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TEORIA POEZIEI 

îi PARTEA 1. . . 

si FONDUL : 

CAP. 1 

Poezie, literatură, ideologie. 
PI , Ap 

1. Deosebirea după: fond. 

$ 1. Comparînd din punctul de vedere al fondului 

-'0. bucată de poezie cu una de literatură şi alta de ideo- 

“Togie, observăm următoarele: E 

„i 1, In bucata de literatură sau de proză ne farmecă - 

 irumuseţea sufletului scriitorului, frumuseţe ce se arată 

“în felul, cum el analizează sau descompune obiecte sau 

“fapte existente, cu scop de a ne face să pricepem cum 

se leagă unele cu altele elementele, ce le alcătuese. Pro- / 

__zatorul sau. literatul, făcîndu-ne să înţelegem realitatea 

fizică sau sufletească a lucrurilor, ne farmecă cu au- 

„_zeola sau nimbul, pe eaxe el le-o împrumută din frumu- 

seţea sufletului şi cu deosebire a simţirii sale. 
= 

2. In bucata ideologică ne farmecă frum„.seţea ideii 

scriitorului, frumuseţe ce se mevelă în energia cu care 

el caută să-i dovedească adevărul, descompunînd-o şi re- 

compunînd-o.pentru convingerea noastră. Ideologul, fă- 

cîndu-ne să pătrundem realitatea său adevărul unei idei, 

ne farmecă cu frumuseţea energiei, cu care această idee 

este afirmată. | | A 
are dota m - 
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3. Intro bucată de poezie poetul ne farmecă cu Art 

museţea unui obiect sau fapt plăsnoait, care, constituită]: o fiinţă de sine stătătoare şi streină de noi, se sălășlueştă - întreagă în suflei, ca şi cînd ar fi a noastră, şi devine. | un isvor permanenţ, de frumuseţe, cu atît mai bogat, cul i. cât căutăm so cunoaştem mai. adânc, Poetul, făcînd să. pătrundem realitatea plastică sau psihofizică a acelui, +: Gbieet sau fapt plăsmuit, ne farmecă. eu viziunea, fiinţei 7 lui organice, în care toate elementele componente. sîiţ: ». legate în aşa fel, că ficcare îşi ia înţelesul de la întreg, „iar întregul de la fiecare parte. A | $ 2. Elementul important în opera ideologică es i „energia afirmării unei idei; în opera literară propriy:: zisă este înfăţişarea unui suflet întrucît se exprimă pri. cuvînt; în opera poetică este înfăţişarea mei fiinţe dei se siălătoare organice. Dar nici opera ideologică, nici!. - : cea literară propriu zisă, nici cea poetic, nu au valoarea ÎN de capodoperă, decît. dacă împlinese anume condițiuni: 

    

   

    
   

Și anume: | . 
In opera ideologică, afirmarea ideii trebue să se : facă cu ajutorul frumuseţii sufletului literatului şi eu ajutorul plăsmuirii poetului. In opera literară, frumu- Seţea sufletului trebue să fie sușținută prin energia ideii ȘI puterea de plăsmuire. În" 'opera, poetică, frumuseţea * Plăsmuirii de sine stătătoare să fie întărită printi”o ideologie energică şi prin frumuseţea sufletului poetului. Cu alte cuvinte, o 'capodoperă nu se poate înfăptui pedeoparte fără ddee, fără sujlei şi fără puterea da Plăsmuire, iar, pe de alta, fără ca două dintre aceste elemente să nu fie subordonate cele de-a treia. Elementul Propriu al fiecărei capodopere ideologice, literarg sau poetice trebue să fie susținute de celelalte două elemente, dar numai ca subordonate sau ca nuanţe. In opera ideo. logică să simţim energia afirmării sau voinţa, miamţată Prin simţire (suflet) şi intelectualitate (plăsmuire) ; în opera literară să avem palpitul sufletului (simţirii), dar . 

   

, _.
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nuanțată cu energia ideii și puterea plăsmuirii (intelec- 
tuală); în opera poetică să vedem construcţia plastică 
(de natură intelectuală) nuanțată cu energie și simţire. 

APLICATIA ORITIGĂ. 

| “a) Critica pozitivă. 

$ 3. Exemplu de operă literară sau de literatură 
este lucrarea „Wenscunvexeriuăe“ de Al. Odobescu. 

Este o operă literară, pentrucă autorul, cu însușirile 

sufletului lui, ne farmecă în timp ce analizează nişte rea- 
“lităţi (vînătoarea în artă şi în impresiile artistice), cău- 
tînd să ni-le înfăţişeze și să ni-le explice în adevărul lor. 
— Este, în acelaş timp, o operă literară friwmoasă, pen- 
trucă sufletul lui Odobescu de-o măreaţă bonomie senină 
e pus în relief printr”o putere plastică şi printr”o energie, 
care nu numai nu copleşesc. înfățișarea lui, ci-o > fac mai 
vie şi mai interesantă. 

Exemplu de operă de ideologie este , Progresul ade- 
vărului“ de 7. Maiorescu („Orihice“, cd. Minerva, vol. 

TI, pag. 245). In acest opuscul, autorul afirmă, cu o ener- 

gie senină şi sigură de sine, o idee, — anume ideia că 
un adevăr nu este recunoscut de la început de oameni, 
şi trebue multă luptă ca să pătrundă în conştiinţa so- 

cială. — Este, în acelaş timp, q operă ideologică fru- 
moasă, pentrucă, afirmînd o.idee, o face cu căldură și 
putere plastică, fără ca să-i întunece limpezimea şi să-i. 

slăbească energia. - 
Exemplu de operă poetică este nuvela, Făclia de 

Paşti“ („Nuvele, povestiri“ , D. 1), în cară Caragiale ne 
încîntă cu puternica figură a lui Leiba Zibal, evreul din 
Podeni, care din omul cel mai fricos devine cel mai 

curagios, cu o stăpînire de sine spăimîntătoare, care 

totuşi nu e decît a formă â nebuniei. Această, plăsmuire, 

" deşi zămislită în conştiinţa poctului, ne este înfățișată
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în mod pipăit, întrun sir de cuvinte expresive, care ne pătrund în suflet odată cu plăsmuirea căreia îi dă forma, eternă. Cu alte cuvinte ..Făclia de Paşti“ de Cara giale este o ființă de sine stătătoare, care ni se ÎNCorpo- rează în sufleţ, ca şi cînd ar fi chiar a noastră. Mijloa- cele ee întrebuinţează este motivarea adîncă a tuturor mişcărilor sufleteşti sau fizice a personagiilor, motivare ce ne face să presimțim, fără totuşi să ne dăm seama, că desfăşurarea evenimentelor povestite este nouă şi fo tuşi așteptată, - | 

b) Critica negativă. 

$ 4. Sînt foarte multe opere de proză si de poezib „ Care vor să fie frumoase, adică vor să îndeplinească 'con- dițiile de fona, despre care am vorbit, dar. cărora le lipseşte ori energia, ori limpezimea intelectuală, ori far- „ Mecul sentimentului. 
| | 1. Cînd o asemenea operă are limpezime de idei şi farmece sentimental, dar nu are energie, atunci senti- mentul ese prea mult în relief şi devine sentimentalism. operă în proză atinsă de sentimentalism este defec- tuoasă, 

„ Caracteristică din acest pânet de vedere este „Men- talia de Cornel. Si în genere nuvelele lui Vlahuță ID), 2. Cînd o operă de proză sau de poezie are farmecul sentimentului şi energia care să-l susţină, dar este lip- sită de limpezimea ideilor, ea, este 0 operă. confuză. O operă. care e confuză este tot atit de defectuoasă -ca şi cea isbită de sentimentalism. Caracteristice din acest punct de vedere sînţ unele din postumele lui Eminescu. „8: Cînd o operă de proză sau de poezie 6 limpede din punctul de vedere al ideilor, şi are şi destulă ener- DN | 
1) Toate exem 

operă, ca vol. II al 

x 

plele citate. se găsese în Antologia anexată Ia această 
1
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gie, dar e lipsită de farmecul sentirentuliri, este deferc- 
tuoasă şi anume este o operă nudă sau costelivă. Carac- 

teristice din acest punct de vedere sînt operele lui Cru 
ODeconomu. ... 

4. Cînd o operă ideologică are. farmee sentimental 
Și energie, dar nu are destulă claritate în rhersul ideilor, 

căreia, să i se subordoneze energia și sentimentul, pentru 

a o scoate cît mai mult în relief, sînt opere prolize. 
Caracteristice din acest punct; de vedere sînt multe 

din operele lui N. Jorga. - 

2, Deosebirea după formă. 

835. Comparînd din punctul de vedere al formei o 
operă poetică cu -una ideologică şi una prozaică, ob- 

vervă , 
„ O operă poetică poate fi scrisă: în versuri, d. ex. 

Ticăat lui Homer, „Nunta Zamfirij de Cosbue; în. 
forma simplă a prozei, cum e d. ex. „Făclia de Paşti“ 
de Caragiale, citată mai sus. sau „Don Quijote“ de Cer- . - 

“ vantes, — sau în proză înstrumată sau muzirală cum e, 

d. ex.. „Madame Bovarv“ de Flaubert sâu „Romînia pito- 

rească“ de Vlahuţă. Dar. fie în proză, în versuri sau 

“proză înstrunată, opera. poetică evprinde cuvinte, propo- 

zițiuni şi fraze transfigurate, adică cuvinte, propozitiuni 

şi fraze care trezesc imagini poetice, care parcă. trăese 

în alță lume decît lumea fizică sau cea sufletească. A- 

ceste imagini nu le cunoaştem în propria lor fiintă decît 

dacă sînt exprimate în cuvintele păetului, nici decum în 

altele. Orice schimbare de cuvînt sau de. topică într'o 

capodoperă poetică strică imaginea, răpindu-i farme- . 

cul propriu. , 

2. O operă ideologică poate fi scrisă în versuri cum 

e „Lr'art postique“ de Boileau, dar mai adeseori:în proză 

simplă, cum sînţ, dialogurile lui Platon, dintre care cel
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mai însemnat. este „Fedon“ sau „Nemurirea sufletului“. “ 
Dar, în orice formă ar .fi scrisă, cuvintele în care se 
exprimă ideologia se rapoartă lă o idee, aşa că ele, chiar 
cînd sînt concrete şi proprii, iau prin figuraţie un înţeles 
abstract. Aceste cuvinte, întrebuințate figurat nu au aface 
cu cele transfigurate dim. poezie, pentrucă ele dezignează 
obiecte psihice, iar nu psihofizice: | 

3. Opera literară cere mai înainte de toate un stil 
„propriu, care numai prin excepție poate deveni figurat 
sau transfigurat, şi anume. cînd, astfel transformat, se 
subordonează stilului propriu. ! 

APLICAȚIE CRITICĂ. Do 

a) Critică pozitivă, 

$ 6. 1. Caragiale în „Făclia de Paşti“ îmtrebuin- 
țează stilul transfigurat — deşi nu totdeauna — iar, cînd 
întrebuințează acest stil, niciun cuvînt nu poate fi 
schimbat sau strămutat din locul lui. Iată, 4. ex., cum 
Caragiale ne descrie atmosfera, în care Leiba.Zibal se 
chinuia, de frică în aşteptarea, lui Gheorghe, care-l ame- 
nimțase, că-i „va faco socoteala“ în noaptea. Paştilor: 

Ș ac
 

fie Gheorghe?” Me a i 

„ Leiba simţi că ș se sting puterile şi se aşeză la loc, pe „Drag. Între frânturile de gînduri ce se rostoqoleau în capul său, el nu puti prinde un gînd întreg, o hotărâre... Aurit. intrâ în dugheană, trase un chibrit şi aprinse o lampă mică cu petrol. _ A 
E o idee de himină; fitilul e aşa de jos lăsat încît flacăra stă ascunsă în interiorul capsulei de alamă; numai prin gratia maşinii apar de jur împrejur nişte Dbendite verticale foarte subțiri de-o humină aproape ci totul moartă... Dax este destul pentru ca să vază ungherele cunostăte ale dughenii... A! e cu mult mai mică deosebire între soare şi între cea mai mică scîntee, decît; între aceasta şi întunericul orb! -
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__ Ceasornicul ţăcănea în perete. Sgomotul acesta monoton. 

îl supăra pe Zibal. Omul nostru puse mîna pe limba ce se le- 

găna şi-i stinse mişcarea...” - 

Cuvintele subliniate sînt transfigurate, adică ară- 

tînd lucruri văzute parcă într'o lume nouă, zugrăvinu 

imagini cu. contururi mai precise decât cele din realita 

tea fizică sau sufletească. Aceste cuvinte în forma și 

rînduiala lor sint impregnate de stări sufleteşti şi nu-şi 

pot: păstră această. fire decît păstrându-şi forma. Dacă 

în. loe de „E o idee lumină“ am zice „e o lumină foarte 

mică“, efectul sar schimba: din realitatea transfigu- 

rată, psihofizică, am cădea numaidecit în lumea fizică, — 

și odată cu aceasta, frumuseţea, ar peri. — Capodopera: 

poetică trebue să aibă totdeauna o formă transfiguraită 

şi imvariabilă. - Sa a 
2: Into operă ideologică, cum e „Progresul Ade- 

vărului“ de 7. Maiorescu, cuvintele proprii se referă la 

idei, care de cele mai multe ori nu pot fi exprimate decii 

prin stil figurat. Să analizăm următorul fragment: 

La noi ce e drept, se serie mai puţin, dar tot se scrie 

ceva; şi poate nu se va găsi de prisos, ca să ne întrebăm odată, 

într'ua mod mai general, pentru ce scriem? Da 

_Seriem, pentru a ne răspândi gîndirea, mai departe decît 

o duce vorba. Vorba nu poate trăi mult timp nici în timp, 

nici în spaţiu. Rostită acum, ea amuţeşte -âpoi; auzită aici, 

ca se pierde acolo, Uneori o prinde cel ce o aude şi își aduce: 

aminte de ea, o poartă chiar din loc în loc. Dar tot nu mai 

este vorba d'întîiu: aducerea aminte e necredincioasă;. vorba 

purtată de altul -nu e gîndul vorbitorului, ci graiul pur- 

tătorului. | - 

De aveca sunetul trecător caută a se transforma în literă 

statornică,. şi adică astfel întrupată, -spărgînd marginile 

spaţiului. şi momentului, tinde a străbate în depărtarea, locu- 

rilor şi în viitorul timpurilor...” 

In acest fragment, Titu Maiorescu afirmă, statorni- 

cia, cuvîntului scris, adică a cugetării exprimată prin



Ş | MIHAIL DRAGOMIRESCU 

"semne scrise, faţă de cuvîntul vorbit, adică faţă de cu- 
Jetarea exprimată prin semne auzite. Insă, deşi, în tot 
"fragmentul, nu vorbește decît de această statornicie a 
cugetării redată prin semne scrise şi ar trebui să între- 
buinţeze cuvinte abstracte, — autorul recurge la cuvinte 
cît mai concrete, adică stilul propriu ia, înfăţişarea sti- 
lului metaforic sau figurat. Numai astfel ne poute vorbi 
de „aducerea aminte“ care e „hecredincioasă*, de ,su- 
netul îrecător“ care „caută a se transforma îu litera 
statornică“, de ideia care „sparge marginile spaţiului 
și momentului“, de „vorbă“ care „nu poate trăi în timp nici în spaţiu“ şi pe care »0 prinde“ cel ee o aude şi 
„0 Poartă din loc în loc“, ca şi cînd „aducerea aminte“, 
„Sunetul“, „ideia“, „vorba“, din propria lor putere, ca și o fiinţă, ar face toate aceste acţiuni. | 

„8. Pentru a constata că într'o operă literară stilul iigurat şi transfigurat se subordonează stilului propria. să luăm un pusagiu din „Pseudokynegheticost care pare nai depărtat de proză, fiind chiar proză înstrunată: 

in adevăr să şedem strîmb și să judecăm drept: oare ce desfătare vînătorească, mşi deplină, mai nețărmuriţă, mai „senină şi mai legănată în dulci şi duioase visări, poâte fi pe lume, decît aceea care o gustă cineva, cînd, prin pustiile Bărăganului, căruţa în care stă culcat abia înaintează, pe căi Lără de urme? Dinainte-i e spaţiul nemărginit; dar valurile de eârbă, cînd înviate de o spornică verdeață, cînd ofiliţe sub pîrlitura 'soarelui, nu-i insuflă îngrijarea nestatornicului “cean. În depărtare, pe linia netedă a orinzontului, se profi- 

mazuri. jupuite și golaşe. E groaznic de a . stîrvuri şi se îmbuibă, cu
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mortăciuni, cînd prin sohaturi pică de bolesne cîte o vită 
din cirezi.. 

Dar căruţa trece în lături de aceasţă priveliste scâr- 
boasă... 

Deşi autorul pare că şi-ar propune să descrie un 
obiect sufletesc: desfătarea ce-ţi produce. vînătoarea în 
căruţă pe Bărăgan, şi în partea de la început „găsim. 

după cum şi trebue, mai mult stilul figurat, — în rea- 

litate autorul vrea să ne încînte şi să ne: farmece, CU . 

frumuseţile Bărăganului, care este o realitate şi pe care-l 

descrie în termeni proprii, precişi, şi totuși sugestivi 

„Spaţiul“ e „nemărginit“, „valurile de iarbă“ sînt în- 

viate de „o spornică verdeață“ sau „ofilite“ sub „pîr- 

litura soarelui“. Figurile ce întrebuinţează sînt maj 

depărtațe de metaforă: sînt comparaţiumi şi epitete ce; 

prin natura lor, sînt realiste. „Movilele se profilează „Ca 

nişte moşoroae de cîrtițe uriaşe“; ele stau în prelargul 

cîmpiei, „ca 'sentinele...“ « Vulturii cei falmici, eu late pene 

megreii, „cioc ascuțit şi aprig“. Toate aceste epitete şi 

aceste comparaţiuni au un singur scop: să precizeze, să 

contureze, descompunînd-o, o realitate. Figurile între-. 

buințate se subordonează cuvintelor cu înțeles propriu, - 

») Critică” negativă. 

„8 7. 1. Sînt opere poetice în care, „deşi fondul ar: 

trebui să fie transfigurat şi să facă parte. din lumea psi- 

hofizică, — conţin cuvinte prea proprii si lipsite de nim- 

bul transfigurării poetice. Aşă d. ex., cînd Grigore 

Alezandrescu transfigurează un sfîrşit. de zi de toamnă 

în strofa melancolică: ” 

Vara şi-apucă sborul spre țărmauri depărtate 

A] toamnei dulce soare se pleacă la apus 

- Şi galbenele frunze pe cîmpuri semănate 

Simţiri deosebite în sufltet mi-a adus; 

- “sau cînd Alecsandri în balada „Groza“ „ ne arată ima-
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ginea sărăciei bătrînului care fusese ajutat. de Groza, 
spune: | pt , 

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

Nevasta cu pruncii pe cîmp rămăsese, 
N'aveam nici de hrană, nici ol de' nvelit 
Şi nicio putere — eram prăpădit — , 

—-si unul şi altul — strică transfigurarea obiectelor 
imaginare, unul, prin întrebuințarea cuvintelor „sim- 
țiri deosebite“ şi celălalt prin expresiunea „eram prăpă- 
dit“, care. sună ca nişte coneluziuni în legătură cu o reu- 
litate sufleteăscă sau fizică. Şi unul şi altul, adică, în- 
tvebuinţează expresiuni prea proprii, — sau, cum se zice 

„de obiceiu, proaaice. 
„2. Sînt opere în proză, pe care le simţim defec- 
tuoase din pricină că autorul întrebuinţează stil meta- 
forie ori transfigurat, cînd e nevoe numai de un ştii propriu. Aceste expresii transfigurate fără necesitate 
dan prozei un aspect declamator. | 

Aşă d. ex. cînd Ionmescu-Gion defineşte Poetica, "zicînd: 

„ Poetiea este arta prin ajutorul căreja cunoaştem regulele întocmite după modele nemuritoare pentru a face poezie ; 
“sau când vorbeşte de gustul popoarelor primitive prin fraza: | 

+ 

mătoare: cu cît civilizaţiunea, se află la o naţiune într'o stare mai simplă, într'o vîrstă mai tînără, mai lipsită de cultură și de ştiinţă, ce ni le dau timpul şi încercările, cu atât poporul simte pentru epopeele sale naturale, pentru legende. balade. basme, întrun cuvînt, pentru orice povestire versificată .9 iubire maj mare, mai respecbuoasă şi mai stăruitoare — 
) A a. > 

. . . x 

e! nu întrebuinţează forma. care convine obiectului. O- hicetul e literar şi, deci el cere expresia proprie. Aceasta e 

+
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însă e simplă, atît în întrebuinţarea cuvintelor cât şi 

în ritmul lor. Autorul întrebuinţează expresii concrete 

şi repetiții stăruitoare şi inutile şi o mişcare vie a rit- 

mului, care dă pe faţă prea mult defectele sale sufieteşti: 
vedondanţa şi retorismul ce convin numai unor anume 

teluri de compoziţiuni. "De acest. detect sînt - isbite 

expresia „nemuritoare“, pusă lângă „modâle“, care sînt - 

„modele“ tocmai pentrucă sînt nemuritoare. Tot aşa re- 

petiţiile netolositoare „mai simplă, într'o vîrstă mai 

tînără, mai lipsită de culțură şi de ştiinţă“; „mai mare, 

mai respectuoasă şi-mai stăruitoare“, şi „pentru legende, 

balade, basme, întrun cuvînt orice povestire versificată 

în loc să clarifice şi să precizeze ideia, mai rău 0 în- 

tunecă şi o încurcă. Dintr'aceste. repetiţii sar părea, că C 

iubire „mare, nu e „respectuoasă* şi nu e „stăruitoare” 

şi trebue s'o afirme în mod explicit auțorul, ca şo pri- 

cepem. Tot aşa, sar părea că „basmul e o povestire 

„versificată“, din pricina expresiei rezumâtive „întrun 

cuvînt; şi că între „cultură“ şi „ştiinţă“: e o contrarie- 

tațe. Repetiţiile de vorbe, care nu reprezintă idei şi nici 

„ua sînt precis explicative, au fost nwnite de T. Mâio- 

rescu „beţie de cuvinte“. Este stilul poetic care înnă; 

buşă fondul prozaic. | 

3. Sînt opere care, după obiect, ar fi literare, întru- 

cât e vorba ca obiecte reale să fie întrumuseţate prii 

sufletul autoxului. La cercetare observăm însă că obiee- 

tul este înfăţişat altfel de cum este, iar farmecul sufle- 

tese nu există din pricină că nu descoperim în scrisul au- 

torului tot sufletul, ci mai numai intelectualitate rece 

şi fără culoare. În aceste scrieri se străvede mai mult 

starea de' confuzie mintală a scriitorului decît. frumu- 

sețea, sufletului său. 

Astfel G. Sion, vorbind despre Costache Conachi 

(din „Beţăa de cuvinte“ de T. Maiorescu), serie 

Prima simptomă 4 perecționării sufletului lui Conaki 

fu predilecţiunea sa pentru poezie...
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“Dar îndată adaogă: 

Toţi ştim cum ajunge cineva, poet: el trebue să se nască vu asemenea predilecțiune... 

-- Din primul pasagiu înţelegem că predilecţiunea 
pentru poezie a lui Conuki s'a arătat ca simptom al per- fecţionării sufletului său, după ce, se înţelege de la sine, trăise niai multă vreme tără acest simptom. Din al doilea pasagiu, din contră, înţelegem că predilecţiunea; pentru. > poezie nu vine mai tirziu în viaţă, ci se naşte odată cu 

i 

omul, | e . 
Acelaş autor continuă: 

„de la 1806 pînă la 1834 Conaki a fost mereu în funcțiune; 
dar îndată mai jos spune altfel: 
dar în iîntervalul întrerupțiunilor sale din funcțiuni se ocupă cu profesiunea sa de inginer hotarnie.... 

O mentalitate confuză, iar nu un suflet întreg şi luminos. 

| 

3. Deosebirea după “armonie între poezie, 
proză şi ideologie. 

$ 8. 1. O condiţie fundamentală, pe care trebue so îndeplinească o operă poetică, este ca între fondul şi - torma ei să fie o armonie desăvîrşită. Armonia, este ga- ranţia că între fond şi formă Sa stabilit o unitate, că, astiel, opera poetică nu este 0 existenţă hibridă sau-de- pendentă, ci o fiinţă întreagă şi de sine stătătoare, Cu alte cuvinte, pe lingă fond şi formă, într'o operă poetică, trebue să recunoaștem al treilea element mai esenţial „Chiar decât ele: armonia. In acest fel, forma unei opere „Literare, Prin armonia ce trebue să se stabilească între
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Această condiţie se îndeplineşte complet în operele 
poetice scrise în versuri. Versul, prin fixitatea orguni- 
zării sale, garantează ca vorbele, prin care se exprimă - 

fondul, să râmină. neschimbulg în fizionomia şi topica 
lor, şi deci printraceasta, garantează în acelaş timp ar- 
monaa pe care poetul a stabilit-o odată pentru totdeauna, |. 
îmire țond, şi formă. - 

Astfel Eminescu în capodopera sa, „Scrisoarea 1” 

ne arată luna stăpinind cu lumina sa întreaga lume pă- 
Ieîntească, în versurile. următoare: 

Lună tu, stăpîna mării, pe a lumii boltă luneci 
Şi: simţirilor dînd viaţă suterinţele întuneci; - E 
Mii pustiuri scînteiază sub lumina, ta fecioară 
Și câţi codri ascund în umbră strălucire de isvoară! 
Peste cîte mii de valuri stăpînirea ta, străbate 
'Cînd pluteşti pe mişcătoarea mărilor singurătate! 
Cite ţărmuri înflorite, ce palate şi cetăţi ' 

“ Străbătute de-al tău farmec ţie singură ţi-arăţi, 
Şi în cîte mii de de case lin pătruns-ai prin ferești, 
Câţe frunţi, pline de gînduri, gînditoare le priveşti . 

Aceste versuri cu şirul cuvintelor, ce cuprind, nu 

pot fi schimbate nici în ritmul, nici în rimele, nici în 

pauzele, nici în fizionomia şi topica cuvintelor. Orice 

schimbure strică impresia pe care această capodoperă 
ne-o face. Orice schimbare mutilează opera. 

2. Armonia, ca şi fixitatea, formei, este o condiţie 

absolută a capodoperei poetice. In opera literară sau în 

proză, armonia este o condiţie relativă. Pe când adică, 

opera poetică nici nu poate exista fără armonie în cele 

mai mici amănunte, operă literară se poate mulţumi cu - 

muzicalitatea — cu armonia generală a stilului. Asttel 

- dacă luăm fragmentul din Odobescu citat mâi sus şi-l 

schimbăm unele cuvinte sau şirul cuvintelor, chiar cînd 

sînt înstrunate ca acolo, efectul nu se modifică în mod 

esenţial. 
Iată fragmentul schimbat:
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, Spaţiul infinit se 'ntinde înaintea vînătoralui; dar valu-. rile erburilor, cînd verzi şi proaspete, cînd arse de soare, nu-i dă îngrijorarea măreției oceanului fără astimpăr. În depăr- „tare, pe linia zării, ca niște moşoroae uriaşe de cârtiţă, se profilează enigmatic movilele care împodobese pustietatea și ne numesc: făcîndu-ne să ne afundăm cu gîndul în tainele ţre- cutului, 
= | | 

Este evident că cel ce nu cunoaşte fourte bine operu lui Odobescu, lesne poate fi înşelat de acest pasagiu, care cuprinde numeroase omisiuni, ehimbări de cuvinte si modificări de topică. Acest pasagiu, aşa, cum e, face să reiasă în mare parte măreţia bogată şi bonomă a sufletului lui Odobescu, aşa. cum se străvede în textul original. Pe cînd, adică, opera poetică nici nu poate există fără, armonie în cele mai mici amănunte sau nuanţe, opera, literară, se poate mulţumi cu armonia ge- nerală a stilului. N egreşit o armonie fixă nu poate decât. să mărească unitatea unei opere literare; dariceeace ne interesează la o astfel de operă este cu deosebire sufle- tul scriitorului, care se exprimă prin diferitele forme stilistice. Aceste forme redau Prin avîntul sufletesc, prin muzicalitatea generală şi prin compoziţiune, o armonie suficientă prin care. se pune în relief caracteristicele sufletului. scriitorului. Cu alte cuvinte, fondul propriu de idei ale-unei opere literare nu cade, în interesul no- stru, pe primul plan; şi deci, expresiunile verbale în care se încorporează, decad şi cele în interesul. nostru, rămînînd pe primul plan frumuseţea sufletului seriito- alui. i „d a : 3. În opera ideologică, armonia 
importanţă. Cedace se cere de la o operă. ideologică nu este nici stabilirea unei armonii perfecte între fond Şi tormă, ca la, opera, poetică; nici măcar o Ormnome gene. rală, ca la opera literară. Fără să zicem că armonia este - «utilă operei ideologice, toţ ceeace se cere, ca condiţie principală, în acoastă privinţă, este ca exprimarea, să nu 

are şi mai puţină
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fie obscură şi cacofonică. Pricina -e că interesul nostru 

într'o asemenea operă cade pe energia-ideii. De aceea nu 

putem, d. ex., socoti ca o greşală a lui Carlyle faptul că 

eroul din opera sa ideologică „Sarfor resartus“ poartă 

numele nu destul de armonios de „Teuttelsdriek“, ba 

faptul că opera sa e ţinută întrun ton semiumoristic, do- 

vedeşte că un asemenea nume e chiar necesar. Tot aşa 

interminabilele analize dialogate din „Fedon“ de Platon, 

necesare demonstraţiunii lui Socrate pentru „a dovedi 

nemurirea sufletului, deşi nu dovedese deloe arMONi:4 

compoziţiunii, nu putem zice că strică întregului, în 

cae vedem bine că interesul se pune pe idee, iar nu pe 

podoabele exterioare. . 

Cu un cuvînt, operu poetică cere meapărqt o ar- 

monie desăvârşită; opera literară, o armome relădivă sau 

generală; iar o operă ideologică se poate lipsi de ea, dar 

- fără să fie nearmomcă, 
- 

Nota 1. — Deosebirea diutre poezie, literatură, şi ideologie. 

este făcută pe temeiul tripastițiunii împusă de realitatea psi-.- 

hologică a telor trei facultăţi sufleteşti: inteligența, sensibili- 

tatea, şi voința. Operele ideologice, avînd de esenţă afirmarea 

unei. idei, au un conţinut volitiv; operele literare propriu zis A 

sau de „proză, avînd de esenţă, frumuseţea sufletului, adică 

felul cum afectează simţirea. noastră, sînt, de natură afectivii 

sau de hatura sensibilităţii; în fine, operele poetice, avînd - 

de esenţă, frumuseţea combinărilor imaginaţiei, care e o, formă; - 

a inteligentei, sînt de natură intelectuală. , 

Această, clasificare poate fi dusă mai departe plecînd de... 

la acelaş temeiu. Astfel operele ideologice pot fi: 1) mistice. * 

avînd de temein simţirea; 2) filosofice avînd de temeiu înteli- 

gența; şi 3) religioase, avînd de temeiu voinţa. 

La, rândul lor, operele literare pot fi: 1) de proză propriu 

zisă, cînd au de temeiu inteligența; 2) de proză poetică, cînd 

au de terneiu-Fimţirea; şi:3) de proză oratorică cînd au de 

temeiu voința. o , : 

Ta fine, operele poetice pot fi: 1) lirice, cînd au ca ele: 

ment fundamental .simțirea; 2) epice, cînd au de temeiu în 

- telectul; şi 3) dramatice, care ne înfățișează cotlictele vointei. :
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„Nota 2. Hibridism. — Sînt opere, care, după înfățișare sînt opere de poezie, dar care, în realitate, au sau numai far- mec literar sau numai interes ideologic sau pe amîndouă, dar „fără să ne dea emoțiunea adevăratei. poezii. Aşa d. ex. o operă, cum e „Ruy Blas” de Victor Hugo, deşi are aparenţa operei dramatice şi deşi este în adevăr o piesă teatrală bună — adică o lucrare ce are sucees la reprezentarea. scenică — în realitate este numai o operă literară, o operăreare ne emo- ționează: mai numai prin ideologia şi farmecul sufletesc al autorului. Intr'însa nu găsim plasticitatea, ce caracterizează poezia, de cît în combinaţia întrigei. Ea, nu există însă mai deloc: în diversele Personagii, care sînt numai niște simple păpuși. cărora, poetul. le pune în gură vorba, lui, nu gîndul lor. Tot aşa sînt, „Despot Vodă” de Alecsandri, „Miriţă” de Duiliu. Zamfirescu. i 
Aceste opere, în care farmecul sufletului autorului nu se manifesgă, cu prilejul înfăţişării unei realităţi, ci cu ocazia, unei plăsmuiri imaginare, care vrea să f ie poezie, nu sînț opere model, ele sînt opere amestecate sau hibride. „Acest hibridism se întilneşte oridectteori seziitorul țin- teşte la poezie fără so realizeze. E] poate avea. o idee fru- moasă, poate chiar să aibă un suflet; frumos (cazul de mai sus al lui Victor Hugo); dar dacă, cu aceste elemente, el nu poate înfăptui creațiunea de sine stătătoare, în care ideia și sufletul să se încorporeze în construcția, plastică internă şi apoi, împreunată, să-și găsească expresia în materialul extern al cuvîntului, toată strădania pentru a realiza poezie este inutilă. Opera poetică nu-şi dobîndeşte adevărata fire decît atunci cînd scopul scriitorului 'coincide cu acela al genului operez. 

: 
-fona ai%e fiind, tot de hibridism este lovită o operă care, avînd T, Seritorul caută să-i dea forma, poeziei. Astfel e, d. ex. escrierea în versuri a, anotimpurilor de scriitorul fran- cez Deliile. Anotimpurile sînt realități; ele cer forma, prozei. Delille a vrut să le transfigureze, fără să o poată face, şi 
a căzut în hibridism. . 

| e
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CAP. IL 

Capodopera poetică 

A, Fondul capodoperei. 

$ 9. Poezia, precum am văzut ($ 1), are de fond un 
obiect sau fapt plăsmuit sau imaginat, care constitue un 

fel de ființă organică psihofizică, care, deşi 'eşită dintr'o 
conştiinţă streină, se întroduce în sufletul nostru, ca 

şi cînd ar fi a noastră. Fiind plăsmuită, această fiinţă 

ar fi ideală, dar, neputind exista decît cu o armonie pro- 

prie şi într'o formă concretă, care o: întrupează, — ea 

este absolut reală. E | 
Fondul, în adevăr, nu se poate deslipi nici de formă, 

nici de armonie. Cînd vorbim de fond, noi vorbim, vrând 

nevrînd, de întreaga operă, numai privită, ca să zicem 

astfel, din năuntrul ei, din partea ei sufletească. Cînd 

vorbim de formă, iarăşi, vrînd nevrînd, vorbim de în- 

treaga operă, dar privind-o din partea, ei de dinafară, 

de la materia-sunet, în care fondul se încorporează pentru 

a da integritatea operei. Cînd vorbim de armonie, vor- 

bim neapărat tot de întreaga operă privind-o însă din. 

partea de legătură necesară dintre fond şi formă. 

Când zicem dar că fondul poeziei este ideal, noi în- 

ţelezem că. opera poetică în care se găseşte, nu repre-. 

zintă nici o realitate din lumea fizică, nici o realitate din 

lumea sufletească, ci dintro altă lume —lumea psiho-. 

fizică. Această lume este compusă din material fizic — 

sunetul cuvintelor; — şi din stări sufleteşti din Jumea 

psihică — imaginile plastice. Dar nici cuvintele, nici 

imaginile plastice nu pot face parte dintr'o. operă poe- 

tică decit dacă cuvintele cuprii d igpaginea și imaginea 

cuprinde cuvîntul. Ora i | 

Imaginea cu adevărat pdetiză,gste. Ai x aceea care 

| AA | _ 

   

  
2 
“ounce OARA
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este încorporată în cuvînt; iar cuvîntul poetie este numui 
acela, care deşteaptă imaginea, ce sa încorporat în- 
irînsul. 

| 
Cu alte cuvinte, spunînd că opera poetică este ideală, 

spunem că, în acelaş timp, este individualizată, Căci, 
din momentul ce orice imagine poetică, adică orice „element al fondului nu poate trăi fără cuvînt, adică fără 
elementul corespondent a] formei, însemnează că orice 
element ideal al fondului nu poate trăi fără ca să fie individualizat înto anume formă. Tdealitatea particu- lară a fondului este legată necesar şi indisolubil, prin ajutorul armoniei, de individualitatea. formei. Astfel opera poetică este o ființă organică psihofizică, în care elementul fizic şi individual se sintebizează în mod mr.- cesar cu elementul sufletesc şi ideal. „Orice cuvînt sau 
expresie, care dă expresiune unei anume stări sufleteşti înto operă poetică înţeleasă în acest tel, nu are decit o singură întrebuințare: aceea din acea operă poetică. Cuvîntul nu poate fi întrebuințat perfect în acelaş sens în altă operă, fără ca să nu se degradeze. 

Paptul că nicio imagine din fondul poetice nu poate fi exprimată decît întro singură formă, — şi că o formă nu poate servi de expresiune decît la un singur fond arată că o capodoperă. trebue să fie mai întâi de toate originală, adică unică în felul său. 
$ 10. Astfel constituită capodopera poetică este o creațiune. Ea se înfăţişează cunoştinţei noastre ca un conglomerat de. infinite legături necesare, care, toemai „pentru aceasta, îşi găsesc o primire necesară şi, deci bine venită, în sufletul nostru. Capodopera pogtică, pro- dus sufletese strein, ia loc în sufletul nostru, ea şi cînd ar fi crescută dintrinsul. In această sălăşluire simțim - « plăcere analoagă cun aceea, pe care, fizicește o avem cînd întroducem hrana în aparatul digestiv; dar, fireşte, o plăcere de altă natură: o încîntare înălţătoare şi pură; ce dă mărturie de creşterea, şi îmbogățirea organismului
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nostru sufletesc, prin ucea capodoperă. Această încîn- 
tare se numeşte emoţiune estetică. - - ă 

Aşa find, emoţiunea estetică este conştiinţa orgu- 

micității capodoperei întrodusă în sufletul nostru. Iar 
înţelegerea organismului  capoaoperei, ce trăeşte în su- 
fletul nostru, este frumuseţea ei. ” 

Fiind compusă dinth'o infinitate de legături nece-. 
sare între elementele fondului şi elementele formei, ca- 

podopeva este un isvor nesecat de frumuseţe. În sălăş- 
luirea, ei în sufletul nostru, ea nu ne dă decât o parte din 

comoara, ce cuprinde. In cunoaşterea ei, nu pătrundem 

decât o parte din fiinţa ei, nu sîntem conştienţi decit de 

-o parte ain acele infinite legături armonice dintre fond 

şi formă. Emoţiunea estetică, ce ne dă la început, este 

mai mult de natură psihologică. E mai mare, dar e im- 

pură. Adevărata emoţiune începe să filtreze din capo- 

doperă numai după ce am întrodus-o întreagă în sufle- 

tul nostru şi o simţim ca şi autorul; care a creat-o. În 

acest caz, emoţiunea nu mai provine din pricina plăcerii 

ce ne-o fac asemănările dintre xiaţa noastră şi întâm- 

plările reprezentate în capodoperă, sau din pricina per- 

feeţiunii, cu care vedem că anume obiecte şi întîmplări 

sînt imitate. Aceustă. plăcere este de natură psihologică, 

iar nu estetică. Emoţiunea estetică pură se iveşte de 

cînd începem să înţelegem fiinţa capodoperei, necesi- 

tatea organică a legăturilor dintre elementele fondului 

şi-ale formei, indiferent, dacă seamănă sau nu cu expe- 

rienţa sau viaţa noastră; — de când simţim armonii 

infinită şi inefabilă dintre fond şi formă; — de cînd ştim 

că avem în sufletui nostru o fiinţă de sine stătătoare din 

altă lume dar care îmbogăţeste propria noastră lume 

suflețească. | 

Aşa fiind, emoţiunea estetică a capodoperelor nu se | 

micşorează cu timpul, cum se întâmplă cu emoţiunea 

psihologică a vperelor de talent, care, după ce le cu- 

noaştem, pierd tot, interesul. Emoţiunea estetică, prove-



20 ” MIBAIL DRAGOMIRESCU Ă 

nită de la o capodoperă, se purifică însă şi se intensi- 
fică eu timpul. Aceasta însemnează nemurirea Capodo-, 
perelor.. Cu cît o capodoperă e mai.veche cu atit Conţi- 

„Dutul ei, îmbogăţit în sufletul nostru de experiența 
veacurilor, cu atât devine mâi frumoasă, mai cuceritoare, 
mai strălucită. E ca metalul preţios frecat prin între- 
buinţare. Pricina măririi frumuseţii ei, cu trecerea 
timpului, provine tocmai din acele infinite legături 
necesare dintre diferitele ei elemente. Fiecare din aceste 
legături reprezintă o nuanţă; iar o epocă, necum un om, 
nu poate să pătrunză 'decît un număr mai mare sau mai 
mic din aceste nuanţe. Oricât: de mult am pătrunde 
o capodoperă, ea rămîne veşnice nouă prin infinitatea de 
nuanţe ce rămîn să fie pătrunse în viitor. Intr'aceagtu 
se deosebeşte capodopera de opera de talent. Cea d'întii 
e capabilă să ne.dea emoţiunea estetică pură; cea de-a 
doua ne dă mai mulţ emoţiuni. psihologice, pe care tim- 
pui numaidecît le veştejeşte. 

Aceste, caractere le posedă poezia clasică, nu numai 
în. înţelesul poeziei antice (fiindcă anticitatea nu ne-u 

„lăsat numai capodopere) dar în înțelesul perfecțiunii 
„reaheate de diferitele şcoale literare din deosebite timpuri. 

Această perfecţiune nu poate fi atinsă fără îndepli- 
nirea unor anume condițiuni, pe care noi le reducem la 
una: imtegralitatea. . Sa Si _ 

Integralitatea, ca, condiţie capodoperei, n'o putem 
studiă, decît analizînd elementele fondului ei. 

N - - N 

2. Elementele fondului din capodepera poetică. 

$ 11. Fondul poeziei, sau elementele sufleteşti, care cer încorporarea în. materialul fizie al. cuvîntului, sînt trei, corespunzînd fiecare celor trei facultăţi ale -sufle- tului. Cu alte cuvinte, condiţia primordială a clasicităţii - unei opere poetice este de a reprezenta în mod caracte
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ristic întreg sufletul omenesc. Orice capodoperă poetică 
trebue să aibă, mai întîi, o stare sufletească predomi- 
nantă: creaţiunea plastică, datorită imaginaţiunii erea- 
toare, laturea cea mai preţiasă a intelectualităţii umane, 
Acestei stări sufleteşti întelectuaie trebue să i se subor- 
doneze, stările sufleteşti afective şi voliiive. Dar această 

subordonare nu e suficientă. Ele trebue să se împreune 

adime îmtr'un singur mănuchiu, iar această sinteză nu se 

poate face în mod desăvârşit decît, cînd ereatorui de 

poezie poate să ajungă cu expresivitatea la partea cea 

mai profundă a sufletului nostru, care, în unitatea lui, 

leagă tripla diversitate a acestor manifestări. In această. 

parte adîncă, se găseşte elementul mistic care umifică 

sensibilitatea, voinţa şi inteligenţa, fiind în esenţă de na- 

tura sensibilităţii. Caracteristica elementului mistie este 

de a fi un fenomen conştient: fiecare simțim că avem un 

adîne al sufletului; dar, în acelaş timp, inanalizabil. In- 

trînsul simţim, voim şi înţelegem în acelaş timp fără să 

deosebim afectivitatea de inteleetualitate sau voinţă. | 

Elementul mistic la care ajungem însă numai prin 

diversele manifestări conştiente şi analizabile ale inteli- 

genţei, voinţei şi simţirii, este semnul clasicismului unei 

opere, care numai atunci merită astfel numele de capo- 

doperă. a 

„812. Dacă, cunoaşterea unei capodopere poetice, 

elementul intelectual-imaginativ trebue să apară pre- 

ponderant, iar cel afectiv şi volitiv,'să apară subordo- 

nate; în producțiunea capodoperei elementele prepon- 

Jant este cel volitiv. In adevăr, ea este produsul unei 

forţe, care se desfăşoară în conştiinţa, "creatorului, ca 

idee generatoare, atrage stările sufleteşti, ce se crista- 

lizează în jurul ei, şi în fine se încorporează în cuvinte. 

In acest proces voința este elementul principal. 

La analiză însă, ceeace găsim preponderant într' 

capodoperă poetică nu e nici intelectul nici voinţa. Sim- 

ţirea, în adevăr, are marea însușire de fi mai aproape



23 | MIHAM. DRAGOMIRESCU 

de natura elementului mistic. Elementul mistic nu ce 
nici cugetat, nici voit, ci numai simţit. Putem zice chiar : 
că înţelegerea adîncă și completă 'a capodoperei „este 
o înțelegere prin simţire, e contemplaţiune. 

$ 13. Să analizăm o capodoperă a literaturii noastre - 
şi să vedem deosebitele făze şi exemente ale fondului pos- 
tie. Să luăm d. ex. „Melancolie“ de Eminescu. 

Şi mai întîi în ce priveşte fazele. 
Această poezie i-a venii lui Fminescu ca o sri 

fulgerare in conştiinţa, sa, cind a văzut că tot cecace făcea 
larmecul copilăriei, eu credinţele şi erezurile ei, sa nă- 
ruit atit de groaznic, că cl a ajuns să nu se mai recu- 
noască în ruinile sufletești ce -întilneşte în conştiinţa 
sa bolnavă. Această schiță de idee generatoare, ca să 

„se încorporeze, a plăsmuit rînd pe rînd cele două mari 
tablouri: acela al unei biserici pustii întrun cadru fan- 
tomatia de lună; şi acela al dărimării şi pustiirii lui su: 
Heteşti. Şi apoi: reflecţia finală că nu se mai recunoaşte, 

A de parcă ar fi murit de mult. h 
Aceste trei tablouri sau imagini desvoltate, sînt stări 

sufleteşti concrete care sau cristalizat şi au dat un sens 
sufletesc pipăit ideii generatoare. Ele constitue fondul 
plastic, care a întrupat ideia în conştiinţa poetului. 

- Dar atât ideia generutoare cît şi fondul, plastic nur 
avea valoarea indiscutabilă, ce se cere de la o capo- 
doperă, dacă, dint”'un început, de la scînteerea ideii ge- 
neratoare, nu sar 'fi ivit al treilea element, care îndul- 
ceşte firea, şi conturul obiectelor şi evenimentelor ce intră 
ca elemente în diferitele imagini ale fondului: este ele- 
mentul estetic provenit din pricina culoarei, căldurii şi 
forţei, pe care o adaogă la aceste elemente, constituţia 
particulară a sufletului poetului. A ne înfăţişa, în pri. 
mul tablou, luna ca'o regină moartă; a ne arăta întin- 
derile albe de promoroacă;, biserica bătrînă pustie, cu 
geamuri sparte, cu icoane şterse, cu vîntul ce se vaetă prin uşile dărîmate; a ne zugrăvi clopotele sunînăd tainice
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din pricina demonilor ce le atinge cu zimţii aripilor lor 

cornoase, — însemnează a ne înfricoşa, a ne produce, deci, 

o stare sufletească neplăcută. Dar toate aceste elemente 

împrumutate naturii şi închipuirii se înfăţişează în 

capodopera poetului ca ceva ce are un înţeles profund 

și îmcîntător. Pricina e că, aceste elemente, devenind 

imagini, au împrumutat dulceaţa, căldura, lumina Su- 

fletului lui Eminescu, şi din pricina acestei călduri, a- 

acestei lumini, acestei duleeţi, ele pătrund. în : sufletul 

nostru aducînd, nu sentimentul groazei neplăcute, ci al 

dezolirii care-ţi melamcolizeazi șufletul, fără să-l sfâşie. 

Minunea pe care o face poetul, în această fază, este de 

a face lucrurile să-şi piardă tonul lor sentimental şi de 

a le împrumuta nimbul cerese al sufletului său. Acest 

nimb care învălue şi înfrumuseţează diferitele elemente 

din natură, dînd strălucire imaginilor ce me lasă în 

suflet, este calitatea particulară a fondului sufletesc 

a] poetului, — sufletul poetului, întrucât ajunge să” fie - 

exprimat prin vorbire. : E 

Dar aceste faze ale fondului poetic nu-şi capătă de- 

săvîrşirea decât după ce-și găseşte forma, fără de care 

fondul poetic ar rămîne fără viaţă. Dar despre această 

fază, vom vorbi la armonie şi la formă. o 

$ 14. Din aceste faze rezultă că elementele fondului 

sînt: - | | 

1. Ideia generatoare de natură în mare parte mis- 

„jică și voliţională, constituind fondul elementar; 

2. Fondul sufletesc de natură afectivă şi estetică, 

constituind fondul subiectiv; Şi 

„3, Fondul plastie de natură intelectuală, constituind 

fondul obiectiv. ” E 

"Toate aceste elemente au o însuşire, pe care am vă- 

zut-o, cînd am vorbit de armonia dintre fond şi formă: 

originalitatea. | ă ” 

Originalitatea este calitatea extremei individuali- - 

zări, Capodopera este unică în felul său. Această uni-.
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citate se păstrează și la diferiţii indivizi ce nasc din 
capodoperă. In adevăr, precum indivizii speciilor .ani- 
male şi vegetale se deosebese între dînşii, putînd fi re- 
duşi totdeauna la un prototip, prototipul speciei; tot aşa 
indivizii, ce nasc dintr'o capodoperă, — anume ideile ce 
fiecare dintre noi ni le facem despre dînsa, după ce am 
cunoscut-o şi contemplat-o, se deosebesc de la om la om. 
Capodopera. în sine este, eaşi prototipul unei specii, 
inaccesibilă. Nimeni nu poate zice că o cunoaşte, — în 
adevărul ei, nici chiar creatorul ei. In fiecare dintre noi 
ea naşte o idee care seamănă cu ea, dar despre niciuna 
din aceste idei nu se poate afirraa că este ea, deşi toate 
sînt reductibile la dînsa ca la prototipul tuturor. Dar 
teate aceste idei sînt perfeet individualizate, ca, şi capo- 
dopera poetică însăşi, 

„Această originalitate, precum am spus, se străvede 
în fiecare dintre elementul fonâului şi, întrucât fondul 
nu se poate despărţi de celelalte elemente ale capo. 
doperei, ea se străvede şi în fiecare element al formei 
și armoniei. Astfel, ramînînd deocamdată, la fond, gă- 
sim într'însul: originalitatea fondului elementar — ori- 
ginalitatea elementară; originalitatea fondului sufletesc 
sau subiectiv — originalitatea subiectivă sau estetică; şi 
originalitatea fondului plastic sau obiectiv, originali- 
tatea plastică sau obiectivă. , 

$ 15. In contra părerii comune, după care ideia, ge- 
neratoare ar putea fi comună la, mai multe capodopere, — se dovedeşte (Vezi „Ştiinţa Literaturii“) că ideia unei capodopere trebue să fe neapărai originală. Ceeace a fă- cut să se crează că o idee poate fi comună la mai multe 
capodopere a fost confuziunea, dintre ideia generală, lo- sică, şi dintre ideia generatoare, câre e concretă. Putiîn- 
du-se spune în mod logie că ideiă din „Romeo şi Julieta“ de Shakespeare şi din „Cid“ de Corneille este dragostea, “a putut conchide la identitatea ideilor lor. generatoare, „care sînț absoluţ deosebite, Dragostea din „Romeo şi Ju-
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lieta” are o nuanţă, care o deosibeşte radical de dru- 

gostea din „Cid. „Romeo şi Julieta” concretizează ideia 

iubirii absolute, a căreia, esenţă este acelaş lucru cu nimi- 

cirea; pe cind „Cid“ concretizează iubirea în luptă cu 

datoria, pe care o învinge prin galanteria onoarei. 

Originalitatea elementură este înfăţişarea capodu- 

perei privită din punetul de vedere al ideii generutoare. 

Intăţişarea aceasta, prin urmare, nu priveşte ideia gene- 

rală concretizată în capodopera poetică, ci ideia con- 

cretă care străbate imaginele plastice, sufletul scriitoru- 

lu precum şi forma și armonia capodoperei. 

$ 16. Din punctul de vedere al desăvîrşirii, după 

cum ea e realizată parţial sau în întregime, capodope- 

rele poetice pot fi de trei feluri: primitive, clusice (în 

sens larg) şi mamnierate. - 

In capodopera primâtivă, ideia generatoare nu este 

pe deplin eşită din elementele mistice din care a isvorii. 

Cristalizarea imaginilor atrase so întrupeze nu este de- 

plină. In unele părţi ea e periectă, în altele însă e pe 

jumătate sau chiar de 'loc cristalizată. Este ca o bucată 

ce aur, care străluceşte din minereul, de care trebue cură- 

țită. Această originalitate se găseşte în capodoperele 

poeţilor, care ori n'âu avut ştiinţă, oti n'au avut răbdare 

să sape mai adînc în sufletul lor, pentru ca să înlăture 

toate materialele de prisos. Ea se găseşte în capodoperele - 

unui Budai-Beleanu şi a unui Greangă. 

In capodopera manierată ideia generatoare se stră- 

vede mai mult în formă şi armonie decât în fond. Con- 

templaţia, în loc să ne fie îndreptată către adîncurile 

insondabile ale operei, ne este îndreptată asupra, imagi- 

nilor singuratice şi asupra artei cu care poetul stăpîneşte 

forma. Aceste adîncuri sînt astfel copleşite de strălucirea 

exteriorului, precum o lucrătură prea complicată ia stră- 

lucirea nativă a aurului. Capodopere de acestea au apa- 

renţa, virtuozităţii şi sînt fructul unei prea mari expe- 

rienţe literare. Astfel sînt unele din capodoperele poe:
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tice ale lui Victor Hugo, cum d. ex. este „Donnez uux 
pauvres“. Din Eminescu an putea cita. „Lacul“ şi „Inger. de pază“. 

_ Cele mai însemnate capodopere sînt cele cu Origina- litatea elementară clasică. Aceste capodopere au două în: suşiri: 1) ideia generatoare apare întreagă şi pe primul plan; 2) elementul de iond, armonie şi formă, ce o în-. „trupează, sînt de o aşă claritate, că niciodată nu-i mas- chează ideia, generatoare. Astfel de capodopere. cu ori- ginalitatea elementară pură avem »O scrisoare pierdută de Caragiale. şi „Luceafărul“ de Poninescu, | SIT Originalitatea subiectivă sau estetică este telul particular al sufletului poetului întrucât ajunge la expre- siune. Ea este însuşirea, pe care trebue s'o aibă toţi marii "seriitori fie ei ideologi'sau literați. Ea constitue farmecul. poetic, ce întîlnim în operele ideologice şi literare, farmec -ce lipseşte operilor de imitație şi de îndemînare artistică. Ea este rezonanţa cu anume coloratură, muzicalitate şi: căldură, pe care scriitorul o împrumută ideilor, obiec- telor, evenimentelor ce ne înfăţişează sau ne explică. Ea reprezintă realitatea perceptibilă a sufletului seriiţo- rului, frumuseţea lui, frumuseţe, care se comunică şi materialului de idei şi imagini ale fondului. Ea, este cea ai adîncă şi mai stabilă, căci ea poate persista chiar în operele fără “valoare plastică sau ideologică. Ea cons- x 
s titue licăririle ce mai rămîn unui poet, cînd serie fără ivspiraţie, fără putere de ereaţiune. Sup influenţa ei, ideile. oricât de abstracte ar fi, dobîndese un. fel de relief şi.un fel. de viaţă, pentrucă ele par'că fac atunei “parte. integrantă din, sufletul scriitorului şi par oarecum nişte simple organe de exteriorizare ale lui. „. Astfel să luăm din „Progresul adevărului“ pasagiul, . prin. care. Titu Maiorescu. ca, seriitor sau literat, caută să ne, facă să înţelegem că „aceia, sînt adevăraţi scriitori, . care în momentul lucrării se gîndeşe numai a, pertecţia, acelui lucru, uitîndu-şi interesele lor personale“,
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Mai întîi, ne arată, în cîteva judecăţi limpezi îm- 
preunate print'o căldură concentrată cîte lucruri de 
prisos se scriu pe lume:: 

“Mulţi scriu şi multă se: seriu în literatura lumii: multe 
idei trecătoare, foarte multe păreri greşite, unele adevăruri 
şi din cînd în cînd cîteo creaţiune frumoasă. | 

Dacă ur fi scris, eu aparenţă de mai multă claritate 
și conciziune: ! 

In literatura universală se scrin foarte multe scrieri rele 

și. prea puţine scrieri bune. 

ideia, ar fi pierdut culoarea şi mai cu seamă căldura, pe 

care autorul le obţine prin gradaţia ascendentă-descen- 
dentă cantitativă: „multe“, „foarte multe“, „unele“ şi 

„din cînd în cînd cîte o“, şi prin gradaţia descendentă- 
ascendentă calitativă, „idei trecătoare“, „păreri greşite“, 
„adevăruri“, „ereaţiune frumoasă“. EI 

După un pasagiu ceva! mai rece ne aminteşte că 

„încă din adîne vechime“ oamenii se temeau că scrierea, 

are să aducă o „mare stricăciune“, în mod natural se 

întreabă „pentruce seriem“? Răspunsul îl dă printrun 

pasăgiu cald şi concentrat, în care ideile au un relief şi 
o viață aproape proprie, de parcă ar fi poezie: 

Pe 

"Vorba nu poate trăi nici în timp, nici în spațiu. Rostită 
acum, ea amuţeşte apoi; auzită aci, ea se pierde acolo. Uneori 

o prinde cel ce sâude şi își aduce aminte de na, o poartă chiar 

din loc în loc. Dar tot nu mai este vorba dintiiu: aducerea 

aminte este necredincioasă; vorba purtată de altul ne e gîndul 
„Norbitorului, ei graiul purtătorului. 

Acest pasagiu ar puteă să fie redat în următorul fel: 

Vorbă dispare de îndată ce am pronunțat-o; ea nu se 

aude” decît; la, o mică distanţă şi nu se poate păstra pentru 
viitorime, Une ori auzitorul o spune şi altora, dar o. schimbă 

pentrucă memoria e înșelătoare. Fa nu se mai potriveşte cu
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gîndul celui care a rostit-o întîi, pentru cel ce o comunică o modifică, a 

In acest pasagiu, însă, noi avem abundența şi strînsa legătură a judecăților, succesiunea lor savantă . şi modul de exprimare, care înlesneşte nu numai clari- tatea judecăților, dar ne face să simţim că ideile ce ex- primă fac parte integrantă din sufletul autorului, sînt _realităţi sufletești ale lui. Fondul bucății, deşi este pro= zaic, fiindcă autorul vrea să ne explice adevărul unci idei, are totuşi o căldură şi strălucire proprie provenite din frumuseţea reală a sufletului autorului, din unitatea ca. racteristică ce constitue deosebitele idei, sentimente şi tendinţe ale acestui suflet, Tar priceperea intimă a aces- tei “unităţi este însoțită de o încîntare, care nu este alt- ceva decât emoţiunea estetică ce filtrează din irituiţia su- fletului autorului. | 
___$ 18. Originalitatea subiectivă, din punctul de ve- dere al desăvîrşirii, este superficială, adîncă şi necom- plectă. . 

Originalitatea subiectivă este superficială, cînd nu e susținută de originalitatea plastică şi ideologică. O găsim în fabulele neisbutite ale lui Grigore Alexan.- drescu, ca d. ex. în fabula „Lăşiţa, Rața şi Gîsca“, în care acest poet caută, după obieceiul lui, să satirizeze un fapt politie, dar, aci, fără să isbutească.. Faptul po- litie este amînarea în mod inoportun a unui act public. Ideologia deci e aproape nulă. Ca să ridiculizeze această amînare, scriitorul înfăţişează pe  Lebădă vroind să facă... un sos de peşte; dar nu vedem nicio legătură între însuşirile Lehedei şi facerea unui sos, fie el şi de peşte. La această intenţiune a Lebedei se opune... 
înare, Gîsca, deși, din expo- 

Gisca face casă, cu Lebăda.
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alegorice. Cu alte cuvinte, atit originalitatea elemen- 
„tară — ideia — cât, şi originalitatea, plastică — con- 
structia imaginativă — lipsese şi deci nu pot sustine, cu 
strălucirea şi importanţa lor, originalitatea subiectivă. | 

Aceasta impiedică parțial farmecul particular al ori- 
ginalității subiective. Limpedea simplitate. repeziciunea 
și bogătia. de idei (nepotrivită) cu care înfăţişează fap- 
tele. seriozitatea ironică şi totusi fără asprime, ce carae- 
ferizează uneori humorul lui Grigore Alexandrescu sînt 
cîteva din elementele ce vădase felul de a fi. frumusețea 
sufletului acestui poet, originalitatea lui subiectivă, A- 
ceastă calitate însă nu ne face o impresie deosebită din 

"pricină că opera e lipsită de celelalte două feluri de ori- 
ginalitate. Originalitatea subiectivă, rămîne superficială, 

| Ş 19. Originalitatea subiectivă este necompletă cînd 
este susținută fumai de una din cele donă feluri de ori- 
ginalitate. Aceasta se întîmplă de ohiceiu la scriitorii 
primitivi. care nu si-au desăvîrşit ideologia sau ale căror 
imagini plastice nu sînt întregi. Lipsa aceasta se tra- 
duce în formă prin neîndemînarea stilului si nevrecizia 
limbii. Exemple se găsese, de ex.. în cronicarii nostri. 
Un exemplu remarcabil este istorisirea morții lui Stefan 
cel Mare de Grigore Urechia. ” a 

" In această bucată acest cronicar mai întîi ne spune 
cînd a: murit, apoi ce fel de om era, după aceea cum 
semăna, fiul său Bogdan-Voaă cu dînsul, pe urmă cum 
l-au îngropat si cum l-a jălit poporul si i-a pus nvmele 
cel sfînt, apoi cât de grea a, fost. iarna şi cît de ploioasă 
vara, şi, în sfirsit, câţi ani a domnit. Tar pentru întru- 

parea fiecăreia dintre aceste idei confuze întrebuintează 
„imagini secundare tot cu aceeași lipsă de orînduire ar 

hitectonică. Aceasta însemnează că acest pasagiu e lipsit 
„de originalitate plastică, Imeru ce se vede si în primiti: 
vismul compofiției. Din această pricină farmecul ce pro- 
Vine din frumuseţea sufletului povestitorului este mai 

p
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mult sau mai puţin întunecat. Originalitatea subiectivă e 
necommletă. | N . 

$ 20. Orieinalitatea subiectivă este odlînră cînd 
e sustinută prin originalitatea ideii si originalitatea 
Plastică. Immina ce vine de la idee şi căldura, ce răshate 
din: îmasinile plastice măreste frumusetea ce filtroază 
din sufletul scriitorului. O astfel 'de orisinalitata suhiee- 
tivă găsim în opnseulu] „„Prosresnl adevărului“ de Ț. Maiorescu. din care o parte am analizat-o mai sus. în hiografia lui „Joan Popovici “Bănăţeanu“, și în critica 
„„Beţia, de cuvinte“ de acelas, ” 

$ 21. Orioinalitatea plastică sau obiechă se nu- meste însusirea, pe care o are combinatinnea imavinilov mai simnle sau mai comnlexe. pentru alcătuirea întregu- lui sau fiintei de sine stătătoare. ce constitue canoiopera Fa e rezultatul puterii de creativne. a genialității crea- toare. care atrage. din stările svfletesti ale poetvlui. pe acelea care se potrivesc cu ideia capodoperei. le trans- formă pe acelea care nu sa notrivese îndestul. si Je oris- talizează pe toate în ivrul ideii. Astfel, ea o întrupează sufleteste, pentru ca. imediat dună acaca şi conereti- zată în acest mod, so întrupeze. definitiv în forma cu- vîntului. 
„- aci $ 22. Genialitatea creatoare nu se exereitează însă „numai pentru a concretiza ideia seneratoare isbuenită în. constiinta poetnlui. Ea în prealabil prelorează matari- alul provenit dela impresiile lumii. — diferita sonsații şi perceptii — pentru ca să Te transforme în imagini po- trivite cu creatiunile sale. Fa transformă diferitele sensa- ţii si percentii în intuifiuni poetice. care au altă calitațe decît sensatiile si percepțiile. Acestea - sînt dependente | de viata noastră fizică si sînt utile: intuitiunile însă sînț-” îndependente de această viată. Elementul mistic, care transformă perceptiile în întuiții, isvorăste fără stirea individului, din adîneurile conştiinţei lui şi, fără să
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jină seamă! de interesele lui: omeneşti, îk obligă să se 
supune cerinţelor lui — cerinţelor creaţiunii. ae 

Ş 23. Fazele prin care trece o percepţiune pentru 
ca să devină intuiţiune şi apoi imagine poetică, gata de . 
a se cristaliza înt'o ereaţiune, sînt următoarele: 

Mai întîi percepţiunii unui obiect dinafară —i se. 
idaogă un element interior, — elementul mistic, care 
transformă percepţia într”'o icoană a, unei stări sufleteşti. 
Din acest moment, percepţiunea dobîndeşte valoare sim. . 
bolică şi devine întrițiune. Intuiţiunea, rămînînd în sufle. 
tul poetului şi fără, excitaţiile ce vin de la obiect, trăeşte 
sub forma de îmagine brută. Imaginea brută nu e decit 
aducerea aminte a. intuiţiunii, care este localizată în 
anume spaţiu, timp şi cauzalitaţe. Cînd un poet a văzut 
în anume loc și împrejurări un codru desfrunzit. de 
toamnă și, aducîndu-şi aminte de el, şi-a asemănat, sufle- 
tul cu el,—a avut o imagine brută a acelui codru. 

Cu vremea imaginea brută devine imagine neutră, 
şi anume cînd revine în minte fără ca poetul să mai ştie . 
cînd, unde şi în ce împrejurare a văzut obiectul simboli- 
zat prin imagine. Cînd Eminescu a scris poezia „Ce te 
legini, codrule?“ e sigur că, asemănîndu-şi stările lui 
sufletești cu pustietatea codrului, nu su mai gîndit la 
un anume codru şi la timpul şi împrejurările în care l-a. 
văzut vreodată. „Codru“ a devenit astfel imagine neutră 
ca atîtea altele din mintea, poetului. Căci, precum mintea. 
noastră, a oamenilor obişnuiţi, este populată cu o mul-- 

țime de noţiuni, de icoane de lucruri, fără ca să le ru- 
portăm la anume obiecte văzute în anume loc, timp-şi 
împrejurări, tot aşă în conştiinţa poetului. se găseşte un 
popor de imagini neutre. a 
Imaginile neutre, cînd e vorba să intre în corpul 

unei creajiuni, trebue să se transtorme, la rîndul lor, în . 

imagini polarizate; adică în imagini care-şi modifică cori: - 

ținutul după natura acelei creaţiuni. Aşa se face că. 
imaginea „lunii“, d. ex., are altă înfăţişare în „Melan- 
colie“ de Eminescu şi alta în „Scrisoarea I“ de acelaş
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poet: în fiecare, imaginea neutră a lunii-s'a polarizat într'altfel. i | 
In sfîrşit, adevărata, ființă a imaginei poetice se 

desăvirşeşte cînd îşi găseşte cuvintele în care îşi va păstra forma pentru totdeauna. In acest caz imaginea se zice concepțională sau desăvirşită. 
Ş 24. Originalitatea plastică se prezintă, ca şi origi- halitatea elementară şi subiectivă, din punctul de vedere ul desăvîrşirii, cu trei torme: 1) forma genuină; 2) forma perfecționată şi torma culculată. | IN „. Originalitatea plastică genuină sau completă este ori- ginalitatea plastică susţinută de originalitatea elemea- tară şi cea subiectivă. Ea: este rezultatul unei puteri de combinaţie şi de armonizare imstinctivă şi şi-are rădăci- nile în însăşi mişearea iniţială din care naște ideia gene- : ratoare, iar pe de alta în însăşi constituţia particulară a suiletului poetului. De aceea. ea pare crescută din însăşi idee şi suflet, şi este garanţia că opera, în care se găsește, este cu adevărat o ființă psihofizică, de sine-stătătoare, Originalitatea plastică genuină găsim, d. ex., în »O seri- soare pierdută“ de Caragiale, - E $ 25. Originalitatea plastică perfecționată este aceea "în care se găsesc elemente luate într'o operă literară a altui autor, dar cu un sens nou. Avînd originalitatea plastică împreunată, dar cu alt sens, opera, în care, se gă seşte, presupune o racordare între această originalitate şi celelalte două: cea elementară şi subiectivă, ceeace presu- pune un simţ estetic superior chiar simțului estetic al poetului cu originalitate plastică genuină. Mai toate ma. rile capodopere poetice, cum sînt „Divina Comedie“, „Faust“, „Avarul“ cum şi multe drame Shakespereane 

/
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cum 6, d. .ex., „Elzorab“. Dar ea, se găseşte şi la Grigore 
Alexandrescu şi la Eminescu, poeţi la care vom. căută 
so studiem în deosebi. 

Eminescu a, luat poezia „Der Stem: a lui Gottfried 

Keller!) şi, părînd că o traduce, o transformă, o per- 
fectionează și plăsmueşte o capodoperă: 

La steaua, care-a răsănit 
E-o cale atît de lungă, 
Că mii de ani a trebuit 
Luminii să ne ajungă. 

Poate de mult s'a stins în drum 
În depărtări albastre, 
lar raza ei abia acum 
luuci vederii noastre. 

icoana stelei ce-a murit 
Încet pe cer se: sue: 
Era pe cînd nu s'a zărit: 

„e “Adi o vedem şi mie. 

Tot astfel cînd ai nostru dor 
Peri în noaptea adîncă, 
Icoana stinsului amor 
Ne urmăreşte încă. 

Deşi pare că numai a tradus 1 pe A eller, totuşi Emi- 

nescu a schimbat şi perfecţionat î în mod esențial poezia 

vermană, care nu e decât o operă de talent. Astfel. Fmi= 

1) Siehst du den Stern im fernsten Blau" 
Der sterbend fast erbleieht? - 
Sein Licht braicht eine Ewigkeit 

" Bis es dein Aug” erreicht. 

Vieleichi. vor tausend Jahren schon 
ur Asche starb der Stern 
Und doch seh'n seinen lieblichen Schsein 
Wir dort nosh still und fern. 

Dem Wesen solehen 'Scheines gleicht, 
Der. ist und doeh nicht ist; 

_O Lieb, dein anmutsvolles Sein, 

„Wann du gestorben bist. 

1039j; — M, Dragomirescu. Peoria Poaziai



La
 

34 MIHAIL -DRAGOMIRESCU 

nescu leagă impresia stelei moarte, ce-şi trimete lumina 
rătăcitoare, nu de chipul fiinţei iubite, căreia Keller 
are stângăcia neestetică să-i amintească în mod crud 
că-va muri înaintea, lui, — ci numai de sentimentul iu. 
birii ce ne-a cuprins vreodată sufletul. Astfel ideia, de- 
vine dintr'o dată mai delicată, mai pătrunzătoare şi de-o generalitate cu adevărat umană. In al doilea rând, Emi- 
nescu adînceşte imaginea stelei, care a perit şi totuşi dăinueşte prin lumina ei, şi ridică ideia abstractă in- telectuală a textului german („Der ist und doch nicht ist“), la rangul -de imagine plastică şi simbolică de-o frumuseţe şi de-o adincime uimitoare: 

Icoana stelei ce-a murit 
Incet pe cer se sue: 

N Era pe cînd nu s'a zărit; 
Azi o vedem și nu e. 

Acelaş lucru îl găsim şi la Gr. Alexandrescu, în- tun grad şi mai mare, în fabula „Toporul şi Pădurea“ inspirată, după „La Forât et le Bficheron“ de Ia Pomn- taine. 
„La Fontaine, înfăţişindu , -ne un tăetor de lemne, câ-şi pierduse coada de la topor, că se roagă de pădure să-i dea o creangă să-şi facă alta, vrea, să arată că binefacerea se intoarce în contra binefăcătorului. Gr, Alexandrescu, aproape cu aceleaşi date, schimbă ideologia fabulei; cl 

“că cele mai multe 

Şi cu vielânie se roagă de pădure să-i exandrescu justifică printr'o. întrodu- cere plină de humor că, pe vremea întîmplării din fabulă, toporul, pur şi simplu, nu avea coadă, căci numai mai pe urmă s'a perfecţionaț, După aceea evită să:pună pe ţă- ivată, de a se ruga de pădure. E] pune să vorbească între dînşii numai copacii, lucru care,
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după întroducerea- humoristică, în care ne vorbeşte de 
timpuri legendare, cînd se putea întîmpla minuni, 
apare ca posibil. Gr. Alexandrescu suprimă astfel situa- 
țiile false din La Fontaine şi creiază altele noi. Origi- 

nalitatea lui plastică perfecţionează pe a lui La Fontaine. 

Cu toate că, şi Eminescu, şi Gr. Alexandrescu, iau 
date streine şi perfecţionează originalitatea plastică a 
altora, ei totuşi mai au puterea âstetică să racordeze în 
mond real originalitatea lor plastică perfecționată, cu 
originalitatea lor elementară şi subiectivă de parcă ar fi 
genuină. Acesta, este semnul genialităţii lor creatoare. 

$ 26. Originalitatea plastică calculată se găseşte în 
operele poetice, din căre lipseşte originalitatea, subiectivă. 
Ea, se datoreşte inteligenţei combinatoare, adică activi- 
tății conştiente, iar nu celei inconștiente. Ea poate fi 

„considerată ca o imitație a adevăratei originalităţi pla- 
stice, şi aceasta se dovedeşte prin faptul că ea se găsește: 
în opere poetice care nu au durabilitate. - 

Astfel de originalitate plastică se găsesc mai cu 
seamă în epocele de maturitate ale unei literaturi, cînd 
scriitorii se cred poeţi, fără ca mai întâi de toate, să fie 
scriitori originali. Ca, atare pot fi consideraţi un Emile 
Atgier, un Viclor Sardou, care mau stil original, dar 
multă ingeniozitate gîndită în operele lor teatrale. La 
noi. putem considera, ca astfel de seriitor, pe N. Gane. 

-7
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CAP. III 

Caracteristicele esenţiale ale diferitelor 
feluri de originalitate 

Originalitatea elementară. 

$ 27. Originalitatea elementară este elementul cel 
mai adîne al unei capodopere poetice. Originea. ei este 
în adîncurile sufletului nostru, unde organismul fizic şi 
organismul sufletesc, Natura şi Sufletul, se împreună, 

N pentru ca să dea naştere unui protip de specie, din lu- 
„mea psihofizică, prototip care se numeşte capodoperă. 
| Originalitatea. elementară se străvede cu deosebi re în 
„ embrionul capodoperei, în ideia ei generatoare. 
| ldeia generatoare se compune din trei elemente re- 
prezentînd cele trei fațete analizabile ale sufletului: in- 
ieligenţa, sensibilitate şi voință; şi dintw'un al patrulea, 
în legătură cu sensibilitatea, elementul mistie Şi îma- 
nalizabil al armoniei, care dă o strălucire particulară fa- ţetelor analizabile. | | 

- Cea mai puternică, deşi nu cea esenţială, este forţa 
spre expresiunea în material fizic al ideii: avîntul sai 
intensitatea, în care se descopere voinţa sau energia. 
- Al doilea element, cel esenţial, deşi nu cel mai pu- ternic, este emoţiunea creatoare, din care, mai târ derivă emoțiunea estetică a contemplatorului. Este emo- bonalitatea sau tonalitatea, în care e vorba de manife- starea sensibilităţii. 

. 
Cel mai conştient element, deşi nu atât de puternic 

î Si pnergelio, at de esenţial ca cel afectiv, este 
? 2 i: lunea, conducătoare sau calitatea, in care e vorba de manifestarea inteleetualităţii. Iaten: bhmea artistică, in etapa de desăpârşire a operei, devine conştumţă artistică. 

ziu va
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Tiecure din deeste elemente constitue cîte un punct 
de vedere din care putem privi şi caracteriză originali- 
tatea elementară. Fiind trei elemente, vom avea de fie- 
care dintre ele cîte trei caracterizări posibile; — şi deci, 
în tot, originalitatea. elementară poate fi determinată 
prin nouă caracterizări. 

Ş 28. Astfel, din punctul de vedere al avîntului sau 
intensității, ideia generatoare poate să ne impresioneze: 
1) prin volumul sau mulţimea imaginilor, în care se 
încorporează; 2) prin micimea și neînsemnătatea ace- 
lor imagini de încorporare; şi 3) prin echilibrul dintre. 

sensul ideii şi sensul imaginilor şi dintre acestea şi su- 
netul cuvintelor în care iau corp. In primul caz ideia ge- 
neratoare apare cu originalitate elementară sublimă; în 
al doilea caz, originalitate elementară este gratioasă, în 
sensul larg al cuvîntului, sau gingașă; în al treilea caz, 

originalitatea elementară are înfăţişarea frumoasă. 

$ 29. Ca exemplu de idee generatoare cu originalitate 
elementară sublimă putem privi ideia din „Impărat şi 

Proletar“, în care. vedem, rînd pe rînd, stări sufleteşti 
extreme şi mişcări de mase colosale. Este puternică peste 
măsură starea sufletească a. proletarului: 

o: afin cai 

Religia, o-frază de dînşii inventată, 
Ca cu a ei putăre, să vă aplecem up. 
Căci de-ar lipsi din inimi speranţa de răsplată, | 
După ce-amar muncirăţi mizeri vieaţa toată, 
Aţi mai purta osînda, ca vita de la plug? 

Sfărmaţi tot ce aţiță inima lor bolnavă 

Sfărmaţi palate, temple ce crimele ascund, 
Svirliţi “statui de tirani în foc, să curgă lavă, 
Să spele de pe: pietre pînă şi urma sclavă, 
Celor ce le urmează 'pîn' la al lumii fund. 

Este tot aşa de: -puternie arătat etectul răsvrătirii 
naselor: | Me 

a Ce mos unu ai i . i
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Parisul arde ?'n valuri, furtuna 'n el se scaldă, 
Turnuri ca facle negre trăsnesc arzînd în vînt; 
Prin limbele de flăcări ce'm valuri se frămînt, 
Răcnetele vueţ de - arme pătrund marea cea caldă: 
Evul e un cadavru —— Parisul al lui mormînt. 

-. 

- Aceste două imagini, una sufletească, cealaltă fi- 
zică, sînt chemate să încorporeze ideia generatoare că, 
oricât sar shuciumă omul pentru căutarea fericirii, tot 
la nimic nu ajunge: 

Căci vis al mortii- eterne e viața lumiimtregi. 

“In contemplarea acestei idei generatoare astfel re- 
„alizate noi sîntem isbiți atît de puternicia stărilor su- 
fleteşti, cît şi de măreția imaginilor, ce le întrupează 
pentru a da corp ideii. Originalitatea elementară e 
sublimă. 7 

$ 30. Ca exemplu de idee generatoare cu originali- 
tate elementară grafioasă. avem „Cîntecul de leagăn“, de 
St. O. Tosif: 

Hai, 'dder, hai păsărică 
Dormi şi-adormi fără de frică 

Să te-alinte 
Moş cuminte 

Şi să-ţi cînte 'ncetinel 
Mugur, mugur, mugurel... 

Ingeri -vin tiptil, alene, 
Să-te mîngîe pe gene, 

Şi îţi leagă 'n - 
Dulce leagăn | 

Trupuşorul tău de crin 
Ca să dormi frumos şi lin. 

Ce tresari? Nu-i nime, nime 
Liniște-i şi 'ntunecime! 

Doar zefirul, 
- Masafirul | 

Cel şagalnie şi pribeag ÎN 
A trecut pe lîngă prag.
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Şi-a trimis o gîză mică, 
Să-ţi adue'o serisorică, 

Şi să-ți spună 
Noapte bună 

Că şi el, sătul de drum, 
Merge să se culce acum. 

In această capodoperă, ritmul, stilul, muzicalitatea, 
imaginile au într'însele ceva gingaş şi cuceritor în ace- 
laş timp. Am putea să le trecem cu vederea, dar mici- 
mea lor este de aşa natură. că ne silește,să le contem- 
plăm: ele ne cuceresc prin micşorimea lor expresivă. 

$ 31. Ca exemplu de originalitate elementară fru- 
moasă putem considera, „Luceafăul“ de Eminescu. Ne- 
greşit, ideia generatoare a acestei poeme e redarea, sim- 
bolică, printr'un basm), a, ideii că geniul trebue să; Tă- 
mînă nemuritor şi rece de-asupra fericirilor oamenilor 
obişnuiţi. Părtea abstractă a ideii e sublimă; dar mare 
parte din cea concretă, e graţioasă. Din echilibrarea lor 
răsare frumuseţea întregului. 

Aci e momentul de a face observaţiunea că toate 
caracterizările dintr'un anume punct de vedere nu au 
fiinţă, reală, decît” dacă se sprijină pe caracteristicele 
contrarii. 

Dacă driginalitatea, elementară e sublimă ea trebue 
să aibă şi momente frumoase şi graţioase. Dacă e gra 
țioasă, trebue să aibă şi momente sublime şi frumoase. 
Dacă e frumoasă, trebue s să aibă şi momente sublime şi 
graţioase, 

Un exemplu strălucit din acest punct de vedere este 
tocmai „Luceafărul“ lui Eminescu. Frumoasă în tota- 

y 

  

1) O fată din rude împărătești, Cătălina, se îndrăgosteşte de luceafărul 
Hyperion și luceafărul de dînsa. Ea-i cere, ca să se însoțească cu el, ne- 
marirea, si luceafărul e gata să i-o dea, Dar, pe cînd ei călătoreşte spre Dum= 
nezeu ca "să-și îndeplinească făgăduinţa, Cătălina se dă în dragoste cu 
Cătălin, un copil de casă al împăratului. Luceafărul, trimis de Dumnezeu, 
îi vede îmbrăţișîndu-se într'un codru plin de farmec, şi-atunci înțelege că 
el trebue să rămînă „nemuritor și rece”,
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litatea ei, această poemă are momente sublime foarte 

caracteristice. Aşa d. ex., este călătoiia lui Hyperion la 
Dumnezeu: 

Petiiluceafărul. Creşteau 
In cer a lui aripe 
Şi căi de mii de ani treceau 
In tot abea clipe. 

„Un cer de stele de desubt 
„De-asupra-i cer. de stele: 
Părea un fulger ne'ntrerupt - 
Rătăcitor prin ele... 

„Pot aşa este răspunsul lui Dumnezeu. | E 
In schimb avem. momente graţioase tot aşa ue ca- 

regteristice. Aşa, de exemplu, scenele dintre Cătălin ȘI 
Cătălina: | - 

În vremea asta Cătălin 
Viclean copil de casă, 
Ce umple cupele cu vii. 
Mesenilor la masă... 

Cu obrăjori ca. doi bujori 
De rumeni, bată-i vina 
Se furișează  pînditor 
Privind la Cătălina... 

Aceste două caractere contrarii sînţ reduse la uni- tatea, frumoasă, ce se străvede în ton, muzicalitate, ima-, Sil în cea mai mare parte din 'poemă: 

Iar ea vorbind cu el în somn - Oftînd din greu suspină: pr O dulce-al vieţii mele domn i De ce nu vii tu? Vină! IE 

Cobori“în jos, luceafăr blînd, 
Alunecând pe-o rază 
Pătrunde 'n casă şi în gînd 
Şi viaţa-mi “luminează”, :
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El asculta tremurător, 
Se aprindea mai tare 

Şi s'arunca fulgerător - 
Se cufunda în mare: 

Şi apa. unde-a fost căzut 
Tn cercuri se rotește, 

Și din adînc necunoscut 
Un mândru tânăr creşte. 

$ 32. Privită din punctul de vedere al ;ntențiumii ar- 
tistice, al intelectualătăţii sau calității, ideia generatoare. 

poate apărea avînd o originalitate elementară în trei 

hipostase. 

Şi anume: 1) sau intenția artistică e supra-conşti- 

entă şi ridicîndu-se, ca o inteligenţă divină de-asupra 

materialului de idei şi de imagini terestre. le vede în 

micimea lor, mai mult sau mai puţin rizibilă. Origi- 

nalitatea elementară a ideii generatoare apare atunci că 

humoristică; 2) sau intenţia artistică e sub-conştientă. 

dar cu atît mai existentă; așa în cît materialul de imagini 

apare ca, orînduită de o inteligenţă suverioară, ce nu se 

arată: originalitatea elementară a ideii generatoare în 

acest caz are aparenţa naivității. In fine, 3) sau intenţia 

artistică ese. aci conştientă de-asupra, materialului de 

imagini, aci scoboară inconștientă de desuhtul lui, fiind 

frămîntată de realitatea vieţei, de care inteligența nu 

„poate scăpa. Originalitatea elementară a ideii genera: 

toare în acest ipostas este patetică. 

$ 33. Exemplu de originalitate elementară humoris- 

tică avem, d. ex., în fabula lui Gr. Alexandrescu „Boul și 

Viţelul“. Inteligența poetului, din înălțimea ei divină, pă- 
trunde în micimea, realităţii umflate a parvenitului şi, 

șimbolizîndu-l printr un „bou ca toţi boii“, ni-l arată 

în toată, josnicia, lui sufletească: 
. 

Cine? a mea rudă? Merpi de-l dă pe seară, 
- Wam astfel de rude nici nn voiu să-l ştiu,
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A . . . - 

Nu numai atît, dar cu aceeaşi inteligenţă humoris- 
tică el pătrunde, din înălţimea-i superioară, naivitatea 
Viţelului, care crede că va găsi în unchiul său, Boul, un 
ajutor: 

Viţelul atuncea, plin de bucurie, 
Auzind că unchiul s'a făcut boer, 
Că are clăi sute şi livezi o mie; - 
„Mă dune”. zise 'ndată niţel fin să-i ce.”. 

Făr'a pierde vremea viţelul porneşte, 
Ajunge la unchiul, cearcă a intra, 
O slugă ce-așteaptă, îndată-l opreşte. 
„Acum doarme”, zice, nu-l pot supăra”. 

— Acum doarme? Ce fel! Pentru 'ntiiaşi dată 
După prînz să doarmă? Obiceiul lui 
Era să nu șază ziua, niciodată 
Asta nu-mi prea place şi am să i-o spui”. 

Ba să-ţi cauţi treaba, eă mănînei trînteală: 
Sa schimbat boerul nu e cum îl ştii.” _ 

Zîmbetul inteligenţei artistice urmăreşte neîndurat oamenii şi lucrurile transfigurate în imagini şi-ne face | să pătrundem cu uşurinţă nu numai în tainile lumii psi. hofizice, din care fac parte aceste elemente, dar şi în lumea realităţii. 

Nota, 3. — Şi aci e locul unei observațiuni. Cei mai mulți, citind „Boul şi Vitelul”, ca să] poată gusta, caută corespon- dentele reale ale Boului şi ale Viţelului. Este o înțelegere es- tetică greşită. întemeiată, pe ideia că poezia şi arta, sînt imitații de-ale natarii. In realitate, capodoperele "poetice şi artisţice sînt fiinte de sine stătătoare, prototipuri de specii din lumea psihofizică, şi frumuseţea, lor adevărată stă în cunoştinţa Şi conştiinţa; cît mai perfectă a organismului lor. Cesace trebue să admirăm în capodoepra lui Grigore Alexandrescu este ideia „generatoare de a, vedea întrun bou caracterul unui anume om. necesitatea legăturii dintre diversele incidente. dintre tân și avînt, dintre muzicalitate şi ritm, dintre iq şi imagini, din-
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tre imagini şi cuvinte, cu un cuvînt armonia absolută între 

fond și tromă. Nu avem, prin urmare, să ne gîndim la cutare - 

sau cutare om, căruia să-i aplicăm fabula lui Gregore Alezan- 

drescu. plăcerea ce rezuluă din această aplicaţiune este de na- 

tură psihologucă, nu estetică. Boul este contemplabil, ca Și 

Viţelul, în ei însuşi, în transfiguraţia lor omenească, atît de 
imposibilă în lumea realităţii, şi atît de firească în lumea 
psihotizică, 

Ş 31. Originalitatea, elementară naivă a ideii generu- 

toare, şi printi'aceasta, a unei capodopere, o gasim de 
obiceiu în operele poetice clasice, în care inteligenţa ar- 
tistică orîndueşte diferitele imagini şi forme, tără să se 
arate, Aşa de ex., în literatura noastră avem „Anul 

1840“ de Grigore Alexandrescu. În această, capodoperă a 
liricei, inteligenţa poetului nu se mai ridică de-asupra 
materialului poetic, pentruca să-i arate micimea lui. Su- 
fletul lui este ca un lucru al naturii: se desfăşură, cu con- 

ştiinţă, dar parcă fără o intenţie artistică evidentă. De 

aceea poetul merge, în dorinţa lui aprigă pentru rea- 
lizarea fericirii omeneşti, pînă la sacrificarea propriei 
sale fericiri, fără ca, printr'aceasta să se simtă vreo sfor- 
tare egoistă şi conştientă: 

Eu nu îţi cer în parte nimica pentru mine, 
Soarta-miscu a mulțimii aş vrea să o unesc. 
Daca asupra-mi nu pop suduei vrun bine, 
Eu rîd de-a mea durere şi o despreţuesc. 

După suferiri multe anima se 'npietreşte, 
Lanţul. ce 'n veci ne-apasă uităm cât e de greu, 
Răul se face fire, siinţirea amorțeşte 
Şi trăesc în durere, ea 'n elementul meu. 

Naivitatea ideii generatoare a poeziei este evidentă. 
Ş 39. Originalitatea elementară patetică se găseşte în 

operele realiste, în care stăpînirea de sine se amestecă ' 
cu revolta, cumpătarea cu pasiunea, liniştea cu turbu- 
rarea. Caracteristica, originalitate elementară patetică
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găsim în „Mortua est“, în care Eminescu se trămîntă 

sutleteşte înaintea problemei ursitei omeneşti: 

"A fi? Nebunie şi tristă şi goală, 
Urechea te minte şi ochiul te dgșală, 
Ce-un secol ne zice ceilalţi o deszic:. 
Decît un vis searbăd mai bine- nimic... 

Și nu ştiu gîndirea în ce să o sting | 
Să vid ca nebunii? Să blestem? Să pling? 

Ia ce? Oare totul nu e nebunie? 

„În aceste versuri vedem inteligenţa artistică cu 
"totul copleşită de patimă şi frămîntare. Ele contras- 
tează cu stăpînirea de sine relativă de la începutul 
poemeci: i | | 

Făclie de veghe pe umezi: morminte, 
Un sunet de clopot în orele sfinte, - 
Un vis ce-și înmoae aripa ?n amar 
Astfel ai trecut de-al lumii hotar.. 

„.„.O rază te” nalţă un cîntec te duce 
Cu braţele albe pe piept puse cruce 
Cînd torsul s'aude Pal vrajelor caer 
Argint e pe ape şi aur în aer... 

Dar sensul adînc rămîne acela al neliniştii şi fră- 
mintării ce birue pacea inteligenţei. | _ | 
__$ 36. Privită din punctul de vedere ul emoţionali- 

lăţii, ideia generatoare -poate. să aibă. trei înfățișări ca- 
racteristice. . . Sata 

Astiel emoţionalitatea ce se străvede din ideia ge- 
neratoare poate să fie sau 1): în: sensul durerii, slăbi- elunu, nimicirii; sau 2) în sensul plăcerii, a tăriei, a creş- terii, sau 3) în sensul stăpînirii suverane de sine. In Primul caz, ideia generatoare se înfăţişează cu origină- litate elementară pesimistă; în al doilea: căz, cu origina-
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litate elementară optimistă; iar, în al treilea, caz, cu or! : 

ginalitate elementară ohmpiană. 

$ 37. Cu originalitate elementară pesimistă se pre- 

zintă multe din poeziile lui Eminescu, în care el ne arată 

întrun mod cât se poate de poetic nemicnicia vieţei. 

Astfel e, de exemplu, una din cele mai frumoase poeme 

ale sale, „Scrisoarea 1“, în care, urmărind, în liniştea nop- 

ţii, luna cum se plimbă de-asupra pământului şi mărilor, 

aseamănă stăpînirea ei deopotrivă de-asupra oamenilor 

fie ei bogaţi sau săraci, supuşi sau suverani, învăţaţi sau 

ignoranţi, cu geniul morţii care îi paşte pe toţi şi le 

reduce viața, cu toate nădejdile şi aspiraţiunile lor, la 

nimis: 

Câte ţărmuri înflorite, ce palate şi cetăți, 

Străhbătute de-al tău farmec ţie singură ți-arăţi, 

Şi în câte mii de case lin pătruns-ai prin fereşti 

Câte frunţi, pline de gînduri, ginditoare le priveşti... 

Deşi: trepte osebite le-au eşit din urna, sorții, 
” Deopotrivă-i stăpîneşte raza ta şi geniul morţii. 

Deşi ideia generatoare este îmbrăcată într'o haină 

strălucitoare de imagini, ea rămîne cu sensul ei dureros 

şi astfel se sălăslueşte în sufletul nostru. Originalitatea, 

elementară a „Scrisorii 1“ este pesimistă. 

$ 38. Ca exemplu. caracteristic, în care ideia genera- 

toare se înfăţişează cu originalitatea elementară opti- 

mistă, este „Nunta Zamfirii“ de Coşbuc, în care ne arată 

fericirea, vieţii romîneşti cu culorile cele mai vii şi mai - 

fragede în descrierea nunţii: 

Şi-atunei de peste larg pridvor 
Din dalb iatac de foişor, 
Esi Zamfira 'n mers isteţ 
Frumoasă ca un gînd răsleț - 
Cu trupul nalt, cu părul creţ 

Cu pas uşor. 

Un trandafir în văi părea...
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A fost atîta chiu şi. cînt, 
Cum nu s'a pomenit cuvînt; 
Şi soarele mirat sta ?n loc! 
Că l-a ajuns aces noroc 
Să vadă el atîta joc 

Sînt grei bătrînii de pornit, 
Dar de-i porneşti sînt greu de oprit! 
Şi sau pornit bărboşii regi 
Ca sfetnicii 'nvechiţi în legi 
Şi patruzeci de zile *'ntregi 

Au tot nuntit! 

Sensul ideii generatoare în această capodoperă este 
în sensul vieţii celei mai intense posibile. Este culmea 
optimismului. Originalitatea, elementară este optimistă. 

$ 39. Ca exemplu de originalitate elementară olimpi- 
ană, putem da din Eminescu poezia „Somnoroase păsă- 
rele“, Lipsit de grija vieţii, simțind repaosul sfint al” 
naturii, poetul ne arată, în cîteva frumuseți caracte- 
ristice, viaţa unei seri de vară, luminată de feeria lunii: 

Somnoroase păsărele 
Pe la cuiburi se adună 
Se ascund în rămurele 

„Noapte bună! 

Doar isvoarele suspină 
Pe cînd codri negri ţace 
Dorm și florile în grădină 

Dormi în pace! 

rece lebăda, pe apă 
Intre trestii să se culce 
Fie-ţi îngerii aproape 

Somnul dulce! 

Peste-a, nopții feeric 
Se ridică mândra lună 
Totu-i vis Şi armonie 

Noapte bună!
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“Cumpăna vieţii parcă stă la mijloc, nici spre des- 

nădejde nici spre speranţa vieţii. E însăşi viaţa în mă- 

reţia senină. „Somnoroase păsărele“ are originalitate 

elementară olimpiană. | 

$ 40. Infăţişările . originalității elementare, pe care 

le-am văzut pînă acum, răsar din energia, cu care | 
ideia generatoare isbueneşte în conştiinţa poetului, din | 

raportul ce această idee o are cu imaginile primordiale, | 
ce o încorporează; 2) din armonia ce se stabileşte între | 
ideia generatoare şi aceste imagini; şi 3) din conturul | 
pe care-l iau imaginile şi ideile în această armonizare; | 

şi 4) din aureolarea măstică, ce le cuprinde pe toate |! 

într'o unitate. 
Toate aceste elemente sînt simultane, afară de e- 

nergia ideii generatoare, care o determinăm să se încorpo- 

reze în material fizice. Această energie, care parcă ese din 

armonia simultană a elementelor originalității elemen- 
tare, caută. materialul extern şi ia o formă succesivă sub 

formă de avînt sau elan sufletesc şi apoi, cînd a găsit 
materialul, sub formă de ritm. In acest stadiu origi- 

nalitatea elementară, pe lîngă înfăţişările simultane, 
dobîndeşte, prin aceasta raportare avîntată către ma- 
terialul fizic, alte înfățişări pe care le vom studia mai 

departe, la armonie şi formă. 

7 _ 

2, Originalitatea intuitivă sau subiectivă. > 

Ş 41. Din momentul ce o capodoperă poetică nu 

poate exista fără originalitate intuitivă bine caracteri. 
zată, studiul ei se impune. 

Originalitatea intuitivă este sufletul scriitorului; 
nu întrucât e om, ci întrucît e scriitor, adică întrucît şi-l 
poate exprima prin cuvînt. Ca să ajungă însă le expre- 
siune, sufletul mai întîi, trebue să ia o anume înfăţişare 

“ îndată ce răsare din imaginile, în care se încorporează 
/ .
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ideia generatoare. Această înfăţişare rezultă din emoţi- 
„unea pe care o simte scriitorul, văzînd închegîndu-se în 
conștiiriţa sa o idee generatoare. Ea aureolează imaginile 
cu anume energie, culoare şi căldură. Această energie, 
culoare şi căldură care nu vin din afară, ci din felul 
cum vibrează sufletul în atingere cu elementele venite 

„de la natură este originalitatea subiectivă. Rezultînd din 
emoţionalitatea, scriitorului, ea e de natură afectivă, dar, 
răminînd pur afectivă, nu poate avea expresivitatea 
cuvenită. Un scriitor cu sufletul numai durere sau numai 
bucurie nu e interesant. Trebue dar ca emoționalitatea 
să fie conturată de culoare, adică de elementul intelec- 
tual imaginativ ce dă anume înfăţişare imaginilor, şi 
susținută de energie adică de elementul ce dă anume 
elan acelor imagini. Originalitatea subiectivă e lumina 
din oglinda sufletului caldă, colorată şi puternică, ce se 
revarsă asupra imaginilor, care încorporează ideia gene- 
ratoare. Ea, deci consistă dintr'o sinteză caracteristică a 
intelectului, energiei şi sensibilităţii noastre, cu prepon- 
derenţa acesteia din urmă, care atrage. după sine şi 
fondul mistice ce le unifică şi le armonizează. 

$ 42. Originalitatea subiectivă se prezintă cu mai 
multe caractere, ce-i dau o înfăţişare unică. Ca să 
le putem fixa, trebue, ca şi la. originalitatea elementară, 
să ne punem rînd pe rînd din punctul de vedere al celor 
trei elemente fundamentale ce o constitue, adică: 1) din 
punctul. de vedere al tonalități, afectivității sau căldurii 
2) din punctul de vedere al intensității, voinței sau 
energiei; şi 3) din punctul de vedere al cahtății, îmte- 
lectului sau coloarei. 
C $ 43. Din punctul de vedere a] intensității, originali 

tatea, subiectivă, raportîndu-se la forţa ideilor şi ima- ginilor ce se impun sufletului, se poate înfăţişa în trei feluri mai caracteristice. Intensiţate însemnează energie sufletească, 'puterea de reacțiune a pornirilor sufletului faţă de materialul de idei şi imagini ce i.se impun. Nu
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toţi scriitorii reacționează tot aşa de puternice față de 
aceleași imagini. In unele capod'opere, de pildă, desco- 
perim o mare reacțiune internă care parcă aci spulberă 
imaginile, aci le silueşte în fizionomia lor. Imaginile 
într'un suflet cu o astfel de reacțiune par'că nici nu au 

„avut timpul necesar ca să pătrundă în adîncul sufle- 
tului, deşi altminteri pot fi strălucitoare şi pline de în- 

țeles. Ele, din pricina aceasta, par'că sînt exterioare a- 
dîncului sufletesc. Aceasta, însemnează că reacţiunea su-. 
fletească este mai puternică decît forţa materialului, pe 
care-l asimilează, In acest caz originalitatea intuitivă sc 
numeşte retorică. i 

O astfei de originalitate retorică întîlnim în admi- 
rabila scriere „Pseudokynegheticos“ a lui Odobescu, 
chiar în pasagiile cele mai obiective, cum este, de pildă, 
„Vînătoarea pe Bărăgan“. . 

Astfel, aliniatele „Eu n'am uitat nici pe răposatul 
Caraiman“, „In cartea-ţi plină de reguli tehnice“, „Spune 
tu ce vei voi despre superioritatea vînătorii“, ne arată 
intervenția necontenită a sufletului autorului în ima- 
ginile obiective, prin care autorul caută să ne înfăţişeze 
vînătoarea pe Bărăgan. Humorul elegant pînă la afec- 
taţie, ce constitue originalitatea subiectivă a autorului 

este întrerupt de aceste intervenţii vizibile, prin care se 
trădează intențiunea lui, de a dovedi ceva, ca întrun 

discurs. Dacă lăsăm la o parte aceste pasagii retorice, 
tendinţa retorică rămîne în umbră, şi, în locu-i, ese în 

relief o stare de sentiment — entusiasmul pentru vînă- 
torile pe Bărăgan, pe care ni-l produc imaginile obiec- 
tive. Pasagiul întreg tinde să devină poetic. Dar por 
nirea din părţile retorice nu se pierde nici atunci. Cînd 
şi cînd apare la suprafaţă. Astfel bunăoară în pasagiile 
în care autorul ne dă să. înțelegem că nu descrie o anume: 
vînătoare, ci vînătorile în genere („Mai adesea...) sau 

acelea în care vrea, să precizeze prea mult amintirile: sale. 
Aceste particularităţi dovedesc că sufletul: autorului 'nu 

7632] m | 4
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e deplin absorbit în imagini, oricât de strălucite ar fi, 

ci se arată ca deosebit de ele. Ele arată că reacţiunea 

sufletului e mai puternică decît imaginile, că sufletul le 

stăpîneşte şi tinde să le întrebuinţeze nu ca scop, ci ca 

mijloc. 

Nota 4. — De obiceiu de cuvintele „retoric” şi „retorism” 

se leagă o idee peiorativă. De fapt această caracteristică nu 

ia înţeles peiorativ decît în operele de talent şi virtuozitate. 
" Astfel, de exemplu, în pastelul „Bărăganul” de Alecsandri. 

care nu e o capodoperă, întîlnim retorismul ca defect, iar nu 
ca însușire a originalității subiective. Astfel, în această poezie 
Bărăganul ne este întățișat, ca un 

Lung Ocean de iarbă necunoscut în lume! 

O imagine vădit exagerată, făcută, iar nu creată. ln 
acelaş caz sînt şi imaginile, prin care poetul ne arată cît 
de „îngrozitoare“ ar fi această cîmpie. | 

Pricina acestor exagerări oarecum calculate se ex- 
plică prin strofele finale în care poetul vrea să-şi arate 
entusiasmul pentru ziua, cînd Bărăganul va fi străbătut 
de drumul de fier. Fără acest entusiasm, mar fi fost ne- 

voe să exagereze groaza ce-ar inspira Bărăganul. 

Ş 44. In poeziile poporane, în lucrările.poetice de la 
începutul literaturilor, descoperim, din punctul de ve- 
dere al intensității, o altă, specie de originalitate intuitivă. 
Ceea ce ne isbeşte, de exemplu, în poeziile poporane, e . 
fuptul că într'însele nu descoperim particularităţi indivi- 

duale de ale autorilor lor: deşi compuse de poeţi deose- 
biţi, ele par făcute de un singur poet. „Iliada“ şi „Odi- 
seia““, din acest punct de vedere, ar fi compuse din frag- 
mente de poeţi deosebiți, deşi deosebirea de stil nu se 
vede cu adevărat decît între o poemă, şi cealaltă. Pricina 
nedomiririi este slaba caracteristică a originalității su- 
biective, care lasă reliei luerurilor, în paguba sufletului. 
In literatura medievală, — observaţia verificată este a
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lui Brumnetiere — deşi produsă de foarte mulţi şi deose- 
biţi poeţi de diferite neamuri, — cu greu se distinge nota 
naţională şi cu atît mai puţin cea individuală. Cărţile 
biblice au aproape toate aceleaș farmec. Poezia noastră 
poporană par'că e creată de un singur cîntăreţ, deşi ea 
are o origine, atît de diversă şi ca timp, şi ca loc, şi ca 
provenienţă. In aceste poezii es în relief cu viociune, nu 

particularitatea, oglinzii sufleteşti, care se soarbe imagini- 
lelor, ci aceste imagini însele. Lucrurile parcă vorbesc 
singure, fără intervenţia cuiva. În aceste poezii se simte, 
cu alte cuvinte, mai mult energia imaginilor, şi mai pu- 

țin cea sufletească. Este o originalitate subiectivă nouă: 
originalitatea subiectivă primitivă. 

In capodopera poporană „Mioriţa“, versiunea, 4. 
lecsandri, găsim un exemplu tipice de această origina - 
litate. 

Iată, de ex. finalul: 

Iar dacă-i zări, „Spicul griulai ; 
Dacă-i înttlni . „Perişorul lui, 
Măicuţa bătrină „Paua corbului ; 
Co. briul de lină, " „Ochişorii lui, 
Din ochi lacrămind „Mora eîmpului; 
Şi la toţi zicînd: „Tu, Mioara mea, 
„Cine-a cunoseut, „Să-te 'nduri de ea 
„Cine mi-a văzut „Şi-i spune curat 
»Mîndru ciubănel „Că mam însurat 
„Tras printr'un inel „Co fată de crai 
"Feţişoara lui, „Pe-o gură de:raiu, 
„Spuraa laptelui ;. „lar la cea măicuţă 

ustăcioara lui, „Să nu-i spui drăguță, 

„Că la nunta mea 
„A căzut o stea; 
„Cam avut nuntaşi 
„Brazi şi păltinaşi 
„Preoţi, munţii mari, 
„Pasări, lăutari 
„Păsărele mii 
„Și stele făclii.
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Deşi această poezie a fost în unele locuri îndreptată 
şi recompușă de Alecsandri, după cum şi alţii, înaintea 
lui, vor fi moditicat-o trecînd-o din: gură în gură, pină 
ce-a fost culeasă de el, totuşi, într'însa nu se simte ori- 
ginalitatea subiectivă, a acestui poet, cum nu se simte 
nici aceea a vreunuia din înaintaşii săi. Lucrările suc- 
cesive, la care poezia a fost supusă, nu se văd, cum 
ne-am. fi aştepiat, ca o pestriţătură; ele parcă sau eli- 
minat una pe alta spre a lăsa să iasă cit mai în evidenţă 
imaginile caracteristice ce exprimă duioasa şi înalța se- 
ninatate. cu care ciobanul moldovean priveşte eventuala 
moarte, de care Mioriţa, ii spune că e ameninţat din par- 
tea soţilor. Portretul ciobanului, aşa cum îşi inchipue el 
că se zugrăveşte în mintea mamei sale, portret din care 

„Sau eliminat verbele şi adjectivele, rămînind numai sub- 
stantivele: | 

Feţişoara lui, 
Spuma. laptelui; 
Mustăcioara, lui, 
Spicul griului; 
„Perișorul lui; 
Pana corbului; 
Ochişorii lui 
Mura cîmpului — 

precum și măreaţa alegorie a morţii pe care o compară cu nunta, în.a căreia descriere, cu tată vastitatea tablo- ului, nu întâlnim decst trei-patru adjective şi verbe, sînt proba, evidenţă că ceea ce a rămas din suceesivele în- dreptări ale poeziei sînt imaginile cele mai tari şi:anume acelea care vin de la lucruri. Ele dau relief sentimentului şi ele constituese farmecul covîrşitor al bucății: origi- nalitatea plastică, cu care se revelă imaginile, e atîţ de desăvârşită că, parcă, pentru ca să producă emoţiunea, es- “tetică, nu mai e nevoe de originalitate subiectivă. De fapt însă, originalitatea subiectivă există, ca un 'reflex care âureolează imaginile: este înfăţişarea originalității subiective primitive. a ai
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Ş 43. In fine, dm punetul de vedere al intensității, 
originalitatea subiectivă se mai prezintă cu o formă pe 
care o putem numi ponderată sau echihbrată. " Această 
însuşire se descoperă într'o capodoperă poetică, atunci 

cînd energia sufletului poetului se cumpăneşte cu :ener- 
gia imaginilor, dînd astfel naştere la o armonie! “unică 

Şi superioară, în care nu se pierde nici caraoteristieai lu- 
cerurilor, nici frumuseţea sufletului expresiv al poetului. 

In lucrările, în care se revelează această oi gipa- 

litate şi care sînt în deosebi acelea, ce constituese eflores- 

cenţa marilor epoce literare (tragedia greacă, epopeia 
latină, teatrul clasice francez) capodopera este: nedesli- 
pită de numele autorului. Ea, ni se arată completă, în ;ea 
însăşi, ca şi cînd ar fi venit singură pe lume, dintr?e ne:. 

cesitate a naturii; dar, întriînsa totuşi, descoperim. e- 

nergia limpede a unui anume om, care, prin munca:sa: 

conştientă, i-a dat o perfecţie formală, pe care altminteri . 

mar fi-avut-o. Este îmbinarea echilibrată a. două mani- 

festări complete în ele însele. 

Acest lucru devine sensibil de îndată, ce: compar im 
o poezie cu formă poporană a unui mare poet, cum-'e 
Eminescu, cu variantele din Popor, cu care ea; se: înru- 

deşte, d : 

lată varianta poporană ce-a, servit de simbure ca 
podoperei „Ce te legeni codrule“: 

Ce te legeni, plopule, i” 
Fără ploae, fără vînt 
Cu crengile la pămînt? 
Dar eu cum să nu mă leagăn? : 
Că ei că s'au vorovit, 

Trei băeţi din Baia, Mare, 
Ca pe mine să mă tae : 
Să mă tde ?n trei slîrtae, 

- Să'mă pue pe trei cară 
Să -mă ducă 'n Temişoară 
Să mă facă... fus de moară,
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Să comparăm această Variantă poporană cu „Ce te legeni codrule?“ de Eminescu : 

—. Ce te legeni, codrule,j Peste vîrf de rămurele Fără ploae fără vînt i Trec în stoluri rîndunele, Cu crengile la pămînt? Ducînd gîndurile mele — De ce nu m'aş legăna, ȘI norocul meu cu ele; Dacă trece yremeu mea? i se duc pe rînd, pe rînd Ziua scade, noaptea crește area lumii 'ntunecind, ŞI frunzişul mi-i rărește ; Şi se duc ca clipele Bate vintul frunza 'n dungă  Scuturind ari peie Cîntăreţii mi-i alungă; Şi mă lasă pustiit, Bate vintul dintr'o parte, — Vestejit şi amorţit larna-i ici, vara-i departe ! Și cu dorul singurel, Şi de ce să nu mă plec De mă 'ngîn numai cu el, Dacă pasările tree! 

Pe cînd în varianta poporană nu descoperim un Slaș, care să facă echilibru cu imaginile şi să ştim că este al unuia, în poezia. lui Eminescu acest, glas de jale se aude din ce în ce mai viu şi mai particular — glasul 

poet faptul că plopul ar putea, fi făcuţ tus de moară?) şi deei, împreună cu el, şi sufletul poetului, poezia lui Eminescu conţine o stare sufletească a lu Şi numai a hui, 

țea: imaginilor se _resirînge asupra, vibrării sufleteşti a poetului; dar, la rîndul, săul această vibrare dă viață ima_ ginilor făcînd una cu ele. Este caracteristica originali. tăţii subiective echilibrate. . _7$ 46. Trecînd la Punctul de vedere al calității, ori- ginalitatea subiectivă se prezintă iarăşi cu trei înfăţişări mai caracteristice. |
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Imaginile, în care se încorporează ideia genera- 
toare, căzînd în sufletul, în care se zămisleşte capo- 
dopera: 1) pot să se stingă şi să devină mult mai puţin 
colorate decît realitatea lor sufletească; 2) pot să devină 
mai vii şi mai colorate decit această realitate; şi 3) pot 
să aibă cam acelaş colorit, ca şi ea. 

In cazul cînd atmosfera, sufletului parcă aprinde 
şi: dă imaginilor un colorit, care întrece pe acela al rea- 
lităţii sufleteşti obişnuite, ea le dă o înfăţişare de 
lume imaginară numai prin lumina, cu care le aureo- 
lează. Această însuşire a sufletului adheră la imaginile 
ce dă corp ideii generatoare, şi atunci capodopera cîştigă 
calitatea 'de originalitatea subiectivă îmaginativă. În 
acest caz impresia imaginară ce ne-o fac imaginile pre- 
cumpăneşte pe cea din realitate. | 

Caracteristică originalitate imaginativă găsim mai 

pretutindeni în capodoperele lui Eminescu sau în pasa- 

giile mai însemnate din operele de mai puţină valoare. 

Un astfel de pasagiu găsim în „Fătfrumos din lacrimă,“ 

acolo unde. se descrie fuga lui Fătfrumos cu fiica Miezei- 

nopţi. 

Lăsînd la o parte plasticitatea imaginilor, despre 

care vom vorbi la originalitatea plastică, şi conside- 

rînd nuimai lumina, care face ca un nimb împrejurul 
lor, vedem cît de puternie această lumină face să se 

detaşeze în sufletul nostru şirul imaginilor. Fătfrumos 

ia „buzduganul d'a umere“ şi, suind călare cu fata, îl 

vedem călărind — sburînd de parcă 

faţa pustiului se ia după urmele lui, şi sbura, ca un gînd, 

ca o vijelie printre volburile de nisip... 

Miazănoapte se ia după urma lor şi aruncă în 

urmă-le: Ă 

doi ochi de jaratie, ale căror raze roşii ca focul ars pă- 

trundeau în rărunchii fetei. 

a



56 MIHAIL DRAGOMIRESCU 

Când Fătfrumos aruncă peria fermecată, ea se face 
o pădure 

neagră, deasă, mare, înfiorată de un June freamăt de 
frunze şi de un urlet flămînd de lupi... 

Tar Miazănoapte se ia după urma lor mai departe 
şi se face | 

bufniţă mare şi sură, din care nu străluceau decît ochii 
roşii, ca donă fulgere lănţuite de nn nor. 

| „Cînd Pătfrumos aruncă şi gresia fermecată şi ca 
”_ se:face o stîncă înaltă, Miazănoapte găureşte stânca, şi 

trece prin ea o 

prefăcuță: într'o funie de fum. al cărei capăt de dinninţe 
ardea ca un cărbune. 

Apoi, după ce ese, ea, 

pierdută în înaltul cerului, plutea încet-încet prin albas- 
trul. ţăriei.... - 

Iar cînd Fătfrumos o loveşte cu buzduganul, Mia- 
zănoapte „cade ca plumbul“, şi se afundă în adîncul ne- 
qunoscut, al lacului, în care se prefăcuse oglinda ferme- 
cată pe care o aruncase în cale-i. | 

Toate aceste imagini plastice au de scop să plăsmu- 
iască un sentiment: sentimentul fricii lui Fătfrumos şi 
mai cu seamă al fetei urmăriţi de Miazănoapte. Acest 
sentiment, în realitatea lui, ne-ar cuprinde şi pe noi, şi 
n'am mai simți încîntarea, de care ni se umple sufletul la citirea acestui pasagiu, dacă atmosfera, sufletului poe- tului nu ar da imaginilor lumina, sa, imaginară şi nu le-ar lua asprimea realităţii. i 

Nota 5. — Acelaş lucru îl face originalitatea subiectivă imaginativă, a lui Eminescu în poeziile sale pesimiste. Stă. rile sufleteşti pesimiste în realitatea lor sînt repulsive, lipsite de poezie; Fminescu îndulceşte această, realiţate, între altele, ȘI prin originalițatea sa imaginativă, . |



_
v
 

SI
 

BORILĂ POEZIEI - 

$ 47. In cazul cind, pentru ca să. îndulcească aspri- 

mea realităţii, atmostera suiletească, în loc să dea colorii 

imaginar, le stinge, transformîndu-le par'că în noţiuii; 

abstracte, ea le dă o înfăţişare de gîndire tot atât de de- 

părtată de realitate, ca şi imaginativitatea, dar în sensul 

abstracţiunii. Este caracteristica originalității subiective —f 

abstractă. Sutletul. poetului: cu asemenea origingte va 

primeşte de la imagini bă atit elementele lor im A 

cât elemente în legătură -cu înțelesul lor noţionalț 

nai concentrate şi “inai statornice decât cele 

Spre a simţi farmecul lor, cititorul trebue să-şi: Pi 

atenţiunea. în mod  'deosebit,. că, pentru un lucrâă : 

trebue să intre în simţărea nodstră, prim înţelegere: 

Ea se găseşte cu deosebire în poezia clasică, .pe ne 

drept numită de imitație, cum e teatrul clasic trancez. 

” Originalitatea subiectivă abstractă se întîlneşte cu 

deosebire în căpodoperele lui Grigore Alexandrescu. Cea 

mai caracteristică o găsim în „Epistola marelui logofăt 

ş. Văcărescu“. 

_ Ideia din această bucată este nedumerirea. poetului 

in privinţa naturii tălentului său, şi anume în privinţa 

genurilor, la care ar trebui să se mărginească. De fapt, 

rar sînt poeţii care să se fi exercitat în: mai deosebite 

genuri literare ca el, şi rar să fi arătat că au mai 

variată genialitate creatoare. Dar toemai această varietate 

31 nelinişteşte. Ca, să se lămurească asupra. ei, el imagi- 

nează o situaţie concretă: își închipue că, cu firea şi ge- 

nialitatea lui, el cere sfaturi în privinţa felului talen- 

tului său, de la Iancu Văcărescu, care odată îl lăudase, 

şi, ca boer mare ce era, îi acordase protecţiunea sa. 

Astfel el îşi arătă temeiul pentru care se adresează lui 

Văcărescu; Văcărescu e poet cu calităţi însemnate; 

   

    

   

 Tăuapaia. ce-ai daril de-a. plăcea | - 

A fi nalţ cu desluşire, simplu fără a cădea; 

“Care lucruri mici de sine ştii să le mărești frumos 

Şi să nu zici niciodată cuvînt ce-ar fi de prisos. i 
d
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Observăm că în acest pasagiu toate imaginile sînt 
abstracte, deşi au destulă concretitudine, ca să încorpo- 
reze ideia:  --- 

pA fi nalt, cu desluşire“, simplu, fără a cădea — 
„Lucruri mici știi să le măreşti frumos”. 

* Cu toate abstracţiunea lor, ele sînt precis mărginite, 
limpezi şi vioae în. bogăţia cu care urmează unele după 
altele, toate. însuşiri ce vin de la atmosfera sufletească ce--le-a selecționat şi le-a luaţ asprimea emoţiunii reale, de care.ar fi fost însoţite. | 

După. ce şi-a motivaţ situaţia, care va unifica toate imaginile întrun. tot, poetul începe să-şi schiţeze pro- pria; personalitate printr'o întrebare bine şi definitiv accentuată: 

Cînd ne 'nţeleasa natură, din sînu-i cel roditor, | Cu talentul poeziei naşte pe un muritor, 
Fără să mergem departe, atît aş dori să-mi spui, — Hotăreşte deodată şi felul scrierii Imi? . 

„ Individualitatea, încîntătoare a poetului nedomirit de propria vocaţie se înalţă în sufletul nostru din. ce în ce mai-mult, din seria imaginilor mai mult abstracte, dar - totuşi pline de sucul poeziei; — şi în contemplarea ei vie, deşi ştearsă în conţinutul imaginilor, stă farmecul particular 'a] acestei opere poetice: 

Eu dar, ce din cruda-mi vîrstă... - Am iubit deopotrivă tot ce mi-a, părut frumos Ia Tot ce sufletul îualță şi e minţii de folos, . . Poet. cum pociu a mă crede, cînd al lirii Dumnezeu Incă nu vrea să-mi araţe care este felul meu? Tot ce-mi place mă aprinde şin minutul ce citesc A putea lucra, întocmai deocamdată, socotese, 
In pasagiul ce vine poetul are imagini mai plastică dar tonul, muzicalitatea, şirul imeginilor sînţ păstrate An aceeaşi atmosferă de originalitate abstractă: 

Da
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Eu aseamăn a mea stare cu a unui călător, 

Care, neştiindu-și calea, fără povăţuitor, 

Se opreşte pe cîmpie şi cu totul întristat, 

Drumul vede, dar nu ştie care e adevărat. . 

Şi apoi continuă, deseriindu-şi întrun mod admi- 

rabil felul originalității sale poetice: 

Dacă sînt într'o grădină, pe la flori de rînd nu merg, 

Ci la trandafir îndată şi apoi la crin alerg. 

__ Depărtarea cea mai mare şi ocolul cel mai lung 

“Un ceas nu mă zăbovește: fac trei pasuri şi ajung. 

Mărunţişurile-mi scapă, iar ideile ce-mi vin, 

Dacă 'ncep cu o zîmbire se sfirșesc cu un suspin. i 

Apoi, împrumutînd un pasagiu de la Boileau, dar 

cu un humor naiv şi o sobrietate ce nu se găsește în ori 

ginal1), ne spune: 

De pămînt trîntese condeiul, meseria o urăsc 

Şi să nu-l mai iau în viață, eu mă jur şi hotărăsc. 

Dar, precum Boileau zice: un neastîmpăr ne'nţeles 

Nencetat se 'mpotriveşte hotărîrii ce-am ales; 

De urechi parcă mă trage, din somn noaptea mă deştept 

Şi cu multă plecăciune rima mîndră o aştept. 

Toate aceste imagini, oricît de semnificative ar fi 

şi oricât de necesare pentru conturarea şi concretizarea 

sentimentului de nedumerire faţă de genialitatea, sa poe- 

tică, sînt departe de a avea lumina strălucită ce întîlnim 

în jurul imaginilor lui Eminescu; dar cu atît mai mult 

1) Boileau, Satire Il. E vorba de rimă: 

De rage queiquefois, ne pouvant la trouver,, 

riste, las et confus, je cesse d'y râver ; 

E6 maudissant vingt fois le d&mon qui m'inspire 

Je faia mille serments de ne jamais €crire. 

Mais quand je hien maudit et Muses et Phâbus 

Je 1a vois qui paraît, quand je n'y pense plus. 

Anssitât malgr& moi, tout mon fen se rallume p 

Je reprends sur le champ le papier et la plume 

Et, de mes vains serments perdant le souvenir, 

" Pattends de vers en vers quelle daigne -venir.
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întîlnim conturul noţiunilor precise. Este caracteristica originalității subiective abstracte. 
$ 48. Cînd calitatea sau înfăţişarea intelectuală cu care se prezintă imaginile nu este nici stinsă, nici aprinsă ci:atmosfera sufletească, în care ele se încheagă, le lasă oarecum în starea lor primitivă, reală, avem caracte- ristica, originalității subiective reprezentative. Aceste i- magini apar mai mult ca nişte simple amintiri, ca nişte produse ale memoriei. reproductive, decît ale geniali tăţii creatoare. Originalitatea subiectivă reprezentativă se găseşte în capodopera lui Creangă „Amintiri din co- pilărie“,.. Să.vedem cum se înfătişează ea în pasagiul în care caracterizează figura lui Mogorogea. Sertimentul; în care pluteste figura lui Mosorogea este ciuda tovarășilor pe egoismul său cumpănit ce se arată mai întîi cu prilejul unor faimoase cismc, pe care gazda, Pavel Ciobotarul, i le făcuse, din prietenia un- este ciuda tovarăşilor pe egoismul său cumpănit ce se 

„Doi icusari plătise Mogorogea lui Pave] pentru ciubote, căci pusese piele bună, de funa, Și erau cusute pe toomeală. 
Cu acaste ciubote Mogorogea 

juca numai lîngă fata vornicului, soră cu crîşmariţa cea frumoasa din Fălticeni. | 

| De aci ciuda tuturor tovarăşilor, şi mai cu seamă a lui Gitlan, care, după ce vede pe M ogorogea, „băiaţ gri- Juliv „că-şi curăță ciubotele ȘI le pune la uscat pe vatră cum făcea totdeauna“, —i le împinge în spre 160. Cismele, scorojindu-se, a treia zi „se rup -hăbuc în thâte părţile“. 
| Mogorogea bănueşte că Pavel l-a înşelat; dar Pavel ştie să se apere, mai cu seamă că e sincer: 

   
EL i 

  

cine faci cîrpaciu? După ce-ai vreme, umblînd; toaţă ziua, în
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podpgheazuri şi le-ai scrombăit pe la jocuri şi prin toate cor- 
hanele şi coclaurile. acum ai vrea să-ţi dau și banii înapoi 
ori să-ţi fac în loc altele nonă? Nu ţi-e destul că mai ameţii 
punîndu-ţi sfîrloagele pe calup, trăgîndu-le la san şi ungîn- 
du-le pa cuptor, la nasul meu, în toate dimineţele? x 

Se împacă ei, dar un nou incident ridică la pa- 
roxism ciuda tovarăşilor, şi Pavel e nevoit să-l gonească 
din casă împreună cu toţi dascălii. Iată incidentul. Moş 
Vasile, tatăl lui Mogorogea i-aduce trei purcei şi-i umple 
capul de fumurile popiei şi ale însurătorii; Mogorogea 
se umilă rău în penele egoismului său. Popia de care-i 
vorbise „Moş Vasile“, „poteapicul“ ce-avea să-i cumpere 
Şi ploana lui Grigoraş Roşu“ ce-avea să-i fie preoteasă 
îl face să-şi despreţuiască tovarăşii şi să nu ie dea nici 
hu ăţică din purceii aduşi: 

  

 — Măi, ia ascultați: eu nu-s Nică Oșlobanu, să mă suciţi 
cu vreţi voi... Cu ce mă hrăniți, cu aceea am să vă hrănesc. 

Na vă, dau nici o bucăţică de purcel, măcar să crăpaţi. 

" — Tar de nu, cel ce zice. răspunde Giîtlan. 
— Amin, bleștese eu cu jumătate de gură. . 
— Şi eu mă anin, răspunse Pavel de după sobă. 

Gitlan, care gonise pe „cîţiva mîncăi“ punîndu-le 
noaptea poște la tălpi, nu mai poate suferi îngînfarea 
ini Mogorogea, Şi, cum acesta se ferea de poște, vârîn- 
du-și picioarele în mînecile p„contăşului-“, el învață pe 
Nică (povestitorul) să-i tae contăşul şi să-i ardă talpa 
cu chibrituri: 

Atunci... îmi iau inima ?n dinţi şi fac tocmai așa cum 
fusesem povăţuit de Gitlan: taiu cusătura încetişor, şi ţin 

cîtu-ți-i smocul de chibrituri aprinse la călcfiul văru-meu, 
unde era pielea mai groasă, pînă ce-l răsbeşte. Şi cînd răc- 
nește odată, cât ce poate, eu svîrr!. chibriturile din mfini, țuşti! 
la spatele lui Zaharia (Gîtlan) şi începem a horăi, de. parcă 
dormeam cine ştie decînd. Ion însă, împedicat de mînecele 
conțăşului, căzuse alivanta la pământ, svîrcolindu-se ca şar- 
pele şi blestemîndu-ne cum îi venea la gură, | | ! 

gș
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- Pe cine trebuiă să prepună? Pe Pavel care-l do- 
Jenise cînd cu cismele. Şi nici una nici două: 

repede ia cu cleştele un cărbune aprins din vatră, şi cu 
dînsul pe cuptor la Pavel. Şi cum, dormea, sărmanul cu 
faţa în sus, îi pune cărbunele pe pieptul gol, zicînd: 
— Na, satură-te de făcut glume cu mine, cîrpaciule! 
Atunci se auzi un răeniţ spăimîntător, şi odată cu răeni- tul, Pavel, isbind 'cu picioarele în sobă, o şi dărîmă ti pămînt. Și, în buimăceala ceea, trezindu-se cu Ion faţă în față, unde nu se încinge între dînşii o bătae crîncenă; s'apoi stă de-i priveşte; dacă te rabdă inima: 

In vălmăşeala, ce urmează, purceii dispar, şi Pavel, sătul de atîtea neajunsuri ia la goană pe Mogorogea, ca şi pe ceilalţi dascăli, ce găzduia. 

Toate imaginile din această bucată şi care, ca pl. s- ticitate, formează un admirabil tot, au caracteristica le a nu fi nici mai şterse decît imaginile reale, nici mai: şii şi mai colorate decât ele. Sufletul povestitorului nu ie acţionează asupra; acestor imagini nici prin partea, lui imaginativă, nici prin partea lui reflexivă: respectă co- loritul şi conturul lor primitiv. Este caracteristica ori- ginalităţii subiective reprezentative. 
$ 49. Originalitatea intuiţivă din punctul. de vedere al tonalităţii sau afectivității se poate prezenta iarăşi cu trei înfăţişări caracteristice. _ E vorba în “adevăr, de rezonanţa dureroasă sau plă- cută, pe care imaginile o trezesc în atmosfera sufle- . tească, în care se zămisleşte capodopera. Dar nu e vorba de durerea sau plăcerea, pe care prin tăria sau natura lor o provoacă, ci de durerea, şi plăcerea, pe. care sufletul le-o adaogă din propria sa fire. Imaginile - pot fi plăcute. Ele, în mod firesc, pot trezi bucuria, vioi- ciunea, fericirea, dar dacă sufletul expresiv al poetului este prea, delicat sau prea. maladiv, ele, pe lîngă această nuanţă plăcută, primesc de la suflet o nuanţă de tristeţe,
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de melancolie, de durere. Din contră imeginile pot fi 
triste avînd tonalitatea nemulțumirii sau desperării, — Și, 
cu toate acestea, se“poate ca sufletul expresiv să fie să- 
«nătos, viguros, vesel. In acest caz, acele imagini dure- 
roase sînt aureolate de o atmosferă sănătoasă venită de 
la rezonanţa viguroasă a sufletului. Două exemple ne 
pot arăta acest dublu raport. 
„Să comparăm sonetul lui „Eminescu“ „Afară-i - 

toamnă“ cu poezia lui Grigore Alexandrescu „Când dar 
o să guşti pace“, care nu e o capodoperă tocmai din 
pricină prea marei discordanţe între tonalitatea imagi- 
nilor şi tonalitatea atmosferei sufleteşti. 

Sonetul lui Eminescu. exprimă sentimentul de feri- 
cire, cînd, pe vreme rea, umbiînd cu scrigori vechi, te 

afunzi cu mintea în farmecul trecutului. N'ai vrea să te 
supere nimeni. Dax şi mai bine-i când, pe o aşă. vreme, 
stînd la foc şi picurînd de somn, fiinţa iubită intră tiptii 

în odae şi-ţi acopere ochii cu mîini subţiri şi reci: 

Afară-i toamnă, frunza "mprăştiată 
Tar vîntul svîrle 'n geamuri grele: picuri 
Şi îm citeşti serisori din roase plicuri 
Și într'un ceas gîrideşti la viaţa toată. 

Pierzîndu-ţi timpul tău cu dulei nimicuri - 
N'ai vrea ca nimen uşa ta să bată... 

Deodat'auă foşnirea. anei rochii, 
Un moale pas abia atins de scînduri, — 
Jar mîini subțiri şi reci mi-acoper ochii. 

Imaginile sînt precumpănitor plăcute: stai la foe, 

citeşti scrisori vechi, picuri de somn, mîini iubite ţi-a- 
coper ochii. Cu toate acestea sufletul expresiv al poe- 
tului este. melancolie. Această melancolie învălue imagi- 
nile și le stinge viociunea bucuriei. Este caracteristica 
originalității subiective deprimante. 
Cu „totul contrarie e înfăţişarea sufletului. lui. Gr. 

Alezandrescu. În poezia. citată poetul vrea să ne misce
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cu imagini în care durerea, e adusă pînă lu miînie, dis- 
_perare şi moarte: . 

lv lanţurile mele le sguduiu cu mînie, 
„- Ca robul ce se luptă cu-un jug neomenos, 
„Ca leul ce izbeşte a temniţei tărie 

Şi geme furios. 

:.Dar rana e adîncă şi patima cumplită 
„Şi lacrima de sînge obrajii mei arzîna, 

„ Resfrînge frumuseţea, icoana osîndită, 
Ce o blestem plîngînd. 

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

Și cu sufletul meu. 

“Poate imaginile din această bucată sînt imagini du 
reroase. Ar trebui să.ne atingă sufletul, ba chiar să ni- 
sgudue. Cu toate acestea — şi cu toată silinţa poetulm 
„de a ne emoţiona, rămînem reci. Pricina, e că, deşi imagi- 
nile sînt dureroase, atmosfera sufletului expresiv este 
viguroasă, sănătoasă, puternică. Avîntul” şi energia, a- 
proape sălbatică 'cu care-şi zugrăveşte durerea sînt aşa 
de mari, că, la fiecare moment, contrazice caracterul 
lor dureros şi le anulează emoţionalitatea proprie, făra 
să dobîndească alta. | 

Aceasta însemnează că originalitatea subiectivă a 
lui Grigore Alexandrescu în această, poezie este exu- 
tantă. lar discordanţa prea mare dintre tonalitatea ei şi 
tonalitatea imaginilor face inferioritatea acalei poezii, 
în care întîlnim tălent, dar nu genialitate creatoare. 

$ 90. Inainte de a caracteriza al treilea fel de origi- 
nalitate subiectivă din punctul de vedere a] tonalităţii, facem observaţiunea, deductibilă şi din analizele de mai 
sus, că pesimismul „originalității elementare este cu desăvîrşire deosebit de deprimanţa originalității subiee- tive. Şi tot aşa de deosebit este optimismul originalității
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clementare de ezultanța originalității subiective. O 'ca-: 
podoperă poate fi. pesimistă şi totuşi să nu fie depri- 

mantă. Exemplul: „Scrisoarea I“ de Eminescu a cărei 

originalitate subiectivă e senină, iar nu deprimantă. To: 

aşe. o capodoperă poate fi optimistă şi totuşi să fie de- 

primantă. Exemplu: capodopera „Din prag“ de Vlahuţă. 

$ 51. Cînd tonalitatea imaginilor se armonizează cu 

tonalitatea atmosferei -sufleteşti capodopera se prezintă 

cu originalitate subiectivă senină. Ca, exemplu de astfel 

de originalitate avem unele din capodoperele lui Gr. 

Alexandrescu, cum ar fi, „Anul 1840“. 

Ceeace e de remarcat în această admirabilă odă este 

schimbarea tonalităţii după natura imaginilor care dă 

întruparea ideii generatoare. Această idee este avîntul 

nebiruit către fericirea omenirii, avînt încorporat prin- 

tr'o serie de stări sufleteşti foarte deosebite prin tonali- 

tate, dar armonizate cu' sufletul expresiv al poetului. 

Oda, începe, arătînd cu gravitate, aci rflexivă, aci 

sentimentală. temeiul speranţei pentru îndeplinirea idea- 

lului: 

Să stăpînim durerea care pe om supune, 

Să aşteptăm în pace al soartei ajutor; 

“ Căci. eine ştie oare şi cine îmi va spune 

Ce-o să aducă ziua și anul viitor? 

- Miine poimîne poate soarele fericirii 

Se va arăta vesel pe orizon senin, 

:Binele ades vine pe urmele mîhnirii 

Şi o zîmhire dulce dup'un amar suspin. 

'TPonalitatea gravă se coboară pînă la duioşie, îndată 

ce poetul îşi amintește zăărnicia speranţelor ce-a trăit - 

în copilărie: 

Puţin-aș vrea iubite din zilele-mi pierdute... 

A fost numa 'n durere varietatea lor. 

Dar oricît de decepţionat ar fi fost, —azi cînd se 

prevesteşte realizarea fericirii oamenilor odată cu veni- 

76301. —— M. Dragomirescu. Teoria poeziei, LA
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anului 1840, nu poate să nu se entuziasmeze şi să creadă 
în „această realizare: | 

Dar pe tine an tînăr te văd cu mulţumire, 
Pe tine te dorește tot neamul omenesc... 

- 3 
O an, prezis atîta, 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 mișcă, se clăteşte _ | 
Vechile instituţii se şterg, s'au rupinit: a 7 
Un duh fierbe în lume şi omul ce gîndeşte 
Aleargă către tine, căci vremea, a sosit! 

- “Dar, la amintirea; lucrurilor ce sînt de îndreptat, 
imaginile €evin crude, încărcate cu ură, şi dispreţ, — şi, 
odată cu exprimarea, lor,! tonalitatea îşi schimbă. earae- terul, tonul solemn şi se concentrează şi se întunecă de vederea răului prezent: | - ia 

Iei, umbre de popoare le vezi ocîrmnuil;e. 
De umbra unor pravili călcate, siluite, 
De alte mai: mici umbre, neînsemriaţi pitici. 

Gîndul că sar putea întimplă prefaceri, fără să aducă vre-o îmbunătăţire reală, îl înduioşează faţă de soarta omenirii; — tonalitatea. ia inflecţiuni melancolice: 

Ce-i pasă bietei turme în veci nenorocită Să, ştie. de-ce mînă va fi măcelărită 
Şi dacă are unul sau mulţi apăsători?... 

'Tonalitatea devine iarăşi solemnă cînd arată cît de puţin egoism se cuprinde în dorinţa sa de îndrepture a omenirii. El s'a obişnuit cu durerea şi nu'se terme de ea: 
După suferiri crude, inima, se: "mpietreștg, Lanţul ce n veci ne-apasă uităm cît e de gr Răul se face fire, simţirea amorțeşte, ..- 

eu; 

Şi trăese în durere ca m elementul :meu:
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Dar riendată i se luminează gîndul la speranţa îm- 
bunătăţirii soartei omeneşti: - 

Dar aş vrea să văd ziua pămîntului vestită... 

şi solemnitatea devine duioşie senină, gândindu-se că-și 
poafe “sacrifica propria : fericire pe altarul fericirii 
umane: | 

Pe aripele morţii celei mîntuitoare, 
Voiu părăsi locaşul unde am nădăjduiţ; 
Vom lăsa fericirea acelui care-o âre 
Şi a mea suvenire acelor ce-am iubit. 

Această -schinibare a tonalităţii dvpă nature imagi- 
nilor, -neturburată ce atmosfera sufletească unde se ză- 

„mislese, este carncteristica originalității subiective se- 
mine. :Şi-ea, caracterizează această capodoperă a litera- 
turii, 

3, Originalitatea plastică. 

$ 52. Originalitatea plastică este însuşirea cu care 
se prezintă o capodoperă, cînd o privim din punctul de 
vedere al felului cvm se combină imaginile simple şi 
complexe pentru a-i da fiinţă de sine stătătoare. O eapo- 
dcperă într'adevăr, dacă e de natură lirică, trebue să 
prezinte imagini care se îmbină ca să dea, mai întii, 
cadrul, apoi scătimentul cu toate momentele lui evolutive. 
Dacă e ce natură epică, în afară de cadrul istorie, actual 
sau convenţional, trebue ca imaginile să se îmbine pentru 

a conerefiza o acțiune, cu sitvaţii, şi mai cu seamă cu 

eroi, avînd anvme stări sufleteşti ce se schimbă ce la 
moment la moment. Dacă e dramatică. o capodoperă 
trebue să prezinte imagini care, îmbinîndu-se, să ne 
dea înfăţişarea concretă a elementelor de spaţiu şi de 
timp, în care se închipve că se petrece acţiunea: deco- 
rurile şi tablourile; apoi faptele din fie care scenă, fie 

P
T
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care act, ce constitue. o singură acţiune de sine stătă- 
toare; apoi momentele desfăşurării ideii în confliet pre- cum și psihologia personagiilor în înfăţişarea lor statică şi dinamică. Precum se vede, prin imagini nu înţelegem numai înfăţişarea, transfigurată a unui singur obiect izolat, ci întreaga mulţime de obiecte şi de persoane, în înfăţişarea şi actele lor, dintro capodoperă. 

Aceste elemente de cadru, de conţinut statie şi de conţinut dinamic, într'o capodoperă sînt rezultatul pu- terii plastice ale genialităţii creatoare. Toate aceste ima- gini simple sau complexe, secundare sau principale, sînt creațiuni, fie că ele, faţă de realitate. par posibile, fie că par imposibile sau reale. Intro operă de talent sau virtuozitate, combinaţiile posibile se datorese îmagina- jiei propriu zise; combinaţiile imposibile (cum d. ex. acelea din basme) se datorese fantaziei; iar combinaţiile reale, cum sînt acelea din „amintiri“ (d. ex. „Amintirile“ « de Creangă) se datorese memoriei innaginative. Intru “cit priveşte capodopera însă, nu ne interesează nici imaginaţia, nici fantazia, nici memoria imaginativi, decît dacă ele sînt fecundate de inanalizabilul 'genia. lității creatoare. Numai în acest caz, combinaţiile inte- ligente devin creaţiuni. Numai în acest caz aceste eom- | binații devin unificate prin elementul mistic creator. 
$ 53. Imaginile dintro adevărată creațiune, fie ele simple sau complexe, sînt de mai multe feluri, după cle- mentele ce intră. în compoziţia lor. Dacă elementele sînt precumpănitor intelectuale, imăginile se numese noțio- nale; dacă elementele sînt precumpănitor afective — ia. ginile se numese difluente; dacă elementele sînt intensiv voliţionale, imaginile se numesc intensive. Dacă elemen.- tele fie ele noţiovale, difluente sau intensiv pletate prin clemențul mistic, 

mese plastice. In acest caz, ele sînt cu atât mai plastice, cu cît contrastul dintre realismul elementelor lor şi irea- lismul clementului mistie este mai vizibil, - 

e sînt com- 
atunci imaginile se nu- 

Î
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$ 54. Exemple de imagini noţionale se găsese cu de- 

osebire în Grigore Alexandrescu, cel mai intelectual din 

tre toţi poeţii noştri. Astfel este descrierea personalităţii 

poetice a lui Iancu Văcărescu din „Epistola“ către 

dînsul: 

-A fi nalt cu desluşire. simplu fără a cădea 

Care lucruri mici de sine ştii să le mărești frumos 

Şi să nu zici niciodată, cuvînt ce-ar fi de prisos. 5 

$ 55. Eexgmplu de imagini difluente, care nu ne dau 

decît succesiunea stărilor sufleteşti, fără cadru -sensi- - 

bil, găsim în poeziile lui St. O. Iosif. D. ex., în poezia 

„E mult de-atunci“: 

E mult de-atunei, e mult, nepoate, 

Si ca prin vis le văd pe toate... 
Hei! Să te miri, să te cutremuri 

De cîte-au fost nainte vremuri — 

Şi-i mult de atunci,-e mult, nepoate! 

Sentimentul de melancolie din această strofă. este 

sugerat mai cu seamă de succesiunea, ideilor-imagini și 

de repetiţia lor. îi 

$ 56. Exemplu de imagini intensive se găsesc în Gr. 

Alexandrescu, care poate să ne sugereze o stare sufle- 

tească poetică numai prin energia particulară a accen- 

tului ce-l pune pe anume cuvinte. Astfel versul: 

12, SA 
inte Se 

Politica adîncă stă în fanfaronadă, 

nu e frumos nici prin coloritul sensaţional ce cuprinde, 

nici prin succesiunea şi repetiţia imaginilor, ci cu deo- 

sebire prin energia incisivă cu car6 este încorporată 

ideia. 

$ 57. Imaginile plastice sînt acele care, pe deoparte, 

au un element sensaţional: precis, care le dă o vealitate 

pipăită, şi în acelaş timp un element mistic, care le dă o 

înfăţişare transfigurată şi ne face să simţim că e vorba 

de o lume alta decît cea fizică: şi sufletească. Ele pot.
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fi vizuale, ca d. exs în versurile din „Scrisoarea III“ de Eminescu: : - 

Ă - Fuleer lune încremenit 
_ Mărgineşte munții negri în întregul asfinţit, 

Aci sensaţiile wizycle „fulger lung“, „muoţi negri“ „asfintit“ sînt indisolubil legate cu sensaţiile notorii „îreremenit“, „mărgireste“ si Că -naştere la a realitate pipăită; în acelaş timp imaginea, ce rezultă. dă o icoană -asa Ce puternică în ea însăşi, că ne emoționăm la prive- listea ei, fără să mai fie nevoc so raportăm la realitatea fizică. ce pare că descrie. E transfigurată. 
In strofa următoare din „Nunta Zamfirii« de Cosbuc: , 

Trei nasi la stînea linisor 
Si alti trei pasi la dreapta lor, 
Se rind de mfini şi se desprind 
Și bat pămîntul tropotind - 

In tact uşor, | 
întîlnim acelaş realism ireal ca şi în versurile lui Emi. nescu, numai că realitatea ne este redată prin sensaţii motorii. unite” cu sensaţii auditive, iar transfigurarea prin faptvl că o astfel de horă nu există decâţ în lumea din „Nunta Zamfiriie, 

n versurile din capodopera „Doina“ de St. 0. 1 osif: 
Dar cînd, ajung Haiducii mei Ta coţitnri Poinese 1oți trei Un “chiot lung Si elocotese Din mii de puri - Și Pohotese . 

Dărimă stînci Păduri adinci, — 
efectul poetic provine din acelaş roalism transfiguraț, produs însă de cite trele felurile de sensații: vizuale, auditive şi motorii. Trealitatea reală a acestor este evidență, . 

1 .s858, Originalitatea plastică se întăţişează, ca. şi ori- Sinalitatea, elementară, şi 'subiectivă, cu- mai multe carae- 

versuri



TEORIA POEZIEI Di 71 

teristice după cum o privim din punctul de vedere al in- 
tensităţii (energia, volitivă), al cahtăţii (intelectualitatea) 
şi al tonalități (afectivitatea). Căci, şi ideia ;xeneratoare, 
în care descoperim originalitatea elementară,- ŞI: sufle. 
tul expresiv, in care descoperim originahtatea subiectivă, 
şi genialitatea creatoare. în care. aescoperim originali- 
tatea plastică au înfăţişarea integrală: tiecare cupr.nde 
toate manifestările esenţiale ale sufletului omenese (in- 
teligenţă, sensibilitate, voinţă) precum şi elementul "is- 
tic ce le unifică. Wle dar, toate, precună am: văzut că stă 
lucrul cu originalitatea elementară şi subiectivă, pot fi 
privite, rînd pe rînd, din punctul de vedere al intensității, 
calităţii şi tonalități, adică al voinţei, inteligenţei Şi sen- 
sibilităţii. y.. 

Astfel, privind, din punctul de vedere al intensi- 
tăţii, creaţiunea, obiectivă a genialităţii creatoare, des- 
coperim. că; ori genialitatea creatoare este mai intensă 
decit imaginile menite să intre în construcţia ei obiec.ivă; 
ori aceste imagini sînt mai-intense decit ea; ori între 
„ea şi imagini se stabileşte o armonie desăvîrşită prin 
faptul că intensitatea uneia nu e mai mare decât a ce- 
leilalte. 

In cazul d'întîi, construcţia, are mai mult caracter su- 
biectiv. Elementul intelectual combinator ese la iveală. 
-Măestria remarcabilă, prin eare se distinge, devine a- 

proape un defect; ba, dacă trece peste anume. margine, 
defectul este evigent. Originalitatea, plastică cu această 
înfăţişare se numeşte ingenioasă. . 

 In.cazul cînd genialitatea -creatoare este. mai slabă 
decît imaginile, originalitatea -plastică ia altă formă. 
Construcţia este impusă mai. mult de puterea, de atracţie 
şi de.repulsie a imaginilor, care, ne fiind. stîhjenite de 
cerinţele genialităţii creatoare, iau- forme fireşti, -daz 

nu destul, de netezite. Este originalițatea plastică natu- 
rală. In: cel de-al treilea caz, între genialitatea creatoare 
şi între puterea plastică a imuginilor se stabileşte o ar- 

monie. E originalitatea plastică urhistică, + oi
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Ş 99. Ca exemplu de originalitate plastică ingeni- 
ousă găsiin, deşi nu pare destul de caracteristică, în 
poeziile „Inger de pază“ şi „Venera şi Madona“ de 
fmamescu. Cele mai caracteristice construcţii ingeni- 
vase se găsesc în dramele lui Victor Hugo. „Hernani“. 
în privinţa ingeniozităţii intrigei, e un adevărat model. 
Două cazuri tipice de originalitate plastică ingenioasă 
se găsește în nuvela „Două loturi“ şi în schiţa, eapo- 
doperă în felul ei, „C. F. R“, ale lui Caragiale. 

$ 60. Originalitatea plastică naturală sau brută se 
găseşte în capodoperele, în care, precum am zis, imaginile 
se îmbină mai mult prin puterea, lor decît prin intenţia 
artistică a, genialităţii creatoare. Din pricina aceasta, şi 
—cu toată excelența acestor creaţiuni naturale, — con- 
strucţiunea apare neregulată şi necompletă. Un exemplu 

jtipie este balada lirică „Mioriţa“, versiunea Alecsandri, 
în care elementele cadrului epic, în care este turnat 
tondul esenţial liric, nu sînţ bine închegate. Balada în- 
cepe cu povestirea coborîrii a trei ciobani. din munţi, 
dintre care Vrînceanul şi cu Ungureanul se înţeleg să 
ucidă pe Moldovan, fiindcă e mai bogat. Povestirea con- 
tinuă, ca, şi cînd ar fi vorba de o baladă epică, cu con 
vorbirea dintre Mioriţa şi Moldovan, în care oiţa îi des- 
tăinueşte planul tovarăşilor lui. In această, convorbire, 
Moldovanul îşi spune ultimele sale dorinţe, — şi poezia se sfirşeşte. Nu ni se spune nici ce-a, făcut Mioriţa, nici „cei doi tovarăşi ucigaşi. Din punct de vedere epic, balada este absolut defectuoasă, fiindcă n'are desnodămînt. 
Partea, esenţială este însă testamentul Moldovanului, unde elementul liric străluceşte. Frumuseţea însemnață a acestui pasagiu, dă caracteristica, sa întregei bucăţi, dar cadrul. epie rămîne deschis fără încheere, artistică. Este o negligenţă artistică, deşi concepţiunea lirică e întreagă şi admirabilă. Originalitatea plastică este brută sau na- turală, şi balada e în felul acesta, o capodoperă. 

Ş 61. In originalitatea plastică artistică întîlnim în- | 
i
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suşirile originalității plastice ingenioase şi însuşirile ori- 
ginalităţii plastice brute. i 

TPipică, în acest fel, este originalitatea plastică din 
„Luceafărul“ de Eminescu, mai cu seamă cînd compa: 
văm această poemă lirică cu „Mioriţa“. Tot aşa de tipică 

este „O. scrisoare pierdută“ de Caragiale, niai cu seamă 
cînd o comparăm cu novela şi schiţa, citate mai sus. Căci 
deşi, faptul că scrisoarea, pierdută de „Coana Zoiţica“ şi 
găsită de Cetăţeanul 'Turmentat, e, apoi, furată de Ca- 
ţavencu, şi iarăşi găsită de Cetăţeanul Turmentat, — are 

aparenţa artificiozităţii, — şi, deşi această, impresie” se 

întăreşte mai cu seamă prin faptul că Agamiţă Danda- 
nache. se alege deputat tot cu ajutorul unei „scrisori 

pierdute“, întoemai cum căutase să procedeze Caţa- 

vencu; — cu toate acestea, întreaga această combinare 

de fapte nu este ingenioasă, din pricină că, pedeoparte. 
momentele intrigei sînt admirabile motivate și apar 

astfel simple şi fireşti, iar, pe de altă, —şi mai cu 

şcamă — că fiecare. din aceste momente dau prilej. să 
se pună în relief extraordinar, caracterul personagi- 

ilor împreună cu înfăţişarea lor comică. Cu alte cu- 

vinte momentele intrigei nu sînt imaginate independent 
de fond, ci fac parte integrantă din el. Pierderea, şi gă- 
sirea scrisorii, furtul ei, pierderea și iarăşi găsirea ei, 

pînă intră în posesiunea „andrisantului“ dau prilej 

poetului să ne înfăţişeze resorturile esenţiale ale sufle- 

tului personagiilor sale: ambiția politică şi necinstea 

îndrăsneaţă a lui Caţavencu, iuţimea şi sentimentalis- 

mul lui 'Pipătescu, patima rezonabilă a. „Cucoanei Zoi- 

țica“, oarba, încredere şi ponderaţiunea, lui Trahanache. 

servilismul lui Pristanda. Cu deosebire găsirea „andri- 

santului“ de către Cetăţeanul Turmentat pune întrun 

relief definitiv cinstea acestuia, bunătatea, de inimă reală 

a „Cucoanei Zoiţica“ şi laşitatea simpatieă a lui Caţa- 

vencu. In fine, scrisoarea lui Agamiţă Dandanache slu- 

jeşte admirabil să sublinieze şi să adiîneească nepilduita 

4
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încredere a lui Trahanache. Așa fiind, intriga, acestei comedii pierde caracterul artificiului “ingenios şi devine un model de originalitate plastică arkistică. 
$ 62. Din punctul de vedere al culcarei adică al înfă- țişării senzaţionale şi noţionale, cu care se arată plăs- muirea, creată din imagini, originalitatea plastică se poate înfăţisa iarăş cu trei caracteristice, şi adică: 1) sau ca originalitate plastică fantastică, atunci cînd imaginile sînt îmbinate în Plăsmuire în contradicţie cu nexul cauzal al lucrurilor; 2) sau ca originalitate plas. tică realistă, atunci când, în p'ăsmuire, imaginile sînt îm. binate respectînd nexul cauzal al lucrurilor; şi 3) sau ca originalităte plastică geometrică sau incisivă, atunci cînd construeţinnea plăsmuită prin îmbinarea imaginilor, deşi reală, are aparenţa precisă şi geometrică. 

„8 63. Ca exemplu de originalitate plastică fantastică sînt construcţiile fantasiei, fecundate de genialitatea; crea. toare, construcţii ce ni pot fi nici întrun cas măsurate cu.realitatoa. Exemplu în literatura noastră avem nunta lui Călin din poema lui Eminescu, cu acelaş nume: 
"De treci coârii: de aramă, de departe vezi albind Şi-auzi mîndra glăsuire a pădurii de arginţ. = Acolo, lîngă isvonre, iarba pare da omăţ -. Flori albastre tremur! ude în văzduhul tămîet; „Pare că şi trunchii veșnici poartă suflete sub coajă, Ce snsnină printre ra nri cu a glasului lor vrajă. “ Tar prin mândrul întuneric al pădurii de argint - Tezi isvoare sdrumicata printre pietre licurină;:; Ele tree. cu harnici unde şi susp'n%?n flori molatie Cînd coboară'n ronot. dulce din tăpsanul prăvălatie, le sar în bu!găr fluizi peste prundul din răstoace In cuibar rotind de ape, peste care luna zace. | Mii de fluturi mici elbaştri, mii de roiuri de albine Curg în rîuri sclipitoare paste flori de miere pline. Umplu aeru] văratic de mire”smă şi răcoare A ponoarelor de muște sărbători murmuitoare, Lîrgă lacul care'n tremur somnoros. şi lin se bate, Tezi o masă mare n? tinsă cu făclii prea luminate: : 

A
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Căci din patru părţi a lumii împărați şi 'mpărătese 
Au venit ca să serbeze nunta gingaşei mirese: 
Feţi trumoşi cu păr de aur, sme. cu solzii de oţele, 
Cititorii cei de zodii: şi şagalnicul Pepele. 
lată, craiul, soerul mare, răzimat în je cu spată. 
EL pe cupu-i 1o-rră mura, şi-i cu b.rva prepranacă, ! 
Țeapăn, drept, cu schiptru'm mână şade'n perne de puf 
Și cu crengi îl apăr -pajii de muscuţe şi zădut. 
Acum.iată că din Cudru şi Călin mirele ese, 
Care pue 'n a lui mînă, ginguşei mirese... 
Socrul roagă 'n e.pul mesei sa potiească să se pună 
Nunul mare, mândrul soure, şi pe nuna, mînd,a lună, 

- Cu toate culorile realiste ale tlorilor, isvoarelor, al- 
binelor, tiuturiior lacului, care aau viaţă şi mireasmă 
coarului, in care are să se săi bătoreaşcă nunta lui Călin. 
poetul ne spune că toate aceste arumuseţ se găsese „din- 
colo ae coarui ce aramă *, tocmai in „păuurea ue argint“, 
unce „iarba pare ce cmăt* şi copaci „au suilet sub 
coajă” şi că, in acest coaru mînaru, oaspeţii sint Feţi- 
trumoşii şi Smeii, iar nuni sint mindru Soare şi mînara 
Lună, acacă iunţe din iumea pură a inehpuirii. kiemen- 
tele realiste dau viaţă. acesiei intâmplări, ce nu se poate 
intimi în reahtate, Uriginalitatea p.astică din această 
capoaoperă poclieă este funtustică. Aceiaş fel de origi- 
nahtatea intiinim în „lLaiceatărul“, „Strigoii“, „Ce'te le- 
geni, codrule?“, „Doina“, „kgipetul“. 

Ş 64. Originanitatea, piastică realistă se găseşte cu 
deosebire în genurile literare in care se cere o strică mo- 
tivare a tapielor, ca d. ex. in nuvelă. Din âcest punct ce . 
venere, avem :nodel în „Făclia ce Paşti“ de Curagiale; | 
în cae itpiele sint aşa ae puternic motivate, că nu mai 

lasă în suiletul nostru nici cea mai mică urmă de în- 

doială în privinţa realităţii lor./Cu toate acestea, nu tre 
bue să contundăm motivurea, oricît de strictă ar fi, cu 
nezul cauzul. Motivarea taptelor poate fi foarte strin- 
gentă, şi totuşi imbinarea taptelor să fie fantastică. Un 

Li
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“exemplu strălucit în această privinţă este „Don Quijote“ 
de Cervantes. Un exemplu în care motivarea şi nexul 

cauzal se acopere şi dau o impresie de realitate desăvir- 
şită, deşi putînd fi înţeleasă în frumuseţea ei, fără cu 

tără ca s'o mai comparăm cu retalitatea, sînt „Amintirile 
din copilărie“ ale Ini Creangă. 

$ 65. Construeţiile, a căror preciziune, în elementele 
componente, aduce aminte teoriile geometrice am spus că 
dau caracteristica originalității. plastice încisive sau 
geometrice. Tipic o descoperim în tragedia clasică fran- 
ceză ca, d. ex, în „Cid“ şi Polyeuete“ de Corneille, 

„Andromaque“ şi „Athalie“ de Racine, „Les femmes sa- 
vantes“* de Mohere. O asemenea originalitate incisivă se 
găseşte în fabulele lui Grigore Alexandrescu (D. ex. 
„Cîinele şi Căţelul“*) şi în poeziile lui Duiliu Zamfirescu, 
din care dăm ca exemplu „,Palinodie“: 

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

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

„ Ursita noastră e să fim 
Himera dorului de-a fi; 
Că sîntem ne-o închipuim 
Din dorul de-a ne 'nchipui. a 

Atingeţi degetul de gură 
Și suflă 'n vînt o sărutare. 
Atita e. Orice făptură — 
O năzuință spre urmare. 

| Ş 66. In fine, din punctul de vedere al tonalităţii, 
originalitatea plastică se poate prezenta iarăşi cu trei în-. 
făţişări esențiale. i
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La tonalitate fiind vorba de afectivitatea dure- 

voasă, sau plăcută, cu care ne poate impresiona -capodo- 
pera,. ca rezultat al luptei genialităţii creatoare cu ima- 

ginile ce vor să se cristalizeze în jurul ideii generatoare, 

pare imposibil a fixa caracteristice determinate de du- 
rere sau de plăcere. Trebue să observăm însă că stările 

sufleteşti la care dă naştere îmbinarea imaginilor sînt 
de natură evolutivă: au un început, o desvoltare, şi un 
sfîrşit. Această mişcare de desfăşurare implică un prin- 

cipiu plastic, deoarece imaginile se pot imbina, orientîn- 
du-se sau polarizându-se, fie într'o direcţie, fie într'”- 

alta, după cum, din lupta dintre genialitatea creatoare şi 

imaginile ce trebuesc cristalizate, rezultă o 'stare astenică 

sau stenică, o tonalitate dureroasă sau: plăcută; 

Astfel se dovedeşte că în unele capodopere, polari- 

„area imaginilor în construcţia plastică ce alcătuese în 

capodopera se face în profunzime, din afară înnăuntru. 

Imaginile în care predomină reflecţia subjugă imagi- 

nile în care predomină sensaţia și le opreşte avîntul 

“printr”o mișcare inhibitivă. Originalitatea plastică, în 

care descoperim această mişcare inhibitivă are o tonali- 
tate dureroasă. De aceea se numeşte înhibitivă sau refle- 

zivă. In alte capodopere poetice polarizărea imaginilor, 

se face din adîncimea reflexivă în spre superficialitatea 

sensibilă, în înălţime, din năuntru în afară. Imaginile 

în care predomină elementul sensaţional subjugă ima- 

ginile în care predomină reflecţia prin mişcarea lor 

explosivă. Acest fel de polarizare a imaginilor este în- 

soţită de obiceiu de o tonalitate plăcută. Originalitatea 

plastică ce se caracterizează prin această polarizare şi 

prin această tonalitate se numeşte explosivă. 

“In fine, în alte capodopere, polarizarea imaginilor 

nu se face nici dinăuntru în afară nici din afară înnă- 

“untru, ci spre linia mediană a elementelor fondului. 

"Ponalitatea ce însoţeşte această polarizare este calmă și 

senină.
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„lar originalitatea plastică ce se distinge prin a. ceastă polarizare şi tonalitate se numeşte contemplativă. $ 67. Sprea ne da seama de aceste caracteris.ice ale originalitații plastice, să comparăm bunăoară »Melan- colie** ce Eminescu cu „Din prag de V luhuță. , In „Melancolie$ Pminescu pleacă de lu zugrăvirea sp-endidă a cerului Plin ce nori, dar luminaţi de lună, 

mitului şi pui a bisericii pustii, peniruca, in line, să Pâtrunză în propriul său Suilet, mai întîi, în stările su- tleieşti în legatură directă cu lumea externă; apoi în imagini pur suileteşti Pină ce ajunge la momentu! final, cel mai adînc, cel mai inh.bitiv, cel mai reflexiv: „par'tă am murit ce mulți. Cu alte cuvinte, mişcarea, de des. făşurare a, imaginilor ce plasticizează, diferitele momente ale sentimentuuui în evoluţia. lui, este din afară înnă- untru. Imaginile, orieut de strălucite ar fi; par'că sînt sorbite în adincul reflecţiunilor din ultima parte a acestei caracteristice. capodopere, Originalitatea plastică, din punctul de: vedere al tonalităţii, e snhibitisă "Sau re- Tlezivă. 
$ 68. Mişcarea, imaginilor pentru întruparea plas- „tică a evoluţiei sentimentului în meditaţia „Din prag“ este contrarie. Poetul începe prin a reflecta şi apoi prin-a descrie tablouri din lumea din afară. EI se gîndeşte la viaţa lui nefericită şi la binele ce l-ar putea găsi în moarte, dar la imaginea veşniciei ei, se înspăimintă şi si-aduce aminte de strălucirea vieţii, Iată primul moment reflexiv, în care se adresează morţii: 
Înţeleg, împărăţia ta, cu veşniea odihnă Este singura-mi scăpare, O să fiu acolo 'n tihnă - Nu, nici uri, nici dor,:n:ci cobea, neprielnicilor gînduri 

| 
| | 

. grijă: Vermii nu te mai întreabă de-ai fost aur, de-ai fost schijă. 
4 

e 
0 

ma
 
DE
 

ar 
0 

a 
e
a
 

e



TEORIA POEZIEI 79 

Poetul, în Yersurile ce urmează se apropie tot mai | 

mult de viaţa din afară: 

- Poate-o lacrimă pe piatra-mi ce va acoperi mormîntul 

Va cădea din ochii. mamii, poate scutura-va vîntul 

Miţişorii unei. săleij peste groapa mea — tot una: 

Plîns de mamă, plîns de creangă tot nimie nu: mai şti. 

Fie că va da zăpada ori că iarba va înverzi. 

Dar cu cît sapropie de viaţă, eu atît contrastul - 

dintre moarte şi viaţă îl face să izbucnească într'o primă 

protestare: | = 

Să nu mai revin în viață niciodată? Niciodată, 

Oh!-i gmozavă vorba asta! Limbă ne mai desgheţată. 

Huma ne mai încălzită de simţiri şi de idei. 

"Nu de moarte mă cutremur, ci de veşnicia ei. 

În al doilea, moment, reflecţia revine şi începe prin 

imaginea posomorită 'a traiului său nefericit: 
Pr. . 

Viforoasă mi-e vieaţa, şi deşartă şi amară, 

Ce trudit mă simt sub cruda suferințelor povară, 

ț 

pentru ca să continue şi să sfirşească cu imaginile. învi- 

orătoare ale vieţii:. 

Ca să -mor? să mă 'ntnnec pe vecie? Prea e crud. 

Să nu mai gîndesc nimica, nici să văd, nici să and? 

Să nu mai privesc văpaia soarelui de primăvară 
Ori să-mi răcorese vieaţa la un amurgit de seară, 

Şi s'ascult, pe gîndnri, doina — trişea de da târlă : 

Sau: duiosul plîns al apei şopotind noaptea pe gârlă? 

Reflecţia iarăşi reîncepe, Car mai face un pas spre 

lumea, din afară, pînă ce ajunge la definitiva afirmare 

a dragostei de viaţă: ' 

Ah fugiţi, gînduri nebune, soli a »bgrului mormâînţ! 

Nu mă 'ndur, Pe cer sînt stele, flori și pasări pe pământ 

e. . . . . 

“n lături fugi cu neagra ta povaţă 

Inaintea morţii mele, moartea dragostei de viaţă.
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Din această analiza se vede că polarizarea dinnă- 
untru în afară a imaginilor în capodopera lui Viănuţă 
nu se face în mod univ şi continuu cum si. face din afară 
înnăuntru în „Melancolie“ de Eminescu. Poctul revine 
ueconienit la reflecţie şi cu greu înaintează spre lumea 
din afară. Dar totuşi înaintează. Deşi mai puţin carae- 
teristică, originalitatea plastică a poeziei „Din Pag“ de 
Vlănuţă este exploswă. 

„___ Două exemple tipice pentru originalitatea plastică 
imhibitivă şi explosivă sînt Sonetul „Veneţiei“ de 
Eminescu, care e tipic inhibitiv şi capodopera lui Alec- 
sandri „larna“, care e explosivă. 

Deşi în „Veneţia“ Eminescu începe cu nişte imagini 
în care reflecţia tristă şi profundă se revelă cu putere; 

| Sa dus vieaţa falnicei Veneţii 
totuşi polarizarea, imaginilor se face în adincime, lucru 
ce se vede şi din faptul că reflecțiunea finală e şi mai 
adîncă şi mai puternică decât reflecţiunea. iniţială: 

| Nu 'nvie morţii, e 'nzadar, copile! 
“Din contra Alecsandri îşi începe sonetul său cu imagini posomorîte ce învită la reflecţie: . 

Din văzduh cumplita, iarnă cerne zăpadă norii. de zăpadă 
dar, la sfîrşit, ajunge la o imagine atât de vioae, că pawcă nici n'ar face parte din bucata, care începuse aşa de sinistru: ÎN 

Iat'o sanie uşoară care trece peste văi; 
In văzduh voios răsună clinchete de zurgălăi. 

| Un exemplu de originalitate plastică inhibitivă este minunatul pastel „Vara“ de Duiliu Zamfirescu: 
Cu firea ei cea arzătoare 
Sosit-a, vara, înapoi | 
Toţi pomii sînt în sărbătoare 
In tei stă floare lîngă floare,. 
„E. dulee vara pe la noi,  
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Cînd dimineaţa se ivește * 
" Din al văzduhurilor fund 
Pot cîmpul parcă 'ntinereşte — .. 
Tar, deşteptată de pe prund, 
Cireada satului porneşte. . 
In urma ei un stol de grauri. 
Ca nişte valuri cenușii 
S'amestecă prin bălării 
S'aşează 'n coarne pe la tauri 
Tac fel de fel de nebunii; 

- Pînă ce zarea depărtată 
Spre lacul trist se pun pe drum 
Şi cum se duc, acum şi-acum. 

Se mai zăresc încă odată, 
Ca rămăşița uuui fum. 

- Imaginea „lacului trist“ şi a „fumului“ cu care se 

aseamănă stolul graurilor, contrastează cu imaginile ve: 

sdle ale începutului şi ne deschide în suflet o perspectivă 

reflexiv-melancolică, impresia definitivă a bucății. 
_$ 69. Ca exemplu de originalitate plastică contem pla- 

tivă avem capodoperele lui Bminescu: „Somnoroase pă 

sărele“ şi „Crăiasa din poveşti -. Pentru a șimţi far- 

mecul contemplativ al: poeziei „Somnoroase păsărele“ , 

trebue s'o cităm întreagă: 

Somnoroase păsărele rece lebăda pe ape 

Pe la cuiburi se adună Intre trestii să se culee 

Se ascund în rămurele Fie-ţi îngerii aproape 

Noapte bună! Somnul dulce! 

Doar isvoarele suspină Peste-a nopţii feerie 

Pe când codrul negru tace Se vidică mîndra |nnă 

Dorni şi îlorile în grădină Totu-i vis și armouie - 

Dormi în pace. Noapte bună. 

In afară de imagina lunii care planează peste tot, 

toate imaginile sînt pe acelaş plan: nu se poate zice că 

polarizarea imaginilor se face din năantru în afară sau 

din afară înăuntru. Este caracteristica. originalității plas- 

tiee. contemplative.
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CAP. IV 
Caracterist'cele secundare sau accidentale 

ale capodoperei poetice y- 
  

$ 70. 'Caracteristicele de pînă acum sau referit, la, v- 
ginalitatea elementară, subiectivă, şi plastică, adică la acele elemente care sînt rezultatul unor sinteze între ele- 
mentele subiective şi cele sufleteşti. Aceste sinteze, care sînt fizice şi sufleteşti în acelaş timp, mărturisesc na- "tura psihofizică a capodoperei. Astfel originalitatea, ele- 
mentară este însuşirea ideii generatoare, care e re- zultatul primei sinteze sau îmbrăţişări între Suflet 
şi Natură, şi deci prima formă a fiinţei psihofizice a capodoperei. Originalitatea subiectivă este însuşirea pe cere o are suiletul în care se zămisleşte capocopera, care 
primeşte astfel o aureolă. Ea e deci însuşirea pe care sufletul o dă fondului, şi deci ea e rezultatul celei. de-a doua sinteze sau îmbrăţişări între Suflet şi Natură Şi în acelaş timp a doua formă a capodoperei, ca fiinţă psihofizică de sine stătătoare. In fine, originalitatea plas- tică este însușirea, pe care o dobîndese imaginile ce re- prezintă Natura, cînd, sul, influenţa; genialităţii crea- toare, care reprezintă Sufletul, se cristalizează împre- jurul ideii generatoare. 

Se înţelege de la sine că, diferitele caracteristice pe care le-am găsit cercetînd cele trei feluri de originalitate sînt esențiale, întrucît se raporiă la elementele unifica- loare al capodoperei, la elementele care fac dintr'însa. 0 fiintă psihofizică. y 
„$ 71. In afară, însă, de aceste earacteristee, capoâo- pera mai poate prezenta şi alte caracteristice, care sint împrumutate dela . Natură sau Obiect şi de la Suflet sav. Subiect, înainte de a se fi produs sinteza dintre ele. /.ceste caracteristice sînţ secundare sau accidențale şi nu pot fi puse pe acelaş plan cu caracteristicele ce se. 

că,: 

referă la sinteză dintre Natură şi Suflet. Motivul. e    
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pe cînd aceste din urmă caracteristice sînt de natură 
psihotizică, şi prezenţa lor e şi dovada că avem âface 
cu 0 capouoperă, — caracteristicele celelalte sint, or 

sufleteşti orj fizice, şi prezenţa lor nu e mei o: do-: 
vudă că opera în care se găsesc este o capodoperă. Ele 
dar au importanţă numai după ce se'va fi dovedit că 
opera dată prezintă caracteristicile psihofizice. Ii caz 

cnd această: dovadă nu s'a tăcut, caracteristicele fie ele 
suileteşti, fie ele fizice n'au nici-o importanţă, deşi cri- 

tica curentă locmai dimtr'însele fac temeiul studiului, ei. 

$, 72. Această falsă proe-dare a eriticei curente, care, 
în loc să scoată în reliei notele esenţiale, relevă în: ca- 
racterizarea unei opere poetice, mai mult notele -secun- 
dare sau accidentale are totuşi un temeiu. Acest temeiu 

este faptul că, într'6. capodoperă, în -care -sintezele 

parţiale, ca şi sinteza totală, sau îndeplinit pentru a 

da, naştere la fiinţa psihofizică, caracterele secundare 6ş 
mult mai mult în revef decât caracteristicele esențiale. 
Astfel e mult mai uşor de determinaţ dacă o capodoperă 

„este religioasă, mistică, sau filosofică decît dacă e su- 
blimă, iramoasă şi graţioasă. E mult mai uşor să vezi 

într'o capodoperă: severitatea şi ironia decit reprezen- 

tabilitatea. sau seninătatea. E mult mai distinct mate- 
rialul istorie sau actual dintr'însa, decât inhibiţiunea sau 
incisivitatea. 

Dar motivul cel mai însemnat al superficialităţii 

criticei, din acest punct de. vedere, este faptul că-i lip- 

seşte cultura estetică adevărată, care ştie să facă deose- 

birea dintre o capodoperă, şi noianul de opere de talent 
sau de virtuozitate, şi ea, fiind nevoită să se ocupe 
mai mult de acestea din urmă, nici nu mai cercetează 

caracteristicele esenţiale, care presupune sinteza desăvir- 

şită, ci se mărgineşte la aceste caracteristice secundare 

mai uşor de relevat, De aci o confuzie în privinţa valorii 

diferitelor opere, care, deşi trebueycereetate, mai întîi, 

din. punct. de vedere estetic, sînt examinate din alte
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puncte de vedere, şi considerate ca fiind de valoare, fără 
ca. ele să îndeplinească condiţiile esenţiale. Din -acest 
„haos de. valorificări, cu greu ese la iveală capodopera, 

- pe care..numai bunul simţ, sub forma gustului nepre- 
venit, o seoate, cu timpul, din rîndul mediocrităţilor şi 

„0 consacră nemuririi. 
| Oricum ar fi, distineţiunea între caracteristicile e- 
senţiale şi cele secundare trebue bine accentuată, fiindcă 
numai astfel judecata, estetică — și deci şi cea poetică — 
poate „avea un îndreptar sigur. - 
"8 78; Caraeteristicele secundare ale originalității ele 
mentare sint de natură psihică — dacă: derivă din 
Suflet, — sau de natură fizică — dacă derivă din Natura, 
cu care e menită, în capodoperă, să facă sinteză. 

:-. Din punet de vedere subiectiv sau psihic, capodo- 
„pera— înainte de a determina sinteza ce constitue ori- 
ginalitatea elementară — poate fi religioasă (în legătură 
cu. voinţa), ' filosofică (în legătură cu inteligenţa) şi 
mistică (în legătură eu sentimentul). Exemplu de capo- 
doperă literară religioasă este „Evanghelia lui Sf. Joan“; 
„exemplu de capodoperă ideologică filosofică este „Fedon'“ 
al lui Platon; exemplu de capodoperă ideologică mistică 
este „Sartor resartus“ al lui Carlyle. In. poezie — şi 
anume în poezia -romînească — exemplu de capodoperă 
poetică religioasă este „Pe Golgota“ de Gregorian; 
“exemplu de' capodoperă poetică filosofică este „Isus“ de 
Cerna; exemplu de. capodoperă poetică mistică este „Ru- 
găciunea unui dac“ de Pmmineseu, In capodoperă .re- 
ligioasă „Pe Golgota“ Sfintul Iosif este înfăţişat la pi- 
cioarele crucii lui Isus blestemînd pe Dumnezeu, pen- 
trucă a lăsat ca fiul său să fie răstignit. Dar, 
aminte faptele şi vorbele pe care Isus le-a făcut şi le-a rostit în viaţă, îşi dă seama încetul eu încetul că Isus nu „este fiul său, cum a crezut, ci că este chi 
„care a suferit pentru oameni 
mîne decît să 

aducîndu-şi 

ar Dumnezeu, 
şi înaintea căruia nu-i ră- 

se posternă sdrobit de umilinţă. Procesul  
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- 
acesta ce lu neeredinţă şi blastemie la credinţă şi umi- 
iinţă este un proces care, petrecîndu-se în sufletul cuiva, 
îi atinge mai întîi voința şi-i îndreptează faptele pe ali 
drug. decît cel de mai naimte. Este caracteristica reli- 

giozităţii. | i | 

- În „Isus de Cerna inspiraţia nu mai € religioasă, 

ci filosofică. El nu concepe pe Isus ca Dumnezeu, ci 

ca om. Dacă Isus ar fi fost Dumnezeu, n'ar fi avut 
niciun merit să erte pe cei ce l-au răstignit. Meritul cel 
mare a] lui Isus a fost că, fiind om, a putut să se înalțe 

şi să zică: „lurtă-i, Doamne, căci nu ştiu ce fac“. Pentru 

Cerna, Isus este un simbol al omenirii suferinde, și el 

nu-şi va pierde ultimul spin din cununa 'cea plină de 
umilință, decât atunci cînd ultimul om nu va mai suferi 

pe nedrept. Această concepţiune, care ne face să privim 

lucrurile altfel decît ni le prescrie credinţa. religioasă, 

şi la care poetul ajunge prin frămîntarea gîndirii, este 

caracteristica, gîndirii filosofice. 
In „Rugăciunea unui Dac“, Eminescu ne arată un 

suflet care se cufundă în: contemplarea propriei dureri, 
ca în contemplarea, celei mai mari fericiri şi nu are alt- 

ceva de dorit pe lume decît. ca această durere să devină 

cît mai groaznică, pentru ca să-și găsească sfîrşitul 

vieţii, pe care o urăște. Este o răsturnare cu -desăvir- 

şire a valorilor reale, lueru ce nu cadrează nici cu ce- 

rinţele credinţei, nici cu acelea ale raţiunii: este o por- 

nire necugetată, instinctivă, extaziată a. simţirii. Este 

caracteristica mistieismului, a supunerii întregului su- 

flot“ cerinţelor sensibilităţii exacerbate. 

$ 74. Din punet de vedere obiectiv, capodopera, îna- 

inte de sinteza ce ne dă originalitatea, elementară, poate 

să fie intimă sau individuală, naţională sau patriotică 

si socială sau umanitară. Exemplu de capodoperă poe- 

tică individuală este capodopera lui Eminescu, „S'a dus 

amorul“. Exemplu de capodoperă poetică patriotică este 

„Scrisoarea III“ de Eminescu. Exemplu de capodoperă
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socială sau umanitară este „Anul 1840“ de Gr. Alexan- 
drescu. | | , 

In „S'a dus amorul“, Eminescu, gîndindu-se la, iu- 
birea, ce-o avusese pentru draga, lui, deserie acele mo- , 
mente de dumnezeiască simţire în care uitau de tot, de 
toate, şi chiar de Dumnezeu, iar, acum nu-şi explică 
peirea lor decît printwacel suprem egoism. Este o stare 
sufletească, ce are aerul că nu priveşte decît pe poet şi 
intimitatea sufletului lui; dar. această stare sufletească 
este aşa de limpede, de intensă şi de eald pătvunză 

„toare, că ea, se sălăşlueşte în inimile tuturor, chiar dacă 
mau trecut prin astfel de momente sufleteşti. Este ca- 
racteristica. capodoperei poatice intime. 

In. „Scrisoarea III“, Eminescu. pune în contrast 
micimea; politică, a vremilor în care trăeşte cu înălțimea 
moral-politică, pe care un iubitor de patrie "trebue. s% 
aibă şi pe care el o: concretizează în figura lui Mircea, 
atât de simplu la înfăţişare şi la port, car atit de mînâru 
în iubirea lui de neam şi atât de destoinic în apărarea lui 
în contra acelora ce-i ameninţă moşia, că ne umple de en- 
tusiasm şi de admiraţie pentru acest idea]. Este o stare 
sufletească, pe care nu ca individ o are, ci ea figură re- 
prezentativă .a unui întreg popor —al poporului romi- 
nesc. Este caracteristica unei capodopere poetice. patri- otice. 

| 
In fine, în „Anul 1840“, Grigore Alexandrescu nu se - gîndeşte nici la el însuşi, nici la neam, ci la omenire. Dorinţa “lui aprigă este ca omenirea să scape de neno- rocirile trecutului, de foamete, de apăsare şi de răsboae, şi să devină o. singură familie, o turmă şi-un păstor, — şi o. doreşte :atîţ de aprig că o vrea îndeplinită chiar cu sacrificiul propriei sale fericiri. Poetul se cufundă cu interesele omenirii; de propriile interese nici nu vrea să ştie. Este culmea altruismului şi una din cele mai ti pice caracteristice ale poeziei umanitare sau sociale. --*8-75. Tveeînd acnim la caraeteristicele secundare ale ?
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Sufletului şi Naturii, înainte de a se sintetiza în origi- 
nalitatea subiectivă, avem aceleaşi puncte de vedere — 
pentru determinarea obiectului şi subiectului implicat ” 
în capodoperă. 

Din punctul de vedere al subiectului, earacteristicele 

secundare se cuprind sub numele general de atitudine. 
Faţă de obiectul constituit din imaginile ce cristalizează 
ideia, generatoare, sufletul poetului poate să aibă sau o 
atitudine aspră severă, sau o atitudine veselă, vioae 
sau spirituală, sau o atitudine dublă. Atitudinea dublă 
poate să fie, sau a bonomiei, sau a ironiei, sau a humo- 
rului englez. | | | 

Exemplu de atitudine severă găsim în capodopera 
lui Eminescu „Mortua est“; exemplu de atitudine spi- 

rituală este accea din „Ciîinile şi Cătelul“ de Gr. Alezan- 
dpescu. Exemple de atitudine dublă găsim în Seri- 
soarea 1“ de Eminescu. In ..Puntea lui Rumi“, minunata. 
baladă humoristică a lui Coşbuc, găsim bonomia; iar 

în rolul lui Ion din-„Năpasta“ de Caragiale avem hu- 
morul englez. “ 

In „Mortua est“, Eminescu priveşte cu o seriozi- 
tate înfiorată şi frămîntată soarta omenirii, din inci- 
dentul morţii unei copile plină de frumuseţe şi de da- 
ruri sufleteşti. El nu pricepe cum atîta cumintenie şi fru- 
museţe a putut să piară. La început e bîntuită de ideia că 
poate s'a înălțat în raiul ereştin unde strălucirea frumu- 

seţii ei serafice era de nevoe. Pe urmă, gîndul materialis- 
mului îl fură, și îşi explică moartea fetei ca şi viaţa tre- 
cătoare a lumilor. Căci lumea e un nimic şi frumuseţile 

şi înţelepciunea copilei a venit pe lume ca să se facă lut. 

Dar un alt gînd fură pe poet. Lumea şi viaţa, aşa cum 

sînt, sînt o nefericire. Şi e mai bine pentru biata copilă, 

că, cu o zi mai de: vreme, sa pierdut în neant. Dar 

nici 'cu această idee sufletul său frămîntat nu se liniş- 

teşte. Lipsa fără sens a lumii îl turbură pînă la nebunie 

şi n'o poate pricepe decît dacă nu e Dumnezeu pe lume: 

-
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Precum, se vede, pretutindeni, poetul îşi încordează gîn- 

durile la, înălţimea serioasă a problemei. Esţe carac 
teristica atitudinei severe, pe care sufletul poetului e 
are în această capodoperă. , 

In capodopera fabulistică „Ciinile şi: cățelul“, poc- 
tul priveşte cu veselie conținută şi cu spirit bucuria Că- 

telului, când aude că Samson, dulăul din curte, vrea să 

fie deopotrivă cu toată lumea. Tot cu aceeaşi veselie 
însă, ce ni se comunică şi nouă, poetul priveşte şi răs- 

punsul lui Samson, care ar vrea egalitate, „dar nu pen- 

tru căţei“. Oricât de serioasă şi adevărată ar fi această 
învăţătură ea în ea însăși, în fabula lui Grigore Alexan- 

drescu ia un aspect vioiu şi spiritual. Este carac- 
teristica alitudinei spirituale a poetului. 

In ce priveşte atitudinea dublă ea constă în nepo- 
trivirea oarecum voită dintre atitudinea sufletească a 

poetului şi obiecţul plăsmuit de ideia generatoare, între 
Sufletul obiectivat şi Natura obiectivată. Astfel, - cînd 
Eminescu, în „Serisoarea I“ ne vorbeşte de recunoştinţa 
posterităţii, în pasagiul: 

Ba, să vezi, posteritatea este încă şi mai dreaptă 

nu( are atitudinea cerută; de obiect: numeşte „drept“ 
ceeace, după cele ce urmează, numai drept nu este. E 
caracteristica ironiei. Maestrul ironiei în literatura ro- 
mînă este Titu Maiorescu, şi anume cu deosebire în 
opusculul în proză „Beţia de cuvinte“. 

Atitudinea de bonomie se găseşte în mod carac- 
teristie în „Puntea lui Rumi“ de Coşbuc, în care poetul, 
prin gura învățatului Rumi, arată limpede, dar fără 
răutate, ce șubredă este cinstea femeii, fapt care, însă, 
ur trebui să-l indigneze. . 

In fine, humorul englez îl găsim în rolul. lui Ion 
din „Năpasta“ de Caragiale, în care atitudinea. perso- 
nagiului,: aşa cum ni-l arață „poetul, prin vorbirea lui 
esțe rizibilă, efectul ce-l face însă asupra noastră e du- 
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veros. Astfel e povestirea lui Lon cum a scăpat de la 

ocnă. Trimis saducă apă, — Maica Domnului i-a trimis 

o veveriţă care i-a făcut cu mîna să se ia după ea; şi 

el, ştiind că e trimeasă chiar de Maica. Domnului pentru 

el, a lăsat doniţele şi s'a luat după dînsa, pînă ce scapă 

din ocnă şi se trezeşte, tehuiu,. în satul său. Această po- 

vestire naivă ne scoate totuşi lacrimi, cînd ştim că Lone 

e un biet nebun, a cărui nebunie a provenit din bătăi.* 

Este caracteristica atitudinei duble numită humor englez. 

$ 76. Din punctul de vedere al obiectului, capod6- 

pera, înainte de sinteza originalității subiective, se poate 

prezenta sau cu înfăţişarea vizuală, atunci cînd imagi 

nile, pe care le aureolează prin sinteza sa, sînt mai mult 

din domeniul vizualităţii. Astfel sînt, de pildă, cele trei 

imagini ale „Luceafărului“ cînd, înamorat de „Cătălina“. 

se rupe din cer şi vine s'o vază în iatacul ei. 

Prima imagine: 

Și cât de viu s'aprinde el 
In fiecare seară 

Spre umbra negrului cast. 

Cînd ea o să-i apară 

Și pas cu pas pe urma ei 
Alunecă ?m - odae 

"Pesînd cu recze-i scântei. 
O mreaţă de văpae, 

A doua imagine: 

Uşor el trece peste prag. - 

Pe marginea. ferestii - 

Şi ţine 'n mînă un toiag 

Incununat cu trestii. 

Părea un tînăr Voevod 

Cu păr de aur moale , 

Un vînăt giulgiu se 'nchee noă 

Pe urmele goale,
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- Iar umbra feţei străvezii 
E albă ca de ceară 

Un mort frumos cu ochii vii 
Ce scîntee 'n afară, 

" In fine, a treia imagine: . 

“Pe viţele-i negre de păr 
“Coroana-i arde pare 

Venca -plutind în adevăr 
Scăldat în foc de soare, 

"Din negru giulgiu se desfăsor 
- “Marmoreele brață; - : “EL vine trist şi gînditor 

DR „Și palid e la faţă, 

Dar ochii mari şi minunaţi 
Lucese adînc, himeric, 

Ca două patimi fără saţ 
Și pline de 'ntuneric. 

Mai toate imaginile din aceste întăţişări ale lui Hy- perion, eroul din poema -„Luceafărul“, sînt luate din sfera, văzului. De aceea, imaginile sînt nespus de colo- - rate. Este earacteristica mentalității vizuale. Mentalitatea auditivă se vede evident din exemplele pe care le-am adus din „Nunta, Zamfirii“ ge Coşbuc si „Doina“ de St. O. Iosif (8:57... 
Mentalitatea motorie se vede tot în „Luceafărul“ în descrierea furişării lui Cătălin către Cătălina: 

In vremea asta Cătălin . 
Viclean copil de casă 

Ce umple cupele cu uim 
Mesenilor la masă. 

Un paj ce poartă Pas cu pas 
A "'mpărătesei rochii 

Băiat de flori şi de pripas 
Dar îndrăsneț cu. ochii.
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Cu obrajii ca do: bujori - 
De rumeni, bată-i vina, 

Se furișenză pînditor 
Privind la Catalina. 

Tot aşa din descrierea. jocului din „Nunta Zam- 
firii“, Dar imaginile motorii nu fac efect deosebit decit 
cînd sînt ajutate de cele vizuale şi auditive. 

In acest caz avem originalitatea, subiectivă eu men- 
talitate poetică integrală, cum se descopere mai. adesea. 
în capodoperele poetice. Astfel următorul pasagiu dih 
„Mortua, est“: - 

O rază te 'nalță, un cîntec te duce 
Cu mîinile albe pe piept; puse cruce: 
Cînd torsul s'aude l'al vrăjilor: caer 
Argint e pe ape şi aur în aer. 

„O rază“ e imagine vizuală; „tenalţă“ e motorie; 
„un cîntec“ e auditivă; „te duce“ e iarăşi motorie. „Cii 
mîinile albe“ şi „cruce“ sînt vizuale, dar „puse cruce“ 

este motorie; torsul este „auditiv“, „caerul vrajilor, mo- 
tor, „argintul“ şi „aurul“, vizuale... 

O asemenea îmbinare de imagini deosebite — şi de 
toate felurile de imagini — este catacteristica - mentali- 

tăţii poetice integrale. 
$ 77. Originalitatea plastică are şi ea mai multe ca- 

racteristice secundare, dacă privim capodopera din 

punctul de vedere al materialului ce-l dă subiectul (ge- 

nialitatea creatoare) sau obiectul (imaginile ce încorpo- 

rează ideia generatoare). Astfel, din punctul de vedere al 

subiectului, sau Sufletului, originalitatea plastică poate 

ți simplă sau pură, metaforică şi simbolică. i 

Se numeşte pură sau simplă originalitatea, plastică 

ori de cîte ori imaginile ce o formează se înţelege “n sens 

propriu, fără niciun alt raport cu vreo idee exterioară. 

Astfel d. ex..poezia „Singurătate“ de Eminescu OrigI- 

nalitatea plastică e pură:
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Cu perdelele lăsate 
Stau la masa mea, de brad 
Focul pilpîe în sobă 
ară eu pe gînduri cad.. 

““Loate imagniile din această strofă nu au alt înţeles 
decît acela. care răsare direct din vorbele şi propoziţiu- 
nile în care se exprimă. 

Se numeşte. simbolică originalitatea plastică cînd 
imaginile ce se cristalizează împrejurul ideii generatoare 
au alt îmţeles Cect acela ce rezultă din şirul de vorbe şi 
frase, în care se exprimă. Aşa, d. ex., poema „Lucea- 
fărul“ de Eminescu este simbolică, pentrucă nici Cătă. 
lina nu e Cătălină, ci orice fată fără alte aspirații decit 
cele pământeşti şi reale; nici Hyperion nu e luceafărul 
din cer, ci orice poet genial, a cărui misiune este de. a 
pluti peste preocupările lumești, şi de a rămîne în înăi- 
țimea lui peste vieaţa vulgară, veşnic creator de luni 
ideale. Fără acest înţeles, ce se naşte în sufletul 
nostru, de-asupra frumuscților concrete ale acestei ţesă- 

„turi de evenimente din lumea basmelor, poezia ar ră- 
mine o simplă poveste, — deci cu o valoare redusă — şi 
nimic altceva. Este caracteristica originalității plastice 
simbolice. ” 

Originalitatea plastică intermediară care nu e nici 
pură nici simbolică, dar arc amîndouă, caracterele, ce 
deobiceiu se rezolvă în metafore şi mai cu seamă con 
paraţiuni, se numește originalitate plastică metaforică. 
Aşa d. ex. în citata elegie de Eminescu „Melancolie“, cu 
toată vioiciunea realistă a imaginilor, care pot fi înţe- 
lese şi în înţelesul lor propriu, ele totuşi nu-şi dobîndes: 
adevăratul înţeles decît de la raportul expres sau sub. 
înţeles dintre ele şi alte imagini, prin care poetul îşi 
arâtă dezvoltarea sufletească în una, pierderii credin- 
țelor copilăriei. Descrierea, bisericii pustii 
vintul prin ferestrele spar 
a mai rămas umbra sfinţ 

» în care ţiue 
te, în care pe icoanele de-abia 
ilor şi în care nu trăese decit
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carii ce 'rod lemnul şi grcerii tomnatici, nu are interes, 

ea. prin ea, ca înt”un pastel: interesul, ce avem pentru 

această dezolantă imagine, provine din pricină că la ea 

vaportăm imaginea sufletului. poetului - părăsit” de -ere- 

zurile şi credinţele copilăriei: . a a 

Credinţa zugrăvește icoanele. n biserici a 

Şi ea-mi pusese m suflet-credinţele feerici 
„Dar de-a vieţii. soartă şi de-al furtunii pas. .. 
Abia conture şte:se și triste au rămas a 

Este caracteristica originalității plastice metaforice. 

Ş 78. Din punctul de vedere al obiectului sau Na- 
turii capodopera, înainte de a avea originalitatea plas- 

tică, poate să se revele în imagini luate din trecutul is- - 

toriei, din actualitatea vietii de astăzi sau dintro lume 

convenţională alcătuită prin capriciul. genialităţii crea. 

toare. In primul caz, avem originalitate plastică istorică; 

în al doilea caz, originalitatea plastică actuală; și, în al” 

treilea caz; originalitate plastică convențională. - 

Ca exemplu de originalitate plastică istorii avem 

capodopera lui Mihail Sorbul „Letopiseţi“ sau „Moartea. . 

Cleopatrei“ de Mihail Păşcanu. Ca exemplu de origi-“ 

nalitate plastică actuală avem „O scrisoare pierdută“ de 

Caragiale. Ca exemplu de originalitate plastică conven- 

fională avem „Prometeu“ de Victor Eftimiu. 

| In „Letopiseţii“ lui Mahail Sorbul avem drept cadru 

şi personagii viaţa externă şi sufletească a Românilor 

din clasa superioară din secolul XVI. Personagiul cen- 

teal, Lon Vodă Cel cumplit, este însufleţit de ambiția 

polică, ce-şi are toate organele de a se înfăptui: capa- 

citatea, stăpînirea de sine, încrederea, curajul, simţul 

realităţii: şi, mai pre sus de toate, puterea dominatoare. 

Dar. toate aceste însuşiri sufleteşti nu sint ale unui per- 

sonagiu convenţional, sau actual, ci al unui personagiu 

omînese din secolul XVI. Aceasta se vede din natura
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faptelor, din felul vorbirii, din întorsătnra gîndurilor.. 
Este vn adevărat model de originalitate pla<tică istorică. 

Intr”. O scrisoare pierdută“. viata imasinată e aneca 
a actualități, în care a scris poetul. — prlitica de pe vre. 
modificării constituțiunii romîne din J882. Acest fapt a 
făcut ca multă vreme această comedie să rămînă neîu- 
țeleasă în adevărata ei valoare, mai toate considerînd-o 
ca o comedie de moravuri. 'care ru free altceva decît să 
reproducă, prin imitație viața politică de atunci.-Cu tre- 
cerea vremei. s'a văzut că viata acelei actualități era 
numai un. cadru pentru a turna într'însul comicul îre- 
zistibil al ambițivnii politice. Acest comic. cu rădăcini 
adînei în sufletul personagi'lor, constitue viata etornă 
a acestei comedii. care, actuală în cadru. e vesnice actuală, 
pentru toti oamenii în conţinut. Este caracteristica origi- 
nalităţii plastice actuale. 

In „Prometeu“, Efţimiu ne transportă cu fantazia 
pe vremea, raporturilor dintre titanul Prometeu şi o0a- 
meni, cu intenţia de a ne sensibiliza nerecunoştința u- 
mană. Acest cadru nu e nici istoric, nici actual: Pro- 
meteu este o figură mitologică, iar raporturile lui cu 
oamenii sînt invenţivni imaginare de-ale poctului. Egte 
caracteristica originalității plastice convenționale. * 

. . 
N 

CAP. YV 

“Rezumatul caracteristicelor fondului 
e unei capodopere. 

879. Rezumînd în nai multe. tablouri, caracteris- „ticele cu care se prezintă diferitele feluri de originalitate, avem: 
7 - = ee me mm a mata me a -
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ORIGINALITATEA POETICA 

I * 

- Originalitatea elementară. 

a) Caraecteristice după graful perfecțiunii 

brută - perfectă manierată 

b) Caraeteristice -esențiale sau primăre 

1) După intensitate 2) După calitate 3) După tonalitate 

sublimă . . . . humoristică. . . . . optimistă 
frumoasă . . . naivă. . . .. . . olimpiană 
grațioasă . . . + patetică . » ... . «  pesimistă 

"c) Caracteristice accidentale sau secundare. . 

'-4):Din punctul de:vedere al 2) Din punctul de vedere al 
subiectului obiectului 

„religioasă - Înțimă 
„filosofică „patriotică 

-mâatică umanitară 

N 

Originalitatea subiectivă sau estetică 

a) Caracteristice după gradul perfecțiunii 

superficială - adihcă necompletă 

_ 6) Qaraeteristice primare sau esenţiale: 

'.4).Dăpă intensitate * 2) După calitate 3). După tonalitate 

| - retorică _ 7 -imaginativă - exultantă 

“echilibrată abstractă senină” - 

“  “primilivă - veprezentativă deprimantă
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c) Caracteristice secundare sau accidentale 

1) Din punct de vedere al 2) Din punct de vedeze al 

subiectului obiectului 

Atitudine: severă Mentalitate vizuală 

spirituală . auditivă | . 
dublă: | nteg rală 

bonomie, ' humor, îronie. „ motorie ] 

NI 

Originalitate plastică 

a) Caracteristiee după gradul perfecțiunii 

genuină perfecționată calculată 

b) Caracteristice primare sau esențiale 

PD După intensitate 2) După calitate 3) După tonailiiate 

ingenioasă fantastică explozivă 
„ artistică imcisivă (geometrică) contemplativă:* 
naturală realistă înhibitivă * 

c) Caraeteristice secundare sau accidentale 

1) Din punct de vedere al 2) Din punct de vedere al 

subiectului obiectului 

pură istorică 
meta forică | actuală 
simbolică convențională 

CAP. VI 

Originalitatea mistică 
Tipul clasic, romantic şi realist. 

$ 80. Originalitatea elementară, subiectivă şi plas- 
tică, deşi absolut, deosebite una de alta, totuşi într'o ca- 
podoperă fac una, întocmai precum voinţa, sensibili- 
tatea şi inteligenţa, deşi radical deosebite între dînsele, 
fac un „Singur suflet. Şi, precum acestea se reunesc între
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dinsele în. pătura conştientă dar inanalizabilă a con- 

ştiinţei, în adîueurile mistice ale sufletului, prin ele- , 
mentul mistice, tot aşa, cele trei feluri de originalitate ! 

se reunesc şi fac o singură originalitate, pe care, prin 
analogie, o numim tot mistică. Această procedăre este ! 

întemeiată pe faptul că originalitatea elementară, este 
mai mult de natură voliţional-energetică; originalitatea 
subiectivă este mai mult de natură afectivă; iar origina- 
litatea plastică este. de natură mai mult intelectuală. 

fieem măi mult, pentru că fiecăre din ele, precuri am 
văzut, pentru ca să aibă realitate, 4rebue fio integrală 

adică trebue să se prezinte ca o unitate a cclor trei ma- 
nifestări suflsteşti, în care două manifestări se subor- 
donează. celei de-a treia. Originalitatea mistică deci este 
vezultatul celor trei feluri de originalitate, care se uni- 

fică înti”'însa pe baza sensibilităţii, ca cea mai euprin- 
zătoare din ele şi ca una ce coste caracteristica esenţială 

a tuturor capodoperelor artistice, şi deci, şi a celor 
poetice. - 

In adovăr capodoperă î în genere reprezintă, în pa- | 

trimoniul comun al omenirii, elementul permanent al! 
sensibilităţii umane, precum, în acelaş patrimoniu, le-. 
gile ştiinţifice reprezintă elementul permanent al inte-! 

ligenții omeneşti, iar faptele istorice, elementul permă- 

nent al voinței. Cu alte cuvinte, dacă, prin adevăr, în- 

țelegem ceeace este: permanent în conştiinţa umană, 

atunci avem trei feluri 'de adevăr: adevărul ştiinţific, 

întelectudl, reprezentat prin legile ştiinţifice; adevărul 

pragmatic, volitiv, reprezentat prin faptele istorice, şi 

adevărul afeciw reprezentat prin capodopera poetică, şi 

artistică. 

Oricum ar fi, originalitatea mistică unifică cele trei 

feluri de originalitate, întruina, singură, dînd naştere, | 

după cum unificarea se face pe baza unei originalităţi 

sau a alteia, la trei tipuri literare: tipul romantic, tipul 

clasic, şi tipul realist. 

76321. — M. Dragomirescu. Teoria Poeziei
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$ 81. Tipul romantic se constitue pe baza origina- 
“lităţii elementare, şi anume pe baza intensității — pe ca 

racteristica sublhmului. Sublimului îi corespunde orizi- 

nalitatea subiectivă. retorică şi originalitatea plastică în- 
genioasă. Astfel se caracterizează d. ex. „Napoleon II” 
de Victor Ilugo, reprezentantul lirismului fomantie fran- 

„cez: sublim ca sentiment, retosic ca avînt, ingenios în 
combinaţia momentelor. 

In acelaş timp, ea note subordonate, găsim în tipul 

romantic anume caracteristice din punctul de vedere ai 
calităţii şi. din punctul de vedere al tonalităţii. Astfel, 

„din punctul de vedere al calităţii, tipul romantic are 
ca note subordonate umoristicul din originalitatea. ele- 
mentară, îinaginativul din originalitea subiectivă şi fan- 
tasticul din originalitatea, plastică. Poeziile lui Eminescu 
sînt deobiceiu romantice prin imaginativitate, mai puţin 
prin umoristic şi destul prin fantastie. Caracteristic, di 
acest punct de vedere, este „Luceafărul“, care, mai pre- 
tutindeni, este imaginativ; este fantastic peste tot, afară” 
de scenele dintre Catalin şi Cătălina, şi humoristie nu- 
mai în. aceste scene. Cu alte cuvinte „Luceafărul“ este 
romantic numai prin aceste note subordonate. 

Din punctul de vedere al tonalităţii, originalitatea 
elementară în tipul romantice este optimistă, origina- 
litatea subiectivă exultantă, originalitatea, plaștică explo 
ziwă. Deşi poeziile lui Eminescu sînt tratate de criticii 
superficiali ca, romantice, niciuna, din caracteristicele to- 
nalităţii romantice nu se găseşte în ele, decât rareori. 

| Rezumînd, tipul romantice are drept caraeteristice 
fundamentale: sublimul,  vetorismul. şi ingeniozitateu; 
"ar drept caracteristice -subordonate avem la tipul ro- 

„mantie: humoristicul, imaginativul, fantasticul; optimis- 
mul, exultanța şi exploaivitatea. 

$ 82. 'Tipul realist se constitue pe baza originalității 
elementare dar pe caracteristica intelectuală a calităţii —a pateticului. Pateticului îi corespunde originalitatea
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subiectivă reprezentativă şi originalitatea plastică re- 

«listă. Din tipul realist, fac parte „Amintirile din copi- 

tărie“ de Creangă în sensul că interesul lor constă din 
diferitele peripeții, în care este angajat sufletul lui Ion, 

povestitorul, fără ca atitudinea sa de bonomie să devină 

humo* sau naivitate. Cu toată aparenţa contrarie „A- 

mintirile din copilărie“ ale lui Creangă sînt patetice. - 
Patetismului îi corespunde originalitatea subiectivă re- 
prezentativă în sensul că imaginile păstrează coloritul 
realităţii, şi originalitatea plastică realistă, în sensul că 
diferitele combinaţiuni organice ale genialității cerea 
toare seamănă, ca şi cînd ar fi — dar fără să fie — imi- 
iate' după natură. In afară de aceste note fundamentale, 

lipul realist mai are şi alte note subordonate. Astfel din 

punctul de vedere al intensității, tipul realist are ca 

notă earacteristică, opusul sublimului, — grațiosul. Gra- 

tiosului îi corespunde originalitatea subiectivă primitivă 

si. originalitatea. plastică naturală. | | 

| Astfel „Amintirile din copilărie“ ale lui Creangă 
sînt graţioase în sensul că ne captivează puterea de con- 
iemplaţiune prin lucruri mărunte; sînt primitive în sen- 

sul că culoarea lucrurilor ce deserie sint prea puţin 

influențate de sufletul de artist al poetului; sînt na- 

'urale în sensul că lucrurile parcă sînt plăsmuite ele 

prin ele fără intenţia awtistică u genialităţii creatoare. 

Cu alte cuvinte „Amintirile din copilărie“ ale lui Creangă 

au, şi din punetul de “vedere al calităţii, şi din punctul 

de vedere al tonalităţii, însuşirile tipului realist. | 

Din punctul de vedere 'al tonalităţii, originalitatea | 

clementară în tipul realist este pesimistă, originali-, | 

tatea subiectivă, — deprimantă, originalitatea plasti- 

că, — imhibitivă, Tipic realiste din punctul de vedere , 

al tonalităţii sînt multe din poeziile lui Eminescu, care 

se disting toemai prin pesimism inhibitiv şi chiar de- 

primanță, deşi mai var. Din acest punct de vedere „A-
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liste, ci, cum vom vedea, 'clasice. o 
„ Rezumînd, tipul realist are drept caracteristice Tun- 

„damentale;  patăticul, reprezentabilitatea şi reulismul;, 
iar drept caracteristice secundare: grațiosul, primitivis- 

anal, naturalismul; pesimismul, deprimanța şi îmhibiţia. 
- 8 83. Tipul clasice se întemeiază, ca şi celelalte, pe. origialitatea, elementară, dar pe căracteristica, din pue tul de. vedere al tonalităţii — pe olimpianism. Omlianpia- | ntomaului îi corespunde originalitatea subicetivă senină .-si originalitatea plastică contemplativă. Cu aceste note „Putem caracteriza „Luceafărul“ de Eminescu a cărui „seninătate“ a fost subliniată de Titu Maiorescu, . în 

studiul ce însoţeşte ediţia poeziilor poetului şi al vărui. olimpianism contrastează cu pesimismul din „Serisori“. In acelaş timp, tipul clasic mai se prezintă şi cu - note subordonate din punctul de vedere a] intensității şi - calităţii. Astfel din punctul de vedere al intensității, lipul clasic poate avea originalitatea, clementază . fru- moasă, originalitatea, subiectivă ponderată şi originali- tatea, plastică” artistică. Cu toată corectitudinea cerută 
de genul dramei, „O. scrisoare pierdută“ de Caragiale . se prezintă cu aceste noţ secundare. Concepţia, acestei comedii se desprinde cu deosebire din figurile lui Ca-| țaveneu, 'Tipătescu şi „Coana, Zojţica“, ce contrastează. cu graţiosul ce întâlnim în celelalte personagii secundare, cum e Cetăţeanul Turmentat, Agamiţă Dandanache, Pristanda, Farfuride și cu Sublimul încrederii ce în- tîlnim în 'Prahanache. Cu alte cuvinte „O scrisoare pier- dută“ este din: punctul de vedere al intensității fru- moasă, fiind nuanţată, după cerinţele ereațiunilor ge niale, en caracteristice contrare: cu sublimul şi graţiosul. In acelaş timp, replicele diferitelor personagii, deşi destul de concrete pentaru înfăptuirea stărilor sufleteşti a diferitelor personagii, nu sînt, nici retorice (fiindcă autorul este pretutindenea obiectiv Și absent) şi cu aţit 

» 

mintirile din copilărie“ ale lui Creangă nu. sînt rea-
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mai puţin primitive, c ca unele ce au.toată votunjimea, es- 

tetică. Ele sînt în majoritatea cazurilor, ţinute în gama 

abstractă a convevsaţiei, dar cu o corectitudine ce se 

simte chiar în stileirea cuvintelor din gura, personagilor 

inculte. In fine, construcţia, întregei comedii, după a- 

naliza ce am făcut mai sus, pr ezintă originalitatea plas- 

tică ar tistică. 

Din punctul de vedere al “calităţii, tipul clasic 

aze ca note subordonate naivitatea, abstraclismul si 

“ plasticitatea geometrică sau incisivă. Tipice “din acest 

punct de vedere sînt capodoperele teatrului clasic fran- 

cez, menţionate mai sus. Toate imaginile sînt scoase din 

legături şi transfigurări de abstracţiuni. Un termen prea 

concret eră considerat ca un corp. strein, ca'-0o pată. 

Si Racine a avut să sufere critica acerbă a multora, 

pentrucă în „Athalie“ a întrebuințat cuvîntul „chien'“, 

în loe să zică „le gardien de Ja cour“. Cu alte cuvinte 

tragedia, clasică franceză are în genere orig sinalitatea. su- 

piectivă abstractă. In acelaş timp ea se remarcă Brin 

"geometrismul originalității plastice, fiind luată din acest 

punct de vedere, ca punct. de comparaţie cu alte opere 

din literatura. engleză (Dryden) sau germană (Schiller ). 

Mai puțin evidentă ar părea naivitatea, dacă num 

vbserva că în ele nu găsim, pe deoparte, pic de humor 

"şi, dacă, pe de altă parte, n'am constâta că pakțeticul 

ce găsim întrînsele este reţinut în nişte margini, ce 

mărturisesc inteligenţa inconștientă de -care sînt însu- 

fleţite stările sufletești. Tiste semnul originalității ele-, 

mentare naive. 
În literatura romînă tipică din acest punct de ve- 

dere este „Anul 1840“ do Gr. Alexandrescu, care este 

clasică prin naivitatea, abstraetismul şi ineisivitatea sa. 

Rezumînd caracteristicele tipului clasic, găsim ca 

note fundamentale: olimpianismul, senimătatea Şi Con- 

tem plativitatea, iure ca subordonate: frumuseţea, echi il 

brarea, avtistismului; —- naivitatea, abstractismul şi îmci- 

stvitatea.. 

i
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- „CAB. VU 

Concluziune 

$ 84. Elementele. fondului sau concepţiunii: ideia 

generatoare, tondui emotionul şi tondul plastic nu pot 

fi considerate ca. adevărate elemente întw'o concepţiune 

dată: 1) dacă-nu sînt izolate în “mod stringent de toate 

elementele sufletești personale ale poetului; şi 2) dacă, 

după ce au tost astfel izolate, nu se îmbină prin origi- 

nalitatea mistică întrun singur tot organic. Această 170- 

lare şi uhificare provine din faptul că adevăratul port. 

capabil. de o adevărată concepţiune,; nu lucrează cu in- 

teligenţa lui combinatoare, ca să facă din stările sale 

sufleteşti cutare sau cutare construcţie plastică. Il este 

numai contemplator şi îndrumător ul procesului cure 

se petrece într'însul, şi care, în esenţa lui, se săvirşeştt 

peste și dincolo de voinţa şi inteligenţa lui combina 

toăre. Ideia generatoare îi vine deodată în conştiinţă. 

ca ceva strein şi tiranic, deoparte, şi ca ceva dumnezeese 

şi îneîntător, de alta: sînt caracteristicele inspirățiunii 

“poetice, care sileşte pe poet să-şi încorporeze ideia, fă- 

cîndu-l să-şi părăsească orice alte interese personale. 

iar, pe de altă parte, îl captivează cu icoanele ce i s 

deşteaptă în suflet şi se cristalizează împrejurul ei. În 
acest proces, ideia generatoare ma putut proveni decit 
dinti”un act petrecut în adîncurile inanalizabile, în 
partea mistică a sufletului său, acolo unde unitatea su- 

fletească şi unitatea fiziologică fac una. In acele adîn- 

curi, dinto îmbrăţişare caracteristică a Naturii, repre 

zentată prin funcțiunile organice vegetative, cu Sufletul, 
reprezentat prin elementele inanălizabile, mistice şi uni- 
ficătoare ale conştiinţei, se produce acea scîntee embri- 
onară, în care se stabileşte. o armonie veşnică între 
ceeace este material şi ceeace este sufletesc. Această 
scintee embrionară — materie şi suflet în acelas timp —
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este începutul noii fiinţe psihofizice, care nu e individ, 
ci cu adevărat prototipul unei noi specii eterne şi de 

sine stătătoare. 
Se înţelege, atunci, că acest început de fiinţă. psi- 

lhofizică, ce-şi are întreaga individualitate, — va, ereşte 

în eonştiinţa poetului, luînd dint'însa imagini care se 
potrivese cu natura ei, rămînînd ca celelalte să trăiască 

mai departe, cum sînt, în conştiinţa lui personală. În 

acest stadiu al procesului, în care se cristalizează fondul 
plastic al capodoperei, poetul, cum am zis, nare alt 
rol decât să meargă cu conştiinţa pe urmele acelei erista- 
lizări, în care poate aduce retuşe mărunte şi neesenţiale, 

şi să se încînte ca de o minune cerească de creşterea unui 

nemaivăzut fătfrumos în sufletul său. Avînd faţă în 
fuţă: cristalizarea în imagini a ideii generatoare, şi con- 

templarea activă a poetului, care oarecum îndrumează : 

acest proces, cristalizarea va da naștere, în capodoperă, | 

la fondul plastic; iar contemplarea activă va da naştere 

la fondul emoţional. Fondul plastice, după ce se va în- 
trupa, în materialul de expresiune, se va. înfăţişa ca ori- 
ginalitate plastică. Fondul emoţional va apărea, tot 

atunci, ca originalitate subiectivă, rămînînd ca ideia 

generatoare, scînteia embrionară menită să crească în 

conştiinţa poetului, să apară ca. orginalitate elementară. 
Oricum ar fi, prin acest proces se vădeşte temeiul 

pentru care capodopera cuprinde numai imagini complet 

izolate de stările sufleteşti personale ale poetului, şi 
pentru ce ea apare ca o unitate organică. Este de ob- 
servaţ însă că toate aceste elemente, — originalitate ele: 

mentară, subiectivă, plastică, — precum și caracteristicele 

lor, nu cad în sfera conştientă a poetului, nici chiar 

după ce capodopera sa, desăviîrşit devenind, prin formă 

şi armonie, prototipul de sine. stătător al unei specii. 

Aceste elemente, pentru a putea fi deosebite, cere. o 

capacitate “discursivă, de :caxe poetul, de, obiceiu, este 

incapabil. El nu-şi dă seama, în timpul procesului de
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cristalizare a ideii generatoare, ca şi în timpul întru- 
pării în material extern, decât, de sinteza lor într'o siu- 
gură impresie. Această sinteză constitue puterea lui ge- 

nială, şi în conştiinţa existenţei acestei puteri. constă 

genialilatea lui creatoare *). 
De aci urmează că personalitatea artistică a, unui 

poet, Ylomeniul genialităţii lui creatoare, este absolut de- 
osebită, de personalitatea lui omenească şi prin nimic 
aceasta nu poate explica pe cealaltă. Personalitatea u- 
tistică este de natură psihofieică; personalitatea omt- 
nească este de naiură fizică şi sufletească. Intwe ele nu 
poate fi relaţiune explicațivă cum nu poate fi între con- 
ştiinţă şi materie. Este deosebirea radicală întve două 
lumi. Aa 

Un exemplu isbitor în această privinţă este Eni- 
nescu. Pe cât de combativ şi de personal, pe eît de con- 
vins şi retoric se arată în toată activitatea lui pers0- 
nală, cu nuanţă practică; pe atât de senin şi impersonal, 
de contemplativ şi echilibrat, se arată el în activitatea 
lui poetică. Naționalist dîrz şi înfocat, consecvent şi 
chiar strimt, polemist mîndru şi neîndurător cu adver- 
sarii, — el nu se simte astfel nici chiar în prea, puţinele 
lui produeţiuni -politico-patiiatice. E atît de puternică 
personalitatea lui artistică, încît chiar ecle mai vehe- 
mente atacuri rămîn palide faţă de poezia, ce. întau- 
pează, în contrast cu ele. Aceasta e atât de adevărat că 
„Sorisoarea III“, căreia pe nedrept i se zice „Satira III“, 
in care Eminescu ajunge de parcă atacă nominal un în- 
treg partid politic, nu poate fi considerat ca, un atac po- 
litic, niei chiar de cei mai strimţi adversari, dacă au cât; de 
cit gust artistice. Motivul e că în „Scrisoarea III“ Bm- 
nescu nu, laudă trecutul ca trecut şi nu desprefueşte-pre- 

. 

  

  

13 ” - . - 

) A avea genialitate creatoare nu însemnează, t a fi geniu. Geniul cere o desvoltare extraordinară 
2 a tuturor facultăţilor sufletesti, lucru foart 2 h . ceru foarie ra A ed. . > y T in omenire, pe,cînd genialitatea creatoare âste puterea inconştăentă oa sintatiza. e te sape mbotizare ar tistică sau poetică, — facultate ce poate coexista eu facul- şi sufletești uneori foarte scăzute,
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zeibul ca prezent, ei trecutul şi prezentul sînt numai 

mijlouce poetice pentru a pune în relief un ideal moral 

si național, reprezentat prin. figura lui Mircea cel Bă- 

irîn, care. cu modestie înfruntă pe Baiazid şi-apoi cu 

virtute îl bate la Rovine. Din deosebirea dintre perso- 

nalitatea, artistică de natură psibofizică “si dintre perso- 

nalitatea omenească, de natură fizică şi psihică, rezultă 

că poetul, cînd compune o capodoperă este impersonal. 

S 85. Din faptul că o capodoperă este izolată de 

stările sufleteşti omeneşti ale poetului şi din faptul că 

e unitară, rezultă că ea nu are rădăcini în manifestările 

conştiente şi analizabile — inteligenţă, sensibilitate, vo- 

inţă, ale poetului, ci în manifestările conştiente dar în- 

analizabile ale unităţii sufleteşti, în păturile mistice şi 

nepătrunse ale conștiinței. Capodopera. răsare din adîn- 

curile sufletului şi de aceea una dintre calităţile ei cele 

ai caracteristice este adâncimea. , 

Această naştere a capodoperei nu este pusă la cale 

„de inteligenţa poetului: ea răsare de Ja sine, spontan, din. 

acele adîncuri. De aceea, a doua calitate caracteristică, 

a capodoperei este spontaneitatea. - 

Fiind izolată de interesele personale şi subiective 

ale poetului, capodopera se mai prezintă: cu o a treia. ca- 

litate caracteristică: obiectivitatea. Aceste însuşiri sînt 

în legătură cu cele trei manifestări ale Sufletului: spon- 

taneitatea. e volitivă, obiectivitatea, este intelectuală, lar 

adîncimea este afectiv-mistică. 

$ 86. Pentru a putea gusta şi judeca 6 capodoperă - 

poetică; trebue ca să realizăm nişte condițiuni de contem-. 

plare, care să fie analoage, dacă nu chiar identice, cu 

cele de naştere şi creştere a capodoperei, “ 

Astfel, trebue mai întîi s'o realizăm în sufletul 

nostru şi să avem despre ea o imagine cât mai aproape. 

de imagimea, pe care a avut-o, În conștiința sa, poetul, 

cind a proclus- o. Pentru aceasta, o' capodoperă poetică " 

Irebue cililă și recililii adeseori, pentru co să ne rămînă 

N
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în suflet despre dinsa o îmagine cît mai bogată și cil 
mai consistentă.. De-altminteri cînd e vorba să studiem 

capodoperă, noi nu o putem studia decit raportindu ne 
la imaginea ce avem despre ea în mintea noastră. Cu 
cît această imagine va fi mai fixă în caracterele sale esen- 

țiale şi accidentale, cu atît o putem observa, şi studia mai 
bine. Dar aceasta e o primă condiţie. A doua e că reali- 

zarea în conştiinţa noastră să fie tot așa de impersonali, 

ca şi aceea de cristalizare din conștiința poetului: 

Realizînd-o cât mai întreagă si cât mai împersv- 
nală, noi putem so vedem cît mai obiectiv şi cât mai 
edâne, şi, dacă avem şi gpst înnăscut şi educat, ea se 

poate realiza cât mai spontun în sufletul nostru, :adică 

actul de contemplaţiune, prin care luăm cunoştinţă de 

ca, se va executa cît: mai fără piedică. 

$.87. Poezia nu poate fi gustată, în adevărul cei; 
"decit, în acest mod. Dar şi mai puţin poate fi judecată, 
dacă cel ce judecă nu îndeplineşte aceste condițiuni. 

Judecătorul operelor poetice se numeşte critic. le 
“1rebue să aibă capacitatea de a «lege din noianul vpr- 
relor literare pe acelea cure sînt capodopere; şi în acelaș 

timp, şi mai cu seamă, să stabilească o ierarhie între 

diferitele capodopere. Dacă cititorul luminat de litera- 
tură, du e ţinut să poată stabili hierarhia între capo: 

„dopere, el totuşi trebue să năzuiască să aibă cel puţin ca- 
pacitatea de a deosebi o capodoperă, de operele me- 
diocre, de talent sau virtuozitate, cu alte cuvinte să aibă 
capacitatea să determine valoarea generală a, operelor 
literare, ideologice şi poetice. - 

| 2. Aplicare critică. 

Ş 88. Ca să putem determina valoarea. generală îi 
diferitelor opere poetice — care ne interesează direct în 
această lucrare — trebue să ne dăm seama, cînd o con 
cepţiune sau un fond e realizai şi cînd nu. Dacă fondul 

. ,
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e realizat numui parţial, retlexiunea noastră asupra. ima- 
ginii operei, ne va arăta mai întîi că nu toate imaginile 

ce ea cuprinde sînt adevărate imagini, că adică nu. toate 

converg spre idetu generatoare. 
In adevăr, imaginile dintro operă cu genialitate 

creatoare parțială sînt de două feluri. Sînt mai întâ! 

imaginile concepționule sau psihofizice, al căror conţinut 
nu poate fi înţeles fără forma în care sînt exprimate, 
precum, şi mai cu seamă, fără raportarea la totalitatea 

celorlalte imagini ce cristalizează ideia generatoare. In 

al doilea vînd, sînt imaginile dependente sau psihice 
care nici nu pierd nici. nu câştigă din formă sau din 

raportarea lor lu celelalte imagini ale capodoperei. Sînt 
imagini neutre, polarizate insuficient şi care, tocmai 

pentru aceasta, fac o pută în frumuseţea operei. - 

In al doilea rînd, dacă fondul e realizat numai par- 

pal, se poate întîmpla ca raportul. dintre elementele ee 

constitue o originalitate sau alta: să fie stricat, fie priu 

preponderanţa prea mare a elementelor intelectuale, 

voliţionale sau afective, fie Sin slăbiciunea prea mare - 

a unuia sau altuia din aceste elemente. | 

Relevarea, şi întrun caz şi întraltul, a acestor de- 

fecte, constitue critica negativă a operei. | 

Dacă însă operă are toate imaginile concepţionale -- 

şi diferitele elemente constitutive ale celor trei feluri * 

de originalitate sînt bine proporţionate, atunci opera e 

v capodoperă, şi relevarea acestor însuşiri constitue cri- 

tica pozitivă, 

“$ 89. Să aplicăm aceste principii la două exerhple. 

Să căutăm, măi întîi, a face critica negativă a fondului 

dirr oda „Umbra lui Mircea la Cozia“ de Gr. Alezan- 

drescu. | 

Recitând de mai multe ori această poezie şi reflec- . 

tînd asupra ei din punctul de vedere al fondului, nu se 

poate să nu observăm că unele imăgini nu converg spre 

ideia generatoare, ca unele ce nu sînt concepţionale sau
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| psihotizice. Seayede; cu alte cuvinte, că poetul nu 

a putut să izoleze, din conținutul conștiinței sale, numai 

“imaginile ce conveneau, prin exprimare, ideii genera- 

toare, ci, furat de personulism, de credinţele, «e udeile 

| omului ce eră, a căutat să întroducă, prin inteligenţa 

"combinatoare, şi imagini independente sau psihice, care 

nu aveau, aface cu ideia generatoare. Actul de contem- 

plare al cristalizării fondului mau fost complet. 
Așă fiind, este firese, că pentru a avea o idee cît 

mai clară despre. fond, este nevoe ca deocamdată să de- 

lăturăm toate.aceste imagini, streine, chiar dacă ne-ai 

da seama că poetul a ținut mai cu seamă la ele, şi să 
reținem. numai pe acelea care converg, cristalizîndu-se 

în jurul ideii generatoare.. Cu alte cuvinte, izolarea, pe 

care na putut-o face el, sîntem în drept, în lucrarea 

noastră eritică so facem noi şi să rotunjim noi, printi”o 

nouă contemplaţiune, obiectul plastic. 

Făcînd această operaţiune, observăm că. ideia gene- 

ratoare în prejurul căreia. ge cristalizează cele mai multe 

imagini în Umbra. lui Mircea la Cozia“ este admiraţia 
entusiastă a poetului pentru Mircea cel Bătrîn, Domnul 

Munteniei, mort-acum cinci sute de. ani şi îngropat la 
„mânăstirea Cozia. Această idee are un cadru potrivit cu 
natura ei. Poetul se închipueşte pe malul de dincoace 
al Oltului privind pe înserate, cum tree măreț pe sub 
mînăstivea Cozia. valurile veşnice trecătoare şi veşnice ne: 

muritoare ale Oltului: 

Ale turnurilor umbre peste unde stau culcate 
Către ţărmul din potrivă se întind, se prelungese 
Şi-ale valurilor mîndre generaţii spumegate 
Zidul vechiu al mînăstirii în cadență îl 3sbese.. 

In acest cadru, poetul descrie cădere: ea nopţii, ce se 
cobo: ară din peşterile munţilor, înfiorarea lui din ce în 
ce măi mare; apoi măreaţă apariţie a umbrii marelui 
Domn, $ în faţa căreia:
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Riîul. înapoi se trăge, munţii viriul își clălese -— 

semnul ei, ce scoate în juru- i armii fără de număr; şi 
glasul tainic şi mîndru care pătrunde, din stîncă în 
stîncă, pînă la Ungurii ce se înarmează. La întrebarea 
plină de un 'măreţ entusiasm, pe care o face poetul: 
cine să fie umbra, Oltul răspunde, dealul repetă şi rîul 
repereutează, prin valuri pînă la Dunăre şi Mare, că: 

nu este altul decît Mircea, pe care poetul îl salută cu 
închinăciune adhmirativă. In urmă cadrul se închide, ce- 
vul S'acopere cu nori, noaptea se 'ntunecă şi umbra dis-. 
pare în acelaş tablou măreț: -- -- 

Tmmea e în așteptare. Turnurile cele alte” 
Ca -fantome de mari veacuri. pe eroii lor jelesc, 
Și-ale/ valurilor mîndre generaţii spumegate 
Zidul vechiu al mânăstirii în cadență îl isbese. 

"Cadrul sublim, sentimentul de admiraţie entusiastă, 

sublim. - si 

Day dacă corectă | mai „de „aproape, momentele ejo-! 

lutive ale. sentimentului ce desvoltă ideia, întâlnim ima- 

gini independente, care, în loc să întețească | sentimentul, 

îl slăbesc. În adevăr, după ce a salutat umbra, marelui 

Domn: 

Sărutare umbră, veche, primeşte închinăciune 
De la, fiii Romîniei care tu o ai zidit $ 
Noi venim mirarea noastră la: mormînta-ţi a depuhc. 

Veacurile cenghit neamuri al tău nume l-au hrănit, —: 

deodată poetul începe să raţioneze şi să caute ATgU- 

mente pentru admiraţia lui: 

Rîvna-ţi fa neobosită, indelunga: ta, silinţă, 
Pînă Ladinei bătrîneţe pe Români îmbărbătaşi, 

Insă vai! n'a ertat soarta să'n cununi, a ta dorintă 

Și-al tău nume moştenire libertății să îl lasi i
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Dar cu slabele-ţi mijloace, faptele-ţi sînt; de mirare 

Pricina nu rezultatul laude ţi-a cîştigat 
Intreprinderea-ţi fu dreaptă, a fost nobilă și mare 
De aceea al tău nume va fi scump și nepătat. 

Poetul parcă încearcă să se convingă că na ad- 

mirat .pe Mircea în zadar; și, cu inteligenţa-i combina- 

toare, caută argumente dintre care unele puerile şi în- 

probabile. Aşa d. ex. presupunerea că Mircea ar fi dorit 
să întroducă pe vremea. aceea politica de hbertale, egali- 

tate, fraternitate, la care ţine poetul, nu are nici cea mai 

1 mică seriozitate. Ceva mai mult. Intervenind cu păre: 
rile sale de om, cu ideile. sale antirăsboinice, şi, introdu- 
cîndu-le printre imaginle ce încorporează; ideiu genera- 
toare, strică unitatea întregului, avînd aerul că ia cu 
p mină ce dăduse cu alta. EI, întradevăr admirase pe 
Mireea pentru faptele lui răsboinice. Deodată spre sfir- 

şitul poeziei îşi aduce aminte că el, ca om, e în contra 

răsboiului, şi nu găseşte nepotrivi it să condamne răsboiul 
și gloria militară pentru care tocmai lăudase pe Mircea. 

Dar, îi afară de aceste imagini independente, care nu 
au aface cu imaginile concepţionale în care a încorporat 
ideia generatoare, poetul caută să se entuziasmeze de 
Mircea, înt'un mod stîngaciu şi fals, şi anume amintind 

de „plăcerea“ pe care va fi simţit-o el, cînd Florica (?) 
soţia lui Mihaiu Viteazul, care e îngr opată tot la mînăs- 

tirea Cozia, îi ve fi povestit faptele vitejeşti ale hui 
Mihaiul]. 

E ciudat că între aceste două momente prozaice, 
fără legătură sintetică cu întregul, găsim o puternică 
strofă plină de imagini ce se leagă admirabil eu : ideia 
generatoare: 

Noi, privim luptele voastre, cum privim vechea armură. 
Ce un uriaş odată în răsboae a. purtat... 

Oricum ar fi, cititorul asiduu nu se poate să nu 
vadă că, atît ar gumentele prin care câută să-şi justifice
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entusiasmul, cit şi amintirea Doamnei Florica şi critica 

răsboiului, sînt cu miște corpuri streine în desfăşurarei 

poeziei, şi e. de datoria noastră să le eliminăm. Numai 

critica, istorică şi filologică, ce nu face deosebire între 

o capodoperă şi operele mediocre, şi care crede ră tot 

ce ese din condeiul unui seriitor are interes estetic, face 

ereşala de a publica tot ce rămîne de pe urma unui poet. 

Ii o şcoală greşită, întrueit judecarea poeziei nu se poate 

face decît din punctul de vedere al frumuseţii, ce nu 

se găseşte decât în creaţiunile întregi sau parţiale ale 

capodoperelor. e 

Ş 90. Studiul de mai sus asupra „Umbrei lui Mu- 

cea la Cozia“ de Gr. Alexandrescu este interesant priu. 

faptul că poetul a procedat, faţă de fondul său poetic, 

(ot aşa de fals, ca şi un eritic, care, judecînd o capodo- 

peră poetică, nu renunţă la prejudecățile sale subiective. 

Un asemenea critic, care ar fi avut despre libertate. şi 

despre răsboiu aceleaşi idei ca şi Gr. Alexandrescu av 

fi putut so critice pentrucă întinsa se slăveşte un 

Domn, ear6, d. ex., a încheiat un tractat de vasalitate 

cu 'Fureii şi care, în acelaș timp, în loc să-şi cultive po- 

porul, l-a decimat în răsboae. Judecînd astfel — şi fâ- 

cînd abstracţie de criteriul estetic — ar judeca tot aşa 

de fals, precum a judecat Gr. Alexandrescu, “cînd şi-a 

stricat cristalizarea ideii generatoare, cu idei antirăs- 

boinice, streine de ea. . | 

$ 91. Să facem acum critica pozitivă a fondului poe- 

tie dintrun fragment din celebra epopee eroico-eomică 

a lui Budai-Deleanu, „Tiganiada“. o 

Vlad Vodă — după ce dăduse Țiganilor merinde şi-i 

Irimesese pe toţi la. un loc în munte, pentruca nu cumva 

să fie 'ispitiţi de Turci şi să-i trădeze planurile, ce 

avea — voeşte să le pună la încercare credinţa. Pentru 

aceasta, el se îmbracă, împreună cu soldaţii săi, tureeşte, 

zi le ese pe neaşteptate înainte. Acesta e cadru, în care 

poetul va avea să toarne ideia generatoare, care e rl-
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diculul caracterului. țigănesc fricos şi țanţoş în acelaș 

timp. - 

“ Această idee reese cu deosebire din cele trei dis- 

cursuri pe care oratorul ţigănesc, Neicu, le ţine lui Vlad 

Vodă. Cînd sarată Vlad Vodă cu ceata lui îmbrăcată 

turceşte, 'Țiganii, de vitejie, „îşi uită toţi limbile în gură 

şi cată la tufa deasă“. Văzând însă că nu e loc de fugă. 

cad cu toţii la pămînt şi întind brăţele şi grumajii „milă 

cergind şi lacrămi amare“. Atunci Neicul, care „osebite 

țări umblase şi avea, socoteli bune în sine“ poate să-şi: 

țină întrucâtva cumpătul şi, eşind. întru întîmpinarea 
presupuşilor Turci, iată cum cuvintează: 2 

Domnilor Turci, dăh! fie-vă milă 
De țigania noastră săracă. - 
Nu de bună voe, ci de silă, . - 
"(Ca mai rău doară să nu petreacă) 
Au trebuit armele să îmbrace 
Neavînd de nevoe ce mai face. 

tirlaţi dară! luna să vajute 
Mahomet mulţi ani să vă trătască! ' 
Hie uitate hele tiecute, 
Că, zău, Dumnezeu'să ue brăsnească, 

Ci iacă a fost pe noi o năpastă. 

Vot Vlad Vodă e ahăstor de vină: E 
Numai Dumnezeu lui să-i. plătească, | 
Căci el ne-a băgat în hastă ţină. | 
Dar viţa noastră țigănească, - 
Cu toată lumea vrea, să hie în pace 
Și zău că bătălia nu-i place. 

Vlud Vodă, văzînd mişelia țigănească se preface că 
vrea să-i-tae. Atunci 'iganii „slăbită la inimă de frică“; 
Neicul totuşi „trăgind adîne suspine“, nu-şi pierde cu 
desiv îrşire cumpătul şi mai ţine o cuvînlare lui Vodă:
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Dăh! nu vă lăcomiţi întw'atita 

Ta țigane saflete mișele, | 

Tauuji-ne averea toată și pita 

Desbrăcaţi-ne pînă la cămaşă 

Niwunai ne lăsaţi de mîngtere 

Vieaţă, copii şi mucre. 

Stiţi bine că şi la voi sărucii 

'Pigani trăese numai de milă 

Făoînd slujbă şi plătind aracii 

Dax gceastu fu pe noi o silă: 

Insă ertaţi-ne acum deodată, 

Se vă erte Maica preacurată. 

Şi ce folos. de acolo vă este 

Dacă ne luaţi dulcea vieaţă Ma 

Si-a noastre vor rămîuea neveste 

Cu mititeii copilaşi î în braţe? 

Noi om: muri (ce-i drept) dur ele 

Purta-vor după, noi, lungă jele. | 

Acest discurs deslănţue un rîs nemaipomenit în 

vinduvile Muntenilor. Vlad Vodă, iîzând „au hohote de 

"iz gani se descopere. Neicu prinde atunci cu adevărat 

la inimă şi ține. c o a treia cuvîntare, care le încoronează 

pe toate:  .- - 7 

1 

Să erte, Măria ta, (el zise); 

Noi sîntem fără nicio vină a 

-Căci cine-at fi socotit să nl se 

Intîmple una ca aceasta şi să vină 

Pe noi Muntenii îmbrăcaţi turcește — : 

Însuși, Măria ta socotește! 

Tusă de-am fi priceput noi -Gumcă 

-Nu sînteţi 'Puvei: doar și moarte, 

Se întirapla: că de voi nici-o pruncă 

Nu sar fi temut; apoi co soartă, 

Urmă între moi —— încă un se ştie — Aa 

Destul că stalegea de voinieie! De 

75321 
ga
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Ca să apreciem valoarea. poetică a acestui fragment, 
imdependent de formă şi de corelaţia lui cu restul poe- 
mei — trebue să ni-l însusi deplin, izolîndu-l în con- 
ştiinţa noastră de toate stările sufleteşti personale, care 
i-ar tuvbura. N | 

Vlad Vodă, de care se vorbeşte. aci, este Vlud Vodă 
lepeş, cel mai sîngeros şi, după unii istorici, cel ana) 
antipatie Domni muntean. Dăcă:am avea aceste păreri 
și nu le-am izola de fragmentul lui Budai-Deleanu, 
atunci ar trebui să ne indignăm în contra. poetului, care 
a îndrăsnit să ne înfățişeze pe acest Domn în culori atit 
de simpatice, cu o fire atît de bună şi şăsalnică, în se- 'veritatea ei aparentă. Dar în acest caz noi mam pricepe [rumaseţea poetică a Pragmentului, şi man avea, dreptul 
so judecăm, fiindcă nu am avea obiectivitatea cerută. 
Părerea noastră ar fi strict individuală și mar avea nicio 
valoare critică, Acelaş lucru l-am putea zice despre un alt eritic, care, pornind de la ideia că toate popoarele 
sint egale înaintea. lui Dumnezeu, sar supăra, că poetul 
latjocoreşte pe Țiguni, sau despre un altul, care ăr avea convingeri politice proiivnice stărilor sociale de pe vre 
mea glorificatului Vlad Vodă. Orice preocupare _teore- 
tică sau practică, ce-ar veni în contrazicere cu elementele 
iondului poetie, trebue deci. înlăturată, dacă viem să 
înțelegem o capodoperă poetică. Şi aşa trebue să ne raportăm şi noi faţă de acest Iraoment. i In al doilea rînd, trebue să-l] cunoaştem cu ţut su- Hetul — nu numai în mod imteleciual — ci să-l avem în- trey în conştiinţă, pentru ca, apoi, să putem reflecta asupra. lui şi studia, punindu-ne, rînd pe rînd, din deo- sebitele puncte de vedere - — elementele ce intră întrun fond poetic. Aşa dar vom căuta mai întîi ideia genera- toare, şi originalitatea elementară; fondul emoţional şi originalitatea subiectivă, şi fondul plastic. şi originali- latea, plastică. | 

Ta. Feliceţiune vom vedea numaidecât, că toute ele-
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mentele din acest fragment, converg cu limpeziine şi 

fără posibilitate de contestaţiime către un singur scop: 

<ă ne facă să vedem ridiculul fivii ţigăneşti. Aceasta 

este schiţa ideii generatoare. In această idee -descoperin 

originalitatea. elementară cu diferitele ei înfăţişări. Ast- 

fel observăm că nota predominantă din punctul de 

vedere al intensității sau energiei este gingăşia sau m 

cimea luerurilor cu care ne cucereşte poetul. Aceasta în 

sumnează că originalitatea elementară este grațioasă. 

Dar această însuşire nar avea realitate dacă mar fi 

nuanţată cu elemente de sublim şi de frumos. Prezenţa 

unui Domni în aceasta mumpiare ca şi ispucruteă „e 

stăpînită a rîsului în rîndurile Muntenilor sint două 

momente sublune care contrastează, prin intensivitatea 

lor, faţă de celelalte manifestări. Tot aşa starea suile- 

tească finală în care Piganii, prin gura lui Neicu, se 

laudă cu vitejia pe care ar fi arătat-o, dacă ar fi ştiut 

că „jLureii“ sînt Munteni, este din domeniul echilibrat 

a] frumosului. Aceste stări sufleteşti contrarii se armo- 

pizează cu graţiosul celorlalte elemente din discursul lui 

Neieu, — un biet ţigan care cere, în primejdie, milă 

pentru ca, apoi, vorba poetului, „să se răscocorască“; 

cînd primejdia a trecut, — şi formează o unitate desă- 

vîrşită. Astfel, prezenta orginalităţii elementare este un 

semn că unitatea în ideia generatoare sa desăvîrșit; lar 

prezenţa unităţii este semnul că originalitatea; elemen- 

_tară în ideia generatoare există şi că trebue căutată şi 

caracterizată. _ 

Din punctul de vedere al calităţii, uşor vedem că: 

originalitatea elementară este humoristică. Poetul, în im: 

ieligenţa lui divină, se ridică cu uşurinţă de-asupra lu-, 

erurilor şi oamenilor, și le surprinde micimile: laşitatea 

și curajul ţigănesc sînt ridicule tocmai prin josnicia lor, 

care, cu cât e mai mare, cu atât pentru prețuirea noastră, 

este mai de râs. a
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Tot aşa de uşor vedem că orivinalitatea elementară 
este de natură olimpiună. Poetul nu vede lumea, nici în 
rău nici în bine, ci âşa cum este în primitiva ei realitate, 

“dincolo de bine şi de rău. a | 
Dar operaţia critică şi literară e de-abia începută 

Trehbue să vedem dacă acest fragment are şi originalitale 
subiectivă. În această privinţă, deşi „pornim 'de la o nc- 
(iune . secundară — observăm că sufletul poctului este 
“pretutindenea boios. E un semn probabil că originalita- 
tca subiectivă există şi că va trebui să căutăm a, 6 carac- 
teriza. In adevăr, din tot fragmentul, vedem că poeţul 
şi-a privit cristalizarea imaginilor împrejurul ideii gene 
vatoare cu o voioşie tare ni se transmite şi nouă şi ne 
fuce să surîdem. Această stare de sentiment — ca „start 
de sentiment — este esenţială originalității subiective. În 
adevăr, originalitatea subiectivă este de natură afectivă, 
şi, prin faptul că această afectivitate: ese mai mult la 
iveală în voioşia cu care, împreună cu poetul, privim 
deosebitele întîmplări; — avem dovada prezentei origi- 
nalităţi. subiective, cu atât, mai mult, cu cît această afec- 
tivitate nici nu e turburată şi: slăbită de elementele inte- 
lectuale şi volitive ale imaginilor întrebuințate. Nu e 
turburată, pentru că imaginile prin coloritul şi intensi- 
tatea lor, ajută această stare sufletească de voioşie: 

Domnilor Turci, fie-vă milă | 
De ţigănia noastră săracă, „i 
Nu de buna vos, ci de silă.. 

nu e exagerată, pentru că, din pricina prezenţei elemen- 
telor intelectuale şi intensive ce o contur 
dincolo de starea sufletească, 
alte cuvinte, acest fragment se prezintă cu o originalitate „subiectivă evidentă, Şi, prin urmare, “trebue să căutăm a 0 caracteriza din punctul de vedere al intensității, calităţii şi tonalităţii. Astfel. e lesne de observat că originalitatea subiectivă din acest fragment, deşi pare 

ează, ea nu trece 
a Voioșiei surizătoare: Cu
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cxultantă, este în realitate sean.” Poetul ici ni Se 0 

Luiasmează de ridiculul ţigănesc, în care caz ar fi exul 

tant; nici nu-l despreţueşte, în care caz ar fi deprimaut. 

De-altminteri această seninătate se potriveşte şi tace o 

unitate desăvîrşită cu olimpianismul originalității ele- 

mentare,. — Din punetul de vedere al calităţii, observăm 

că culoritul imaginilor, este, fiind vorba de un discurs, 

abstract: - 

Cu alte cuvinte originalitatea; subiectivă din punctul 

de vedere al calităţii este abstractă. - 

In fine, din punctul de vedere al intensității, vedem 

că sufletul poetului este în destul de conştient, ca să 

dea un contur bine calculat: diferitelor imagini, dar 

jără să le spulbere sau să le deformeze. liste caracte- 

„ristica originalității suBiective- ponderată sau echilibrată. 

Ne mai rămîne să vedem, dacă găsim în acest Îrug- 

ment o originalitate plastică desăvîrşită şi caracteristică. 

De Ja început remarcăm că, cu. toate că diferitele eveni- 

mente povestite sint curat imaginare, ele par” de ui fi 
> 

vese desăvirşii. E primul semn că originalitatea plastică 

e prezentă. ŞI, în adevăr, vedem că toate părțile acestui . 

fragment cu desfăşurarea faptelor, cu cele trei cuvântări 

caracteristice şi gradate, cu desvoltarea şi culminaţie 

evidentă, are o înfăţişare, din” punctul de vedere al: îon- 

dului, curat artistică. Ingeniozitatea, combinației faptelor 

nu e un semn al predominării genialităţii creatoare. 

ingenioase decit -în ce priveşte cadru. E erearea unei 

situaţii, care să-i dea, ocăzie „poetului să pună întrun 

i 

relief eît mai puternice notele esenţiale ale caracterului. 

țigănesc. şi-al personagiilor în prezenţă. Este caracte- 

vistiea, originalității plastice artistice. 

Din punctul de vedere al calităţii; deşi toată poyes- 

tivea e imaginară, observăm că toate evenimentele 1es- - 

peetă nexul cauzalităţii reale, ceea ce ar fi semnul ori- 

ginalităţii plastice realiste. Dar faptul că vealismul con-
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ține elemente prea imaginare, unite cu observaţiunes 
că întreg fragmentul are o construcţie simetrică ev 
dentă, ne face să vedem că avem aface cu o originalitate 
plastică încisivă sau geometrică. o 

In fine, imaginile în plasticizarea lor nu au nici 
direcţia explozivă nici pe cca, inhibitiyă: toate parcă 
sînt pe acelaş plan. Aceasta, însemnează că originalitatea 
plastică, din punctul de vedere a] tonalității, din acest 
fragment, este contemplativă. | . 

Făcînd sinteza acestor caracteristice spre a deter- 
mina originalitatea mistică și, odată en cu tipul literar 

"din care face parte, observăm că avem aface cu 0 capn- 
doperă clasică aproape pură. | 

Astfel din punetul de vedere al notelor: esenţiale ori- 
- ginalitatea, elementară olimpiană se îmbină pertect. cu 
originalitatea subiectivă senină şi originalitatea: plastică contemplativă. Din punetul de vedere: al notelor secuu- 
dare, haumoristicul e o notă romantică, dar abstractivi- 
tatea şi încisivitatea sînt noțe clasice; şi tot aşa graţiosul 
este o notă realistă, dar echilibrarea si artistismul sînl 
iarăşi note clasice. i s 

Astfel. inspiraţia lui Budai-Deleanu din acest Prag. 
ment nu este influenţat de vremea lui decît prin două 
note din cele două şcoale deosebite: ale romantismului 
gevman şi ale realismului francez, 

$ 92. Studiul pe care lam. făcut asupra poeziei „Umbra lui Mircea la Cozia“ de Gr. Alezundreacu este „de natură estetic-eritică; studiul pe care l-am făcut asupra fragmentului din Budai-Deleanu este de natură ostetie-literară. In. adevăr, trei lucrări se: cer pentru a desăvîrşi studiul literar asupra unei opere. Prima lu „rare este de a selecționa capodopera: este lucrarea pro- priu zis estetică. A doua luerare este de a o ter hăza, adită dea-i dovedi treapta ce trebue să ocupe în rîndul altor capodopere: aste Imerătea critică. A treia. lucrare, în fine, este dea caracteriza şi a clastfica o operă. lite-
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vară: este lucrarea propriu zis hterară. Aceste trei lu- 

crări adeseori se împreună, precum am văzut mai sus. 

Into critică literară curentă, care cere mai nainte de 

toate să fie uşor-la citit, cele trei-patru luerări, la care 

trebue supusă o capodoperă, se fac în acelaş timp, cu 

vestricţiunea că o operă literară mediocră “trebue supusă 

numai la lucarea prin care arătăm mediocritatea, ci, 

adică numai la hicrarea estehică.
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FORMA CAPODOPEREI 

CAP. 1. 4 
"1. Elementele formei. 

$ 93. Ideiu generatoare, fondul sufletesc şi fondul 
plastic, suportul celor trei feluri de originalitate, tor- 
mează fondul sau concepțiunea capodoperei. Dar, pre: 
cum am mai spus, el nu se poate deosebi prin analiză. 
Ca, şi elementele, din care se compune, şi caracteristicele 
ce au, el este un simplu punct de vedere din care privi 
totalitatea, capodoperei, eare. în acelaş timp este fond, 
formă. şi armonie. | - 

In adevăr, nici fondul, nici forma, nici armonia ni 
există» separate şi în ele însele. Fondul nu există decit 
întru cât este armonizat cu forma. Forma nu există decit 
dacă are un fond; iar armonia este elementul primoi- 

„dial, eare pune, în acord, fondul şi forma; în chiar ideia | 
generatoare a capodoperei. _ 

Tondul, dacă ar putea exista singur, ar fi de natură 
sulletească forma dacă ar exista singură ar fi de na- 
tură, fizică; iar armonia ar fi. prin partea fondului su- 
Hetească, iar prin partea formei, fizică. Dar capodopera 
mu face parte nici din lumea fizică, nici din lumea su 
Fetească. Da face parte din lumeu psihafizică, huue dev- 
sehită şi de cea fizică şi de ces sufletească, deşi avînd
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elemente din amîndouă. In idevăr, pecând lume [fizici 

cuprinde fenomene pe care, cunoscîndu-le, nu-şi schimbă 

în; nimie constituţiunea; şi pe cînd lumea sufletească cu- 

prinde fenomene, care, prin cunoaştere, își sehimbă nă- 

tura; — capodoperele artistice şi literare, — şi deci și 

cele poetice — se prezintă cu două puncte de vedere: cu 

unul, din eare, privind capodopera, ca rămîne neschim- 

bată, oricât de mult am 'cunoaşte-o şi am studia-o; şi 

cu altul, din care, privind-o, ea se schimbă de îndată 

ce vrem so cunoaştem. Astfel, de exemplu, capodoperă 

lui Eminescu „Serisoarea LI“, de îndată ce poetul i-a 

dat forma definitivă, trebue să rămînă aşa cum este, 

cu şirul de cuvinte şi cu ordinea, şi numărul versurilor 

sale, In acelaş timp, de îndată ce noi vrem să înţelegem 

cu tot sufletul fondui acestei capodopere; de îndată ce 

căutăm să înţelegem fiecare cuvînt, fiecare propoziţiune, 

fiecaze vers, ce se sprijinese în înţelesul lor, pe înţelesul 

celorlalte cuvinte, -propoziţiuni şi versuri; — Observăm 

că fiecăruia dintre noi în acelaş timp, ba chiar în tim- 

puri deosebite, ne lasă imagini deosebite. Altfel o în 

țelege fiecaie, şi fiecare altfel o înţelege, cînd e copil, 

cînd e tînăr sau cînd e om matur; cînd a citit-o odată 

sau de mai multe 6ri; cînd a citit-o fiind în bune sau 

în rele dispoziţiuni. Cu alte cuvinte, capodopera, din pune- 

tul de vedere al fondului, este variabilă de la individ 

la individ potrivit actului de cunoaştere la care e supusă. 

Invariabilă, prin cunoaştere, în privinţa formei, esto: 

absolut. variabilă în privinţa fondului, deşi. e vorba, de 

unul şi acelaş obiect. - i „a 

In acelaş timp, pe cînd toate fenomenele din lumea 

fizică sau din lumea sufletească se prezintă sub formă 

individuală, capodopera se prezintă sub toima proto- 

tipului, umei, specii. Ea în ea, tocmai pentrucă e înte-! 

-grală, nu poate fi cunoscută așa cum este. Nimeni dintre 

noi, în variabilitatea infinită a cunoaşterii ei, nu poate 

zice că o cunoaşte în adevărata ei ființă. Fiecare pri-
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mește în sufletul său un individ-imagine mai mult Sati 
mai puţin complet, dar nimeni nu poate zice că individul 
său reprezintă chiar capodopera. Capodopera rămîne 
inaccesibilă, ca, ori și ec prototip din lumea speciilor a- 
nimale şi vegetale. 

Aceasta. însemnează că o capodoperă poetică face 
parte dintialtă lume decît cea fizică şi sufletească şi că 
în această lume tot ce e fizic e şi sufletesc în acelaş 
imp, și tot ce e sufletesc e şi fizic. 

Forma capezoperelor. poetice nu poate fi înţeleasă 
lără fond. Elementele ei sînt în legătură cu elementele 
fondului, iar această legătură care este absolut mece- 
sară şi universală, fiindcă e indisolubilă, — face. cu, ele- mentele fondului, prin elementele armoniei, să doter- mine elementele formei. 

Astfel originalitatea elementară, în care elementul volitiv: sau energie este preponderant, determină . în mişcarea 'de. încorporare a fondului în material extern, elementul formei numit pt, Legătura. dintre originali: tatea elementară şi ritm î face elementul armoniei nu- mit. avânt sufletesc. 

Originalitatea subiectivă, în care predomină  ele- mentul afectiv sau emoţional, determină, în. mişcare de încorporare în formă, a fondului, — elementul formal nu- mit stil. Legătura dintre originalitatea. subiectivă şi stil ii face elementul armoniei numit muzicalitate. 
In fine, originalitatea Plastică, încorporîndu-se în materie, dă naştere la elementul formal numit formă hi. terură. Flementul armoniei care le leagă indisolubil este com poziţia. | | 
Rezumînd tabloul anatomie şi fiziologie al capo- doperei ca legătură necesară şi indisolubilă între fond şi tormă prin elementul armoniei, avem următorul tablou: * 

N | 7
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Originalitatea mistică. 

Fondul. poetic 

  

original elementară orig. subiectivă orig. plastică, 

Y Y Y 

Armonia poetică 

+ 

  

avint sufletesc muzicalitate compoziţie 

Y - Y. Y 

titm stil propriu zis forme literare 
  

Forma poetică (stil) - 

In capitolul următor vom căuta să studiem mai 

întâi elementele formei, începînd cu stilul propriu, zis. 
7 i | 

  

CAPUL 

Stilul propriu zis. 

  

Il. Elementele componente. 

$ 94. Sub numele de stil în genere se înţelege tota- 

litatea elemâhtelor formei. In acest înţeles fac parte din 

stil şi ritmul, şi formele literare, şi stilul propriu zis. 

Stilul propriu zis este determinat de originalitatea. 

subiectivă prin elementul armoniei numit muzicalitate. 

Aceasta însemnează că stilul propriu zis, calitatea de 

căpetenie, depe care se cunoaşte un scriitor, este de/na- 

tură «afectivă. Afectivitatea originalității subiective de- 

vine expresivă după ce ajunge mai întîi muzicalitate. 

Cu alte cuvinte, pînă ce un scriitor nu pune în cuvintele 

prin care se exprimă 0 aHuine sonoiitate colorută de un



, | | 
ho 

i anume sentiment constant — căci “ aceasta e muzicali- 

7 

  

i 

i 
i 

) 
4 
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i “tutea —noi nu putern spune | că e scriitor. Stilul- este 

individuazirea exprestunii pr intr "um sentiment continuu 
şi pi într'o anume coloratură sonoră. -. 

$ 95. Fiind vorba de sonoritate coloxată, subliniată 

printi uh sentiment fundamental constant, se înţelege că 
primul grad al stilului este limba. ” - 

| Cum însă limba are o. existență obiectivă şi dmper- 

sonalii — fiind aceeaşi: pentru, toţi — ea nu poate: deveni 

limba unui scriitor decât dacă, în toate cuvintele ce în- 

„trebuinţează, se va simţi pe deoparte acel coeticent sta- 
tornie sentimental, iar .pe. de alţa o anume sonoritate 

cu anume coloratură. Este primul, g grad al stilului. 
Al doilea grad va, consta dint”o “Timvă modificată în. 

omume sens. Limba modificată în anuine sens. pentru a 
pune în relief personalitatea artistică a unui seriitor se 

- numeşte formă stilistică. 

Dar nici forma stilistică nu. se poate individualiza * 

fără anume elemente, fără anume schimbări impuse unele 
de subiectivitatea autorului, altele: de obiectul asupra că- 

vuia scrie. “Aceste modificări - -eare dă perfectă indi- 

„vidualizave unei. formă stilistice. constitue al treilea grad 

al stilului, şi se numese figuri. 

Dacă le cercetăm mai de: aproape; vedem că limba 
reprezintă, într un stil propriu zis, elementul obiectiv, 
imtelectual; | 

Porma  shilistică reprezintă elementul subiectiv, 
sen timental; - 

Piguyile, în fine, veprezintă elementul expresiv sau 
psihofizie, volițional. 

-Cu alte cuvinte un adevărat stil propriu zis trebue 
să înfăţişeze unitatea mistică a tuturor manifestărilor 
„esențiale și analizahile ale sufletului omenesc. Stilul; 
propriu zis într”o capodoperă, tn buc să fio integral.
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“ OAPITOLUL III. 

| 9. Limba, 

Limba cu elementele ci lexice, morfologice şi sin- 

tachice întrucât e chemată să facă parte din stil, ca 

clement de gradul I, se poate prezenta sub forma dia- 

lectală, poporană şi literară, ” Da 

Aţit sub forma dialectală, poporană şi literară, 

lunba se “poate distinge prin ' elemente lezice, morfolo- 

gice şi sintattice sau topice. Dar acestor elemente co- 

respund nuanţe de. fond prea fine şi prea fugitive, ca 

„să ne oprim prea mult asupra lor. E destul dar, să ob- 

servăm că fiecare poet îşi are lexicul sau vocabularul 

său, unele particularităţi morfologice şi totdeauna o sin- : 

taxă sau o topică proprie. Cu alte cuvinte, modificările . 

ce le întrebuinţează poetul pentiu a realiză- stilul său 

propriu zis' începe dea, lexic, de la sintaxă şi chiar de 

la morfologie. Este evident, d. ex., că elementul lexical 

din poezia „Melancolie“ de Hminescu este mult mai 

bogat de cât elementul -lexical din poezia aceluias poet, 

„Singurătate“.. Este iarăşi evident eă elementul morfo- 

logie moldovenese şi arhaic caracterizează unele din po- 

eziile lui Fmânescu.. (Ex. „Din clipa în care ne văzu“ = 

văzurăm; „Ramul 'msus să-şi dee“ — Şi de braţe în sus 

so ee“). Tiste iarăși evident că-una e sintaxa lui Emi 

nescu din „Luceafărul“: Ă 

A fost odată ca 'n povesti, | 

A fost ca niciodată, - 

Din rude mari împărătești 

-O prea frumoasă fată 

Şi era uha la părinți , 

Și mîndră ?n toate cele.. 
Cum e fecioara între sfinţi 

Şi luna între stele — 

şi alta e sintaxa lui Coşbuc din „Nunta Zambirii”.
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E lung pămîntul, ba e lat - 
Dar ca Săgeata de bogat, 
Nici astăzi om pe lume nu-i 
Si-avea o fată — fata lui 
lcoană în altar s'o pui 

La închinat, 

Pe câtă vreme în „Luceafărul“ lui Eminescu întîlnim 
o lipsă de concentrare a construcţiei sintetice, o desli- „, 
nare pe unele locuri mai mare chiar decît în vorbirea 
obişnuită: 

„A fost o dată. ca 2 povești. 
A fost ca niciodată -- * 

în „Nunta Zamtirii“ întâlnim o vioiciune concentrată a 
construcţiei. Şi astfel, în loc să zică „E lung și lat pă- 
miîntul, el zice: 

1 

T luug pămîntul, ba e lat 

și ne dă astfel, nu numai ideia de întindere a pămiîn- 
tului, în toate părţile, dar şi de acţiunea pe care a! 
trebui so facem ca să, ne convingem de ea. 

Dar toate aceste particularităţi, cum am spus, sînt 
prea subtile şi nu devin interesante decît cînd dau pe 
faţă cîte o caracteristică mai vizibilă a fondului poetic. 

$ 96. .Nu ne vom ocupa deci mai de aproape cu efec- 
tele estetice de lexic, morfologie şi sintaxă, dar facen 
observaţiunea că vocabularul sau elementul lexical, ele- 
mentul morfologic şi “elementul sintactice dinta”o capo- 
(operă îndeplinesc tar mătoarele condițiuni pe care i le 
impune perfecțiunea fondului. 

1. Prima condițiune e că vorba, forma. morfologică 
sau întorsătură sintactică are preciziunea, şi clari- 
tatea înţelesului; are, adică, în locul unde e între- 
buinţată, numai un înţeles, pe cure noi sîntem obligaţi
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să-l căutăm şi să-l fixăm. Este unitatea sau armonia 

gramaticală sau expresivă: proprietatea. 
2. A doua condiţiune e că orice cuvînt, formă moi- 

fologică sau întorsătură este în concordanţă sau a- 

monie cu celelalte cuvinte, forme morfologice. şi întor- 
sături sintactice. Este condiţiunea unităţii exterioare u 

formei: convenienţa. | 
3. A treia condiţiune e că orice cuvînt, formă mor- 

fologică sau întorsătură sintactică. este în egătură ne- 

cesară sau de cauzalitate sintetică cu elementele fon- 

dului. Este condiţiunea umității interioare a formei: un'- 

fulea propriu zisă. E 

In caz cînd aceste condițiuni sînt îndeplinite nu sc 

poate ca forma săsnu fie originală. Vom avea. atunei ori- 

ginalitatea lexicală, originalitatea morfologică, originali- |, 

tatea, sintactică. a 5 

$ 97. Originalitatea lexicală, morfologică şi sintac- 

tică care îndeplinesc aceste trei condițiuni de proprie- 

tate, convenienţă şi unitate, dau garanția că niciun-4 

cuvînt, nicio particularitate morfologică sau sintactică, 

nu sînt întrebuințate pentru ele, ci pentru ca să exprime 

un anume fond poetic. Ele se străvăd cu deosebire în fap- . 

tul că elementul formal dintro capodoperă dobîndeşte c | 

culoare şi” o rezonanţă, care le dau un farmec, ce nu-i | 

aveau mai nainte. Astfel Eminescu în capodoperele lui 

a înnoit limba, în sensul, că a dat un farmec nou multor 

cuvinte, multor forme morfologice şi întorsături sintac- 

tice puţin întrebuințate înaintea lui. Elementele „bălae“, 

„ună“, „teiu“, „poiană“, „ram“, „erîng“, „tremură“, . 

„poveşti“ ca, vorbe; elementele „să-mi iee, să-mi dee“, ca 

forme morfologice; elementele „Şi dacă...“, „Sa dus“, 

ete. ca întorsături sintactice răsar cu un farmec nespux 

din capodoperele lui. Această strălucire nouă au făcut pe 

imitatorii lui Eminescu să ereadă că dacă vor întrebuința 

şi ei aceleaşi cuvinte, forme morfologice şi întorsături 

sintactice vor fi şi ei ereatori de poezie. Nu şi-au dat, 

*
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cu alte cuvinte, seama, că poezia nu vine dela; formă, ci 
«e la fondul pe care iminescu îl avea, dar care lor lu 
lipsea. i 

$ 98. Unii poeţi împing originalitatea de formă 
foarte departe: ei îndrăsnese să eveeze cuvinte şi forme 
nouă, pentru a-şi exprima concepţia. Astfel găsim la 

Eminescu forme ca. „distaină“ (= destăinueşte) sau 
„regii“ (= regeşti). La Coşbuc găsim „întrulpi“ (==gras- 
ceane, implinite, cu o nuanţă mai nobilă, fiind vorba 
de fete de împărați şi prinți); „multul rotund (=pă- 
miîntul). de-ajuns preţ (= preţul deplin). Aceste or 
maţiuni uneori rămîn în limbă: Alteori însă rămîn să 0x- 
prime numai nuanţa de sens din capodopera, unde e în- 
trebuinţată. Dar, fie că rămîn în limbă, fie că rămin 

„la unica, întrebuințare din capodoperă, aceste vocabule 
nu sînt greşeli, întrucât ele sînt precise, au unitate ex . 
ternă şi unitate internă, adică au proprietate, conveni- 
ență şi unitate. PI | , 

$ 99. Plecînd de la, ideia că o poezie trebue înţeleasă 
de cît mai mulţi, mulţi esteticieni cer ca. operele poctice, 
să nu fie scrise în limba poporană, necum în cea, diulec- 
tală, ci numai în limba literară. 
„Aceasta a fost atitudinea clasicismului francez, În contra. căruia s'a ridicaţ romantismul. Prin această ati- 

tudine, această şcoală a isbutit să îmbogăţească limba 
ivanceză cu o mulţime de cuvinte poporane şi chiar dia- 
lcetale, ce altă dată mar fi putut figura în nicio operă 
poetică. Aa - 

Această atitudine o au şi unii esteţi de la noi, care, 
luptînd în contra direcţiei poporanismului satu care, şi făvă aceasta, avînd o predilecție neaşteptată pentru vo- cabulele poetice luate din alte limbi, le introduce, fără măsură, înainte de a fi asimilate de conştiinţa literară. 

Iuxagerîndu-se iarăşi ideia; că înoirea şi îmbogă- 
țivea unei limbi se tace totdeauna prin elemente popo- vane, alţi literați. mai puţini esteţi,. fireşte, — au pre
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conizat tendinţa contrarie, de a introduce în limbă cit 

mai multe elemente poporane, pentru a o îmbogăţi și 

a-i da o viaţă mai proprie şi mai independentă. 

Adevărul este lu mijloc şi, în orice caz nu de- 

pinde de intenţiunea vădită întw”o direcţie sau alta. 

Forma € dictată de fond, şi fondul nu poate exista fără 

formă. Acest proces se face, în cea mai mare parte, în- 

conştient. Dacă intenţia artistică îşi exagerează, forţele, 

şi, cu scop mărturisit, poetul vrea numaidecit să facă 

o operă poporanistă sau modernistă, opera nu poate 

eşi desăvirşită: fondul, în acest caz, n'a putut comanda 

decit în parte forma, iar în partea unde ea n'a coman- 

dat-o, apare ca manierată. 

$ 100. Poetul poate întrebuința. ori şi ce fel de cu-- 

vinte în capodopera. sa, respectînd, fireşte, inconştient, 

cele trei condiţii: proprietatea, convenienţa şi unitatea 

propriu zisă. 

Aceste condiţii isînt atît de adevărate că pot exista 

capodopere, care să fie serise în întregime în dialect. Stu- 

diul unei asemenea capodopere ne va face să pătrundem 

şi mai mult înţelesul acestor condiţii. 

Să studiem spre exemplu capodopera humoristică 

a lui Vlad de la Marina: „Ăl mai tarie om din lumie“. 

“Este vorba, de povestirea unui flăcău bănăţean care, 

ducîndu-se pentru prima dată la tîrg, vede că „Sandu 

Blegia Tăbăcavul“, un alt flăcău cam prostuţ din sat, 

trînteşte în luptă dreaptă pe un „niamţ“ care se lăuda 

că e „ăl mai tarie om din lumie“ şi făgăduia o hîrtie 

de-o sută aceluia care-l va trînti. - 

Tdeia generatoare constă în contrastul între forța 

naivă, care se afirmă şi între cea lăudăroasă, care e do- 

boxită de dinsa. Ea e învăluită în hazul pe care imagi- 

Haţia înflăcărată şi turburată a flăcăului o răspîndeşte 

peste întâmplarea, neașteptată, care pune în relief ideia. 

Povestirea, începe cu impresia pe care i-a făcut-o 

flăcăului bilciul: , 

76321. — M. Dragomirescu. Teoria Poeziei, 9



Teimbiţ, dobe, larmă, chihot, 
Fiuer, strigăt, rîs și ropot... 
Şie să fie? Şic să fie? 
Tacă 'n tîrg minăjărie, 
O comedje da cu hiară 

Și 'mprejur lumie şi țară. 
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Apoi îşi amănunţeşte impresiile, iar între ele, îi- 

reşte, pe icea mai însemnată: „niamţul“. 

/ 
Mult-ce-am văz: pă bani, vedz bine, ” 
Cum nu vedge ori şi şine... 
D'apăi l-am vădzut anume 
Pă-l mai tarie om din lumie 
Care se juca cu leii 
Şi-i baticeă de-i lua toţi smeii. | 

Cui l-o dobort ?n țărînă Ma 
Işeă că-i plăt'ceşte n mînă | 
O hîreie de-a d'o zută 
Fără de nişio dispută. 
„Dar cum mi'ce pui cu niamţu 
Care m ghinţ îți rupe lanţu?” 

„Fişiorii“ nu îndrăsnesc; dar îndrăsnește toemai 

cel la, care nimeni nu aștepta: Sandu Blegialăbăcarul, 

care * | 

Se sufulcă şi paşesce 
Lângă comedgianţ s'opresce. 

Fireşte, „niamţu“ începe să rîdă de el. Dar Sandu 
ia lucrul cu totdinadinsul şi, 

Mi-l cuprinsă dă subsioară | 
Și nu se lăsă cu 'n doară. 
Strînge-l sușie-l, zi-i pe numie 
Alui mai iârie om din lumie! 

„Niamţului“. începe să nu-i placă: dar Sandu nu-l 
slăbeşte de loc, pînă ce nu-l supune:
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Hopa-ţupa ţupa-hopa, 
Și-o găsit niemţoiu popa, 
'Pine-l, lasă-l, îa-l de mînă, 
dup cu niamțu în țărînă! 

„Fişiorii“, negreşit nu mai pot de bucurie: 

Usa! Sandu să tăiască! 

Dar Niamţu, care crezuse că poate să ia luerul în 

glumă şi să scape „hîrcia de o zută“, îi zice lui Sandu: 

Abăr. frat'ce, 

Nu se prindje, că-i pe spatice! 

Sandu, care nu degeaba e el acum „ăl mai mare 

om din lumie“, îi răspunde însă cu toată naiva lui se- 

viozitate: | [ sg 3 

Nu tee joci cu minie, dragă, 

Asta vedz în cap ţi-o bagă 

N'ascult, vorbie eu şi glumie 
Cînd mi-s eu mai tarie 'n lumie, 

Si adaogă expresiv: 
9 

„Si-adă_zuta”, işie Blegia 
Că de nu, “ţi fac praf comedijia! 

Cum se vede, pretutindenea poetul întrebuinţează 

dialectul bănăţean, care, în foarte multe privinţe, în fo- 

netică, lexie şi morfologie se deosibeşte de limba lite- 

rară. Ar fi trebuit, ar zice unii critici să fie scrisă sau 

transpusă în limba literară. În această limbă însă. a- 

ceastă capodoperă de humor, îşi pierde întreg farmecul. 

Aceasta însemnează că forma, dialectală e cerută de ideia 

generatoare ce implică hazul şi bonomia naivă, pe care 

poetul a vrut să-l pună în această povestire (unitatea), 

Mai însemnează că cuvintele întrebuinţate de poet,
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oricît de deosebite ar fi prin formă de cuvintele obişnu- 

ite în limba literară, ele au un înţeles şi o nuanţă pre- 

cisă, şi cu acest înţeles şi nuanţă precisă a fondului, poe- 

tul le întrebuinţează (proprietatea). Aceasta, în sfîrşit, 

însemnează că toate cuvintele, expresiile, întorsăturile de 

vorbă şi partieularităţile fonetice au un aer de frăţie: 

se vede că sînt rupte din aceeaşi limbă (convenienţa). 

Cu alte cuvinte „Ăl mai tarie om din lumie“ de 

Vlad de la Marina îndeplineşte toate condiţiile estetice 

ale creaţiunii formale şi, deşi în dialect, ea e o capo- 

doperă. 

Pretenţiunea unor critici că asemenea producţiuni 

literare sînt inferioare, pentrucă nu por fi înţelese de 

toată lumea, e lipsită de temeiu. Capodopera cere ca noi 

să mergem la ea; iar nu ea la. noi. Dacă argumentul ar 

fi întemeiat, atunci, cu scoaterea clasicismului din şcoli, 

ar trebui să nu mai preţuim literatura clasică, fiindcă 

prea puţini ar putea-o citi în original. De asemenea 1i- 

teratura, popoarelor, a căror limbă mare decît. o impor- 

tanţă locală, —cum e aceea a popoarelor mici şi mij- 

locii —- ar trebui despreţuită şi neglijată. Noi nu putem 

uita însă că cea mai strălucită literatură — literatura 

helenă — a fost produsul unui popor mic; şi e destul ca, 
el să fi ajuns perfecțiunea, pentruca spiritul omenesc, 

mai curînd sau mai tîrziu, să alerge după producţiile lui. 
Tar perfecțiunea, precum am văzut, poate fi realizată nu 

numai în limba literară, ci şi în limba poporană sau chiar 

dialectală. . 
$ 101. Aceasta au înţeles-o instinetiv poeţii romîni 

care ne-au dat capodopere poetice, fie îndreptînd în spi- 

ritul poporan, dar cu gust estetic, variante din poezia 

poporană, fie adoptînd forma poporană, fie chiar seriind 
în dialect. Astfel marea glorie literară a lui Alecsandri se 
vede, pe timp ce trece, că nu e, nici în poeziile lui ori- 
ginale, nici în comediile şi dramele lui, nici în proza lui, 
care sînt lipsite mai mult sau mai puţin de originali-
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tatea mistică, ci în poeziile poporane, sau „populare“, 

cum le zice el cu un termen, ce, în acest înţeles sa în- 

vechit, — poezii între care se găsese multe capodopere, 

cum sînt „Mioriţa“, „Mihu Copilul“, „Mînăstirea Arge- 

şului“, „Soimul şi floarea fragului“. Aceste capodopere, 

dacă le comparăm cu variantele poporane, vedem că au 

fost. cu adevărat prelucrate, păstrîndu-le. însă spiritul 

şi forma poporană, cu un gust literar neîntrecut, După cl, 

Eminescu ne-a dat cîteva capodopere în forma popo- 

rană („je te legeni, codrule?“, „La. mijloc de codru des) 

şi ne-a arătat cîtă artă adevărată intră în mânuirea aces- 

tei forme. In fine, Vlad de la Marină, poet mort în floa- 

rea, vîrstei, ne-a lăsat cîteva opere, dintre care cea ana. 

Jizată mai sus poate fi privită ca o capodoperă, în dia-. 

Jectul bănăţean, cucerind astfel dreptul dialectului de a. 

se ridica la mare artă. Dacă mai amintim unele bucăţi 

humoristice de Anton Pânn, („Ciobanul la vie“) dar, 

mai cu seamă, genialele creaţiuni ale lui Creangă în re- 

darea basmelor poporane („Harap Alb“) şi cu deosebire 

în povestirea amintirilor din copilărie în graiu poporan, 

— vedem că poezia romînească are a se mîndri cu pro- 

dueţiuni literare poporane, ce greu îşi găsesc pereehea, 

în alte literaturi. | 

2. Aplicaţie critică. 

Ş 102. Oridecite ori cuvintele nu sînt întrebuințate în 

înţelesul lor precis (nau proprietate), orideciteori ele 

nu sînț în concordanță exterioară cu celelalte cuvinte, 

(mau tonvenieuță) orideciteori nu sint în legătură ne- 

cesară cu fondul operei, (nu du unitute), ele apar ca stir- 

ine, ca fizice, deci ca moarte înnăuntrul operei, şi mul- 

țimea lor arată lipsa. de genialitate creatoare a serii- 

torului. Mu o i 

Tată cum o seriitoare deserie primele zile de Martie: -. 

într'o nuvelă:
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Zilele babei. In nenumărate ipostase se schimbă, vremea 
în acelaş ceas; acuşi soare vesel, acuși fulgi de omăt purtați de 

vînt de colo colo. Nici așa nu-i ajunge babei, şi unde [nu] 
începe a scutura cojoacele, iar o lapoviţă în două cu ploae te 
ndă ghioalcă. Peste un sfert de ceas soarele iar cată vesel sprt 
noroade şi baba rînjind par'că. zice: am vrut; să v'amăgese. 

Tată acum, cum ne deserie pe sacagiul Teoader, şi pe 
"'mînzul ce sburda pe lîngă sacă: 

Pe-asemenea, vreme moş Toader fofăia pe lîngă sacaua-i 
cu apă. tot strigînd: .„Nea, Tăurel! Nea mînca-te-ar lupul”. 
Aşa-l chema pe mînzul sbur daluie, ce alerga în coace şi în colo 
buiae. nepăsîndu-i de:nemică. Era cu botul roșior, cu. picioa- 
rele lungi si subțiri, mai mai îndoindu-se parcă să cadă, 
ciulind urechile, ca, să. se scutiure de apă. Ca să nu se deoache. 
avea, la, gât o sgardă roşie. Trupusoru-i gingaș cu părul roib 

şi neted, îl făcea, şi mai dragalaş. 
Fluturînd căpşorul da ocol săcălei, anume plăcîndu-i 

neliniștea maică-sa, care necheza..... 

Această bucată — căci nu citim mai departe. —lă 
sînd la o parte defectele de fond ce, în această analiză, 
nu ne privesc. —este plină de defecte din punctul de 
vedere al limbii: n'are nici proprietate, nici conteni- 
ența, nici unitate propriu zisă. 

Astfel ca proprietate. Nu ?'mţelegem nenumăratele 
ipostaşe ale vremii, într'un. ceas (autoarea zice degeaba 
„acelaş ceas“). Tot așa nu lesăm o imagine precisă de cu- 
vintele „nici aşa (în loc de „att“) nu-i ajunge babei si 
unde începe a scutura cojoacele“. Nu înțelegem iarăşi de 
ce Japoviţa îndoită cu ploae te-ar uda mai mult, („ghioal- 
că“, cum zice autoarea). decît dacă ar fi numai ploae. Şi 
iarăşi nu înţelegem ce caută căutătura soarelui către „no- 
roade“, cînd este vorba de o biată scenă din ulița Taşuli. 
Autoarea iarăşi zice: „pe-asemenea“ în loc de „aşa“; 
nentru un mînz care umblă „buiac“ are cuvinte de mîn-
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gîere: „lrupşorul“, „căpşorul“, iar despre capul lui zice 

că „tlutură“. 
Nu are autoarea în acest pasaj nici măcar conveni- 

enţa. Ea amestecă indiferent şi fără intenţii artistice 

forme neliterare moldoveneşti „dragalaş“, „săcălei“, 

„maică-sa“, „trupuşor'“, eu particularităţi munteneşti ca 

„roşie“, „căpşor“; apoi provincialisme: „acuş“, „ghioal- 

că“, „tofăia“, „buiac“ în mijlocul altor cuvinte curat li- 

terare ca, „neted“, „subţire“, „gingaş“, „sburdalnie“, etc., 

precum şi cîte un neoiogism fără nicio nevoc, ca 

„ipostas“. 

Nu are nici unitatea propriu zisă: nu găsim nicio 

necesitate între particularităţite formei si-ale fondului. 

Cuvintele şi expresiile sînt întrebuințate la întîmplare. 

Acest lucru se vede de îndată ce citim întreaga bucată 

şi ne facem o idee precisă de intenţia autoarei. 

In adevăr autoarea este o moralistă, nu o nuvelistă. 

Nu cantă să ne misce sufletul cu o realitate, ci vrea să 

facă critică socială înventînd o istorie ridicuiă. 

„In adevăr, pe cînd mînzul făcea sburdălnieii îm- 

prejurul sacalei, pentru ca să ne arate că „tot mai bună 

mamă e iapa de cât multe femei din ziua de azi“, iată ce-o 

pune să cugete, nitîndu-se la mînzul ei: 

„Parcă simţea, că-s oamenii rei, că despart copilaşii de 

țîțu mamei şi lasă micuţii de lîncezesc de foame, de sete și 

mor încet prinşi în mreaja foamei, ca fluturui în mreajă.... 

Autoarea pune pe iapă să cugete astiel, tocmai 

cînd mînzul îşi „flutura“ „căpşorul“ dînd ocol „săclei, 

anume plăcîndu-i nelinistea maică-sa“. | 

Şi absurditatea continuă din ce în ce mai ridiculă: 

Ea simţea, că omul e pătimaş, hain din cale-afară: o bate 

cu biciul cînd ea, istovită de puteri, nu mai poate urca dealul. 

Moş Toader încă-i bun, dar stăpînul ei cel vechiu, ce cînos....



136 MIHAIL DRAGOMIRESCU 

Şi aşa mai depurte. 

Negueşit că tot valul acesta de cuvinte nu au nicio 

legătură cu un fond poetic, pentru că acel fond nu 

există. 

Cu alte cuvinte, această bucată nu are nici pro- 

prietate, nici convenienţă, nici unitate propriu zisă. kste 

o formă neestetică, pentu că, din punctul de vedere lesi- 

cal, nu îndeplineşte niciuna din. condiţiile ce trebue să 

aibă o capodoperă. 
$ 103. Dacă cercetăm aceeaşi bucată din punetul de 

vedeve al morfologiei şi sintaxei, găsim aceleaşi defecte. 

Autoarea, cum am văzut, începe cu o propoziţiune 

eliptică: „zilele babei“, care, luată independent, e de na- 

tură poporană. Dar deși vorbele sînt poporane, con 

strucţia. sintactică este literară. Nu e concordanță între 

vocabular şi sintaxă. 

Aceeaşi lipsă de concordanță constatăm în fraza 

imediat următoare între construcţia sintactică literară şi 

între construcţia proprie autoarei, deşi le întrebuin- 

ţează una după alta pe amîndouă. Astfel în fraza: 

În nenumărate ipostase se schimba vremea în acelaș 

- ceas: acuş soare vesel, acuș fulgi de omăt... 

construcţia: „se schimbă vremea... acuş soare vesel... 

acuş fulgi“ este literară şi obişnuită; dar în legătură cu 
„în nenumărate ipostase se sohimbă vremea în acelaș 
ceas“ dă o construcţie proprie autoarei, deşi improprie 
din punctul de vedere al exprimării corecte. În construc- 
ţia literară obişnuită, vorbele mai importante se pun l2 
începutul frazei. Şi în frază, ceeace e important nu € 
faptul că vremea se schimbă „în nenumărate ipostase” 

(lueyu de-altminteri fals), dar că se schimbă în acelas 
ceas. Apoi, în topica, literară obişnuită, predicatul nu se 
pune înaintea subiectului decât cînd vrem să obţinem 1 
anume sens; autoarea însă pune predicatul înaintea su- 
biectului fără nici un motiv. Cu alte cuvinte este o incon-
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gruenţă între construcţiile literare obişnuite şi con- 

strueţiile proprii autoarei. Autoarea nu are simţul literar. 

Acciaşi lipsă de simţ literar vedem în întrebuinţarea par- 

tieularităților morfologice: „acuş“ — „acuş“ cu înţeles 

de „acum — acum“, „în acelaş ceas“ în loc de „întrun 

singur ceas“. ă 

"pot o construcţie literară fără proprietate întîlnim 

în propoziția: 

Nici asa nu-i ajunge babei 

Adverbul „aşa“ e. calitativ, pe cînd verbul cere 

unul de cantitate („nici alt“ sau mai bine, sehimbînd 

verbul „nici cu atît nu se mulţumeşte“). E o contradicţie 

de forme care ne supără, pentrucă schimbările făcute în . 

construcţia obişnuită nu e însoţită de nicio schimbare 

de efecţ în fond. Contradicţia în construcţia sintactică e 

şi mai mare în propoziţia: - 

„Si unde începe «a scutura cojoacele”. 

Construcţia cu „unde“ este poporană. şi se distinge 

prin faptul că are forma negativă şi înţelesul puternic 

afirmativ. Astfel avem în Creangii: 

Unde nu se 'meinge între ei o pătac erîncenă. . : 

Unde nu mă 'mbărbătez... . 
A - - 

Autoarea fragmentului de mai sus însă, după ce 

întrebuinţează construcţii literare, unele obişnuite, al- 

tele proprii, întroduce şi o construcţie poporană, dar îi. 

suprimă negaţiunea, care tocmai îi dă farmec si particu- . 

laritate. 
Cu alte cuvinte, acest fragment nare nici origiua- 

litate sintactică, nici originalitate morfologică, cum ma 

avut nici originalitate lexicală. Este semnul lipsei de 

fond, care am constatat-o mail sus. 

$ 104. Poeţii adevăraţi, în capodoperele lor, oricit. de 

împestrițat vocabular ar avea, orice forme rare morfolo-
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gice sau sintactice ar introduce au dreptul să facă a- 

ceasta, pentrucă totdeauna n'o fae decât obligaţi de fon- 

dul lor poetie. Din contră, poeţii fără genialitate oreu- 

„toare, oricît de pur material lexical ar avea, oricât de 

coreeţi ar fi din punct de vedere etimologie sau sintactic, 

nu vor isbuti cu aceste calităţi de formă să dea. o valoare 

operelor lor, lipsite de fond. 
La. cei Wîntîi limba. corespunde unui fond, şi deci 

_veprezintă ceva, are valoare psihofizică; la cei “de-al 

doilea, limba corespunde la prea puţin lucru şi are mai 

mult valoare fizică sau fizicopsihică, expresie lipsită 

mai mult sau mai puţin de suflet. 
Astfel cînd, în comediile şi „momentele“ sale, Cara- 

giale întrebuinţează. cuvinte ca „bampir“ în loc de „vam- 

pir“, „murături“ în loe „moratoriu“, „plebicist“ în loc 

de „plebiscit“, „costituţie“ în loe de „constituţie“, „bo- 

bor“ în loc de „popor“ sau expresiuni ea „pardon, ca- 

colo tot bampir vă zicea“ sau „renumeraţie mică după 

buget“ sau discursuri ca acela al lui Parfuride: 

Mai am două vorbe de zis. Iată dar opinia meu. Din două 
una, dați-mi voe: ori să se revizuiască (constituţia), primesc, 

dar să nu se schimbe nimica; ori să nu se revizuiască, primesc, 
dar atunci să se schimbe pe ici pe colo, şi anume în punctele 
esenţiale — 

el nu întrebuinţează acest vocabular, aceste forme inco- 
recte, această frazeologie fără înţeles, decât pentru ca, cu 
ajutorul lor, să ne facă să pipăim anume lacune ale su- 
fletelor personagiilor lui, pe care le simţim palpitînd în 
propriul nostru suflet ca nişte existenţe cu o puternică 

realitate estetică. 

o Tată, de exemplu, cum arată, dintro singură re- 
"plică, semicultur a naivă a „Catindatului“ în D'ale Car- 

navalului“. E vorba. de metoda. pe eare o întrebuinţează, 
ca. să-i treacă durerea de măsele: 

Cum intru (la bărbier), zic seriu= știi so scoţi? Seoate- 
mi-o! De par ezemplu adineauri la dumneata, Dumneata
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nici nu înjelegeai ce vreau cu. Şi pe urmă mă dau în vorbă 

mai de una, de alta... Dar, cînd întru, simţ deodaţă ca 

un cuţit (arată falea) cald şi pe urmă rece; pe urmă, din 

vorbă în vorbă vii dumneata subfirugiul, cu cleştele, 

atunei iar simţ un cuţit rece, şi pe urmă numai decit... 

cald şi pe urmă nu mai simt nimie,... Vezi dumneata pe 

semne. nu ştiu cum devine va să zică de este al naturii 

ceva, că măseauu, în înterval de conversație, de frică, 

trece. 

„De par exemplu“ arată pe omul care a auzit iran- 

țuzeşte şi vrea să se ştie că nici el nu e strein de ea; „pe 

urmă“, „pe u:mă“, „pe urmă“ arată sărăcia sufletească 

a personajului; „sufirugul“ arată pe omul care n'a citit 

niciodată acest cuvînt şi-l pronunţă necorect. Aceiaşi se: 

micultuiă este arătată de expresiile „este al naturii 

ceva“, „în interval de conversaţie“, „de frică, trece“. 

roate aceste note se imbină pentruca să dea icoana Ca- 

tindatului fără cultură, dar care, trăind în vecinătatea 

altora mai cultivăţi de cât el, a prins şi el citeva și şi-a 

făcut un limbagiu care-l caracterizează admirabil. 

Ş 105. Acest lucru îl constatăm nu numai în poezia 

dramatică, unde e vorba de a zămisli personagii obiective, 
dar şi în poezia epică în care se întimplă ca autorul să 

vorbească în propriul său nume. Astfel iată cum Creangă 

povesteşte ce-a. simţit, cînd, copil, a căutat să prinză o 

pupăză într'o secorbură: 

Şi cînd aproape să scot pupăza afară, nu ştiu cum se 

face că mă speriu de creasta ei cea rotundă, căci nu mai 

văzusem pupăză pînă atunci, și-i dau drumul în scorbură. 

Şi cum stam eu şi mă chiteam în capul meu că șeipe cu 

pene nu poate să fie, dapă cum auzisem diu oameni că se. 

află prin seorburi cîteodată şi șerpi, «unde nu mă îmbăr- 

bătez în sinemi, şi iaz bag mîna să scot pupăza. pe ce-a fi, 

dar ea, sărmana, se vede că se mistuise prin cotloanele 

scorburii, undeva, căci n'am mai dat de dînsa nicăiri, 

Sintaxa e necorectă, dar pretutindeni are coloratura 

poporană, ce convine aşa de bine acestei povestiri care



140 MIHAIL DRAGOMIRESCU 

notează, fără să se bage de seamă, toate mişcările sufle- 

teşti ale copilului. E o formă, care e răsbătută, pînă în 

"cele mai mici amănunte, «le tond. O adevărată. existență 

psihofizică. 

la exemplu ce urmează, atît vocabularul cit şi 

sintaxa sînt însă corecte: vocabularul nu conţine decit 

cuvinte literare (afară de una sau două cuvinte în- 

vechite), sintaxa este regulată, propoziţiunile se leagă în 

fraze periodice, după însemnătatea lor respectivă. A- 
ceastă limbă totuşi nu are nicio valoare, din pricina 

“că nu dă expresiune unui fond adevărat: opera nu e 

apodoperă, ci o operă de virtuozitate. II vorba de 
„Noaptea. e lină“ de JMihail Zamfirescu: 

i Noaplea e lină și profumată 
Şi luna plină luce 'n senin, 
Floarea de roua pură se 'mbată 

Dar eu suspin! 

Calea vieţi-mi e înnorată: 
Prin întuneric simţ că declin! 
Pentru fericea de altă dată 

Eu sînt streizi. 

» Speranţă dulce, consolătoare 
Singură stelă conducătoare 

Pe-acest pămînţ;, 
Vino de-animă şi încălzeşte 
Inima-mi jună ce se păleşte 

Ia] soartei vînt, 

Lipsa de concepţiune e evidentă. Poetul vrea să 
ne facă să credem că e nefericit; dar niciun accent de 
adevărată tristeţe nu se găseşte în această bucată. De 

aceca și regularitatea sintactică cu care se prezintă nare 
valoare. 

$ 106. Cu tot adevărul principiului stabilit mai sus; 
trebue să facem observaţiunea, că, de fapt, poeţii care 
„Simt în sufletul lor genialitatea creatoare, ce nu se poate
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manifesta în ideia generatoare tără un cît de neînsemnat 

început de formă, îşi însuşese din vreme limba ceu 

mai aleasă, cea mai corectă şi mai bogată. Căci fără «- 

asemenea limbă nu pot da expresiune sentimentelor 

înalte şi nobile ce-i însufleţese. “Poate genurile impor- 

tante de poezie — oda, epopeia, tragedia — prin însăşi 

natura lor sînt ţinute să întrebuinţeze limba, sub înfă- 

țişarea ei cea mai pură şi mai corectă. Dacă totuşi, cu 

toată această grijă împlicată în însăşi misiunea sa, po- 

otul comite negligenţe de formă, noi trebue să i le 

tecem cu vedere, nu din pricina prestigiului lui, ci din 

pricina că asemenea necorectitudini sînt impuse de -u- 

mele particularități ale fondului. Neplăcerea ce ne-o fac 

aceste greşeli sînt întuneeate de încîntarea ce ne-o produe 

anume nuanţe din fond ce le condiţionează. 

Atunci se întîmplă ciudatul, deşi nu inexplicabilul 

fenomen, că ne obișnuim cu incorectitudinile reale ale 

poetului, uneori ațit de mult, că sîntem îndemnați chiar 

să le imităm. Unul din poșţii, la eare putem observa 

acest fenomen cu toate urmările lui, este Fmanescu. 

In poeziile lui găsim greşeli evidente de sintaxă: 

Astfel în „Egipetul“: „Ale trestiilor sunet...“ „Ale preo- 

ţilor cîntec“. În „Impărat și Proletar“: „Pe voi unde 

sămehidă“, „suflării a zefirului. De asemenea, multe 

din cuvintele întrebuințate de el au fowme dialectale 

sau arhaice, altele sînt neologisme ce nu se mai între- 

buinţează în limba literară de azi. Astfel sunt: „braţă“ 

(= braţe) „popoară“ (= popoare), „vaer“ (= vaet), 

„cleampa“ (= clanţa sau clampa), „vădană“ (= vădu- 

vă), „farmă“ (= fărîmă), „jintirim“ (= cimitir), „vra- 

vuri“ = vrafuri), „bracuri“ (= teancuri), „paianjen“, 

„paing“ (= păiajăn), „adîncă“ (= adinci), „rumpă“ 

(= rupă), „sure“ (=guri), „dărămăture“ - (= dărăma- 

turi), „smult“ (= smuls), „văzum“ (=—văzurăm), pexta- 

ză“ (= extaz), „sofă“ (= sot), „domă“ (= dom), „pală“ 

(= palidă), „hartă“ (= harpă), „orhestrul“ (= orbestră).
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Aceste forme au fost considerate de adversarii poetului. 
care mai erau şi Munteni, drept greşeli neertate. Au 
fost considerate drept greşeli aşa de mari, că la umbra 
lor, aceşti adversari nu voiau să mai vază niciunul din 

marile şi neperitoarele merite ale poeziei lui fmnescu. 
Mai pe urmă, alţi Munteni, după ce-au început să pă- 
trundă frumuseţile negrăite ale acestor poezii, nu numai 

că nau mai fost supăraţi de aceste negligenţe, dar a 

început să le introducă, cu dinadinsul, în versurile lor. 
Atunci au început să se generalizeze şi să intre în limba 

literară cuvinte ca „vădană“, „rumpă“, „ţintirim“, 

„darmă“, „vaer“, „clampă“, „braţă“, de care pînă la 

Eminescu Dieci nu se pomenea şi pe care scriițorii mol- 

doveni înşişi se sfiau să le întrebuinţeze. 

Incoreciitudinile de limbă ee sînt expresiunea unui 
fond poetice nu au dar caracterul amor udevărute greșeli. 
Ele sînt comandate de tond, în această formă — şi de 
aceea, fiind îngăduite, poartă numele de licenţe poetice. 

Licenţele poetice nau pot fi considerule ca atare decât în 
capodopere. De îndată ce se găsese în opere, în care ge- 
nialitatea. creatoare nu există, ele nu mc sînt licenţe, ci 

greşeli: In orice caz enumerarea şi clasificarea lor nu 

poate avea. nicio utilitate, cu atît mai mult cu cît, pe 

deoparte, varietatea cazurilor, în eare se pot găsi, e in- 
| finită, şi cu cât, pe de altă parte, în ce priveşte toleranța 

lor, nu”se poate stabili nicio regulă. Ele sînt dictate de 
„necesităţi individuale incaleulabile. 

Ş 107. Dai dacă poeţii adevăraţi seriu o limbă aleasă, 
bogată şi precisă, deşi uneori întrebuințează şi licenţe, 
nu urmează că modele de limbă frumoasă se găsese 
numai la ci. Limba e un element al stilului, stilul de. 
pinde, prin muzicalitate, de originalitate subiectivă, iar 
originalitatea subiectivă este însuşirea de căpetenie nu 
numai a poeţilor dar, mai cu seamă, a scriitorilor. Seri- 
itorul e „deosebit de poet prin faptul că nu are plasticitate 
decit ca element subordonat, sufletului expresiv şi numal 

(
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intrucit, printr'insa, el îl poate pune în relief prin ori- 

inalitatea sa subiectivă. Dar cu atît mai mult el trebue 

să se distingă de poet, prin această originalitate ce-şi 

găseşte ultima expresiune în stil, şi deci în limbă. Seri: 

itorilor, deci mau numai trebue să [i se ceară .o origi- 

nalitate de limbă evidentă, dar nu li se poate trece cu 

vederea nicio licenţă. De la seriitori trobue să cerem mai 

cu seamă calităţi de limbă, căci ei vorbese în numele lor, 

dau expresiune frumuseţii sufletului lor, şi cugetarea şi 

convingerile lor trebue să fie exprimate la înălţimea, se- 

riozităţii lor. Totuşi adevărata bogăţie a limbii, tot la 

poeţi se găseşte. Limba e un semn al fondului: este haina 

care-i dă valoarea psihofizică a frumuseţii duesăvîrşite, 

— şi întrucît poeţii mai cu seamă sînt chemaţi să 'ex- 

prime această frumuseţe, ea trebue să aibă înfăţişarea 

cea mai aleasă, mai bogată şi mai nobilă; pe lîngă că 

trebue să aibă însuşirile estetice de proprietate; con- 

venienţă şi unitate. 

“CAPITOLUL III 

Formele stilistice. 

$ 108. Elementele lexicale, morfologice şi sintactice 

ale limbii au trei înfăţişări: 1) întăţişarea, brută, aceea 

care e consfinţită de dicţionare şi gramatici: este în- 

făţişavea, lor schematică sau intelectuală; 2) înfăţişarea 

orală, accea pe care o surprindem în vorbirea. oame- 

nilor enlţi sau inculţi: este înfăţişarea primară sau afec- 

tivă a. limbii; și 3) înfățișarea. scrisă (sau orală), aceea 

care cu deosebire este consfintită prin scrierile poeţilor, 

literaţilor şi ideologiloi:: este înfăţişarea secundară, li- 

terară, expresivă sau volilivă a limbii. În înfăţişarea. 

bvută sau elementară avem elementele limbii; în întă- 

tişarea primară sau afectivă; avem elementele stilulhu; 

în înfăţişarea secundară sau expresivă, avem stilul pro: . 

prwuais.



ţ 

144 MIHAIL DRAGOMIRESCU 

Căutind să stabilim raportul dintre limbă și 
stil, pe baza acestor observaţii, stilul nu este decît limba 

„schematică modificată mai întîi, prin uz, adică prin 
limba primară, afectivă, orală, şi apoi prin intenția 
individuală, dictată şi de natura obisctului. In stilul 
propriu zis vom găsi dar schematismul intelectuul al: 

limbii obiective consemnată în dicţionare, rezonanța a-. 
fechvă a limbii orale sau subiective şi particularitățile 
limbii literare sau expresive. 

Ceeace se înţelege prin limba unui autor sînt par- 

ticularităţile lexice, morfologice şi sintactice, pe care un 

scriitor le-a primit în stilul său; iar ceeace trebue să 
înţelegem prin stil este înfățișarea generală a dicţiunii! 
sau vorbirii, care, cu aceste particularităţi de limbă se: 
rapoartă la originalitatea subiectivă, care e fundamentui 
său, şi lasă să se străvadă, în atmosfera unei anume 

muzicalităţi, anume însuşiri sufleteşti ce rămîn să fie 
determinate. Aceste însuşiri sînt formele stilistice. 

$ 109. Fundamentul stilului propriu zis, sufletul ex-, 
presiv, este originalitatea subiectivă, care e de natură 
simultană, fapt pentru care i se mai zice şi intuitivă. Ha 
e ca o oglindă care primeşte imaginile dîndu-le anume 
contur şi culoare, şi tot ea, din simultană ce e, începe 
să devină succesivă prin elementul armoniei numit mu- 
zicalitate, pentru ca în stil să se vază cu deosebire suc- 

„ cesiunea definitivă a, formei. Aceasta însemnează că 
stilul, eare e de natură succesivă, începe cu muzicali- 
tatea, care, simultană în legătura ei eu originalitatea 
subiectivă, devine succesivă, în legătură cu stilul. Ori 
cine are meseria scrisului. ştie că nu poate începe o seri- 
ere pînă ce nu-i găseşte, ca. să zicem astfel, acordul ini- 
tial sau armonica primelor fraze. Acest acord, odată gă- 
sit, tinde să străbată. tot. şirul vorbelor; adică, deodată, 
din simultan devine succesiv. Şi astfel muzicalitatea. se 
transformă în stil.
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$ 110. Din momentul ce stilaf propriu zis se reduce 

la originalitatea, subiectivă, se înţelege de la. sine că nu 

se poate ca însuşirile ei generale simultane să nu-şi gă- 

cească un corespondent, succesiv în stil. Aceasta însem- 

nează nu numai că stilul se prezintă cu mai multe forme 

stilistice, dar şi că aceste formne stilistice sînt dcâuctibile 

din acelaş punct de vedere ca şi sufletul expresiv. Vom 

avea dar să studiem formele stilistice din punetul de ve- 

dere al intensității, cahtății şi tonalități, întocmai cun 

am studiat originalitatea subiectivă. - | 

$ 111. Din punetul de vedere al intensității este po”, 

sibil ca originalitatea subiectivă, să nu birue particula- 

rităţile limbii, care atunci se prezintă cu o formă nu 

destul de dulce şi netedă :“sonoritatea muzicală este. ab- 

ruptă. Forma stilistică ce rezultă se numeste stil abrup!. 

Stilul abrupt caracterizează de obiceiu o întreagă. 

capodoperă. Aşa, d. ex., este stilul din poezia „Din 

Prag“ de Vlăhuţă unde influenţează chiar asupra pit- 

mului, care se arată întrerupt şi neregulat. Uneori Însă 

apare întrun mie pasagiu al unei capobopere, cum sînt 

d. ex. strofele prin care, în „Impărat şi Proletant, Em 

nescu descrie arderea Parisului: 

Parisul arde n valuri, furtuna "n el se scaldă: 

"Parnuri ca. facle negre trăsnese axvzînd în vînt 

Prin limbile de flacări ce n valuri se frămînt 

s 

Răenete, vuet. de arme pătrund mare! cei caldă 

Txul e un cadavru, Paris al lui mormînt. 

„La o deaproape cereetare observăm însă că aci nu 

e vorba de o anume formă stilistică, 6i de un efect 

onomatopoctie puternice ce ia, aparența stilului abrupt. 

atunci cînd imaginea o cere pentru expresivitatea sa. E 

un efect, precum von vedea, mai mult de ritm. decit 

de stil, de avînt sufletesc, decât de muzealitate. Stilul: 

abrupt corespunde eu originalitatea subicetivă primitivă. + 
z= 

16331 
o. pb
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$ 112. Dacă din contră, intensitatea originalității su- 
biectivă e așa de buternică, încât muzicalitatea parcă nu 
provine de la elementul limbii, ci de la sufletul expresiv, 
care eu virtuozitate le modifică şi le uniformizează par- 
ticularităţile, limba, în acest caz, este un fel de vest- 
mint, pe care scriitorul îl împodobeşte, de multeori fără 

„nevoe. Vorbirea în acest caz va avea o independenţă 
relativă faţă de ideia generatoare şi faţă de fondul plas- 
tie şi atenţiunea contemplativă ne va fi furată mai mult 
de aceste particularităţi independente ale limbii decit 
de idee şi fond. Este o formă stilistică ce corespunde 
cu originalitatea subiectivă retorică: este stilul manierul.; 

a exemplu. excelent de acest stil găsim în bucata 
„Excelsior“, de „Îl. Macedonski care, deşi nu sa ea- 
podoperă poetică, este opera unui scriitor înzestrat cu 
o necontestată originalitate subiectivă: 

Sub luna plină 
Cu farmecul ce ?m jos se lasă, 
Oricare coperiş de casă, 

E balta de lumină. 

Albastra noapte 
E toată ploae argintie, 
Transcendentală poezie 

De lenevoase şoapte. 

Din lumi astrale 
Mapia întăşurătoare 
Coprinde în a ei splendoare 

A plîngerilor vale. 

Suflări salubre | l 
Alungă ale zilei miasme | 
Și ?n minti înnăbuşesc fantasme 

Si cugete lugubre. 

Sub pulberi de-aur 
Sub candele de diamante. 
Ce griji pot fi predominante. 

Și ce destin, balaur?
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O cer! natură! | 

O! Dumnezeu, mister albastru 

Mai ridicat peste dezastru 

Peste blestem şi ură. 

Pondul poetice al acestei opere este aproape nul: 

idee generatoare nu există, iar dacă ar exista, ar putea 

fi două cu legătură axterioară iar nu sintetică: senină- 

tatea poetului faţă de ura celorlalţi şi frumuseţile sele- 

nare. Dar nici una nici alta nu străbate întreaga poezie, 

nici nu sînt desvoltate, iar unde găsim desvoltări, ele 

sînt. aproape streine fie de una, .fie de cealaltă dintre 

aceste două idei. Imaginile sînt polarizate numai în 

parte şi sînt mai mult o haină exterioară: Nu sînt 

evistalizate în idee. În schimb, sufletul expresiv al serii- 

torului este evident, atit în redondanţa expresiunii, et. 

și în corectitudinea ci. Tiste o expresivitate sufletească 

retorică, imaginativă şi deprimantă, deşi ideia pare o: 

limpiană, iar avîntul sufletese înaripat. 

Această expresivitate sufletească cere o limbă cîn 

tată („transcendentala poezie“, „magie înfăşurătoare”, 

„suflări salubre“, „înnăbuşese fantasme si cugete lu 

gubre“, „griji predominate') şi o muzicalitate sonoră 

a cuvintelor, care este evidentă. Poetul a lucrat mai mult 

la muzicalitatea cuvintelor, independent de înţelesul lor, 

şi rezultatul nu putea fi decit un stil mamerat. 

Ş 113. Originalitatea subiectivă, în afară de aceste 

- 

cazuri, se poate echilibra cu materialul de limbă în; 

care se exprimă. Este caracteristica stilului elegant, în: 

care muzicalitatea nu răsare nici din suflet nici din 

şirul vorbelor, ci din împreunarea lor. 

Pentru ca, să ne dăm seama de stilul elegant, n'aven 

decât să comparăm opera de mai sus cu capodopera lui 

Eminescu „Somnoroase păsărele“ care cuprinde elemente 

analoage. Pe cînd în stilul manierat vorbele sint po 

irivite cu dimadinsul să sune (Și de aci întrebuințarea 

fără nevoe a atîtor neologisme Tre), în capodopera lui
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Emanescu potrivirea dintre suflet şi cuvînt se face în- 
conştient şi merge atît de departe că, la analiză ne mi- 
nunăm. ca de ceva neașteptat şi admirabil. 

In adevăr muzicalitatea cuvintelor şi frazelor din 
„Somnorouse păsărele“, atît de firească, o găsim nu 
numai în cuvinte, dar şi în sunete. In fiecare strofă 
predomină o anume vocală, iar strofa finală le întru- 
neşte pe toate într'o muzică supremă. Astfel în strofa 
întîi predomină vocala u, în a doua predomina vocala 
e, în a treia vocal a, iar în cea din urmă răsună toate, 
lăsând o oarecare predominare vocalei s: 

Peste-a nopţii feerie 
Se ridică mindra lună 
Totu-i vis şi armonie 

Noapte bună 

Este semnul supremului stil elegant. 
Ş 114. Din punetul' de vedere al calității, originali- 

tatea, subiectivă; ştim că este imuginativă, reprezentativă 
și abstractă. Fiegăreia dintre aceste întăţişări core 
punde o formă stilistică deosebită, 

Astfel originalitatea subiectivă, avînd un anume 
colorit, şi-l poate exagera prin natura cuvintelor ce în- 
trebuinţează. Astfel e posibil ea o originalitate subiec- 
tivă reprezentativă să ia aparenţa originalității subiec- 
tive îmaginative din pricina cuvintelor ce poetul între- 
buinţează exprimînd-o. Un exemplu “strălucit ni-l dă 
Emescu în „Călin“ în deserierea nunţii goangeloi. 
Deşi, în această bucată, nu avem a face decît cu imagini 
cu fond sufletesc reprezentativ: o procesiune de gounge: 
fluturi, bondari, greeri, arii, furnici, puriei, țânțari, pe 
care i-a aşteptat „vioreanat, anireasa, tabloul sub con- 
deiul lui Eminescu ia o strălucire extraordinară, în cea 
mai mare parte, din cauza frumuseţii limbii: 

Dar ce sgomot se aude? Bâziit ca de albine? Toţi se uită cu mirare şi nu ştiu de unde vine,
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Pînă văd păinjinişul între tufe.ca un pod, 

Peste care trece ?n sgomot mare o mulţime de norod: 

'Prec furnici ducînd în gură de făină marii saci, 
Ca să coacă pentru nuntă şi plăcintă şi colaci 

“Și albinele aduce miere, aduc colb mărnut de aur, 

Ca din ei cercei să facă cariul care-i meşter faur-. 

lată vine 'nireaga nuntă: vornicel e-un greerel, 

Ji sar puricii "nainte cu potcoave de otel... 

Vin ţînţarii, Lăutarii, gindăceii, cărăbuşii, 

lar mireasa viorica î-aştepta 'ndărătni uşii 

Și pe masa 'mpărătească sare-un greer, crainie sprinten, 

Ridicat în două labe, s'a 'nchinat bătînd din pinten; 

E] tuşeşte îşi închee haina plină de şireturi 

„Să ertaţi boeri eu nunta s'o pornim şi noi alături”. 

1 

[ipte caracteristica stilului, care face să ni se suge- 

reze, pe lîngă imaginile nude, o mulţime de alte imagini 

care le împodobeşte şi le transfigurează. Este stilul su 

gestiv, care corespunde originalității subiective magi: 

native. 

$ 115. Cînd originalitatea subiectivă îşi găseşte ex- 

presiunea în cît mai puţine cuvinte, atunei coloritul ei 

devine tern şi compact. Limba influenţează asupra întă- 

țişării ei, chiar dacă ar fi imaginativă. Este caraeteris; 

tica stilului concis, care corespunde cu originalitatea 

subiectivă abstractă, fără însă a se confunda cu ca. Un 

minunat exemplu de conciziune, care, din pricina na: 

turii limbii concentrate, stinge mare parte din origina- 

litatea subiectivă imaginativă caracteristică lui Lmui- 

nescu, este „Glossa“: “ 

Vremea îrece, vremea vine 
Poate-s vechi şi nonă toate 

Ce e rău şi ce e bine, 
Tu țe 'niveabă și socoate 

1) Acest vezs al cărui înţeles nu cadrează cu restul (de unde use 

în cadru?) noi îl acceptăm căutând să-l luăm în sena metafonie din 

pricina frumuseții limbii.
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Nu spera şi nu ai teamă 
Ce e val, ca. valul ţrece 
De te 'ndeamnă, de te cheamă 
Tu rămâi la toate rece... 

Niei încline-a ci limbă , 
. Recea cumpăn'a gîndirii 

În spre clipa ce se schimbă, 
Pentru masea fericirii 
Ce în moartea ei se naşte 
Și o clipă ţine poate 
Pentru cine o cunoaşte 
Toate-s vechi și nouă toate. 

Mulțimea imaginilor în legătură cu ideia genera- 
„toare a nepăsării în faţa iuerurilor trecătoare şi peri. 
toare ale lumii, contrastează eu puţinătatea vorbelor în- 
irebuințate pentru a le exprima. Este caracteristica sti- 
jului concis. 

$ 116. Stilul sugestiv unit cu stilul snamserat poate 
da unui poet o reputaţie mai mare decît merită, pe cînd 
cel concis şi abrupt, cum e d. ex: stilul lui Grigore 
Alexundrescu, împiedică pe un poct să fie în destul de 
gustat. Stilul sugestiv poate uncori acoperi o lipsă de 
gindire; cel concis poate ascunde o adevărată gîndire. 
Stilul care, din punctul de vedere al calităţii, dă măsura: 
exactă a unei scrieri este stilul adecvat, în care origi- 
nalitatea subiectivă se armonizează în colorit cu limba, 
care, printi'aceasta, primeşte un contur precis şi o co- loare sigură. Un asemenea, stil îi găsim în capodoperele 
hteraturii noastre, ca d. ex: în „Alexandru Lăpuşneanu“ de Costache Negruzzi, în „Făclia qe Paşte“ de Cara- giale, care totuși începe întrun stil concis, „Scrisoarea Il Şi „Luceafărul“ de Eminescu, Cu deosebire în această din uxmă operă se vede adecvanţa, comparînd pasagii le de descriere, cu pasagiile de dialog, care au aerul că merg pînă la cea mai obscură coneiziune, cum este acela im care Dumnezeu răspunde lui Hyperion. In realițate 
aparenţa, de coneisiune provine din pricină, că limba, în
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acel pasagiu, trebue să se armonizeze cu un fond adine 

cum se şi cuvine. Stilul sugestiv corespunde originali- 

tății subiective imaginative, stilul concis originalității 

subiective abstracte şi stilul adecvat originalității su- 

bieetive reprezentative. 

$ 117. Din punctul de vedere al tonalității, origina- 

litatea subiectivă poate înteţi sau slăbi tonul emoţi- 

onal al cuvintelor şi a expresiunilor întrebuințate în 

forma stilistică. In primul caz avem stilul cald, în al.” 

doilea, stilul rece. Cînd între originalitatea subiectivă: 

şi dintre limbă se stabileşte o ârmonie desăvîrşită- 

atunci avem stilul teneperat. 

Caracteristic stil cald găsim în „Amintiri din co- 

pilărie“ de Cremmgă: 

„Aşa era mama în vremea copilăriei meie, plină de mi- 

nunăţii, pe cît îmi aduc aminte; 'și-mi aduc bine cuminte, căci 

braţele ei m'au legănat. când îi supgeam țîţa cea dulce și mă 

alintam la sînu-i gungurind și uitîndu-mă în ochii ei cu drag! 

Şi sînge din sîngele ei și carne din carnea ei am împrumutat: 

și a vorbi de la dinsa ani îmvățat. iar înțelepciunea de la Dum- 

nhezeu, cînd vine vremea de a pricepe omul ce-i bine şi ce-i rău. 

Muzicalitatea. cu modulațiile ce se simi în rîndu- 

rile subliniate, parcă ne seormoneste sufletul în adinc 

scoțînd la suprafaţă emoţiunea pe care povestitorul o 

împrumută limbii din sufletul său expresiv. Este carac- 

teristica. stilului cald care corespunde cu originalitatea 

subiectivă exultuută. 

$ 118. In stilul din capodoperele epice ale lui Cura- 

giule simţim obiectivitatea acestui seriitor care vede 

lucrarile fără să le deformeze prin căldura temperameu- 

tului său nici mta”un fel. liste caracteristica stilului 

rece care nu :jută materialul de exprimare al limbii, — 

prin căldura sufletului. 

Deşi „Kw Janulea“ «dle Caragiale nu e capodoperă 

poetică, ea de sigur este o capodoperă stilistică, în sen- 

sul că are una din cele mai bogate și mai expresive ma-
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terialuri de limbă. E o operă de mare scriitor, care, pe 

alocurea. (scena finală cu Căpitanul de arnăuţi) se ridică 

pînă la creaţiunea poetică cea mai veridică. Dintr'îusa 
cităm ca exemplu de stil rece, pasagiul în care Kir Ia- 
nulea. povestește moartea părinților săi: 

Pe cînd împlineam şapte anişori, le-a venit părinților 
dorința să meargă la hagialie; şi aşa, după ce au făcut rost 
de ceva. parale, m'au luat: împreună și ne-am dus călare pe 
catîri pînă la portul Salonicului. Acolo ne-am suit pe o co- 
rabie mare. care aștepta cu pînzile ridicate în vînt, ca să 
pornească spre miazăzi către Iafa. N'a trecut mult; a'nceput 
să sufle vîntul aşteptat, sau umflat pînzele, şi aan pornit. Trei 
zile cu soare si trei nopţi cu lună am mers tot drept înainte 
fără nicib supărare. Noi mîneam după datină post. Cam a 
treia zi. am mîncat la nămiezi fasole și ridichi... Ce să te 
pomeneşti? Aşa pe. la toacă. au început amindoi părinţii mei 
să se țină cu mîinile de pîntece şi să se vaite prezav: „„mor” şi 
iar „mor”. Căpitanul. -văzîndu-i cum se svîreolese şi se sgâr- 
cesc în dureri de moarte, a chemat degrab pe un călugăr pă- 
pistaş, care se suise cu noi pe corabie. om învățat. priceput 
şi la. căutarea boalelor.. Pînă să vie acela. bolnavii începură 
să, învinețească, E iei 

$ 119. Stilul temperat lasă să se străvadă mişeările 
emoţionale prin limbă: întovsăturile calde ale limbii sînt 
lăsate să intre în sufletul nostru, în aşa fel, că adeseaori 
stilul temperat se prezintă cu pasagii întregi cu apa- 
renţa de stil cald. Această aparenţă poate proveni din 
pricina naturii imaginilor de exprimat, iar nu din pricina 
subiectivităţii seriitorului. Intwun asemenea stil, care 
păstrând toate obiectivitatea, lasă imaginilor tonalitatea 
lor firească, - - este serisă „Anul 1840; 

Asa zice tot omul ce 'n viitor trăeşte, 
Asa zicea, odată copilăria mea —- 
S i-un an vine, trece şi-alt an î] moșteneşte 
ȘI ce nădejdi dă unul acelălalt le ia.
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Puţine-aş vrea iubite din zilele-mi pierdute 

Zile ce 'm veşnicie-îşi-iau repede sbor 

Puţine suvenire din ele am plăcute 

A fost numa 'm durere varietatea lor. 

Eu nu îţi ceiu în parte nimica pentru mine 

Soarta cu a mulțimii aș vrea să o unesc; 

Dacă numai asupră-mi nu poţi s'aduci vrun bine, 

Bu vid de-a mea durere şi o desprejuese. 

După suferiri crude, inima, s6 'mpietreşte: 

Lanţul ce 'n veci ne-apasă uitam cât e de greu. 

Răul se face fire, simțirea amorţeşte, 

Şi trăese în durere ca 'm elementul meu. 

Aceeuşi caracteristică 0 găsim în „Scrisoarea III“ 

de Eminescu, unde căldura din pasagiile, cu aparenţa 

de stil cald, vine de lu obiectul lăsat să tilteze prin 

"stilul temperat — iar nu de la subiectivitatea autorului: 

Pe când oastea se aşază, iată soarele apune 

Voind crestele înalte ale ţării să 'ncunune 

Ca un nimb de biruinţă: fulger lung încremenit 

Mărgineşte munţii negri în întregul asfinţit, 

Pîn'ce îsvorăse din veacuri stele una câte una 

Şi din neguri, dintre codri, tremurînd sarată luna. 

Doamna mărilor şi-a nopţii varsă linişte şi somn. 

Lângă cortu-i unul dimtre fiii falnicului domn — 

Stă zâmbind de-o amintire, pe genunchi scriind o carte 

So trimeată dragii sale de la Argeş mai deparic: 

De din vale de Rovine, 
a 

G>ăim Doamnă către tine. 

Nu din gură, ci din carte 

Căci te ştiu aşa departe... 

Ş 120. Formele stilistice cunoscute sub numele de. 

sever, spiritual, mai, ironic, ete. nu sînt propriu 78 

stiluri: ele nu rezultă din raportarea originalității su- 

a de exprimare, la, limbă; ele sînt note 

biective la torm 
€ 

plastice, dar, cu deosebire, 

ale originalității elementare,
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ale originalității subiective, accidentale, în care ele con: 

stitue diferitele înfăţişări numite atitudine. Pentru ca 
seriitorul să ne înfăţişeze în mod sever, humoristic sau 

ironic, un obiect, el trebue, mai întîi de toate, să aibă 
taţă de el o anume atitudine sufletească, taebue adică 
să se raporte faţă de el în anume chip. Dacă obiectul e de 
natură a-i inspiră respect, atunci şi sufletul expresiv 
al seriitorului trebue să-l primească fără deformare, 
simplu şi serios. In acest caz, imaginea lui va trezi în 
sufletul nostru o atmosferă sufletească severă. Dacă din 

contră scriitorului îi va părea că obiectul e vrednic de 

ris, atunci sutletul lui expresiv ia altă atitudine, care-i 
va deforma imaginea în sensul caricaturii. Negreşit că 
în acest: caz poetul va întrebuința expresiuni potrivite 
cu această atitudine, iar impresia ce ne va face va fi 
aceea de humoristică. Dacă, în fine, obiectul merită res- 
pet şi scriitorul isbuteşte să-l privească humoristie, 
avem humorul englez; ia dacă obiectul merită batjo- 
cură, şi seriitorul isbuteşte să-l privească serios, atunci 
avem îronia. | 

Acest lucru e atît de adevărat că originalitatea su- 
bieotivă, din pricina acestei atitudini, poate schimba 
adesea tonakhtatea cuvintelor. Astfel cuvintele „font“, 
„Băgăuţ“, „bilbiit“, „guşat“ şi chiar „nație“ au în limba 
obştească o nuanţă humoristică. Intrebuinţate de Hu 
nescu, care are originalitatea subiectivă sever depri- 
mantă: 

Incît fonfii şi flecarii, găgăuţii şi guşaţii 
E = Bilbiiţi eu gura strîmbă stînd stăpinii aste-i naţii -— 

îşi pierd nuanţa. humoristică şi dobândesc un înţeles 
trist; şi amar. | 

Dacă din contră originalitatea subiectivă e senină, 
ele pot lua —un caracter de gravitate, la care nici nu 
ne-am fi aşteptat. Astfel se întîmplă cu vorb a humoris- 
tieă „pitic“ în „Anul 1640;
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Iei umbre de popoare le vezi octrmuite 

De alte mai mici umbre, neînsemnaţi pitici. 

Expresii solemne ca „iubirea omenirii“, „am lă- 

cut-o în conştiinţă“, „fraţi romîni!“ „unirea, „sfint“, 

„temeiu“, „cauză sacră“, „mă devotez“, „credinţă“, devin 

din pricina atitudinii scriitorului ironice şi iau nuanța 

humoristică. Așa ne impresionează ele în satira „O pro- 

fesiune de credință“ de Gr. Alerandrescu, puse în gura 

unui politician: 

Cind era lipsa în țară, subt a mea isprăvnivie, 

Am “ținut-o eu cu grâne, precum fiecare ştie. 

Apoi dacă neplătite au rămas prin multe sate 

Dacă eu la socoteală le-am trecut ceva 'ncărcate, 

Am făcut-o în conştiiniă, de iubirea omenirii, 

Numai spre a mă deprinde cu regula înmulţirii.... 

Pe aceste dar temeiuri. fraţi Romîni. eu vă cer votul, 

Și la cauza cea sacră eu mă devotez cu totul, ete. 

CAPITOLUL 

Figurile. 

Ş 121. Originalitatea subiectivă nu poate deveni 

caracteristică, dacă nu e susţinută de elementul ideologic 

şi mai cu seamă de elementul plastic. Ha este întwadevăr 

o sinteză, pe baza afectivității, a elementului inteleetual- 

plastic şi a elementului ideologic-volitiv. Un seriitor cu. 

o sensibilitate oricât de vie, dacă nu vede în acelaş timp 

imaginile în care o poate incorporă, şi dacă, în acelaş 

timp, nu are nici un fond ideologic, are originalitatea 

subiectivă isbită de sentinnentulism. De acest defect 

sufera, foarte multe din operile scrise în proză poetică, 

ce n'au suficient element plastic şi ideologie Sau intensiv. 

Trebuind să fie susţinută de plasticitate „Si energie, 

(ideologie), originalitatea subiectivă este pusă în relicfi 

în expresiunea stilistică printi”un al tyeilea element: 

figurile. | 
ă
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Figurile stat das particularităţile plastice şi inten- 

sive, care dă stilului o individualitate, pe care nu 1-0 

putut-o da îndesiul limba şi formele generale stilistice. 

Considerate, din: antichitate, ca. nişte podoabe, ele sînt: 

în realitate însăşi viața expresivă a stilului, reprezentind: 

elementul intelectual şi voliţional (intensiv) al incorpo- 

rării în material extern. 

Ş 122. Figurile sînt, în mod necesar de trei feluri:, 

1) dutelectual-plastice; 2) volitiv-energehee şi 3) afeetiu- 

difluente.. Acestea dim urmă pot, fi considerate ca stînd 

în strînsă legătură cu formele stilistice şi nu. le mai 

studiem. : 

Incepind studiul figurilor cu cele inteleetual-plas- 

tice facem observaţiunea că ele trehuesc studiate din 

punctul de vedere al subiectivităţii în legătură cu plas- 

ticitatea. Cu alte cuvinte ele trebue studiate din punctele 

de vedere ale curacteristicilor subiective ale originali- 

tății plastice. Ştim că originalitatea, plastică din punctul 
de vedere al curacteristicilor subiective poate fi simplă, 

metaforică şi simbolică. Vom avea dar, aplicîndu-le la 
elementele plastice ale originalității suhicetive -- figuri 
simple, figuui metaforice, figuri simbolice. 

$ 123. I. Figurile simple sînt epitetul, graduția si 

ipotipoza. 

1. Aceste figuri se numesc simple pentrucă prin- 
trînsele imaginile obicctive sînt zugrăvite deadreptul. 

Astfel numim epitet orice expresiune care luminează! 
cu 0 nouă culoare o imagine dată. Cînd poetul poporau, 

“prin gura lui Alecsandri, zice: 

Tar dacă-i zări, 
Dacă-i întâlni 
Măicuţa bătrină 
Cu briul de lină -— 

expresiile „bătrînă“ şi „eu briul de lină“ sint epitete, 
pentrucă zugrăvese deadreptul imaginea hătrinii: ele 

N 
. 

4
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sînt semnele, după care: Mioriţa, va recunoaşte pe măi- 

euța Moldovanului. , 

Epitetele de obiceiu se redau prin adjective; dar 

nu toate ajectivele sint epitete, nici toate epitetele sînt 

formate numai din adjective. Epitetul trebue să fie, 

expresiv, adică să fie încărcat. de un înţeles, care să nuan- 

țeze imaginea. Cei care confundă epitetul cu adjectivul 

cad în adjectivism. 

Epitetul trebue deosebit şi de caracterizare. Epitetul; 

este de natură poetică şi de aceea el este integral: el are 

contur (elementul volitiv-motor), culoare (element inte- 

lectual) şi ton (element afectiv) cu rezonanța mistică. 

unificătoare. Caracterizarea, este de natură numai înte- 

lectuală. Ea dezignează o simplă însuşire .exterioară a 

unei existențe şi. trebue să aibă mai nainte de toate, 

preciziunea noţională. Cei care nu-şi dau scuma de ştiinţa 

literară, şi, făcînd critică, vor să fie, mai nainte de toate, 

atrăgători, transformă fără să vrea, caracterizarea pPre- 

cisă în epitet, şi, amestecînd astfel ideologia cu poezia, 

dau naştere la un gen literar hibrid. 

$ 124. 2. Gradaţia este un epitet în succesiune. Epi- 

tetul este statie, simultan. Este o însușire integral- 

caracteristică ce ne completează înfăţişarea unui tablou 

simultan. Gradaţia ne zugrăvește succesiunea momente-, 

lor unei imagini externe sau interne pînă la un punct 

care se numeşte culminație. Așa d. ex., cînd Eminescu 

zice în „Serisoarea LII“: 

“Pot ce n ţările vecine e sminţit şi stîrpitură 

"Pot ce e 'nsemnat cu pâta putrejunii de natură. 

Tot ce e perfid şi lacom, tot Fanarul. toți iloţii. 

Toţi se scutură aicea, şi formează patridtii, — 

Tn cât fonfii şi flecarii, păgăulii și gusații. 

Bilbiiţi cu gura strîimbă sînt stăpînii astei naţii — 

întrupează indignarea sa printr”'o serie de gradaţii, care 

se șintetizează întro singură gradaţic mai complexă, ce 

se termină cu culminaţia.
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Prima gradaţie: „smîntit“, — „stirpitură“, — „pata 

putrejunii“; , 
A doua gradaţie: „perfid“, „lacom“, „fanariot“. 

„ilot“; 

A treia gradaţie: „font“, „flecar“, „găgăut. „gusat”, 

„bilbiit cu gura strimbă“. 
Toate la un loe constitue o serie de gradaţii din 

ce în ce mai ascendente pînă ce culminează în expresia 

„Bâlbiit cu gura strâmbă sînt stăpinii astei naţii“, care 
le înglobează pe toate într'o gradaţie complexă. 

Precum se vede: indignarea poetului trece prin mai 

multe momente, din ce în ce mai violente, pînă ce la 

urmă se sparge întrun epitet: final. Momentele sînt 

diferitele epitete succesive şi gradate ascendent; epitetul 

final este culminaţia gradaţiei. 

"Prebue să deosebim gradaţia. figură, de gradaţia, 

_primeipiul evolutiv al poeziei lirice. Pe cîtă vreme în 

gradaţia-figură avem a face cu o serie de epitete din ce 

în ce mai tari, dar care pot fi şi din ce în ce mai slabe 

oradaţia descendentă); în graduţia evolutivă a poezii 
lirice avem a face cu cerința ca poezia lirică să aibă 
un început, o desvoltare, o culminare şi o. calmare n 

sentimentului cristalizat într'însa. Pe cînd gradatia-ti- 

gură poate fi sau ascendentă sau descendentă, gradaţii 

lirică cere neapărat mişcarea ascendentă- descendentă. 
In poezia lirică dacă trebue neapărat o culminaţie, trebue 

neapărat şi o calmare, oricîţ. de bruscă ar fi ea. 

$ 125. 3. Hipotipozu este o sinteză de epitet şi di 
gradaţie, pentru ca să ne dea un tublou viu şi complet: 

Ea poate fi şi numai o sinteză de epitete. Aşa cînd Em 
nescu ne descrie starea sufletească a şeolarului care 

„ascultă distrat pe profesor în „Scrisoarea II“, face o 

hipotipozii: 
A 

„Ameţiţi de limbe moarte, de planeți. de colbul şcolii 
Contundam pe bietul dascăl cu un craiu mîncat de molii
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Şi privind păinjinişul din tavan, de pe pilastei 

Aseultam pe craiul Ramses şi visam — la, ochi albaştri, 

Şi pe margini de caete seriam versuri dulei, de pildă, 

Către vreo trandulirie şi sălbatică Clotildă. | 
Imi plutea pe. dinainte, cu al timpului amestec, 

Ba un soare. ba un rege, ba alt animal domestic, 

Scârţiirea de condee dădea tarmec astei linişti 

Vedeam valuri verzi de grîne, unduerea unei linişti 

Capul greu cădea pe bancă, păreau toaten înfinit..... 

Cînd suna, ştiam că Raumses trebuia să fi murit. 

De obiceiu hipotipoza a fost înţeleasă numai ca un 

tablou al lucrurilor materiale, vizuale, ca d. ex. în por- 

tretul ciobanului, făcut de maică-sa în „Mioriţa; dar 

în adâvăratul ei înţeles trebue să cuprindă nu numai 

tablouri. materiale, ci şi. tablouri sufleteşti, cum este 

admirabilul tablou citat, mai sus din Eminescu. 

$ 126. II. Figurile mnetaforice sînt metafora, ale- 

goria şi personificarea. E 

1. Metafora se detineşte de obiceiu ca o comparaţie 

prescurtată. Aceasta însemnează să denaturăm, şi în- 

țelesul metatorei, şi acela al comparaţiei. Metafora estej 

un cuvînt care, pe lîngă înţelesul vizibil, are şi un înţeles 

invizibil, subînţeles. Condiţia unei bune metafore e ca 

înţelesul invizibil să fie mai evident decit cel vizibili 

Când Eminescu ne deserie pe criticul pedant ce are să-i 

cîntărească poeziile, seriind despre cl o „notă prizărită 

sub o pagină neroadă“, face o serie de metafore al căror 

subînţeles e mai vizibil ca înţelesul vorbelor întrebuin- 

țate: 

Poate vrun pedani cu ochii cei verzui, peste un veac, 

Printre tomuri brăcuite, aşezat şi el un brac. 

Aticismul limbii tale o să-l pue la cântar 

Colbul ridicat din carte-ţi l-o sufla din ochelari 

Şi te-o strînge "n două rînduri, aşezînilu-te la coadă, 

Într'o notă prizărită sub o pagină neroadă. 
pa sigur. 

Dacă nu înţelegem dintro dată că „pedantui cu 

ochii verzui“ este criticul erudit şi fără gust; că „peste 

Fi
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A 
vu 

un vea“, însemnează „peste mai puţină sau mai multă 

vreme; că „brac“ (= teane) este însuşi criticul cinchit 

între cărți; că „a pune la cântar“ însemnează „a, judecă 

esteticește““, că „aticisin” însemnează „puritatea ele- 

guntă“; că versul „Colbul ridicat din earte-ţi 1-o sufla 

din ochelari“ însemnează că nu şi-a dat osteneala. să te 

citească mai adîne, ci că numai te „frunzăreşte“; câ 

te-o strîngen două rînduri“ însemnează că „va rezumă 

cartea ta in două trei vorbe“; ca „la coadă“ însemneuză 

„a sfîrşitul paginei“, iar „pagină“, textul seris pe O 

pagină; — atunci n'am înţeles poezia. "Toate aceste De 

tafore nu trăese prin înţelesul direct al cuvintelor, & 

prin subînţeles. Acest subînțeles se împodobeşte ca 

haina concretă a înţelesului direct al metaforei, 1! 

nu acest înţeles direct cu subînţelesul. 

Metafora poate fi de mai multe feluri: a) Metafora 

propriu zisă, care e 0 metaforă imaginativă ca d. e% 

în bucata de mai sus „brac“ în loe de „om cinehit” 

b) Sinecdocu (cure e o metaforă moţională,), cînd se îniie 

buinţează o noţiune subordonată în locul unei suplă 

ordinate sau viceversă, ca d. ex. „pedant“ în loc d 

„eritie“, noţiunea „pedant“ avînt o sferă mult mai mar 

decât noţiunea „critic“; expresia „a pune la cântar, în 

loc „de a judeca“, cea d'întii uvînd un înţeles mai restrins 

decît cea de-a doua; e) Metonimia (care e o metaioră 

afectivă) cînd, după impresie, se schimbă una cu alti 

două imagini strîns legate ca d. ex., cauza pentru efect, 

cuprinzătorul pentru cuprins, cum ar fi, „păr alb” 

pentru bătrîneţe „pagină“, în loc de „textul“ de Pe 

pagină, ete. 

Ş$ 127. 2. Alegoria se detineşte de obiceiu —și NU 

fără rost — ea o metaforă prelungită sau complexă. Când 

Moldovanul din „Mioriţa“ zice, în loc de „a murit”, că 

„Sa cununat“ şi în loc de „moarte“ — „erăiasă“ face 
rînd pe rînd două metafore. Dar cînd le împreună şi 

zice: ! 

-. -
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Ie spune curat 
Că m'am cununat 
Yo mândră crăiasă 
A lumii mireasă, 

metafora u început să devină alegorie. lar cînd continuă: 

Că la nunţa mea 
A căzul o stea 
Soarele şi luna 
Au ținut cununa 
Brazi şi paltinaşi 
I-am avut nuntaşi 
Preoţi munții mari 
Păsări lăutari 
Păsărele mii 
Și stele făclii — , 

atunci alegoria e deplină şi prin ea înţelegem uciderea 

lui în mijlocul naturii, cu care știe că va face una, şi 

după ce va.peri. , 

Alegoria trebue să aibă aceeaşi calitate ca şi meta 

fora: să fie dint”'o dată înţeleasă. Această condiţie dev: _» 

sebeşte metafora şi alegoria. de simbol. 

/ 

$ 128. 3. Persomficarea este o însufleţire a lueru-' d. 

rilor neînsufleţite. Cînd seriem despre Tacruri ea despre 

fiinţe Sau punem animale.să facă acte de parcă ar ti 

oameni avem personificări. Astfel cînd Gr. Alexandrescu 

ne vorbeşte de „Cîinele şi Căţelul“- din fabula sa cu 

acest, nume, el personifică. aceste animal6, tăcîndu-le să 

se poarte şi să vorbească cum lucrează şi cuvîntează oa- 

menii. Aceasta nu le impiedică să fie în acelaş timp şi. 

ziegorice, întrucît sub faptele ce se petrec între cei doi 

cîini se înţeleg fapte ce se pot petrece între oameni. 

Personificările sînt de multe feluri. De cele maij 

multeori metafora și alegoria sînt personificări simpli-! 

ficate. 
Cînd poetul zice în „Mortua est“: 

16321. — M. Dragomirescu, Teoria Poeziei 1
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O rază temalță, un cîntec Le duce 

Cînd norii cei negri par subre palate 

De luna, regină, pe rînd vizitate 

sau 

Să văd cerul negru că lumile-şi cerne 

Ca prăzi trecătoare a morții eterne; 

cînd iarăşi începe poemul „Călin“: 

Pe un deal răsare luna ca o vatră de jeratie 

Rumenind străvechii codri și castelul singuratic 

Ş'ale rîurilor ape ce clipesc fugind în ropot . 

De departe 'n văi coboară tînguiosul glas de clopot: — 

toate aceste verbe întrebuințate în sens metaforie sînt 

începuturi de personificări întrucât atribue unor lucruri 

acţiuni ce nu, pot fi făcute decât de fiinţe cu. viaţă. 

Ş 129. III. Figuri. simbolice se numese acelea în, 

care, pe lîngă înţelesul propriu, mai au şi un înțeles. 

ascuns, dar acest înţeles nu adheră la înţelesul propriu. 

Ceva mai mult. Figurile simbolice pot prea bine să fie 
înţelese uneori chiar numai în sensul propriu, rămînînd 
ca cel ascuns să fie pătruns numai de minţi mai ascuţite 

sau mai cultivate. Ba chiax şi atunci înţelesul ascuns este 

susceptibil de sensuri deosebite. 

Tigurile simbolice sînt: comparaţia, antiteza şi sim- 

bolul propriu zis. | 
$ 130. 1. Comparaţiu este pătrunderea sau elarifi“ 

carea, unui obiect prin altul mai cunoscut decât el. Un 
admirabil exemplu de comparaţie îl găsim în „Melan- 
colie“ de Eminescu, în care îşi compară sufletul pustiit 
de credinţele copilăriei cu o biserică părăsită cu sfinţii 

şterşi, cu ferestre sparte, în care ţiue vîntul. In acest 

exemplu biserica părăsită este obiectul cunoscut, cu eare 
compară sufletul său, pentru ca să ne facă să pricepem 
mai adinc starea, în cure se găseşte acest suflet. 

_ Comparaţia, ea. de-altininteri toate figurile, ca să-și 

facă efectul trebue să fie integrală, adică să nu fie nu-
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mai o simplă notație intelectuală, ci să cuprindă o ima: 

gine în care să întîlnim toate elementele sufleteşti esen- 

tale. | 

Cînd Bolintineanu zice: 

Ca un glob de mu luna strălucea 

comparaţia lunii cu un „glob de au'“ este numai 0 n0- 

taţie intelectuală, fiindcă globul de aur — lasă. că e mai: 

puţin cunoseut de cât luna plină — dar nu adlăoga nimic 

la. frumusejlea firească a lunii. 

Cînd însă, arătîndu-ne în „Nunta Zamfirii“ îvumu- 

seţea. Zamfirii, cu care acum facem: cunoștință, Coşbuc 

zice: 
Un trandafir în văi părea, 

frumuselea Zamfirii este subliniată de toată prospe: 

Limea. și răcoarea văii unde creşte trandafirul neatins de 

nimeni. Acă nu avem numai culoarea (elementul intelec- 

tual) şi conturul (elementul motor), dar avem cu pri- 

sosinţă şi nuanţa afectivă care le înviiază pe amîndouă 

cu un parfum necunoscut — mistic. | 

Deși comparaţia trebue să lămurească obiectul dat; 

prin obiecte mai cunoscute, sînt, cazuri cînd comparaţia. 

are aparenţa contrarie. Asttel e admirabila comparaţie — 

criticată pe nedrept de mulţi — a lui Alecsandri din pas: 

telul „Iarna“: 

Soarele rotund şi palid se arată printre nori 

Ca un vis de tinereţe printre anii trecători. 

Tiveşte pentru un tînăr care încă nu ştie cc sînt decep- 

țiunile vieţii, această comparaţie poate să nu însemneze 

îm acest sens mare lucru. Dar, chiar atunci mintea des- 

chide în suflet o perspectivă neașteptată toemai prin 

termenul ce trebuiă clarificat: „soarele palid prefirîn- 

du-se printre nori“. apt e însă că pentru o minte Ina 

tută care ştie ce e viaţa, şi deziluziile ei, comparaţia. e
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cît se poațe de sugestivă. Cu alte cuvinte efectele unei 
comparații depinde și de 'experienţa. cititorului. 

$ 131. 2. Antiteză este o comparaţie între imagini € 
nu se aseamănă şi anume punînd accentul toemai pe 
această deosebire. Se înţelege. că cu cît; deosebirea, est 
mai mare cu atit antiteza este mai de efect. 

Antiteza este de trei feluri: a) Contrastul; b) amtilezu 
propriu zisă şi 6) sarcasmul. 

a) Contraştul propriu, zis este opoziţia dintre două 
imagini alăturate. Aşa, d. ex.: Fminescu îşi începe 

„Glossa“ cu trei contraste succesive: 

Vremea rece, vremea vine 
'Ţoate-s vechi şi nouă toate 
Ce e rău şi ce e bine 
Te întrebă şi socoate. 

b) „Antateza este opoziţia a două imagini puternice 

care subliniază o stare sufletească nouă. In „Sar 
soarea III“, Prinescu pune în antiteză idealul moral 
şi politie, pe care-l cristalizează în figura lui Mircea 
cu idealul imoral al unora din vremile, în care el trăeşte, 
pentru a sublinia o stare sufletească nouă, care 
să ne depărteze de cel din urmă şi să ne apropie de &l 
Wîntii, O antiteză analoagă găsim tot la Eminescu în pb 
pigonii“, unde pune în antiteză seriitorii care „credeau în 
serisul lor“ cu scriitorii „eare nu cred în nimic“. Insă alit 
în „Scrisoarea III“ cât și în „Epigonii“, Eminescu DU 
subliniază expres starea sufletească ce trebue să rezulte 
din antitezele sale, şi de aceea şi „Scrisoarea III“ și 
„„Lipigonii“ sînt, necomplete. O antiteză, cuprinde şi „Lu- 
ceatărul“ în opoziţia dintre sufletul Catalinei şi sufletul 
lui Hyperion. Aceustă opoziţie este subliniată printr'o 
stare sufletească nouă, „pe care o găsim În convingerea 
ui „Hyperion“ de a rămîne în cer, unde va trebui si 
rămână „nemuritor şi rece“. 

c) Sarcasmul (în sensul larg âl cuvîntului) su) 
o stare sufletească ironică determinată prinir”o con 
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statare care e în antiteză cu realitatea. Astfel cînd Stefan 

Vodă în „Apus de Soare“ de Deiavrancea îi spune pa- 

harnicului Ulea, care se vaită, „de picioare“: 

Stefan. — Sehimbă-le cu ale mele... Fii, mă omule, 

tânăr voinie, ca un brad, ca mine. [i o leacă suflarea..... 

o leacă piciorul.?.. o leacă de căldură... o leaică. închee- 

tumile dar încolo... aproape nimic. 

Stefan e bolnav şi totuşi împreună cu ceilalți boeri, 

ia parte la divanul, la care Paharnicul Ulea nu vroise să 

vie, pentru că ar fi fost bolnav de picoare. Ştefan îl 

sileşte să vie şi-apoi îi urează să fie „brad“ ca el! Prin 

vorbele cu care-şi ironeaiză propria slăbiciune, pălmueşte 

îndărătnicia lui Ulea. Vorbele-i spun ceva favorabil, 

pentru ca să înţelegem contrariul. Este caracteristica 

sarcasmuluă. | 

$132. 3. Simbolul este una din cele mai însemnate 

figuri şi poate cea mai însemnată particularitate a poe! 

„iei moderme. Prin simbol înţelegem o idee streină def 

imaginile poeziei, fără aderenţă cu ele, dar constituind” 

totuşi adevăratul lor suflet. E tipie din acest punct de 

vedere „Luceafărul“. Povestea dragostei dintre Hype- 

rion şi Cătălina poate fi un basm frumos, dar nu în 

frumuseţea acestui basm stă valoarea acestei poeme. 

Mulţi se pot mulţumi cu această frumuseţe plină de 

strălucire, dar fără sens. Tuată numai aşa, cum se ple- 

zintă, această poemă ar fi epică. Cu toate acestea ea 

e. lirică, şi trebue s'o recunoaştem ca atare, dar numai 

dacă Tie vidicăm la sensul ei simbole. În adevăr Hype- 

rion nu e luceafărul „din cer“. El simbolizează — adică 

însemnează cu adevărat — geniul creator, care cu toate 

că ar vrea să-şi piardă chiar nemurirea, cu care la 

hărăzit Dumnezeu, pentru un pic de fericire obişnuită, 

este osîndit totuşi să rămînă departe de plăcerile şi mul- 

țumirile lumii, pe de-asupra omenirii, „nemuritor şi 
rama 

rece“. a , e: X, 

m
e
z
a
t
 

n
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$ 133. Trecând la studiul figurilor ce derivă din 

elementele energetice. ale originalității subiective, facem 

observaţiunea că ele, ca şi cele plastice, trebue studiate 

"din punctul de vedere al subiectivităţii elementare. (entr- 
getice sau volitive). Cu alte cuvinte, figurile energetice. 

trebue studiate din punctul de vedere al caracteristecelor 
secundare subiective ce găsim în origimalitatea. elemen- 

"tară. Aceste caracteristice au fost trei: originali- 
tatea elementară religioasă, originalitatea filosofică și 
originalitatea mistică. Vom avea dar: 1) figuri religioase; 
2) filosofice şi 3) măstice. 

$ 134. I. Se numeşte figuri relgiouse acelea prin 
caxe poetul se adresează la puteri supranaturale sau s0- 
ciale pentru ca să îndeplinească dorinţa sa, care, în acest, 
caz, îa aparenţa practică. Ele sînt trei: 1) ruga; 2) bles- 
temul şi 3) aţițarea. 

1. Se numeşte rugă, cererea cu umilinţă de la Dum- 
nezeu sau de la alte puteri superioare poetului, ca săi 

îndeplinească dorinţele. Astfel în „Rugăciunea unui 

dac“, de Eminescu poetul care e simbolizat în “Dac se 

roagă de Dumnezeu: 

Şi-a celuia, Părinte, să-i dai coroana scumpă 
Ce-o să amuţe cînii ca inima-mi S'o rumpă, 
Iar celui ce cu pietre mă va îisbi în faţă, 
Indură-te, stăpîne, şi dă-i pe veci viată. 

Tot Eminescu în „Doina“ se roagă să scape ţara de 

streini de „Stetan Vodă, marele Domn al Moldovei: 

Stefane, Măria Ta, 
Tu la Putna nu mai sta! 
Las archimandritului 
Toată grija schitului 
Lasă grija sfinţilor 
In seama părinţilor. 
Clopotele să le tragă 
Zina ntreagă, noaptea. 'nireiugă 
Doar s'o 'ndura Dumnezeu 

| Ca să-ți mîntui neamul tăul... Da
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În „Scrisoarea III, tot; Pminescu invoacă pe Vlad 

Cum nu vii tu Ţepeş Doamne....! 

iar înti”un fragment de-o rară muzicalitate nişte nau- 

tragiaţi roagă pe Maica Domnului: 

Rugămu-ne 'ndurărilor 
Luceafărului mărilor, 
Din -valul ce ne bîntue 
Inalţă-ne ne mîntue, 
Tu pururi prea curaţă, 
Şi pururea fecioară, - 

Marie! 

Pretutindenea poetul sau personagiile pe care el 
Je pune să vorbească se roagă să se îndeplinească un 
act. practic, deşi, fiind vorba de poezie, acest act nu 

priveşte actele din lumea fizică sau din cea, sufletească, 

ci actele imaginare. Toate sînt figuri volitive şi anume, 

rugi poetige. 
$ 135. 2. Imprecațiunea sau blestemul este chema- 

vea. relelor asupra unui lucru sau fiinţă, pentru a l6 
pedepsi. Tipice sînt blestemele din „Doina“ de Fu- 

nescu: 

Cine-au îndrăgit streinii 
Mâînca-i-ax inima câinii 
Mînca-i-ar casa pustia 
Şi neamul, nemernicia. 

De'i suna, din corn o dată 
Ai saduni Moldova toată 
D'ei suna de două ori 
Tţi vin codrii 'm ajutor 
De'i suna a treia oară 
Toţi duşmanii or să piară 
Din hotară în hotară, 
In drăgi-i-ar ciorile 
Și spînzurăţorile! — - » 

$ 136. 3. Afitarea este figura prin care poetul caută; 

să ne facă să simţim cum vorba poate deslănțui actul.
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(ipică este aţiţarea proletarului din „Impărat şi Pro- 

letar“. 

Stărmaţi tot. ce arată mândrie şi avere!. 

O desbracăţi vieaţa de haina-i de granit 

De purpură, de aur, de lacrimi, de urât 

Să fie un vis numai, să fie o părere 

Ce făr' de patimi trece în timpul nesfirşit. 

7idiţi din dărmature gigantici piramide 

Ca un memento mori pe al istoriei plan... 

O, aduceţi potopul! 

Starea sufletească a acelui ce vorbeşte este ajunsă 

la paroxism, şi numai actul, oricât de crud, — îl satis- 

face. Este caracteristica figurii volitive — şi, în specie, 

a ațâțări. 
$ 137. Il. Figuwile filosofice sînt interogația, apos- 

trofa şi prosopopeea. 

Se numesc intelectuale pentrucă ele stabilesc o le- . 

gătură discursivă între poet, şi imaginea fiinţe la care 

se adresează. Astfel 1. Interogaţia nu este alteeva, decit, 

întrebarea poetică, întrebarea, -imaginară, prin ajutorul 

căreia poetul îşi exprimă sentimentul. O astfel de in- 

terogaţie cu nuanţă generică întîlnim în „doina“ lui 

Eminescu, pe care am citat-o la imprecaţie. 

Interogaţii tipice găsim în poezia „Despărţire“ de 

acelaș poet: 
* 

Să cer un semn, iubito, spre-a nu te mai uita? 
Te-aş cere doar pe tine dar nu mai ești a ta, 

Şi în „Scrisoarea II“: 

De ce pana mea. rămîne în cerneală, mă întrebi? 
De cc ritmul nu m'abate cu ispita de la trebi? 
De ce dorm, îngrămădite între galbenele file, 
Tambii suitori, troheii, săliărețele dactile? 

| Poetul adoptă această formă interogativă ca un 
mijloe mai ușor pentru a-şi exprima sentimentul, Ea 

* 

Î
I
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R
R



TEORIA POEZIEI 169 

se deosebeşte de interogaţia oratorică sau prozaică prin 

faptul că nu are legături cu natura fizică sau sufletească 

decît numai după formă. Iubita la care se adresează în 

„Despărţire“ nici nu e de faţă, nici nui se adresează 

ca întwo scrisoare. Intrebările din „Scrisoarea II“ nici 

măcar nu ştim cui “adresează, şi e şi bine să n'o ştim, 

fiindcă numai astfel înţelesul poeziei rămîne pur de 

încercările de identificare fizică ale metodei istorice. 

Ş 138. 2. Apostrofa este o întrebare falşă şi directă 

plină de vehemenţă: 
; 

-Yoi sînteţi urmaşii Romei? 

Serisoarea III“, pe aceia dintre po- 
apostrofează în. ; 

numai banul îl vînează şi câştigul 
liticianii ţării, care » 

fără muncă“. 

$ 139. 3. In fine interogaţia si apostrofa îşi găsesc! 

aţia în prosopopee, care e un fel de personifieare 

adresează. oamenilor. 

ăspunsul Codrului din 

si 

culmin 
a lucvurilor neînsufleţite ce 

Astfel avem 0 prosopopee în T 

„Ce te legeni, codrule?“. Convovbirea dintre poet 

codru, constitue cadru acestei poezii lirice: întrebarea 

poetului este o interogaţie, răspunsul codrului, care € 

un lucru neînsufleţit personificat ce se adresează poe- 

tului, constitue prosopopeia. 

$ 140. II. Figurile de natură mistică sînt acele 

expresiuni, întorsături de fraze sau schimbări de imagini, 

care sînt menite să exagereze sentimentalitatea dintro 

capodoperă poetică. Tle sînt trei: exclamaţia, perifraza, 

şi hiperbola. 

1. Paclamabia es 

este redat direct. Astfel cîn 

mamă!“ 

te o expresie prin care sentimentul 

A Eminescu serie în „0 

O mamă, dulce mamă, din negura. de vremi 

Pe freamătul de frunze la tine tu mă chemi! — 

ş 191. 2. Perijraza este figura pri catre, pentru a 

nu isbi prea tare sensibilitatea şi a păstra impresia în'



170 MIHAIL DRAGOMIRESCU + 

marginile frumuseţii, întrebuinţăm în locul unei ex 

presii scurte şi dure, expresiuni desvoltate şi ocolite:, 

Perifraza era cu deosebire afecţionată de literatura da 

sică franceză, care, după cum am văzut, evită să nt 

mească numele comune din pricină că supăra sensi- 

bilitatea prea fină a. nobleţei. Perifraza este de trei felui: 
a) perifraza propriu zisă; b) repetiţia şi c) acum 
rea, în caze întră şi enumerareu. 

a) Perifraza propriu zisă este arătarea unei ini- 

gini prin mai multe vorbe decât ucelea prin care ar putea; 

îi exprimată. 
Astfel cînd Eminescu zice în „Venera şi Madonu': 

Ideal pierdut în noaptea unei lumi ce nu mai este 
Taune ce gîndea în basme şi vorbei în poezii, 
Oh te văd, te-aud, te cuget, tînără şi dulec veste, 
Dinta”un cer cu alte stele, cu alte rîuri, cu alţi-zei, — 

se adresează la frumuseţea epocii clasice greco-romall 

designînd-o prin perifraza unei „lumi ce nu mai est: 
ce gîndea în basme şi vorbea în poezii, ete.“ 

b) Repetiţiu este obţinerea unui efect. poetic pr 
repetarea aceleiaşi imagini: 

Astfel Eminescu , în aceiuşi poezie, zice: 

Rafael 

pe. -a văzul si-a visat raiul în grădini n bălsarmate: 
Te-a văzut plutind regină, printre îngerii din: cer. 

Al „doilea te-a văzut“ nu numai “ste necesar peulii 

măsura, versului, dar, completînd această măsură întă- 
este în acelaş timp imaginea. prin care se arată cu 

talael — în imaginaţia poetului— a fost impresii 
de Venera, pentru ca apoi să creeze pe Madona. 

€) Acumularea este enumerarea. mai multor Îmi 

gini de aceiaşi ordine pentru a întări un efect. As! d. 
exemplu, în ex xemplu de perifrază de mai sus, enunt 

vaţia imaginilor;
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O te văd, te-aud, te cuget, tînără şi dulce veste! 
n 

.* 

este o acumulare. a 
O enumerare acumulativă formează întreagă partea 

1 din „Epigonii“. 

i 

Văd poeţi ce-au scris o limbă cu un fagure de miere 
Cochindeal gura, de aur, Momulcau, graiu de durere, 
Pvaleu fixea, cea întoarsă, Daniil cel trist şi mic 
Văcărescu cîntînd dulce a iubirii primăvară, 
Cuntemir croind la planuri din cuțite şi pahară, 
Beldiman vestind în stihuri de răsboinl inimie 

ete. 

O acumulare enumerativă impresionantă este aceea 

din „Scrisoarea, III“, în care Eminescu vorbeşte cu indig- 

nare de „stăpiînii astei naţii“. 
$ 142; 3. Hiperbola este figura prin care exagerămt 

mărimea, unei imagini pentruca puterea ei impresionantă 
să devină mai mare. O hiperbolă, aproape pe toată 

întinderea, este prima parte. din „Epigonii“. O hiper- 

bolă este din descrierea sărăcirii Romînului din „Doina“, 
cum şi invocarea lui Ştefan cel mare de la sfîrşit. ILi- 

perbolică este mai toată cuvîntrea proletavului din 
„Impărat şi Proletar“. 

Ş 143. Toate aceste figuri, precum se vede, modi+ 
tică formele generale stilistice, dîndu-le o anume strălu- 
cire şi făcîndu-le să producă anume efecte. Efectele şi 
strălucirea aceasta ajută la muzicalitatea stilului și 

scoate în relief sufletul poetului, întrucît ajunge la ex- 
presiune. Ele nu trebue căutate, dar nici despreţuite. 

Ele nu trebue învăţate pe dinafară, dar nici ignorate. 

Fără ele, stilul nici nu există decât ca o melodie generală! 

fără nuanţe. Ele întrodue nuanţa, semnul genialităţii! 

creaioare. 
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CAPITOLUL V 

& Formele literare. 

Ş 144. Precum originalitatea subiectivă, prin mit- 
zicalitate, elementul armoniei, a determinat stilul pro- 
priu zis, mai înţîi în limbă, apoi în formele stilistice şi 
în figuri, tot uşa originalitatea plastică determină, prin 
compoziție al doilea element al. armoniei, diferitele ti- 

pare, în care trebue să se toare, totdeauna, sau numai 

cînd şi când, întz”o formă armonică, fondul poetic. 

Ca şi orginalitatea subiectivă — originalitatea plas- 
tică, deşi dinamică, în contemplativitatea noastră ea tot 

simultană ni se înfăţişează sau trebue să ni se înfăţi- 
şeze. Ca să avem impresia frumuseţii unei capodopere 
trebue s'o avem în suflet şi s'o putem privi deodată în 
totalitatea înfățișării ei. Tot aşa, fiveşte, se înfăţişează 
ea în conştiinţa poetului creator în timpul cînd se cristu- 

lizează, fie în forma ei internă, fie în forma ei externă. 
Dar ea nu poate ajunge la cunoştinţa noastră decit în 
mod succesiv. "Precerea de la simultaneitate la succesiune. 

se face, cum am spus prin elementul armoniei, numit 

'compozițiune. Compoziţia se prezintă ca simultană prin 
partea cu care se leagă de fond, şi ca succesivă prin 
partea cu care se leagă de formă. In adevăr odată cu 
simultaneitatea, imaginilor ce compun cristalul plastic 
poetul îşi dă seamă, după importanţa lor, de spațiul, pe 

care trebue să-l ocupe fiecare din aceste imagini. Din 
acest moment, spaţiul începe să ia forma desfăşurării tim- 

pului în fiecare din aceste imagini. Cu cit aceste imu- 
gini particulare sînt mai importante, cu atât succesiunea 

derivată din spaţiul ce ocupă în cristalul plastic, va fi mai 
mare, şi din contră. Cu alte cuvinte, arhitectura spațială; 
internă, începe să devină, în expresiune, de natură li- 

neară, pe linia timpului, a succesiunii. Astfel nasc for- 
mele literare.
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Ele trebue studiate din aceleaşi puncte de vedere 

ca şi acelea din care au fost determinate caraeteristicele 

originalității plastice şi anume din punctul de vedere al 
timpului, spaţiului şi cauzalităţii — transportate în plu- 

nul imaginar al creaţiunii psihofizice. 

$ 145. Asttel originalitatea plastică încorporîndu-se 
în material fizic, trebue să aibă, din punctul de vedere 
“l spaţialițăţii, un cadru de desfăşurare; al doilea din 
punctul de vedere al temporalităţii, o evolufie în 

desfăşurare, cu un început, o desvoltare şi un sfîrșit; 
și, din punctul de vedere al cauzalităţii, o motivare. 

Acestea, sînt formele literare generale ale unei capodo- 

pere, întrucât nu există capodoperă fără un cadru, fără 
o evoluție şi fără motivare. 

“Pot uşa, din punetul de vedere al spaţialității, avem 

descripția;" din punctul de vedere al temporalităţi, 

narațiunea; şi, -din punctul de vedere al cauzalităţi, 

dialogul. Acestea sînt formele literare speciale, care 

se găsesc cînd înt”o capodoperă, cînd într'alta, cînd 

înti”o parte a ei, cînd întwalta, dar fără să constitue 

forme de sine stătătoare. 

In “fine, din punctul de vedere al spaţialităţii, avenx 

poema, balada, epigrama; din punctul de vedere al tem- 

poralităţii, avem Viografia, (portretul), autobiogrățiu 

(autoportretul) şi cronica; din punetul de vedere al 

cauzalităţii sau al voinţei morale, avem fabula, satira, 

proverbul. Acestea, sînt formele literare consolidate sun: 

fie care, putînd fi şi de sine stătătoare, adesea ori se: 

pot. confunda. eu genurile literare: o formă literară con: 

solidată se deosebeşte de genul literar, prin faptul cj 

“pe cînd forma literară este comună la mai multe genuri, 

literare, şi poate intra, ca element înti'o operă mai în 

tinsă, genul literar este de sine stătător. 

$ 146. I. Pormele hierare generale sînt acelea ce se 

găsesc în orice capodoperă literară. Ele sînt caraeteri- 

zate prin faptul că sînt, oarecum de natură internă, 

EEE
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aderă cu alte cuvinte strîns de fondul capodoperei. 

Uneori aderă atît de mult că literați mai puţin experi- 

mentaţi iau de pildă, cadrul unei capodopere, care e una 

din formele generale literare, drept însăşi ideia ge 

neratoare. 

Astfel d. ex., cînd e vorba de „Mortua est“ de Em 
mescu, mai toată lumea o arată ca o elegie intimă, în 
care poetul deplînge moartea iubitei sau, în cazul el 

mai bun, moartea unei tinere fete. "Tot aşa un eritie 
ca Gherea consideră „Scrisoarea III“, ca o satiră, în 
care Eminescu slăveşte trecutul, ca trecut, şi abhoră 

prezentul. In realitate, în „Mortua est“ ceea ce se cons- 

deră ca esenţa poeziei este numai cadrul ei. Fondul est: 
constituit de frământarea sufletească a poetului în faţu 
soartei omeneşti. 'Pot aşa, în „Serisoarea III“, trecutul 

din vremea, lui Mircea şi prezentul din vremea de pe li 
1980 sînt numai un cadru pentru a pune în relief admi- 
rabilul ideal moral-politie întrupat în figura lui Mircea, 
ideal, pe care nu e om să nu-l slăvească şi să nu-l aprobe. 

Pricina acestor confuziuni nu e alta decit faptul că 
amîndouă aceste cadruri aderă, prea mult la fondul aces- 

tor poeme. . 

Tot aşa cînd se arată modul cum se desfăşoară 

acţiunea, unei drame, cum ar fi d. ex. „Letopiseţii“ ce 
Sorbul, mulţi cred. că această desfăşurare, în acte, scene 

şi replici, constitue miezul operei, pe cînd acest miez e 
constituit de ideia generatoare privită îm totalitateu 
operei, fără analiza, acestor elemente ale formei. Ldeia 

generatoare, în adevăr, este însuşi caracterul lui Ion 
Vodă în diferitele momente, pe care îl vedem isbindu-se 
de evenimente şi de diferitele personagii, şi scăpărînd 
sub aceste isbituri, ca, să dea acea lumină mare a stăpi- 
nirii de sine şi a dominaţiunii, a neîndurării şi genero: 
zităţii, a simțului politie şi-al încrederii, al cumpătului 
în mărire şi al dîrziei în nenorocire, al socotinţei şi al 
curajului în faţa peirii, ete. Ea e de natură simultană şi



TEORIA POEZIEI „175 

nu devine succesivă, decât când o examinăm în formele 

de expresiune: — şi, prin urmare, nu are deloc a face 

cu evoluția acțiunii, care nu este de cât tormu generală. 

literară, în care ideia e turnată. 

Nici motivarea diteritelor acţiuni, fireşte nu con- 

stitue fondul poetice, deşi mulţi ar fi ispitiţi so creadă. 

la nu e decit obligaţiunea, pe care, inconştient, geni:i- 

litatea creatoare o simte, de a motiva, orice mişea1», 

orice acțiune, orice gînd, fie individual al poetului, că 

în poezia lirică, fie a faptelor eroilor cum e în poezii 

„epică, fie a acţiunii diferitelor personagii cum e în poezia 

dramatică, în aşa. fel, încât să nu mai fie nevoe de nici-o 

explicare exterioară pentru a înţelege momentele capo- 

«loperei, care atunci este rotunjită şi întreagă în ea însăşi. 

Să studiem pe rînd cadrul, evoluţia şi motivared, 

infăţişările generale ale formei literare. 

$ 147. 1. Cadrul se numesc împrejurările exterioare, 

în care se imaginează că se destăşoară un sentiment, se 

petrece un eveniment sau se săvârşeşte o acţiune într”o 

„creaţiune plastică. 

Cadrul are foarte. multe înfăţişări. Astfel în 

poezia, lirică poate merge de la aproape absenţa lui pînă 

la cea mai grandioasă acţiune dramatică. Astfel în „Des- 

părţire“ de Eminescu sau în „Anul 1840“ cadrul aproape 

lipseşte. In prima, poetul se închipue scriind iubitei iar 

în „Anul 1840“ poctul se închipue vorbind cu anul 1840 

ce avea. să vină în curînd. , 

In „Făt frumos din teiu“ (forma, Maiorescu) cadrul 

este constituit. aproape de un eveniment epic: Un tată 

vrea să-şi trimeată copila, Blanca, lu miînăstire; dar 

Blanca îşi înşeauă calul şi se lasă dusă de-un Fătfrumos 

ce-i ese în cale. In „Luceafărul“, acest cadru devine cu 

adevărat epic, căci înainte de a fi poema lirică simbo- 

lică ce cunoaştem, această poemă este un basm, cu i 

început, o desfăşurare şi un sfîrşit. Dar sint, două 

poeme lirice alcăror cadru se destinde pînă lo epopee
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şi dilogie: sînt „Divina. comedie“, care are drept cadru 

viaţa din infern, Purgator și Paradis, şi „Faust care 

are drept cadru o tragedie (a Margaretei) şi o dramă 

fantastică (a lui Faust). 

$ 148. 2. Evoluţia sau desfăşurarea se numesc due 

ritele momente, pe care le are un sentiment, un evenimen 

povestit sau o acţiune dramatică în desfăşurarea. sa moti- 

vată (firească). 
Astfel d. ex., în „Scrisoarea III“, mişcarea, de des- 

făşurare a. sentimentului incorporat, întrînsa are mai 
multe momente: 1) Visul sultanului şi înfăptuirea, lui; 
2) Mărirea împărăției turceşti pînă la Dunăre, întil- 
nirea cu Mircea, lupta de la Rovine, şi serisoarea Prin- 

tului şi 3) Descrierea indignată a vremilor de astăzi, pre- 

cedată de o întroducere şi urmată de un epilog. Fie- 
care din aceste lrei momente se descompune în alte mo- 

mente secundare, care sînt indicate în enumerarea, de 
mai sus; şi acestea, în altele terțiare. Ele sînt legate 

între dînsele prin mişcarea ascendentă atît a sentimen: 
tului de admiraţiune faţă de: Mireca, ca ideal politico- 

moral, cît. şi a sentimentului de dispreţ faţă de 

epocă lui. 

Tn romanul „Lon“ de Liviu Rebreanu sînt, mai multe 

momente în legătură cu viaţa lui Ion: dar mai sînt și 

alte momente fie în legătură cu Flerdelea și familia lui. 
fie în legătură cu preotul Belciug şi cu Titu. Originali- 
tatea. formei literare -genorale a romanului „Lon“ div 

acest punet de vedere stă în faptul că toate aceste în- 
şiruiri de momente avînd fiecare începutul, desfăşura- 

rea şi sfîrşitul său, se împletese unele cu altele dînd 

o bogăţie întregului, neașteptată. In „Patima roşie” 

drama lui Mihail Sorbul, evoluţia are trei momente prin- 

cipale— trei acte, prezentind fiecare alte momente se- 
cundare — scenele. Originalitatea desfăşurării acestei 
comedii-tragice stă în faptul că aceste trei momente sînt 
colorate deosebit: primul act e comic, al doilea dramah: 
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şi al îxeilca tragic, eare formează o admirabilă culmi- 

nație. . 

Ş 149. 3. Motivarea este forma literară canzală, la 

care trebue să se supună orişice capodoperă. Să luăm un 

exemplu de poezie lirică — „Sorisoarea. IL“ de iminescu. 

[mânescu compară stăpînirea morţii asupra. lumilor cu 

stăpînirea razelor lunii, asupra tuturor — oceane, mări, 

pămînturi, împărați şi negustori, bogaţi şi săraci: 

De şi trepte osehite le-au eşit; din wma. sorții 

Deopotrivă-i stăpîneşte raza ta şi geniul morții. 

Ca să ajungă la această încheere, care e esenţa, ideit 

generatoare a poemei, îi trebue o motivare. Primul mo- 

tiv e în cadru. Poetul, după ce stinge lumînarea şi-şi 

dă perdelele într'o parte, vede luna. luminînd întinderile. 

O vede în gînd cum ea în liniştea. nopţii şi de-asupră 

tuturor, este stăpîna mărilor, pămînturilor și oamenilor 

oricât de deosebiți ar fi ci, prin „treptele sorții“, unii 

de alţii. Atunci îi vine în minte comnaraţia între această. 

stăpînire şi stăpînirea peirii care pîndeşte nu numai pe 

toți oamenii, dar tot ce există. Cum imaginaţia lui a 

alăturat îri aceiaşi egalitate pe bogat şi pe sărac, pe îm- 

părat şi pe proletar, pe iomorant şi pe învăţat, gîndul 

lui se opreşte la acesta din urmă, care urmăreşte, cu 

caleulele lui, facerea şi desfacerea lumilor. Are dreptul 

bietul „dascăl, cu-a lui haină roasă în coate“, să se mân- 

drească cu. descoperirile lui, dar poetul vede în această 

mândrie încă o deziluzie. E] vede sfîrşitul bătrînului 

dascăl, ipocrizia şi ambiția deşartă a celor care-l duc la 

mormiînt, şi cu deosebire răutatea posterităţii, care, în 

loe să se încînte de marile învățături rămase după dîn- 

sul, îi va căta. „petele“ din viaţa. lui de om. Cu aceasta 

<fîrseşte meditaţia, iar cadrul îl închide cu acelaş tablou, 

cu care a început. şi de care se leagă primul germen al 

ideii generatoare, citată mai sus. | 

“Cu alte cuvinte, poetul n'a făcut niciun pas În 

16321 
| 12
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poema lui fără ca să-l motiveze, fie direet, fie printro 
asociaţie naturală de idei. 

$ 150. Il. Formele speciale literare sînt acelea, care se 
pot găsi în multe capodopere, dar e posibil, ca ori una, ori: 
alta, să nu se găsească, decît sub forme imperfecte sau 
numai glementele lor. Formele speciale literare, sînt, pre- 
cum am văzut, descrierea poetică (spaţială), naraţiune 
poetică (temporală), dialogul poetic (cauzală) şi fiecare 
din ele convenind la, anume genuri poetice. Astfel des4 
crierea e o formă a liricii, naraţiunea, e fomna epicii și 
dialogul, forma poeziei dramatice. Să le cercetăm pe rînd. 

$ 151. 1. Descrierea poetică este forma, literară în care 
se toarnă imaginile simultane ce se întregese pentru a da. 
e imagine mai cuprinzătoare, numită tablou. Aşa d. ex. 
cind [minescu ne descrie castelul din „Scrisoarea IV“: 

Stă castelul singuratic, oplindindu-se în lacuri 
Tar în fundul apei clare doarme umbra lui de veacuri 
Se înalţă luna plină dintre rariştea de brazi 
Dînd atât: întuneric rotitorului talaz! 
Prin ferestrele arcate, după. geamuri, tremur numa, 
Lungi perdele încreţite care scîntee ca bruma —— 

el are genialitatea creatoare de a ne înfăţişa, citeva ima- 
gini simultane: „lacul“, „umbra castelului oglindin- 
du-se într'însul“, „luna care-l luminează dintre brazi“, 
„ferestrele arcate“ şi „perdelele încreţite care seîntee ca 
bruma“. Aceste imagini se împreună aşa de bine unele 
cu altele că, la urmă, dau o singură imagine complexă, — 
tabloul castelului. 

Acest tablou e urmat de altul: 

Luna tremură pe codri, se aprinde, se măreşte, 
Muchi de stîncă, vîrf de arbor ea pe ceruri zugrăvește, lar-stejarii par 0 strajă de giganţi ce-o înconjoară, 
Răsăritul ei păzindu-l ca pe-o tainică comoară, 
Numai lebedele albe, cînd plutesc încet prin trezi, - Domnitoare peste ape, oaspeţi liniştii acestei, 
Cu aripele întinse se mai scutură şi-o tae Cînd în cercuri unduioase, cînd în brazde de văpae;
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TD a . . _ - 

Papura, se mişcă 'n freamăt, de al undelor cubreer, 

Tar în. iarba înflorită somnoros suspin” un greer 
Ja al x a o 

0 atita vară ?n aer, e atît de dulce svonul 

Şi acest de-al doilea pasagiu e compus tot din imagini 

care se îmbrăţişează aşa de strîns unele cu altele, că 

formează un tablou —al doilea. Acest tablou, deşi în 

aparenţă constitue un moment deosebit, se întregeşte 

totuşi cu cel dîntii şi astfel avem admirabila imagine 

poetică a castelului unde are să se petreacă scena, de 

dragoste aşa cum şi-o închipuia poetul în alte vremuri. 

Descripţiile lui Iiminescu sînt unele din cele mii, 

f-umoase din literatura universală. Prin frumuseţea lor: 

el poate să poetizeze cea mai adîncă amărăciune sufle-. 

tească şi totuşi să vedem şi înti'însa numai poezie. 

$ 152. Deserierile lui Bminescu sînt făcute par'că; 

pentru a combate teoria, lui Lessing din „Laokoon“. În a-! 

ceastă operă Lessing căutînd să tragă, destul de arbitrar 

și prea intelectual, o demarcaţiune între pictură şi poezie, 

nu admite în poezie descrierea decît cu condiţiunea de a 

fi redată prin succesiune. 'Pemeiul raţional al acestei teorii 

e că poezia este o artă succesivă, pe cînd pictura e o 

artă simultană. Deci poezia are de obiect ceea ce e stc- 

cesiv, acțiunile; iat pictura, ceea ce e simultan — obiectele. 

Adevărată, în ce priveşte abuzul de deseriere, această 

teorie nu e adevărată în ce priveşte uzul. Şi aceasta, 

pentru motivul că în. realitate poezia, este tot aşa de 

simultană ca şi pictura, şi numai forma de redare e suc 

cesivă. Căci, oricât, de succesivă ax fi forma, Hu ca suc: 

cesiv noi simţim frumuseţea adevărată a unui fond poe: 

tic, ci tot ca simultan. „Frumuseţea“ succesivă —ca d. 

ex. plăcerea, pe care d. ex. o simţim la lectura unui ro- 

man — nu este adevărata frumuseţe: opera poate să ne 

placă şi totuşi opera să nu fie frumoasă, adică să nu 

fie o capodoperă. Adevărata frumuseţe cum am mai 

spus, noi o simţim cînd, avînd a face cu o capodo- 

peră, am întrodus-o prin repetata citire în sufletul
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nostru, în așa lel, că putem so contemplăm dintr'o dată, 
a un tablou viu, în conştiinţa noastră. Cu alte cuvinte, 
capodopera poetică este simțită ca frumoasă aproape tot 
aşa de simultan ca și pictura. Iar argumentul lui Les- 
Sing, că poezia nu poate să deserie fără transformarea 
în succesiune, pe cuvîntul că, pînă ce isprăvi de citit 
imaginile unei descrieri, uităm pe cele de lu început şi ta- 
bloul se şterge, — se poate înlătura cu observarea că 
acest Jucru este adevărat pentru imaginile-reprezentări, 
pentru imaginile intelectuale, pentru imaginile sărace 
ale scriitorilor de talent; nici întrun caz nu poate fi 
adevărat pentru imaginile integrale, care sînt încărcate 
de simţire, energie, intelect unite prin elementul mistic. 
Și acest lucru nu poate fi adevărat pentru imaginile in-. 
tegrală, deoarece ele sînt de natură sintetică, adică nici 
nu pot exista tără întregul din care fae parte şi fără 
forma în care sunt exprimate. Ele au toemai această în- 
suşire de « nu fi uitate, de a se asocia adîne cu celelalte, 
nu numai în fondul, dar şi în forma, lor,| pentru ca, să diea 
nastere la fiinţa psihofizică, ce este capodopera, repre- 
zentanta frumuseţii. Teoria, lui Lessing este prea. inte- 
lectuală, — şi dovadă că şcoala romantică, prin funtas: 
ticismul său îmaginativ, ne-a, dat cele mai strălucite des- 
crieri, la care udăogăm cu drept cuvînt şi descrierile 

lui foinescu. 
Me 

„_$ 153. Sub numele de deseriere nu trebue să înţete- 
gem numa; tablourile mai mult sau mai puţin pasteloide, 
tablourile concrete, tablourile din natură. Cea mai vastă. 
întrebuințare a, deserierilor se face, cum am mai spus, în poezia lirică, ce ne dă sentimente cristalizate. Cînd Gr. 
Alexandrescu, în „Rugiciune“, îşi îndreaptă sufletul 
către Dumnezeu şi-l roagă să-i dea simţul dreptăţii şi cumpătarea în succes; demnitatea în umilire şi credinţa 
în viaţa viitoare, mărturisind în acelaş timp că puterea 
lui este nemărginită Şi că, deci, tot ce i-a cerut el poate să-i dea, — poetul nu ne dă numai cele două descrieri 
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vizibile, una a lui Dumnezeu-invizibilă de la început 

şi alta a puterii lui vizibile de lu sfîrşit, ci întreagă 

poezie, întregindu-se cu aceste două tablouri, deserie, 

în mişcarea lui de desfăşurare, sentimentul ce poetul îl 

ave faţă de Atotputernicia dumnezeiască. Dot aşa pEmi- 

nescu“ în „Epigonii“ în partea întiia nu face alicevi 

decât să descrie admiraţiunea nemărginită ce o are 

pentru seriitorii dinaintea lui; iar în partea a doua să 

descrie, din contră, sentimentul său de indignare şi dis- 

preţ pentru scriitorii din generaţia sa care, că şi cl 

dealtminteri, nu mai puteau crede în nimic: 

Voi credeaţi în scrisul. vostru, noi nu credem în nimic. 

$ 154. 2. Narațiunea poetică este forma specială lite- 

rară prin care redăm imaginile-momente ale unui fapt 

imaginar, pentru a-l transforma în fapt psihofizie. Ba 

este proprie, cum am spus, genului epic, deşi se găsește 

des întrebuințată şi în genul livie sau dramatie, ea, dealt- 

minteri, şi deserierea poetică. 

Când, spre exemplu, Ur. Alerendrescu în. fabula sa 

„Poporul şi Pădurea“, ne spune: 

Minuni în vremea noastră nu văz a se mii face 

Dar că vorbeau odată lemn eși dobitoace 

Nu rămîne "'ndoială, pentru că de nar fi 

Nu sar mai povesti. 

Şi. eaii lui Ahil, eare prooroceau 
. 

Negreşii. că au fost _—. de vreme ce-l trăgeau. 

Intîmplarea ce-o știu şi xoiu s'o povestese 

Mi-a spus-o un bătrîn, pe cure îl cinstesc, 

Şi care îmi zicea - 

Că şi el o ştia ! 

De la strămoșii lui 

Care strămoşi ai lui zeenn și ci eo şiiu 

De la un alt strămoș ce nu mai este viu, 

Şi p'ai cărui strămoși, Zău nu pociu să vi-i spun — 

nu face.o naraţiune tipică — pentru că o amestecă cu Ta-
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(ionamente analitice şi cu descripţii; dar cînd ne po- 
vestește ultima, parte din visul „Ucigaşului fără voci, ne 
dă una din naraţiunile poetice cele mai vii din litera: 
tura. romînă: 

Dar ceata de hiare o văz, mă soseşte 
Fierhbintea-i suflare acum o simţi 
Mă plec, cat şi mîna-mi grea piatră 'ntâlneşște 
Curaj desnădejdea îmi dă... şi ishii. 

Narațiunea, unită sintetice cu note deseriptive, evoşte 
“în valoare. Astfel povestirea părţii întîi a visului din 
aceeaşi baladă: 

Văzui: în bătrîne păduri depărtate 
Părea că mă aflu. Eram călător, 
Dar calea pierdusem. Pe ramuri uscate 
Cînta cueuveaua cu glas cobitor. < 

3 Ti, Copacii în preajma-mi părea, că 'nviază 
Din toată tulpina un gemet eșea: 
Flămânda, cumplită vedeam că-mi urmează 
O ceată turbată de lupi, ce urla. ” 
Și cu. fugeam iute, fugeam cu grăbire, 
Dar locul sub mine de sînge 'nchepat. 
Silinţii-mi zadarnici pune o *'mpotrivire; 
Do rece sudoare erau inundat. 

Sutla un vînt sute şi luna 'ngrozită 
Prin spaţiuri veşnici trecea, alergînd 

- Cu strânsele--i raze, cu faţa-i pălită 
Intinse pustiuri abia luminînd... 

Narațiunea, ca şi descrierea e o formă literară co- 
mună tuturor genurilor literare. Ea se găseşte şi în 
scrierile ideologice, ca d. ex. povestirea morţii lui So- 
crate din „Fedon“, dar mai cu seamă în scrierile lite- 
rare şi anume în genul istoric. Deosebirea e că nara: ţiunea poetică este compusă din momente integrăle, pe cînd cea ideologică fiind reală, are elemente prea multe tendenţioase, iar cea istorică, este prea intelectuală. Totuşi sînt istoriei, cum e Tacit, bunăoară, ale căror
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mnaraţiuni fac par'că impresia, poetică. Imaginile ce în- 

trebuințează seamănă cu cele poetice. Dar, desi seamănă 

cu ele, nu sînt poetice, fiindcă sînt lipsite de originali- 

tatea. mistică. | 
$ 155. 3. Dialogul poetic, este forma specială literară 

în care se toarnă imaginile strînse în legătura cauzală cea 

mai pipăită, prin replici suecesve. Dialogul este în ade: 

văr compus din replici, care se leagă cu o replică de 

mai "nainte şi provoacă o replică următoare. Un perso- 

vagiu întreabă; celălalt răspunde, Inţee întrebare şi 

răspuns este legătură stringentă. Dar atât întrebarea, şi 

văspunsul, cât şi personagiile, sînt din lumea psihotizică.; 

Ele sînt compuse din imagini integrale și dau naștere 

la o atmosferă, pe care o numim dramatică. Dialogul: 

este forma specială a, poeziei dramatice. 

Dialogul, ca, şi naraţiunea şi deserierea, se întrebu: 

ințează în tâate genurile literare şi poetice. Ceva mai 

mult. El poate conţine, în genul dramatic unde e între- 

buinţat în mod esenţial, atât descrieri cît şi naraţiuni: 

Dar aceste descrieri şi naraţiuni nu trebue să fie prea 

desvoltate, căci împiedică vioictumea, care e calitatea de 

căpetenie a dialogului. | 

Un exemplu este „Scrisoarea III“ de Eminescu: 

_— "Pa eşti Mircea? — Da. "'mpărate. Ai venit să mi tenchini 

Să nu schimb a ta coroană într'o ramură, de spini? 

_— Orice gînd ai, împărate, şi ori cum vei fi sosit. 

Cât, sintem încă pe pace, eu îţi zic: bine-ai sosit! 

Despre partea închinării însă, Doamne, să ne eri. 

Dar acu vei vrea cu oastea şi răsboiu ca să ne ecrţi. 

Ori vei vrea, să faci întoarsă de pe-acuma a ta, cale 

Să ne dai un semn şi nouă de milă Măriei tale, 

De-o fi una, de-o fi alta: ce e seris şi pentru noi, 

Bucuroşi le-om duce toate, de e pace ori răsboiu. 

Acest fragment este un exemplu de. dialog, dar 

de dialog liric. Declamnui, face efect; jucat, nu poale 

face niciunul. In joc, totdeauna. se pune în mişcare ea- 

tegoria realității, când în lirică punem în mişcare pe 
-
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aceea a subiectivităţii. Ironia lui Mircea. e împrumutată 
de la, atitudinea poetului, şi într'o poemă lirică îşi poate 

avea locul. Intro operă dramatică însă libertatea de 
cuvînt a lui Mircea ne-ar îisbi oarecum ca ceva nepo- 
trivit cu împrejurările. Aceasta, însemnează că e „nare 
deosebire între dialogul lirie şi cel dramatic, 

Să luăm acum un exemplu din romanul „In răsboi“ 
de Duiliu Zamfirescu: 

— Mă rog, te-am prezentat, cumnată-mei, Anva? 

Fata. suridea, cu obrazul ei rotund. plin de sănătate, cu 
AG inteligenţi, cu gura uşor ridicată de la mărgiui. 

— Ca să vă cunoaşteţi nrumai decît, să vă definesc numai 
deciii: Mihai Comaneșteanu, fuue_băiat. doctor în drept, ofi- 
fer în garda civilă, retras în muri pentru cauze de ordine 
publică; Anna Villară fiica soacră-mei. 21 de ani Ja Octom. 
brie, fată cu prinţipuri, a refuzat pînă acum şase pretendeuli; 
Elena Milescu, nevasta şi tutoarea mea; subsemnatul, vaes!.. 

Elena rîdea din toată inima. 

- Nu sînt tutoarea ta... Dacă Domnul Comănesteanu 
ț- este prieten, trebue să te şiie că n'ai nevoe de tutor. Dar 
de un imtendent, general. de un secretar particular... 

— Și o bonă, zise Anna, 
— Aşa faci, Annico? 
Fata. începu să rîdă supărată: 
—- 'Ți-am spus să nu-mi mai zici asa! 
— Să-ţi zie Annetto cu doi » şi doi /; să-ţi zic Annind 

Amnmicuţo, Anninette, Anninato. Nu-i vorbă, de anina 
nu le anini tu uşor 

— Ba, nicidecum; să-mi zici Auna, curat, 
— Mă rog, Mihai, dacă vrei să placi cumnată-mei, să, fii 

conservator înfocat... şi să nu-i ceri mîna, 
— Conservator şi sînt. Ă 

Milescu se uită la el. 

— Ei aş! Și nici mîna unu î-0 ceri? 
Mihai zâmbea. Anna se făc "use roşie, 
— Spune curat. că nu i-o ceri, fiindcă, atunci, cine ştăe. _ poate să. ţi-o dea...... Asta-i logica, femeilor. 
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— Nu o cer. 
Milescu bătu în palme: | 
—— Bravo! Al 7-lea pretendent! 

g, 
tervenirea repetată a povestitorului ce arată necon- 

tenit cum se reflectă cuvintele rostite în dialog asupra 
personagiilor, autorul a căutat să caracterizeze pe Mi- 

lescu, unul din eroii romanului, ea pe un om voios, des- 
chis, glumceţ, simpatic şi fără respectul convenţiunilor 

sociale. Autorul isbuteşte să tacă această cu nişte amă- 
nunte asupra cărora, insistă cît mai mult. Ceea cel 
ajută cu deosebire sînt întonaţiile juste ale observaţiilor 
lui Milescu şi reflexul acestor observaţii asupra celoi- 

lalţi eroi. Un asemenea dialog însă, într'o operă drama-: 

tică, par fi avut niciun. efect. Poezia epică din pricina 
intervenţiei povestitorului, permite în dialog şi lucruri 

mărunte şi migălite precum şi lungimi. În. poezia dira- 

matică dialogul trebue să fie plină de miez, condensat ȘI, 

legat cu sufletele personagiilor, fără cea mai mică in-. 

tervenţie din partea autorului. , 

Să luăm acum un exemplu de dialog dramatic din 

„Năpasta“ de Caragiale, care, deşi în tot nu e o capodo- 

peră, are scene în adevăr geniale. Vorbese Anca, Dra- 

uwomir şi Ion: 

In acest dialog, care se cunoaşte că e epic, după «a- 

Anca. — Ascultă-l pe el, Ioane, tu stai degeaba închis. 

Ion. — Hăhă! 
Dragomir. — Şi-o să scapi curînd de acolo... Peste un an! 

Ion. — Mai am unsprece ani. 
Dragomir. — Ba, unul! 
Ion. — Pa unsprece. 
Dragomir. — Dacă mîine, pomiîine o eşi un om şi-o zice: 

daţi-i drumul lui Ion, că nu este el vinovat, e alteineva. 

Ion. — Alteineva... Fi! aşa a făcut unul de la noi de 

la ocnă, om milos, vere, Dumnezeu să-l miluiască, 

Dragomir. — Lasă-mă să-ţi spuiu. E alteineva: Ion a 

fost un prost, i-a luat din buzunar luleaua şi tutunul, dar 

cînd le-a luat. Dumitru era mort. 

Ion. — Ba nu, " i



186 MIHAIL. DRAGOMIRESCU 

Dragomir. — Ba era mort... cu faţa la pămînt. . 
Ion. — Ba nu, era trîntit pe spate... şi a deschis ochii 

la mine. 
Dragomir. — Ce? 
Anca. — Şi-apoi? , | 
Ion. — L-a podidit sîngele pe nas şi pe gură şi-a murit. 
Dragomir (către Anca) Ce te uiţi asa la mine? Uită-te 

la. mine! 
(Către Ion) Cînd l-ai găsit în pădure? 
Ion. — Spuiu, să nu mă loveşti, să nu mă baţi! 
Dragomir. — Cine te bate? Şezi jos!... Pentru ce să te bat? 
Ion. — Pentrucă am omorât; pe Dumitru... 
Anca. =— Creștinul lui Dumnezeu, înţelege că nu tu. 
Ion. — Nu eu ?... Da cine? 
Anca. — Spune cine, Dragomire. 

Am suprimat înadins toate indicaţiile autorului 
pentru regisură, pentru ca să se vază inutilitatea lor. Ci- 
tind cu atenţie acest dialog, vedem că e vorba de un luau 
grozav: de descoperirea omoritorului unui om, pentru 
al cărui omor un altul a fost înnebunit în bătăi şi închis 
la Oenă. Deşi dar toate amănuntele, luate în parte, par'că 
rau nici însemnătatea vorbelor lui Milescu din dialogul 
de mai sus, ele totuşi sînt phne de înţeles caracteristic; 
care, la fiece moment, ne încoardă sufletul. E un adr- 
văvat. model de dialog dramatic. 

Ş 156. III. Forme literare consolidate se numesc; 
acele forme literare, care, constituind tipare bine definite 

"şi de sine stătătoare, pot avea totuşi conţinuturi din ge: 
nuri literare deosebite. Cea mai caracteristică dintre for: 
mele literare consolidate este fabula care, avînd con: 
stituţiunea ştiută poate fi sau ideologică, sau literară sau 

- poetică. 

Formele literare consolidate sînt numeroase, Ne 
oprim la acelea care sînt reprezentate în poezia romînă 
prin capodopere. 

$ 157. 1. Forme literare consolidate temporale. 
a) Cronica. Dintre formele consolidate, cea mai în- 

semnată din punctul de vedere al temporalităţii este cro- . 
Ye
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mica sau letopiseţul. Sub acest nume nu se înţelege nu- 
mai povestirile istorice primitive, ca d. ex. cronica lui 
Grigore Ureche sau Neculce, — ci şi mici. schiţe în legă- 
tură eu actualitate. Pagini de eronică pot îi întitulate 
şi nuvelele istorice, cum e d.-ex. „Alexandru Lăpuş- 
neanu“ de Costache Negruzzi. Ba se aplică şi operelor 
dramatice, cum sînt d. ex. „Letopiseţii“ de Mihail Sorbul, 
care a şi avut intenţia să facă o dramă realistă istorică, 
rivalizînd cu cronica. Caracteristica cronicii este înfă- 
(işarea ei narativă sau dialogică în care ni se narează 
evenimente mai mult sau mai puţin fără legătură 
stringentă. Astfel, d. ex., sus citata dramă „Letopiseţii“ 
e compusă din mai multe episoade, care nu sînt legate 

decit prin desvoltarea caracterului lui Ion Vodă în: 

luptă cu boerii şi cu Turcii. 

h) "Lot la acest punet de vedere putem pune îdila; 

care poate avea caracter liric, epic sau dramatic, după: 

genul, pe care şi l-a. ales poetul şi în care găsim un fond 
de viaţă primitivă, şi gingaşă. Astfel avem, în genul 
liric, idila lui Coşbuc, dintre care „Nunta Zamfirii“ este 

0) capodoperă de voioşie fi frumuseţe sănătoasă. În ge- 
nul epic, idilă poate fi numită „Zîna lacului“ de Mihail 

Sadoveanu, în care poetul ne farmecă cu impresia fu- 
gitivă de dragoste, depărtată în trecutul vremii, între 
un trecător şi copila frumoasă şi sălbatică a unui morar. 
Idilă poate fi numită şi comedia „Hagi 'Tudose“ dr 

Delavrancea, în scenele îndrăgostiţilor. | 

Ş 158. 2. Forme hterare consolidate” spaţiale. "Ad 

avem două mai însemnate în limba, romînă: poema si: 
balada. Ă 

a) Se numeşte poemă orice poezie de o lungime mai 
mare fie ea lirică, epică sau dialogată. Din acest punct, 
de vedere sînt deopotrivă poeme „Strigoii“ şi „Luceu- 
făvul“ de Eminescu; „Lig caniada“ de Budai-Deleanu şi 

„Dan căpitan de Plaiu“ de Alecsandri; „Mînăstirea Ar- 

geșului“, varianta poporana a lui Alecsandri.
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b) Baludă se numeşte orice povestire fut în ver: 
suri. Ea poate fi lirică atunci cînd cadrul ie e imper- 
feet. sau fondul e simbolie pentru ca. să lase să predom- 
nească impresia sentimentală; Şi epică atunei cînd pre- 
domină impresia. intelectualităţii narative. Astfel, „Făt 
frumos din teiu“. de Eminescu e o baladă lirică; „El 
Zorab“ de Coşbuc este o baladă epică. 

$ 159. 4. Forme literare consolidate mazale sînt 
fabula, parabola şi satira. 

a) Pabula este cea mai însemnată dintre formele: 
consolidate. Ea constă. într'o povestire alegorică între 
ființe, altele de cît omul, personificate, şi dintr”o învă- 
țătură de natură morală (în sensul larg al cuvîntului). 
Ea poate fi ideologică cum sînt fabulele lui Esop. D. ex. 
„Măgarul care şi-a schimbat stăpînii“; sau literară, cum 
sînt fabulele lui Caragiale; sau poetice, cum sînt „Boul 
și Viţelul“, „Toporul şi Pădurea“, „Cîinele şi Căţelul“ 
capodoperele lui Grigore Alezandrescu. Creatorul fabu- 
lelor poetice este Lafontaine. 

b) Parabola sau pilda e un fel de fabulă unde perso- 
najul principal e omul. Par ibolele, ca şi fabulele pot 
fi, ideologice, literare sau poetice. Ideologice sînt para- bolele din Evanghelie; literară este parabola „Cina piini“ de Creangă; poetică e „Puntea lui Rywumni“ ce 
Coşbuc. 

c) Satira poate fi de natură prozaică, dar poate fi şi poetică. Noi avem cîteva, capodopere de satira poc- -tică în opera lui Gr. Alezandrescu, ca d. ex. „Cometei“ Și „Răspunsul cometei“, — ,Satirele“ lui Eminescu. sînt; numai-parţial satirice şi punetul lor de greutate cade pe: elementul de admiraţie, nu pe cela de dispreţ: sînt „Serisori“, 
” 

$ 160. Cele mai multe dintre formele literare, fiej generale, fie speciale, sau consolidate au caracteristica nu Numai de a fi tipare în care se toarnă opere din ge- nuri deosebite, dar de a fi şi simple elemente ale altor!



TEORIA POEZIEI 189 

opere. Cu alte cuvinte, deşi uneori (ca d. ex. cele conso- 

lidate) pot avea existenţa de sinc stătătoare, totuşi, în 
acelaş timp, ele pot intra ca elemente în opere mai des- 
voltate. Ceva mai mult. Ele se pot înerucişă în deosebite: 
feluri în aceiaşi capodoperă. Aşa, d. ex. în „Luceafărul“ 
lui Eminescu, — pe lîngă cadru, evoluție şi mohware, 
fără de care nu poate exista o capodoperă, mai găsim 

deserieri, naraţiuni, dialoguri, (dialogul între Hyperion 
şi Dumnezeu, idilă (idila dintre Cătălin şi Cătălina), 
poemă (întreaga, operă). Nu lipsese dintr'însa decât, fa- 
bula, cronica şi satira, deşi întreagă ar putea fi luată, din- 

tr'un anume punct de vedere, şi ca satiră — satira vieţii 
pămînteşti a oamenilor de rînd faţă de viaţa înaltă a: 

geniilor creatoare. 

CAPITOLUL VI 

Ritinul. 

$ 161. Originalitatea subiectivă a dat naştere prin: 

ajutorul muzicalităţii la. formele stilistice, înfăptuite 

prin limbă şi figuri; originalitatea plastică, la rîndul 

ci, prin compoziţiune, a dat naştere la diferitele forme 

literare, înfăptuite prin formele fizice de spaţiu, timp, și 

cauzalitate, transfigurute. Vom vedea acum în ce fel ori- 

ginalitatea elementară dă naştere la cel de-al treilea 

clement al formei numit ritm. 5 

Originalitatea elementară, deşi de natură energetică, 

se manifestă în ideia generatoare ca simultană. Ritmul 

însă prin esenţă este succesiv: el este energia, care se 

manifestă în forma unei serieri prin ridicările şi scos 

borîrile regulate ale tonului. Intre originalitatea. elemen- 

tară şi ritm trebue dar să avem un element de legătură, 

Acest; clement, ce leagă originalitatea, elementară cu rit | 

mul, este elementul armoniei numit avânt sufletesc.
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In adevăr, ideia generatoare are din capul locului 
o putere de expansiune spre încorporare în iinagine şi 
în material fizic. Cînd a. scînteiat în mintea înzestrată. 
cu genialitute creatoare, ea a şi găsit, prin avîntul ei, 
cele Wînţii imagine şi cele dintii cuvinte de îuorpo-: 
rare. Acest avînt este primul moment al avântul su: 
fletesc, care, împreună cu muzicalitatea şi cu compn- 
ziția constitue armonia prin care fondul Îşi găseşte: 
forma. Avîntul sufletesc ca tensiume este simultan şi! 
ține de simultaneitatea, originalității elementare. Această; 
tensiune se transformă într'o succesiune de bătăi rib- 
mice succesive, care se transmite cuvintelor, şi devine 
ritm. Cu alte cuvinte, nici înti'unul dintre elementele. 
formei, nici în stil nici în forma, literară, nu se pune 
mai mult în relief partea materială a cuvântului decit 
în vitan. 

Această parte materială a cuvîntului, care nu e 
alta de cît sunetul, este deconsiderată de mulţi esteti- 
ciani, începînd cu Hegel. 

Va trebui dar, mai nainte de toate, să ne convingem 
dacă sunetul are vreo importanţă în expresivitatea 
poctică sau, dacă nu e, după cum zic aceşti esteticiani, de 
cît un simplu mijloc de comunicare a fondului poetic. 

$ 162. Hegel, pornind de la falsa idee că o operă 
poetică există munai sub forma sufletească şi că ea, 
chiar dacă ma dobîndit forma materială a vorbirii, 
poate fi o capodoperă în toată, puterea cuvîntului, —a, 
considerat materialul de expresiune — vorbirea — ca, un 
simplu semn sau ca un simplu vehicul de transmitere, 
cum zice discipolul său, Vischer. Argumenetele pe care 
le aduce în sprijinul acestei teorii sînt specioase. Astfel 
el vrea să dovedească lipsa de însemnătate a sunetului 
cuvîntului, cu faptul că o operă. poate fi citită tot cu "atit succes şi cu glas tare Și În gînd, şi că o capodoperă 
are aproape acelaş succes, fie dacă o citeşti în original, fie dacă o citeşti în traducere,
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L sa părut natural lui Hegel că, dacă poţi citi nu- 
mai în gînd o capodoperă, sunetul ce nu se aude la 
această citire nu are nicio importanţă. Şi această lipsă 
de importanţă i s'a părut deplin dovedită din momentul 
ce o traducere, care poate fi citită tot aşa de cu folos 
ca şi originalul, se prezintă cu desăvîrşire cu alte sunete 
decit acest original. Hegel însă nu şi-a dat seama, pre: 
cum îşi dă psihologia modernă, că sunetul, care lui 3 
sa părut dispărut la citirea în gînd, persistă ta exista) 2. 
sub formă de imagine, şi că, deci, cînd citim în gînd, 
raporturile dintre diferitele sunete ale expresiunii sînt: 
prezente în conştiinţa noastră, numai că au o intensitate. 
mai mică. Nu şi-a dat iar seama Hegel că o poezie de- 
elamată cu virtuozitate genială poate fi înoită în fru- 
museţile ei, frumuseți care, la citire ordinară, fie în gînd, 
lie cu glas tare, au putut să ne scape. Şi tot aşa nu 
şi-a dat seama că o traducere bună în realitate este o 
tramspwumere şi că dacă, traducătorul, în traducerea sa; 
nu va reda un echivalent al armoniei originalului, va 

face o traducere rea. Toate acestea due la. încheerea că 
sunețul are.o mare importanţă în efectul, pe care trebu : 
să-l facă o capodoperă, şi acest lucru e de la sine înţeles 
dacă ne dăm seama că o smagine mu poate să fie el 
cută în frumuseţea ei de cât în forma ei, în expresiunecl 
în care e formulată. O capodoperă este o fiinţă psihofi-i 
zică, în care fiecare element sufletesc nu poate fi înţeles! 
integral (cu tot sufletul) decât dacă ni se redă în elemen-j 
tul fizic de expresiune; şi, în acelaş timp, în care fiecare: 
element fizic încetează de a mai îi fizice prin faptul că 
e] devine simbolul unui element sufletese. Cei ce se: 
mulţumesc, dintr'o imagine poetică, numai cu explicaţia 
ei întelectuală sau cu traducerea ei literală (care nu e 
decît redarea tot numai a elementului intelectual), aceia 
nu-și dau seama de frumuseţe. 

Ş 163. Aşa dar elementul material al cuvîntului, are 
o însemnătate tot aşa de mare, ca şi celelalte elemente
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ale formei. Cuvîntul, ca element al formei, are trei ele: 
mente, reproducînd în mie constituţia capodoperei: este 
elementul psihic — îmagineu; elementul fizic — sunetul 

şi elementul sugestiv sau armonic care stabileşte acor- 
dul între imaginea sufletească şi sunetul fizic. Cu a- 
ceastă constituțiune, cuvîntul dobîndeşte de la fondul, 

pe care e chemat să-l exprime, nuanţe şi rezonunţe noi; 

care-l fae cu timpul să se îmbogăţească aşa de mult, în 
conţinutul său, că nu poate fi om iscusit care să le poate: 
prinde pe toate şi să le noteze cu preciziune întrun dic- 
ționar oricât de circumstanţiat. Aceste rezonanţe Şi 
nuanțe nu pot fi cîştigate decât cu ajutorul materialului; 
fizic în care se exprimă fondul. Să comparăm din acest 
punct de vedere un cuvînt cu el însuși, întrebuințat. în 
două capodopere, în „Melancolie“ şi în „Scrisoarea LI“ 
de Eminescu. In versurile: 

Părea că printre nouri s'a fast deschis o poartă 
Prin care trece luna. regina nopții moartă 

expresiile „ivece luna, regina nopţii moartă“, dă „lunii“ 
o rezonanță pitorească şi melancolică. 

În versurile: - 

Tiună, tu, stăpîna nopții, pe a lumii boltă luneci 

expresiile „lună, tu, stăpîna nopţii“ dă aceluiaș cuvînt, 
deşi "nu şi-a schimbat nici fizionomia fonetică, nici ac- 
centul, o rezonanţă mândră şi reflexivă. 

Aceasta însemnează că un cuvînt nu poate fi între-: 
huinţat oriunde şi oricum, şi că numai genialitatea ereu- 
toare, îi găseşte locul expresiv, locul uude nu poate fă 
înlocuit cu niciun alt cuvânt, fără să nu î se schimbe 
impresia fundamentală, adică fără ca să nu se piardă 
efectul. 

$ 164. Originalitatea elementară, fiind compusă din: 
sinteza dintre intelect şi nfeclivitate pe baza energiei: 
volitive, — aceste clomente vor avea răsunet şi În com
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poziţia ritmului. Ritmul întradevăr tăsare mai întîi din: 

năzuinţa, energiei psihofizice a ideii generatoare de a 
se încorpora întrun şir de cuvinte, care-i vor daexpre- 
sia definitivă. In această năzuinţă, energia va selecţiona 

cuvintele în aşa fel încît să se poată recunoaşte în sue 
cesiune accentelor lor, Astfel naşte ritmul mecanic, sche-l 

mele mecanice, ale diferitelor versuri. 

Dar această energie schematică şi. seacă în versuk 
concret, prinde viaţa, pe deoparte, din elementul afectiv; 

din pulsul sufletesc al sentimentelor, ce trebue î încorpo:, 

rat în vers; iar, pe de altă parte, din elementul intelec: 
tual care dă plasticitate versului. Elementul afectiv, în: 
adevăr, la schema, mecanică a versului, adaogă, ritmul, 
sufletesc al desfăşurării sentimentului exprimat; iar ele-i 

mentul intelectual, — ritmul plastic sau conturul versului. 
Astfel un adevărat vers este o întrunire de trei ritmuri: i 
ritmul mecanic sau schematic, ritmul sufletesc şi rima 
plastic. 

$ 165. Ritmul care unifică ritmul mecanic, sufletesc! 
şi plastice se numeşte ritmul absolut. 

Descompunînd versul lui Eminescu 

Imna tu, stăpîna mării pe a lumii boltă luneci 

avem mai întîi, ca ritm schematic. sau mecanice, ritmul 

versului trohaie de 16 silabe: . - 
_ 

7 | . | ! Ii pg a d oii | 

  

Acest vers însă e modificat de ritmul sufletesc în 

sensul. că slăbeşte aproape, toate accentele lăsînd să se 

auză melodie mai cu seamă trei: al 2-lea, al 4-lea şi al 

8-lea. În acelaş timp pauzele, unele se micşorează, şi 

altele se măresc. De aceea despărţirea mecanică a uni- 

tăților metrice dispare, pentru ca ele să se întrunească 

în grupe de patiru şi chiar de opt silabe. Şi astfel schema 

16321. —M. Dragomirescu. Teoria Poeziei. 13
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mecanică, devine, prin adăogarea accentului sufletesc, 
armătoarea: a SE 

i oa a aul] 
H :) 

Dar ritmul nu rămâne, nici în această formă. Lui 
i se adaogă ritmul plastic, care întruneşte unităţile me- 
trice de cîte două silabe în grupe "netrice de câte patru 
silabe; iar grupele metrice de patru silabe în ernistihuri 

„de opt silabe. In acelaş timp se stabileşte o pauză-ce- 
zură după silaba 8-a şi so pauză-finălă mai mare după 
silaba 16-a, iar accentele şilabelor precedente pauzelor se 
intensifica potrivit cu mărirea pauzelor. Şi astfel r- 

“finitivă formă a ritmului — care atunci e ritmul ab- 
solut — este aceasta: MI 

  

-$ 166. Se numeşte absolut ritmul cu această consti- 
tuţiune, pentrucă el. reprezintă forma absolul meschim- 
babilă a unei capodopere. O capodoperă are o parte, 
fondul, ce variază de la individ la individ, şi ehiar la, 
acelaş individ, dar şi o parte, care rămîne absolut inva- 
riabilă: forma. Prin forma aceasta, care garanţează: 
fondul, se garantează în “acelaș timp eternitatea: capo-! 
doperei. Pricina, e că legătutile de sunet dintr'un eu- 
vînt întrebuințat în ritmul absolut, legăturile de cu- 
vinte în fraze şi ale frazelor în perioade, în acelaş ritm. 
absolut, sînt atât de necesar dictate de fond, că nimeni, 

„Du numai nu are'dreptul să le schimbe, dar nici măcar 
„putinţa, fără ca, în acelaş tirip, să nu se piardă fru- 
museţea ce exprimă. Legătura dintre sunet, dintre vorbe, 
dintre fraze este pe vecie indisolubilă; iar ritmul smeca-ț 
nic, mai cu seamă cu construcția, lui precisă, garantează: 
această indisolubilitate. De aceea, în toate timpurile, sub. . numele de Metrică, s'a cultivat o întreagă ştiinţă care :.
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avea, în vedere mai numai construcţia ritmului mecanic. 
De aceea în cele ce urmează vom studia mai de aproape 

acest ritm aşa cum se prezintă în limba noastră. 

= -$ 167. Bitmul meaauie.. formînd o unitate îmbrăcată, 
în cuvinte: se numeşte Vers. Versul, desbrăcat de cuvin- 
tele, în-care e realizat, se numeşte schema, versului. 

Versul, în acest înţeles, cuprinde elemente obiective 
ce se pot analiza. Avînd această constituţiune, versul 

poate fi întrebuințat de orice poet, fără ca printra- 
ceasta să-şi primejduiască originalitatea. El e ca un 

tipar cu margini precise, în care expresiunea poetică 
este turnată şi dobîndeşte astfel o existenţă pipăită în-. 

tocmai ca o operă de artă plastică. El uşurează trans 

miterea fondului poetic, şi de aceea a şi jucat mare rol; 

transmiţind orice fel de fond, pe timpul când omul 

n "avea, pentru păstrarea ideilor, alt mijloc, decit me-. 

moria, 

$ 168. Deşi versul pare că are o , existenţă indepen- - 

dentă de concepţia poetului, ca unul care poate fi între- 

buinţat de capodopere cu fond poetice deosebit, încă, Și 

mai cu seamă, de poeţi deosebiți — totuşi între el şi] 

între sentimentul ce exprimă, trebue să fie o consonanță 

generală, chiar în afară de efectele ce-i împrumută! 

ritmul sufletesc şi ritmul plastice. Astfel versul scurt și; 

variat se potriveşte mai bine cu sentimentele vii, vesele 

Cele lungi şi monotone, cu simţirile severe şi triste. 

Tot așa, un fel de vers se consideră mai potrivit pentru: 

stări sufleteşti energice, iar altele pentru sentimente 

duioase. Această relație dintre fond şi vers e însă, cum: 

am spus, numai gener ală. Spre a vedea importanţa ver- 

sului navem decît să schimbăm ordinea cuvintelor într'o 

capodoperă şi să comparăm impresia, dintre o formă şi 

cealaltă. Să facem această operaţie, pentru sfîrşitul poe- 

ziei „Ce te legeni codrule?i“ 4
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Forma originală Forma schimbată 

Şi de ce să nu mă plec Şi, dacă trec pasărele, 
Dacă pasările tree? De ce să nu mă plee şi eu? 
Peste vîrf de ramurele Trec peste vîrf de ramurele 
Trec în valuri rîndunele  Rindunelele în stoluri 
Şi due gîndurile mele Ducînd cu ele gîndurile 
Și norocul meu cu ele Şi norocul meu. 
Şi se due pe rînd pe rând Şi rînd pe rînd se due ele 

"Zarea lumii "'ntunecînd Întunecînd a lumii zare; 
Şi se duc ea chpele Şi ea elipele se due 
Seuturând aripele.... Aripele scuturînd. . 

Simpla comparaţie între aceste două forme ne face 
să simțim impresia covîrşitor de duioasă şi dulee a for- 
niei originale faţă în faţă cu impresia turbure, abruptă, 
didactie-intelectual, a formei schimbate. 

E drept că impresia neestetică ce ne face forma 
schimbată provine nu numai din pricina, schimbării rit- 
mului mecanic al versului ei şi din pricina ritmului su- 
tletesc şi din pricina ritmului plastice. Schimnbînd ordi- 
nea cuvintelor noi am schimbat şi întonarea originală 
şi pauzele care sînt în legătură cu fondul. Aceasta se 
constată dacă, din. aceeaşi bucată, comparăm ver- 
surile: “ 

Pate vîntul dintr'o parte 
Jarna-i ici, vara-i departe 

cu forma lor schimbată: 

Dintr'o parte bate vintul 
Tei e iarna departe-i vara. 

Impresia, de melancolie covîrşitoare din forma ovri- 
ginală devine un fel de demonstrare şi chiar mustrare 
didactică. Această schimbare de impresie. provine mai 
mult din schimbarea accentului decît din schimbarea 
versului care a rămas acelaş. Schimbarea provenită. din 
tuansformarea versului se vede numai, cînd spargem ver- 
sul, dar păstrăm accentiil, ca în forma: 

Tarna-i aproape, vara-i departe,
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în care vedem că melancolia sa, mieşorat, dar ma dis- 
părut. Ori cum ar fi, importanţa. versului, mai cu seamă 
cum vedem din observaţia de mai sus, e netăgăduită. 

$ 169. Unitatea. „xersului este determinată de trei 
elemente: 1) de numărul silabelor; 2) de numărul și 
simetria. accentelor; 3) de numărul şi simetria, pauzelor. 

Numărul silabelor dintr'un vers se numeşte măsură. 
Numărul şi simetria, accentelor se numește ritmul 

accentelor sau ritm propriu zis. 
Numărul şi simetria pauzelor nu au un nume pre- 

eis. Doar pauza de la miilocul versurilor mai lungi sa 
numeşte cezură, iar cea de la sfîrşitul versului, pauză. 
finală. Noi le vom zice ritmul pauzelor. 

-$ 170. Intro capodoperă există însă mai multe ver-; 
suri. Atunci ele se reunese două sau mai multe şi for- 
mează unități metrice superioare versului. Acest» unităţi 
superioare versului se numesc strofe, şi sînt orînduite: 
Pprintr'un nou element care ese la iveală de îndaţă ce sn 
formează o unitate metrică de două versuri. Este ele- 
mentul numit rimă — potrivirea sunetelor finale a două 
versuri începînd cu ultima, vocală accentuată. 

$ 171. Mai nainte de a intra în stnâiul acestor di- 
ferite elemente, facem observaţia. deductibilă din cele 
ce s'a spus mai sus, că versificaţia, adică punerea, în 
versuri a unei opere poetice, trebue să fie făcută astfel; 
încît să nu contrazică şi să nu turbure fondul poetic. Ceţ 
rinţa. pozitivă însă rămâne ca versificația să cor! sei 
la punerea cît mai în. relief a acelui fond. Si cum efectul 
ce ne face o capodoperă, este emoţiunea estetică, versi- 
ficaţia trebue: 1) să nu aibă vreo particularitate care 
să ne distragă atenţiunea de la fondul poetie şi să uri 

bure această emoţiune; 2) să mărească intensitatei! 
acestei emoţiuni. 

Aceste condiţii se îndeplinesc cînd versificatia Tes4 
pectă nu numai ritmul mecanic, dar şi ritmul sufletesa 
şi cel plastic. In „acest caz, se poate întîmpla, însă, ca!
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versificaţia mecanică să nu fie destul: de corectă, șI 
totuşi să o considerăm că nu are greşeli, 'ci numai li- 

" cenţe. Ea îşi produce atunei efectul prin natural, calitate: 
provenită din respectarea - ritmului sufletesc: şi a ril-; 
mului plastic. Exemple strălucite se găsese în capodo- 
perele lui Gr. Alexandrescu. 

Astfel în „Anul 1840“, Gr. Alezandrescar,: chiar în 
primul vers, are o greşeală în accentuare: A 

N 
Să sptnim durerea care pe om “supune.. 

'Fot aşa în a doua strofă: 

M îine poimîne „poate soarele fericirii 

Dar naturalul ritmului sufletese şi ritmul plastice ne 
face să nu băgăm de seamă, aceste scăpări din vedere. 

„ Licenţele poetice sau negli;jenţele permise în 
versificaţie sînt foarte variate, iâr însemnătatea lor nu. 
depinde de caracteristicele, cu care se prezintă, ci de, 
valoarea ritmului sufletesc și de ritmul plastic, Aşa; 
spre exemplu, o rimă insuficientă într'o "capodoperă 
este o licenţă poetică, pe. cînd într'o operă de talent sau 
virtuozitate, este o greşală.: In capodoperă e Jicenţă poe- 
tică, pentrucă atenţiunea solicitată. de ritmul -sufletese 
şi de ritmul plastie nu poate f; distrasă printracea aba-: 
tere; în opera de talent sau de virtuozitate ritmul su: 
fletese şi ritmul plastie fiind fără nuanță, ' atenţiunea. 
este uşor distrasă de orice neîngrijire a versificaţiei şi 
atunci ele apar ca greşeli, iar nu ca, licenţe. 

$ 172. Pornind de la aceste principii, putem deter-. 
mina unele î însuşiri, pe care trebue să le îndeplinească 
cele trei elemente ale versului nostiiu: măsura, ritmul 
accentelor şi ritmul pauzelor. 

Iricepem cu măsura: cât. de lung poate să fie un 
vers în limba romînă? 

Dacă versul ar fi prea lung, nu l-am putea pre-
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nunţa în timpul unei respiraţiuni. Intervenirea unei a 
doua respiraţiuni sau prelungirea celei d'întîi peste tim- 
pul, pe care-l permite funcţionarea fiezologică, poate 
distrage atenţiunea asupra efectului neplăcut pe care 
l-ar produce.una sau alta din aceste.două alternative: 

emoţiunea estetică, printwaceasta, sar turbura. Acelaş 
lucru s'ar întâmpla, dacă versul a fi prea scurt. Dacă, 

- bunioară, o operă poetică ar fi compusă din versuri de 
o singură silabă, atunci la fiecare pereche de versuri 

ar trebui să avem cel puţin o rimă. Asemănările de 
sunet ce constitue rima ar fi aşa ce apropiate, că nu 

Sar putea să nu ne atragă atenţiunea, care, însă, prin- 

_cipial, nu trebue să scape din vedere îondul. Efectul 

-ar fi neplăcut în paguba emoţiunii estetice. Aşa fiind, 

în limba romînă, versul lung 'cel mai obişnuit va îi 

versul de 16 silabe, dar putem întrebuința şi versul de 

17 şi 18 silabe. De asemenea vesuri de una, două, trei și 

patru silabe nu se pot întrebpinţa, decît daeă alternează 

cu. versuri mai lungi. 

$ 173. Dacă cuvintele întrebuințate în vers şi-ar | 

păstra acelaş număr de silabe, alcătuirea măsurii ver- 

sului, în concordanţă cu înţelesul lui, n'ar fi prea uşoară, 

Ceea ce ajută însă constituirea tnăsurii unui vers este! 

faptul că unele cuvinte pot fi adesea lungite sau scur- 

tate. Scurtarea. şi lungirea cuvintelor depinde de numă- 

rul vocalelor, care se pot uni în diftongi sau trifongi 

sau pot cădea înaintea altora, fără ca, însă, fizionomia 

cuvintelor, din care fac parte, să se altereze, distrăgînd 

atenţiunea contemplatoare asupra lor. Astfel, vorba 

„auzind“, care de obiceiu are trei 'silabe, poate fi soco- 

tită, în măsura versului, numâi de două silabe, 'reunind, 

prin fenomenul numit sinizeză, vocalele a şi u în difton- 

gul „au“. In acest mod, Eminescu poate să zică în „Ru- 

găciunea unui dac“: 

In vuetul de vânturi auzit-am ai Iiui mers,
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Cuvintele „fiică“, „primesc“, viaţă au de obiceiu 
numai două silabe. Prin fenomenul dizezei, însă, le 
putem face de trei silabe: „fi-i-că“, „Pri-imesc“, „vi- 
ea-ţă“. Şi astfel Gr. Alemandrescu poate să zică în 
„Umbra lui Mircea la Cozia“: 

Sărutare, umbră veche, Dri-imeşte 'nehinăciune. 
N . 

N Gr. Alezandrescu întuna, din capodoperele sale 
(„Rugăciune“) caută să mieşoreze volumul cuvîntului 
„globurile“, prin fenomenul sincopării. Şi astfel în loe 
de „printre globurile multe“, zice „printre globur'le 
multe“. Micşorarea unui cuvînt prin acest mijloc atrage 
prea, mult atenţiunea asupra, lui, emoţiunea, estetică su- 
teră. Licenţa, e prea licenţioasă, şi de aceea, toţi poeţii 
însemnați, de după. Grigore Alezandrescu, o evită, deşi, 
în alte limbi mai puţin diftongate ca a noastră, cum € 
limba, germană, acest fel de sincopare e permisă deseori. 

$ 174. Mai importante, şi prin rolul, şi prin îngă- 
duinţa, de care trebue să se bucure, sînt reducerile de 
vocale de la începutul şi sfîrşitul cuvintelor, cînd se află 
în vecinătatea, vocalelor din.salte cuvinte. Poetul român 
are într'o privinţă o mage înlesnire în'alcătuirea măsurii 
versului, pentrucă, pe deoparte, el poate face asemenea 
reduceri; iar, pe de alta, pentrucă limba noastră, în 
deosebire, d. ex., de limba franceză, tolerează întîlnirea 
a două vocale, cînd una sfîrşeşte un cuvînt Şi cea de-a 
doua începe altul. Această întîlnire constitue fenoinenul 
numit hjaț. 'Tolerarea hiatului în' limba romînă: se înte: 
„meiază pe faptul că, în limba noastră întâlnirile de vo: 
cale înăuntru cuvintelor este obişnuită. Se înţelege deci. 
că, atunci cînd le întîlnim în vers, sub forma hiatului, 
nu ne mai distrage atenţiunea asupra lui, gi efectul 
estetic rămîne intact. Hiatul dar e permis, şi numai „cînd vocalele ce se întîlnesc sînt prea multe şi prea ase- » mănătoare, el trebue evitat sau înlăt at. 

Evităm un hiat întrebuinţînd alte cuvinte decât ace-
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lea ce prezintă o asemenea întîlnire disgraţioasă de vo- 
Ă cale. Inlăturăm un hiat, prin fenomenele numite elziune 

şi contopire, 
Înlăturarea unui hiat, care de-altminteri se poate 

face chiar numai din necesităţi metrice şi fără ca întil- 
nirea vocalelor să fie disgraţioasă, se face prin contopire, 
împreunind înta'o silabă diftongată vocala ce sfîrşeşte 
un cuvînt cu vocala cu care începe cuvîntul următor. 
Astfel procedează Fminescu eu. vorbele „de“ şi „un“ 
în versurile: ” 

Cum cînd lumea mi-e deschisă a privi gindeşți că poi 
Ca întreg Aliotmanul să se "*mpiedice de-un ciot? 

Intîlnirea hiatului se face des prin eliziunea unei 
dintre vocale sau prin scurtarea ei. 

Astfel în strofa: 

Şi era una la părinți 
- Şi mândră "m toațe cele 
Cum e fecioara între stinţi 
Şi -luna între stele 

(„Lmceafăruil”) 

Eminescu face eliziunea „n“ în loc de „în“ în versul 

al doilea, şi scurtarea lui „este“ în „e“ în versul al 
treilea. De-altminteri scurtarea lui „este“, care are două 

silabe, merge adeseori pînă la pierderea valorii lui de 

silabă. Aşa în strofa din aceeaşi poemă: 

IL vede azi, îl vede mîini 
Astfel dorința-i gata 

El iar privind de săptămîni 
Ti cade dragă fata, 

avem scurtarea „dorinţa-i“, în loc de „dorinţa îi este“, 

adică 6 silabe sunt reduse la trei. 
Atât contopirea, cît şi eliziunea nu se pot face tot- 

deauna, ci numai dacă natura vocalelor o permite, fără: 

ca' să 'se strice fizionomia firească a cuvintelor. Astfel
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în vorbirea curentă niciodată a nu se elidă înaintea lui 
0, fiindcă rezultă o împreunare de sunete care - strică 
fizionomia, cuvintelor, şi pe lîngă aceasta nici nu. se 
poate împreuna cu el ca să formeze diftong. Nu putem 
zice, spre exemplu, „oraş“ sau „la-oraş“, deoarece 
„oraş“ sună ca şi cînd ar fi un singur cuvînt necunos- 
cut „loraş“ şi atenţiunea, noastră ar fi distrasă ca să-i 
găsească, un înţeles, pe care nu-l are; iar „la-oraş“ nu 
se poate pronunţa, fiindcă niciuna din vocale nu se 
poate rosti seurtat. | | | 

Vocala „ă' se poate elida uneori” înainte de „0“; 
alteori însă nu. Putem astfel — și nu numai putem, dar 
limba ne silește la aceasta — să zicem: „iat'o“, „laud!o“ 
în loc. de „iată-u“, şi „laudă-o“, fiindcă prin eliziune se 
„accentuează numai caracterul enclitic al pronumelui, 
ceeace este în direcţia desvoltării limbii şi prin urmare 
nu se alterează fizionomia cuvintelor. Dar nu se poate 
zice „c'omul“, „oricare“ în l6e de „că omul“, „că ori- 
care“, fiindcă alterarea fizionomiei euviritelor este vi- 
zibilă, | o 

Indreptarul dat în privinţa întrebuinţării eliziunii! 
şi contopirii este însăşi firea, limbii. Trebue dar, pentru 
a le primi sau a le tolera, să cunoaştem viaţa intimă, 
a limbii, cărările. pe care'le va urma. în desvâltarea ei. 

$ 175. Ritmul-accentelor sau ritmul propriu zis; 
constă în succesiunea regulată şi firească a silabelor! 
accentuate. şi neaccentuate înnăuntrul' unui vers. Zicem: 
succesiunea regulată, pentrucă e vorba de o succesiune 
care se repetă, în acelaş mod, şi în versurile următoare. 
Zicem: firească, pentrucă această succesiune trebue să <e 
potriveasă cu firea limbii. 

Nu e cu putinţă ca succesiunea accentelor dintr'un 
vers să fie întrun fel, şi cea din versurile următoare 

"să fie în alt fel. Motivul este că fiecare succesiune de 
accente indică un ritm schematic care eoncordă în 
generalitatea lui cu anume fond poetic. :Dacă am în-
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tzebninţa versuri cu diferite succesiuni de accente, ar 
trebui să admitem că e posibil ca, în aceeaşi operă poe- 
tică, să existe două sau mai multe sentimente ce se con- 
trazic, — ceeace nu e posibil. 

Nu e cu putinţă iarăşi ca succesiunea, accentelor 
să vie în contrazicere cu felul de âccentuare a limbii 
în care versificăm. Niu e cu putinţă, spre exemplu, ca 

unităţile ritmice să aibă una după alta mai muite ac- 
cente, ca de ex., în schema: / _ + .Nue posibil iarăşi 
ca să n'aibă accente decît după trei, pat, cinci silabe; 
Motivul e faptul că în limba romînă nu se găsesc decit 
prea puţine asemenea succesiuni de silabe accentuate și 

neaccentuate. | 
Succesiunea, regulată a accentelor întrun vers se 

face pe temeiul silabelor accentuate şi neaccentuate. O, 
silabă accentuată atrage în sfera ei una sau mai multe; - 
silabe neaccentuate formînd grupuri de obiceiu de două 
şi trei silabe, dintre care una este accentuată şi una său. 

două sînt neaccentuate. 
Aceste grupări se numese unităţi ritmice. 

$ 176. Cercetînd aceste grupe în versificaţia romi- 
nească, observăm că orice silabă accentuată poate să tie, 

să vie în contrazicere cu felul de accentuare a limbii, 

sau urmată de „o silabă neaccentuată: „ „ca d. ex. 

„soâre“ „imblăt, „pentru“; sau precedată de o silabă 

neaccentuată: ___/, ea de ex. „atunci“, „rămas“, „pă- 

mînt“; sau poate fi urmată şi precedată de cite o silabă 

neaccentuată: ___/_, ca d. ex. „dorinţă“, „părere“, pâ- 

runcă', Prima, se numeşte umitate ritmica trohuică şi. 

corespunde piciorului antic numit froheu, în care silaba 

accentuată şi neaccentuată era înlocuită cu o silabă 

lungă şi una scurtă (— .): A doua se numeşte unitate rit 

mică iambică şi corspunde iambului antic care are o! 

silabă scurtă şi una lungă („—) A treia se numeşte, 
unitate ritmică amfibrahică şi corespunde piciorului me-. 

trio antic numit omfibrah (.—.).
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Ş 177. Să vedem întrucât compoziţia acestor unităţi 
ritmice se potriveşte cu fondul poetic şi cu firea. limbii, 

Indreptarul nostru nu poate fi decât relaţiunea; din- 
tre ritmul mecanice şi sufletul nostru cu cele ale sale 
trei manifestări fundamentale. Va trebui să avem o 
unitate ritmică, esenţială de naţură afectivă. Este unitatea 
ritmică trohaică, pe tare o găsim întrebuințată cu deo- 
sebire în lirica noastră poporană. Va trebui iarăşi să 
avem o unitate ritmică energetică sau volitivă. Este 
unitatea ritmică jambică, pe cara o găsim întrebuințat 
cu deosebire în poezia noastră draămaltică. In tine, va 
trebui să averp şi o unitate ritmică antelectuală. Aceasta 
este unitatea ritmică amfibrahică, pe care o găsim, pr&- 
cum vom 'vedea, în capodoperele epicei noastre popo- 
rane sub forma versului trohaie de 6 silabe („Mînăs- 
tirea Argeşului“, „Mihu Copilul“, variantele Alecsar- 
dri) şi sub formu „versului dactilic (traducerea, „lliadei* 
de G. Murnu). | ai 

„__ Negreşit, aceste unităţi ritmice se pot întrebuința 
în toate genurile poetice, dar de preferinţă fiecar uni- | 
tate metrică, convine mai mult unui anume gen. 

Aceste trei unităţi ritmice sînt dar potrivite cu cele 
trei feluri de fond poetie. In acelaş timp ele sînt şi 
succesiunile ritmice fireşti în limba romînă. In adevăr 
ele sînt singurele care corespund cu accentuarea obişnuită 
a. cuvintelor romîneşti. Ă 

In adevăr, cuvintele limbii romîne de două silabe 
au în genere accentul pe penultimă: minte, Fii, “limbă, 
'câsă, vulpe, mâre, bună, ăsta, căre, ete. 

„Altfel zicînd, cuvintele de două silabe au succesiunea 
ritmică următoare: 

Lo 4 

care, precum știm, nu e altceva decît unitatea ritmică trohaică. 

Cuvintele de trei silabe din limba romînă au în
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genere accentul tot pe penuliimă, care atunci devine si- 

laba mediană: plăcere, mărire, dulceaţă, părinte, do- 

rimță, muşcată, rămîne, albastru, acele, ete. La aceste - 

cuvinte se adaogă toate cuvintele de două silabe care 

sînt însoţite de un cuvînt enchlitie. D. ex. un minte, 

ăst fliviu, o ţără, o limbă, o cdsă, o vulpe, cel mâre, 

cea bină, chiar dsta, şi câre, ete. Dar toate aceste cu- 

vinte sau reuniri de cuvinte nu reprezintă altceva, decât 

unitatea, ritmică amfibrahică: | 

? 

In unitatea ritmică amfibrahică- se cuprinde şi uni- 

tatea ritmică sambică: 

[d 

Cuvintele de patru şi mai multe silabe, urmează; 

în genere, regula de a primi din două în două silabe 

câte un accent secunda începînd de la, silaba accentuată. 

$ 178. In afară de aceste succesiuni de accente în- 

năuntrul cuvintelor care arată cât de fireşti sînt uni- 

tăţile ritmice trohaice, iambice şi amfibrahice, mai avem 

- şi suecesiuni. dachilice. ca d. ex. fâl-ge-ră, ticeră, spu- 

megă, după schema :_+____care e corespunzătoare dacti- 

lulu antic, (—._.) sau anapestice, care e corespunză- 

toare anapestului, (_.—) ca de ex. „sărăciiţ', „tirgovâţi, 

„supărat“ după schema __— 1 + dar şi unele şi ce- 

ielalte, — lasă că sînt relative puţine în limbă, — dar 

pot fi reduse, prin accentul secundar la schema trohaică 

sau iambică. Aşa d. ex. filgeră!_ | (] supărât [0 |] 

- In primul caz, am avea două unităţi trohaice, dintre cate 

cea din urmă este defectivă şi cu accent secundar; în al 

doilea, tot două unităţi trohaice dintre care cea din urmă- 

tot detectă dar cu aecent principal. 

8 179. Principiul constituţiunii limbii, şi acela -al 

“fondului poetic ne duc astfel la stabilirea a trei succe- 

siumi de unităţi ritmice fundamentale şi fireşti pentru



2% MIHAIL DRAGOMIRESCU 

cele: trei genuri: poetice" în limba romînă. Aceste suoee- 
Siuni ritmice sînt: 

1. Ritmul trohaic, compus din unităţi ritmice de 
“două silabe. Accentuarea, începe cu prima. silabă şi se 
repetă din două în două silabe pînă la pauza mediană 
sau finală a versului. Schemele lui. sînt „următoarele: 

4 

2, Ritmul iambic compus din unităţi ritmice tot de 
două silabe începînd accentuarea, cu a doua silabă. Ac- 
centuarea. se repetă iarăşi din două în două silabe de la 
Început pînă la pauza mediană, pentru ca, să reinceapă 
iarăși tot cu-a doua silabă după acea „pauză. Schema 
lui e. cea următoare: 

i N 

Şi, în fine, 

3. Ritmul amfibrah care e compus din unităţi rit- 
mice de trei silabe, cu accentul pe silaba de la mijloc 

“şi cu repetarea lui în toate unităţile metrice pînă la 
sfîrşitul versului. Schema lui e cea următoare: Ă 

8 180, Succesiunea ritmică a accentelor fără ritmul 
pauzelor nu are decît o valoare relativă. Versul nu e 
constituit de cât cînd la ritmul accentelor: se adaogă ex 
licit ritmul. pauzelor. "Dealtminteri ritmul accentelor
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este în strînsă legătură cu acest ritm. Putem zice că, 

ritmul pauzelor nu este alte6va decât principiul plastici 

al ritmului accentelor. a 

$ 181. In deobşte ritmul pauzelor pînă acum n'a 

fost destul de pus în relief. Sirigurul element, care a 

atras atenţiunea filologilor a fost cezura, al cărei nume 

este o moştenire a antichităţii, dar al cărei înţeles nu se 

potriveşte cu cel de astăzi. Pe cînd cezura antică era o 

pauză modulativă care se făcea în mijlocul versului 

chiar în năuntrul unei, unităţi ritmice, cezura modernă 

se face de obiceiu, în adevăr, mai totdeauna în mijlocul 

versului, dar totdeauna după o unitate ritmică bine ho- 

tărîtță. Efectul mu e modulati» ci întensiu.. 

$ 182. Cezura în versurile moderne este de obiceiu 

rău înțeleasă, fiind explicată prin. necesităţile: respirației. 

Acest lucru se dovedeşte că e fals, de îndată ce găsim 

capodopere poetice cu versuri avînd cezura, după a patra 

silabă. Ce necesitate de respiraţie a putut: face pe poet 

să întrebuinţeze o asemenea cezură?” Astfel PEminescu 

în poezia „Sara pe deal“, întrebuinţează. cezura, tocmai 

în aceste condițiuni: , 

Sara pe deal!) — buciumul sună cu jale || . 

Murmele-l ure' || . stelele scăpară în cale |! 

Cezura. după a patra silabă este evidentă şi nici 

întrun caz nu poate fi explicată cu necesitatea respl- 

raţie: rimeni, după pronunţarea a patru silabe nici chiar 

un astmatie, nu poate fi nevoit ca să stea, pentru ca să 

facă o nouă inspiraţie. 

Alta deci trebue să fie cauza cezurii. Şi ea nu poate 

fi decât accentul cuvintelor care, după ce se ridică, tre 

bue'să se scoboare, şi, pînă ce se vidică din non. trebue 

să facă o pauză mai mult sau mai puţin vizibilă între 

cele două ridicări de tonuri. , Lu 

Astfel: pentru a, pronunța cuvîntul „soa-re“ (1. 

"trebue să ridicăm tonul pe silaba dintii „soa-“ si să-l
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seoborîm pe silaba a doua „-re“. Dacă urmează cuvintul 
„dulce“ (_ _), pentru a pronunţa prima silabă „dul-“. 
nu putem ridica tonul, aşa cum îl cere pronunţarea, dacă 
înainte nu facem, fără voia noastră '0 mică, pauză. A- 
ceastă mică pauză este orginea. cezurii şi a transformării 
unităţilor ritmice trohaice, iambice, amfibrahice în uni- 
tăți metrice, elementele versului complet. 

$ 183. Să vedem cum se îmbină ritmul cu pauzele: 
şi cum se grupează ca, să dea versul complet. 

„Analiziud un vers, adică scandîndu-l, vedem că «el 
se prezintă mai întîi cu atîtea pauze cîte accente sînt 
în schema, versului. Aceştea sînt pauzele primare. 

Astiel într'un vers trohaie de 16 silabe, descoperim 
mai: întîi 8 unităţi ritmice, care prin pauzele primare 
dintre ele, devin 8 umităţi metrice. Aceste unităţi meţrice 
dau măsura adevărată a versului, Aşa versul: lui Fms- 
nescu din „Scrisoarea I“. 

Peste cîte mii de valuri stăpînirea ta străbate 
se schematizează;: 

ŞI se pronunţă: i | 

Pes-te ci-te mii de. va-luri stă-pi-ni-rea ta stră-ba-te 
1 2 84 567 8 9 1011 12 13 14 1518 

Aceasta e numai pronunțarea brută a versului, în 
care unităţile ritmice sînt plasticizate de ritinul primar 
al pauzelor, și transformate în unităţi metrice. Este pro- nunţarea silabică. , Pentru ca să ne dăm seama. de sensul versului tre- bue să pronunțăm mai mult sau mai puţin distinet cu- vintele. Aceasta nu se poate face, pînă ce unităţile me- trice nu'se unesc între ele în grupe.ribmice, care, plas- ticizate prin ritmul secundar să] pauzelor, devin grupe metrice. Astfel în versul de mai Sus se. reunese două
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cîte două unităţile metrice şi, în loc de 8 accente tari 

şi deopotrivă, avem patru accente mai slabe, şi patru 

accente mai tari, care sînt sufletul grupelor. In această 

a doua transformare, schema lui ia -formele următoare: 

şi se pronunţă în felul următor: 

Peste cite — mii de vâluri — stăpînirea — ta străbăte 

4 8 12 16 
N 

Se înţelege că cu pierderea însemnătăţii a unor at- 

cente se pierde şi însemnătatea pauzele alăturate; pre- 

cum cu întărirea unor accente, pauzele următoare e firesc 

să se mărească, - 

In această formă pronunţarea este distinctă; dar nui 

- expresivă. Pentru a, obţine această pronunțare, grupele” 

metrice se unesc două câte două şi formează două he- 

misticuri, Şi precum grupele metrice au fost plasticizate 

prin pauzele secundare, tot aşa hemistihurile sînt plas- 

ticizate prin pauzele terțiare, care sînt mult mai mari.“ 

Şi astfel versul devine: 

Peste cîte mii de valuri | stăpînirea ta străbate 

Sc înţelege că în această nouă grupare unele din 

accentele din prima şi a doua scandare își pierd din 

însemnătate şi numai două es mai mult în relief: cele 

care susțin hemistihurile. Și astfel versul de mai sus 

se schematizează astfel: | 

«ap aja aha cole] 
Pi - 

ii 

Se înţelege iarăşi că, în această nouă grupare, odată cu 

eşirea în relief a celor două accente, es în relief şi pauzele 

ce urmează după ele şi care nu sînt decit cezura şi 

pauza. finală, adică pauzele terțiare. , 

16394 | " 14
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Aceasta este explicarea nuturală a cezurii. 

Notă -6. Raportîndu-ne li schemele de 'mai sus am fi. 
conduşi să identificăm „ritmul pauzelor, ce se adaogă la mă- 
sură, Şi ritmul accentelor, cu ritmul sufletese şi plastic, mai cu 
seamă că schema ultimă se aseamănă cu aceea a ritmului 
plastic, Negreșit nu se poate nega că, în pronuntarea corectă 
a unui vers, plasticitatea, pe careo dă ritmul pauzelor în 
genere, este influențată de ritmul plastic, care dă obiectivi- 
tate de sine stătătoare versului. Deosebirea e numai că ritmul 
plastie e-un element de fond şi are nuanţe ce.nu pot fi notate 
în scheme, pe «<ftă vreme ritmul pauzelor, care transformă 
unitățile ritmice în unităţi metrice și grupările ritmice în 
grupări metrice, este un element de formă şi lucrează numai 
cu elementul material al tăcerii oricît de puţin perceptivă ar 
fi. In orice caz, ritmul. pauzelor completează numai schema 
mecanică a versului. iar pronunțarea, versului dnpă această 
schemă ne dă numai corectitudinea, nu şi arta. Numai când: 

«elementele schemei mecanice se împreună cu ritmul sufletesc 
și ritmul plastic Duitem ajunge la artă. 

$ 184. Pentru a ne explica particularităţile cezurii 
trebue să mai facem-î încă o observaţiune. 

Natura limbii noastre impune anume legături ne- 
cesare între accent şi pauze. Din observaţiile stabilite 
mai sus s'a văzut că unităţile ritmice dactilice și 
anapestice pot fi reduse la unităţile ritmice trohaice şi 
iambice, şi că însuşi amfibralul este reductibil la o 
unitate metrică iambică sau trohaică, după cum silaba 
dintîi sau cea din urmă face parte din altă unitate rit- 
mică. Cu alte cuvinte, ritniul limbii noâstre este trohajc 
sau iambic, şi aceasta am văzut-o mai cu seamă, cînd, 
am observot că întrun cuvînt de mai mult de trei 
silabe, scandarea sau pronunţarea ritmică, pe lîngă ac- 
centul principal, impune, din două în două “silabe, ac- 
cente secundare, pentru a da naştere, fie la un ritm iam- 
bic, fie, şi mai cu seamă, la un: ritm trohaic, Aceste ac- 
cente, principale sau secundare, atrag: după ele, fireşte 

" în scandare, nişte pauze mici după accentele secundare 
şi o pauză mai mare- o-după” accentul principal. —
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- Acum se întîmplă ca versurile să poată fi constiuite 

şi cu alte unităţi ritmice mai. mult sau mai puţin cores- 

pondente unităţilor metrice latine. Aşa ele pot îi con- 
struite, cum am văzut, cu unitatea ritmică amfibrahică, 
dactilică, anapestică sau coriambică (____1=—u .—) 
Aşa, d. ex., N. Volenti în frumoasa bucată „Unui amic“ 

construeşte un vers corespondent hexametyului antic, cu 
ajutorul amfibrahului: - 

Speranța sfînt soare ce scaldă pe rob şi pe craiul mărit 

(-— d A dc d Te te la it o ala —) 

. . o... a o 2 - . 

Tot aşa Bolinitineanu întw”o bucată ce acum nu mai. 

poate fi gustată, are cîteva versuri isbutite în schema 

„ritmică dactilică: 

Mircea în calecă calul său tropotă fuge ca vintul: 

( i A ta | _ N _.). 
e e  —— pm 

Coşbuc în „Cîntee barbar“ întrebuinţează unitatea 

anapestică în imprecaţiunea Dacului . la adresa Ro- 

manilor „ . 

Voi laşi, datători, de porunci 

? / o 1 ! - 
ÎI ia ri 

li —— cc — 

Eminescu, în fine, în „Sara pe deal“, întrebuinţează 

coriambul: | 

Sara pe deal, bueiumul cînta cu jale 

(1 a) Ea 

  

Tm aceste construcţiuni, mersul regulat, cu care limba: 

română este obişnuită, este contrazis in 1nsași esenţa lui. 

Şi de aceea și aceste ritmuri ar apărea mai mult sau
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mai puţin nenaturale; mai tu seamă dacă sînt întrebuin- 
- țate în bucăţi mai lungi. In aceste cazuri pauzele dintre 
unităţile-metrice, chiar lacitarea nescandată, sînt vizibile, 
adică mult mai mari decît în cazul ritmului trohaie sau 
iambic, care sînt, fireşti limbii. Sînt aşa de vizibile aceste 

“pauze că au aerul unor adevărate cezuri, 
"Cu alte guvinte, orideciteori, întrun vers, se întil- 

nese una după alta, două silabe neaccentuate sau mai 
cu seamă două silabe accentuate, una făcînd parte din- 
tr”o unitate metrică şi cealaltă din unitatâa. metrică ur- 
„rătoare, ele trebue separate printr'o pauză vizibilă, nai 
“mare ca de obiceiu. Astfel versul coriambie al lui Emni- 
nescu, cu două silabe accentuate una după aita, sîntem 
nevoiţi să-l pronunţăm în modul următor: 

Sara pe deâl |. băciumul sună cu jale 

Şi tot astfel şi versul amtibrahie al lui V olenti: 

Speranţa |) sfînt soare |] ce scaldă || pe rob şi |] pe craiul || mărit 

| Aceeaşi pauză vizibilă este cerută şi de cazul cînd 
„o unitate metrică sfîrşeşte sau începe cu două silabe 
neaccentuate, iar silaba unităţii următoare sau prece- 
dente este accentuată. Şi astfel versul dactilie -al lui 
Bokhmiineanu trebue citat: i 

Mircea în || calecă || calul său |] tropotă, || fuge ca | vîntul 

Iar versul anapestie al lui Coșbuc ia forma: 

Voi laşi || dătatori || de porunci 

Dacă le-am pronunţat fără pauze vizibile sar re- 
simţi dicţiunea lor, tocmai din pricina că firea, limbii 
cere accentuarea, din două în două silabe, : 

Atât e de adevărată această observaţiune că versul 
iambic, care, prin firea lui energică, elimină pauza cezurii, 
nu poate îi construit cu cezură decât atunci cînd, la mij- 
loeul lui, adăogăm unităţii iambice, o silabă neaceen- 
tuată mai mult şi-o transformăm astfel în unitate iam-
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bică abundentă. In acest fel ultima silabă neaceentuată 

u ucestei unităţi iambice mijlocii se loveşte de prima 

silabă neaccentuată a unităţii iambice, care începe hemis- 
tihul următor, şi ne sileşte să punem între ele o cezură. 

D. ex. în versul următor din „Melancolie“ de Fminescu: 

Parea că printre nduri || sa fost deschis o poartă 

ca şi în toate versurile noastre iambice de 14 silabe, ce- 

zura nu e altfel construită. 
$ 183. Cu această, teorie a cezurii ne putem explica 

lesne nu numai pentru ce putem avea cezură chiar acolo | 

unde teoria, respirației nu 0 poate explica, dar şi de ce 

uneori 'e mai mare şi alteori mai mică. 
Astfel în versul lui Alecsandri din „Craiu nou“ 

Pe creanga mică | adoarme lin - 

avem evident o cezură după silaba 5-a: 

Pricina e că unităţile metrice sint după silaba a 

cincea despărțite prin mijlocul a două, silabe neaceentu- 

ate: silabele „că din „mică“ şi na * din „adoarme“. 

Din contră în ver sul: 

S'a dus vieaţa falnicei Veneţii. 

în care unităţile iambice se urmează unele după altele 

fără întîlnire de vocale accentuate sau neaccentuate între 

unităţile metrice nu poate exista cezura, deşi versul .c 

mai lung decît cel de sus. 

Comparînd următoarele trei ver suri: 

Cind pluteşti pe mişeătoarea “| mărilor singurătate. 

| | ( Eminescu) 

Şi cu el mîndrul - |! strein peri (Alecsandri) 

și | | ă 

_Osteniţi ||| oameni cu coasa 'n spinare | (Eminescu) 

in care cezura se face între cuvinte foarte strîns legate 

între'ele în vorbire, — şi deci  pauea este efectul numa 
7 -
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ul versificării — observăm că cezura cea mai slabă se. 
face. din pricina grupărilor metrice reunite în emistil 
(versul dînții), cea mai mare se face din pricina întil- 
nirii a două vocale accentuate (versul al treilea) şi cea 
„mijlocie este provocată de întîlnirea a două silabe ne- 
accentuate, - | ă 

-$ 186. Versul cercetat pînă acum este versul me- 
canic;.el devine vers absolut, cu expresivitate desăvir- 
siţă, cînd fiind îmbrăcat în cuvinte simţim în pronun- 
țurea lui și ritmul sufletesc şi ritmul pluste. 

-*$ 187. Ritmul-sufletesc este ritmul simțirii noastre 
întrucât se exprimă în cuvînţ. E] poate fi deosebit. de 
ritmul mecanic, dar nu trebue să vie niciodată în con 
/lict cu el. Aceasta este o regulă capitală în versifiearea 
capodoperelor. Ceva mai mult: dacă e conflict, ritmul su- 
fletesc trebue să treacă înaintea ritmului mecanic, Dar 
cerința ritmului absolut e să nu fie. Greşelele de ritm 
mecanic, ce se şterg prin preponderanţa ritmului sufle- 
tese se numesc licenţe de versificațe. 

Astfel de greşeli se găsesc în poeţii primitivi, fie ei 
culţi sau poporani. a 

“Iată, d. ex., cum în „Mihu Copilul“ se amestecă rit- 
mul trohaic cu ritmul amfibrah: - 

lată mări, iată. . | ia 1 — trohaie 

Că Mihu deodată. . _/_|_u._ - 

Incepe pe loc ..., _4_1_s 

A zice cu foc -, 

  
Incepe uşor ..., _s la? amfibrabhice 

Un cântec duios îi d 

tit de frumos, . , _1_|_a Ă 

| 

| 

- Â zice cu dor . .. td 

| 
|



Munţii ea sasun . ; 1-— 

Şoimii se adun . . . i— | 
i 

Codrii se trezesc . . 4.—|1-- 

Frunzele şoptese +] 

Stelele elipese . . . +— 

Şi 'n cale se opresc. La _|_4. amfibrabie 

- 
r - Ă ha 

Acest amestec ar constitui o greșală fundamentală din 

punctul de vedere al ritmului mecanic, dacă n'ar fi res- 

pectat ritmul sufletesc ce se simte în accentul vorbirii 

independent de accentele ecanice ale versului. Acest 

accent al vorbirii, semnul ritmului sufletesc, se simte în 

felul măi tare. sau mai slab cum se întonează anume 

silabe. Dacă însemnăm diferitele întonări ale: ritmului 

sufletese cu accente mai multe sau mai puţine după cum 

întonarea e mai puternică sau mai slabă, dobîndim ur- 

mătoarea schemă: i a Sa 

E ra “ 
Mi sul E Ma 

Iată iarăşi cum la Grigore Alexandrescu, cel mai 

caracteristice poet din acest punct de vedere, ritmul su- 

fletese acopere greşelile ritmului mecanic şi le dă va- 

loarea, de licenţe. Un exemplu din. „Lupul moralist“, 

unde vedem cum Lupul dojeneşte dobitoacele că fac ne- 

dreptăţi, cînd ţara le plăteşte:
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Incă pe la soroace 
Cîte un dar vă face: 
Dar reaua nărăvire 
Ce o aveţi din fire 
Nu se tămădueşte. 
Vedeţi cu ce morţi grele 
„Le săvîrşese din lume - 
Şi cum lasă rău nume 
Acei care fâc rele. - 

Aceste versuri sînt în. ritmul iambie şi ar trebui să sa- 
tisfacă sehema: 

= i 

Aceasta, nu-l împiedică să dea precădere ritmului 
sutletese şi ne obligă. să citim versurile altfel decît in- 
dică 'schema. Astfel primul şi al doilea vers trebue să le 
accentuăm în prima silabă ca şi cînd ar fi versuri tro- 
haice. | - 

"$ 188. Cînd ritinul sufletesc nu vine în conflict, cu. 
ritmul mecanic, adică atunei cînd accentele vorbirii cad 
toemai pe silabele ce trebue, după schemă, să fie întonatd 

„ritmul e corect. In acest caz nu e nevoe ca în dreptul 
accentelor de pe schemă să se găsească în. cuvinte nu- maidecit accente principale: ele pot fi foarte bine şi 
secundare. -- 

Astfel, cînd Cosbuc serie în „El-zorab“: 

- O calul meu! “Tu fala mea, 
"De-acum eu nu te voiu vedea 

Cum ţii tu mările ?n pămînt 
„Şi coada“ta fuior în vînt 
In sbor de rindunea! 

face cîteva versuri, în care accențele de pe schemă sînt perfect satisfăcute, ca d. ex. versul 
a: aa „NI coada ta fuior în vînţ 

„| p- i. oa Li i i
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Dax versurile al treilea şi al cincllea sau accente se- 

cundare pe silaba „le“ din „nările“ şi „rîn-“ din „rân- 

dunea“, fără ca totuşi să-i putem imputa poetului vre-o 

greşală. | | | 

Ş$ 189. Ritmul plastic este ritmul cugetării care pune! 
margini precise elementelor versului. El este reprezen/ 

tant prin pauzele din rifmul vorbirii. El poate îi de 

sebit de ritmul pauzelor din ritmul mecanic, dar nu în- 

tratât în cât o pauză din vers să vie în conflict cu o 

pauză din ritmul cugetării. Ca şi la ritmul sufletesc, rit 

mul plastic contribue la naturalul (sau la legătura nece- 

sară între fond şi formă) expresiunii verbale. In caz 

cînd pauzele ritmului mecanice nu sînt respectate, această. 

nerespectare poate fi considerată ca licenţă, dacă ritmul 

plastie e păstrat. | | 
Astfel, cînd Vlahuţă zice în „Din Prag. 

Inţeleg împărăţia ta, cu veşnica-i odihnă, .. 

Este singura-mi scăpare. O să fiu acolo n tihnă,.. 

“ Nici urât, nici. dor; nici cobpa neprielnicilor gînduri 

N'or mai răscoli cenuşa rece, ţintuită "n scînduri —: 

înfrînge pauzele ritmului mecanic în trei locuri: In ver- 

sul înti: la cezură, unde-pronumele „ta“ în vorbire este 

strîns legat de substantivul „împărăţia“, aşa că pauza 

nu poate fi făcută după acest cuvînt, ci după pronu- 

„mele „tat. | 
Inţeleg împărăţia | ta, cu veşnica-i odihnă. 

este poziţia cezurii; dar ritmul plastic cere să pronun- 

ţăm: j 

Inţeleg împărăţia ta, cu veşnica-i odihnă. 

şi o putem face, fiind pauza firească. | 

Tot în acelaş vers este sacrificată şi pauza finală, 

fiind că, sîntem siliţi de pauza vorbirii să nu ne oprim 

decât la cezura versului al 2-lea: 

_... împărăția ta cu veşnieari odihnă (||| ) Este singura-mi 

scapare. | . - 
,
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i Această suprimare a, pauzei finale prin ritmul. pau-. 
zelor. vorbirii are un nume special. Se numeşte încălcare, 
traducere â cuvîntului francez engeambement. 

Încă o suprimare a cezurii găsim în versul al 4-lea, 
unde pauza vorbirii o înfrînge căzînă mai departe de 
ea cu două silabe: | 

N o mai răscoli cenuşa CI) rece | ţintuită scânduri. | 

Precum se vede, ceeace poate să înfrîngă regulele 
ritmului -mecanie este, pe deoparte, ritmul simţirii, iar, 
pe de alta, ritmul plastic, ca unele ce garantează naturalul: 
sau, ci alte cuvinte, necesitătea sau absolutul expresiunii, 

“$ 190. Ritmul mecanic, încorporat în vorbire, cu aju- 
torul ritmului simţirii şi ritmului plastic, dă naştere 
într'o capodoperă, precum am spus, lă'versul abşolut; 
sau necesar, la. versul ădevătat. Să studiem cîteva“ din 
înfăţişările sale: generale în limba romînă. 

Versul romînese are înfățișarea simplă, miztă şi 
compleză: .* SL 

Infăţişarea simplă a versului are cezură mecanică, 
ci numai pauze plastice. Indată ce. versul simplu-se mă- 
reşte î în aşa fel încât unităţile Şi grupele metrice :se îm- 
preună în hemistihuri, 6l devine complez. - 

Intăţişarea mială -o are versul care, deşi nare o 
cezură, bine caracterizată, ase pauzele primare atît de 
mări, că unele din ele — mai cu seamă, cînd se împreună 
cu. o pauză a ritmului plastic, pot fi considerață ca 
cezură. 

Versuri simple și complexe sînt versurile trohaice 
şi iambice. 

Vers mixt este versul amfibrahic. Acestuia ca forme 
secundare şi reduetibile, îi putem adăoga versul dactilie 
şi anapestie; — cum şi unele versuri iambice mai lungi 

“de 11 silabe. : 
Ş 191. Versuri. simple. trohaice. — Cele mai între- buinţate sînt: | a
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]. Versul de trei unități metrice, dintre care cea din 

urmă poate să piardă silaba din urmă neaceentuată, ră- 

mînînd cea dintîi silabă, care e accentuată, sub formă 

de unitate trohaică defectă sau nedephnă. Aceasta în- 

semnează că acest vers poate să aibă șase, eventual cinci 

silabe. Schema sa e Aa 

aa] sau ai] 
| | i - pl - 

D. ex. din capodopera ;Mînăstirea Argeşului“: 

Negru Vodă trece Sea ară je || Î N ilab 

Cu tovarăşi zece, jr] ii y o 

Nouă meşteri masi A ia coi | a 

Calfe de zidari, | a ja la ] de 3 silabe 

Și Manole zece 4 | dj —] rii 

Care îi întrece | a la. — | [de 6 silabe - 

avem 6 versuri dintre care 4 compuse din câte trei uni- 

tăţi metrice, de câte 6 silabe, şi două din câte două uni- 

tăţi metaice depline şi una defectă sau nedeplină. 

9. Versul de patru unităţi metrice vrohaice, dinti: 

care cea din urmă poate iarăşi pierde silaba neaccentuată, 

rămînînd atunci să fie compus din trei unităţi metrice 

trohaice depline şi una defectă. E versul de 8 eventual 

7 silabe, a cărui schemă este: : 
Lă 

jet 

i „sau ARE 

_ pri 
i A 

Exemplh versurile din „Soimul şi Floarea fragu- 

lui“, varianta Alecsandri: | Să | 

Pi
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Sus în virf de brăduleţ „_ Lola) 
e IL 7 silabe S'a oprit un şoimuleţ aa (—) | 

E] se uită drept însoare : , |, ua 

Tot bătind din aripioare  , a la | 8 silabe 

Jos la umbra fagului i aaa ţa (—) a 1 silabe Oreşte floarea tragului RI aja GI . 

Aci avem patru versuri compuse din cite trei uni- 
tăţi metrice depline şi una defectă, deci de câte 7 silabe; 
şi două din cîte patru unităţi metrice depline. 

Aceste două feluri de vers — trohaicul.de 8 respec- 
tiv 7 silabe şi cel de 6 respectiv 5 silabe — sînt versu- 

„rile esenţiale ale liricei şi epicei poporane. 
Ele au particularitatea de a nu respecta de cît ac- 

centul de dinainte pauzei Fimale, accent care nu poate 
lipsi dintrun vers poporan şi care pentru aceasta, se 
numeşte accent fundamental. 

Cîteodată acest accent este înlocuit cu un accent se- 
cundar, dar atunci accentul imediat anterior are o ener- 
gie care acopere slăbiciunea accentului secundar, dîndu-i 
o graţie netăgăduită. Aşa d. ex. în versurile de mai sus: 

“Tos la umbra fagului 

“Creşte floareaş fragalui - i 

ultimele două uccente se pot schematiză astfel: 
. Ă 

- 4 

(0 = fragului . 

u (A = fagului 

Este versul trohaie dactilomorf, întrucât finalul acestui 
vers are oarecum forma dacţilică (1 ___-y: 

In afară de versul de 6 şi 8 silabe, ri putem avea 
Şi versuri simple trohaice, dar izolate. de. “două (una),
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patru (trei) şi chiar zece (nouă) silabe. Nau putut intra; 
în limbă însă decît cele de patru silabe — şi anume prin. 
idila, satirică „Viaţa la ţară“ de Depărăteanu.: 

Locuinţa mea, de vară | 
E la ţară...î..... o. ala 

Acolo eu voiu să mor - Si 
Ca un fluture pe floare 

Beat de soare........... Îi d 07 

De parfum şi de amor. Ă 

$ 192. Versuri simple iambice, — Deşi nu atit de, 
caracteristice limbii romîne, ele au devenit un patri-: 
moniu esenţial al literaturii culte prin faptul că au fost. 

"întrebuințate de Emnescu în multe din capodoperele 
lui. Cele mai caracteristic sînt: a 

1. Versul simplu de patru unităţi metrice iambice, 
dintre care cea din urmă poată să piardă silaba accen- ' 
tuată rămînînd ca silaba neaccentuată să fie atrasă de 
unitatea metrică anterioară, care atunci devine abun- 
denţă. Aceasta însemnează că acest vers poate să aibă 
opt şi eventual 7 silabe. Schema lui este aceasta: 

po i | 

Este versul întrebuințat de Pnznescu în capodopera 
lui elegiacă „S'a dus amorul“: ' 

Sa dus amorul, un amie | 

Supus amindorora | | 
| , i 

Deci cînturilor mele zic a] u_ I= U 
| | 

Adio tuturora | ,
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_: “In această strofă avem versul întîi şi'al treilea, de 
cîte patru. unităţi iambice adică de 8 silabe; iar var- 
sul al doilea şi al.patrulea de câte două unităţi metrice 

iambice şi o unitate metrică abundentă (=-— | — 

In „La Paşti“ de Coşbue care are tonalitatea veselă 
versul de patru unităţi iambice, deci de opt silabe, alter- 
nează cu un vers de trei unităţi metrice iambice și dintro 
unitate“metrică iambică abundentă, adică cu un vers de 
nouă silabe: : CI e 

Prin pomje ciripit şi cânt... OO 7 | 

Văzduhu-i plin de-un roșu 3041 e... | 

Și salciilen alba floare: 
E pace 'n cer şi- pe pământ 
Răsuflul cald a! primăverii 
Adus-a zilele "'nvierii 

Acest vers este versul iambie simplu de cinci unităţi 
metrice (10 silabe = ||] (+ ), care și-a 
pierdut ultima silabă accentuată. Din pricina lungimii 
lui, versul acesta de 10 silabe poate lua cezura 'dictată de 
ritmul plastic şi deci este un vers mixt. Astfel îl găsim 
în strofa lui Coşbuc din mai sus citata poezie. 
„3 198. Versuri compleae..trohaice. — Repetind de 

două ori trohaicul de şase şi cinci silâbe, dobîndim un 
vers cu unităţile metrice reunite în grupe metrice şi - 
„emisticuri ——trohaicul de 12 silabe (repectiv 11 silabe). 
Schema lui e următoarea: 

ŞI 

dala aja ja) 
' ț Vi i L, 

legendele” sale In acest vers şi-a şeris Bolintineanu
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istorice, din care tot ne mai mișcă unele imagini și 
«gîndiri: - 

Astfel printre trestii || tinere 'nverzite 
Un stejar întinde || braţe vestejite 
Astfel după dealuri |] verzi şi numai flori 
Stă bătriaul munte „|! albit de ninsori. 

Tot în acest vers şi-a scris Gr. Alezandrescu, cu 
multe licenţe de ritm mecanic, capodopera sa „Boul şi 
Viţelul“. Sa 

2. Repetind trohaicul de patru unităţi metrice tro- 
haice sau de 8 silabe, dobîndim pe cel mai firese vers ati 
“Yomînesc: trohaicul de 16 silabe, sau de opt uni- 
tăța, metrice. E îşi poate pierde de la ultimul hemisțih 
silaba neaccentuată şi devine de 15 silabe, fără să-şi 
schimbe structura. Tată schema lui mecanică: 

  
  

ga oa] aja pa] 
— = a În a AN 0 Sp 

sau 

ao eu a pu ji 
— i! m i = m —_ i 
  
  
Na 

Astfel în exemplul din „Venere şi Madona“ de Em- 
escu: , | a . 

Ideal pierdut în noaptea unei lumi ce nu mai este - 
Lume ce gîndea în basme şi vorbea în poezii, 7. 

avem, în primul vers, forma, trohaicului complex de 16 
silabe, iar în al doilea aceeaşi formă, dar redusă la 15 
silabe. | 

In acest vers şi-a scris Gr. Alezandrescu „Umbra lui: 
“Mircea la Cozia“, Alecsandri, multe din pastelurile sale, 
(ca d. ex.: Iarna“); Eminescu, „Scrisorile“, „Epigonii“,
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„Călin“, „Inger şi demon“, „lgipetul', „Venera și Ma- 

dona“; — Vlahuţă, „Din prag“. 
s 194. Versuri complexe iambice. — 1. Repetînd de 

două ori versul simplu iambie compus dintr'o unitate 

metrică iambică. simplă şi una abundentă (—- A —), 
dobîndim un vers complex iambic cu cezura după a 
5-a silabă, avînd 10 sau 9 silabe. Schema lui este cea 

  

următoare: i mă 

oo — loa 10 silabe 
—. — ——_ 

sau 

zi |=-j--] OI. „.„.. 9 silabe 
= —_ i , i ă 
  

Este versul în care Alecsandri taimoasa, idilă „Ito- 
dica“: 

Partînd cofiţa || cu apă rece | 
" Pe ai săi umeri || albi rotunjori || 

Juana Rodică | voioasă trece ||| 
Pe lingă junii | secerători.? 

E un vers învechit, avînd uniritm prea săltăreţ, 
care distrage în mod replăcut atenţiunea de la frumu- - 
seţea fondului. 

2. Repetînd de două ori versul simplu iambic de 
două unităţi. metrice simple şi 'una abundență, dobîn- 
dim iarăşi pe unul din cele mai întrebuințate versuri 

"jdin poezia cultă, — iambicul de 14 (respectiv 13) silabe. 
Este versul imitat după alexandrinul f francez, pus în va- 
loare en deosebire de Gr. Alezandreseu în unele din epis- 
tolele şi satirele sale. Poeţii noştri, adoptind versul 

 alexandrin şi văzînd, după încercările făcute (ca d. ex. 
după traducerea lui „Britanicust de Iancu Văcărescu), că 
nu poate fi întroduse î în forma originală, l-au modificat
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(probabil şi sub influenţa versificaţiei greceşti) adăo- 

gîndu-i o silabă neaccentuată înaintea, cezurii. Schema 

acestui vers este următoarea: 

| 2 zl 
Exemple putem lua, din: „Anul 1840“ de Gr. Alezan- 

drescu: 
” * 

Ici umbre de popoare le vezi: ocîrmuite ..... 14 silabe 

"De alte mai miei umbre neînsemnaţi pitici ...... 18 silabe. 

Acest vers. se întrebuinţează cu deosebire în poezi 

dramatică. In acest vers e scrisă tragedia „Letopiseţii“, 

de Mihail Sorbul. Das el se întrebuinţează. mult şi în ce-! 

Jelalte genuri. „Satira Spiritului meu“, „Anul 1840, „E 

pistola, către Văcărescu“ de Gr. Alexandrescu; unele din! . 

pastelurle lui Alecsandri; „Impărat și Proletar“, „Ru-i 

găciunea unui dac“, Strigoii“, „Melancolie“ de Eminescu, 

sînt scrise în acest vers. a a 

2. Repetînd versul de trei unităţi iambice simple şi 

una, abundentă dobîndim cel mai lung vers întrebuinţa- 

bil. în romîneşte —iambicul de 18. ( respectiv. 17) silabe, 

    

  

a cărui schemă este următoarea: | | 

. 
| ș | 

oa] ap] ej -| 18 

INI II ae SE E n amuni ÎI II silabe 

= pe ” _ — _ 

şi 

a | (_) a | 
silabe 

  

Sub forma versului de: 17 silabe îl găsim în bucata 

lele ţi-adaogi“ de Pnimnescu, cart, astfel l-a 
„Uu mîine zi 

o. Eminescu a introdus şi norma că, cezutră, 
pus în valoar 

naad4. — M, Dravomireseu. Teoria Poeziei. a
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„să se simtă ca un fel de pauză finală, şi astfel i-a dat drep: 

tul să serie cele două, versuri în formă de patru versuri: - 

Ex.: 

Cu mîna, zilele-ţi adacgi, 
Cu eri vieaţa ta o scazi, 

Şi ai, cu toate astea, m faţă 

De-apururi ziua cea de azi 

Corect ar fi fost: 

- Cu mine zilele-ţi adaugi, cu eri vieaţă ta o scazi 
Şi ai, cu toate astea, 'n faţă, de-apururi ziua, cea de azi. 

In acelaș fel îl trâteăză şi Plăhuță. Astfel în oda 

„Lui Eminescu“: 

Să plîngeţi plinsul tuturora, | 
Din sbuciumul eternei lupte 

Să smulgi fulgerătoare versuri, 
Bucăţi din inima ta rupte, 

S'aprinzi în bolta vremii aste 
Din -sborul fostului tău gînd 

Vapae! Ce-o să-i pese lumii 
Că tu te mistui luminînd? 

E un vers uşor (cu o rimă la 36 de silabe) de care: 
poeţii emineștiani au abuzat. 

$ 195. 3. Versuri complexe. amfibrahice. — Repetinl 
de patru ori unitatea metrică amfibrahică, dobîndim un. 
vers interesant: versul amfibrahie artistic de 12 (res- . 

pectiv 11) silabe. Schema acestui vers este următoarea: 

So ca 
ol az m m m 
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Exemple găsim în „Ucigaşul fără, voe“ de Gr. A-: 

lexvandrescu: 

Văzui în | bătrine || păduri de | părtate || 
Părea că | mă aflu. || Eram-că | lător ||| ” 
Dar calea | pierdusem. || Pe ramuri | useate ||| 
Cinta cu | cuveaua || cu glas cobitor ||| 

"Tot în acest vers, care are două feluri "de cezuri, 

fără să ne distragă în mod neplăcut atenţiunea, se află 

scrisă şi capodopera lui Eminescu, „Mortua est“: - 

“A fi nebunie | şi tristă şi goală 

Urechea te minte | şi ochiul te 'nşală 
Cei un secol ne zice | ceialţi o deszie 

(De cît un vis searbăd | mai bine nimic. 

$ 196. II]. Versuri mate sînt acelea a, căror cezură,| 

mecanică e înlocuită cu una sau mai multe cazuri dictate! 

"de ritmul plastic. Ele sînt de două feluri jambice şi amfi-| 

brahice. - IN Ti 

1. Versurile mizte iambice sînt versurile iambice de 

mai mult de 9 silabe, şi în primul rând versul iambic! 

de 41 silabe, întrebuințat în sonet: . Aa 

D. exemplu: 

  

  

  

S'a dus vieaţa falnicei ___- je] _ ro 

„+ Veneţii i | ” 

N'amzi cîntări, nu vezi . aa 5 | a | at] __ 

lumini pe valuri | = _ 

Pe scări de marmoră, __ 1]... 1|- |] _ a-i 

* prin vechi portăluri L , 

Pătrunde luna înălbind aj] == 

pereţii cl NR: 

Ă Precum se vede, din versul al patrulea, cezura, vei- 

sului plastie se poate aşeza, uneori chiar în mijlocul unei 

unităţi metrice. a E  
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In acest vers, deşi mai adesea amorf şi redus la 10 . 

silabe păstrînd numai accentul fundamental, este scrisă 

capodopera. lui Budai Deleanu, „Țiganiada: 
.D. exemplu; 

Muză lui Omir | care odinioară . . . . ll silabe 
Cintaşi || a broaștelor bătălie. .....10 „ 
Cînd se 'ntîmplă || în mîndra Munteniq .ll 
“Cînd înarmă | Vlad vodă cu slă . . . .l0 
em | lui Faraon prăsilă . .....10 

$'197. 2. Versuri mizte amfibrahice.— a) Repetînd 
“de două ori tata vuetrică amfibralică dobindim un 
vers de 6 (respectiv 5) silabe: e amfibrahul «e 6 silabe. 
„Schema lui e cea următoare: | _ 

ec ) 
Eminescu îl întrebuinjeavză ză înti”'o variantă a elegiei 

sale „Mai am un singur dor“, alternîndu-l cu versul iam- 
bie de 6 silabe: 

  

Mai am un singur dor..... iambie de 6 silabe 
„In liniştea sării ...... amfibrah de 6 silabe 

Să mă lăsaţi să mor..... - iambie de 6 silabe 
La marginea mării ..... amtibrah de 6 silabe 

Să-mi fie somnul lin..... iambic de 6 șilabe 
Şi cerul aproape..... amfibrah de 6 silabe 

Să am un cer senin...,. iambic de 6 silabe 
Pe "mtinsele ape ..... amiibrah de 6 silabe 

Posibilitatea, acestei alternări între ritmul iambic şi 
cel amfibrah este întemeiată pe faptul că amftibrahul 
poate fi redus de multe ori, cum am văzut, la unitatea 

iambică abundentă: 

b) Versul ainfibral anapestoid. Repetând unitatea 
amfibrahică de trei ori, dobîndim un vers de 9 respectiv 

'
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8 silabe care, cînd pierde silabe neaceentuată finală, sea- 

amănă eu versul anapestic. EI poate fi sehematizaț, astfel: 

je 
sau 

At (-) 
i i 

oxemplu găsim în „Cintec bubar“ de Coșbuc: 

Voi lasi dătălori de porunci 

Mai rîdeţi nemornică turmă 

Mai rîdeţi că-i rîsul din urmă, 

- S'apropie ziua. Şi-atunci 

Vedea-veţi sălbateci barbari 

Cîmpiile voastre 'nnecate 

De vuetul multor armate 

Ca vuetul apelor mari 
+ 

. 
” +4 

Versurile tipărite cu cursive sînt .de 8 silabe şi pot 

ti- considerate ca unităţi anapestice: 

E II E 4 

1, 
| e pe 
| 

dar pentru aceasta trebue să considerăm prima unitate 

metrică drept un iamb — amestece pe care-l tolerau nu- 

mai cei veghi. — In realitate dar au numai aparenţa ana- 

pestică: ele sînt versuri amfibrahice. 

Piind vers mixt, cezura, este impusă de ritmul plas- 

tie, O asemenea cezură o avem în versul: 

Sapropie ziua. i “Şi-atunei... 

unde o vedem aşezată după a doua unitate metrică. 

e) Versul amfibrah dactiloid. — Repetînd de 6 ori! 

unitatea, metrică amfibrahică dobîndim un vers de 18 

silabe, care seamănă cu bexameiru antie şi, în orice 

caz, un vers, la care se: pot reduce diferitele imitații ale 

hexametrului, Fireşte că el se poate întrebuința în. al- 

fernanţă cu o formă a lui, lipsită de ultima. silabă neac- 

z  
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centuată, adică cu o formă de 17 silabe. Acest vers a 
tost întrebuințat de dinadins în două poezii isbutite, de 
către răposatul poet W. Volenti („Şi dacă“; „Unui amic“). 

EI se poate schematiza astfel:. 

„adică fără cezură, cezura fiind dictată de ritmul plastic. - » 
Ea se poate vedea, în concreto, în exemplele următoare: 

Şi numai iubirea, || pornire de-o clipă || ce sboară'n vecie 
Faclie aprinsă în. suflet, || luceafăr feerie lucind 
Ce dă miîngieri ne'ntrecute | uitare de toate, || beţie 
Atita, ţi-e partea ta || care, trăind, te simţi însuţi murind 

Acesta este versul natural la care se reduce în re- 
citare normală, versul daetilic, ce vrea să imiteze hexa- 
metrul antic. - ps 

In adevăr, toate versurile dactilice, care au plasti- 
citate în romîneşte, respectînd fizionomia, auvintelor, 

“sînt, inconştient, construite după ritmul amfibrahie dac- 
tiloid, în care însă prima. unitate metrică amfibrahică 
e înlocuită cu una trohaică. Schema, după care se pot 
recită artistic aceste: versuri, este următoarea: 

a_l A 2 | d | PI N | Aa n | 
; Sem po —— ” 

Astfel sînt următoarele versuri din traducerea 
„capodoperă a. lui Gh. Murnu a iadei“: 

„ Haide | cutează | şi spune | ce ştii din | a'zei | lor gânduri „ —— —.— n —— O pr 

Cum că | de-aceea | necaz ns | trimite ! 'arcaşul ! cel aprig 

Vase | boltite | nu-i unul | măcar din ! mulţimea, | danae , 
/
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Aceste versuri, pronunţate după schema hexame- 

trică sună fără plasticitate şi parcă nu mai seamănă cu 
ele însele, din pricină că schema. le impune ca vecine 
vorbe cu care se contopesc irațional. 

Aşa, spre exemplu, primul vers, după schema, hexa.- 

metrică: . 

Hăide cu | tează şi | spine ce | ştii din a'| ztilor | gînduri 

nu păstrează fizionomia cuvintelor decât la „zeilor“ şi 

„gînduri“; toate celelalte cuvinte, la scandare iau altă 

fizionomie: „haidecu”, „teazăşi“, „spunece“, „ştii din a“. 

Concluzia, acestor constatări e că poeţii, — tradu- 

cători sau originali, — cînd vor să imiteze hexametrul 

antic, să nu ia ca, vers corespondent pe cel dactilic, care 

deformează fizionomia cuvintelor în seandare, ci pe cel 

'amfibrahic, la care se reduce orice vers dactilie frumos. 

$.198. Alip forme de versuri. o 

Eminescu, care e creatorul celor mai multe ford 

literare romîne, a încercat, şi alte feluri de versuri, carej! 

prin faptul că sînt, prea savante, nu pot să aibă'o între-" 

buinţare curentă. a 

1. Astfel el încearcă să întroducă în limbă versul 

safic seriind: „Oda“ în metrul antic. Schema acestui 

vers este: 

PE | , a pe [ore ae- 
împreună cu 

De exemplu: , 

Nu ere ! deam să | 'nvăţ a mu |ri vreodată l 

Pururi | tînăr, | înfăşu | rat în | manta-mi |! 

Ochii | mei pri | vean zîmbi | tori la | steaua || 
Singură | tăţii |||
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Cu toată frumuseţea formei şi adîncimea fondului 

atestei opere poetice, versul, în care e scrisă, cere prea 

multă cultură specială pentru ca să poată fi adoptat. 

2. Ceva, mai natural este încercarea lui de a întro- 

duce în limba noastră forma, coriambică. 

pl 

Eminescu a. încercat două versuri coriambice: 

a) Prima formă este compusă dintr”o unitate me- 

tică, coriambică urmată de două unităţi metrice dactilice 

şi ună, trohaică: ” 

aja] 
Din pricina că înnăuntrul său se întîlnese două voeale 

accentuate din .două unităţi metrice deoşebite, versul co- 

riambie are o puternică cezură după a vabra silabă. Avem 

dar aface cu un vers complex. Iix: „Sară pe deal“: 
o | | | 

„Nourii curg || raze-a lor | şiruri des |! pică || 
Stweşine vechi | caselem | lană ri ! dică || 

Scîrţie 'n vînt. || cumpăna ! de la fîn |! tînă |] 

Valea-i în fum | fluere | marmură 'm ! stină || 

b) A doua formă este în realitate nu un vers, ei 0 

strofă coriambică. E compusă din două versuri teo : 
jambice ce au între dînsele două versuri dactilice, compus 

fiecare din cîte două unităţi dactilice: |
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Luxemplu: 

Stelele 'n cer i, 

De-asupra mărilor N _lu 

Ard depărtărilor 

Pină ce pier - 1 _ 

199. Rima— Din  ritmu: plastic, în afară de 

pauzele care r5tunjese diferitele unităţi, grupe şi hemi- 

stihuri metrice, face parte un puternice element esteţic al. 

versului pe care avem să-l studiem acum: rima. Ea într- 

adevăr subliniază pauza finală ce se pune între. un vers 

şi versul următor. Pe de altă parte rima nu este un e- 

Jement pur mecanic. Ea, precum vom vedea, îşi desă- 

vîrşeşte efectul prin adaosul înţelesului. Şi aci geniali- 

tatea. creatoare îşi arată puterea. Căci nu e destul doai 

să găseşti cu uşurinţă cuvinte ce se potrivese şi „din 

coadă au să sune“, cum zice poetul: aceasta o poate face 

cu o uşurinţă uimitoare virtuozitatea. | 

Chestia, e că această rimă să reprezinte un efect în; 

legătură cu fondul — şi aci e greutatea pe care po poate 

înlătura decât geniul. Aşa că, studiind rima la un poct, 

studiem în mare parte şi gradul genialităţii lui erea- 

- 4oare. In această privinţă Eminescu ie neîntrecut, cunr 

e neîntrecut şi îp celelatie calităţi care dau'dovada genia- 

lităţii lui. | ” o 

$'200. Am văzut că zima este identitatea sunetelor de 

la sfîrşitul unui vers, începînd cu ultima vocală aceen:, 

tuată. Forma ei primitivă — identitatea parțială — este 

(SORANŢU. O Ă _ - i | , 

"poemai faptul că asonanţa este o identitate im- 

perfectă a sunetelor finale ale versului, unit cu tăptul 

că totuşi. sînt anume asonanţe care face un efect estetie 

mai puternie decit rima desăvîrşită, ne dă cheia naturii 

şi însemnătăţii acestui element metric, pe cate zadarnic
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încercările atîtor poeţi, lipsiţi de genialitate creatoare, 

au avut să-l înlăture, ca inutil, din versiticaţie. | 

Aci s'a putea ridica chestiunea în legătură eu 
lipsa rimei la cei vechi. Fireşte, nu putem să intrăm, 
înti”un traetat; elementar, în resolvirea acestei probleme. 

Totuşi facem obsenvaţiunea, că plasticitatea, versului antic 

„era garantată nu numai de elementul metric al scurtimii 
şi lungimii vocalelor, dar şi de accentuarea cuvintelor, 
la, care: se vorbeşte de un arsis (întonare) și 
o thesis (coborire). Versul antice era dar o împletire 

_plastică la care contribuia, echilibrarea. dintre elementul 

"intensiv al accentelor cuvintelor şi elementul melodie 
al lungimii şi scuztimii silabelor în unităţi metiice. In 
limbile moderne“ unul din aceste elemente, cel melodic, 

a dispărut: în versifieaţia modernă, nu se ţine în seamă. | 
decît de elementul intensiv al succeşiunii accentelor şi 
pauzelor. Un element de conturare şi plasticizare a ver-. 

sului era, de nevoe. Şi el nu e altul decât rîma şi forma: 

ci imperfectă, asonanţa. | | 

$ 201. Asonanţa este un element primejdios al ver- 
“sificaţiei, pentru că mu poate fi întrebuințată cu succes 
decît de genialitatea creatoare. | | 

Prin definiţie, asonanţa trebue să dea naştere la 
un efect, neplăcut. Potrivirea, imperfectă sau parţială nu 
poate să nu atragă atenţiunea contemplatoare asupra ei, 
şi nu poate, deci, să nu turbure emoțiunea estetică. A- 
cest efect neplăcut nu poate 'să fie înlăturat, decât prin 
intervenţia, altor elemente, pe care ile vom vedea. și 
care, prin efectul lor propriu, înlătură efectul neplăcut 
al nepotrivirii a sunetelor, ce caracterizează asonanţa. 
_ Ş 202. Limba, voniînă are caracteristiea — pe care în- 
tun relief extraordinar a pus-o minescu, — de a avea 
cele mai de efect asonanţe dintre limbile culte cunoscute. 
Studiul special al asonanţei în limba romînă se impune 
dar din capul locului. . 

Asonanţa trebue studiată cu deosebire în forma.
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ci cultă. In forma poporană — fiind vorba de auditori, 
care nu au puterea să analizeze sunetele —asonanţa 
trece drept rimă şi nimeni n'o consideră ca greşală. 
Nu tot astfel stau lucrurile în poezia cultă, unde aso- 
nanţa îşi poate avea locul numai în anume condi- 

țiuni. Astfel sîntem conduşi să împărţim . asonanţele în: 

I) asonanţe permise şi Il) asonanţe nepermise* 

Ş 203. I. La rîndul lor asonanțele permise sînt de 
două feluri: 1. asonanţe-rime şi 2, asonanţe de efeci. Să 

le analizăm pe rînd. , 
1. Asonanţe-rime sînt acelea care se deosebese de a+ 

devăratele rime nu prin nepotrivirea, sunetelor, ci prin ne- 
potrivirea nuanțelor, vocalelor. Avem mai multe categorii: 

a) Avem mai întîi rimele în care intră diftongii 
„ea“ şi „oa“ rimaţi între ei sau amîndoi cu vocala „a“. Ac- 
centul cade pe vocala „a“ şi de la ea trebue să înceapă ri- 

ma. Dar vocalele cu care el se diftongează aruncă o umbră 

asupra lor. Peste această nepotrivire de nuanţe trec de 

obiceiu poeţii fără ea să-i putem învinui de incorecti- 
tudine patentă, cu atît mai mult, cu cît, prin această in-. 
corectitudine fără însemnătate, se pot scoate, precum vom 
vedea, efecte de fond remarcabile. Şi astfel Pinescu 
poate rima. „îndeâmnă“ cu „toâmnă“; „albastre“ cu 
„idastre“; „legână“ cu „meâ“; „cleâmpa“ cu „lampa“; 
„lâcuri“ cu „veacuri“. 

b) "Tot între asonanţele rime putem considera a- 

cele rime, care, spre a satisface definitiv, au trebuinţă de 

ajutorul unor particularităţi de pronunțare, cu privire fie 

la sunet, fie la accent. Astfel cuvinte ca „obiceiu“, „răs- 
boiu“, bălaiu“ par putea rima bine decît cu „meiu“, 
„soiu“, „raiu“, care, ca şi celelalte, au în pronunțare un 

„u““ scurt latent. Poetul însă profită că mai totdeauna 
ele se pronunţă „obicei“, „răsboi“, „bălai“, ete. şi le pune 

să rimeze cu „seîntei“, „noi“, „răsai“, la, care acel „u“ 

latent nu există. , 
Tot aşa obţihem vimele „nufăr — „sufăr“; ptîm-
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ple“ — „împle“; „turniei“ — „„potici“; „rău — „rău“; 

„sfaturi“ — platuri mult“ — smult;. „că — plăci; 

„mării“ — „sării“; „străbate- mi — „patemi“; „nevastă“ 

— fereastă“; „serieri“ — „erieri“, întrebuinţind, în loe 

de formele mai literare „sufer“, „umple“, „poteci“ 

„rîu“, „lături“, „smuls“, „plăcea“, „serii“, „patimi“, 

„fereastră“, „er ceri“, formele mai mult sau mai puţin pro- 

vinciăle, ce-i vin 1a îndemîna poetului, pentru a exprimă 

fondul poetic, Aceste rime se obţin natural, fiindcă a- 

mândouă formele se găsesc în limbă, deşi cele întrebu- 

inţate de poet se găsesc numai într'o parte a ţării; Ceva 
mai mult. Genialitatea poetului le poate da o asa între- 

'buinţare că încep, de la. d vreme, în, versuri, să ia locul 

celorlalte. - 

„e) In fine tot între asonanţele- rime putem pune ri- 

mele, mai mult sau mai puţin imperfecte, ce obţinem 

prin schimbarea accentului sau prin considerarea accen- 

tului secundar ca accent principal. Aşa, d. ex. Eminescu 

vimează „file“ cu „dactile“, deşi pronunţarea, literară 
cere „dăctile“, Tot aşa urmează „Tisa“ cu „plînsu-mi-sa“, 
deşi pe silabe „oi“ nu cade decît un accent secundar; 

apoi „meă“ cu „asemenea“; „totuşi 8“ cu „asemenă'” , 
deşi aceentul principal al cuvîntului „as&menea “ este pe 

antepenultimă. 

Ş 204. 2. Asonanţele de efect sînt, cu evidenţă, ade- 
vărate asonanţe, adică rime imperfecte. Cu toate acestea 
ele întră în categoria asonanţelor permise, pentru că e- 
fectul estetic, ce-l fac, acopere cu prisosinţă imperfecţia 
lor. Asonanţele de efect sînt şi ele de mai multe categorii: 

a) O-parte din ele sînt particulare versificaţiei lui 
E'minescy şi se întemeiază pe valoarea lui „i“ scurt dela 
sfîrşitul cuvintelor, vocală, care, deşi de multe ori m'are 
valoare decât pentru ochiul, eare o vede serisă, este con- 
siderată că are valoare şi pentru ureche. Astfel cl rimează 
„Plopii“ eu „apropii“; „ochii“ eu „Dochii“ şi „rochii“; 

IS „guşaţii cu maţii“, deşi „i scurt“ din phuralele „ochii“,
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„guşaţii“ » „plopii“ este eu desăvîrşire absorbit în vocala 
1 a pluralului nearticulat, lucru ce nu se întîmplă cu 
verbul „apropii“, unde iti scurt e terminația expresă a 
persoanei a 2-a indicativului prezinte, şi cu „rochii“ şi 
„Daţi“, unde „i“ este rămăşiţa unui j consonans ce se 
vede la nominativ şi care devine semnul genetivului ne- 
articulat („Dochi-j-a“, „naţi-j-a“). In acelaş fel Pminescu 
rimează - vieţii“ cu „aduceţi-i“, „durerii“ cu „mizerii“, 
„mării“ cu „ării“; „scolii“ .cu „molii“, 

“Deşi aceste nepotriviri la sunet nu pot fi plăcute, 

cu toate acestea, ele sînt departe de a ne face o impresie 
neplăcută. Ceva mai mult. Ele ne încîntă. Pricina e că 

din pricina necompletei neasemănări în formă, vorbele 
ce rimează pot avea un fond mai contrastant. Cu alte cu: 
vinte prin această particularitate se produce un contrast 
între fond şi formă. Cu cât asemănarea, de formă e mai 

pusă în relief prin rimă, fie şi imperfectă, cu atît deose- 
bivea de fond dintre cuvintele, ce rimează, e mai evidentă. 
Asemănarea materială contrastează cu deosebirea spi- 
rituală, și acest contrast, ca orice antiteză, deşteaptă a- 
tenţia şi asupra fondului, nu numai asupra formei, şi - 
emoţiunei estetică devine mai vie. De aci principiul: cu 
cît deosebirea de înţeles e mai mare între cele două cu- 
vinte -ce rimează, cu atât efectul estetic al rimei este mai 
mare. Şi din contră, Cu cât asemănarea de sunete a ri- 

melor aduce o asemănare de înţeles cu atît efectul estetic 
e mai nic. , , | 

Astfel voxbele-rimă „stătueşti“ şi „locuești”, au un 

efect mai mic decât rima „cereşti“ şi „veşti“, pentrucă, în 

afară de înţelesul lor care e deosebit, dar nu e contras- 
tant, se aseamănă la înţeles în ce priveşte categoria. de 

cuvinte din care fac parte (sînt amîndouă verbe) şi în ce 
priveşte identitatea morfologică (amîndouă au aceleași 
terminaţiuni însemnând acelaş mod, ucelaş timp şi aceeaşi 

persoană). Din contră, în al doilea exemplu, vedem că ri- 
mează un" verb cu un substantiv, verbul e la singular şi
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substantivul la plural, unul se conjugă, celălalt se de- 

clină. Fondul deosebit în ce priveşte înţelesul cuvintelor 

se accentuiază în deosebirea lui, prin deosebirile de în- 

ţeles morfologice. 

Se înţelege atunci că asonanţele,, permiţind mici 

deosebiri de sunet; pot obţine mari deosebiri de înţeles. 

Şi asttel ele produce mai mare efect, decît multe rime: 

Un exemplu: Cuvintele „aduceţi-i“ rimează perfect, cu 

„vedeţi-i“, dar fără destul efect, pentru că, cu toată ase- 
mănarea formei, deosebirea de înţeles se mărg ineşte 

numai la înţelesul rădăcinilor cuvintelor. „Aduceţi-i“ ri- 

mează însă numai asonanțtic cu „vieţii“, dar efectul es- 

tetie, ce produce, e mult mai mare, pentru că cuvintele 

sînt deosebite în număr, după categorie şi după semni- 

ficaţia terminării. — În versurile: 

iVezi tot mai gîndeşti la anii, când visam în academii 

Ascultînd pe vechii dascăli cîrpocind la haina vremii 

efectul e produs mai cu. seamă de faptul, că nuanţa deo- 
sebită de sunet între „acadămii“ şi „vremii“ este răsplă- 
tită de faptul că, deşi avem două substantive la rimă, 
totuşi unul este în acuzativ plural, nearticulat, pe când 

celălalt e în genetiv singular, articulat. Zicem „mai cu 

seamă“, pentrucă Fminescu, aci, ca mai totdeauna, 
caută să îndepărteze inconvenienţele asonanţii prin rari: 
tatea şi nouătatea, asonanţei, prin strălucirea, şi justeţea 

imaginii, care ne face impresia că cele două cuvinte ce ri- 
mează sînt necesar împerechiate. 

b) Asonanţe îndrăsneţe. — Dispunînd de asemenea 
mijloace, Eminescu îşi mai poate permite asonanţe mai 

îndrăsneţe, care totuşi pot fi considerate ca asonanţe per. 
mise, întrucât au fost întrebuințate instinotiv şi de alţi 
poeţi. . . 

Sînt cazurile în care unele vocale, deşi deosebite, sînu 
totuşi considerate ca, asemănătoare, fără să fie identice. 

» Astfel, Eminescu rimează „erîuguri“ cu „singuri“, „tău“
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cu „meu“; ba. în tinereţe chiar, „trecute: — „posomorite“, 

— „însă“ „aprinse“, „măsoară“, „zîmbitoare“. Acestea, 

din urmă însă ne face o impresie mult prea neplă- 

"cută şi deci intră deadreptul în categoria, asonanţelor 

nepermise. 

6) In categoria asonanţelor permise pot intra, mai 

bine asonanţele prin defect. File constau în negligerea lui 

„i“ scurt final. Astfel Eminescu rimează „laşi“ — „dră- 

gălaş“; „azi“ — „zaplaz“; „drumeții“ — „îngbeţ“; „pri- 

măveri — „cer“; „coji“ — răboj“. | | 

| d) In tine am îndrăsni să punem tot printre aso- 

nanţele permise, asonanţele consonaniice, das numai în 

“cazul cînd consoanele ce se deosebesc în asonanţă se 

aseamănă totuşi prin natura lor. Astfel: Eminescu poate 

rima „glas“ —ytalaz“; „frunze“ — „ascunse“; „eridă“ 

-— „zugrăvită“; „adîne“ — „plâng“. Nu putem primi însă, 

în această categorie şi asonanța defectuoasă: „lume“ — 

„minune“, de oarece „m“ şi „n“ în pronunțare întrebu- 

inţează organe prea deosebite. 

'oate acestea patru varietăţi de asonanţă permise, 

— şi cu deosebire ultimele trei — nu trebue utilizate decît 

foarte rar. şi numai atunci cînd poetul are genialitatea 

creatoarea, ce-i pune la dispoziţie mijloacele pentru ca să 

înlăture cu siguranţă efectul lor inestetie. , 

$ 205. II. Asonanţe nepermise sînt acelea, în care deo- . 

sebirile între vocalele şi consonantele întrebuințate la rimă 

sînt; prea accentuate prin însăşi natura, lor său sînt cu- 

mulative. Asonanţe de acest fel Eminescu nu are decât, 

vre-o 16 şi se găsese mai cu seamă în opevele lui de 

tinereţe. Cu d. ex.: „zei“ — „poezii“ „poet“ — „revăd“; 

„vastă“ — „voastră; „aşteptărăți“ — „vorbarej“; — „mi- 

zeriii“ — „nătărăii“; „înşelăciune“ — „rugăciunea“ ete. 

Fireşte că, la întrebuinţarea Jo, Eminescu se ser- 

veşte şi de alte mijloace de etect, în afară de cele de 

.
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mai sus. Astfel una dintre cele mai însemnate. este de- 

părtarea dintre cele două rime. 

Dar, întrucât nu orieine poate avea mijloacele lui 

Himimescu, aceste 'asonunţe trebue evitate. 

$ 206. Roma propriu. zisă este de mai multe feluri. . 

“Astfel avem 1. rima simplă si 2. rimă compleză sau de 
lua. Î. Rima simplă este aceea care are un singur accent 
principal. Ele- sînt, de două feluri: rima ultimă şi rima 
penudtimă, după cum accentul cade pe ultimu silabă și 
rima, are o silabă saw pe penultimă, cînd „rima are două 
silabe. D. ex.: „sorbi“ — „corbi“; „triu— sgeriu“ si: răs- 
punde“ — „ascunde“; „roată“ —- „înoată“; dreaptă“ —- 
„aşteaptă“. | | 

2, Runa complexă sau de lux, este aceea. care, pe. 
lîngă accentul principal, mai are şi unul sau mai multe 

accente secundare. Cele mai întrebuințate sînt: 1), cele 

antepenultime cu schema 1. (+) ca d. ex., „spumegă“, 

„rămegă“, „bîntue“, — „mîntaue; „mărilor — depărtări- 
lor“; şi cele aute-antepenultime, cu schema 1 — (1). 
D. ex. „indhaile — „valurile“, „vânturile“ io cânturile“. 

Rimele complexe în adevăr sînt numite de lux, îu- 
trucît ele conţin, virtual, o dublă rimă. Astfel cuvîntul 
„vitejilor“ care ar putea face primul membru al unei 
rime antepenultime poate în acelaș timp servi de rimă 
ultimă: „vitejilor“ — „plăeşilor“. "Tot asa „flintele“. 
—lăneile: 

Daţi cu flintele 
Daţi cu lăncile 

zice poetul poporan, prin gura lui Alecsandri în. Mihu 
Copilul“. Tot astfel rimează „Padina“ cu „anînă“, Mi 
hule“ — „voinieule“. m 

| Rimele complexe ante-antepenultime cuprind şi ele - 
posibilitatea a două rime. Astfel: „măhurile“ poate rima 
Toarte bine, cu rima, penultimă „âmurăe (1 _). 

x 
.
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“Din momentul ce aceste rime simple, ultime şi pen- 

ultime, sînt posibile, cele 'antepenultiine şi cele unte-ante- 

penultimme, devin un lux, faţă de rimele simple. 

$ 207. După versifieaţia franceză, după care ne-am 

luat şi noi, rimele se împart în 1. bogate şi 2. sărace. 

1. Rimne sărace sînt acelea care îndeplinesc cu stric-: 

tețe definiţia dată şi prezintă identitatea sunetelor fi- 

_nale dintrun vers, începând cu ultima vocală, accentuată. 

D. ex. „viaţă“ — „ghiaţă _ 

2. Rime bogate sînt acelea, care prezintă indentitatea 

şi a cousonantei pe căre se reazămă ultima vocală accen- 

tuată. Aşa d. ex: „frică“ — „singurică , „mică“ — „sdru- 

mică“, , Na - 

Tntvebuinţarea, rimei bogate, de cele mai multe ori 

arată o sărăcie a fondului şi o lipsă de varietate, care 

tvădează această sărăcie. Astfel Al. Macedonski, introdu- 

cătorul acestui fel 'de rimă, este nevoit să rimeze „Min 

gîetoare — „uimitoare“, „pregăteşte“ x „seuteşte“; 

inu ca să obvie acestui defect, Macedonski a fost nevoii 

„duceă — „aducea“ „deşteptat“ — „revoltat“, toate 

rime banale care axată slăbiciunea fondului poetic. Pen- 

să întrebuinţeze la rimă cuvinte neologiste rare — alt 

defect. Astfel găsim la ele rime ca: „olimpian“ — „pian; 

„pal“— „opul“; „bizare“ — „hipnotizare“. Ii 

$ 208. Unităţi metrice superioare versului. 

Unitatea metrică superioară versului poate fi con- 

siderată reunirea dintre două versuri legate prin rimă și 

care, cînd versurile urmează unul după altul, se numeşte 

distih. In acest caz ea constitue cca mai simplă formă: 

de strofă. Strofa este adevărata unitate metrică supe- 

rioară versului. ” | | 
Ea e o grupare de versuri, de obiceiu deplină în în- 

țelesul ei, dar construită după anume regule în care cel 

i rol îl joacă dispoziţia rimelo» şi numărul ver. 

surilor. | - 

75321 ă . ” „ 16
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În afară de strofă, versurile pot; fi grupate în mod 
liber legate numai prin rimă: este forma hberă a ver: 
sificaţiei. 

In al treilea rînd, versurile, fie în strofe fie în ver- 
suri mai mult sau mai puţin libere, pot fi orînduite în 
Jorme fixe. Vom studia rînd pe rînd 1) slrofa, LI) forma 
liberă şi 1I1) forma fixă. N 

$ 209. I. Strofa poate fi regulată şi neregulată. Strota 
„„ Meregulată trebue pusă în rîndul formei libere. Adevă- 
„rata strofă trebue să aibă o construcţie invariabilă. Nu- 
mai în acest caz ea poate fi considerată ca o unitate me- 
tracă superioară versului. Asttel construită, ea, trebue să 
se repete de mai multe ori în desfăşururea unei capodo. 
pere poetice. O combinaţie de măsuri şi de “Time, care, 
părînd că se repetă, pierde totuşi de la grupare la grupare, 
vreuna din caracteristicile primei: grupări, încetează de a 
îi strofă: ea devine o grupare mai mult sau mai puţin 
«norfă. 

$ 210. Strofele pot fi studiate din punctul de vedere: 
ul numărului versurilor. Astfel avem strofe de două, trei, 
patru, cinci, şase şi pînă la 10 versuri. 

Inăuntru acestor strofe rimele pot fi grupate în. 
„ deosebite feluri: împerechiate, alternante sau încrucișate, 
Şi îmbrățişate. Este al doilea punct de vedere din care putem caracteriza, strofele. o 
„In fine, strofele pot fi pure sau polimorfe după; 

Gumeonţin ori numas versuri de aceeaşi măsură sau de măsuri deosebite. Este al treilea punct de vedere pentru 
caracterizarea lor. | 

$ 211. Strofele după numărul. veisurilor sînt dis- Hhuri (două versuri), terfele (trei versuri) catrene (patru Versuri) strofe cvinarii, senarii, septenarii, octonarii, ete. ÎI. Distihul poate avea, trei forme: a) distihul liber, b) distihul legat şi e) distihul 7iz. ! 
8) In destihul liber versurile sînt împerechiate două cile două, prin rimă, fără nicio altă cerință. In această
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formă versurile cu rimă penultiimă pot. urma unele după 

ultele amestecate cu versuri cu rimă ultimă, fără nicio 

regulă. Astfel cînd Eminescu scrie în „Scrisoarea III“: 

_— Cum? Cînd lumea mi-e deschisă a privi gîndeşti că pot 

Ca, întreg Aliotmanul să se "'mpiedice de-un ciot? 

O nici visezi, bătrîne, câţi în cale mi sau pus! 

'Douiă floarea cea vestită a întregului Apus, 

“Pot, ce stă în umbra erucii, împărați şi regi s'adună 

Să dea piept cu uraganul ridicat de semilună 

Sa 'mbrăcat; În -zale lucii cavalerii de la Malta 

Papa cu-a, lui trei coroane puse una peste alta 

Fulgerele adunat-au contra fulgerului care 

In ţurbarea-i furtunoasă a cuprins pămînt și mare 

: 

După patru versuri de 15 silabe, urmează, fără nici 

o regulă sase versuri de 16 silabe, împerechiate două cite 

două. 

Este o bucată versificată în distih liber. 

Dacă o. cereetăm şi din celelalte punete de vedere 

constatăm că. distihurile sînt pure şi împerechiate, ., 

b) In distihul legat versurile sînt împerechiate dai: 

altermînd regulat versurile parigilabe cu cele imparisi-! 

labe de acecaşi măsură. liste o: vegulă strictă în verși- 

Ticaţia franceză clasică, şi pe care şi mulţi din poeţii 

noştri au adoptat-o. Eminescu n'o respectă mai niciodată : 

Alecsandri însă totdeauna. Acest lucru se vede cu deo- 

sebire în dramă, unde un personagiu vorbeşte mai mult 

de 8—10 versuri. In poezia lirică, din. pricina regula- 

rităţii succesiunii versurilor parisilabe şi imparisilabe 

cele două distihuri, par că se grupează întrun catren, ca 

d. ex. în „Dimineaţa“ de V. Alecsandri: 

  
   

  

       

Zori de ziuă se revarsă peste vesela natură 

Prevestind un soare dulce cu lumină şi căldură 

In curînd și el apare pe-orizontul aurit 

Sorbind roua dimineţii de pe cîmpul înverzil 

Sînt distihuri pure şi îan.perechiale. _
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e. Distihul fia are o unitate de sine stătătoare, în: 
aşa fel, că două distihuri ce urmează unul după altul nu 
se pot legă în strofă. E întrebuințat de Bolintineanu 
(„Mireea şi Solii“) şi de Coşbuc („Gazel“, „Costea'), dar 

- mai cu seamă, de Eminescu în poeziile ce. par serise în 
„catrene și care în realitate sînt distihuri, ca d. ex. în 
„Crăiasa din. poveşti“: 

Neguri albe, strălucite, Naşte luna, argintie; 
Ta le scoate peste ape, Le întinde pe cîmpie. 

„E un distih fig, pur şi împerechiat. In această 
strofă sînt scrise: „Cu mîna zilele ți-adaugi“, „O rămii“ . 

“„Pajul Cupidon“, „Dorinţa“, „Singurătate“, „Pe-aceiaşi 
ulicioară“, „Povestea Codrului“, „Criticilor mei“, 

$ 212. 2. Terţetul sau terțina este o reunire de trei 
versuri, dintre care două rimează împreună, iar cel de-al 
treilea rimează cu versul rămas liber. din terţetul ur- 
mător. | | i 

„ Sehema terțetului- poate fi: 

„—a — a — a 
— a — b — b 
— b , — b — a 

i sau sau 

—b — a — b 
— e — e — e 
— ec — 6. — b 

Prima formă a terţetului împărecheat, a doua a 
= terțetului îmbrăţişat; a treia a terţinei (terza rima ). 

Terţina e întrebuințată -de Coşbuc în traducerea 
„Divinei comedii“ de Dante: .- De | 

La dreapta, scoborînd dealungul văii 
| Cam zece paşi, ferindu-ne cuminte 

, De-aprinsul prund şi ploile văpăii 
PI Cînd fui pe mal, văzui că mai nainte 

Puțin, pe lîngabis, e mult popor 
In strimtul loe pe-acel prundiş fierbinte...
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Y Obae . . „U ” 

$ 213. 3. Catrenul este o reunite organică de patru 

versuri care pot fi-grupate în trei feluri: 1) sau îmupă- 

vecheat: 

— a 

— & 

— bh 

— b 

sau 2) nllernant: 

— A, i 

— bh. : 
. 

„a
 

sau 3 îmbrățişal: - 

a 
— b 
— b 
— & 

Regula strictă a catrenului e, după modelul francezi 

ca două versuri să fie parisilabe (de obieciu începînd cul 

cel Mintii) şi două imparisilabe. 

Exemple de catrene cu rime îmbrăţişate şi versuri 

pure găsim în „Noapte“ şi „Făt frumos. din tei“ de 

- Eminescu: 

lit şi vînăt arde focul în cămin, 

fă, roşu eu în faţa lui privesc. 

pîn'ce genele-mi clipes; « 

Somriu-i cald, molatie, Piz. 

Noaptea poto 
Intr'un colţ pe-o 80 

“Pîn'ee mintea îmigadoarme, 

Taumînarea-i stinsă n casă... 

E Tar isvorul prins de vrajă 

Răsăroa sunînd din valuri 

Sus îni codri de pe dealuri 

Luna blîndă ţine strajă 

Amîndonă sînt însă neregulate fiindcă nu păstrează 

alternanța versurilor parisilabe „cu cele imparisilabe. 

- pot el ne dă exemple de catrene cu rime aternante 
p
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regulat şi versuri pure în „Lucea tărul:: 

Miroase Florile-arginti; 
Și cad, o dulce ploae 
Pe creștetele-a doi copi; 
Cu plete lungi bălae. 

sau sub forma inversă, în ce priveşte lungimea. versurilor în „Atît de fragedă“: 

Te duci şi-am înţeles prea bine 
Să nu mă ţin de pasul tău 

Pierdută veşnic pentru mine 
s Mireasa sufletului meu. 

în care avem un catren pur eu rime alternante. 
Catren pur cu rime împărechiate găsim la Eminescu în „Mortua, est“: 

. 

Faclie de veghe pe umezi morminte, - -:, Un clopot; ce sună în orele sfinte, 
Un vis. ce-și moae aripa 'n amar, 
Astfel 'ai trecut de-al vieţii hotar. 

Tot catrene cu rime împerechiate întrebuinţează Cl şi în „Sara pe deal, și în „De ce nu-mi vii“, dar în a- mîndouă eatrenele se negligează alternanţa versurilor pa- risilabe eu cele imparisilabe, a In catrene, în genere neregulate în ce priveşte alter- narea versuriloi parisilabe şi imparisilabe, dar sub forma alernantă şi îmbrăţişată, îşi serie gl” minescu, multe din poeziile sale. Astfel în forma. alternantă: „Venera, şi Madona“, „Luceafărul“, „Mai am un singur dor“ (toate variantele), »Lasă-ţi- lumea's, „Pe Iîngă plopii“, „Adio“, „Sa dus amorul“, „Şi dacă râmuri“, „Ce e amorul“, „Somnoroase păsărele“, „La steaua“. — In forma, îmbră- tişată: „Poste vîrfurit, „Inger şi demon“, „Floare al: bastră“, „Făt frumos din teiu, | Ă Ş 214. 4. Strofa cvinarie este o reunire de cinci ver- Suri organizate întrun tot. Ea are de obiceiu un distih şi
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trei versuri care rimează împreună, şi putând fi grupate 

în mai multe feluri. - Sa 

Astfel în strofa cvinarie, în care e-scrisă „Strigoii“, 

Eminescu rimează versul întîi cu al cincilea, iar cele trei 

de la mijloe rimează împreună, avînd schema: 

— a 

— b 
—ib 
— b 
— a 

Exemplu: 9 

Sub bolţu cea înaltă a unei vechi biserici 

Intae făolii de ceară arzînd în steşnici mari; 

Fntinsă ?n haină albă, cu faţa spre altor, 

Logodnica lui Arald, stăpîn peste atvuri, 

, Incet, adîne răsună cântările de clerici. 

Fiste o strofă cuinarie, pură, regulată cu versuri îm- 

brățişate. i o 

“Ta „Impărat şi Proletar“, Lminescu întrebuinţează 

altă stwofă cvinarie, pe care am putea-o numi alternantă- 

imbrăţişată. Schema e următoarea: 

. 

| 
a
r
o
 

Exemplu: 
| 

Aa | 

Pe malurile Senei. în faiton de sală, 

_ Cezarul trece palid, în gînduri adîncil; 

Al undelor greu Vuet, vuirea în granit 

A sute d'echipajuri gîndireai n'o înşală: 

Poporul lui îl face tăcut şi umilit. 

'. 

Este o strofă evinarie, pură cu rime înerucişate-im- 

brăţișate, Î .: a
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Alecsundri întrebuinţează strofa cvinaric în cea, mai 
frumoasă baladă a sa „Groza“, cu rime alternanle-încru- 
cişate. Schema strofei e aceasta: 

— a — d 

— b sau 2 — a, 
— a — b 

— b invers a 
— b — b 

Exemplu: ” - 

Galben ca făclia de galbenă, ceară 
Ce-aproape-i ardea 

Pe-o scândură veche, aruncat afară, 
De somnul cel veşnice Groza-acum dormea 
Jar după el nimeni, nimeni nu plîngea. 

- 

- liste o strofă cvinurie polimorfă eu rime alternuute. — S 215. 5. Strofa, senarie o găsim în cîteva opere în- 
semnate ale ]ui Fimminescu. Construcţia, 

ci este pură în 
„Epigonii“ 

şi „Egiptul“. 
Schema este cea următoare: . 

— a ; 

| 

T
O
 
o
o
 

E forma dreaptă. 
Exemplu: 

Cind privesc zilele de-aur a seripturilot române 
Mă, cobor cf într'o mare de visări dulei Şi senine 
Șini. jur parcă-mi colindă dulei şi mînădre primăveri 
Sau văd nopţi ce "ntind de-asupră-mi oceanele de stele 
Zile cu trei sori în frunte, verzi dumbrăvi cu filomele 
Cu isvoare ale gîndirii şi.cu rîuri de cântări 

liste o strofă, senarie, pură cu rime, îubrăţişate drept, Ă |
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Dar ca poate avea și forma înversă, cum o găsim lu 

Alecsandri în „Pohod na Sybir“ ; eu schema: 

Exemplu: 

Sub cer de plumb întunecos 
„Pe cîmp plin de zăpadă 

Se trăgăncază. 'ncet pe jos 

O jalnică grămadă 
De oameni trişti şi îngheţaţi 

Cu lanţuri ferecaţi 

este o strofă senarie. polimorfă cu versuri avînd 

rime înbrățişate, înversă. | 

O foarte frumoasă şi originală strofă senarie între- 

buinţează Fminescu în „Freamăt de codru“ cu schema:" 

  

— a 
— b : 
— e : ' 

—.6 
— h 

| 
- a 

Exemplu: ' | ” sf 

'Presărind scîntee lacul 

Şi se leagănă sub soare 

Eu privindu-l din pădure 

a.
 

Pr Tas aleanul să mă fure | . 

| Şi ascul, de la răcoare ÎN Sa 

E Pitpalacul | 

Este o strofă senarie polimorfă cu rime îmbrăţişate,
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Tot o strofă senarie, dar pură cu rime împerecbiate. 
întrebuinţează Eminescu în »O mamă“ după schema: 

Exemplu: 

O mamă, dulce mamă, din negura, de vremi 
Pe freamătul de frunze la tine tu mă chem 
De-asupra, criptei negre a sfîntului mormânt 
Se scutură saleîmii de ploae şi de vînt 
Se bat încet din ramuri îngînă glasul ţău. 
Mereu se vor tot; bate, tu vei dormi mereu, 

Depărăţeanu şi-a lăsat un nume în poezia romînă 
prin întrebuinţarea fericită a unei strofe senarii poli- 
morfe cu rime îmbrăţişate cu schema: 

| 
z
o
e
v
s
e
e
 

Exemplu: | | i 
Locuinţa mea de vară „7 

E la ţară 
i Acolo e voiu să mor 

Ca un fluture pe floare 
Beat de soare. . . 
De parfum şi de amor 

$ 216. II. Forma liberă sau primitivă e cerută de. obiceiu de stilul familiar, care e o varietate a stilului “abrupt. 
| Ea constă din Succesiunea neregulată a versurilor de diferite măsuri Şi se întrebuinţează în fabulă. Un exemplu minunat avem în „Ciinele şi Căţelul“ de Gr. Alexandrescu;
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„E Căţelul Samurache, ce şedea lu o parte, 
Ca, simplu privitor 
Auzind vorba lor 

Şi că nu au mîndrie nici-capriții deşarte | 
S'apropie îndată 

Să-şi arate iubirea ce are pentru ei: 
— Gîndirea voastră, zise îmi pare minunată, 

' Şi simţimîntul vostru îl stimez frații mei. 

— Noi fraţii tăi, răspunse Samson plin de mîuic. 

| Noi fraţii tăi, potae, | 

i... O să-ți dăm o băitae, etc. etc. 

$ 217, III. Formele fize sînţ, de două feluri: 1) par- 

liculare şi 2) generale. - 

Ş 218. 1. Se numesc forme fie particulare o grupare 

de strofe cu anume. construcţie pe care o întrebuinţează 

Numai UD poet î în vreuna, din operele sale, repetând- o de 

“mai multe ori. In româneşte avem '0 singură formă de 

acest fel. Este aceea întrebuințătă de Eminescu în vary- 

anta „Mai am un.singur dor“. lată exemplu și schema: 

P
D
 

sp
ec
i 

or
a 

se
a 

e 

- 

    

  

  

  

  

  

Mai am un singur dor A IRI 

In liniştea serii II 3 LU - “ 

Să mă lăsaţi să mor RE — | —_ 

La marginea mării Da —|— UL 

Să-mi fie somnul lin ac a 

Și codrul aproape Ri a a / 

Pe 'ntinsele ape | De Dă pa f 

Să am un cer senin | 

Nu-mi trebue, flamuri | | ot jr — 

Nu voiu sicriu bogat Dc a + . a 

Ci-mi împletiţi un pat | _ | a 

” 4   Din tinere ramuri _ 4 | 4]
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Fiecare stzotă din această grupă -este .construită 
altfel. In prima strofă alternează iambicul şi amfibrahul 

de 6 silabe; în a doua iambicul de 6 silabe îmbrăţişează 
cele două versuri amfibrahice; în a, treia amfibrahicul 

îmbrățișează cele două versuri iambice. Ele formează un 

tot care se repetă de trei ori. Această unitate este obţinută 
prin egalitatea măsurii şi prin ritmul simţirii, şi astfel 

prin acest amestec de ritmuri variate şi totuşi uniforme 

poetul isbuteşte să ne dea impresia, particulară de limişire 
eteruc a unei agitații trecătoare. 

Ş 219. 2. Forme fize generale. sînt anume tipare vit: 
mice, întrebuințate în poezia, cultă, de poeţi care vor să 

dea. dovada virtuozităţii lor. Ele sînt construcţii rareori 

firești; dar cu atît mai mare mertul poeţilor, care se în- 

tîmplă să isbutească a-şi exprima în ele tot fondul real 

al poeziei lor. Vom releva cîteva, care au fost întrebuin- 
fate cu mai mult succes în poezia noastră. 

„Aceste forme fixe sînt: 1) gazelul, 2) rondelul, 
3) fresco-ritornela, 4) sonetul; 5) glosu şi 6). panbnul. 

Ş 220. 1. Gazelul este o o formă fixă de origine arabă. 
li compus din distihuri în care primele două versuri ri- 
mează, iar următoarele nu rimează, dar îşi sus plasti- 
citatea prin repetirea, în al: doilea vers, a rimei din 
primul distih. Schema lui e aceasta: 

„— a — b — e — d 
__ __ — a — a  — a — a, ete. 

Exemplu dini Coşbuc, singurul poet cure l-a între- 
buinţat: 

, Picurii cu strop de strop 
Pac al mărilor potop. 

_Zilnie tu un strop adună 
: Ș'in curînd tu ai un snop, 

"Fii stejar să erești în lături 
Nu înalt şi slab, un plop...... LE
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sr 

Precum se vede, este o formă fisă ce convine poe- 

ziei livice morale. | 

$ 221. 2. Fresco ritornele este un terţet, care are al 

treilea, vers epieramatie. A fost întrebuințat numai de 

Coşbuc. 

„_$ 222. 3. Perţină, cu a cărei constituţiune am făcut, 

cunoştinţă mai sus, este considerată tot ca o formă fixă; 

deşi ea nu e decît forma, pe care trebue neapărat s'o ia o 

strofă de trei versuri. 
Schema, ci completă e următoare: 

a op e a 
-- b — 6 —d e e. 

-— a —b — e — d a 

__ De oWiceiu versurile dintro terţină sînt tot. iambice, 

ca. şi la sonet,. i 

$ 223. 4. Rondelul este o formă fixă compusă din trei 

strofe: două sînt strofe de câte patru versuri legate prin 

două rime aşezate altermant sau îmbrăţişat; în acest din 

urmă caz rima primului vexs e şi a vsrsurilor ce îmbră- 

țişează. A treia strofă e o strofă evinarie cu aceleaşi 

rime şi în acelaş fel dispuse ca prima strofă; iar al cin- 

cilea e repetirea primului vers, care, împreună cu al 

doilea, mai mult sau mai puţin modificat, se repetă şi lu 

sfârşitul strofei a doua. Schema lui e următoarea 

RR SR i SS 
a ” 

-b 

  

ă 

th 

  

a. -
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a a Fa 

    

Al. Macedonski a isbutit să compună cîteva capo- 
“dopere în rondel.. (D. ex. „Rondelul rozelor“, „Rondelul 
apei din ograda -Japonezului“). Cităm pe aceasta din 
urmă: 

Apei lui de prin ogradă 
Prea domol curgând la vale 
Bolovani dinţa”o grămadă 

„o Japonezu-i pune 'n cale. . 
Spumegată vrea, s'o- vadă ” 
Imprejurul casei sale 
Apa lui ce prin ogradă 

i Prea domol o îa la vale. 
Şi .schimbînd-o 'ntr'o cascadă - 
De consoane și vocale ! , 
Uită-a, vieţii grea. corvoadă, 
Dînd răsunet de cristal. 
Apei lui de prin ogradă: 

$ 224. 5. Sonetul este ceă mai populară şi cea anni im- 
poriantă formă fixă. El se compune din patru strofe: 
două eătrene şi donă. terţete. Versul trebue să fie iambi- 
cul mixt de 1 silabe (care nu e decît endicasilabui italian, 
în care a fost seris întîi). Catrenele trebue să aibă numai 
două rime dispuse îmbrățișat şi în sens invers. Cele din 
urmă, două, terţete trebue să aibă tot numai două time, 
dar. încrucişate. , ă 

Schema lui e “următoarea: 

2 — b 

î
i
.
 

—- d DN Li —q „|-: 

| | |-.
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Un sonet tipic este „Sonetul Veneţiei“ de fimnescu: 

S'a stins vieaţa falnicei Venetii 
N'auzi cîntări nu vezi lumini pe vâluri . 

Pe scări de marmură, prin vechi portaluri 

Pătrunde luna, înălbind pereţii. , 

Okeanios se plînge pe canaluri; 

El numa ?n veci e m floarea tinereţii; 

Miresei dulei i-ar da suflarea vieţii, - 4 

Tsbeşte ?n ziduri vechi sunînd din valuri. 

Ca m ţintirim tăcere e 'n cetate. 

Preot; rămas din a vechimii zile, 

San Mare sinistru miezul nopţii bate. 

Cu glas adînc, cu graiul de Sibile, _ 

Rostește lui în clipe cadenţate 

Nu ?nvie morţii e n zadar, copile 

ş 225. 6. Glossa este o tormă fixă compusă din atitea, 

strofe câte versuri are cea d'întii sțrofă, la care se mai 

adaogă două. A doua strofă pînă la penultima inclusiv 

cuprind tot atîtea versuri ca, şi prima strofă şi trebue fie- 

care să se termine, pe rând, cu cîte un vers al primei 

strofe. Strofa finală e strofa dintii, inversă. Una din cele 

mai tipice glose din literatură este „Glossa“ lui Eminescu: 

Strofa întii 

“Vremea trece vremea vine 

Toate-a vechi și nouă. toate 

Ce e rău şi ce e bine 

Te întreabă şi socoate; 

Nu,spera şi nu ai teamă 

Ce e val ca valul trece 

De te 'ndeamnă dete cheamă 

- Tu rămîi la toate rece. 

Di 

Strofa finală 

Pu rămii la toate rece 
De te 'ndeamnă de te chiamă 

Ce e val ca valul .trece 

Nu spera şi nu ai teamă. 

Tia te 'ntreabă şi socoate 
Ce e rău şi ce e bine 

Țoate-s vechi şi nouă toate 

Vremea trece, vremea vine.
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Strota a doua 

Multe trec pe dinainte 

- In auz ne sună muite 

Cine ţine toate minte 
Şi ar vrea să le asculte 

” Tu aşează-te deoparte 

-  Regăsindu-te pe tine 
Cînd cu sgomote deşarte ' 
Vremea trece, vremea vine. 

Strofa a treia | 

Nici încline a ei limbă 

Recea cumpănă-a gîndirii - 
* In spre clipa ce se schimbă 

Pentru masea, fericirii 

Ce din. moartea ei se naşte 
Și o clipă ţine poate ” 
Pentru cine le cunoaşte 

Toate-s vechi şi nouă toate. - 

Şi aşa mai departe. Precum se vede e o formă po- 
trivită pentru a da expresiunea unei poezii intelectuale- 
morale, | ' 

$ 226. 7. Pantummul este cea mai grea formă fixă în- 
trucit prezintă nu numai particularităţi de formă, ci şi de 
fond. I'ondul constă într'o idee generatoare compusă 
din două serii de imagini contrastante ce se împletesc 
tăcînd gradaţie pînă la! un vers culminant şi sugestiv 
care e versul Vîntii. Forma constă într”'o serie de catrene, 
în care versul al doilea al fiecărei strofe devine versul 
întâi, ia versul al patrulea, versul al treilea al strofei 
următoare. O adevărată, capodoperă de pantum, ce stră- 
lucește prin simţire reţinută şi imagini simple şi suges- 
tive, care înlătură înfăţişarea, artificială a, formei, este 
„Pantum“ de Cincinat Pavelescu. ÎI cităm în întregime: 

e
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Vîntul smulge frunza moartă 
Pe pustiile cărări 
Raza, gîndului mă poartă 
In albastre depărtări. 

Pe pustiile cărări 
Toamna vîntură nisipul 
In a'bastre depărtări 
Par'că-i văd şi astăzi chipul. 

Poamna vîntură. nisipul 
Presărat cu frunze de-aur 
Par'că-i văd şi astăzi chipul 
Sub a buclilor tezaur. 

Presărat ca frunze de-aur 
Crîngul plânge:al său roroe 
Sub al buclelor tezaur 
Ochii ei păreau de foc. 

= - 

Crîngul plinge-al său noroc 
Pliuge crîngu-a pustiire..... 

„Ochii. ei păreau de foe 
Cînd citeau a mea iubire. 
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Plinge crîngu-a pustiire 
"Vânturi. aprige-l străpung 
Când citea a mea iubire - 

_ A A, . - 

Mă strîngea în braţe,lung. 

Vînturi aprige-l străpung 

Simte erîngul c'o să moară; 

Mă “strîngea în braţe lung 

- Nestatornica, fecioară. 

Simte orîngul e'o să moară 
Pe cînd frunza-i plînge'n. vînt 

_Nestatornica. fecioară 

Mi-a făcut un jurămint. 

Pe cînd frinza-i plînge'n vînt, 
„Sentristează, văi şi lunci 

Mi-a făcut un jurământ... 
“Unde-i vremea de atunci? 

Se 'ntristează văi şi lunci 

Suferind aceeaşi soartă 

Unde-i vremea de aţunei? 

Vîntul smulge frunza moartă, 

, Lă i | . * su“ 

Precum. se vede, pantumul e, prin esenţă o formă, 

fixă sentimentală. 
N



APLICAŢIUNE CRITICĂ 
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$ 227. Caracterizările, pe care le-am găsit studiind 
forma, au cu desăvîrşire altă natură decât caracterizările 
fondului. Pe cînd caracterizările fondului unei capodo- 
pere poetice sînt doar puncte de vedere, din care trebue-să 
ne punem pentry ca să străbâtem cu gîndul toată, opera, 
caracterizările formei, au, ca să zicem astfel, caracter 

„local şi obiectiv, aşa încât le putem deosebi fără 
să fie nevoie de pătrunderea întregei opere. Pe cînd 
fondul unei asemenea opere 'nu poate avea ființă, 
dacă nu este nuanţat cu caracterizările contrarii, 
caracterizările formei există fără un asemenea spri- 
Jin de dinafară. Pe cînd caracterizările de fond, într”o ca- 
podoperă, pornesc dinăuntru în afară, şi nu pot fi pri- 
cepute în fiinţa lor pînă ce nu luăm cunoştinţă de ele- 
mentele corespondente ale formei, cele de formă pornesc 
dinafară înnăuntru şi, avînd prin definiţie însuşiri obiec- 
tive, ca, unele ce sînt mai înainte de toate fizice, pot fi 
cunoscute în aceste însuşiri fără a mai face sforțări de 
a pătrunde elementele sufleteşti corespondențe. 

Este evident însă că, ştiind. că niciun element fizic 
dintr'o capodoperă nu poate avea adevărată, existență 
fără un element sufletesc, care să-l străbată, cercetă- 
torul trebue să caute a pătrunde, pe cât poate, şi funda- 
mentul psihic al “caracterelor formei; întocmai precum, 
studiind fondul, trebue să pătrundem şi forma. Acest 

„Laeru însă nu e uşor, prin însăşi natura subiectivă a fondului. De aceea, de obiceiu, în analiza formei, mai 
totdeauna, cercetătorii se mărginesc la determinarea, in-
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dividuală şi obiectivă a, însuşirilor formei, — lucru care, 

în lucrarea, literară, are aparenţa pedantă şi fastidioasă. 

E întocmai ca citirea, descrierii ştiinţifice a unei plante 

/pe cae n'o cunoşti in concreto: o lucrare fără interes. 

Aceasta a făcut. pe mulţi — în mare parte cu drept 
cuvînt — să, considere studiul formei ca. nefolositor în 
învățămîntul secundar, cu atît mai mult cu cât aceste. 
caracterizări nu se făceau de obiceiu decît asupra unor 

opere medioere. 

$ 228. Se înţelege că studiul formei, fără pătrundere 
prealabilă a fondului, ware decît o valoare filotogică, iar 
nu Wterară. Este un studiu uscat ce nu atinge sufletul. 
In studiul formei, deci, va trebui mai întâi să fi făcut 
studiul capodoperei în aşa fel încît să fim stăpâni pe 
fond şi pe caracterizările lui. In al doilea rînd va trebui 
ca. orice. particularitate de formă să fie pusă în legătură 

„cu cît mai multe elemente corespondente de fond. Astfel 
dacă, d. ex. ritmul mecanic al unei opere poetice este 

trohaic el trebue pus în relief cu calitatea corespondentă a 

avintului sufletesc, ca element al armoniei (şi cu care 

vom “face cunoştinţă în paginile următoare) şi cu una 
sau alta din caracterizările originalității elementare. De 
ad rezultă că nu vom putea studia forma fără ca mai 

înainte să fi studiat cel de-al treilea organ al capodoperei, 

armonia, ce face legătura dintre fond şi formă. 

ii



PARTEA II 
ARMONIA. 

Ş 929. Armonia joacă în seapodoperă acelaş rol pe 
care-l joacă legătura copulativă, în formarea unei ju- . 
decăţi. Precum o judecată ştiinţifică nu poate exista 
numai cu un- subiect şi un 'predical, şi trebue neapărat 
să stabilim o legătură afirmativă sau negătivă între ele, 
tot aşa o capodoperă poetică nu poate fi reslizată 

numai cu un fond şi cu o formă. Ceva mai mult: 

artă, şi cu deosebire în poezie, care este arta cea mai com- 

plexă, nici fondul, nici formă nu pot exista independent. 

Nu se poate găsi întîi fondul și apoi forma decît prin. 
- procedări intelectuale, prin combinaţiuni conştiente de 

imaginaţie, prin lucrarea artificială a imaginației com- 
binatoare. Este procedarea, oamenilor înzestrați. cu talent | 

“ şi cu virtuozitate. Capodopera î însă nu e nici opera unui 
talent, la, care domină puterea intelectuală, ce poate găsi 
o aparenţă de fond, nici opera unui virtuos, la care do- 

mină îndemânarea formali. Capodopera este produsul ge 
nialităţii creatoare; a acelei forţe, care, mai: presus de 
suflet şi 'de natură, le uneşte întrun tot, pentru a da 
naştere la o nouă fiinţă — care trăeşte în altă lume, cu 
alte categorii, decât lumea; fizică şi cea sufletească. Genia- 
litatea creatoare e o forţă dar mai presus de combina- 
țiunile conștiente ale talentului, mai presus de îndemi- 
nările inconştiente ale virtuozităţii. Ea uneşte, fără ştirea 
poetului, calitățile talentului: şi. ale virtuosului, dar se 
ridică -asttel.de-asupra lor. Iar organul prin care se face
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această sinteză mai presus de om şi de fire şi care dă. 

inspiraţiei geniale, calitatea de divină şi de supraome- 
nească, este armonia. | 
„Armonia astfel este cel mai însemnat organ al capo” - 

doperei, fiind oarecum creatoarea, şi-a fondului şi-a for- 
mei. Ha selecţionează din fondul sufletesc ceeace trebue 

să conştitue fondul capodoperei, şi tot-aşa, din cuvintele 

ce constitue materialul fizicopsihie al expresiunii, ea 

alege pe acelea car e, cu necesitate pot fi legate pe veșnicie 

de fond. 
-$ 230. Căci cea măi mare deosebire dintre capodo- 

pere şi operele de talent şi virtuozitate este tocmai faptul 

"că, pe cînd fondul acestora se armonizează cu forma 
numai în general, aşa încât poate suteri schimbări, fondul. 

capodoperelor se armonizează pînă în cele mai mici nu- 

anţe cu forma, înti'un mod necesar şi indisolubil. Această; 
caracteristică dă capodoperei viaţa eternă, pe care n'o poti 

avea lucrările de talent şi de virtuozitate. 

__ Armonia deci trebue să se manifeste din capul lo- 
cului şi, mai întîi, în prima încorporare a ideii genera- 
toare, din stadiul mistic, care duce la încorporarea în cu- 

vînt, apoi în a doua încorporare ca atmosferă sufletească 

si; în fine, în a treia. încorporare, ca cristal sutletese. 
| In toate aceste incorporări ea are, pe deoparte, na- 

tura, fondului, iar pe de alta natura formei. 

| Fondul are natura simultană şi forma o are suc- 
cesivă;, armonia are natura simultan-suceesivă toemai 
pentru ca, să înlesnească natura simultană a fondului să se 

sintetizeze cu forma succesivă. 
Aceasta e cu putinţă numai prin faptul că totali- 

tatea imaginilor şi particularităţilor formei unei capo- 

dopere sînt legate între ele în mod necesar, întocmai, cum 

în lumea fizică fenomenele sînt legate prin cauzalitate. 
De aceea şi numim această legătură necesară între dife- 
ritele elemente ale capodoperei — cauzalitatea sintetică, 

$ 231. In virtutea cauzalităţii sintetice care nu e
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decît armonia realizată, oridecîteori avem în conştiinţă 
n) imagină a capodoperei, avem în acelaş timp, mai mult 
sau mai puţin luminate şi prezente în mod simultan, şi 
pe toate celelalte elemente, cu care, prin esenţă, sînt 
legate în mod necesar. Astfel că, oridecîteori pereurgem 
succesiv cuvintele, frazele, paginile unei capodopere, la 
fiecare clipă noi nu facem altceva decît să întregii, în 
conștiința noastră, eu noile imagini şi cuvinte ale citirii, 
icoana simultană a imaginilor şi cuvintelor citite. 

Dacă sar pierde şi nu s'ar întegra, într'o icoană, 
imaginile şi cuvintele ce ne vin rînd pe rînd în conști- 
inţă, percurgerea succesivă a cărţii n'ar însemna nimic 
pentru noi: o serie de lumini ce se pierd în intuneric şi 

- “nimic mai mult. Numai cauzalitatea sintetică, prin nece- 
sitatea cu care leagă toate imaginile şi cuvintele dintro 
capodoperă face această minune, ca icoana simultană 
a imaginilor să se poată exprima în şirul succesiv al 
cuvintelor, şi şirul succesiv al cuvintelor să recompună 
icoana simultană a imaginilor. 

“8 232. Armonia, avînd această însemnătate, această 
natură şi acest mecanism, nu 'se poate să nu se prezinte 
cu o serie de însuşiri în care se transformă fondul pentru 
ca să devină, prin intermediul ei, formă. 

Astfel originalitatea elementară, care ne dă icoana 
ideii generatoare sub formă propulsivă de incorporare 
nu poate trece spre expresiune fără ca această forţă pro- 
pulsivă să nu devină un element al armoniei, Este «vântul 
sufletesc. 

In orice capodoperă vom întîlni. acest avînt sub 
forma domoală sau violentă a. precipitării mai lentă sau mai repede a cuvintelor ce exprimă imaginile. 

Astfel dacă punem alături „Noapte“ de Eminescu 
şi „Nunta Zamfirii“ de Coşbuc numaidecît vom vedea că una are o mişcare domoală pe cînd. cealaltă o mmișcase violentă sau viguroasă. Iar dacă comparăm aceste mis- cări cu aceea din „Anul 1840“ de Gr. Alexandrescu vom
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vedea că aceasta are un avînt stăpîmit sau moderat. Sînt: 
caracteristicile avîntului sufletese din punctul de vedere 

al întensității. | 
$ 233. Dacă iarăşi punem alături „Eipignonii“ de £- 

mimescu cu „Luceafărul“ de acelaș poet, vom vedea, că 

stăpînirea avîntului din prima capodoperă este în acelaş 
timp întrun ritm sufletesc larg, pe cînd stăpînirea avîn- 
tului din cea de-a doua este într'unul îngust sau strâmt. 
„Normal, nu' găsim acest avînt decît tot în „Anul 1840“ 

de Gr. Alemandrescu sau în „Scrisoarea, II“ de Eminescu. 
“ Lărgimea, îngustimea şi normalul sînt caracteriști- 

cile avîntului sufletesc din punctul de vedere al calităţii. 
„Ş$ 234. Dacă, în fine, comparăm „Din Prag“ de Vlă- 

huţă cu „Mortua est“ de Eminescu, vom vedea că domo- 

„Vrea normală a avîntului sufletesc din poezia „Din Prag“ 
“este chinuită, turmentată, pe cînd stăpînirea tot normală | 
din „Mortua est“ de. Eminescu este vibrantă. Dacă însă 
vom compara aceste două capodopere cu „Făt frumos din 
teiu“, vom vedea că mișcarta din această din urmă 
poemă nu este nici chinuită nici-vibrantă, ci calmă, şi fe- 
ricită. Turmentarea, vibranța şi calmul sînt cele trei ca- 
racterizări ale avîntului sufletesc din punctul de vedere 

al tonalități. 

$ 235. Rezumînd aceste caracteristice ale avîntului: 

sufletesc, ca determinate de originalitatea, elementară, 
pentru a da diferite înfățișări ritmului, — avem: 

stăpînită 

viguroasă 

domoală, 
Intensitatea 

largă 

normală, 
îngustă 

Avîntul sufletese 3 Calitatea 

chinuită 

calmă Ton alitatea 
“ vibrantă 

. 

p
e
 

p
m
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Ş 236. Armonia nu este în legătură numai cu Origi+ 
nalitatea elementară, ci şi cu originalitatea subiectivă și 

plastică. 

Mai întîi în ce priveşte originalitatea subiectivă. 
Fără armonizarea între ideia, generatoare şi aimosfera, 
sufletească a poetului — capodopera nu se poate produce. 
Trebue ca, poetul, văzînd eristalizîndu-se în sufletul său 

imaginile” împrejurul ideii generatoare, să aibă emoţi- 
unea creatoare, să simtă o încîntare dumnezeiască. A- 

ceastă încîntare din care va deriva — pentru noi, iubitorii 
"de poezie — emoţiunea estetică, — este semnul că între 
sufletul poetului şi ereaţiunea sa, s'a stabilit un acord: 
suprem şi etern. In acest simţămînt, poetul îşi simte 
eternitatea. Acest, simţimâînt determină elementul cel mai 
suav al armoniei, cel mai legat de sufletul nostru: mul: | 

„zicalitatea. 

Muzicalitatea dar este elementul sufletesc şi fizic 
"în acelaş timp, care, pătrunzînd în conştiinţa noastră, ne 
face să înconjurăm capodopera, chiar înainte de a fi 
citit-o, cu o simpatie infinită. Muzicalitatea este elementul. 
cel mai armonios care se impune sufletului omenesc în 
modul cel mai firesc. 

$ 237. Negreşit, că, fiind determinată de originali: 
tatea, subiectivă, însuşirile acesteia, trebue să, se resiri îngă 
şi asupra muzicalităţii, 

Astiel dacă punem alături poezia „Din Prag: de 
Vlahuţă şi „Somnoroase păsărele“ de Eminescu, vedem că 
muzicalitatea operei lui Vlahuţă este aspră, pe cînd aceea 
a operei lui Eminescu este suavă. Intre ele, muzicalitatea 
poeziei „Anul 1840“ de Gr. Alexandrescu apare gravă. As: 

- primea, suavitatea, gravitatea sînt însuşirile muzicali: 
tăţii din punctul de vedere al intensității. 

$ 238. Dacă iarăşi comparăm muzicalitatea din 
„Mortua est“ de Eminescu cu cea din „Boul şi Viţelul“ de 
Alezandrescu vedem că, pe cînd muzicalitatea, din »Mor- 
tua est“ este colorată, cea din „Boul şi Viţelul'“ este uni
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formă. lar dacă le comparăm pe amîndouă cu „Somno-: 
roase păsărele“ de Eminescu, vedem că, aceasta din urmă 
are o sonoritate specială. Coloritul, uniformitatea, sono- 
ritatea, sînt, însuşirile muzicalității din punctul de vedere . 

al calității. 
- $ 239. In sfîrşit, comparînd „Umbra lui Mircea la 

„Cozia“ de Gr. Alexandrescu cu „Luceafărul“, de Emi- 

„mescu, vedem că cea dintîi are o muzicalitate majoră, pe 

cînd „Luceafărul“ are muzicalitatea minoră. Între. ele 

putem pune muzicalitatea: surdă sau medie a poeziei „Din 

Prag“. o 

| $ 240. Rezumând însuşirile muzicalităţii, produse de 

influenţa originalității intuitive avem următorul tablou: 

aspră - 
Intensitatea gravă 

| suavă 

sonoră - 

majoră. 

medie 

MiNoră. 
7 

Tonalitatea   
| | . colorată 

Muzicălitatea 4 Calitatea uniformă 

f 

| 
€ 

| 
4 

Ş 241. In legătură cu originalitatea plastică, armonia 

"aste iarăşi de mai multe feluri după raportul ce găsim 

“ între diferite părţi ale întregului succesiv. Simultanei- 

“tatea. originalității plastice devenind succesiune trebue 

-să ocupe un loc mai întins.sau mai restrîns. Astfel pentru 

cadru, pentru desfășurarea sentimentelor crisțalizate, vor 

“trebui mai multe sau mai puţine cînturi, strofe, versuri. . 

Penţru diferitele părţi ale unei capodopere va trebui 

o mai mică sau o mai mare desfășurare. Cu alte cuvinte 

eceace. numim compozițiune nu este decît al treilea ele-
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ment al armoniei, determinat de originalitatea plastică, 

al treilea element al fondului. |. 

Şi compoziţia, ca şi muzicalitatea şi avîntul sufletese 

poate să aibă mai multe înfățișări după cum o privim 
din punctul de vedere al intensității, calităţii şi tona- 
lităţii. | | 

| Astfel dacă punem alături „Cîntarea Romîniei“ de 
Al. Russo, în care lungimile sînt evidente în faptul că 
multe din tablourile alegorice istorice se aseamănă, 
aşa încît nu le putem găsi nici un corespondent sr 

torie — real, —cu „Făclia de Paşti“ de Caragiale în 
care nici un cuvînt nu e de prisos, vedem o mare deose- 
bive. Originalitatea plastică a lui Russo nu-şi găseşte 
locul numai pe măsura intensității sale, ci ocupă şi alt 

spaţiu, în care nu are ce căuta. Dinamismul sufletesc 
este prea mare. Intăţişarea compoziţiei „Cîntării Romt- 
niei“ este astfel difuză sau dinamică. Din contră, nuvela 
lui Caragiale ocupă parcă un spaţiu mai mic decit ar 
cere intensitatea, plasticităţii sale. Este caracteristica 
compoziţiei lapidare sau statice. Intre dinamismul difuz 
al uneia şi lapidarismul celeilalte, avem compoziţia pro- 
porțională sau clasică din „La Hanul lui Mînjoală“ de 
Caragiale. Si E 

Lapidarismiul, dinamismul şi proporția sînt cele 
trei însuşiri ale compoziţiunii din punctul de vedere al 
întensitățai. Ne " . 

$ 242. Dacă acum comparăm compoziţia din „Seri- 
soarea I“ de Eminescu şi „Alexandru Lăpuşneanu“ de: 
C. Negruzei, observăm că, deşi în „Scrisoarea 1“ avem o 
repetiţie a-cadrului, totuşi, în însăşi desfăşurarea poeziei, 
nu întîlnim, bine determinate, diferitele momente ale 
ideii. Se pare că poetul rătăceşte în pasagiile cu „das- 
călul“ şi cu putinţa lui de.a vedea cum' s'a făcut lumile; 
tot aşa în descrierea soartei „dascălului“. Cu toate a- 
cestea, „Serisoarea 1“ ne face impresia unei unităţi desă- 
vîrşite. “Această, capodoperă, lirică seamănă, în compoziţia
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ei, cu unele capodopere ale lui Pindar, pe care mulţi le-au 
considerat confuze şi fără şir, toemai din pricina acestui 

fel de compoziţie, care-şi ascunde mijloacele, pentru ca 
cu atît mai mult să dea capodoperei impresia unităţii. 
Este caracteristica compoziţiei. discrete, căreia intelec- 
tualitatea discursivă cu greu îi analizează. cutele. 

Cu desăvîrşire contrarie este compoziţia lui Ale- . 
xandru „Lăpuşneanu“, în care avem patru momente bine 
determinate şi separate prin cîte un motto rezumativ ul 
acțiunii, ce se povesteşte în fiecare dintre ele. Compo- 

ziţia este uşor de pătruns cu mintea. Este caracteristica ce 
„are compoziţia vizibilă. 

Intre aceste două feluri de compoziţiuni, avem com- 
poziţiunea, compleză care, din preina, că se încrucişează 
în decursul ei mai multe elemente, pare discretă. La o 

mai atentă cercetare vedem uşor cum se împletese m9- 
mentele şi cât de deosebite sînt unele de altele. Astfel 

este, de exemplu, poema „Luceafărul“ de Eminescu în 

care se împletese două acţiuni, după ce. începuse a se 

desfăşura numai una: Dragostea lui Hyperion şi a Cătă- 

linei se desparte în acţiunea lui Hyperion, care merge 

la Dumnezeu, după vorba, Cătălinei, şi în acţiunea Cătă- 

linei, care se lasă să cadă în mreaja lui Cătălin. 
Astfel din punctul de vedere al intelectualității sau: 

calităţii avem trei însuşiri în legătură cu compoziţia: 

discrețiumed, vizibilitatea şi complexitatea. . 

$ 243. In fine din punctul de vedere al tonalităţii 

sau afectivității, care poate fi sau încet isbuenitoare, sau 

pusă în ordine de intelectualitate, sau slobodă în desfă- 

urarea ei fivească, putem șă avem iarăşi trei feluri de . 

compoziţiuni. Astfel dată cercetăm poeme ca „Mioriţa“ 

sau „Ce te legeni codrule“, observăm că una începe ca o 

poezie epică, ar cealaltă ca una dramatică: întruna se 

povesteşte; într'alta se dialoghează. Dar nici „Mioriţa 

nu e baladă epică, nici „Ce te legeni codrule“ nu e mo- 

“m6log sau dialog prin esenţă. Elementele epice sau dra- 

,
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matice sînt numai elemente de cadru, în care sentimentul 

lirie va isbueni cu putere spre mijlocul şi sfârşitul operei. 
iar elementul epic şi dramatic va rămîne lipsit de în- 
cheere. Este caracteristica compoziţiunii trunchiate. 

Dacă cereetăm compoziţia poeziei „Somnoroase pă- 
sărele“ de Eminescu observăm din contră că afectivi- 
tatea “respectă de la început până la sfîrşit ordinea ei de 

"desfăşurare, pînă la definitiva încheere. Este earacte- 
ristica compoziţiei ordonate. Acest fel de „compoziţie. 
poat6 fi mai mult sau mai puţin consacrată, cum se vede 
de exemplu, în formele fixe de poezie. | 

In sfîrşit, pe lîngă aceste composiţii mai avem, tot 
din punctul de vedere al tonalităţii, compoziţia liberă, 
aşa cum o întîlnim de exemplu în „Topoiul şi Pădubea“, 

„Câinele şi Căţelul“,. „Boul şi Viţelul“ de Grigore Ale- 
" Xandrescu, în care nu întîlnim nici trunchiarea nici or- 
donarea, după cerințe mai mult sau mai puţin fixe. 

$ 244. Rezumînd caracteristicile din ptinctul de ve- 
dere al tonalităţii, avem următorul tablou: 

dinamic-difuză 
proporţională 

static-lapidară, 

Intensitatea, 

vizibilă 
complexă Compoziţia. 4 Calitatea 

- diseretă 

trunchiată 

„ordonată | 

h beră 

Tonalitatea   T
R
 

p
a
 

a
 

Ş 245. Aceste caraeterizări arată aspectul armoniei 
în legătură cu originalitatea elementară, subiectivă şi 
plastică, adică din punctul de vedere al simultaneităţii. Ea. 
mai poate avea şi alte aspecte în legătură cu ritmu), stilul
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şi formele literare, întrucât avîntul sufletesc. devine ritm, . 

muzicalitatea devine stil, şi compoziţia, devine formă li: 

terară.. Aceste aspecte « de natură succesivă se confundă cu 

acelea ale formei, şi ar fi'o Lucrare prea subtilă pentru 

a le deosebi î în. âcest, tactat elementar.
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