ci la obiect ,. » 

$ 13. Speciile original. de intuiţie din punctul de ve- 
dere al “intensității. Retorismul originalității 
de intuiţie . . . .. ... 

$ 14. Primitivitatea .. ..... în a [. | 
$ 15. Ponderaţiunea . - 
$ 16. Speciile originalității de intuiţie "din punctul de 

vedere al calităţii. Originalitatea de intuiţie 
imaginativă o... 

Ş 17, Originalitatea de intuiţie abstractă . .. 
$ 18, - reprezentativă. . 
$ 19. Speciile originalității de intuiţie din punctul de 

vedere al tonalități. Tonalitatea deprimati 
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