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MISISTERULĂI CULTEI oRi 
Bucarescă, 26 August 1558 

* gi all 

INSTRU CTIU NIL PUBXICE 

Divisiunea scâleloră. 

Ao. 7890. 

Domnulă meă, 

Ministerulă a vădutii cu satisfacţiune presintarea lu- 

cxărit d-vostră, intitulată Verificarea latină /Prosodie 

şi Mebvica] elaborată după ultimele cercetăni sciinţi- 

fice şi completată cu noţiuni istorice asupra materici 

de care tracttză- 
. 

Aşia der, pentru meritele ce însuşesce şi conside- 

vândă pe Wuă parle că e primul iractatiăi de versi- 

ficare latină. apărutit pent adi în limba română, pe 

«alta serviciele ce va aduce seolelorit nostre Secitii- 

dare, subsemnatul — în nrma cercelărilorii făcule 

acesto opere, și audindiă pe conziliulă permaninte ali 

instrucţiunii -— are onore a vă încunoscința că o a: 

probă cu snuițămnire în cualitate de carte didactică 

pentru cursulă superioară ali limbei latine în liceie. 

Primiţi, donmuli meă, asicurarea distinsei mele con- 

sideraţiuni. 

Ministru, 4, Chițu. « 

'apulă diviziuni), Gr. C. Mano. 

D-lui G. Dem. 'Leodorescu, profesore «de Timba latină [eursulii 

superiorii] la liceulă Sf, Sara.



NOȚIUNI 
DESPRE 

ISTORIA LITERATURII LATINE! 

CAPITULULU 1. 

$ 1.—Epocele literaturii latine. 

Istoria literaturii latine se împarte de ordinari în: patru epoce de 
căpeteniă : 

I. De la fundarea Romei până la mârtea lui Si'a. 
II. De la Sila penă la mârtea lut Augustii, 
III. De la mârtea lai Augustii pent la Adriană. 
1V. De la mortea lui Adrianii penă la distrugerea împeriului xo- 

manti sub regele barbarii Odoacru 2, 

CAPITULULU 11. 

EPOCA ÎNTÂĂIA. 

Ş 11. — Poesia. 

Dintre feluritele idiome, ce popărele italice vorbizii în cele mai 
vechi timpuri, limba din Laţiu avu deosebitulii privilegiu de a de- 
veni limbă naţională şi de a fi cultivată, mai mulţi secoli, de seri- 
itori însemnați, ast-felă în câtii îşi creâ uă literatură care, îm pre- 

1. După profesorele italiană: Domenico Capollina ; în Nozioni clementari di 
Ietteratura, Partea Il] (Torino. 1836- Edit. 22]. 

2. Schuchardt, în opera sea De Vokalismus des Yulgărlateius, admite cinci 
epoce, eră Brambach, snbdivitâadă şi mal multă, face gece epoce, de la seco- 
dulă V ali fundărir Romel penă la formarea limbeloră rumanice. se veds Die 
dcvgestaltung der lateiuischen Orlhogeaphic în ihrem Verhkăâliuiss zur Schule,
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ună cu cea grică, contribui să lăţâscă lumina civilisării printre na- 
ţiunile din Europa, După întunecimea vâculai de midlocă, totă ea re- 

desceptă într'ensele înbirea de înțelepciune şi simţimântulă frumu- 

salut, 

Cei d'ântâiii seculi ai Romei se petrecură în resbele : mail ântâiă 

cn poporele vecine; apoi chiarii între cetățenii oraşului, în lunga 
Juptă care, de la *nceputulii republicei, se încinse între patriciatii şi 

plebe ; în fine, cu alte ntmuri italice, pe care Romanii le supuseră 

unalii după altuli. Incalţi şi resbelnici, iubindă mat maltă agricul- 

tura şi gloria militară de câtii p'a litereloră gi arteloră, nepose- 
dândii spir:tulii de libertate, puterea invenţiunii și avântulii ima- 

g'nărit ca Greci, el nu se îngrijiati nici de limbă, nici de monu- 

mintele culturii literare. Dâri, în midloculă erudiimnii şi simplităţii, 

puterii roinane i-se aşedaii două temelii insemnate : institaţiunile re- 

ligi6se şi legislațiunea, cărora se datorescii puţinele monuminte mai 
vechi, rimase până astăgi, deca.nu despre literatură, celii puţinii 

despre limba archaică latină. Aceste monuminte suntii : 

Cântulă frațilori Arval; [Carmen arvale sive Acta fratrum aric- 

lium], care sc întona, în procesiunile ce colegiulă sacerdoțiloră Arvali 

făcea primă-rera, ca să câră geilriă prosperitatea fructeloră ş'a re- 

coltelorii de pe câmpuri. 

Inscripţiunile de pe. mormântală lui Corneliu Luciu Scipione 

Barbatu şi de pe columna rostrată ce se rădicase la Roma în ond- 

rea lui C, Doiliu. 
Cântul Salilovi [Carmen saliare], întonatii de preoţii Int Marte 

în ondrea deului resbelnicii. 

Tablele cugubine [Tabulee cugubine] numite ast-felă după Eu- 
gubiu, orăşel din" Umbria, unde ai fostii găsite, şi care conţinii 

formule rituale şi rugăciuni în dialeetulă umbrică, 

Zablele de la Abella, Banţia şi Agnona, descoperite la 1685, 
1733 şi 1848 în acele orașe, conţiindii testuli unorii legi agrarie în 

' dialectul oscicii. 

-. Costicele papiriană [Codex papirianus], în care se găsescă fun- 
damentele legislaţiunii de sub regi /Leges regice] şi ale decemvirilorii 
[XII tabula]. 

*- Bust literatura latină n'ajunse la acea formă, care în urmă fa ră- 

dicată Ja ui mare splendâre de cot mai însemnați scriitori, de câtii 
atunci cândă Romanii începură să pătrundă cu armele în partea, de 

mâgă-Qi a Italică, numită Grecia-Mare. Supuind'o. şi comunicândă 
.
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-cu Sicilia, că găsiră ocasiune s*admire minunate] op2re ale geniului 
grecă, 6ră cândii deveniră bogaţi şi puternici, fară coprinşi de iubire 
pentru acâstă nouă gloriă, pe care voiră st "şi-o dobândâscă şi denşii. 
«Din Grecia-Mare le şi veniră primii eradiţi, care întreprinsară sg 
“transporte în limba Laţiului frumuseţile din limba grâcă. 
"ua AxDROxICU de Tarentiă, fiindii dusă la Roma ca prinsă 
în resbelă, traduse în versuri saturnine Odisea lui Omerii și repre- 
sintă chiară -dânsulă trageăii şi comedii grece p'acea scenă, care 
penatunci nu mat văduse de câtă pantomimele comedianţiloră din 
Eteuria, aşia numite Sature, şi nesăbuitele comicării disc Atellane, 
după numale cetăţii osce Atella din Campania, de unde fuseseră a- 
„doptate. | a Ă E 

"După densu'ă, cau: xeviu, născută în Campania şi mortă la U- 
tica, în anulă 550 de la fundarea Romei [203 înainte de îra creştină], 
se sili s€ introducă -pe scena romană vechia comediă grscă. Dâră, | 
prin satirele“i persoaale, provocâ pe Metelu, pe Scipione Africanulă 
şi pe alţi patrici, care "li arancară mai ântâiă la "nchisâre Sapoi în 
esilin. Pare-secă sară fi încercatii să pană p2 scenă şi subiecte naţio. 
male, fiind-că, între titlurile dramelorii sâă tragedielorii lui, se găsesce 
şi una cu numele de Romulu. Neviu cântă asemenea ântâiuli res- 
belu cu Cartaginesii, întrebuinţândă vechiulă şi naţionalulii versă 
numită saturniu !, şi traduse Iliada lui Omeri după versiunea ci. 
„priacă, - a 

CeiSTU Exi0, născută în 515 la Rudi, în Calabria [mortă la 
381 sc 169 înainte de Christăi],-celii mai nare postii alii acestei e- 
pase, veni la Roma în annlă 550, adasă de Catan >, care "lă cunoscuse 
şi "li avusese ca învăţătoră în Sardinia, De și initatorii ali tragedie- 
Jorii şi comedieloră grece, Eniu însă pote fi pumitii părintele poesiei 
latine, pentra cultivarea limbei şi pentra regularea: versificăriă. EL 
vădicâ esametrulă latinii la înălțimea epopeici, întcebuinţându'lă în 
scrierea'i intitulată Annales, în care - celebra faptele de căpeteniă 
din istoria romană, Scrise apoi, în on6rea şi spre lauda lui Scipione, 
nu'se scie bine ce, că dramă scă uă poemă, în versuri trochaice; In 
îins, ne-ai rămasii şi câte-va fragmente dintr'ale lui Satire ori Sa- 
sure, precum şi din alte lucrări, traduse din „Şrecesce, între care se 
afla şi ponna didactică Despre natură a filosotalat pitagorică Fpi- 
charmu.. | 

1. A ac redi Yersulă saturnin i; mă la vale.



- Dâră adertratulii părinte alii satirei latine fu c. Luciziu, nă- 

scută dintr'uă familiă de călară la Sucsa, în ţera Auruncilorii [Cam- 
pania] în anulii 606 s€u 130 înainte de tra nâstră, Lui i-se atribu- 
iesci 8U cărţi de Satire, scrise în esametre, în care escelâză prin spi- 
ritu'i muscătoriă, printr'uă iubire aprâpe fanatică pentru aderării şi 

printvuă critică personală, directă, reinduplecată : ast-felă sidiculisă 

cu putere corupțiunea moravurilor, care începea să se arâte pe faţă 

în acea epocă. Dintr'ânsele ne aii Urmasii pr6 puţire fragmente, 

intre acestea, poesia dramatică progresa din ce în ce şi saprop'a 

de cea mai 'paltă desroltare. Trage dia fu cultivată mai ântâii de san- 

cu eacurru, nepotulii lui Eniu, născută la Brundusiu in anulii 534 

[149 înainte de Christi] şi de la care posedemi 18 titluri de tragedii, 

apoi da către Accuu stu Aziu [născută la 584], tânără emulă ală lui 

Pacuviu, din operile căruia aremi 51 titluri:. Amendoui escelară 

prin forţa espresiunii şi a cugetării mai multi de câtă prin art€. 

Comedia înflori şi nai multi de câtii tragedia, cu Staţii, cu 

Plautu şi cu Terenţiu. 
" CECILIU STATIU din Galia cisalpină [mortii la 583 s6u 171 înainte 

de Christii] imită pe Greci în modii superficiali, de şi criticii romani 

îi daii ântâiătatea în acestii genii de composiţiuni. De la elă s'a pă- 
strată pr6 puţine fragmente şi titlurile a 45 comedi!. 

MARCU ACCIU PLACTU Se născu din părinţi sclavi la Sarsina 
[Umbria] în anulă 527 (mortii la 510]. Câştigândii cu comediele sâle, 

credu să 'şi sporâscă averea prin comerciu, dâră, perdândiă totuli, 

futsiliti a'şi agonisi viâţa lucrândiă la rijniţă. Orele'i de repausii le 
întrebuința ca £ă scrie comedii. Diu 130, s'aii păstrat 20, imitate 

după autorii greci, dâră nu în modii serrilă, ci cu independinţă şi cu 

pricepere, presărândii cuvinte de spiritii, sitoaţiuni capabile d'a es- 

cita risulă, într'ană stilit simplu şi naturală, într'nă limbă curaţii 
latină, adesea populară. I-se impută ore-care trivialități în glume. 

Operele lui suntă unii isvorii bogati pentru cunoscerea moravuri- 
lori din acea epocă ?, 

PUBLIU - TEREXTIU AFER, Născulii Ja Cartaginea în anul 562 
(192 înainte de Christi, morti la 159], fu dusi ca sclavă la Roma de 
către Terenţiu Scauru, d6rii în curândii, graţiă talentului săă, i-se 

1, A se veds Tract, de cersif. lut; Part? [, Prosodia, pag. 107, neta 1, 
2. Despre Pluută, a se vede atâtii Partea /, Prosodia, pag. $5 nota 2, câtii 

şi mai la vale capitululă „Xofiună despre istoria rersifcării latine“.
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dete libertatea şi trăi în relaţiuni de amiciă cu Scipione şi cu Lelia, 
cară pare-se a'lă fi ajutati cu indemnurile loră „la scrierea comedie- 
Joră, Plecândii la Atena, muri p2 mare stă, după alţii, p2 pămen- 
tală Greciei [în Arcadia], din causa durerii că, pe drumii, îşi perduse 
manuscriptele. Posedemii de 1v densulă 6 comedii, iârăşi imitate din 
grecesce, dsră într'unii stilă elegantii şi multii mai îngrijit de câtă 

_ală lui Plaută, care'lă întrece prin puterea comică, însă căruia'i e 
superiorii Terenţiă prin situaţiunile patetice, prin descrierea simţiri- 
dorii triste şi duiâse!. 

“Poaţii d> pân'aci apirţină, în cea mii mare parte, comediei d'se 
paliata [de la: pallium, mantiă grâcă], pontru că espuneaii de pre- 
terinţă moravuri grece: Cea cara oferia obiceiuri romane se numia 
Zogata [le la toga, haina romană), şi în acestii genii se distinseră 
LUCIU AFRANIU, TITISIU, CCISTIU ATTA Şi alţii de mai puţină valâre. 

Poesia didactică, ş'anume cea care "şi propune st desvolte doc- 
trine filosofice, era şi densa cunoscută Romanilor totii pin op:re 
-grece, mai en s6mă prin poema lui Epicharmu Despre natură [Hagi 
233305], tradusă în latineace de Eniu, Fiinăii-că ânsă mai tâte sistemele 
filosofice se ntroduseseră la Roma, una din ele, doctrina lui Epicurii, 
atrase” din gi în gi mai mulţi adepţi și, intre alţii, captivă spiri- 
tală lui ire LucReriu cant, talentă însemnată, care făcu din- 
tr'cnsa subiectală unsă poeme în şâse cărţi, De natura rerum, pă- 
strată până astădi. Lucrețiu se născuse pe la anulii 659 [95 înainte - 
de îra n6-tră]. Poema sea o dedicâ lui C. Memiu, întimu'f amică, 
Într'ensa se observă multă ordine, ună tonă de profundă întristara 
şi mai puţină inspiraţiane; în schimbi însă, se găsescii versuri 
pline de intusiasmii, de convingere şi de căldură, uă mare putere 
descriptivă, multă varietate de imagini și vigâre de stilă 2, 

$ LI.—Prosa. 

Trecândii acum de la pozziă la prosă, cată să amintim că istoria, 
șa născu din însemnările copriuse în Analele pontificiloră [ Ponti- 
„ficum Annales, numite şi Ponlificales Nbri. stă numai Annales] 
apoi din Acta cirilia, militaria (sive vellica), Acta senatus, Acta 
diurna [sive populi, urbis, urbana, publica ]; după aceia din căr- 

1. Ibidem, pag. 86, nota 1. 
2. Op. citat, pag. 168, nota 4. 

3. Les Journauz ches les Pomaiuis, | Paris, 1538] de J. Vict. Le Clere.
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ţile în care se înscriaii numels magistraţilură; în fine din cronicele- 

familieloriă şi din curentări!e funebre, pe care atâtă de multi le cri- 

tică Cicerone. In timpulii celui Vali donilea resbelă punică, se 

deosebi ca isturicii rapiu: picroa, care espuse în limba patriei 

evenimintele trecute, de la sosirea lul Enea pană în timpulă săă,. 

După densulii, scriseră Cuinţiu Alimentu, inortii în menţionatulă: 

resbelii, (*, Acilin, (laudiu, Postumiu Albinu şi Serriu Fabiu [su- 
prannmitii şi Pictor], cara întrebuințată limba geâcă. Pnsă istoricii 

fură multi mai numeroşi. Ast-felă trebuie să menţionămă pe L. 
Calpurniu, Pisono Frugi, L. Seriboniu Libone, [,. Celiu Antipater, 

'C. Semproniu 'Puditauu şi alţii, pe Ci. Cuadrigariu, Valeriu Antias,. 

Liciniu Macer şi p: naratorii proprieloră lvrii fapte, ca M. Emiliu 

Scauru, P. Rutiliu Rufe, Q. Lutaţiu Catuli şi Sila, ale cărui scrieri: 

ne suntă cunoscute numai din nume. 

Ca modele de antică elccinţă, se citâză cuventarea luf-Apiu Clau- 
diu Cecu, cândii se opuse încercăriloii de pace cu Piru, ale lui M,. 

Corneliu Cetegu, Catone, Scipione Afiicanulă, Tiberia Semproniu 
Grachu şi fiilorii sei Caiu şi Liberiu; apoi L. Papiriu Pregelanu, L. 

Emiliu Macedoniculă, Q. Ceciliu Metelu, Serviu Sulpicin Galba, 

Teliu şi Scipione Africanulă cel micii, Caiu Scribonia Curione, M. 

Emiliu Scauru, Q. Lutaţiu Catulu, Q. Ceciliu Numidicu, SI. Silanu: 

şi C. Memiu!, . , i 

“Nu lipsiră primei epoce nici cultivatori at filosofiei, at gramaticci 

şi ai sciinţelorii, mai cu sâmă în ceia-ce privesce agricultura, ra.- 

mură do căpeteniă la care se aplicaii Romanii, cur: dovedesce serie- 

rea lui m. poaciu caroae, intitulată De re rustica, din care s'a păstrati- 

pre puţinii pent astă-di. Catone se născuse la Tusculu şi fusese crez 
scută în era Sabinilorii, Când veni la Roma, se ocupă cu aface- 

--rile forului, apoi intră în arinată, dobândi gradul de tribană mi-- 

litară în Sicilia, şi dete dovedi de bărbăţiă în qiua cândă îşi perdu 
-visţa Asdrubale, fratele lui Anibale. Elă fu cestoră sub P. Corneliu 
Scipione Africanul, apoi edil şi pretoră în Sardinia, de unde mat-- 
nainte adusese la Roma pa poetulă Eniu. la chalitata de consulii, 
repurtă uni triumfă în Spauia, 6ră ca censore se arătă inamică ali: 

luxului, păstrătorii devotatii a'ii vechieloră moravuri şi contrariu 

ori-cărorii înoviri, pa care le credea periculâse societăţii aoinane. Ca- 
tone muri în etate de 80 avi, după uă vicţă plină de actisitate, ilu- 

1. SS se consulte + iceronis Brutus sice de claris oratoribus.
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strată prin fapte frumose şi agitată de mari inimiciţii. In totă timn- 
poală, combătuse întroducerea la Roma a filosofiei, retoricei şi me- 
dicinei Greciloră, cu tâte că de timpurii le învățase limba şi în ul- 
timii "i ană se pasionase de marii scriitori ai acelei naţiuni înviuse. 
Pe lângă multele "i cuvântări, din care Aulu Geliu a păstrată câ- 
te-va fragmente 1, scrisese chiariă la bătrânețe cartea despre Ori- 
gină, în care povestia originea cetăţiloră italice, ântâia şi a doua 
luptă cu Cartaginesii, şi alte resbele întreprinse de Romani până 
la celă purtată de S. Glaba în contra Lusitaniei. Totii-de-uă-dată 
inserase mai multe discursuri proprii şi descrierea diferitelnră mo-- 
xavuri romane. Ceia-ce ne-a rămasii dintr'altă scriere a lui, De re 
rustica, e de mare ajutor pentru a cunâsce caracterulii: proscă la- 
tine în timpul resbelelorii punice , sciinţa agricolă a Romaniloră 
şi mulţime de formule privitâre la credinţele religiâse, la vicţa câm- 
penescă, la superstiţiunile, descântecele şi I&curile populare ale 1o- 
cuitoriloră din Laţiu. 'Iractarea materiei e fără ordine şi fără artă,. 
6rii stilulă aspru şi fără frumuseți literare. , 

Cu moâuli acesta, în timpul lui Cesare Şală lui Augustă, lite-. 
vatura latină scăpase de imitaţiunea scriitoriloră gieci, dotândin- 
du'şi puteri îndestulătore şi ună propriu caracterii. Afară de acestea, 
ea mai întâlni âncă trei împrejurări priinciose : pacea, care urma 
lupteloriă esteridre şi desbinărilorii interne, iubirea de studiu şi ta- 
lentulă firescii ali scriitorilorii ce aveaii să urmeze. Scolele din Roma 
ne mai fiindii îndestulătâre, tinerimea romană alerga pe întrecate 
la cele din Atena, din: Rodos şi din Asia. Sila şi Luculu transpor- 
taseră din Grecia la Roma uă mare cătăţime de cărţi şi de manu- 
seripte; Aticu. Cicerone şi Varone culeseseră și denşii uă mulţime 
de volume şi de scrieri preţisse, 6rii prin silinţele lui Asiniu Polione 
si ale lui Augustu, trei bibliotece publice se deschiseseră în capitala 
imperiului. Iubirea de libertate, cu atâtă mai mare cu câtă mat a- 
prâpe era, despotismuiă , bogăţiele strinse prin resbele, înlesnirea 
traiului şi subţiarea vieţii, îndulcirea deprinderiloră , progresele fi- 
losofiei, consciinţa despre mărimea şi puterea statului dedeseră spi-. 
ritului romanii uă deplină maturitate, ast-felă în câtă a doua epocă 
se desvoltâ într'uă civilisaţiune ale cărei semințe le aruncaseră cu 
dărniciă seculele trecute. 

1. In scrieres! intitu'ată Aoctes atticre,



"CAPITULULAY Ul. 

"EPOCA A DOUA 

$ V.— Poesia. 

Poeţii ce apărură, de la sfirşitulii resbelului socială până la mor- 
tea lui Augustu, rădicară poosia, latină la celii mai inalti gradii de 
perfecţiune, până unde natara "i permitea ca să se rădice, 

cazuLu cultivă poesia lirică şi pe cea elegiacă. Elă se născuse la 
Sirmiv, în peninsula lacului Garda, la anulii 677 ($6G inainte de 
Christi] din părinţi bogaţi şi de consideraţiune. Luati de tânără la 
Roma de către amiculă su Manliu scii Maliu, întră în relaţiuni cu 
cei mai însemnați cetăţeui, mai alesii cu Cesare, cu Cicerone şi Cor- 

neliu Nepote, căruia “i dedicâ poesiele sâle. Catulii trăi parte la Ro- 
ma, parte la Tibuce [Tivoli], călători în Bitinia cu C. Memiu Gemelu, 

şi muri mai "maiute d'a implini 40 de ani. Cea mai mare parte din 

poesiele'i lirice se compune din endecasilabe! şi suntă scurte compu- 
neri uşore, mai adesea ascuţite şi muşcătâra. Iutr'ânsele, poetulii 

S'arstă mai multi originală şi departe de ori-ce imitare, ca şi în 

epigraine, dintre care unele suntă indreptata în contra lui Cesare. 
Cesare ânsă nu numa! că nu se supăra, der âncă ridea şi doria să'lii 
aibă adesea printre 6spaţii sei. Cele-l-alte poesii lirice şi poemele "i 

epitalamice—dintre care cea mai frumâsă e privitore la nanta 'Te- 
tideă cu Peleii —s2 consideră ca traduceri ssii ca imitaţiuni din gre- 
cesce, Dintre elegii, merită uă deosebită landă aceia pe cară o scrise 

la mârtea fratelai seii şi traducerea Cosiţelorii Derenicei, după Ca- 
limachu, cu atâtii mai proţiosă, ca câtii nai-se pos2de originalulă în 
limba grâcă. Simplicitatea şi gingăşia suntii cualităţile de căpete- 
niă ale decasilabel oră catulianc, precum elegiele şi epitalamnele “i 

suntii pline de pasiune concentrată, cu forme: puternice, ca armo- 

niă bogată, variată şi imitativă, cu podobe Magia frumâse asemănări: 

şi imagiui, în câtii de mai multe ori fură luate, de către poeţii ur- 

mători, ca subiecte de imitaţiune. | 

Poesiei elegiace se devotară în specială Tibula şi Properţiu, 

ALBIU TiBuLU se născu la Roma în analii 711 [-13 înainte de 

1. 4 s0 vedă mal la vale finele capitulului despre Versurile saturnine și în 

specială choliambulă şi cele armătâre.
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ăra chrestină] diutr'uă fam liă de călari. Tubindiă linistea şi desfătă-. 
torele frumuseți ale naturii, trăi mai tot-dâ-una la uă nioşidră a 
sea dintre Tibure şi Preneste. 'Totuşi, urmâ pe Xlesala Corvină, a 
cărui amiciă o dobântise dia primit sei ani, inai ântâiii în Acitania 
şi apoi în Asa. Ajungând 6usă la Corcira, uă bâlă grea îlă sili să 
sc întârcă în Italia. Restulă vieţii ssle e piţină' cunoscatii : scimă 
numai că muri âncă tenără şi că acestă tristă ocasiune inspirâ lui 
"Ovidiu uă minunată elegiă !- Din patru cărţi de Zilegii,. ce 'se atri- 
buiescii lui 'Pibulă, cele dont d'ântâiii suntă considerate de critică 
ca străine. La îndoiclă se punti chiâră. şi cela-l-alta, dârii nai cu 
scmă esametrele adresate lui Mesala, din cartea IV, care mai u- 
nele însuşiri ale poasieloră Int Tibulit. Cualitatea”i principală e afec- 
ţiunea. Vă mare. varietate de simţiiminte , unită c'uă suavă me- 
lancoliă "i domină ma! tote versurile care, eşite din inimă, apară 
ca originale, ră nu ca ună fructii ali imitaţiuniă grece. Limba 
Ini e curată, plăcută şi alâsă. o - 

SESTU ATRELIU PROPERTIU € mai puternică, der mai puțină: o- 
riginală de câtă Tibulii; Născati în Umbria pe la anulă 708, Pro- 
perţiu, rămânândă orfanii, reni la Roma, unde în curendiă își dobândi 
renume prin talentulă şi prin escelinţa versurilor sâle. Iubiti da 
Mecenate şi de poetul Corneliu Galu, amicii cu Ovidiu şi cu Tibulă, 
elă îi cântă iubirea şi poeticelo tradiţiuni din primele timpuri ale 
Romei în patru cărţi de legii. în care imită mai cu sâmă pe elegi- 
acii greci Calimachii şi Fileta. Din versurile lui Properţiu, se vădesce 
ună talentii plinii de vigâre şi capabilă de mărirea, epopeiei, uă mare 
îngrijire de artă, dorinţa corecţiunii şa perfectibilităţii, eradiţiu- 
nea pompâsă a poeţiloră âlesandrini imitaţi de dânsulii. Adesea nu 
e lipsită de veritate şi da pasiune putern că, «'uă mare eficacitate 
stilistică, de imagini, de “utezanţă şi de căldură, Stilă "Te susţinută, 
limba curată, armonia mai inultiă de câtii duleerâsă şi în genere po- 
trivită naturii subiectelorii. - - . 

Dintre poeţii epică ai epocet, ba chiară din tâtă literatura ro- 
mană, cel Vântâiii fu runtiu venciuiu Manoxe. născutii la Andes, 
sată de lângă Mantua în anulă 634. După ce studii literile şi filo- 
sofia, după co dobândi câte-ra noţiuni de medicină şi de .veterină- 
riă la Cremona, la Milunii și la Neapol:, cândă tatăl sta fu de- 
posedatiă cu ocasiunea distribuirii de pământuri la veteranii lui Au- 

“1. Leprodusă şi adnotată în Prosodiă (Partea 1] la pag. 118—124, cc.
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gustă, Vergiliu veni la Roma şi dobândi restituirea proprietăţii pa- 
terne. Ca amicii avu pe Alfenu Varu, pe Polione şi pe Mecenate: 

"Augustu îlă iubia forte. Intorcându-se din Grecia, de unde fusese 
chiămatii, muri la Brunâusiu în anulii 775 de la fundarea Romei. 
Trei lucrări făcură strălucită numele lui Vergiliu : Bucolicele, Geor= 

gicele şi Zineida, -Cele d'ântâii se compună din dece egloge stii idile 
pastorale, imitate după ale lui Teocrită, cu deosebirea că se repre- 
sintă mai maltă pe sine ensoși şi întâmplările vieţii sele sub forina 
persânelorii întroduse într'ânsele, 6ră în privinţa nataralităţii păstorii 

luă se pară cu multi nai civilisaţi de câtă ai poetului greci din Si- 

cilia.— Georgicele, poeimii didactică în patru cânturi, d'uă perfecţiune: 

singolară, tractăză despre cultivarea câmpului. Carteu 1 privesce na- 

tura tirmurilorii şi cultura ce li-se potrivesce; a II aro ca subiecti 

plantele, pământuli ce le conrine şi midlâcele d'a-le propaga; a [li 

vorbesce despre animale, despre epizotii şi despre chipulii lorii de vin- 

decare; a IV despre albine, despre roiuri, despre crescerea şi o- 
biceiurile lori. Acâstă scriere, recomandabilă prin desvoltără, prin 
episode, prin arta stilului ş'a versificării, e unii adevărată modelă 
de poesiă didactică, — Zneida, poemă epică în 12 cânturi, are ca 
subicctă fuga lui Enea din 'Troia dată facăriloră, venirea lui în Ita- 

lia, vicisitudinile prin care trecu, în fine stabilirea lui în Laţiu, de 
unde "şi trase originea familia regiloră din Alba, şi Romulu, înteme- 
jătorulă Romei. In primele 6 cărţi, imită Odisea, ră în cele-l-alte 
6, Iliada lui Omeri, ânsă nu în modă servilă, ci ca poetii originală, 

ca bunii cunoscătorii ali moravurilor şi tradiţiuniloră italice, €ră 

în represintarea afecţiunilorii, în însufieţirea tuturorii obiectelorii, 
întrecu nu numai pe Qimerii, dâci şi pe ori-ce altă scriitorii alii Ro- 
mi, Vergilia nu e ună pictoră însemnată de caractere, ânst dore- 

desce în totulii uni simţimântă alesii despre ce e frumosi şi despre 

ceia-ce se cuvine. Limba întrebuințată de dânsalii e îngrijită, va- 
riată şi elegantă. Versulă poseds uă armoniă potolită, care e per: 

fecţiunea artei, pentru că, în modulă celă maj naturală, oglindeace 

ensăşi natura. Ori de ce vorbesce, poetulii scie să. găsâscă calca ce 

conduce la inimă şi să 'şă asicure nu numai admiraţiunea, ci şi iu- 
birea cititorilor. 

Ca Vergiliu în poesia epică, totă ast-felă Oraţin, în cea lirică și 

în cea satirică, ocupă între scriitorii latini loculii de căpeteniă. 

CUISTU OBATIU FLACU se născu la Veno:a în anulă 639 (65 înainte 

de îra chrestină], dintr'ună părinte liberat diu selaviă, carele îngriji



n 

fârte de edueaţiunea fiiului stă,dându'lă în Roma la scâla gramati- 
cului Orbiliu Papilu, de unde apoi îl trămise la Atena, ca să'şitermine 

“studiela. Acolo cunoscu pe câţi-va tineri din partita lui Brutu şi luă 
parte cu dânşii la pregătirile Inptet de la Filipt, ânsă făr'a se 'bate, 
Intorcendu-se la Roma, ca să scape de neavere, se hotări să cultive 
poesia sub protecţiunea iul Varu, lut Vergilia şi lui Mecenate, care 
îlă recomandă lui Augustii, 6rii împăratulă îi dărui uă Moşioră, îă 

"făcu steretarii ală săă şi poetii oficială ali curţii, Orația muri în 
virstă de 59 ani, după ce scrisese patru cărți de Ode, una de Epode, 
unii Carmen seculare, două cărți de Satire şi doaă de Lpistole, între 
care ona, adresată tinerilorii frați Pisont, fu deosebită sub nurzele 
specialit de Arta poetică pe timpulă Iul Cuintiliană. Ca poetii liricii, 
Oraţiu ware înălțimea de geniă a Int Pindaru, celă mat ilusteu dintre 
iricii greci, ci esceleză mai maltă în composiţiunile de genii uşiorii 
sc de midlocii, de câtii în cele de caracterii măreţă şi sublimii. To- 
tuşi, une ori se rădică până la concepțiuni fruinâse, întrebuințândii 
curiute şi imagini care denotă putere creatâre şi căldură intusiastii, 
Coalitatea "1 de căpeteniă e d'a se distinge printr'nă mare precisiune, 
„prin întrebuinţarea raţională şi potrivită a epitetelorii, prin bunulii 
gusti şi prin corecţinnea la care "li conducea multa "i iubire de per- 
fecţiune, Oraţiu imită îndestulă pe lirici! greci, ânsă pictura propri. 
'oră scle afecţiuni şi necontenitele alusiani ce face la deprinderile, 
la întemplărite, Ja tradiţiunile romane probâză câtiă se amăgescii a- 

- ceia, care "i n€gă ori-ce meritii de originalitate. In satire, e firescă, 
fenniliară şi de spiritii. Conformii epocei corupte, dării învălite c'nă 
apoidlă de civilisaţiune şi de urbanitate, în care trăia, Oraţiu nu sfâ- 
şie viţiele, nici nu le biciuicsce cu asprime, ci le face de risă şi de 
batjocorire. Ba ride chiarii de sine ensuşi, augrăvindu'şi tote defec- 
tele. Armonia esametrelorii lul e pr puţinii simțită, căci, prin ma= 
rea-le varietate, se aprop'ă mai multii de vorbirea prosaică, comună 
tuturoră Gmeniloră (sermo). Stilulii şi limba "i suntii imbibate de 
aticisme. Câtii despre epistole, se deosibescă de satire numai pentru că 
în ele scriitorulii nu critică moravurile altora, ci vorbesce mat numai 

„despre densulii, despre dorinţete; şi afeciunile ce are, sâi tractâză 
subiecte filosofice şi literare, - - 

PCBLICO OVIDIU NASOXB cultivă poesia epică, didactică, erotică şi 
stegiacă mal în urmă de toţi poeţii enumeraţi pâu' acilea, într'uă 
epocă de niare eleganţă. Născută dintruă familiă de călară la Snlmo- 
za, în ţera Pelignilorii [anulă 711 scu 43 înainte de Christă)], elă fu
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"erescută la Roma şi la Atena. Părăsind studiul legilor şi pre- 
'gătirea pentru afacerile pablica, cărora se consacras: ca să îndepli- 
n5scă voia tatălui seii, Ovidiu preferi cultulă muselorii. La Roma, 
trăi în relaţiuni de amiciă cu cei mai de frante literați şi cetăţeni 
chiariă şi cu Ang sstii, până cândăi acesta — nu se scie bine din ce 
causă — îlă esilă la Tomi, în actuala Dobroge, pe țărmurile Mării- 
Negre, unde locui de la anulă 762 penă la 770, cândă îşi sfirşi viâța 
şi fu îmormântată la Constanţa [Kiustenge 1). Operele lui Uvidiu, 
pe care le posedemii âncă, suntă : trei cărţi d2 elegii, întitulate A- 
morură sâu cărți ale iubirii; apoi Froidele, epistole pe care 
unele femei din epoca eroică le ssriiai soţiloră sâii iubiţiloră, şi 
“respunsurile ce le daă dânşii; Tristele şi Ponticele, elegii în care 
se plânge de amarală depărtării, îşi artă: dorală de patriă şi de- 
stănuiesce- modulă cum trăia printre Geţi, Sarmaţi şi Daci; Arta 
şi Lecurile iubirii, în care espune preceptele vieţii rafinate; Fa- 
stele scu originea şi celebrarea sirbăturilorii romane, după reforma- 
vea calendarului, sevirşită de Augustă în anulii 755, op2ră scrisă, 
numai pe jumătate din causa esiliului; Jfetamorfosele, în versuri 
esametre, 6ră nu elegiace ca cele pân'aci menţionate, poemă în care 
desvoltă peste 250 fabule mitologice, espuindă continuele prefaceri 
care începii cu chaosulii şi mergii până la apoteosarea lui Iuliu Ce- 
sare şi lauda lui Augustii, Dintre poemele ce i-se nai atribaie. ne 
nii rămasii câte-va fragmenta, împreună cu Ibis, imitată, în disti- 
chură, după uă scriere similară a lui Calimachi. Caracterulă princi- 
pală ală lui Ovidia e înlesnirea şi “abundanţa, paţina grijă de acu: 
rateţă şi de eleganță. Se constată într'ânsuliăi bogății de limbă, 
nare îndemânare d'a esprima ork-ce lucru în modă poeticii, şi uă pu. 
tere nemărginită de a descrie, 'Talentu'1 naturală, felulă subizete- 
loră imaginate de deneulă, caracterul narațiunii sle, tote. acestea. 
îlă făcură să fiă poetulă celii mai originală ală epycei în cara trăi. 

Ş V.— Prosa. 

Printre prosatorii epocă lui Augustă. unii locă însemnatiă îl o- 
cupă istoricii. Operele a patru diritr'ânşii le puteniii citi, celă puţină 
in parte, până astăgi. | | 

CORNELIU seore se născu, după tâtă probabilitatea, între a- 
ni! 96 şi 86 inainte de îra chrestină, la Parma scă, după alţi, la 

2. G, Perrot, JMemnires d'arche logie, d'epigraphic cte, [Pacis. 1832].
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Ostil'a, în vecinătatea Veronei, Eli trăi aci în Galia cisalpină, aci 
la Roma, unde fu amicii cu T, Pomponiu Aticu, cu Cicerore, cu Ca. 
tulu (care "i dedică versurile s6le). şi muri cândii Atgustii se şi fă- 
cuse stăpânii peste statulă romani. Scrierile lui C. Nepote erai Cro- micele, care espuneaă, în trei cărţi, faptele istoriei universale, după 
împărţirea raroniană a epoceloră, în mitice, fabulose şi istorice. Ori ce alte scrieră ale lat se perdură, rămâindu-ne numai Pieţele celoriă mat străluciți căpitani către T. Pomponiu Aticii, în care se coprindii două-deci biografii, mat tâte de comandanţi greci, şi unii capituli 
intitulată De regibus, simylă enumerare a celor mai renumiţi . regi din Persia şi din Macrdonis. Po lângă acestea, i-se atribuie uă 
Vicţă a lui Catone bătrânulă şi oă altă Vicţă a lui 7, Pomponiu 
Atieii, mai po largă espusă. Aceste scrieri aii fostă de mat multe 
ori publicate sub numele lui Emiliu Probu, constatatii în urmă că e- rea numai unii colectoră, care le copiase spre a le dărui împăratului 
Teodosiu. Intr'ânsele, Corneliu se arctă destulă de conseiinţiosii în 
alegerea şi în naraţianea faptelorii, citâză diferitele isvâre Ia care sa adresăză şi, din acâstă causă, cei vechi ţinură tot-dâ-una semi despre mărturiele lui. Singura imputare ce i-sa adusă privesce neesactita- 
tea indicărilorii cronologice şi geografice. Limba "i e curată şi ele- ” gantă, stilulă luminosă, simplu şi liniştită, afară de câte-va locuri 
în care a urmati sintasa grecescă, . 

CAIU 1ULIU CESARE, ale cărui fapte politice şi militare sunt de- 
stulii de cunoscute din istoriă, cultivă de tânără literatura grâcă şi 
latină, precum şi etocința, în cara ajunse la atâta renume, în câtă, 
merită să fiă consideratii de Cuintiliană ca singurii în sture pe ace- 
le timpuri de a disputa lui Cicerone ântâiătatea. Elă se ocupase şi 
cu filologia, după cnm dovedesce cărticica”i De analogia, citată în 
maj multe rânduri de către cei vechi, ânsă perdată astă-di. Chiară . 
înaintatii în virstă, scrise ună Anticatone, spre a'lă opune unei cărţi 
a lui AL. Tuliu Cicerone, făcată pentru lauda lut Catone din Utical, 
De la Cesare nu mai posedemă astă-gi, da câtii opere istorice, şi a- 
nume Comentariele, memorii privitâre la resbelele purtate de .dân- 
sulă, şese cărți Despre resbelulii galicăi şi trei Despre resbelulii ci- 
vile. A opta carte din De bello gallico, comentariele De bello alezan- 
drino şi De bello africano se atribuiescii lut Aulu Irţiu, locuţiito- 
rulă lui Cesare, Câtii despre comentariele De bello hispaniensi, au- 
toruli le e mai puţinii cunoscutii. Scrise fără multă pregătire şi mai 

1. A se vede studială meă care precede testulă latinii din „Pro JM. QC. JMar- 
ceblo“ (Bucuresci 1838.
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alesii cu scopul d'a păstra amintirea, eveniminteloră, Comcntariele 

lui Cesare santiă unii adevărată modelă de naraţiune siinp'ă, răpede, 

animată, fără ornaminte, c'unăă stilă din cele mai limpedi şi mai 

curate,. Descrieril», portretele, cuvântările din ele suntă scurte şi 

măreţe, ast-feli în câtă, cu tâtă simplicitatea lori, aceste serieri 

suntă nesce lucrări complete. De aceia şi Cicerone le lau1ă!, dicâniă 

că suntă în stare să oprâscă, dorinţa altora da mai spune aceleaşi 

fapte, cu tâte că pară scris2 spre a servi ca materiali pentru alte 

tractate istorice. - 

CAIU CRISPU SALUSTIU, Dăscuti, la Amiterni, cetate a Sabiniloră, 
în anul 668 [86 înainte de Christii] fu crescută cu asprele regali, 

ae Sabiniloră. Viinds âncă de tânără la Roma, se consacră afaceri- 

lorii publice şi fu cestoră, tribună ală plebei şi senatorii, ânsă ră: 

mase piţină în acestă îusărcinare, pentru că censorii "li esclaseră 
din senată din causa vieţii s6le puţinii corecte scă, după cum sus 

ţină alţii, prin intrigile inamieilorii,. Plecândă în Galia. lângă Ce- 
sare, la întorcere i-se deschise din noi uş'le senatulai. Printrânsulă 
dobândi şi administrarea Nuinidiei, unde se dice că striuse bogății 
nenumărate, căci în ultimi sti ani îşi setise istoria într'nă vilă forte 

avută, pe care o poseda în vecinătatea Romei, Operele de căpeteniă 
ale lui Salustiu suntă ; Istoria romană, în care se povestiai fap- 
tele întâmplate de la 675 până la 637, scriere din care nu sa mat 

păstrată de câtă puţine fragmente; apoi două monografii, De bello 

catilinario, în care se nareză conspiraţiunea lui Catilina, si De bella 

jugurthino, în care se espune lupti lomaniloră cu Jugarta, usur- 
patorulă regatului numidică. In cea d'ântâiii monografiă, caracte- 
vali persone!oră şi depingerea corupţiunii morararilorii suntă din 

cele nai bine esecutate, Erii naraţiunea e plină de viotciune, Critica 
ăsesce că începutulă e d'nă escesivă lungime, de şi cu tote astea. 8 $ 

desvtluie cu inăiestriă caasele conspiraţiunii şi nimicesce râua pă- 

xere ce se formase despre scriitoră îu urina ruşinii suferite. Intra 
dana monografiă, compusă mai nainte, e viiă şi însufieţită espune- 

vea fapteloră, deplină cunoscerea locuriloră ga Omeniloră, minu: 
nată esperiinţa afacerilorii mil tare şi politice, ca şi anta istorică. 

Pe lângă acestea, mai esistii dont epistole către Cesare, în privinţa, 

nouci organisări ce trebuia să se d6 statului, cusă a căroră antenti- 

citate e puţinii stabilită Caracterulă scrieriloră lui Salustiu e con- 
cisiurica, în care se silia să ecualeze p> Tacidide; Limba "i e: curată 

1. A se vede Drutus sire Ji cluris orutoribus,
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şi impodobită, afară de pre afectata întrebuinţare a vechielorii forme. 
Stilulii are uă inţâlă şuă energiă deosebită; Se pâte gice că Salu- 
stin este ună istoricii de prima categoriă, căci ast-felit se arctă în 
schiţarea caracterelorii, în noţiunile geografice, în concisiune, în 
"morala dedusă din fapte, de şi pe unti tonă cam declamatoră. 

Anulii 796 [59 înainte de Christi] vădu năseânda-se la Padora 
|Patavium] zizo Liviu, care, viindă la Roma din copilăriă, îşi arătă, 
talentulă prin câte-va Dialoguri filosofice, care "1 atraseră iubirea şi 
protecţiunea cetăţenilorii de frunte şi chiară bună-roinţa lai Au- 
sustă. Dueândii nă viţă particulară şi cu totul devotată studiului, 
Tiiviu întreprinse scrierea unci complete istorii a Romei, de la fun- 
darea că şi până la bătălia de la Acţiu, în urma căreia Augustii se 
făcuse stăpânii pe 'ntrâga lume atunci cunoscută. Din acâstă operă, 
compusă din 142 cărţi, care 'ndată asicură li Titu Liviu uă fârte 
mare renumnire, până şi în provineiele cele mal depărtate ale impe- 
viului, abia ne-aă 'rămasi adi 35,' relative la evenimintele de la 
începutalii Romei până la anulii 460, şi de la 536 până la 586 după 
aceiaşi cronologiă.. De cci-l-alţi istorici al timpului, Titu Liviu se 
deosibesce prin nobilitate, prin intusiasmii, prin elocinţă, căci trans- 
mise prosterităţiă imaginea măririi romane, tocmai cândi ea ajan- 
sese a punctulii de calminaţiune. Scriitorală posede arta d'a pune 
lucrarile înaintea ochilorii cititorului, d'a comunica la tâte miscare 
şi vicţă, d'a' emoţiona şi d'a sculpta cu măiestriă caracterele pers6- 
nelorii principale prin cuvântările pline de clocinţă ce le atribuie. 
Stilnlii fi e grandiosii; fără să cadă în declamaţiune şi în esagerare; 
aci impodobiti, aci simplu, colorati şi capabili Va produce uă con- 
tinuă şi nonă desmierdare. Cornelia Nepote îşi estrăgea materia na 
răţiuniă div scrierile grece; Salustia 'porestia lucruri întemplate în 
timpulii săii, despre care era uşiorii să'şi procare nă justă 'cuno- 
seinţă; Cesare însemna din memoriă şi transmitea fapte săvârşite de: 
flânsulă, pe cândri isrârele cărora se adresa Titu Liviu ereaii, din con-: 
tva, mai depărtate şi mai felurite: I'aceia s'a şi pusii Ja îndoidlă ve. 
racitatea celorii spuse de dânsulii, considerându'lă ca pră creduli şi . 
ca iubitorii de fabule, Aderărulii e că, dâcă n'a consultatii tâte docu- 
mintele despre care menţioneză istorieulii greci Polibiri!, contimpu-" 

1. MaY esistaă. pe timpul acela, analele pontificilorit, faste!e consulare, căr- 
ţile censnale, mulţime de monaminte cu inseripţiunt, table de bronză pe cars 
3'afaă scrise decretele senatului și legile sancţionate prin votulă poperalui. bu 
vhiarii ună vechiă teastată cn Cartaginesiy. o
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ranii cu densulii, totnşi are grijă să axcte loculii de unde “şi-a, luată 
înformaţiunile, şi de mai malte ori pune la ?ndoidlă nesicuranța şi 
caracterulii fabulesă ală primeloră epoce ale Romei. Câtă despre 
istoricii care'lă precedaseră, Liviă le citeză aserţiunile şile conpară 
cu altele. Dâca "i place să povestâscă cu- -de- amenantulii tote arătă- 
rile supranaturale şi tâte prodigiele, în acssta se conformă deprin- 
derii epocei şi caracterului superstiţiosii ală poporului romanii. Eră 
dâca în unele părţi ale operei s6le pare că se depărteză de la esac- 
titate, acâsta s3 esplică prin mărimea scrierii şi prin dificultăţile ce 
întâmpina autorulă. . . 

Elocinţa romană, afară de Cesare, mai avu, în acâstă epocă, şi 
alţi cultivatori însemnați, ca Antoniu, Crasu, Scevola.. şi Ortensiu, 
ale cărori opere n'aă pututii ajunge până la noi. Rusă mai ca sâmă 
se deosebi Cicerone, care ?n genere e socotiti drepti cel mai mare 
dintre toţi oratorii Romei. 

MARCU TULIU CICEROSE, dintr'uă familii de călari, se născu "la 
Arpinu, în 3 Ianuariu 648 de la fundarza Romei, Crescutii în acesti 
orăşelii, studiă literatura grâcă, legile şi celocinţa, sub conducerea 
poetului grecii 'Archia, a augurului Mucin Scevola şi a lui Molone | 
din Rodos, Invăţă, doctrinele filosofiei epicureie de la Fedru, p'ale 
celei academice de la Filone, p'ale celei stuice de la Diodotii. După 
ce începuse să vorbâscă în forii la vârsta de 26 ani, Cicerone, s6i 
din causa slabei săndtăţi, după cum spune!, scii de frica lui Sia, 
în contra căruia spărase pe S, Rosciu Amerinu, plecâ în Grecia şi 
urmă Ja Atena sela lui Antiochii academiculii şi pe a retorului De- 
metriu, în Rodos pe a fostului stă învățătorii Molone şi pe a lui 

- Posidoniu, filosofii stoică. Intoreendu-se la Roma, ajunse răpede la 

tote onorurile, fiindă alesi pe rândii cestorii, edilă, consuli. Apoi, 

gonitii prin stăraipța Lai Clodiu şi a facțiunii pooulare, indignată 

de pedâpsa ce dedese compliciloriă li Catilina, se întârse în aplau- 
sele întregei Italii. Cândă căduse partita lui Pompeiu, căreia apar- 

ţinea, se depărtase de la afacerile publice, Asrii, după mârtea lui Ce- 
sare, se opuse cu bărbăţiă lui Antoniu, din care causă alii douilea 

triumvirată îi puse numele în faimâsele liste de proscripţiuni. Lu- 

crărila lui Cicerone, câte ai ajunsă până la noi, se potă împărţi în 

4 clase, din care cea d'ântâiii coprinde discursură, a doua opere re= 

torice, a treia scrieri filosofice, a, patra epistole. — Oraţiunile ce po- 

1. A se vedi partea finală din Brutus sice de cluris oratoribus.
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sedemii de la deosulă suntă în numără de 59, între care locul de 
căpeteniă îlă ocupă cele pronunţate în Verrem şi în Catilinam. Ce- 
loră rostite în contra lui Antooiu li s'a datii numele de Philippice, 
spre a li se arăta asemănarea ce ai cu ale lui Demostene, rostite de 
oratorulă grecii în contra luY Filipii, regele Macedoniei. Printre cele 
mai frumâse, se citâză apoi câte-va apărări în favorea mai multo îi 
bărbaţi cunoscuţi, spre esemplu pro Tigario, pro Deiotaro, pro 
Alarcello şi pro Alilone, în care, ca şi în peroraţiunea apărării pro 
P. Sestio, pateticulă şi mişcarea pasiunilorii ocupă uă mare parte. - 
Curentările pre Murena şi pro lege Manilia sunti modele frumâse 
de elocinţă deliberativă şi civilă, după cum apărarea pro A. Li- 
cinio Archia e în acelaşi timpi unii modelă de elocinţă judiciară şi 
demonstratiră , ună nobilă elogiu alii literaturii, alti poesiei şi 
ală celorii ce le cultivă. — Opereloră retorice aparţinii cartea de In. - 
zentione rhetorica, pe care o compuse âncă de tânără; cele trei cărți 
De oratore, în formă de dialogii şi iubite de dânsulii mai pre susă 
de ori ce alte scrieri; Brutus sive De claris oratoribus, istoriă con- 
cisă a elocinţei greco-romane; Orator, unde schiţăâză idealul oratoru- 
lui perfectii şi în care, după Demostene, Cicerone are acrulă de a se da 
ca modelii pe sine Ensuşi; cartea intitulată Topica s6ă despre locurile 
comune, cea De partitione oratoria şi De optimo genere oratorum. 
Asemenea i se atribuie cele trei cărţi intitulate Rhetoricorum ad 
Herennium, pe care unii critici le aredă a î ale Int Cornificiu sâii 
ale loă M, Antoniu Gnifone.—Intre operele "1 filosofice, merită să fiă 
menţionate, în ordine cronologică, şâse cărţi De republica către A- 
tica, descoperite forte târdiu de Angelo Mai, îrumâsă lucrare fi- 
losofică despre puterea romană şi despre împrejurările în care o pro- 
duse; cartea De legibus, în care e vorba despre legile celoră <două- 
spre-gece table» şi în generalii despre dreptă, după principiele filo- 
sofiei; apoi Questiones stu Disputationes academica, care conţi- 
neaii doctrinele filosofice ale vechici şi nouei academii, dârii care 
ne-ai rămasii numai în parte; scrierea intitulată De finibus bono: 
ram et malorum, în care, combătendii princ!ptele filosofiei epicuraie, 
înclină spre ale Stoicilonii şi laudă spir'tualismulă academicii ; Dis- 
mutationes iusculane, în cinci cărţi, numite ast-felă Inpă vila Tus- 
cula, unde autorulă imaginză c'aii fostii ținute şi în care se raţio- 
nză, dopă filosofia stoică, despre morte, despre durere, despre ac- 
tivitatea. pasiunile şi tarburările sufletului, de-pre moduli â'a le 
dispreţui s6u d'a le învinge, în fine despre virtute, care e de ajunsi 

2
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spre a procura, fericirea; cărţile De natura deorum, De divinatione, 

De fato, Cato maior sive de senectute dialogus, Lalius sive de 

amicitia dialogus; trei cărţi De officiis; în fine şâse Paradoza, 

'care coprindii sentinţe străine scâleă stoice, — Epistelele lui Cice- 

vone se împartă în patru colecţiuni, dintre care cea d'ântâiii, de 16 

cărţi, e adresată Ad diversos stă ad familiares; a doua, totii de 16 

cărţi, ad 7. Pompinium Atticum; a treia, de 3 cărţi, ad Qutntum 

fratrem; şi cea din urmă ad Brutum, de şi e considerată ca a- 

pogrifă. — In oraţiuni, Cicerone posede tote cualităţile ce se cerii 

unni mare oratorii : e artificiosă în esordiuri, în naraţiuni clară 

şi evidinte: regulată şi impetuosii, €rii la trebuinţă de spiritii în 

argomentare; patetic mai multii de câtă ori-ce oratoră din an- 

ticitate în peroraţiuni, cândii ast-felă îi e subiectulii. Deca pe ică- 

col6 pâte că e pr6 abundantii şi minuţiosii, să nu se uite că ast- 
felii trebuia să fiă înaintea unui auditorii compusii din Romani, care 
nu pr cunosceaii ce este arta, şi ce va st dică aticismuli. In căr- 

ţile "i retorice, dovedesce că are ună criterii alesi, adâncă crudi: 
ţiune şi esperiinţă, admirabilă claritate, Aceleaşi însuşiri se găsescii . 

și în scrierile "i filosofice, în care s'arâtă mai aprâpo de filosofia 

practică, ca şi Oraţiă, de câtă de: profunde desbateri. In cele mai 

nulte casari, urmâză îndoi6sele doctrina ale filosofiei acadeniice. E- 

pistolele “i sunt adevărate modele de simplicitate şi de simțiminte 

naturale: ele ne'daă malţirne de cunoscinţe despre 6menii, moravurile 
şi întemplările secundare ale epocei. In genere, stilulă lui Cicerone e 

împodub tii şi piinii de graţiă, limla'i din cele mai curate şi presă- 
rată de frumuseți retorice, periodulă bogatii, armoniosă şi d'uă va- 

rietate esemplară 

Dintre operele altori scriitori în prosă, din secololii lui Augustii, 

ne-ai mai rămasă iractatele De architectura ală lui virauviv, Le 

medicina aliă Îni c. conseuiu ceLsu, trei cărţi De re rustica şi uă 

parte din scrierea De lingua latina a lul m. TEHBSTIU VAROXE. A- 

cesta din urmă, considerati de Cicerone ca celă mai învățată 
dintre Romani, s'a născută la Roma în 637 (114 inainte de 

&ra crestină) şi, studiândiă impreună cu Cicerone la Roma şi la A- 

tena, îi rămas» amicii în tâtă viţa. Varone făcea parte din par- 
tita lui Pompeiu şi servi în armata lui cu multi. derotamnentiă 
pe uscatii şi pe mare. Apoi se împăcă cu Cesare şi fu însărcinatii să 
culsgă cărți pentru instituirea unei bibliotece publice. Dapă omori- 
rea lui Cesare, se uni cu Brutu, ceia-ce decise pa triumviri ca să 'lă
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proscrie. Scăpândii însă prin fagă, mai târgiu se întârse la Roma 
şi scrise pnă la vîrsta de 83 ani. Atunci, pe cândi sta în pată scri- 
indăi, îşi dete sfirşitulă, în anulă 26 înainte de îra nâstră. Dapă 
Aulu Geliu, pe cândii avea 24 de ani obicinuia să se laude că a 
compusi 490 cărţi, pe lângă care treboie să se numere şi cele scrise 
în ultimii patru ani ai vieţii. Tractatulă De re. rustica e în formă 
de dialogă, c'uă limbă curată, c'ună stilă p'alocurea elegantă, p'a- 
locarea neglesă şi obscură, Din 24 cărţi, ce compuneau scrierea De- 
Zingua latina, cele şâse câte aii mai 1%masii, ne suntiă de mara fo- 
losii, de şi autorulii se pare înzestrată de puţină spirită critică în 
cercetările "i etimologice şi p-6 temerară în.coniceturile sâle. 

CAPITOLULU 1V. 

EPOCA A TREIA. 

Ş VI. — Causele decăderii. 

„Chiară de pe timpulă lui Augustă, tirania inaagurată de dânsul 
îşi producea efectele "i răa-făcătâre şi precipita spre corupțiune li- 
teratara latină. Ea nu se rădicâ puţinii, d: câtii atunci cândii Gre- 
„care bane principie redeteră puţină linişte imperiului şi, c“uă nouă 
Suflare de libertate, reînvioriră minţile descuragiate. Nerva şi Tra- 
ianu îşi văduă epoca ilustrată cu splendârea sciinţeă ş'a artei prin 
'căți-ra scriitori care, dâca cedeză celorii din secolulii lui Augastii în 
privinţa simplicităţii, în iubirea frumosului, în puritatea şi 'n e'e- 
ganţa limbii, totuşi nu le suntă inferiori nici prin forţa concepţiu- 
niloră şi a stilalai, nică prin simţimintele nobile şi ?n ndevării ro- 
„mane, pe care le propagă ca răsbunare în contra apăsării pr6 multă 
timpi suferite, , a 

Impiţinarea libertăţii, începută de Augustii şi dusă până în: ca. 
pătă de Tiloriu; stupiditatea şi fieroz'a împăraţilor ce urmară; de- 
gradarea, sufieteloră printr'uă corupţiune mere sporită, printr'uă 
politică de bănuiâlă şi da intimidare, care se. temea da literatură şi 
persecuta pe cei-ce se ocupati cu dânsa; scâlele retorilorii, cire redu. 
„seră elocinţa viiă şi activă la unii simpla eserc'ţiu şi la unii artif. 
-ciu de cuvinte declamatâre; Jecturile şi conferințele publice, prin care 
„capriciuliă mulţimii fa subst tuită judecății despre frumosi a $me- 
-hilorii ca buni gusti şi cu instrucţiune; reputaţiuanea dobândită 42
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6ineni străini Romei, şi mai cu sâmă de către Spanioli, care întro- 

ducea în literatură uă  declamaţiane şi uă spoiclă meridionel&; plăce- 

rea. de totiă ce părea noii şi dorinţa de a urma uă cale deosebită d'a- 

ceia pe care alţii meritaseră cele mai fromâse Jande; în sfirşită ca- 

racteru'i mai cugetători şi mai puţinii aptii pentra intuiţiunea fru- 

mosului, pe care şi'li formase poporul romană, da curândă eşti 

din tinereţe şi deprinsii asum cu nenorocirea : acestea fură caus. le 
principale ale decadinţei, care începuse să se ar6'e chiară înainte de 

mortea lui Augustii,. 

$ VII. — Poesia, 

In epoca care dură, da la mârtea lui Augustă până la Adriană, a- 

părură mai mulţi pocţi, nu fără 6re-care ral6re, 

Celii d'ânrâiii, care ni se presiută, este reono, născută în Tracia 
'sâăi în Macedonia, şi care, fiindii dusă ca sc'avii la Roma şi pusă în I:- 
bertate de Augustii, fu persecutatii de către Se'anii, renumitulii mi- 

nistru şi instrumentii ală lui Tiberiă. Dintre fal.ulele scrise de Fe- 
dru, ni s'a păstrată patra câți, asupra cărora nu esistă nică ună 

îndo'6lă şi cărora li adaugă uă 2 cincia; considerată de mulţi cri- 
_tică ca pe nedrepti: atr'buită lui Fedru. In mare parte, ele suntă imi- 
tate după fabulele lui Esopii, €r cele mai puţine, imaginate de autorii, 

"aă Ore-cară releţiuni cu întâmplările v'eţiă sâle. Stilul lui Fedru 
e simplu, elegantă, |lină de desmerdare şi naturalitate, fructii ală 

ună ate alese şi cu uă concisiune, care adesea ajunge până la ob- 

scuritate. Limta "i esto curată, e fară de câto-va espresiuni abstracte, 

6rii prin eleganţă pare a fi ani fericitii imitatoră ali lui Terenţiii. 
„n cei d'ântâiă ani aă domniei lui Nerore, se deosebi 4. PEnSIU 
Lacu, născutii la Voltera în anulă 34 după Cr'stă, mai ântâii sco- 

lară ală gramaticului Palemone şi ală retorului Virgiliă Rufa, apoi 

ală filosofului stoicii L. Aneu Cornutu, care îi acordâ uă îngrijire şi 

vă afecţiune părintâscă. Persiu muri în etate de 28 ant. Din multele”i 
scrieri poetice, ni s'aii păstrată de Ja dâusulit numa! gâse - satire. 
Firea, şi neîmlădicrea caracterului săi, asprimea doctrinelorii stoice 

din care se adăpaseâncă din copilăriă, nu puteai să permită lui Persiu 
facilitatea şi glumele uşâre ale lui Oraţiii. Deaceiase arctă coprinsit 
dă uă sfântă mâniă în contra viţiului, nu fără Gre-care esageraţiune 

dator! tă tinereţii şi deprinderii luate din scâlele declamatorilorii, 
Zimbetală luf e amarii, întaniă stilă cam pră concisă, -une-ori în-
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tunecosiăi, deră bună în genere, şi espresii întruă limbă dotată cu 
maltă paritate. 

- De şi înflorindii mai târgiă de câtii cel-l- -alţi poeţi de mai la vale, 
totuşi se pste cita, printre satiricii acestei epoce, Şi E. 1UN2U JUYVENAL, 
născută le Acuin căte anul 39 ală ârei crestine şi care se ocupă 
maj âatâiă cu retorica, dup'aceia cu poesia. Satirile lui na fară scrise 
pentru a fi publicate. Da aceia nu vădură lumina de câtă atunci, 
cândă Traiani făcu ceva mai liberă manifestarea cugetări pria 
soriere. In etate de 80 ani, nu se svie bine pentra ce motiv, fu esi- 
lată în Egipt, luându-i-s: titlulii ce î se dedese de comandanti ali 
„cohortelorii. Satirele 1ui Juvenali suntă în numără de şâse-spre- dece, 
dintre care ultima na 2 3:risă, ci aumai revădută şi îndreptată de 
densulă. Mai abundantă. nat felurită, mai clegantii de câtă Persiu, 
«li nu ride de viţiă, nică au "lă condamnă cu severitatea filosofului, ci 
sorădică ca ună retoriă în contra lui şi'lii biciuiesce cu turbare, adesea 
ca uă ascaţimne epigramatică, Di cl +maţianea, de şi îlă stăpânesce, 
totaşă na'lă împedică de a realisa frumosulă, dulesţa ş' chiară graţia 
ce se admiră în poetulii As 'a Venosa. Versurile ît sunt frumse, 
însă nu tot-dâ-una îndestulii de fail are, st lulă vioiă şi energică, 
limbagiulă nobili şi bogati, pe alocucea prâ înflorită, 

În acâstă epocă, poesia epică se îndreptă către snbiectele tractate 
în primii timpi ai ] teraturii latine. 

M. ANKU LCCANU, născuți la Cordova în anulii 38ali trei crestine, 

rudă cu Seneca şi cu Cornutu, fa cresesită cu multă îngrijire în prin- 

 cipiele filosofet stoice, în gustulă poasiei, şi ousii sub protecţiunea 

lui Nerone, care "li alesa cestosii mai înainte de r&rsta, cerută yrin 
lege, Ivindu-se ânsă g -losiă între dânsuliă şi împăratii, care uu putea 

suferi ca să-i dispute cine-ve gloria poesiei în acza epocă, fu siliti să 
dacă uă v-6ţă retrasă, în care 'şă scrise pooma intitulată Pharsalia 

Nu multiă după aceia, intrând în eonjuraţiunea lui Pisone, prim: or- 

dinutii de "şi rădica singuri viţa. ceia-ce şi făcu, tăindu-ş: vinele 
şi recitândă câte-va rersuri din poema sea, în care se descrie sfirşitulă 

„unui soldată care mâre din cansa sângelui ce-i curge dintr'uă rană. Su- 
„biectalii alesii de Lucanu, resbelulii civilă dintre Cesare şi Pumpetă, 
-dată în câmpiele dela Farsale, erea pr€ apropiatii-de amintirea tutu- 
oră, pentru ca să p"tă fi in vestmântatii cu ficţianile poesie”. Ast-felii 

-pocsia lui nu se află în lucruri, ci în coloră şi în formă, în ca-e dove- 

«desce mu'tă talentă şi puternică simţire, ca şi în întrebuinţarea a 

totii ce e sapranaturali cu ajutorulă asteloră. magice, ca inovaţiune.
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Asemenea, într'acâstă lucrare, nu se observă unitatea estetică nece- 
zară a concepţiunii, a subiectului, Mat are adesea versuri îmflate, 
afectări, inversiuni, pr€ multe idei abstracte şi chiari curiosităţi, 

din causa pr& marcă năsuinţe de a căuta totă ce e mai noă şi totii 
ce impresieneză. Mai tot-dâ-ura pare a cânta pe acetaşi cârdă, ceia- 

co «le altmintrelea, provenia din subiectulii propusă, mai multi de 

câtă din causa propriului stă talentii. 

Totti poetii istoricii fu şi situ iraricr, scriitorii elegantii, care stu- 

diâ pe Cicerone, pe Vergiliu şi pe Titu Liviu, inspiiându-se dintr! enşii 
pentru poema, sea Punica, în 18 cânturi, privitâre la alti douilea res- 

belii cu Cartaginesii, Ulţ'miă ani din v'eţă îi trăi în Campania, €rii 

pe cândă erea bătrânii se lăsă să moră de fome în anulă 100, urmândă 
ast-felii esemplulii multora din câţi profesaseră filosoBa stoică. 

" VALERIO FLACU, CA şi celă ce va urii, alese unii subiecti din e- 
poca eroică şi după imitarea poeţiloră anti. i ai Greciei. Caratii şi c- 
leganti, elii se sili s'ajungă pe Vergiliii, fără ensă să isbutâscă, 
din causa asprimeă şi a uncă imagiuaţiuni neastempărate. De la dân- 
salii posedemă şi adi uă poemă despre Hespediţiunea Ar. onauţilorit i 
[Argonautica]. 

Pe PaPINIU STATIU SE născu la Neapole, dintr'ună părinte renumiti 
pentru înţelepciunea şi cunoscinţele sâle în cestiunile de gramatică 
şi de poesiă. Crescutii în Roma, îndată îşi dotândi reputaţiure prin 
marea înlesnire ce avea de a face poesii improvisat», prin multele 
premii obţinate în concursuri poetice, prin mulţimea ce alerga la a- 
cele lecturi publice, care pe atunci ercaii atâtii de gustata. Mai târdiii, 
răcindu-i-se inspi: aţiunea poetică şi revoindii să apară în Roma mai pre 
josă de câtă alţii, se reintârse în patriă, unde muri la anulii 96. De la 
dârsuli posedemii cinci cărţi de Sile, nume dati unei colerţiuni din 
poesiele”i uzăre, în cea mai mare parte composiţiuni lirice, uă poemă 
epică în doue-spre-dece cânturi intitulata Thebaida, şi două cânturi 
dintr'uă altă poenă Achileida. Subiectulă porsielorii din Sile, de 
şi puţini însemnată pentru noi, totuşi ne ajută să cunâscemii societa= 
tea romană din acea epocă. Pr n spontaneitate şi prin naturaleţă, ele 
intrec cele-l-alte opere ale luf Staţiu, In Zebaida. se vede uă pro- 
fundă cunoseinţă despre fabulele şi tradiţiun le anticităţii, unită cu 
arta de a le reîntineri, multă iulesn're şi inovaţiune de imagini, de- 
scrieri şi asemărără laulabile, de caracterii omerică. Achileida tre- 
bu'a să fii uă poemă biografică, în care poctală își propunea ză cânta 
tote întreprinderile şi faptele lui Achile, ânsă râmaze neterminată şi
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_ast-felă ajunse penă în diua da astă-qi. Fspunerea şi naraţiunea lui 
” Staţii suntii în generali clare şi bine întocmite. Vorsulă lui e for- 

matii după alii Ioi Vergiliii, pe care îl luase drepti modelii; ensă 

stilul şi limba lul Staţiă suntă pline de. inversiuni şi de supra- 
bandenţă : aceaşi fecunditate a talentului săi îl conduse la uă pre- 
ferinţă escesiră acordată ornamintelorii, perifraseloră şi difusiuniă. 

Din poesia dramatică a acestei epoce. ni s'aii păstratii dece tra- 

geJii atribuite lui suxzcs, pe care uni îlă credii a fi fostă sesEcA 

filosofulii, alţii sexeca retorulii, alţii unii nepotii ali lori, cu acelaşi 

nume, Sunt asemenea critici, care le credii compuse de diferiţi au- 

tori. Aceste tragedii, afară de Octavia, suntiăi imitaţiuni din alte 

tragedii grece, prefăcute prin gustul de a reînoi, de a esagera, 

de a întroduce impresiuni vesele. Acţiunea şi stilul dint “&nsele 
un mai coprindă simplicitatea grâcă, ci descrieri nesfirşite, paradă 

de erudiţiune, sentințe filosofice, tote înt:"mă furmă pretenţisă şi 

declamatâre. S'arii pate dice că ai fi stii scrise nu ca să fiă sepre- 
sintate, ci numai citite. Totuşi, pe ică-cole, nu 'lipsescii cugetări şi 
forme cae ai fostă imitate de scriitorii moderni, 6rii chorurile me- 
rită să fă în cât-va apreţuite, mai cu scmă din causa micului nu- 

mării de poes'i lirice ajunse până la noi-din acela timpuri. 

Tiăsândii la uă parte câţi-va scriitori didact cf de puţină însemnă- 
tate, merită să fie menţionată . vaenio MARzIALU, vio îi şi înţepatii 

autori de ep'grame, ale cărui scrieri s'aă păstrată până adi îm- 

pirţite în patru-spre-dece cărţi şi-precese de uă carte deosebită de- 
spre feluritele spectacule ce se da în noul ainfiteatru Flaviu. 

Printr'Gnsele se pote cunâsce, în cele mai nici amănunte, civilisa- 
ţiunea şi mai cu sâmă viâţa privată din acelii seculi., Escelăză mai 

alesii prin descr'eră firescă şi adevărate, printr'ună stil glumeţii şi 

pttrungătorii, printr'uă limbă curată, dârăi pre familiară, adesea lip- 

sită de no! leţe şi încl'nată spre obscuritate şi degradare. 

$ VIII. — Prosa.: 

Tirania trebuia st flă vătămătore mai cu sâmă istoriei, ca una ce 
persecută adevărulii şi întron€ză linguşirea. D'aci resultă că cei doul 
istorici, care înfioriră în timpulă lui Tiberiu, îi dedicară lui scrie- 
rile, arătându-i-se nemisuraţi în laude şi lăsândă să se cunâscă că 
însuşirile lori: de căpeteniă nu ereaii iubirea de adevără şi indepen- 
dinţa de caracterii.
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"Celă d'ântâiii dintrenşii, vaLen U PATERCULD, omă crescută în mi- 

dloculi armeloriă s: care însoţise pe Fibariu în espediţiunile. din Ger- 

mania, din Panonia şi din Dalmaţiat, scrise dumă cărţi de Istoriă 

romană, care pânt la noi aiă ajunsă forta alterate. Cea d'ântâiii co-. 

prindea ună resumatii din istoria universală, şi mai cu sâmă grâcă, 
de la căderea Troiei până în timpul cândii Grecia deveni prorinciă 
xomană : cea d'a doua espunea faptele romane până la anuli 30, 
Vinguşindiă pe 'Tiberiă, puţunii esactii în naraţiuni, inclinati spre 

declamaţiune, spre pompa retorică şi poetică, Patercalii nu se ră- 
dică de câtă prin acurateţa limbii şi prin precisiuneati salustică, 

Nu ca istorică, ci mal multi ca antologistă şi culegători de tapte 

istorice, ca unii clasificatoră ali lori în deosebite categorii de na- 

tură morală, fu ată douilea scriitoră, VALEBIU MAsntU. Lucrarea lui 

portă titlulă de Vactorum et dictorum memorabilium libri IX ad 

Tiberium Cesarem Augustum. Faptele adunata de densulă apar- 

țină istoriei romane şi a popărelorii atunci cunoscute “Fără critică 
şi fără bună gusti, c'ună stilă întortochiatii, declamatră, emfaticii, 

ori şi cândă se s l-sce să misce, îtrebuinţiză midlâca nepotrivite, 
Masi se depărtâză de naturileţă, e plini de cuvinte poetice şi 

neîutrebuinţate, de sentinţe şi de aforisme. - 
Istoria adevărată, puternică, morală, apăru în timpulă lui Nerra 

şi lui Traiană, găsindă ună interpretii generosi şi taţeleptă în c.. 
CORSELIU maciru. Eli se născu la Terni între anii 59 şi GL după 

Cristusă şi do tenără se ocupă cu stuliulii poesieă şi alii elocinţei.. 

Devotându- se apoi carierei militare, fu cestoră, pretoră, cuindecem-: 

viră şi consală sab Nerva Vădu Britania împreună cu Agicola, a 

cărui fiică o luase do soșiă, şi muri aprope octogenarii, după cun 

se crede în genere, pe la anii 13t sc 18j. Dintre operele ce pose- 

demiă de la dâvsulii se pare că cea d'âutâiă, în ordinea cronologică, 
este Agricola, în care narâză vi6ța socrului stii şi resbelele purtate 
sub dânsulă de către Romani în contra popsreloră din Britania; 
după aceia cartea De moribus Germanorum stă Germania, în care 

espuue situaţiunea acelei ţări, firea şi moravurile locuitorilorii, ca- 
racterela distinctive ale deosebiteloră triburi in caro ereaă împărţiţi. 

In Zstoriă, se coprindiă faptele li care Tazitii fasese martu ră, de sub: 

domnia lui Galba până le mârtea, lui Domiţianii. Din acâstă scriere 
&ust nu se mat conservă da câtă patru cărți şi începutulii celei de 
a cincia. În Anale, se coprindiă cele întâmplate de la mârtea lui Au- 
gustă până la a lui Nerone : ş'acâstă scriere a, +junsă până la noi
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alterată în partea privitâre la Caligula, la primii ani at împăratului 
Claudiu şi la cei doui din urmă ai lui Nerone, Acâstă operă o intitu- 
lase Annales ssiă pentru că nara într'ânsa lucruri novtdute da dân- 
suli săi pentru că da uă naraţiune prescurtată, ţiindă în sâmă nu 
mas faptele principale, Musa, care inspiră pe 'Tacitii să scrie opere- 
le "i istorica, este indignarea pentru relele causate Romei şi impe- 
viului de tiraniă. Cauzele fapteloră le caută în chiară-inima Omeni- 
lorii și, ca judecătorii neindnplecati, le împarte după merită laude | 
sâii blesteme. Dramatică, plină d'uă nobilă viciinţă, de sentinţe 

grave, la fiă-care pasă sufletn“i virtosă se înalță mai pre susă de 

„2 'seriele omenirii şi d'aceia e considerată ca principe a Lii istoricilorii 
care merită numele de istoric -norali.. Limba lu! Tacit este infe- 
Tioră limbii. seriitorilorii din- epoca lui Augustii, mai deprinsă cu 

abstracţiune: şi cu formele poetice, deră pote mai bună de câtă ori- 
ce limbă s'arii fi putută înt-ebuinţe in timpurile lui. Stilul e con- 
cisă şicam obscură, dir asc pre marei preferinţe co dă laconismlui 
şi forței, adesea «nsă d 2nă earactezii «a totul proprii, potrivită 

cu lucrurile şi cv aă esactă imagine a sufletului scriitoruiui. 

“Tacitii depinge vicţa publică + poporului 'omani : c, susrosiu 

TRANCUILU pe cea privată o iinperato.ilorii, ue 1a Caiu Cesare până 

la Domiţianii, Scrierea ?i intitulată De duodecim Gasuribus, şi care 

coprinde duuă-spre-dece b'ografii, dă uă justă iceiă despre caracte: 

rulă acelor domnitori, despre eţianile loră publice şi piirate. In 

ea, Ya păstrată cunoscinţa multoră întemplăzi şi multorii pers6np care 

întraltă felii, ară fi rămasii pote necunoscate. Cousultândi. archivele 

publice şi multe documinte, făcândă cercetări şi dându'şi mare oste- 

n6lă , acesti istoricii se ţinu departe ue ură, de iub're şi de tote 

pasinnile cara i-ară fi putută perverti judecata. Curată, alesă, fi- 
"rescii în limbă, c'ună stită demnă şi siwplu, Suetoniu e fără împodo- 
biră şi fără acca declamaţiune, care constituia viţiulii comanii ală 
epocei. : | . , 

Din acestă epocă, mai posedemă âncă scrierile altoxii trei istorici. 
L. rLonu scrise uă Prescurtare [Epitome] din istoria romană, 

în patru cărţi, de la fundarea, Romei până la anulii 995, lucrare poe- 

tică, declamatăre, nu fără părţi elocainte, cu folositâre considera: 
țiuni politice şi cu sclipiri fantastice, — De la 1uLru ORsECUANTE Ne-a 
rămasă uă mică lacrare De pro Tigiis, e umpilată după Tita Liviu şi
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după alți istorici, interesantă pentru câte-va, formule religiose, pă- 
strate într'ânsa ca şi prin bunătatea limbii ş'a stilului. —Qv, eua- 
T7IU,.pe care nu toţi se învoiescii ca sâ'lii pună în acâstă epocă, po- 
vesti întreprinderile lui Alesanâru Macedoniculii, fără critică şi 
cui deosebită iubire de lucruri miraculâse, dârii într'uă limbă 
elegantă, uni stilă înfloritii şi oratoricii, cu iscusință şi cu plăcere. 
Opera, -lui se compune d 'n nostime descrieri şi , p'alocurea , din cu- 
ventări pline de mişcare şi de viţă. 

Filosofia fu cu multă talentă şi cu multă iubire cultivată de 1. Axseu 
seca, preceptorulă lui Nerone, continuatorulii scâlei stoice şi pro- 
pagatorulii celei mai curate morale profesate vr'nă dată de către 
unii păgână; ca Spaniolii Ensă, e cam declamatori şi "i placii antite- 
sele, prolisitatea şi efectulă. Cu tote astea, limba nu "1 e stricată. 
Totii ce i se pâte imputa e mulţimea de termeni abstracţi. Dintre 
scrierile lui Seneca posedemii pe cele următâre : două-spre-dece mici 
tractate filosofice asapra unoră subiecte diferite; Naturalium que- 
stiomun libri VII, privitâre mai cu semă la meteorologiă; "Azoro- 
ozăvemas, satiră în contra împăratului Claudiu, €nsă contestată. 
Cele 124 Epistole către Luciliu suntă adi cele nai căutate. 

„ Printre retorii timpului, fu renumitii x. Axev SRXECA, de la care 
ne-ai rămasă uă carte de Suasorie şi cincă de Controverse, cu câ 
te-va resturi din alte dece, câte scrisese, . “ 

Ensă d'unii folosă şi mai mare suntii scrierile Iui x. Ano CorAzI- 
TIANU, judecătorulă celă mai renumiti şi celă may competinte, după 
Cicerone, în privinţa elocinţei, a gramaticei şi a criticei literare, Eli 
se născu la Calaora, în Spania, la anulit 42 după Cristi Şi , viindă 
de tenării la Roma, urmâ pe Galba În Spania. La întârcere, fu unulă 
dintre cei dântâiii profesori publici de literatură, salariaţi de stati, 
Ocupaţiunile catedrei le varia prin cele publice în foră. Ca scolari 
avu pe Pliniu celii tenări, pe Flavia Domiţila, nepâta lui Domiţiani, 
şi pe copiii ei. După donă-deci ani de profesoratii, compuse cartea 
De înstitulione oratoria, în care tenărulă se î6 de la anii cei maj 
fragegi, de la cunoscinţele cele mai elementare, spre a fi. condusi 
treptatii până la învăţământulă celorii mai nalte doctrine literare, 
Preţiâsele însuşiri al> acestei scrieri constat întruuii simţimântiă a- 
lesii despre filosofia artei, într'uă minunată ascuțime de critică, în- 
tr'aă mare bogăţiă. de erudiţiune. In modal cum judecă pe serii- 
torii greci şi latinY, e concisă şi consciinţiosii, 6rii M'uă dată cu se- 
veritatea criteriului critică, arâtă ş'ui deosebită bunătate de carac-
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terii, căci tot-dâ-una apare ca omă practicii, care îşi deduce înv&- 
ţămintele din esperiinţă, In stilă şi în limbă nu e pretutindeni 
clasicii : îi placă pr6 multi figurile retorice şi inversiunile gramati- 
cale, din care causă e adesea greoi și puţină inteligibilă. 

Gramatiea fu cultivată, sub Nerone, de către m. vALuaIu PROBU 
d'n Beritii, de la care ne-ai rămasă Grammaticarum institutionun 
libri II şi Scolia in Vergilii Bucolica et Georgica, contestate, rii 
sub Claudiu şi Nerone de către cc. n. easiu PavuuosE, din Vicenza, 
de la care posedemii câte-va precepte intitulate De summa gram- 
matices.— Dintre sciinţe, agricultura găsi unii bună maiestru în co- 
LumeLa, Ecriitoră eruditii, facilă, curată şi plăcută, de la care po- 
sedemii uă carte De arboribus şi două-spre-dece De re rustica, din- 
tre care cea d'a decea o în versuri şi tractâză despre cultivarea gră- 
dinilorii. — Geografia avu pe pourONIU MELA, de la care ne-a rămasii 
uă scriere De situ orbis, într'unii stil scurti, substanţială şi împo- 
dobiti cu descrieri frumdse, — Medicina acestei epoce se pâte cu- 
n6sce din Iucrarea lui scainosu Lanau pesiesAziAsu, intitulată De 
comnositione medicamentorum, unii felă de farmaceutică informă. 
Matematica , ingineria şi sciinţa militară fură cultivat» de s. 1p- 
Liu FaoxTIxU, autorulii a două scrieri, una De aquceductis urbis 
Roma, în două cărţi, c'uă bună limbă şi c'anii stilă laudabili, 
alta intitulată Stratagematicon libri quinqite, de mai puţină valâre, 
—In fine, sciințele naturale găsiră ca maiestru pe c. erimro se- 
CLADULU, celii mare sâă celii bătrânii, care sub Titu (în anulă 79) 
muri, ca victimă a inbiriă sele de eciinţă, în erupţiunea Vesuviului, 
Opera lui, intitulată IZistoria naturalis, din care stai mai păstratii 
numai 37 căiţi, cuă bogată erudiţiune, c'ună stilii vigurosă şi con- 
cisii, c'uă limbă în generali bună, dâră căreia îi lipsescii simplicita- 
tea, corecţiunea şi căldura, este vă vastă compilaţiune din peste 
2000 autori, mai cu sâmă greci, caro scriseseră despre cosmografiă 
şi geografiă, despre istoria naturii şa artelorii. Ea ofero celă mai 
mare interesii prin bogăţia materialului, prin cunoscinţele instruc- 
tive ca conţine, prin varietatea şi frumuseţea subiectelor, prin ci 
taţiunile dia autori dintr'ale căroiii opere n'a inai rămasă nimica. 

Mai puţină doctiină, casă mai multe cualităţi literara so găsescii 
în nepotu-seii despre soră, în c. PLisiu cEciLiU sscuunuLu, numită 
şi <celii tenrii>, născutii peÎa anii 62, la Como. Crescutii şi înră- 
ţatii de unchiulii stă, de Vergiliu Rufa, de Cuintiliană, elă cultivă 
poesia şi vlucinţa. După ce, ca soldatii, luâ parte la uă espediţiure



28 

in Siria, deveni pretoră ş'apol trăi retrasă în timpulă lui Domiţiană 
Traiană îl făcu consulă şi după aceia îli trămise, ca proconsulă, să 
guverne B tinia şi Pontulă, Plinin muri, după cum se crede, pe la 
anii 110, Div aumerdsele discursuri ce compusese, pentru esercițiuli 

„elocinţei gală dectamaţiunii, pentru studiarea vechilor oratori, ne-a 
iai rămasă Panegiriculă lui Traiani, pa care "li rosti de două ori 
fa senatii spre a'i mu'ţămi pentru demnitatea de consulii pe care î-o 
conferise, Acâstă cuvântare e plină de măiăstriă în planii şi în des- 
voltare, în trecerea de la nă parte la cea de a doua, în arta de a lăuda 
fără să cadă în lioguşiră josoritâre. Dâca într'acestă scriere se intâl- 
nesce puţină naturalitate, uă artă afectată, nă limbă Ş. ani stilă 
nu pretutindeni curate, ci mal multă seatenţiose, înflorite, cu multe 
figuri şi cu :nulte podsba retorice, în schimbi ânsă ofere bogăţiă de 
ermani şi de imagini, descrieri puternice şi namerâse maxime mo- 
zale. Pliniv :elă tânără < snsă mai renomită pria Zpistole de 
câtă prin »anegiricii, Aceste «epistole» re posedemă împărţite în 
dece cărți, dintre care autenticitatea celei din urină nu prâ e sicură 
Printe'Gnsele, putemi cunssce Smenii, obiceiurile şi întâmplările epo- 

ccă, firea, lui Traianii, starea literaturii, filosofiei, şi mat “n semă 

nima nobilă şi iubitâre a autorului loră. Fiindă scrise cu, intenţiu- 
nea d'a-le da publicităţii, ele suntii lipsite de simplicitate, “ualita- 
tea da văpeteniă u epistoleloră lui Cicerone. Ast-fetă şi limba şi sti- 
Juli le suntii artific'6se şi afectate, în multe lacuri obscure prin cău- 
tarea Je santinţe şi de forme neobic'nuite Totuşi, îasuşirile menţio- 
nate, unite -u vioiciunea espresiunii , cn formele lori elegante și 
plăcute. aă făcută şi facă âncă iubită citirea acestoră scrisori ale 
Jui Plinin Secunduliă. 

CAPiTOLULU V. 

EPOCA A PATRA. 

- Ş IX. — Poesia. 

In ultima etate a literaturii latine, d> la Adriană până la încuz- 

siunea, stabilirea şi domnia barbarilori în Italia, mersa crescândă 
corupţiunea gustului şi a literaturii. Ceia-ce caracterisă acestă e- 
po ă e tendinţa manifestă către fanatismi, către noui ceremonii re. 

ligiose, către mistere şi alte asemenea lucruri. Impărați, mai tot-
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dâ-una străini sâii neeunoscători de alte sciinţe, afară d'a armelorii, 

orică nu dai nici uă încuragiare talenteloni, ori că le stricat încu- 

ragiându-le. R&olă apoi se agrară şi mai multă cândii Roma :t- 

mase numai cu numele capitală a imperiului, adevărata ri şedirță 
fiindă strămutată la Bisanţiă. Partea de apusă, prin urmare şi lati- 
nitatea, declină din ce în ca şi, împreună cu dârsa, limba şi lite- 
ratura latină, Idioma grâcă, întrodusă în famili prin sclavi și 

prin liberţi greci, deveni limbă msternă a tine imii şi întreduse uă 
mulţime de termeni străină în limba latină, |. 

Poeţii care merită se fiă menţionaţi suntă ari următori ; 

CLAUDIU CLAUDIAND din Alesandria (anul 395), pe lângă panegi- 
ricele făcute lui Onoriă, Stilicone şi altora, scrise două poeine epice, 

De raptu Proserpine, în trei cărți, uă Gigantomachiă, lăsată ne- 

sfirşită, două poeme istorice despre resbelele cu Geţii, invective:- în 

contra lui Rufină şi Eutropiu, epigrame, idile şi epistole. Dotatii 

cană bunii talentă poetică, el scie să'şi varieze stilulă şi să im- 

prime la ori-ce unii acră de mărire. Intr'ensulii se obserră trecerea 

de la poesia vechiă la cea modernă. — DECIMU ACSONID Maas din 

Burdigala (Bordeaux), profesoral lui Graţianii şi Valentinianii, ne-a 
lăsată diferite pocsii uşâre şi 20 idile, dintre care cea mai renumită 
portă titlulii de Afosella. — Cei-l-alţi poeţi, "ţiindu-se mai departe 
de corupțiunea generală, se nevoiră a imita neincetat pe vechii 

scriitori şi ast-felii işi creară Gre-care reputaţiune. — 7. 1UL1U CAL- 

PCRSIU, Sicilianii, scrise 11 idile imitândi pe Vergilii. Cele din urmă 

4 so atribuescă lui Nemesianii. — 7. pernosiu compusese satire în 

contra moravuriloră romane, din care ni sai păstrati:câte-va frag- 
mente. Antorulii se distinge print'anii spirită viă şi originală, prin 
justeţea, observaţianilorii, printr'aă limbă frumâsă, derii prâ colorită 
şi forte I'cenţiâsă. — Lui eLaviu Aviaxui sc atribuiă uă colecțiune 
do 2% fabule în versuii elegiace, multă inferisre producerilorii lui 
Fedru. — Luciu APrLEiU, născutii la Madaura, spre marginea Nu- 

midiei, sub Antonini, publică 11 cărţi de Metamorfose, în. care se 

coprirde faimâsa poveste a' Asinului de aură, Iutr'ensa se espune 

schimbarea Gmenilorii în animale priu puterea magiei, ceja-ce e uă 

alegoriă la deprinderile timpului şi uă satiră în contra misticismului. 
” Poesia lirică e represintată prin imnurile crestine ale lui ATRE- 
LIU PRUDENT;U CLEYESTE, spaniolă, pline de simţiminte 'religiâse, d- 

pol prin intusiastele pocsii ale lui ceiv sepoviu dintr'ală V seculii, 

In poesia didactică, se deosebiră : TERENTIASU MAURU Cu tracta-
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tulă seii în versuri De litteris, syllabis, pedibus et mctris; qu. se- 
RESU SAMOXICU Cu cele 1115 versuri esametre 7)e medicina; u. Ava. 
OI. NEMESIARU Cu Operati despre vânătâre Cynegelica; s. RorU A- 
viu, care traduse din noii Fenomenele lui Arata, Descrierea pă 
mântului (Periegesis) de Dionisiu, şi în 703 iambe uă JJescriere de 
la Cadix până la Marsilia; PRISCIANU, Care scrise De ponderibus et 
înensuris şi poema De laude Anastasii împeratoris; cu. nUTILIU 
SUMANTIANU, Care lucrase în versuri elegiace 2 cărţi intitulate Iti: 
nerarium, forte alterate astădi. . 

$ X.— Prosa,. 

In istoricii acestei epoce, dintre care cci d'ântâiii suntii autorii «[s- 
torică lui Augustă» (E. Sparţianii, Volcaţiu Galicană, Trebeliii Polio- 
ne, FI. Vopisca, Elii Lampridiiă și Iulii Capitolinii) se obserră, ca 
ceva caracteristică, lingaşiraa domnitorilor âncă în viâţă, critica a- 
mară în contra celoră morţi, lipsa de artă, uă limbă grecisată, ame- 
stecarea unti fraseologii străine, unnă stili poetică, fără rigdre şi 
fără îngrijire, Ca istorici, cată să se menţioneze AsAsc MARCELISU, 
Grecă din Autioch:'a, care scrisese 31 cărți despre evenimintele în- 
timplate de la Nerva până la mortea lui Valente; pauru onosiu, d'aă 
escesivă credulitate; s. Auneriu vicroa, autori de biografii sub ti- 
tlulă De ciris îllustribus, compilate după cele perdute ale lui Cor- 
neliu Nepote, şi seszu ntFO, care compuse uni Bretiarium despre 
victoriele şi provincicle romane până la Valentiniană II. Câte-va 
urme de elasicitate păstrâză numai compilatorii, mai cu semă Eu. 
tropiu şi Justinii. rurnoziv, secretarii alii Iul Constantinii celii mare, 
trebuise să studieze forte multii pe vechii scriitori, ca să compuie, în 
10 cărți, istoria Romei de la. începutii până la domnia împăratului 
Valente, sub titlulă de Breviarium historia romana, JUSTINU COT- 
pilase asemenea pe Trogu Pompeiu, scriitorii meritosă din epora lui 
Augustă, şi astfel luâ dintr'ensulii materia şi forma operelori sâle. - 

Elocinţa, devenindă inăgulităre, se nntresce acum din declama- 
țiuni reci şi interesate, precum resultă din puţinele pauegirice ce 
ne-aii rămasii âncă din acele timpuri. Sub domnia Antoninilor, ea 
întâlni unii cultivatori însemnatii în x, coaxeriu raoxzoss, auto- 

„ xulă unei interesante corespondinţe epistolare, şi dete câte-va seli- 
piră luminâse prin opera lui Qu. AURELIU SIMACU, în apărarea, pentru
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ultima 6ră, a causei păgânismolui în contra religiuniă crestine; care 
îi sdrobia puterile şi o gonia din scauni. : - iu 

Dominiuli filosofiei fa năpăditii de misticismă şi de doctrine sin- 
eretice, ai cărorii propagatori se făcuseră, filosofii neoplatonici, spe- 
culândii asupra celorii mai ciudate superstiţiuni privitâre la puterea 
spiriteloră şi la eficacitatea mugiei. Ast-felă se arstă în operatele lui 
APOLEtU, sub titlurile De deo Socratis, De doymate Platonis (li- 
bri IL) şi De mundo; în comentariele ce Maerobin făca Visului lui 
Scipione, prin care Cicerone îşi termina scrierea sea De republica, 
şi în cartea De die natali a lui cexsonixu, Cu tote acestea, stă cre- 
stinismoli, pe care "lii adoptase, sâii bunătatea propriului sei ta- 
lentii, conduseră pe A. 3. 7. SEYERINU BOLTID, care înflori sub domnia 
lui Teodoricii, la uă filosoiiă mai nobilă şi mai curată, Imbrăţişiândă 
doctrinele peripatetice, elă ne lăsă admirabilu'i tractatii De conso- 
latione philosophice, în 5 cărți, compuse in prosă şi în versuri. Lau- 
dabili prin malţimea cunoscinţeloră filologice şi archeologice suntă 
comentatorii şi gramaticii acestei epoce, între care figureză mai 
cu sâmă aur.u Gecuu, seriitorulii Nopţilorii atice (XX libri), şi aAu- 
RELIU MAcROBIU, autorul Saturnalelorii (libri VII), amândoaă scrieri 
cu subiecte numerâse şi c'uă felurită erudiţiune. Asemenea suntă de 
notatii De philologia şi De muptiis Mercurii ale lui MARTIANU CA= 
rzLa, De proprietate sermonis a lui xosu MAnceLu, în fina operele 
lui SESTU POMPELU FESTU, FAB. MARIO VICTORINU, ELIU DONATU; D1o- 

“NEDE, PRISCIANU, M, SERVIU ONORATU, coxsenriv, etc. privitore la ora: 
toriă, la gramatică şi: critică, la arta versificării cte. 

Sciinţele fară cultivate şi dâusele. 3. rinwicu uareanu scrise 7 
cărţi despre astrologiă; moneszo fu autorulă operci De vocabulis 
veimilitaris. Esisti asemenea, diferite tractate şi colecţiuni de pre- 
scurtări, cunoscute sub numele de Auctores gromatici s6ă rei agri- 
mensoricC. FLAVIU VEGETIU scrise Insiitutiontn rci militaris libri V. 
0. IULIU sOLINU estrase după Pliniu Rerum memorabiliusi collecta- 
Mea; CELIU AVRELIAxU produse 8 cărți medicale numite Tardarum 
site ehronicarum passionum şi 3 Celerum site acutarum passio- 
RUN; PLISIU TALERIANU 4 De morbis; cs. MARGELU BMPIRICU Uă carte 
“Medicamentorum, culegere de recete espuse în cca mai mare parte 
de Scriboniu Larga; runriu veceziu uă operă despre sciinţa. veteri- 
bară intitulată Mulomedicina sive De arte veterinaria libri IV. In 
ramura economiei domestice şi rurale, se semnalară PALADIU RU= 
TILIV EMILIANU CU Opera sea De re rustica în 14 cărţi; Aeiciu cu 10
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cărţi De re coquinaria scă culinaria, (si De opsoniis et con- 
dimentis!, Pe lângă acestea, se produseră lucrări geografice şi cos- 
mografice, €nsă mai =u deosebire juridice. Intre celc cin armă, ma- 
rită <e fă menţionate Edictun perpetuum, culegere de savu; 1c- 
LIANT: NĂ Operă asupra dreptului civilu de urc car; De origine 
Juris et omiium magistratuum =t auccessione prudentium de sesrr 
POMPOXIU, lucrări'e meritorie ale lu E0rIU PAPINIANU şi PosITIr 
uuerase; Sentinţele ui sum 2AcL; în âne producerile lui Enexir 
soDEsTIxt, care redete 6re care splendsre jurisprudinţet clasice. Z- 
dictum perpetuum fu completati prin Codea gregorianus, Code 
hermogenianus. Codez theodosianus, Novele (scilicet Constitu- 
tones), Codez justinianeus și altele, care formară unii deplinii Cor- 
Dus juris. ii 

Crestinismulii produse vă mare reformă în literatură, în filosofiă, 
în artă, prir operele aşa numiţilorii «sfințipărinţi» ş'ale altorii serii- 
tori crestini, nsă făr' a pute-să îmbunătăţâscă formele corupte, ci 
corumpendu-le şi mai multă, pentru că te siliaii să esprime idei ne- 
cunoscute celorii ce formaseră şi întrebninţasenă pân' atunci limba 
latini. Cei mai însemnați scriitori eclesiastici suntii : e. sezut 
TERTULIANC, Care scrise diferite tractate pline de erudițiune; aa- 
xoBiU, autorulii celorii 7 cărţi Adrersas gentes; MIsUCIU FELICE, 
care compuse dialoge sub titlulă de Octariu; ceLiU LACTANTIU FIR- 
mAxU, tractate de inorală dogmatică şi libros VII Institutionun 
divinarum; ceciuiu cienlaxu cu 8l Fpistolae; ECSEBID IEROSIMU, tra- 

ducătorulă scrieriloră sacre sub numele de <Vulgata>, care lăsă 116: 
epistole; Aun. accuszixu renumiti prin Confessiones şi De ciritate 
dei; în fine saLviaxu cu VII) cărți De gubernatione dei. , 

In restimpult acesta, pe cândii a răsărit limba grâcă ce întin. - 

dea şi lua preponderanţă, condiţiunile imperiului de apusii ereaii 

ast-felii, în câtii nu permiseră sc se realiseze şi reforma “iterară, după 

cum se îndeplinise reforma -eligiosă şi filosofică. “nvasiunile barbari- 

loră, resbelele necontenite, evilirea popârelori *ub spata cuceritori- 

lori aruncari în întunericii oră-ee ramnră de cultură. Și cândă, mai 

apoi, acestii întunericii începu să ce răsipescă, :tunci diferitele po- 
pâre, care vorbiseră limba latină, mai cu sâmă pe cea rustică sci vul- 
gară (sermo plebeius), atunci nu mat înțelegeaă idioma din Laţia,, 

ci fiă-care, de la locuitorii Spaniei şi Galiei până ia colonii aduşi ce 

Traiani în Dacia, se silia să 'ş formeze aă timbă aropriă, saţională, 

derivată totii din cca latină, nsă renoită cn sotolii, pe alte base şi 

cu ună caracter pronanţată de individnalitate distinctă.



VERSIFICAREA LATINA. 

CAPITOLUILU |. 

DEPINITIUNE ȘI DIVISIUNE, 

$ 1. — Metrica [pezgraj 1] e acea parle a srama- 
ticei, care se ocupă cu studiulii sâi cu regulele speci- 
ale privitâre la măsura [uscpstv *], composiţiunea, felulti 
şi legătura versurilorii greco-latine. | 

In limba latină, versulii? e formatii din cuvinte ale 
cărorii silabe ati cuantităţi anwne determinate de re- 
gulele prosodice. Acels silabe, împărțite în grupe 

1. Subinţelegendu-se =5/w : măsurarea, arta versuriloră, uzată, 
pm. A se veds Pantea I, Prosodia, cap. |. $, 5. pag 18 şi cap. XI, 
$. 62, pag. Gl — < Doctrina metrica est scientia metrorum. e- 
trum est series -teriporam certim mensuram liabentium». (lo îo- 
fredi Ilermanni Tipitome doctrine metrice [Lipsim. 1860, ed. IV] 
lb. |, ȘI. 

„2, De unde zzgov, mensura, modus sti pes [055]. , 
3. Versus la începută însemna lineă stii rândii. Cf. Partea Ț, 

Prosodia, pag. 17, nota 1, -
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de câle două, “fre sâni patru, lormeză ceiu-ce se 

chiamă meseri scii picidre!. 

Intr'unii versii, pote intra una s6ii mal multe mă- 

sur de felulii acesta. | 

$ 2. — Piciorele scri mâsurile prosodice suntii de 

dou, de trei seit de patru silabe”, avendii numirile 

următore : 

[. Piciorele de dou silabe sunti : 

Pirichiulă |Pyrvhichius 3].  — — : dis, pete, bună, leit. 

Tambulă  |lâwmbus]. —-— i regănt, grărt, dtâs, 

    

   

1. <Nlois "5330 Tăts GIANNI pă: 

cv opizs dan du îns S350%ati Î, 3 

zi uizau şi size zuduazws scholiastes, în Seriptores melrici greci 

(Lipsite: 1866. edit. Westphal. vol, 3) pag. 130.— Numirea de picicre 

sa dată, prin metaforă, duză pic'orele animaeloăi : să 0 să 
oaza zisa Gunhaia Dura zridas drop ătesla uzzazaztaiis Siănzcat 

a sân ms Frbuts oda, În 009 Trtadrzat Tg Vas C%ig Yăg 
. + . 9 eu 
SUE TI DOE a SPA GITIL IT AX 4! 4 Y . văii     

  

pa aa ANS ._ 
Toi Şunay 70 023 AMINO: XI se 

Suzi Săi 70 Dă RIO Spa ITȚUi3t 

  

zrj. 36035 DAT has ITI 

x2d. Zr sc rio, edculiuda = 170 Dupri &ROXEXUIT:» 

2. Ca piciore simple s> poti coasidera cele de două și de trei si- 

labe, Cele de 4, 5 stii 6 silabe se numescii sizigii (sărzăgiu, sutura, 

conjugare, îmbinare, unire] sei şi dipudii [âzoiiz, de la îto sâii 

Zis și 2035-03, duuă piciure]. pentru căse poti privi ca în- 

trunire a două piciore de câte două scii trei silabe. In genere cnsă, 

cuvintele lungi, care presută sizigii -- ca couspicirimiis, măgnăfi- 

cenliar — se des:ompuniă în piciore simple. «lam pron, qucd plures 

«nam tres habet sylabas, ntuneras a quibusdan:, non pes habetur» 

dice Cicerone în Orulur [INIV, $. 218]. Quintiliană, în Institut, 

orator., lib IX, Ş 1V, uv. 95, dice: «hetrorsum autem nequc plus 

rribus [iiquc, si nou ternas syllabas habebunt, repetendi crunt! neque 

minus duobus; alioqui pes erit, non numerusr. | 
3. etduem alii pariambun: vocant>. Quintil, lib, cap. 1V. $. 80, 
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-Zrocheuliă scă Coreuli !. —— : ărdăr, relbis, mâtre, 
Spondeuli [Spondeus]. —— i Omes, cudăt, văz. 

ia Picidrele de trer silabe suntu : 
Zribrachiulă ['Tribrachys). — == i măliăs, ăuimă, lăgiti, 
„A uapestulii [Anaprestes]. — —— i pătros, domina, bonităs. 
Dactilulă [Dactylus]. | —=——: omuiă. principis, mzlitii. 
Amfibrachiuliă LA mphibrachys). == i ămără, dădissă, legi tii. 

„ Bachiulă [Dăcehius)]. =——— i dolores, honorăut. 
„Antibachiuli [ântibacchtus2]. -—--— : prăciptor, cudietăr. 
Creticulii [Creticus%]. ——— î continent, fecărănt, 
Molosulii (Molosus]. — == ârdores, cântemplăus 

III. Picidrele de patru silabe suntu *: 
Proceleusmaticus. - = — i hominibăs, mămiriă, duciăris. 
Peon primus. = i hăstăriă, [al minibiăs, fecărimiis, 

    Sao,   

“0 zw0ii pas ud zapiau30s axeze, în 7 2 <Ehat zau dz ; 
"Hepheest. Schol,, op. citat.. pag. 195. | 

„ Î. In latinesce Zrăchicus [gustos] sei Chărtos, Chărius şi Chi- 
reus [Acrătos], după termenulii grecescă. In metriea-grecă, se da nu- 
mele de osos tribrach'ului [gasea 33]. - a 

2, "Avazarpitas, numiti şi Palivabuchiulă (Pălimbacchias]. 
3. Disi şi Amfimacerulă [3mphimăcer] scii Amphimeerus [An 

" ziuxazas]. «Media inter longas brevis faciet' am phimacrum, sed fre- 
«uentius e.us nomen est creticus.» Quintit, ibid. $. 81. 

4. Celii mai însemnată din aceste piciore este pednulă |pjeeou], 
Esistă ensă şi uni piciorii de cinci silabe, numită doclinius |2pitus], 
a căroi schemă este uni antisșastii îpereatalecticii —— —_-, 
Scoliastii lui Eschile li mai numescă «fvduty drzăzrur quia oi 
tempora habet» gice Hermann, Despre densulii, a se vede Cicerouis 
Orator. Ş. 61. Quintil anii, vorbindă despre peonii şi dochmiu, dice 
-prior în quatuor, secundus în quinqae exeurrit>. Inst. orat. lib+r 
ÎN. cap. IV, Ş.79. A se ves Hermanni Lit. Doctr. Aer. Cap 
XXI, $. 22: —974, - 

Ş 
€ 
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Peon secundus, = = i imoribăs, răeditrerit, mninlesti. 

Peon tertius. = — — — i glriosă, răpeticit, ăpălentiis. 

Peon quartus = — i ciltrităs, ăpăriiint, răcipiant. 

Jonicus a minori, . :: ————: rădeintes, ădălescens. 

Ionicus a maiori ———=— : călcăribiis, contendite. 

Diiambus. = ——— î pătentăce, săreritas, lăgeniiut. 

Ditrochius [Dichortus]. — — —— : permăneră , cuzărămiis 

Choriambus. —=— —— : prospiciiint , nobilităs. 

Antispastus, _——_: părăllăistrăs, cimăbatis. 

LEpilritus primu. i vălăiptătes , sălitântes. 

Lpitritus secuudus 1, —__— : comprobăvi, împtrătriz. 

pitritus tertins 2. ———-—3 duetărităs, cânsenticns. 

Epitritus quartus ———— î colludlără, ornămentă. 

Dispondeus 5, ———— î oblestări, prceptores. 

Ş 3. — De şi aceste diferite piciore, combinate 
între dânsele, compunii versurile din punciulii de ve- 
dere prosodicii, -totuşi esinţa, versului consti mal cu 
S6mă în vitmuti + 

Ritmală [ Podusz ?] este îmlădierea, voci, armonia 

1. Numită de Efestione şi ezuyaizi “ensiauos» SG hagtais, pr - 
ciori carică. Cf. Seriptores melrici greci, loc, cit, 

2. In grecesce disăi şi ctzufazr, “ezoăornoso Sâ “Pios, picioră ro- 
danii, ibidem, op, cit. i 

5. Efestione, în "Iypaztătos mezi uzzceov îlă mat numesce aseme- 
_Dea €zzozazl saucongdiaa, 

4. Ritmulă e cadenţa şi mudolaţiunea ce resultă din pronunţarea 
vorbelorii, Piciorul sfii metruiă resultă din cnantitatea şi nume 
ulii silabeleri : calterum csse quzlitatis videtur, alterrm quanti- 
tatis» ice Quintilianii, Institut. orat. lib. IX, cap IV, $. 47. 

5. Latinesce numerus [cadență sâă modulaţiunej. «umor us qui 
grace Eul vocatur» (ice Cicerone, $.'67 în Orator. c. XX. Quin-
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şi cadenţarea produsă printr”uă succesivă şi continuă 
ureare şi scoborire a întonărir. Cea d'ântâiui, urcarea 
voci în pronunţarea, silabeloru accentuate, se numesce 
arsis [ăpsts. Cea d'a, doua, căderea s6ii scoborirea, 
întonărir, care face ca silabele să fiă pronunțate mai 
văpede şi fiiră apăsare, se numesce /esis [Best]. 

$ 4. — Arsis primesee accentulii tonică, s6i ac- 
centulă ritmicii, numită ictus [lovire,- bătaia], care se 
însemnâză în metrică cu”: tine păter, dmniă, die 
milă, cârmint, fecerăm, încăpe, ete. 

tiltană numesce ritmurile numeri : «numeros fuliucus aceipi volo». 
Inst. orat. lib. IX, cap. IV. $. 45, «lazz îi za i 
veziy 6 fuluda” dufzst aa vatudraeisezas ci od piu "ev 305 utzeuts, d 

  

- , 
25:3 Toy Azov 

"1ă 43 2 Todos zau Ed văz 0 £ulrabs Exzshojuzvog 70 dd fu px 
uziws azur, va Pa Tano z0dâi aa ras ztgiie ua dgas pat înto 
zrow9 sta. Etestione, op. cit. supra. 

1. « Arsis est elatio tempuris, soni, vocis; thesis, dep vsitio et quz- 
dam contractia syllabarnms. Marius Victorinus cit. în Zhâses suppl, 
de metrigue aucienne. [1881. pag, 2482] şi Benloew în Precis Pune 
theoric des rhythmes [Paris-Leipzig. 1862-1863, 1 parte, p. 20-21, 
29-31], —- Termenii de arsis şi lesis crea întrebuinţaţi în inustea 
şi în jocurile grece, Jetus să bătaia crea timpulii tare, cândă dăn- 
țuitorulii bătea în pământii cu piciorulii, dopă măsura cântecului, 
's€ă cândii capulă orchestrei bătea cu degetulă în jesă [arsis]. Rădi- 
“carea crea, din contra, timpulă cândă dănţuitorulii își rădica picio- 
rulă în susii, precum şi cândă capulă orchestrei îşi rădica mâna. Dori 
-Sramaticiă Jatini făcură uă erâre în întrebuinţarea acestori termeni 
puindă pe unulii în loculii celui-l-altii. Fiindii că deră acâstă confu- 
siune s'a admisi de cek-ce s'a ocupatii cu metrica la începutulii se- 
"colului, şi fiindă că s'a adoptată în mai tote tractatele de prosodiă, 
vomnii lua şi noi pe arsis în înțeles de timpi forte (apăsată), pe 
tesis în înţeles de timpii mdle (uşiorii). — A se vede şi Denoist 
în Prosodie et Alttrique de Plaute, ca studii la traducerea din 
AMorceauz choisis de Plaute [edit. fr. Paris 1872],
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ASIS SI Test, 

Tesis nu primesce nici ună accent, ânsă, spre a 

se arăta că pronunțarea'l e domblă, unele prosodil e 

însemnâză cu: tanc păter,. omniă, die mihi [6rii cu - 

euantitatea prosodică : fine păter, dmnid, dic mihi|. 

$ 5. — In regulă generală, arsis cade tot-de- 

una pe silaba lunsă după prosodiă și pe cea întonată 

în vorbirea ordinară, adică "n prosă, cu tote că cea, din. 
urmă nu compteză pentru facerea şi verificarea versului!.. 

Tesis est» în generalii uă silabă scurtă. | 

După gramaticuli Priscianăi* şi poetului didacticu 

'Perenţianti Maurulii?, «rsis se numia la Roman partea 

d'ântâiu a vorbei, până la silaba accentuată inclusivii. 

Gri tesis partea următâre şi asupra căreia vocea tre- 

cea fără s'apese și făr” să se oprâscă*. 

1. Zetus, care cade pe arsis, are atâta influinţă , în câtă adesea. 

chiară câudii cade p'uă silabă scurtă, îi dă valârea de lungă. Acesta 
se întemptă de preferinţă cândiă, după acea silabă, urmeză vă pausă.. 

Scoliastii Jui i-festione dică că «3 fus ms fohezat Zăzat pas pe, 

GU p Bhhatii vo ua To capia poor moi vaza». Seriptores: 

metrici graci (Lipsice, 1866] pag. 31, $6. aAcestii accentii sta in. 

trebuințată la începută ca să arâte lipsa unei vocale. Sabellii., 

Uinbrii, Oscii şi vechii Romană îlă punea ca să arte lungimea u- 

mei vocala: fiito, hora, lidi etc. D. Pezzi, Gramm. stor.-comp. p. 44. 

2. Despre gramaticuli latinii Priscianii, a se vedă Partea 7. I'ro- 

sodia, pagina 16, nota 3. 
8. A se vedi, desore.xramaticulă şi poetul latină Terenţiană. 

Maurulii, Versurile iambice cap. ILL de mai la vale. 

“4, Lu omniu, m crea arsis şi niz tesis; în dizerunt, die ere 

arsis şi runt tesis; în adlamini, aduld arsis şi mini tesis ete, Pri-, 

ectanii se esprimă ast-telă : «Quandov dicimus natu, elevatur vos, c:: 

cst arsis în tu ; auando vero ra, deprimitur vos, et est thes'sr.. 

să a nota ps  p9 8. Dot N Doi marea ata 9 dea



Piti Mt rasta. n) 

Urmâză daci că ori-ee piciorii are uă arsis şi uă 
tesis : noete, Jeguntur (nâetă [năetă], legiintie [lăgiin- 
tic). Prin urmare, versulii posede. mar multe arsis și. - 
mai multe tesis, din a. căror suecesiuna resultă ea- 
denţa, adică rima ! 

Ş 6. — Dâea, piciorulii are dont silaba lungi, 
cea d! ântâiti se consideră ca. arsis, cca Va doua ca 
tesis :-pă-tri. Cândii două silabe scule înlocuieseii pa 
una lungă, cea d'ântăiii senrla e în misis. Vomii ave 
A6Grii : ” 

$ 7. — Ritmulă care merge de la arsis la tosis 
se numesee viii seoboritori (rhylhmus descendens), 
ca în ndelă, omniă. Cel cara merge de la tesis la ar- 
şis, adică de Ia silaba mar puţinii întonată la, cea mat 
multii intonată, se nomesee rituri suitoră (Ohytlons 
ascendens), ea, în lgitntiir , verăcăbilis, ete. Lmându 

Prisciani De Accent. pagina 123) ap. Onicherat, Prailc de ver- 
sification latine (Paris, 23 cdit.] pag. 812, nota 1], 

1. Ritmulii fa midloculii prin care popărele neolatine sâă roma- 
nice trecură de la proseulia elasică la metrica modernă, căci rima nu 
pote fi considerată în genere de câtii ca nă alteraţiune a ritmului. A 
se vele capitolulii intitulată Noţiuni istorice asupra tersificivii 
latine, la finele broşiarit, -
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esenple din limba română, amii ave rilme descendinte 

in cuvinte ca puisere, dicere , picură, si ritme ascen- ” 

“ dinte în vorbe ca pecdte, răpedire, haiducii, ete. Cât 

despre versuri, ainii axă ritmurt descendinte în : 

Codrii se trezăstii, 

Prindele şoptescii, 
Stelele selipiscii 1, 

cusă ritmuri ascendinte în versurile următdre : 

Pe A'rgeşiii în just, 
Pe unii mălit frumosi 2, 

$ 8. — Pausa del sfirşitulii ori-cărul versti latină 

depindându de înțelesulii frasei, de punctuaţiune şi 

de felurite alte împrejurări, e de observatii : 

1] că, în versii, ultima silabă este indiferinte (indif- 

fereus), după preceptulii lur Cicerone că snicI chiarii 

în versit nu importă dca ultima silabă e scurtă scii 
Jung 85 

1] că ultimulii picior, care închiăiă versulii [izaza- 

1755], adesea remâne incompletii. 

Ast-feli, câudă ultimulii piciorii din versii îşi are 
iste silabele necesare, versulii se numesec acatalectas 

1. Mihu Cupilulii, «Puesii populare» culese de d. Y. Alecsandri, 

| Bucurescă. 1866] pag. 6. 

2. Monastirea de Argeşiu, ibideim. 
3. «Postrema syllaba brevis au Longa sit, ne in versu quidem re- 

tert», Ciceronis Orator. capit. LNIV, Ş. 215, ediţiunea Orelli, vo- 

lumuliă ], pagina 440.
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[2zacă)gztos 1]; cândii la fine îi lipsesce una sâi mar 
multe more, se dice versus cataleclicus [zazohrazads 2] 
şi a-nume cafalecticus în syllabam dâca, din acelii pi- , 
ciori finală rămâne uă singură, silabă , catalecticus în 
dissyllabum d6ca'1 rămânii două silabe Ja fine. Cândii 
are uă silabă mar multă de câtu trebuie, se numesce 
îpermelru s6ă versus hapercatalecticus [5ztnuzzpos ? s6u 
Snepuazahmerta6s]. Cândi din ultima dipodiă lipsesce 
unii întregii picioră, versulă se dice brachicatalecticii 
[Drachycatalectus]. | 

Silaba prisositâre a versului ipermetru e suscep- 
iibilă de elisiune : de aceia versul succesivi în- 
cepe cu uă vocală, pentru ca să se pâtă face elisiunea: 

Sternitur înfelix alieno vulnere, ce celumgue 
Adspicit et dulces moriens reminiscitur Argos 

Silaba ipercatalectică e mar tot-d6-una cuclitica, 
ue S6ii ve, Grii între cele două versuri esiste uă strin- 
să legătură, .uă continuitate de înţelesti şi de pronun- 
ţare, fără cea mal mică pausă. 

$ 9. — Piindit că piciorulă prosodieui sc me- 

]. ezazăruza uxăsizaa utoza baz. Tipa zehzyzatuy ada Aba 
pa». Efestione, loc, cit. 

2, hazanzztz5s, schiopii, trunchiată, incompletii. <Razanaziă îi 
iza pzuztoatvuvy pa dos zehzuzatey miza. 1den, ibidem. 

3, Din ya: [supra] şi ze [metrum] : care trece peste măsură. 
a magari a îi U9a 2603 zi este Toustha e uizus 005. Axe 

   
za: piv za iod mipptezeley, Glzav Ezăzazas sîv Ev <fi autuyia 
zau spusddaios î. 1d. cod. op. “ 

4 Versuri din J/neida lui Vergiliu.



42 DIPOD A. SCANSIUNEA, 

trulii e unitatea de mâsură a, versului, de accia și 

versurile s'aă elasatii şi s'au numitii după genul pi- 

_cidrelori. Ast-felii, cele compuse din trocheie [——] 

se numeseti zeysuvi trochaice, cele din iambe [- —] 

„dambice, cele din coriambe [—— ——] coriambice, ete. 

$ 10. — Ritmulii pote să esiste şi întruni siu-: 

urii picioră , care atunci e consideratii ca unitate de 

măsură pentru vers, și se numesce metru. Adesea 

însă ritmulii se întâluesce numar în două picidre, le- - 

sate împreună, ceju-ce se numesce dipodid, Ş'atunel - 

acestă dipodiă ic şi densa numele de metru s6ă mo- 

nomelru, căcă serră ca unitate de măsură pentru unele 

versuri, | 

Ş Li. -— A pronunța fiă-ce silabă după cuantita- 

tea'1 propriă, a întona cuantităţile care primesc ie- 

fus mal cuforță de câtii pe cele scurte, care nu "li 
ati, a număra şi a: deosebi picidrele din care se coin- 

pune versulă, se chiamă ali scanda. 

Acţiunea de a scanda se numesce scandare s6u 

scansiune. 

Spre a scanda versurile, trebuie să se cundscă și 

st se aplice regulele si particularităţile privitore la 

scausiune : cesura, hiatului, sinizesa, si elisiunea, sine- 
resa- Si crasa, dieresa, sincopa, sistola, diastola.. 

anacrusa și basal. - 
1, Capitulele relative !a aceste regule, cara trebuieseii repețite, 

se copriadii în Partea I, /'rosodia [broşiura 1], dela pag 63 - St.



VAPITOLULU II. 

VERSURILE DACTILICE. 

Ş 12. — Se numeseii dactilice versurile în care 

piciorulii dactilicii [âguzoăcs, dactylus!, — ——] nu 
numa! că e luati drepti unitate de măsură [uzzpoy]. 

d6ri chiarii predomnesce întu'a lori composiţiuuc?, 

-Ele aii numiri speciale atâtă după numărulă me- 

trelorii din -care suntii formate, câtă şi după numele ” 

poeţilorii care le-aii inventatii sâă le-ati întrebuinţatui 

de preferinţă. 

Esametrulii:, 

Ş 13.—Versulii csametru, eroicii“ s6u pitică”, disă și 

1, Azzzoăas iusenricză degetii în înţelesulă propriă ali cuventalui, 
Despre întrebuinţarea în prusă a rorbeluriă care formiză ună dac- 

” tilii, a se vede Cicerouis Orator. cap LXIV, $ 217, 

2. cdzazultziu, în 203 modbs 303 apubtovus Di, Bărzuhus îi 

    

aro 305 îmezizuy ufaaus cenzat, Gomig ud aus 20, Base >, Longini 
schol. la Efestione, op cit pag. 161. 

3 Versulă esametra e celii mai insemoatii, mai renumită și mai 
întrebuințatii din versificarea latină. «Iexameter heroieus omai- . 
um imetrorum et antiquissimus ct celebratissimus est “dica Her- 
mann într'a sea Z:pitome doctrine metrice, cap. XXV, $ 306. 

4. Esamotrulă sa mai numesce și eroicii [heroicus], din causa 
întrebuinţării lui în epopeă, pentru celebrarea eroilorii ga faptelari 
reshelnice: «'Hgâbuw, dz 203 as zpăets sâu î.pobtuv zuăzen vevoazihai 260 
deco, Î 2 tăpexazov 3uăzo 36 utazoa os za și fzwzso. Login, schol.. 
in Hephest. 161, Eniă fu primulă poetii care'lă întroduse în versifi- 
carea romani. A se vede, mai la vale, despre Versulă satuvnină şi 
Noţiuni istorice despre rersificarea latină, 

5. Disii pitică pentru că Pita, şrufet'sa lui Apoline, da oraculele 
sele în versură esametre : «z5pdrzz zpâbzo să utaza Pe să Iuiz, Za
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hezameter catalecticus în disylabum!, s'a numiti ast- 
felii fiinda că e compusii din ș6se măsuri sâui picidre ?. 

Aceste măsuri nu potă fi de câtu dactile, care se 
potii înlocui cu spondeie, în virtutea principiului că 

“loug scurte valoreză cât uă lungă: —= ===, 
Celii d'ală cincilea picioră e mar tot-d6-una ună 

dactilă [— — —1, pe când celi d'alu şselea, pote fi 
s6ii spondeii [— —] sâă trochet [— —], fâr'u causa, 

e unii neajuusii versuluy 3. 

Vomti av dârii, pentru esametru, schema următore: 
1 2 3 4 3 

2 >» 2 ; 
i 2. i 

2 Ei 

  

ss via... i i. — 

Ei 2 — 2 — ES , . 

Ver ărăt | atârhnim plăcrjdiquă telpentibiis | ăuris 
Mulcăjbânt Zăphyiri năltos sină | sâmină | flsrâs + 

-Ş 14.—sumeeuln atuneI e mat armoniosii, cândii 

ci uzvcia za di Jeza Enutzzeos Evătuunu, size dur 2a Ss Iu 
vas Epuooav ci zutizat» Longin, ibid. Scrip. metr. grec. pag: Si 

]. IZezameter, pentru că are şsse metre sâiă pic idre ; catalcticus, 
pentru că, de la ultimulă pictorii, îi lipsesce uă moră ; în disyllabum, 

"pentru că piciorulii fnală ae două silabe.'A se vede mai susi 
3 $ 3 despre lipsa scă prisosulă silabeloră din versuri. 

2. De la & [sea] şi utzzos [mensura] : versă de ș5s e piciore. 
3. Acestă ultimă silabă ami spusă că este indiferens, după pre- 

septulii lui Cicerone citată mai sustii. Tricha, in "Eztuzzisuot 36 
Pata uzazea [De norem mutris libelli) i despre csametru : câf- 
VA îi în Buzuhezuu utz0t4 103 2ăzaş ză3 popas adaziztos 0 

cuvei 9303 Dăzzuhui 10. Do gură do în îi zi cedzvzaia, îi ua 

“adraztala . 2ozea sl; daia, “z0/ăou 3, aruediiuroe 

4. Ovidii Aletamorphos, liber, 1, vers. 107—10$,



„ VENSULU SPONSDAICLY, 45. 

spondeiele alternâză cu dactilele, cânda suntu sime- 
trice s6iă cândă primulă picioril e unii spondeii ur- 
matii de dont dactile, ca în versurile următăre : 

Silvăistrâm tăntiji măjsăm mădijtăris ălvină 1 
Exspeeitet făcilimquă fiă'găm vân!tosquă ferântăz?. 

Ast-felii, poetulu pote să imiteze natura, şi să re- 
presinte cualităţile particulare ale obiecieloră despre: 
care vorbesce, făcândii să predomnsscă în versuri dac- 
tilulă sâui spondeulu, prin cesură, prin elisiuny neme- 
rite, prin alegerea, silahelori duleI sâu aspre. 

$ 15. — Când se întemplă ca ală cincilea piciorti 
să fiă unui spondeii, versulii se numesce spondaică. 
In casuli acesta, alui patrulea picioră e unii dactilii. 
&rii cuventulă din urmă de trei sâu de patru silabe. 
In genere spondeiele, ca, orl-ee cuantități lungi, faci 
versulă grecii şi apăsatii : 

| Îi înjtâr sejse măjgnă vi | brâcchiă | t2llaute, 

“ Versurile spondaice, prin greutatea scandărir celut 
dWală cincilea piciorii, ne atragi atențiunea asupra 
însemnătăţii acţiuni ce arctă, asupra cualităţir ce po- 
sedii şi posiţiunir particulare în care se a4a pers6nele 
seu lucrurile despre care tractâză. : | 

1. Vergilii Eglog. ], vers, 3, 
3. Idem cit. ap Quich. pag. 167, 
3. Vergilii Georyie. liber. 1V, vers, 174,
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Margine | târrâlrum porlrăsărăt | „Împltrită!, 
Cara delum sobollâs, măg/niim Jăvis | încrepmântium?. 

Constitit | atque ocullis Phrygi:a âomină | eircămspexit?. 
Pictălrumque jalcent fera | corpără | pitt halrăriim?. 

Asemenea, servă a arcta, greutatea, agonia, ete. 

ZEquorejă: monjstrum Nereidâs | admirântes5. - 

Snprâimamqne aujrâm, pojnens caput, | îrspirăzit€. 

Din contra , mulţimea dactilelorii face versulii mar 

vioiui şi mar răpede. Da aceia, dactilele cuntă apte peu- 

tru a imita iuțela, fuga, şiuieratului ventului ete. 

Quâdriipădântă păltrim sănilti quătii | iingulă | câmpim?. 
Sta figit | înterăjă, făgit | inrăgăjrăbile | tempils. 

Pălvărăjlântă fălgă Rătiili daânt | târgă păr | iigros. 
Hi fiigăjiint, pânijtisquă dăltis răfă'rintir hă/bânis. 

" TIă văjlăt, simil | ârvă fălgă, simil | &quără | verâns&. 
Pinditiirțintărăță dămiis smuipăjtântis O, lvmpi?. 

Cesurile esametrului. 

$ 16. — Cesură propriii disă e numar acolo, unde 

„ Ovidii Metamorphos liber 1, 1, vers 10. 
. Vergilii Lglog. LV, vers 4%, 
„ Vergilii AI”neidos, liber 11, vers. 65 

. Ovidii Metamorphos. liber III, vers 665 

Din versurile lui Catulii [Nereidele zărindii p2 Argonauţi]. 

„ Din versurile lui Vida [despre mortea lui Christi]. 

. Vergilii ZEneidos, liber VIII, vers. 060, 

. Din versurile lui Vergiliu, passim. 

, Citatii ca esemplu de Quintil. lib. IX, cap. 1V, $, d, 
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ințelesulă şi recitațiunea versului reclamă uă pausă 

sre-care ?. Ast-feli, în versului 

Dum vilres aninigaue sijizunt, tole'vate la;bores ? 

adevărata cesură nu e după irpare, ci după ant. 

Esametrulii latină, ca şi esametrulii grecii, după 

care fn imitatii, pote avă trer cesurr principale” : 

" a]. Cesura, pentemimeră [z2autuzpist] s6ă semi- 

juinaria; după arsis a celur Vali treilea picioriă : 

1 2 3 
Regia, | crede mii, ies | est suc;currere | lapsis €. 

1 2 3 ” 

Arma vijrumque cau, 'Pro.jie qui | primus ab! oris ?. 

Acâstă cesură e cea mar de căpeteniă şi cea mal 

"1. «MI. Varro, în libris Diseiplinarum , seripsit se obsarvasse in 
versu, hexametro, quod omni inodo quintus semipes verbum finiret et 

«uod priores quinqne semipedes que magnam vim haberent în cf- 
ficiendo ve'sum atque alii posteriores septem. Idque ipsum ratione 

«uadam geometrica fieri disserit>. Aul Gell, în Noet. Attie. lib. 

XVII, $. 15, et ap. Qaiclurat, pag. 135. 

2. Ovidii Artis amatoriee, liter LI, vers 396, 

3. «Cei vechi. dice d-lu Quicherat. recunoszeaii două cesuri, pe 

cea de două pictore şi jumătate scă pertemimeră |scmiguinaria, pen- 
themimeres] şi pe cea de trei piciâre și jumătate [scmiseptenaria, 
hephthemimeres) făra vorbi despre cesura după unii picior şi ju-.- 

mătate». . 
4 In a cincilea (zî-2] scăi mai bine după a cincilea cuantitate 

lungă a primă jomătăți din versti, 

5. După a cincilea [guingie, quini] euantitate lungă din prinra ju” 

mstate [scmis] a ve:sulni. 
6, Ovidii Pontic. liber 11, eleg. IX, vors. 11. 

7. Vurgilii ZI-ucados, liber Î, vers |. * _



43 TROCHALCA Si EFTEMIMERA, 

armonidsă, atâtă în versificarea latină câtii şi în cea 
" grâcă; 

8]. Cesura trochaică, după prima silabă scurtă a 

celul d'ală treilea piciorii [zară rpizov zpoyaâvi, Secatn- 

dum tertium trocheum)] : 

Odejrunt pec'câră băini virltutis almore 1. 

am celuin terivâraguă mălo sine | numine , | venti 2. 

„Acâstă, cesură se "'ntâlnesce la vechii poeţi, cândă 

„ versulii latinii erea neglesă s6ii nu'și dobândise âncă stă 

vigdrea. Ea e neindestulătăre, cândi nu mare "nsoțită și 

Wu altă cesură, precum resultă din versulii acesta : 

1 2 3 - , 

Sole cajdente, juvâncis alratra. relliquit in| arro. 

Nu e bună, de.câti în unire cu cea următâre: 

7]. Cosura eftemimeră [520juiu=p(c] s6ă semisepte- 

nariă*, dnpă arsis din ali patrulea piciorii, care în 

genere e unită cu uă altă cesură, aflată după arsis 
din ali douilea piciorii, cândit formâză cesura friemi- ” 

eră [eprnutnepris], adică de trei jumătăţi de.versă* : 

1. Horatii Epistolarum liber 1, ep. XVI, vezs 52, 

2. Vergilii ZIoneidos liber |, vers. 133. 

3. După a şeptea [septem, septenaria] cuantitate langă din a 

doua jumătate [semis] a versului esametru, 

4. Etă 'cum cescrie Ausoniu [Zdyl. Paulo suo ap. Qaich. p. 385 
cesurile versului esametru : «DiTnnditur per cesuras owns quas 
w«cipit versus heroicus, convenire ut pos:iţ aut penthemiimeres, cum . 

religuo unap:bsto, aut trochaice cum posteriore segmente, aut sep-
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 Quid relfer, mor]bo în furis, perejamne ra|pinis? 1. 
Torquet a|gens cirjcum et rapildis vorat | zequora | vortex*. 

„Rară şi neindestulătâre cându se întâlnesce sin- 
„gură, ea trebuie să aibă celă puţinii vă trieminieră , . 
însă devine escelinte cn uă cesură pentemimeră. 

Pentru uă mai bună distineţiune, şi ca, resumati, 

„_xomii observa că versului citati mal susii 

Dum vijres aulnique sijnitut, tolelrate lajbores 

are uă cesură' eftemimeră după ali treilea. piciorii 
[-nunt] unită cu uă alta masculină triemimeră, care 
vine după arsis din ali douilea piciorii [-res], sri nu 
una trochaică după ali donilea piciorii (-nigae). 

317, — Cesură bucolică [Rovzodrză zouiij] se nu- 
mesce pausa care se produce la finele celur de alii pa- 

trulea, picior, cândii se termină cuvântul dei uă dată 
cu metrului : 

- 1 2 3 4 Ă 

Dic mibi, | Damoelta, culjâim păcăs? | An Melibeei ? 
Non, vejrum ZEgolnis : nulper miki | tradidit | ZEgon ?. 

: Ruştica.| silvelstrem resojzat Bene | tibia cantum 4. 

Acâstă pausă, consacrată *n speciali poesiex pasto- 

rale, d6să în versurile lui Teocritu, mat rară într'ale 

Jul Vergiliă, nu pote sta fără una din cele precedinte. 

1 Horatii Satirarum liber. II, sat, III, vers. 157, 
2. Vergilii ZEneidos liber ], vers. 117. 

3. Din Bucolicele lui Vergiliu, Eglog. III, vers L 
4. Versă citati de gramaticulii Serriu.
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$ 18.—Uiă cesură secundară a versului esametru 
în ultimulă picior, cu uă monosilabă la finele versului, 
produce uă impresiune viiă şi neasceptată, ceia-ce face 
ca versurile de acestui felă să serve pentru a imita 
situaţiuni ciudate, caracteristice sâii ridicule : 

Et caput | extulejrăt denjsissima | siderejiim nox *. 
Parturilunt monjtăs : najscetur | ridicullăs mis 2. 
Vertitur | interela cejlum, et ruit | Ocealnă năx 5. 

$ 19. — Esametrulă pâte. av6 trei cesuri de uă- 
dată, de şi cea pentemimeră e îndestulătâre : - 

„Infeliz Priamus fartim mandarat alendum £, 

Versulit e ânsă mal armoniosăi cândii are cele două 
cesuri după ântâiulu şi alu treilea picioră, şi când cel 
d'ali treilea e unii dactilă. Alu cincilea, nu trebuie să 
se sfirșâscă printr'uă. cesură, afară de versurile care se 
termină printr'uă vorbă de patru silabe * : ală şâselea 
"0 admite, de câtă în casulă arătată prin paragra- 
ful precedinte, 

3 20. — Monosilaba pâte ţin6 loci de cesură, 
cnst cu condiţiunea de a fi strinsă legată, prin înţelest 

1. Ovidii Detamorphos. liber XV, vers, 31, 
2, Horatii De arte poetica liber, vers. 139. A se confrunta Esopu, 

Fedra [IY,XVIII] şi La Fontaine [V, 10] — In genere, acâstă 
cesură este unită c'uă alta pentemimeră, 

3. Din versurile lui Vergilă, ap. Quicherat, pag. 206, 
4. Din Eneida lui Vergiliu. 
5. De esempla, următorulă versii ală lui Vergiliă «Talia connabia 

et tales celebrent hymenoeos>.
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şi după regulele gramaticale, cu vorba, precedinte 
ast-feli în câtă să nu pară că formâză în pronuu- 
țare de câtă uă singură si continuă espresiune : 

Duc age, duc ad nos : fas illi limina divuma, 

- Cesura, formată de ui, monosilabă e bună, cândă e 
precesă de uă altă monosilabă şi de verbulii est pre- 

- cesă d'uă elisiune : 

Cecropide, nec te committe rapacibus undis?, 
Jam jam nulla mora est : sequur, et, qua ducitis, adsum ?. 

Finala esametrului. 

Ş$ 21. — In genere, versului eroici trebuie să aibă 
la fine s6ti unii cuvântă de două silabe cu accentuare 
trochaică [=], s6ă unulii de trei silabe cu accentuare 
amfibrachică [. : =], ca în cele următâre : 

Tityre, tu patulze recubans sub tegmine făgă, 
Silvestrem tenui musam meditaris ăvână : 
Nos patrice fines et duleia linquimus ârvă €, 4 

3 22. — Cu tote astea, esametrulu . se pote ter- 
mina, cu două vorbe monosilabe : 

Versibus exponi tragicis res comica non vult. 
+ Grammatiei certant, et adhue sub judice lis est5. 

"1. Vergilii Georgie. lib. IV. 
2. Din versurile lui Ovidiu. 
3. Din versurile lui Vergiliu. * 
4. Vergilii Bucolic. 1, v. 1—3, - 
5.Horatii De arte poetica liber:
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$. 28. — Esametrulăi nu admite la fine cuvinte de 
cinci şi de şâse silabe. Esemplele ce se întâlnscu tu 
asemenea, finale suntii rare și puţină recomândabile. 

Totuşi, se găsescii esametre terminate 'n vorbe de 
patru silabe 1] cândă suntii nume proprii, 2] cându. 
versulă e spondaicii, 3] cândă se întrebuinţăză ux 
vorbă imitativă, de esemplu : 

Dic imihi, Dameeta, cuium pecus? An J/ohbăi ? 
Cara detim soboles, magnum Jovis încremzntiătm 1. 

Evolat infelix, et feminea cililati?. - 

Ultima silabă a 'versuriloră ipermetre se elide 
mal tot-d6-una, din causa vocalei cu care începe ter- 
sul următorii”. 

$ 24. — Esametrele, în care vorba, finală rimâză 
cu cesura, pentemimeră, se numesciă leonznet sâii demi- 
leonine : - 

Agricola incurvo terram molitus aratro5. 
Induit ignotas hominum conversa figuras€. 

* Quod nisi et assiduis tertam insectabere rastris?, 

Fiindă că Latiniloră le plăcea să raporte la finala 

3, Din versurile lui Vergiliu. 
2, Din versurile lui Vergiliu.. 

3. A se ved& Partea I [Prosodia], pag. 67 şi Ş 8 de mai sus. 
1. Numite ast-feli după numele poetului Leonius, dintr'alii XIL 

secolă, care le susţina şi le scâsela iviclă. Esametrele leonine aă ui. 
cesura pentemimeră, care rimâză cu fnala versului, 

5. Din Georgicele lui Vergiliă, lib. L, vers, 494, 
6. Ovidii Metamorph, lib. |, 1, vers. 88, . 
7. Din Georgicele Imi Vergiliu.
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sersului cuvântului pusii la cesura pentemimeră, d'aci 
resultă nu că poeţii romani căutaă într'adinsă uă ast- 
felii de rimă, ci că ea, se impunea 6re-cum de necesi- 
tațile acordulur', 

IL 

Pentametriilă, 

3 25. — Pentametrulă, care, după esametru, estă 
celii mai întrebuinţatui dintre versurile dactilice, se 
întâlnesce mal numai în unire cu unii esametru”, şi îm- 
preună formeză unui distichii [ătortpov %]. 

„Poesiele serise "n distichuri suntu poesiele elegiace *: 
de aceia pentametruli se mal dice şi vers clegiacii, : 
versus elegiacus [Eee Eepauds, Alegi5], 

Se! numesce pentanietru [pentămiter, ș zeyrăuzrgo €], 

1, D-lă de Pâletz a apărată cu căldură acestii genă de versuri 
susţiindi c'aii fostă întradinsii căatate, de 6re-ce, din 12914 ver- 
san ale lui Vergilii, suntă leonine 924, adică 1 la 14. 

2, «Propter “equalitatem membrorum non est hic versus talis, qui 
solus ssepius repeti possit>. Hermann, Ep. Doctr, metr, Ş. 342, p. 114. 

'3. Aiszr/ow din dis, de două ori, şi aziyos, rândă, şirii, versă. «Solet 
„hie versus hexamctro heroico subjici, quod antiquissimum est stropha- 
ram genus, Nomen ei elegoram>. Idem, op, ciț: supra Ş 341, p. 114. 
"4. Elegia, de la £ fu [gică hei, cai] este poesia plângătâre, 
:5. «Ti & zeyelay avyaztadat piv tE feo 23 a eveagutepov calzov 

ăputțare d zols xazorpoutvots" U0ey x z0ă dviuazas Zzuya», IIgâzĂc: 
Apmotupafiias Ypzupuzstars, op. cit. pag. 242, 

6. Din arce şi utzpus, guingue snensure, cinci picidre.



54 COMPUNEREA PENTAMRTRULUI, 

pentru că numerulii silabeloriă lui constituie tocmar 

cinci picidre! . In realitate ânsă, se compune din ş6se 

dactile [ună esametru acatalecticii], în care s'a supri- 

mațtă tesis de la alii treilea, şi de la ală şeselea. Prin 
urmare, după arsis care rămâne singură într'alii treilea 
piciorii, se produce uă pausă forte, unii fel de cesură bu- 

colică lungă, uă dicresis, din care causă versulii rămâne . 

împărțitii firesce în două jumătăţi de nă potrivă, numite 

emistichuri. [hâmistichiun , “hptosiytov s6i Ajuioctyas?], 

cu deosebire numat că, în a. doua jumătate, spondeulit 

nu mal pote înlocui dactiluliă?. 

$ 26. — In generalii, vorba finală a pentametru- 

lui trebuie st fiă de două silabe, dintre care una scurtă 

şi alta lungă, s6ii unii jambi [——]. Se pote ânsă ea 
ultima; silabă să fiă ă anceps, căcl iclus, care cade pe 

dânsa, în dă val6rea de lungă *, chiarii d'arii fi scurtă 

1. Quintilianii recunâsce că pentametrulii are unii spondei, obsar- 

vândă 6nsă că ultima lungă face parte din piciorulii care 'ncepe e- 
„_mistichulii ali douilea, 

2, Din Fuuzus şi oziyos, jumătate de versii. 

3. <To uiv noiizov zevirututat; Za En Oanzidoy val amodiluy ua 

cuAziis uzrpăi, ap gr se ad Zu 907Ep04 Tod zi65aş "emisa. 
îxxTdous îi amovăzioys Î xal 2hy zpîdzov omavăsiov xl Toy îcuzeztry Gino 
dvdow. za di dsjzenov zenmumuzoi; mărang Eat do Danzihows 2 aud: 
7a5iy, ââtăpopov». Schol, Efest, op. cit. pag. 172.—Hermann dice că 
«spondei in prima, non in secunda parte admituntur, quia; finen 
numeri commodius et facilius incedere, non augeri tanto pondere 
convenit». Fipitome doctrine metrice, ed. cit. $ 336, p. 113. 

4. A se veds Partea I, Prosodia, pagina 63, nota 2; pag, Gt. 
nota I, şi $ 88, rii în scrierea presinte Ş 5, pag. 38, nota 1.



CESURA PENTAMETAULUI. 35 

din natură. Vomii av6 dsr, pentru versulii penta- 
metru, schema următâre : 

Li. . Ls. . 

2 — 2 — 

Ardită | pâr prăleâps || glărtă | vădat ijtâra. 

  

Împreună c'unii esametru, vomii av ună distichăi : 

Donăe ăjris fejlix, muiljtss niimăjrăbis miss : 
Temporă | si fijrint || nibnă, | sstis diris 2, 
Dim jiivăt | ât valltă ide forltină săjrână, 

 Indăjlibăltâs | ciinctă să|quântăr dlpâs ; 
- At simăll | întănăjit, făgilânt, nâc | născităr | illa 

Agminilbis cămiltim || qui mădă | cinctiis irât 5, 

$ 27. — Cesura pentametrului e în genere pen- 
temimeră, produsă prin pausa care se face după ân- 
tâiulă emistichii. Deca lipsesce, versului e fără armo- 
niă, ca în esemplulii acesta, : | 

Mosta nec assiduo tabescere lumina fletu 
Cessajrânt,, năqiie | tristti îmbră mălaâră gănă. 

Se observă 6nsă că versulii nu e corectă, când ce- 
„sura: primului emistichă e uă silabă scurtă, ca, de e- 
semplu în cele următore + : | 

1. Ovidii Trist. liber, 1V, eleg, III, vers 74. 
2. Oridii -Zrist. liber. 1, eleg. 1X, vers, 5-6. 

1 8. Asemenea din versurile lui Ovidiă, . . - 
4. <Observabis autem ne novissima syllaba prioris coli, quz post: 

daos pedes somipes residet, brevis sit, ne pro' spondeo tertius iam- 
bus obrepatz. Marius Victorinas'pag, 2358 ap. Quick, p. 213. Acâată
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Iofejlix Diţdo, nul!li bene | nupta mațrito : 
Hoe perejunte, fulgis, || hoc fugijente, pelris 1. 

Verbulă est, precesii d'uă elisiune, formâză în ver- 

sul pentametru uă cesură bună şi regulată, de şi nu 

elegantă : 

Seilicet, ut fulvum spectatur în ignibus aurum, 
Tempore | sic dujro &st|linspicilenda fijdes 2.. 

Aut facere, hze-a | tă || dictaque | factaque | sunt5. 

Se admite asemenea ca, cesură chiar uă monosi- 

labă, precesă de uă altă monosilabă : 

Nec veterum dulci scriptorum carmine Musa 

Oblecjtant, gaze | mens)] anxia | porvigi[lat i 

„Pare-se că, prin eleganța acestur versii, Romanit 
ai întrecutii chiară pe Greci, după afirmaţianea lui 
Hermann *. 

$ 28. — Finala pentametraloi este uă vorbă de 

silabă scurtă amii vădută că dobândesce valsrea de langă, din causa 

ritmului, a accentului ce cade pe ea. Cf. $5 nota 1,şi Ş 26, 

1. Din versurile lui Decius Magnus Ansonius, născută la Bur- 
digala [Bordeaux], profesori ală lui Graţiani, fiiulă împăratului 
Valentinianii I, şi fostii consule în anulă 379, 

2. Din versurile lui Ovidia. 

3, Din versurile lui Catulă, eleg. LXXVI, vers. 8. 

4. Din versurile lui Catuli. 

5. «Romani hoc în versa elegantia saperazunt Gracos, maxime 
“vocibus, in posteriore potissimum parte apte dispozitis, cnius rei 

hc cuusa est, quod latina lingua non habet rocabula 3tizova>. Go- 

dorreli Hermanni Epitome doctrine metrica, $ 339, pag. 113. 

6. <Optimus est versus bisyilabo vocabnlo terminatas, pedum fins * 
în medias voces incidente» Idem, $ 339.
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două silabe, avendii -caantitatea de iambi, ca des, 

mei, dei, tii „etc. Cu t6te astea, se mai pote termina: 

a]. Cu doue vorbe monosilabe : 

Quod si | deficijant vijres, auldacia | certe 
Laus erit : | in magjnis || et volulisse sat) est». 

8]. Cu -verbulii est, precesii de uă sinalefă : 

Terra sajlutifejras her|bas ea|demque nojcentes 
Nutrit, et | urti,cce || proxima | szpe ro!sa, est 2. 

-"1]e Cu a vorbă de patru, cinci sei şâse silabe? : 

Forma nijhil magilcis || utitur | auziliis *. 
Quae duljcem cujris || miscet a|maritijem 5. 

Lis est | cum forjma | magna pujdicitije €. 
Protinus | ingenjtes | sunt îni]micitile 7. 

E mal rară terminarea pentametralui printr'unti 
curentă de tret silabe, ceia-ce trebuie evitatit în ver- 
sificare. Uni ast-felii de esemplu ne ofere Tibulu* : 

1. Versii din elegiele lui Properţiu. 
2, Aceste versuri suntă dintr'ale lui Oridiu. 
3, Se găsescii, ca ceva rară, şi finale de câte şepte silabe, în e- 

pota decadinţei, ca următârele versuri ale lui Rutiliă Numanţiani 
Galu; născută la Toulouse şi care scrise, în secolală ală V, ună Bi. 
nerariiă în versuri clepiace : 

Bellerophonteis sollicitudinibus. 
Qui laxet nodos: A mphitrgoniada 

"4. Din versurile lui Ovidin. 

d. Din versurile lui Catulă, cleg. XXVII, vers, 18. 
6. Din versurile lui Oridia. | 
7. Din versurile lat Marţială, 

8. Grecii, dice d-l Qnicherat, n'a cunoscută acestă xegulă, şi 
în generalii se pâte observa că Latinii, adoptândi.versificarea Gre-
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Cultor ojăoraltee | dives Ajrâbs săge!tis. 

$ 29. — Forte adesea, în pentametru, se observă 
rime şi asonanţe, căci epitetulă pusii la cesură se 
întâmplă să rimeze cu vorba de la sfirşitulă versulut 
şi vice-versa. Ast-felii, pentametrele în care cesura 

„ primului emistichii rimâză cu cea finală se uuimescii 
leonine sii demi-leonine, ca în cele următsre : 

Pumex | et canjâs ftondeat | ante comâs 3. 
Et relejvant muljt |] pectora | sica mejrâ 2. 

„"Pare-se că poeţii elegiaci ati cilutatii cu Gre-care 
predilecţiune asemenea potriviri de sunete. 

Possent servitiun mite tenere tuum. 
" Mollia sunt parvis prata terenda rotis 5. 

Tellus in largas est -patefacta vias. 
Et canis arent; torreat arra siți 4, 

Vir, precor, uxori, mater suceurre sorori. 
Qucerebant flavos per nemus omne favos. 

Ne violent puros exanimata focos. 

Hoc dederat studiis bellica turba suis 5, 

ciloră, i-ai adausii pedicila care dânşii nu se gândiseră. Etă pentru” 
ce primii poeţi latini, care imita pe Greci cu scrupulositate, n'aă 
severitatea ce ofere poesia după secolul lui Augustii. Se găsescă 
destulă de desii, în Catuli, versuri pentametre terminate cu vorbe 
trisilabe: chiară şi Properţiă şi Tibulă presintă câte-va. Oidiă Eusă, 
modelulă versificării elegiace, n'a lăsată sii scape de câtă cinci 
sc şâse în numerâsele'i scrieri. : 

1, Din versurile loi Tibulii - 
2. Din versurile Int Ovidiă, cit, apud. Quich, ibid., pag, 214. 
3. Din elegiele lui Propertiu, ibid. 400 
4. Din elegiele lui Tibulu, ibid. p. 401, 

„5. Tote aceste versuri din urmă sunt dintr'ale Iul Oridiii,
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$ 30. — Afară de esametru şi. pentametru, mat 
suntii şi alte versuri dactilice, dintre care cele mal 
cunoscute şi mal însemnate, care se întâlnescit în poe- 
siele lui Oraţiu, suntiă cele 'următâre! : 

III. 

Adoninlii. 

$ 31. — Versus adonius? e ună dimeler dacty- 
licus cutalecticus în disyllabum *, compusi dintr'uni, 
dactilii şi ună spondeii sil trocheii, cu observare că 
dactilulă nu pâte fi nicr-uă-dată înlocuitui cu Spon- 

1. După Ferdinand Schultz, în Zractatiă despre metrica latină. 
3, Numitii ast-felă pentru întrebuinţarea lui în imnurile întonate 

cu ocasinnea serbării în memoria morţii lui Adonis sâă Adoniu, iu- 
” Bită de Venerea şi de Proserpina şi ucisă de unii mistreţă sălbatecă.. 

Aceste serbări se născură în Fenicia, de unde trecură “n Grecia sub” 
nnmele de Adonit. Etă cuvintele lut Luciană în acâstă privinţă :. 
«Etov î: val îv Băideo utya îpov "Agaodizns Dugins, 7ev za x ză Boyta 
“es "ABtowv, Zztzehtovary €dămy î£ va să dpyaz. Adyouat yăp îi Gu zo îp- 
-Yov To 25 YArowv Szb 703 aubs îv ză Yen ză ageston vevezlat x ui 
703 mălzog zumzovzal ze Ex43+0y Ezz0ş val Oowfoyat xal ză dpyta Ezuzetouat, 
xal opizt peyăla stea vă zhy Yebpriv îozarat, "Ersăv Ge ănuzStuvzai ze 
ul XzoxĂaIawovzate îpăTa pi xazaţicvuzt 2 "Afuvit xws Evz va, uz 
sie ât ră Ecten futzn bebet ze uvy pudoAoytovat Xa 5 zov sjtpa ziurous! 
Xa Tăş xepadds Euctovzat us Alyăzzor azoldlavâvzos "Antos, Vuvariv 
î€ oxăa: 03x 207hovat Eupzeadau, sorfvăa trpizv 2arehtouatv” 2v usii futa 
dat xpliot sis oră fazavzat, îi 88 âyoză uoivora: Eebvota: Tanaxterat ol 8! 
prados 25 zhv "Acgoâlery Ousin vipyazat ete.» Acwxtizvoy «legi zis Xugine | 
deo» XXII, 84 | 

3, Doue pici6re dactilice, cărora le lipsesce uă moră şi care sa ter- 
mină în două silabe, ! 

“
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deuli*. Vomii av6 dâră ca schemă pentru versuli a- 
doniu : 

Csăris | dă. 
Terruit | orbem?. 
Toi 8 Gud)pwvuvS. 

Oraţiă Intrebuinţeză acesti versii ca finală, ca re- 
frenti, ca închiăiare a strofei safice. După cum atestă: 
Terenţianu Maurulut, singură poetesa, grâcă Sapfo a 
serisii versuri numar în acestă metru5. Latinil nu Vai 
întrebuințat nici-uă-dată singurii, 

“ | IV. 

Miculii archilochiu. 

$ 82. — Versus archilochius€ minor, numită şi 
trimeler dactylicus catalecticus în syllaban!, e com- 

pusii din dou& dactile c'uă silabă finală cad libitumn». 

_1. «Quo în versu, non solet dactylus in spondeum mutari» Go- 
dofredi Ilermanni op. cit. p 97. 

2. Horatii Caranin, lib, |, od, II, v. 44. 
3. JEschyli Agamemnon. vera. 166 ap. Hermann. 

„4. Terent. Maur, pag, 2431 cit. sp. Iermanri. 
5. Hermanni Epit. doctr, mmetr. $ 289, pag. 179. 

6. Disă ast-felă după numele lui Archilocă, inventatorulă lui, 

poetii satirică născută la Paros, într'alii VII seculi înainte de era 

crestină. La Romani, se găsesce 'n Seneca şi *n Ausoniu, c'ună spon- 
deii în loculii dactilului de la începutii, ! 

7. De trei piciore dactilice schi6pe, terminată într'aă singură si- 
labă. <T& pty 7 ze0ripupepă zpos djo moziv oyaibv săv ovapâsv "Agyi- 
e4os 14 ozat 2 Eawp3î8». Script, metr, gr. A se vedă, mai la vale, 
Marele archilochiu.
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„Cele două dactile nu se potii înlocui nicl-uă-dată cu 
spondeie. Schema lut ra fi dâru : 

aaa 
Pilvis & | ămbră săjmlist, 
"Ev t Bajrcvotajâvie?. 

Oraţiu întrebuinţeză acesti versă numai în unire 
uni esametru, după esemplulii poetului greci Al- 
cet. Ca esemplu, merită să cunâscemii următârea, 0dă, 
una, din cele mal frumâse poesil ale lut Oraţiu, adre- 
sată amicului sti 'Torcuatu : 

Dittugăre nives, Redeunt iam gramina campis 
Arboribusque come. 

Mutat terra vices, et decrescentia ripas 
Flumina pratereant, 

Gratia cum Nymphis geminisque sororibus audet 
Ducere nuda choros. 

Immortalia ne speres monet annus et almum 
"Que rapit hora diem. 

Frigora mitescunt Zephyris : ver proterit mstas 
Interitura simul, 

Pomifer autumnus fruges effuderit, et mox : 
| Bruma recuszit iners, 

* Damna tamen celeres reparant celestia lun : 
Nos, nbi decidimus 

Qco pater ZEneas, quo dives Tallus et Ancus, 
Pulvis et umbra sumus, 

Quis scit an adjiciant hodierne crastina summse 
Tempora Di superi ! 

Cuncta manus avidas fugient heredis, amic 
Que dederis animo5, 

1. Horatii Carmin. lib. 1V, od. VII, vers. 14, . 
2, Din versurile lui Archilochiu, cit, ape Hermann $ 291, pag. 97 * Sa Animo amico, sufletului tă, satisfacerilorii tâle, Elenismă imitată după Omerii, care dice asemenea lav îizog,
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Quumm seme] oceideris et de te splendida Minos 
Fecerit arbitriat, , 

Non, 'Torquate, genus, non te facandia, non te 
Restituet pietas. 

Infernis negue enim tenebris Diana pudicum 
„ Liberat Hippolytum:, 

Nec lethea valet Theseus abrumpere caro 
Vincula Pirithoos, 

Vo 
Anacreontiuli. 

$ 33. — Versus anacreontiust, s6u tetramebnr dac- 
tylicus catalecticus în-disyllabum, se compune din pa- 
tru pici6re, dintre care cele Wântâiii trer dactile sâu 
spondeie, 6rii celui d'ală patrulea spondeu s6u trochei. 
Se observă numai că ali treilea e mar tot-d6-una dac- 
tilă şi forte rarii spondeti. Vomu av6 dârii ca schemă : 

“ial h
h
k
 

Ossibiis | & căpilti inhii| mata. 
Tâgquă pălâcălă | nillă r&jsolvânt5. 

1. Minos, Eacii şi Radamante judecaă sufletele răposaţilorii, Arbi- 
tria splendida, sentinţe solemne, luminate, infalibile,: 

2. Ipolitii, fialii lui Teseu, se devotase castităţii [Dianei]. 
3, Voindi să ajate pe Piritous ca să fure din înfernă pe Pruser- 

pina, Teseu fusese înlănţaitii cu densulii, răi mai în urmă fa scă- 
pată de Ercule, cândii acesta se scoborise în infern, 

4. Disii ast-feli după numele lui Anacreonte, celebru poetă greci, 
care l'a întrebuințată de preferinţă. «Io zezpauezplv cls oajĂdafav 
ATOM ATIA0V, (9 mpâzos piv Eprigazo "Agpdogos 2 2awâots» Schol, 
Script. metr. gr. p. 23. Gramaticii Serviu şi Aariu Victorina îlă nu- 
mescă archilochiă, eră unii prosodisti îli confundă ca alemariiulă, 
5. Horatii Carmin. lib, 1, od. XXVII, vers, 24 şi 34,
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Acestii vers are cesura, după a doua s6u după a 
treia arsis. Anacreonte la Greer şi Boeţiu, la Romani 
l'a întrebuinţatii singură, rit Oraţiu şi "n unire uni 
esametru : 

Quo nos cumque  foret mmelior fortuna parente, 
Ibimus, Jo soci|i comijtesqna. 

Nil desperandum 'Teucro duce et auspice 'Teucro, 
Uertas enim promisit Apollo 

Ambiguam tellure nova Salamina futuram, 
0 fortes, peioraque passi 

Mecum sape viri, nunc vino pellite curas: 
Cras ingens iterabimus equort, 

VI. 

Alecmaniulu. 

5 34. — Versus alemanius? s6u .tetrameter dac- 
iylicus acatalectus se compune de patru dactile, cu 
condiţiune ca celi din urmă să nu pâtă fi înlocnitii eu 
spondeulă : 

î m C
c
.
 

. r t € 

Ancâps| fărmol bă|niim morjtălibiis 
Exigui donum breve temporis, 

"Ut velox eeleri pede labaris3! 

1. Idera ibid, lib. 1, od. VII, vers, 25-32, 
* 2; Numitii dapă numele luj Alemanu, celebru poetă greci. Serviu 
dice că <Alemanium constat tetrametro ecatalecto». Eli ilă nu- 

” mesca Archilochium, rii Diomede tetrametrum heroum ex supe- 
riore. 

3. Din versurile lui Seneca, cit, ap. Quicherat, p. 304: A se veds - Hermann, $ 296, p. 98-99,



64 TERSULU NICRU. 

„Oraţiu n'a întrebuințată acestii metru, se găsesce 

Gus în poeţii Aţ:u, Terenţiu, Seneca, Pomponiu Se” 
cundulii, Ausoniu şi Boeţiu. 

$ 35. — Alte versuri dactilice suntii : 1) dimeter 

acatalectus, întvebuinţatii de poeţii greci, 2) trimeter 

catalecticus. în dissyllabum, care se confundă cu ver- 
sulă ferecraticii! cândă are unii spondeii în primulă " 
picioră; 3) trimeter acataleclus care, unită eu altulă 
următoră, dă uniă esametru; 4) tetrameter catalecticus 

în syllabam, întrebuinţatii de Alemani şi de Eschile; 
5) pentameter catalecticus în syllabam, întrebuințată 

de Sofocle; 6) pentametor catalecticus in dissyllabum, 

numiti de Efestione şi Simmieus, după numel epoetu- 

lui Simmias, care l'a, întrebuințată”; în fine unit poeţi 

'numescii dactilice mar multe din versurile coriainbice. 

8 36. — Intre versurile“ dactilice, merită să se men- 

ţioneze esametrulii miură, [uetovpos], unii esametru alti | 

cărul ultimi piciorii este-unii iambii s6ă unii pirichin. 
'Terenţiană Maurult se esprimă despre densulă în mo- 

dulii următorii, prin asemenea miure : . 
Livius ille vetus, Graio cognomine, size 

Inserit Inoni versus, puto, tale decimmăn, 
Prmisso heroo subjungit namgque uzivizey, 

Hymnum quando chorus festo canit ore Triviz:* 

1. Esemple se găsescii în tragediele lui Sofocle. In ali donilea pi- 

„ cioră, spondeulii se 'ntâlnesce forte rarii, ca uă escepţiune. 
2, «To zevsăuezpov vazadrazitav cls tashhatoy, sd rxhouevai Lvanziov 9 

3. Hermann crede că acele versuri, atribuite lui Liviu Andronicu, 
ereaii ale poetului Leviu. ,
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CAPITOLULU III 
VERSURILE IAMBICE!. 

$ 37. — lambulii ” este pioiorulă formati dinte uă 
silabă scurtă urmată de uâ, lungă [--]. Versarilori com- 
puse din asemenea, pici6re, sât în care predomnesce 
iambulii, li s'a dati numele de versuri iambice. 

„3 88.— Pe cândă în versurile daetilice fit -care pi- 
ciori se consideră ca, unitate de măsură a, versului 

 [novzotia], în iambice şi în cele ce ati să ur meze, prin 
metru se înțelege unirea a două pici6re, care formeză 
împreună unii singerii metru, având numai uă arsis ' 
principală, unni sinzură ictus [percassio]. Acestă îm- 
Dinare de două picisre într'nă singură uitate metrică 
se numesce dipodiă [ăzoâia ] sâu piciorii. îndouitii 
[pes geminatus *]. 

$ 39.— In fiă-ce dipodiă iambică, trochaică sâă a- 

1 Invenţiunea versului iambică se atribuie unui Ore-care Jambei, 
a cărui esistinţă se perds într'uă fabulâsă depărtare, ceia-ce ne face 
a vede ceva hesicurii în acestă etimologiă, 

2. Oraţiu îlii definesce ast-feli : «Syllaba lonssa brevi subiecta. vo- 
catur iiimbus». De arte poetica liber, vers 251, 

3. De la îtv şi 25s-26565, done picidre. A se ved6 Partea I, Pro- 
ot cap. XI, $. 63, nota 3. pag. GI, şi mai sus cap. I, $ 10, pag. 14. 

4. «Quod autem binis pedibus, et non Singulis, scanditur,. vetus 
institutum est> Rufin. p. 2712 ap. Quich. p, 215.- «Per monopodiam 
quidem sola dactylica scanduntur, per dipodiam Yero cetera». Aariu 
Vietorină p. 2497 cit. ibid.—Prin pes geminatus se "nţelege propriă 
unii picioră repetati încă uă dată [similis sili].
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napestică, cuantitațea lungă pote. fi înlocuită, ad libi- 
tuz, prin două scurte.. Vomii.av6 dâri pentru dipodia 

iambică : «2 »- = see «e. La "nceputulă fiă-cărei dipo- 
dir şi miar nainte: de principala arsis, silaba scurtă o- 

viginară pote fi asemenea, înlocuită priztr uă lungă, 

ast-felu în câți va fi sz- 

$ 40.— Versulu formații. prin repetirea de şese ori 

â piciorului. iambică. se numesce senariu [sevarius : 

ca | oz | ce [oz loa ee 
El e împărţitit în trei dipodit cu tre! arsis prin-. 

cipale, de unde i-s'a dată şi numele de senariu tri- 

meta [tvimeter orl trimetrus] si ternariă" : 

sau jozo- |uzoe 

, 

1. În cartea” i întitulată Ars poctica, Oraţia se primă ast tata 

despre senariu, la versulii 251 : 

„ Syllaba longa brevi subiccta rocutuz iambus : , po 

Pes citu:, unda eliam trimetris uccrescere jussit 

Nomen iambeis, quum scos rcdderet ictus, 

na e Primus ud extremum similis sibi... 

2. Acestă versit-se mută dice, precum vomă vedă, numai iamnbicii.: 
—Cuintilianii se esprimă ast-felă : «sex enim pedes tres- percussiones . 

habeato.. Inst. 'Orat. lib. IX, $ Ş. IV. No, î5—s«Feritur senarius iâm 

bicus combinatis pedibus ter». Diomede, pag: 503 ap. Quich. p. 215.— : 

'Terentianas Maaru;, născutiă- la 'Cartaginea, 'în' anulii 220, după 

Cristi; în tractatu'i de Metrică [De literis, syllabis, Pedibus a ct: 

melr is] dice despre senariu : 

IR " lambus ipsc se “enim loci! mhanet i 

Et 'inde ndmen inâitatm est senario 

- Sed ter feritur ; hinc 'trimetrus dicitar, 
Scandendo binos qaod pedes conjongimase
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Cândii se compune -numai din patru iambe, 1mpăr-“i i 
ţite în două dipodir,, i6. numirea de- quătenari ius di 
metereze at ci DE e za tată = 

- . ia . 4 
ze ee Pa Ta 

Versvrilg iambice: fiind destulu de' auimerdse mo, 
vomă mărgini a indică, pe cele mal întrebuințate. NE 

e 
| 

g 41:— - Tamibicus trimetei acatalecius a nuntă 
de câtre Latinr- Versus 'senai ius, “după uumerula de 
lorii şse picidre, 6ri de unil prosodisti ianiibicailiă cu 
ratii S6ă simplu. „Schema, lur este cea următâre i. :. » Z sa. 

2 

eh local stofe ii Tia 

NT Bijtus: il]lă. cui | prăcii | năgăjtis =. SE 

Hi 

“i 

Despărţindu'lu în cele trer dipoai, „coniplee ri" “ 
mele) acatai ectus), vomă ax6: = 

Daia 

metru şi pentametu u, din causa deser.lur întrebuinţări 
în comediă şi în tragedia , Invenţiunea lur se airibuie: 

DIR Bă Abis > îllă € du pica rogi Dă i: tă 

“Actstu vesti ieri ise “Ai pusă îndată după esa- 

1::De patru oră piciorală iambică tauate) formânăi doug: ns „.: dii scu' două metre (dimeter]..: 
2. Horatii pod. liber U, carm. II, Y, 1, 

3 „Oraţiu constată acestă în ersurile”i i armătâre q din Aria rpactică. o. Iane socci cepere “pedera Brandtsaue cothurni” _ ÎN Ă Alernis aptutn sormonibas. ct. “popalares -? 
” Vinsentem strepitus et natur rebus agendis,:. 
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lui Archilocă', care se distinse prin poesiele'! satiri- 
ce”. Oraţiu îl întrebuinţză în' descrierea vieţi! pe- 
îrcoute la ţră şi Catulăi în improvisările sâle 

Acestă versii are: | | 
a] s6ii uă cesură după prima tesis a celer d'a doua 

dipodiI (zoui) z2v0npruepije) adică cesura semigauinaria 
dup'ală cincilea semi-picioră; 

0] s6ă ui cesură după a doua tesis din a doua di- 
Podiă (roni, &p rOxuzuz =pijs) cesura semiseptenavia du- 
pă ali șoptelea semi-piciori. 

$ 42. — Iambiculă trimetru nu e Gnsă tot-d-una 
compusă numai din iambe curate, ci, spre -a i-se 
da; Gre-care maiestate, s'a admisă, la picidrele cu 
numeri nesoţă, înlocuirea jambului cu spondeulă, prin 
urmare şi cu dactiluli, 6ră la cele cu numără soţii 
cu tribrachiulă [---] şi cu anapestuli [-.-] în virtutea 
princip.ului că uă lungă valorâză câtă două scurte : 
22 se SG cz, Vomii ax dâră ca schemă 2 
ss su | 2 o 

sa. 

  

". si — .. vu — 

1. Despre Archilocii, a se veds mai sus Ş 82, pag. 60, nota. 6. 
2. Oraţiu gice <Archilocum proprio rabies armavit iambo>. 
3. Se gice chiară că tragedia nu pâte întrebuința namai simple 

iambe : «nbtatur autem în tragediis versus ex omnibus iambis com- 
positus>. Marin Victorinu, p. 2511. 

4. «Io? iau ov dz ezat 1x3ă ui y zis zzorazăs Poezia Tu33 iza TGUZIN, 

Bio 3 TEusI auda pina norii, Dzezuhei Dvăzataz0v zaTă 
ci 333 agzious, 7037 "sa 0: 

12 văaa0 za), Îlzaisz, Epaepiii 
    

, 
Vo SETăgsn i Eau, autor, Tată 

t0v, ibid. pag. 17.
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Ad rivum Samjdam lăpus 8 ăg]nis vânărânt, 
Siti cămpiil[sz. Siipăriăr | stabat iipiis etei, 

Acesti versii nu apare în tâtă puritatea iu da câtă 
în Oraţiă”, de esemplu : 

Qnid vbstrâltis atibis | fundis prăcâs? . 
Non sâză nă|dis strdid|ri năviuis 
Neptiiniis ajf tiindit hijbârnăs săld5, 

Cu înlocnirile menţionate, vomii av€ schema ur - 
mătâre : 

so Lu 

Aceste licenţe şi altele, ca întrebuințarea uner si- 
labe lungi în locului fiă-cărei scurte, afară de ulti- 
mulil picioră, se găsescii mar cu sâmă în poeţii co- 
mici şi în fabulistulă Fedru. Etă ună esemplu din Te- 

“zențiu : 

“Qui quum hâne âcenisant, Nâviim, | Plaătum, Enniiim 
Acciisănt quis | hie nostăr atictărăs hăbăt, 
Qurum &miilări âxoptăt nsejlăgântiăim 

Pătiis, quăm istojrum bseirăm dijiygântiim4. 

'Pabulistulă Fediu, substitaindă fiă-cărer scurte uă 

"1. Phedri Pabul, [. 
2. Horatii Epod. XVII, 53, 
3. Une-ori şi Oraţiii desface lunga în două scurte, ca în Zpoda 

XV, v. 20: cAst 6gă vicissim riseros. 
4, Terentii Andria, prologus.
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lungă;.afară de. ultimulă pioioră, “transformă ast-felă 
versul" senafiă :: i dei 

Bă ee D driii, ? “it a ejs Ji i îm 

In acestă formulă, fiă-c6 liga se pote desface ijă- 
TăşI în două. scurte, ast-felui In câtă versului se mo- 
del6ză numat: dipă arsis , "care se sirite cu putere pe 
silaba lungă a primului piciorii “din fin-ce dipodiă, cu 
mal puţină tăriă;pe, lunga, celur.de ală douilea =") 

Adsupiis aiiejtăr quâm mătărifăm râppărit; mii 
„ Hâne sd pălijvi vârsibiis | sânăriis. 
Diplăx bell dis, îs : quvd|risăm movât 

a d Et quud priiden| ti sităm con|siliu” mănât. 
Căliimniăjri si quis. aii]tăm voliiărit 

il Qusă ârbăres |ăguntir, nsn | tântăza' fir, E 
te ri + Frotis scări Dus meniinălit fibiilis.: 
a tau mi fe Pe Poti ef n 
T$: A3u,— Tambicus dinșeter; acataleetus. SG. zey- 
sus quaternari ius" e întrebuinţatit în unire c'unii esa- 
metru. dactilicii, S6ă cună iambică trimetru, „Forma 
lu este : Taz ENI NN II: "i 

iu zu e ai DI iii n 

Elă'se cotipune dâri din “patru iambe [qauaterna- 
:rius] împărţite : în :două dipodit :/ dimeler].. Nu e de 
neapărată trebuinţă ca cele patru picidre să fiă nu- 
mal iambe, ci la celă d ântâiă gala treilea” se ailmite 

pa f te : : 
i. “Phadri Fabular um prologus. : EI IE O 
2. A se ved pag. 67 de mai susă. . pe



1 

spondeulă şi dactilulă, răi la ali douilea şi ală patru: 
lea tibrachiulă. Vomii aV6 dâru : 

Lo... | 2. x 

o. | 

2 =szi - 2. 

Tabri î5 nives lquă câmpărăt. - 

„Vietară laitiis Casără, 
Câniără trajetavat dăpăs. 

Iu unire cu senariulii precedinte, romii av6 : 
Beatus ille qui, procul negotiis, - 

Ut priscă gâns| mărtăliămm,: 
Paterna rura bubus exercet suis, .. 

_ Sălătiis mini fenărg, ... E 
„„Nee excitatur classico miles traci, 

Nec horreţ iratum mare 
Forumque vitat et superba civ "am 

Potentioruri liminat; * +- -- 

" Asemenea, cu: tinut esametru eroiciă : 
u* Nox erat, et ecelo fulgebat luna sereno- -.-.! 

: Intâr minâ,ră sidără?. 
ENI m EI mt 

“s 4, — Iambicus trimeter catalecticus în Syl- 
labam e compusi din cinci iambe cu uă silaba finală 
şi cu cesura trimetrului acatalecticu? : 

1. Horatii Epod. ie, carmen [1-8 
2. Horatii Epod 15, - 
5. Lia Oraţiii, acesti versii se găsesce însoţindăi unii dimetru: tro- 

chaicii catalecticii (a se vede strofele) şi inii versă archilochiu, Unii
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ae oz] 
sooo 

Non ebur neque aureum 
Măă rănijdet în dămă | lăciinăr 

Non trabes Hymettiz 
Premunt columnas ultima recisas 

Africa, neque Attali, 
Ignotus heres, regiam oceupari !. 

E de observatii că donsula admite aceiaşi substituire 
de spondeie, actile și tribrachie : 

Nane decet aut virili nitidum caput impalire myrto 
 Aăt floră târlră, quâm făriint | sălita, 

Nune ct in umbros:s Fauno decet im molare lucis, 
Seu poscat agna, sive imalit hodo. | 

Pallida mors zrjuo pulsat pede pauperum tabernas 
Regumqne turres. O bate Sesti, 

Vite summa brevis xpem nos vetat inchoare longam?, 

CAPITOLULU IV. 

VERSURILE TROCIIAICE. 

$ 40. — Versurile trochaice”, ca şi iumbele şi a- 
napestele, se măsâră prin dipodit şi în genere admitii 
înlocuirea unei silabe lungi cu dou scurte. La sfirşi - 
tului fii-cărei dipodii, înainte de principala atsis, se 

prosodişti îlă numescii și iambico-trochaieii şi “ă daiă ca formată 
din două iambe, d'uă silabă lungă ca cesură şi d'un itifalici - 

Trăhântlquă siclcăs ; măchină cărinăc, 
1. Horaţii Carmin lib. Ml, carm. XV, r. 1-6, 

„2. Horatii Carmin. lib. IL, od. 1V, v.09—15. 
3. Su Versuri choreice
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pote întrebuința uă lungă în loculă uner cuantităţi 

- scurte, Iată dârii schema, uner dipodil trochaice : 
ao 

care, după principiulii. de mar sus, se p6te desface 
ast-felu : ! 

Cele ma întrebuințate versurr trochaice suntă : 

$ 46.— Versus iithyphallicus [iOvroaădr46s], nu - 
miti asemenea, trochaicus Vrachiycatalechus ?, e com- 
pusă din treă trocheie simple, cu uă cesură:.- 

| 
& Făjvoni. 

- | 
Vris | 

In odele lur Oraţiu, nu se găsesce nier-uă-dată sin- 
gurii, ci servă spre a fornia marele versă archilochiu ?. 

Ş £7.— Tetramoter trochaicus eatalecticus in Syl- 
labam, numitii asemenea versus quadratus (după, nu- 
mărul celoră patru dipodit care “lui compună) s6ă 
septenarius (după numărulă picidrelorii complete ce 

1. Aptă pentru cântarile obicinuite în misterele şi serbătorile lui Bachus, Derivatiă de la îi; şi pzăă6s, : 2. Versulă se numesce brachicatalectieă atunci, cândii dipodiei ti- nale îi lipsesce ună întregi picioriă . « Beaunazădraza îi zadsiau Baa ao Eodia E Tous Sea 70 utusieozat». Schol,' în Haphest, loc, citată, pagina 15, cap, IV, ” 
"3. A se ved6 mai la vale Marele archilochiu.
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are), în: genere. posede. uă' dieresă după a doua di- 

podiă: : i” i a 
oa lao alee 

„Nillă vox hălraână constăt Il: „Absquă septem | litteris, 
Rită văcă]ls văcâvit | quâs măgistră | Gracăă SE 

$ 48. — Coraieulii esactii sâă dimeter trochaicus 

catalecticus în syllabam:, e compusă. din două dipodil 

trochaice [2 = - = | + - ] s6u trer trocheie cu uă ce- 
sură, finală [e:« [+ =] 2 4.=]:'Oraţiii nu înlocuiesce 

„cu uă lungă silaba scurtă de la sfirşitulii primer -di- 
podit: 2. i tal 

Troăltar ars a dic?, 

[Trtidijtar dijes dils]. 

„ Acestil versii, fiind compusă. din patru. trocheie, 

dintre care celu din : zrmă incompleta, cu uă silabă 3 

“se mal numesce și trochaicăi trimetru catalecticii. 
LI 

Ai 49: — Aleaicus ciineasșilabus « s6u  dimeter 

trocaicus acatalectus can anacrusi, e compusii. din 

“1, Vezsură dintr'ale lui Terentianis Maurus, poetă didactică con= 
timporani cu Marţiali. Eli a scrisii treă tractate în versuri despre 
Silabe,. picidre şi metre. A se ved pag 29 şi 30. - 

2. Prosodiele francese îlă uumescii Zrochaiciă ssă Coraicii esactiă. 
„.. 8. Horatii Carminum liber LI, od. 18, v. 15. 

- 4. Se Chiamă alcaică după numele lat Alceu, poetii lirică. arecă diu 
aitilene, în insula Lesbos, care trăia cam cu optii secule înainte de 

îra crestină. şi enneasyllabus din causa celoră nouăsilabo ce "li com- 
pună. Elii e ală treilea versii ală strofei alcaice, A se vede: Strofele.
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„Aouă  dipodil trochaice:c'uă anacrusă la: începută. A 
cincia silabă Oraţiu o întrebuinţeză :tot-dâ-una.. ca, 
lungă : 

si ra Lu 

O 
Si | frăcţiis îllăjbătăr orbăs 1... ; 

i Avendu uă silabă mar multă de câtă jambiculu di- 
metru ordinară, se mar numesce, şi - iamnlică dimetyu 
ipermelzu”, căci se pote număra; ast-felă:::.,. 
ai e a era [ma e -| gta i 

SE a | . a | -.. | sl. ara 

Si frăcjtăs îhabăjtr orjbis. pa 
Stătăjră cati]să cir] părihănt, 

„ CAPITOLULU V, e 
„VERSURILE ANAPESTICE, 

“ 

ve -i 

e. 

"8 50. — Versurile anapestice se măs6ră bin di- podil, ca iambicele şi trochaicele. - i: i iii 
- Celă mar întrebuințată, -dimetei acataloctus, pe 
care, dintre poeţii romaat, îlă- intrâbuințâaă nilmar 
Seneca tragicul. în choruri—şi cu destulă libertate 
“Plauti— se compune din două dipodir anapestice [di- 
meter] c'uă dieresis după ală douilea'picioru, a 
'îi In locul anapestulur pâte sta spobdeulă, dactilulii 

iii 

J 

i pa 

1, Honatii Curminumn liber III, o. III. v. 7. 
2. Două dipoâii iambice c'uă silabă prisositâre.. -
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s6ii teibrachiulu, prin descompunerea unei lung în 
două scurte 3 

- . a sv... 

vo 1 su + 2 

o... - ss vw 

| seu so 

Fluctiilquă măgis | mobilă | vulgis. 
[Palctaquă mizis | mobilă valgiis). 

Seneca, nu întrebuințeză dactiluli în ultimul pi- 
cioră ală anapesteloră sâle. 

Versurile anapestice se întâlnescii adesea în lungi 
şiruri, construite după aşia numita, sistenaci az pestică, 
care constă în a nu fi considerate fiă-care în parte, ci 
ca formându unii totii, strinsă legati împreună !. 

Uă particularitate a loră este că ultima silabă a 
versului nu se consideră ca indiferinte [lungă sâă 
scurtă], ci tot-de-una ca lungă, fiă din natură fiă prin 
posiţiune, considerându-se, pentru acâstă lungime prin 
posiţiune, consunele cu care începe versulă următori. 

Ultima, silabă a ultimului vers din sistema ana- 
pestică pâte fi şi scurtă. 

E de observatii că, dea finala unut versă e uă vo- 
cală, versulii următori nu pote să încâpă totii cu uă 
vocală, câci se consideră ca, hiati, ceia-ce nu e per- 
misti în aceste versuri. 

Şirulă dimetrelorii anapestice are ca versă penul- 
timii—une ori şi în alte locuri — uni moiometru ana- 

1. Zractatulii despre metrică ală luă Ferd. Schultz.
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pesticii, căruia "1 mar urm6ză , spre inchiăiare, âncă 
unii dimetru acatalecticu 1, spre esemplu : - 

Răs hii|mânăs||ârdină | niills 
Fortina regit “spargitque manu 
Munira ceea pejra fovens, 
Vineit sanctos diră Libido : 
PFraus stiblimi regat în aula. 
Tradiră turpi fasess populus 
Gaudit : gosdem colit âtque odit. 
Tristis virtus perversa tulit 
Pramiă recti : castâs sequitur 
Mala patipertas viti6que potens 

Regnât ădulter. 
O vâne pudor falstimque decus?! 

CAPITOLULU VI. 

METRE CU ÎNDOUITĂ ARSIS. 

Dintre versurile formate din picire cu două arsis, 
suntii de studiati cele mar de căpeteniă : rersurile 
ionice şi versurile choriambice. - 

IL. . . . - 

Versurile ionice. . 

$ 51. — Metrulă ionieii se numesee ast-felii după 

1. La Greci, tot-dd-unu unii dinieter acatalectus în syllaban e nu- mitii şi versus paramiacus. . .. ! 2. Seneca în Ipolită, vers, 918,
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picioruliionicii *; compusă:din. două silabe lungi şi din : 
două scurte. Fiindă că avemă' unii fonicus 'a maiori : 
[- - - =] şi ună zonicus, a minori [- : - -], de aceia - 
vomă av şi două metre ionice : : ” 

a. onicus maior, versii simplu, e compusă dintr” anii 
singură picioră, ionicus a maiori [- ===], pe care 0- 
răţiu nu l'a, întrebuințată în nici una din poesiele sâle. 

8. lonicus minor, s6u dimeler ionicus a minori, 
e compusă dintr'ună îndouită ionică mică: 

"wa. | vw... 

Năquă segni | pădă victăs, 

Din repetirea, acestuia, se formâză 

1. Tetrameter ionicus a minori s6ă marele ionicii 
a minori, compusă din” patru ionice mici, adică din 
două dimetre ionice minore. Vomu av dâră pentru 
donsulă Schema upmătâre: 
ae aaa | 

Mistrărum îst | n jue ămări | dină Iidiăm | năquă die 
Mălă vină | lăvăre âut xjănimâri | mătitântâs 

Pătrii& vârjbără lingua. 
Simiil iinctos | tibărinis | hăntăros lăjvăt in iindis. 

1. Ali IOniciloră, ali poesieă scrise în dialectul ionică, să după 
numele lai Ion, poetii tragică grecii, născutii în insula Chio. 

2. Horatii Carminum lib.-LUl. 12. Despre lingua, a se veds Lar- 
tea I (Prosodia) $ 77 (p. 71-72) şi $ 8t (p..79).
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«Precum se vede; cu dânsuli-scă se poti forma strofe 
fiă-care de câte două tetramtre cu ună dimetru finală, 
sâii dimetrulă se pote: completa ast-felii, în câtu: versu= 
rile să se suceâdă ca, esametrele. n e tati 

II 1 ea n . Pi « 

Versurile choriambice!! 

Formate, din .picidre cu înduoită arsis, versurile cho- 
riambice se consideră ca, versuri. compuse: Vomii rorbi 
dâră despre dânsele d ud dată cu u despre cele compuse. 

VERSURILE: COXPUSE ŞI CHORIAMBICE. 

$ 52. — Versuri compuse se numescii acelea, în 
care intră şiruri de diferite ritmuri. Cela mnal Simplu 
modii de composiţiuue Să oferă! versurile aşia disa lo- 
gaedice? , în care, d> la ritmului dactilicu ne scoborimu 

„la cel trochaici 2. 

1. Piciorală numită choriambii e formată dintr'anii choreu 'scă 
trocheu - . şi dintr'ană iambii - .. “Unele prosodii francese; Boza 
nescăi cu totulii acestă piciorii şi roră' să "li. lase numai -pe ;s6- 
ma vechiloră gramatici, ca bizară, inutilă și compusii din -elemen- ' 
te d'a-dreptulă contrare, Inţelege .ori-cina că acâsta ari. schini: 
ba cu totulă sistema metrică, Noi. unii preferimă pe vechii grama.. . 
tici, împreună cu Schultz, de câti “pa cei'noni, cu, d-lă Alfred. de. 
Wailly, căci în Germania metrica e unii obiectii de studie seridse, 

2. Numite ast-felii de la, dos, cuvâatare; discurs, prosă, şi ăc:2r, 
cântii, pentru că ţină locali de miglocă, între cântă, sc „poesiă. şi , 
Satre vorbirea ordinară. : Bai 

3. PEgzt 8€ mpa ua Apaatăraă roipera dacaziăeiă, E âa cp „ăi ui ză 
zAdas pupat daazShuus Ezer, zedzuzalay îi zpupalizii avu. Efes, 
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Inte 8nsele intră şi versurile choriambice, compuse 
d'unii choreă sâă trocheă şi d'ună iambiă întrunite : 

Cele ma! cunoscute şi ma! întrebuințate versuri co- 
riambice suntă : 

$ 53. — a] Aristophanicus: sive Aleaicus: hep- 
tasyllabus, numită logaedicus simpliciter dachyli- 
cus, dupliciter trochaicus acatalectus, e compusii d'unii 
choriambii şi d'uă dipodiă iambică catalectică“ : 

2 oo 

'Timpărăt ojră frânise. 

$ 54. — f] Alcaicus decasyllabusc seu logacedicus 
dapliciter dactylicus, dupliciter trochaicus acatalec- 
tus, e compusii din două dactile urmate de două tro- 
cheie : 

1. Dapă numele poetului Aristofane, celii mai de frunte poetă 
comicii ală clasicităţii elene, ale cărui opere se păstreză. - - 

2. Oraţiii îlă întrebuinţeză în unize “uni saficii mare. 
3. Din causa celorii şspte silabe ce coprinâc. 
4. Consideratii după picidrele simple ce'lă compună, avemă unit 

singură dactilă [simpliciter dactylicus] şi două trocheie complete 
[dupliciter tvochaicus acatalectus) : - < » | - = | - =, 

5. Horatii Carmina liber I, od. VIII, vers. 7. 

6. «lau 2233 Doyzotzezv] Estar ubzaza = 
_ z ADA pai pai £/0v csupaiiriv cubuyize, uadusuzvovy îi 'Adralzv dizxoi 

  

27 | xpazubeitarv cizets» E£. p 25,



s1 

2 ao [oo] 
Piirpitrăti mătălunt tyjrânni +, 
Vertără | fanărijbas trijimphos. 

$ 54. — +], Versus Archilochius maior s6ă lo- 
gacedicus tetrameler dactylicus acatalectus, tripliciter 
trochaicus acatalectus, compusă adică din patru picis- 
re dactilice şi trei trocheie sâu choreie complete : 
eee e ao s6 | -[--Î-2[ [O 

Palidă ! mars &jguă paljsăt pede] păupăjriim tăbârnas, Vita] simmă brăleis spem! năs vătăt| inchățâră| lângăm =, 
- Precum se vede, acesti versi admite înlocuirea, 
dactilelorii prin spondeie şi are: 1] uăcesură după a 
treia arsis, 2] uă dieresis înaintea, tripodiel trochaice. 

$55.— 2] Versns Pherecrateus * sâil logaedicus 
simpliciter daclylicus, simplicitev trochaicus acata- 
lectus cum basi spondaica *. Se mat nuniesce asemenea 
şi Choriambicii monomet-u îpermetrat, de Gre-ee pote fi 
consideratii ca compusă dinteunu choriambiă iperme: 
tru“, precesi de unit spondeii ca basă « : 

1. Horatii Carminum liber I, od. 1V, vers, 13. 
2. Idem ibid. lib. 1, od. IV, vers 3. ! 3. După numele inventatorului săi Ferecrate, poetă comică grecii, dintralii V secol înainte de Cristi. Mariă Victorină îl mai nu- mesce şi eptasilabii. - 
4. Elă e ală treilea versă din ală cincilea metra aselepiadicii. 5. Adică ună coriambi [- » » -] lungită cu uă silabă finală [+]. 6. Rare ori spondeulii pâte fi înlocuitii cu trocheulii. Considerată 

6
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Crăs do|năbăris hădas :. 
Vis for|mosă vădari 2. 

Oraţiă îlă intrebuințăză tot-d6-una în unire c'ună 
altă versă. Singură Va întrebuințată numai Marţianii 

Capela, 6ră Boeţiu a admisă în primulă piciorii şi a- 

“napestulit în locală spondeulur. 

$ 56. — s] Versus Glyconcus sâii glyconicus *, 

numiti logacedicus simpliciter dactylicus, dupliciter tro- 

chaicus catalecticus cum basi spondaica. Ast-felii re- 

vine la ună coriambu, precesă de unii spondei ori 

trocheiă ca basă şi urmată de unit iambi : : 

după picidre simple, elă are: un spondeii ca basă - - feum basi 

spondaica], unii dactilă - . [simpliciter dactylicus] şi ună tro- 

cheii completii - +: [- - | - « «| ==]. Din causa dactilului, unii pro- 
sodiştă, ca Hermann, Quicherat și alţii, slă clasâză printre versurile 

dactilice. 

1. A se vede şi cartea IV, oda XIII a lui Oraţiă. 

2. Horaţii Carmin. lib. cit. 

3. Unele prosodii îlii numesc versulii choriambică trihetru cata- 
lecticii şi îlă daii compusă din dont choriambe, precese d'ună spon- 
deă şi urmate d'ună iambă: - - p- use |v = Presinţa 
iambului în primuli piciorii e de ajunsii ca acestii versă să nu fiă- 
trecută între cele dactilice, precum faci unele prosodii. Elă s?a nu- 
mită gliconicii, după numele poetului grecii Glicone, care la inven= 
tată şi Va întrebuințată. - 

4. După pici6re simple, are unii dactilă [simpliciter dactylicus?, 
două trocheia incomplete /dupliciter trochaicus catalecticus] şi la în- 
ceputiă unii spondeii [să trocheii] ca basă: - = | =. | ee. 

N



x | d... | . 

Nil morjtâlibiis arțdtium st, 
Teucăr| 5 Sthănăliis| sciăns +. 

Sie tă jdivă pătâns| Cyprie, 

$ 57. — ţ] Aselepiadeus minor si logacedicus 
simpliciter choriambicus, simpliciter dactylicus, dupli- 
cite trochaicus catulecticus cum basi spondaica * : 

zoso ase [oo 
„Crăscân]tăm săquitiiri) cară păletiniăm +. 

Acestă versii are nă dieresă după choriambă şi e în- 
trebuințatui de Oraţiu după unii gliconicii şi în metrulă 
asclepiadă, omiţendu-se dieresa, la numele propri şi în 
vorbele compuse : | 

Non înjcândiă Cărjthâginis| împtă o, 
Diim flălgrântiă dejtârqăt ăd | Esciilăi e, 

Ş 58 n]. —Asclepiadeus maior s6ii logaedicus du- 

1. Horatii Carminumm liber 1, od. XIII, vers 23, 
2. După unii, acestii versti arii purta numele unui Gre-care poetii Asclepiade, despre care istoria literaturii nu faca nici uă menţiune; după alţii ensă, şi cu mai maltă curântă, şi-a luati numirea după numele serbăriloră în onârea lui Esculapă Pâgzăziov ss "Ag - =t0v], în care se puneaii premia de poesiă şi de musică şi în care se <ântaă imnuri compuse în asemenea versuri, a 

3. Disii şi versă choriambică dimetru cata'ecticii de unele proso= diă francese, fără vruni motiviă plausibilă, 
4. Horatii Carminum liber 11], 6d. AVI, vers 17, 
5. Idem, ecdem luco, liber 1V, cd. VIII, vers 17,. 
6: Iă:m, eodem locu, liber 11, od. XII, vers 95,
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pliciter choriambicus, simpliciter dactylicus, duplici- 
ter trochaicus catalecticus cum basi spondaica * : 

oo eo o zoo 

E de observată că acestii versii are tot-dâ-una uă 
dieresă după fiă-care choriambii : 

Quis post| vină grăvâm |militiam âul]) pâupărijăm crăpăt 2 +, 
Arcăjniquă fidăs) prodigă păr | lucădă]or. vitră s. 

Ş 59.—%]. Sapphicus minor « s6ă logaedicus.sim- 
pliciter dactylicus, dupliciter. trochaicus acatalectus , 
arendă ca basă uni monometru trochaicii ?. 

za sas o... 

Intăgâr vită scălă|risquă pârits €, 

Ast-feli, compunerea, lut revine.la două dipodil tro- 
chaice complete, despărțite printr'unii dactilă. E de 
observații că posede uă cesură după arsis din dac- 
tili ” gi une-ori după cea, d'ântâiti pansă din tesis, 

1. Unele prosodii francese îl daă ca formatii din trei choriamte 
precese d'unii spondeii şi urmate de ună iambi : - - |v 
ao fos o oz 

2. Horatii Carminum liber 1, od. XVIII, vers 5. 
3, Idem, eodem loco et libro, od. XVIII, vers 16. 
4. După numele celebrei poetese grece Safo [Ex] din Lesbos, 

de la care ro-aă rămasă numai câte-va, poesii. Epoca în care trăia 
densa se fixeză Ia 600 ani taainte de Cristi. 

5. Adică uă dipodiă trochaică deplină [. - - +] care Ia Oraţiu are ' 
forma unui epitritus secundus : - « — —. 

6. Horatii Carminum liber II, od. XXII, vers |. 
7. După t& în esemplulii citată. A se veds versurile următâre..
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In genere, ultima silabă a, .primer dispodii trochaice 
e lungă : 

d - a Lo... | . va 

[II 
Dâuniă dejfendă dăjcas Cămâna +, 

„Niibă cândânțies hiimă'răs ămictiis +. 

"$ 60. — d. Sapphicas maior s6ii logaedicus sim- 
pliciter choriambicus, simpliciter dactylicuis, dupliciter 
trochaicus acatalectus, avendă asemenea, ca basă ună 
monomelru trocha'ci. Acestă vers se may namesce și 
choriambiciă trim-tru catalecticii sâă anacreontici * > şi are forma următâre : 

a a | so zoo [oo 
[-] 

SBpă trâns filnăm jăciilo| nsbilăs|'âxpădita +. 
Ast-felu, se pote dice ci e compusă din dout cho- 

Tiambe, precese d'u dipodiă trochaică [monometrulii] 
şi urmate d'uă dipodiă iambică catalectică : 

mo e [oo [eoe 
[.] 

Săpă trâns fijnsn jăeiilă| nsoilis &x|pădită. 
Marele safică are în genere lungă ulti:na silabă a 

-dipodiel trochaice din basă, uă cesură după principala 
- 1. Horatii Carminum liber IV, o. VI, vers'27, 

2, Idem eodem loco, libar 1, od 11, v rs. 831.. 
'3. Disii ast-feli după numele poetului erotică Anacreonte PAya- 

irzttov] din 'Troş, 

„4. Horaţii Carminum liber I, carm. VIII, vers 12.
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arsis a choriambulul şi uă dieres& după a doua arsis a 

aceluiaşi choriamba * : 

T5 dăos dlră | Sfitrzu || cir prăpărâs| ămândă.= 

$ 61. — 2] Alcaicus hendecasyllabus să logae-- 
dicus simpliciter dactylicus, dupliciter trochaicus ca- 
talecticus, quem precedit monomeler trochaicus cun. 

anacrusi : 

  

Duljce st dăcorum &st| pri pătrăja mări *. 

Unele prosodii îli consideră ca formati dintr'uă 
dipodiă. iambică, urmată de uă silabă lungă,şi de dont: 
dactile + | 

vas |zso ao. 

Vides it âljtăj stet nivă | cândidim s, 
| seu Vijdes it âltă| stst nică |cândidim. 

Inaintea, dactilului are uă dieresă, pe care Oraţiu: 

o omite în cinei casuri, la, cincl versuri din poesiele- 
s6le*. 

î. Oraţiu lă întrebuinţăză în unire cu ună versă aristofanică. 
2. Horatii Carminum liber 1, od. VIII, vers. 2. 
3. dom, eodem loco, liber III, od. IL. vers 13. 
4. La Oraţiu, dipoăia trochaică : are tot ds-una forma unui epitri” 

tus secundus - . - -. - 
5. Horatii Carminunu liber I, od. IX, vers. 1. 
g In Carminum lib. 11, od. XX, vers 20, şi lib. II. od. Ii, vers 30,. 

înainte de anacrusis se găsesce ună hiată; în lib. III, od, V, vers. 17 
se găsesce uă silabă scurtă.
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CAPITOLULU VI. 

VERSURILE ASINARTETE, 

$ 62. — Printre versurile compuse, îşi ică loculii 
şi cele aşia „numite asinartete [ăcovăgamret '], adică 
formate din două feluri de versuri fără mare legătură 
între dcusele, ast-felu în cât fite'şt-căruia în e permisă 
hiatului şi silaba, indiferinte:. Cele mau de căpeteniă, 
suntă : ” i 

$ 63. — 1] Versus elegiambus, compusii din- 
trună archilochius minor * şi dintruni iambicus 
dimeter acatalectus s6u versus gaaternarius *. 

esa va zoso 

Disinit impăribâs ! cârtără sabmatas piidăr *, 

Intre cele două versuri, are locii uă dieresis cele 
„mai adesea ori. Oraţiu îlă întrebainţză în unire eu 
unii senaria iambică şi în metrulă archilochiu terțiu. 

Ş$ 64. —I1] Versus iambelegus, în totul aseme- 
nea cu cel precedinte, 6nsă în ordine inversă, adică 

1. Neunite, deslegate, deşirate, de metre sâă de Titme deosebite. 
„Cavântulă e formatii din & privativă şi zuv-agotuat, > 

2. eTessza îi x izwvăzirza, dadoau do ia pă Buvăuzva dă)viots 
cuvaginjiivat urât Evovaty Eperv vă Svos p6v0y. nagahauâăvrza otpou» E 
festione, pag. 47 ap. Metrici Greci [Lipsize. 1-64 ed. Westphal]. 

3 şi 4. A se vedt versurile dacblice, pag. 61 şi cele sambice 
pag. 10 . 

5. Epod. liber, epod. XI, vers. 18. *
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compusii dintr'unii iambicus dimeter acatalectus şi din- 
tr'uni mică archilochiu : : 

Davout 

Lăvără diris pâctără| s5liătidinibis !. 
Ta vină Torquată măvă| cânstilă prâssă mără ?, 

„ Oraţiu îlă întrebuințeză în nnire uni esametru 
eroicil. 

-$ 65. — III] Versus saturnius. Mai nainte d'a 
trece la, diferitele grupe de versuri numite strofe, să 
menţionămi că, în categoria versurilorii asinartete, tre- 
buie să se claseze şi forma primitivă a, versificării ita- 
lice, adică versulă saturniă or saturninti * întrebuin- 
țatu de Liviu Andronici în traducerea latină a Odi- 
seiei lui Omeră', şi de Neviu în poema, sea despre ân- 
tâiulă resbeli panicu *. | 

Composiţiunea versului saturnină dă şi pânt al 
locă la desbateri, din eausă că nu e âncă bine stabi- 

î. Epod. liber. cp. XIII, vers. 12. 

2. Horatius ibid. vers. 6. 
3. Mariu V.ctorinii dice despre deusulă : crersus cui prisca apud 

Latinos atas tamquam îtalo et îndigenz saturuio rive faunio nomen 
dedit>. lib. II. 1.— Mommsen î:ă derivă de la satura [Ist. rom. ], 
206, observ]. A se vede opiniunile lui F. Bitsehl în De Litterar. Afo- 
nian. pars JI; ale lui Q. Ribbeck în Annuarulii lui Iahu, LNXVII 
pag. 199 et soq. şi ale lui Corssen în Uber -lussprache, Vocalis- 
nus und Betonung der lateinischen Sprache [IL edit. Leipzig, 1868]. 

4. «Nam et Odyssea «st s e tamgqusm opus aliquod Dadali et li- 
viane fabula ron satis digna qum iterum legantur cete.» Cicero in i 
Bruto. cap. XVIII, $ 72.73. 

5. Gneiu Neviu. — Cicero ibid. cap. XVIU şi XIX, $. 74-78.



89 

lită. Atiliu Fortunaţiană ' declară că vechii poeţi în- 
trebuințaă saturninulu fără să observe vr'uă regulă, 
fără chiaru s6 păstreze acelaşi felă de versurr?. Ast- 
felă, pe lângă că ereau forte aspre, apol. le mal 
ficeaă cândi mal lungi, când mar scurte, în cât dân- 
sulă abia a putută găsi câte-va în Neviu ca să le p6- 
tă da ca esemplu : cut vix insenerim apud Navium, 
quos pro exemplo ponerem» ?, 

1. Atiliu Fortunaţiană. retoră de pe timpul lui Constantină celă mare, scrise ună tractati despre metrica latină, cunoscutii sub nu- mele de Ars Fortunatiani, în care se espaneaii diferitele feluri de versuri [<omnis summa, metrorum»]. | N 
2. Acâstă amestecătură confirmă opiniunea lui. Mommsen că nu- mirea li se derivă de la satura. 7 

- 8. «De Saturnio versu dicendam est, quem nostri existimaverunt proprium esse italice regionis, A Gracis enim varie et inultis modis tractatus est, non solum a comicis, sed etiam a tragicis; nostri autem antiqui, ut sere dicam quod apparet, usi sunt eo, non observata lege, REC 110 genere custodito inter se versus, sed preterguam quod du- rissimos fecerunt, ctiam alios breciores, alios longiores inseruerun LĂ ut viz întenerim apud Narium quos pro exemplo 'ponerem». Ati- lius Fortanatianus De Afetris cap. Sap. Egger, Latini sermonis ve. tustioris reliquia selecte. Acelaşi gramatică a dată formala sa- tarniului în versurile următâre [în De Metris, cap. V, vers. 2497]: „âptam videtur esse Ut taie colon esset : 
Nanc hoc loco monere Junctam tribus trochieis ; Qace sit figura versus, Ut, ai vocet Camunas!] Qui: norem syrores Quem' credidit 'vetustas Et Navio poeta || Sic ferunt Metellos, 
Tanqaam Italis repertum, Quum sape lzederentar, || Esse comminatos Saturnium vocandam |. „Dabunt malam Metolli!j Nierio poeta, 

Sed Origo grac:o - Dabunt malum Meteili, 
Istique metron istuă Clanda pars dimetri; 
Certo modo dsderunt : ” „dest celer r'haselus, 
Nostrique mox poeta - Memphitides puellz, 
Rudem sonum secuti, “Winctus colore noctisi, 
Ut quzqua res ferebat, Post Nerio poele 
Sic disparis-figura-- - Tres vides trozh:eos, 
Versns ragos lvcabant. Nam n'l obest trochuo 
Fost rectius probuuduin Longa quod suprema est“,



Teufiel crede : că din'r'ensuliă resultă lămuritii pen- 
tru urechiă împărţirea în două a une! mişcări oposi- 
te, mal multă unu ritmă ascendinte în partea d'ân- 
tâiă şi de regulă descendinte într'a, doua: | 

Pare-se că totă însemnătatea acestul genii de ver- 

su:1 consta, în cele trei arsis ale sâle şi în condiţiu- 
nea ca atâti arsis, câtă Și tesis să pota fi de două 
silabe. 

După metrica grâcă, întrodusă la Roman! de Eniu, 
versulii saturniă area urmstorea composiţiune funda- 
mentală ; 

stu |ivzuz 

[Et Nizvio păttă | sie frânt Măttilas, 
Quum sâpă Ltdărtntir, | 655 comminătăs :] 

- Dăbiint mălim Mătâlli | Naris posta. 2 

Acâstă formă primi Gre-Care miel modificări, în I- 
talia, ast-fel în câtu, după opiniunea cea mar temei- 
nică, versul saturniii se pote considera ca fiind fostu 

compusii din doug versvri itifalice ,, adică din două 
tripodit trochaice, între care uă dieresis, 6ri primului 

itifalică c'uă anacrusă*. Ritmulă fandamentali ală 

1. Geschichte dr Romischen Literatur von W. S. Teuflel [3 Aus- 

gabe. Leipzig. 1875, pag. 112-113). 

2, Atiliu Fortunaţiană ice că «habet; prima parte sambicam dime- 
tron catalecticon , in secunda trochaicon brachyeatalecticon, quod 
ithyphalicam diximus». apud Dr. W. Corssen 'Origines poesis ro- 
mane [Berolini. ADCCCALVI!. 

3. Corssen Uber Ausaprache ete. vol II, pag. 951. 
4. A se vede Versurile trochaice Ş 46, pag. 13. 

5. După ep'niunea lui G. A. Pfau, în colect. JJe nzmero saturnino 
pecin. Î, Proleg.
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versului saturniă se pote dâri dice că era ast-felă, 
celă puţinii la poeţi! romani : NR 

2 

Ca esemplu, vomii reproduce aci următârea epigra- 
mă * a lui Neviu, citată de Aulu Geliua=: 

| Mortâlis îmmortălis |flâră si făra făs, 
Flerânt divă Cămână| Năviim pdstăm, 

Itâiquă păstquam âst Orcind) trăditiais thăsaurs, 
Obliti sânt Rima IBiquisr Jătină linguă 3, 

1. Iuscripţiune funerară [?siyeauux].—In metrulă saturnină parii 
st fi fostii scrise cântecele, încercările teatrale şi epopeiele istorice din 
prima epocă a literaturii latine, precum fură imnurile Saliloră, nu- 
mite aaamenta, ale fraţilorii Arvali, cântecele de mâsă despre care 
menţiona Catone, [Ciceronis Tuse. Quest. ], 2; 1V, 2; Brutus, 19; De 
oratore III, etc.], oraculele şi cântecele triu mfale, poesiele satirico- 
comice numite fescenine, şi atelanele de origină oscă ete. A se vede 
paginele precedinte şi încaputulă broşurei. i 

2. Auli Gelii N'octes Attica, cap. Î, $. 24. Iată ortografia cu care 
0 reproduce d-lii Egger in Latini sermonis vetustioris veliguie se- 
lect [Paris 1843] : pa : | 

Mortaleis immortaleis flere și foret fas, . 
Flerent diva Camane Navium poetam, 
Itaque postqnam est orcino traditus thesauro, 
Oblitei sunt Roma loqaier latina lingua, 

A se confrunta asemenea Cicaryne iu Bruto, c. 15. Despre thesauro 
AM. Varro qice : <Q, Valerium Soranum solitum dicere, a't, quos the- 
Sauros grăco nomire appellaremus, prisco3 Latinos flatissas dixisse 
quod in cas non rude a argentumque, s-d flata signataque pecunia. 
conderetur; conjectare igitar se detractam esse ex eo verbo secun: 
dam litteram, et farissas esse dictas cellas quasdam et specus, qui- - 
bus xeditui capitolini aterentur ad custoliendas res veteres religio- 
sas». Apud E. Egger, eod. libr, pag. 193. 

3. Lingua în locă de lingă. A se vedâ Ritschl în hein. Mus. 
IX. 1. 10. 11. ap. Corssen Uber Aussprache ete, vol. 11, p. 964,
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In privinţa versului saturniu, A. Spengel stabilesce 
următ6rele cinci leg1 prosodice : 

a] că versulă saturniă este asinartetică ; 
b] că în fiă-care vers nu se pâte suprime mai multă de 

câtă uă tesis, şi în speciali numai cea penultimă, mai 
adesea cea din alii douilea emistichii 

€] că cesura *şă are loculii după a patra tesis sâi după a 
treia arsis din versii ; - 

d] că fârte adesea ori hiatulii este admisi ; 
e] că ori-ce arsis se [te desface, că ori-ce tesis sa pote în- 

locui cu pirichie [. .] şi mai adesea cu lungi, Gusă că 
pirichiulă nu este admisi de-câtă îi ultima tesis şi con- 
diţionati într'a patra. 

„Numărală silabeloră şi ritmul primer părţi a sa- 
- turniulul se găsesce şi în versificaţiunea română. Ca e- 
semple, putemu cita pe cele următâre de I6n Eliade 
Rădulescu, ale cărur rersuri albe sunt basate pe 
acâstă cadență : 

„le va 

SI ss sos 

Înâlt mai sâs 45 cârmă, 
Lă licăl nemuririi 2, 

Vărtâjă de fim nâgrii 
RătEză în tăcâră £, 

ŞI că 1de să'și mai âflă 
În Iscăl dă dirâră 4, 

$ 66. — IV] Una altu versă de vechiă formă e 

1. A. Spengel în Filolog. XXIII, pag. R1-113. 
2-4. I5n Eliade Rădulescu, impireuli şi Tohu-bohu. A se veds şi 

poema epică Bihaida.
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Tetrameter bracchiacus acatalectus, a cărui sehe- 
mă este cea următâre : 

seu auz oaza 

Versul cu ritmulă acesta, se găsescii în fragmen- 
tele poetului Eniu, cum este de esemplu următorulu : 

Guid hie hic clămăris ? Quid hse hic tiimâlti ct? + 

$ 67. — Poeţii scenici posteriori vechier epoce, 
Plautiă şi Terenţiu, Vaii întrebuințată şi denșiy, dâră 
cu fârte multe licenţe și modificări, 

Aceşti dou din urmă comici s'au servită marcu s6- 
mă de următârele versuri cu îndouită, arsis : | 

“V]. Tetrameter creticus acatalectus, în care, pen. 
tru fiă-ce silabă lungă, poti sta două scurte, afară de 
ultima silabă. Formula, acestur versă este : 

as zau 
'Tintă vecgrdia înnătă câiquam it sfăt, 

„Ut mălis gandăânt âtque &x încemmbdis 
Altărius sia ut cimpărânt cemmădă ! 2 

VI]. Versus quadratus, mal sus citată :, 
VII]. Persussenarius s6ă trimeter iambicus acata- 

lectuş, « 

1. Ennii Fragmenta, ZIect. lustr, cit. passim. 
2. A se vede Terentii Andria, act. IV, scena I, v. 2. 
3. Cf. versurile trochaice II. .A se ved€ asemenea 'Terentii 

Andria, act, II, scena ], v. 18, 
4. A se vede Vers. iambicel, şi Terentii Andrie prolog. «Qui quum hunc ăccusant, Nerium, Plautum, Ennium» ete.
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VIII]. Tetrameter iambicus acatalectus s6i sim- 

plulă versus îambicus. 

IX] Versus octonarius. compusii din optă picidre 

„complete, numitn pentru acesti motivă şi zersus îam- 
Dicus octonarius. 

X]. 'Tetrameter iambicus catalecticus sâii versus 
iambicus septenarius!, 

XI). Dimeter acatalectus anapesticus :, 

Să menţionămi în fine şi următorele versuri : 

XII]. Versus sotadeus*, unu tetrametey catalecii- 
cus în disyllabum*, formati de ionice a maiori şi în- 

trebuințati de Marţiali în epigramele s6le. Inti'ân- 

sulă se potii substitui două trocheie în loculi picio- 

rulul ionicii. Schema lut este, cândii se află curatii : 

aa az zac as 

His ciim gămijnă csmpădă| dădicat căjtânas ». 

Oratiu îlu întrebuinţeză şi deusuli în şiruri ca ale 
versurilor anapestice, 

XIII). Versus choliambus * „Gzdtoy" s6il versus 

1. A se vedâ Terent. Andria act. ], sc. II, v. l;act. IV, sc.11,v. ll. 
2. A se vedâ despre Versurile anapestice d» mai sus, Seneca a în- 

trebuinţatii acestă versii în chorurile tragedielorii sâle A se ved 

Ipolit. vers. 978 

3. Numitii ast-f-lă după numele poetului grecii Sotades [Hwză- 

ârs], forte licenţiosii şi despre care menţionâză Marţiali, lib, AI, ep. 86. 
4. A se ved& Versurile dactilice ș, de mai susii. 

- 5: Martial. Epigr. liber II], epigr. 29. 

€. lambi schiopi, ywhizulos s6i cukkov. 
„ Xxăţwy, schiopii. A se ved6 Plinii epist. lib. V, ep. XI. 2,
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hipponacteus, unii senariii iambicit” în care cel d'alii 
ş6selea, piciorii e ună spondei s6i unii trocheă în loci 
de unii iambi* : numar printr'acâstă particularitate 
se deosebesce de iambiculă trimetru regulală*. Alu cin- 
cilea, picior trebuie să fiă tot- d6-una anni iambă * 
Acestii versu a, fostă întrebuințată de Catulă e. 

XIV]. Ver. 'sus Galliambus, constă, din două sersauri 
anacreontice”, adică din două dimetre ionice a minori 
cu uă dieresis între donsele. Iu acesti versii, ioniculă 
nare [inonicus maior] pote fi înlocuită cu Qouă tio- 
cheie. Prin urmare presintă forma, următâre : 

3 2 2 sul aa 

- Vo du — 

” 2» 

In ast-felă de versuri suntii scrise aşia numitele 

l. Namitii după Iponax ['Izzzwva€], poată satiricii violinte, origi- 
nară din Efesă, care inventă versulii acesta. A se veds Ciceronis De 
Nat. Deoruim, lib. III, cap. 38, 91. 

2. A se ved6 Versurile iambice de mai snsii, 
3. A se vede gramaticuli Diomede cit. apud Theil, şi Efestiona 

în “aanualulă AMetreloră, cap, I, Ş 3 
4. Schema "i e dâri :. - [| | = - | = ca substitui- 

rile deja espuse mai susii, la versurile iambice, 
: Făr' a admite înlocuirea cu altă pic ioriă. 
6. <Miser | Cătalhă, dE|sinăs | inep]trăa, Catulli Carmen VIII, 

Ad se ipsum, 
7. Si Galli-iambus, cântă ală preoțiloră consacraţi Cibelet, A se 

vede Qaintil. Institut. Orat, 
8. Anacreontiulă este, precam s*a rău, ună dimeter ionicus a 

minori [o » 2 2 [ua],
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ode anacreontice. Nici ună poetii romanii n'a, între- 
buinţată aceste metre. Galliambulu se găsesce ânsă la, 
Catulă, atâtă de cunoscători alui metricel grece : 

SS 22 ou zaus 

bu du he 

Sipăr Âltă vtetiis Attzs|călări rătă 2 mării, 
Phrygiiim nămiis cătăto| cupidă pădă tătigit *, 

XV]. Versus priapeus.4, care face parte din cele 
asinartete, e compusii dintr'anu gliconicui* ş'ună fe- 
recraticii *. Na fostii întrebuințată de Oraţiu, ci nu- 
mai de Catulă în modulii urmatori: - 

sasa osos zoo 

Hiine Iijeâm tibi dădiea]| cânsăjerâquă, Priâpă, 
Qui dă|miis tăă Lâmpsăci &st] quâqug| silvă, Pripă7, 

XVI]. Versus phalsecius seu Phaleucius” e ver- 
sus logacdicus simpliciter dackylicus, tripliciter tro- 

Î, Attis în ediţiunile germane, Athys în cele francese, 
2, Acâstă silabă scurtă e considerată ca lungă din causă că pri- 

mesce pe dânsa îctus. 
3. A se vedă Catulli Carmen LXIII. 
4. După numele lui Priapă, geulă fructelorii, grădiniloră, livegi- 

loră şi viielorii, ală cărui cultă erea forte licenţiosă la Lampsacii, 
ânsă ceva mai moderatii la Roma. 

5. A se ved6 Versurile compuse de mat susă. | 
6. A se vedâ ibidem. Terentianii Mauru numesce priapeă esame- 

trală tăiată după ală treilea piciorii. Despre priapeuli d'aci, a se 
ved6 gramaticii Serviu şi Diomede, 

7. Catulli carmen XVIII, Ad hortorum deum. 
-8. După numele lui Falecu |Phălzcus, Wădamos], rechiă poetii 

grecii, D'aci «carmen phalecium» [scă phaleucium).
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chaicus cum basi, neîntrebuinţatii de Oraţiu, ci de 
Catuli în modalii acesta : 

sa. 

Disărtissimă Romiili năpotim, 
„ Qast sânt, qustquă fără, Mâreă Tali, 

Qustquă post ăliis &rânt în ânnis, 
Grâtiis tibi mâzimâăs Cătallis 
Agit, pissimiis omnitim păată, 

„Tântă păssiwiis omnitim păctă , 
Quânto tu iptimis omnitim pătroniis +, 

  

CAPITOLULU VIII, 

METRICA ODELORU. 

Versificaţiunea specială a lui Oraţiii >. 

$ 68. — Odele coprindă 1] s6ui versuri de acelaşi 
felă, ca esametrulii eroică, senariuli, ete., 2] s6ă grupe 
de dout versuri deosebite, care alternâză regulată între 
densele, 3] sâii combinări de trel versuri neasemănate. 

8 69. — Primulă modu de compunere se numesce 
zază crixoy 3, Celii d'ală douilea se dice în metre s6ă di- 
stichari. Celui de ali treilea în strofe £. 

1. Catulli carmen XLIX Ad 21. 7. Ciceronem. 
2. A se ved6 Afetrica lui Schultz, edit, citată. ă 3. Vers după versti, unulă după altulii [de la aztyos, versus] «hază ozipov niv îs ad 305 ască putzpoy xazauespetzar, g ză “Ops. pou va să Tâv tzozottăy Er, Hephestionis Ileşi Iomuzzos în Scrip- tores metrici greci p. 59. [edit. Westphal). - E ; 
4. De la ozgozi, întrecere. .
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După numărulă versurilor din care se formâză, 
metrul se chiamă 457557ty0v; dioztyov, rptostyov, rerpă- 

attxovy etc., 6ră după felulă acelorii versuri povbzwhoy, 

&ixohov, rpizohoy, sezpăxuhov ete, In acestă ordine vomi 

şi studia versificaţiunea, întrebuințată în odele lui G- 

raţiii. a 

-0de cunii singurii folii de versuri : 

Movizo)a powbortya. | 

Versurile zază oziyov, de unuli şi acelaşi felă, în- 
trebuinţate de Oraţiu în poesiele s6le lirice [ode şi e- 

pode], suntă cele: următore : 

8'70.— Al. Metrum asclepiadeum primum sâă 

prima strofă asc 'epiadă, compusă dintr'unii mică a- 

selepiadi sâă choriambu trimetru catalecticu". 

" Mico|năs, ătăvis || cdită | răgibis; 
O st | prăsidium st |] duteă dăiciis măime, 

$ 71. — B]. Metrum asclepiadeum maius size 

secundum Or a cinicia strofă aselepiadă, compusă din 

marele asclepiadi: : 

Năllam.| Vâră, săeră [vită pritis | sâvăris | ârbărăm 
Circă | mită săltm | Tibirăs st | mină | Catălit. 

„1. Cf Versurile compuse şi choriambice, Ş 57, pas. 8, 

-- 2. Horatii Carmina liber 1, od. ], vers 1-2. 

3. Cf. Vers. comp. şi choriamb. Ş 58, pag, 83— 31 de nai sus, 
4.:Horatii Carminum liber ], od. 16, vers. 1-2. :
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"8 72. —C]. Metrum iambicuin primum s6i sam 

diculii trimetru compusă din Senazil iambice! + - 
Jâr jam dfficălei dă| mănus | sciânjtiă 
Sipplâx | & jră râlenă păr | Prăsârjpină?, 

$ 73. — D]. Wetrum ionicum a minori s6ii strofa” 
ionică, compusă din tetrametrulă ionică a minoris + . 

Năquă sîgni| pădă victas, | cătiis îdăm | păr ăpârtim 
Pigiântes | ăgităto | grăgă cârvos | jăciilâri, st 

Călăr alto | lătătântâm | friătăcâto &xjeipăre ăprămt. 

Ode cu două feluri de versuri: 

Atnoha, Giorya. 

| Versurile întrunite în distichuri, pe care Oraţiă le 
întrebuințeză în poesiele sâle, suntu cele următore : 

-$ 74. —a] Metrum asclepiadeum tertiym:, com- 
pusă dintr'uni gliconeii e şi din miculă asclepiadă? : 

- Sic (E Jdivă pătâns | Cşpri, - 
„Sie frâltres Hălănă; | lucidă | sidărăe, 

1. A se ved6 Versurile tambice Ş 40 şi 41 de mat sus, pâg. 66-68, 
2. Horatii Epodon liber, carmen, XVII vers 1-2. . 
3. A se veds Versurile omce.y, pag. 118 de mai sus. 
4. Horatii Carminum liber III, od. XII, vers. 8-10 
5. Unii, mat cu deosebi-e prosodiele francese, îlii mai desemnă şi 

sub numele de A doua strofă asclepiadă. OO e: i. 
„6-A se ved6$ 56 şi notele 3 şi 4 de Ja pag. 82: - 

7. Versurile compuse şi choriambice, $57 pag. 83. 
8. Horatii Carminum liber 1, carm. IL], veră 1-2. „si
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-*$ 75; — b], Metrum sapphicum maiast, compusit 
dintr'unui versii aristofanieii* şi de marele saficii? + -. 

- Quid Tătăt at | mărină 
Filiim dijcânt 'Thătidis | săib Lăcri| masă Trojat. 

876.— €]. Metrum arehiloehium prinum 5, for- 
mată dintr'ună esametru eroică € şi de ună mică ar= 
chilochiu * : - a 

Diftugeră nijves, rădăjunt ăn | grâmină | cămpis 
Arbărijbisquă căjmăs, |. 

$ 77. — d]. Metrum archilochium secundums; 
formatii asemenea, dintr'ună esametru dactilică, în u- 
nire 6nsă cu ună iambelegă '* : 

Ilie | âmnă măjliim vijnă cânjtiquă 18/vâto; | 
Difur| mis Egrimini | diilcibăs Aloguiis", 

$ 78. — el. Metru archilochium tertium 12 

1. Numită şi Dfica strofă safică în unele metrice. 
2, Fers, comp. şi choriamb. Ş 53, a], pag. 80 de mai sus. 
3. Choriambiculă trimetru catalectică Ibid. Ş 60, pagina 85. 
4. Horatii Carminum liber I, carm. VIII, vers 13-14. 
5. Disii de unii şi Prima strofă archilochică, | 
6. Versurile dactilice, $ 13-$ 24, pag. 43-53 de mai sus,. 
7. Ibidem IV, $ 32, pag. 60-62. 
8. Haratii Caminum liber 1V, od, VII, vers 1-9. 
9. Numită şi A doua strofă archilochică. 
10. Versurile asinartute Ş 64, pag. 87-88 Je mai sus.. 
11. Horatii Epodon liber, carmen XIII, vers. 17-18.. 
12. Disii şi A treia strofă archilochică. | !
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“const, dintr'ună senariu iambic şi unii elegiambue : 

Petti, nihil| mă, sicut ânjtăa  juvăt 
Scribără vârsiciilos | ămară păretisstim grăvi, 

$79. — f]. Metrum archilochium guartum$, com- 
pusti dintr'uni mare archilochiă 5 şi dintr'ună iam- 
bicii trimetru catalectică e : 

Silvătiir | âeris hijâms | grăâjtă vică | Vâris | & Fălvâni, 
Trăhtint|quă siejeăs mâlchin | cărijnăs?, - 

$ 80. — g]. Metrum alemauiumS e compusii din-- 
tr'ună esametru şi unu versii anacreonticii *: 

Latăăjbint ăliji clajrâm Rhăasn| act Mitiănta 
Att Ephă|sân bimăjrisvă Căjrinthi!o, 

$ 81. — n]. Metrum iambicum secundun': sive 
-Senarium guaternariuisa e compusă dintr'ună iambieii 
“senariu trimetru” şi dintr'ună iambică dimetru aca-- 
talecticăă » : o 

1. Versurile iambice $, 40 şi pag 66-63 de mai sus. . 
2, Versurile asinartete Ş 63 pag. 87 de mai sus, 

"3. Horatii Epodon liber, carmen XI, vers 1-2. . 
-4. Disă şi A patra strofă archilochică 
:d. Vers. comp. şi choriamb, Ş 54 bis. pag. 81 de mat sus. 
'6. Versurile iambice $, 44, pag. 71-72 idem, 
7. Horatii Carminum liber 1, carm 1Y, vers 1-2. 

-5, Numitii şi Strofă alemanică. Da 
'9. Versurile ductilice, V, $ 33, pag. 62, şi G3.cu notele d'acolo. 
"10. Horat. Carm. lib. 1, carm. VII, v. 1-2 Vegi şi carm. XXVIII. 
„11. Disă asemenea şi Strofa îambică. |. . 
12. Versurile iambice, $ 40 şi 41 de mai sus.. 
43. Ibidem $ 43, pag. 70-71 de nai sus.
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pe This Liborhnisintăr altă nâviăm, ii 
„ Amileă, projpăgnâjeiilăt,. 

$ 82. — i]. Metrum pythiambicum 2? primum: 
e formatii de uni esametru dactilicii şi de ună iambică: 
dimetru acatalectici : 

Mollis ijoartiă | câr tânjtâm drfjfudărit | îmis 
Obli|vis|năm sân|sibiis *, 

Nox &răt, | st cât]lă făllgobat | Lnă stjrând 
Intâr | minolră sijdărăa. 

-$ 83. — j].:Metrum pythiambicum secundum 
este compusii dintr'unii esametru și ună trimetru iam= 
bică acatalectică *: 

- Altă | jam tărijtiir DBUis cijvilibiis tatăs. 
Siiis Biplsă Romă vijribes răit 7, 

_$ 84. — K]. Metrum trochaicum sive hipponaz- 
cteum* e compusă dinti'unii dimetru trochaiciă catale-- 
cticii ? şi dintr'ună trimetru iambicii catalecticil!* : 

1. Horatii Epo on liber, carm. I, vers 1-2. . 
2. Versalii esametru eroică se mai numia şi pitiaciă să piticiă,. 

după numele Pitiei care, la Delfi, da oracule în versuri esametre.. 
Acâstă combinare se mat dice şi Prima strofă pitiambică. 

3. Horatii Kpodon liber, carmen XIV, vers 1-2. 
4. Horatii Epodon liber, carm. XV, vers 1-2, 
5. Sca A doua strofă pitiambică. 
6. Versurile iambice $ 41, pag: 67 de mai sus, 

7. Horaţii Fpodon liber, carn. XVI, vers 1-2. 
"8. Numită asemenea şi 'Strofă trochaică. 

"9. A so vedâ Versurile trochaice Ş$ 48. pag. 74 de mai sus." 
10. Versurile iambice Ş 44, pag. 11-72 do mal sus.
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Non &biir, năjque âurtăim - 
"M&â rânijdăt în dOma | lcânări, 

„II 

| Ode cu mai multe feluri de versuri : 

-Tohbroda zobsrrya. 

STROFELE: 

In poesiele'! lirice, Oraţiii întrebuinţeză patru stro- 
fe, compuse de mat multe felurr.de versuri şi anume : 

$ 85. — 1]. Prima strofă aselepiadă: sâi me- 
trum asclepiadeum guartuin, unii Bizwhoy vetpăoreav, 
compusă din trei: asclepiade inicr 4 şi unii gliconeii * 
care le servă drepti clausulă *: 

"1. Horatii Carminum liber II, carm. “XVIII, vers 1-2, 
2. Strofa se compune asii din patru versuri, s6u numai din două, 

precum este, de esemplu, distichulă, 
3. Prosodiele francese o numesc A treia strofă aselepiadă, după 

uă numerotare deosebită ce daii motreloriă asclepiadice, Noi prete- 
rimii sistema germană adoptată de Schultz. 

4. Vers. compuse şi choriamb. $ 57 pag. 83. . 
& Ibidem $ 56 pag. 82-de mai « sus, 
6. <Clausulas primum appellatas dicunt, quod clanderent sen- 

tentiam» gice Varone [apud Rufnum p. 2107]. Une ori strofele în- 
cepii cu aceste clausule, ca Ju Cecilia «Di bon, quid hoc 2» stă ca 
la Terenţiă « Discrucior animi». Deca se află la începutulă strofei, 
datanci nu santă supuse nici unei regule metrice : dâca servă ensă 
ca închiăiare la fiuele strofet, atunci depindă de versurile prece- 
dinte. - - -



Licâm | reddg tăz, | dx bănă, | pâtiz; 
Instăr | vâris &nim | viltis iijbi tits 
Afuljisit păpuls, | grâtrăr | ît dies 
Et sojles mălus | nitânti, 

$ 86. — II]. A doua strofă asclepiadă 2 sâa me- 
trum asclepiadeum quintum, unii zpizwhov Terpăsriyov, 
formatii din două aselepiade minore ”, de ună ferecra- 
tică * şi de unii gliconeii $ care "1 servă ca inchidiare : 

| Diajnăm tânără | dieită, | virgines, 
Intânjsim, păări, | dicătă | Cinthitim, 

Lătonâmqus siiprămo 
Dilăjetâm pănităs | Jăvi 6, 

-$ 87.—III]. Strofa afică 7 e ună Sicdoy TeTpăott- 
X9, compusii din tre! miel safice * şi de ună versă a- 
doniii*, care le seră drept clausulă : 

Intăgor vite scăl&jrisquă pirăs 
Non &găt Matijris jăcăjlis năque ăreti, 

Nâc vănenăjtis grăvijdă săgittis, 
Făscă. phăjrâtra 10, 

1. Horatii Carminunn liber IV, carm. V, vers 5-8. 
2. Numită şi A patra strofă asclepiadică. 
3. Vers. compuse şi choriambice, Ş 57, pag. 83. 

„4. Ibidem $ 55, pagina 81-82 de maj sus, 
„- 5 Ibidem Ş 56, pagina €£2, | 

6. Horatii Carminum liber 1, carm. XII, x. 1-4, 
„7. Stropha sapphica se deosibesce printr'uă mare aptitudine de- 
scriptivă, mal cu osebire la oraşiă. . 

8. Vers. comp. şi choriamb. Ş 59, pag. 81. 
9. Versurile dactilice LUl, Ş 31, pag. 59-60. 
10. Horatii Carminum liber ÎI, carm. XXII, v. 1-4.
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$ 88. — IV|. Strofa alcaică!e ună Tpizdoy tetpă- 
St:46, compusă din. două alcaice endecasilabe ”, de 
ună alcaică eneasilabi* şi de unii alcaicu decasilabă“, 
care "1 servă drepti clausulă : 

Dullce ât dăcărum st | prs pătrija mări : 
Mars | «t făgăcâm | pârstquitar virăm, 

Se Nec | pârcăt imbăljlis jăvânta . : 
„ Puplitijbiis timi!doquă | târgă5, 

"8 89. — V]. Strofa gliconeă, compusă de patru 
gliconice şi de unii ferecraticii, nu se găsesce în nici 
una din poesiele Iul Oraţiii. Es a fostă întrebuințată 
numar de Catuli ast-felă : : 

„Callis | 5 Hălicătnii 
Caltăr, | Urăniz | gâniis, | 

Qui ră|pis tănăram ad | văriim 
Virgijnem, v H3mănăje Hymen, 

Hymin | 5 Himănză! 6 

uă deosebită predilecţiune pentru dânsa. 
„2, Vers. comp. şi choriamb. $ 61, pag. 86. 

3. Versurile trochaice $ 49 pag, 14-75. - 
4. Vers, comp. şi choriamb. Ş 54, pag. 80-81. 
5. Horatii Carminum liber III, carm. II, vers 13-46, 
6. Catulli carmen LXI, vers, 1-5, 

1- Oraţiu a întrebuinţat-o forte desii, ast-felă în câti parcă are
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0 OAPITOLULU IX, 
NOȚIUNI ISTORICE DESPRE VERSIFICAREA LATINĂ. 

Ş.90. — Versulti saturnii, totii atâtii de vechii ca şi 
&nsaşi națiunea latină, fu mulţi timpii Întrebuințatii în pe- 
ninsula italică; căci, chiarit după ce Eniu îlii goni din litera. 
tură prin întroducerea versificării grece, începând cu me- 
trele poeţilorii scenict până la .picidrele dactilice, saturniulii 
eşi din Roma cu apr6pe două secole înainte de îra erestină 
spre a "şi găsi ospitalitate în restul naţiunii +, - | 

De şi silabe lungi şi scurte esistaii în. realitate în limba 
latină , după cum ereaă sâii nu întonate de preferință, to- 
tuşi, până la Eniu2, Romanii nu calculaseră prosodicesce cuan- 

1. Tenfel, loc. citat. pag. 113 <Der Saturnius lebte noch lange 
nach dem die Einfiihrung der griechischen Verskunst (mit den Aaas- 
sen der scenischen Dichter und dann derdaktylischen des Ennius) iln 
aus der Literatur verdrângt hatte. în der Nation fort und scheint 
zu Rom noch am friihesten ausser Gebrauch gekommen zu sein». 

2. Quintu Eniu, de la Rudi [Calabria], se născuse în annlii 515 
(şi muri la 585) de la fandarea Romei [169 inainte de &ra crestină]. 
Catone cel bătrânii făcuse cunoscinţă cu densulă în Sardinia, îlă 
avu ca învăţătoră şi "li duse în anulă 550 la Roma, unde poetulă 
stabili relaţiuni de amiciă cu Scipione Nasica, cu Falvin Nobiliore 
şi alţii, Eniu avea cunoscințe întinse despre literatura grâcă şi po- 
seda pe deplinii limba Oscilorii şi Latiniloră, ceia-ce "1 făcu să in- 
fluinţeze forte multă asupra culturii literare din acestă a doua epocă, 
Ast-felă elă regulă prosodia latină şi- înt-oduse esametrală. Dotatii.. 
cu talenti şi cu intusiasmă pentru poesia romană, ser'se în tâte ge- 
nurile : tragediă, în care imită pe Euripide [adi se păstrâză numai 
titlurile şi câte-va fragmente din cperile lut Eniu), comediă [căci 

- traduse trei.comedii din. grecesce] şi poesiă didactică [Cicer. De nat. 
deor. |. 42]. Apoi inventă satira [satura], compusă din versuri de 
diferite măsuri [epoesis satura, id est que res multas ac varias con-
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titatea acestori silabe. Ast-felii poctulti Aeciii, simțindii tre- 
buința d'a se deosebi vocalele lungi de cele scarte, adoptase 

“pentru scopulii acesta sistema de a serie două vocale cândii 
'voia să represinte uă lungă, de esemplu es în loci de î, care 
mai înainte se însemna cu accentulit * sâă ' numiţi apez!. 

Eniu întreprinse să schimbe vechia sistemă , propuindii 
şi isbutindii să se admită regulele metricei grece, cu totulă 

". convenţionale. Ast-felii se stabili că uă scurtă [mora] va pre- 
țui câtii jumătate din silaba lungă, că prin urmare uă lungă 
va av6 uă val6re prosodică ecuală cu două scurte ; că vocala, 
provenită din contracţiune sgii urmată de două consune va, fi 
considerată ca lungă, &rii cea urmată.de altă vocală în în- 

> trulii aceleiaşi vorbe ca scurtă; că, la finea cuvintelorii, vo- 
cala se va elide înaintea vorbci începătâre i6răşi cu vocală, 

La începulii, erea anevoiosti ca aceste învoieli să se puie ş 
în practică: de aceia fură primite numai pentru poeță şi gra- 
matici, ca normă în socotirea şi scandarea versului, din care 

„cu modulă acesta se nesocotia cuantitatea reală, adică însu- 

“tinet.» Festu, Diomede III. 2 şi Oraţin Sat. lib. 1], cart. X v. 66]; 
scrise epigrame şi ?n fine epopcă. Făcândă parte dintre filosoâl pi- 

„ tagoreici [somnia Pythagorea. Hotat.], Eniu credea, că sufietulii Ink 
Omeriă trecuse într'ânsulii, "că prin urmare e predestinatii a fi ună 
altii Omeră ală Romanilorii, Deci, precum poetală grecii nemur;se 

- pe Achile, Eniu se încercâ să cânte rictorielo lui Scipione, alii cărui 
nume îlii dete unei poema scrise în versuri trochaice. Perfecţionândă 
forma, esametrului, scrise 18 cărţi de Annales, uă istoriă a Romei, 
din epocele cele mai vechi până în timpulii în care trăia, în care 
întroduse uă mulţime de povesti-fabulâse. Pentru tâte aceste lucrări 
merită admiraţiunea lui Lucrețiu (lib. 1, v. 116], 'a lui Cicerone 
[ Brutus. 19), a lui Caintilianu [X, 1] etc. In timpulă lat. Aulu Ge 
liu, Analele lui ereai citite în teat;ulă de la Pazzoli. Fu îngropată 
în mormâotulă Scipioniloră, cu care fusese intimi. Statua lui figura 
lângă a renumiţilori generali ai Romi. - pr 

1. Despre apez, a so ved H, Schweizer-Sidler op. cit. p. 5. ed. ital,
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Şirea unei anume silabe d'a fi pronunțată mai apăsatii si 
mal uşiorii de câtii altele, după natura limbei vorbite, şi se 
da predomnire cuantităţiă prosodice, unorii' măsuri conven- ționale. O: | a 
“Cu tâte acestea, pronunţarea limbii latine nu se putea 

preface după placulii erudiţilorii : ea depindea totii de ritmii, 
căci în fiă-ce vorbă se afla uă arsis şi uă tesis, uă silabă 
întonată şi altele mai puținii întonate, Ritmica dârii fu şi 

„ dânsa ţinută în sâmă la versificare şi, fiindii că ori-ce arsis şi 
„Ori-ce tesis se însemna prin rădicarea şi lăsarea în josă a 
mânei sii a piciorului, silabele lungi şi scurte se însemnară 
Şi dânsele prin lovirea cu degetul într'uă tablă sâi în ban- 
că, ceia-ce se numi strepitus digitorum ! s6ă ictus? [bătaiă]. 

Acestă îctus se însemnă, şi în versificare prin aceentulii 
ascuţitii, pusi numai d'asupra silabelorii lungi din picirele- 
prosodice. 
"Se întâmplă ân:ă ca silabele lungă din prosodiă să nu fiă 

lungi şi în realitate, de unde result uă nepotrivire între 
calculii şi natură, între măsurile prosodice şi între întonă- 
rile limbii vorbite. Poeţii Gas, neputând face alt-feli, îşi 
vădură de artă şi adoptară sistema ca normă pentru versi- 
care. 

Ast-felii fură primele reforme întroduse de Eniu. 
După dânsulă, urmașii n'avură de câtii să perfecţioneze e;ia- 

ce moşteniseră. Iambele cele agere din poesia grâcă fuseră 
înlocuite cu încetulă prin grele spondeie de către Romanii cei 
greoi din fire, în câtă mai târdiii, pe timpuli lui Vergilii 
şi lui Oraţiii, iambele nu se mai întâlniai de câtă în tri- 
metrele lui Eniu şi lui Acciii 3. 

1. Cuintiliani Instit. Orator. lib. IX, cap. 1V, ş 55, 
2. Horatii De arte poetica liber, vers 253. - 
3. dem end. loco citat. vers, 253-262.
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Câtii despre poporii, elii se desfăta cu versurile saturnine, 
* fiindă că trocheiele din care ercati compuse nu le depărtaii 

multii de vorbirea în prosă : celii puținii permitea ca înto- 
narea să cadă şi în versuri p'aceiaşă silabă din cuvinte, pe 
care cădea în vorbirea de tâte dilele. Pogoruliă nu scia ce felii 
Vaii învoită poeţii şi gramaticii ca să stabilescă reguli pro- 
sodice, nici ce suntii picirele, nică care suntii “diferitele fe- 
luri de versuri : elii judeca cu urechia, şi huiduia pe celii ce 
arit fi pronunţată ca, scurtă uă silabă lungă, ca lungă uă si- 
labă scurtă în vorbirea obicinuită?. 

Din acâstă causă şi din altele, pe care le vomii vede mai 
la vale, poeţii îşi permiseră mulţime de licenţe, se depărtară 
de la regulele pre strimte ale prosodiei şi metricei generale, 
şi admiseră acele numerse escepţiuni, cunoscute sub numele -" 
de inerese, dierese, sistole, diastole ete.2 | 

_Ş 91. — Dintre toţi poeţii latini, Plautii întrebuinţâ mai 
multii de câtă ori-cine asemenea licenţe. Nerespectândă mai 
nici una din regulele stabilite, versificarea lui deveni cu 

„ timpulit atâtii de anevoi6să, în câtii n'o puteaii distinge bine 
nici chiarii contimpuranii lui Cicerone, din causa asemănării 
cu prosa versurilorii senarie 3, o 

]. «În versu quidem theatra tota exclamant, si fait una syllabaaut .. 
brevior aut longior. Nec vero multitado pedes novit, nec ullos nu- 
meros tenet, nec illud, quod oftendit, aut car aut in quo offendat, in- 
tell'git; et tamen omnium longitudinem et brevitatem în sonis sicut 
acatarum grasiumque vocuni jadicium ipsa natura în auribus nostris 
collocavit>. Cicero in Oratore cap. I.I, $ 173 (Edit. Orelli. Tariei. 
Yol. L, pag. 440). | a 

2. e Omnes quidem comicos crebris, synalaphis, et episynalephis 
ct collisionibus, et abjectionibus s litere fuisse usos scandendo versus suos». Gramaticulă Prisciani, i 3. «Comicorum senarii, propter similitudinem sermonis sic spe
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„Adevărulii e că nică nu putea face alt-felii, în. situaţiunea 
şi în epoca în care trăia. Metrica gr6că se întroducea ca nou- - 
tate la Roma, producândii uă nedescureată învălmăşelă. Lim- 
ba se afla într'uă periodă de transformare, primindii modi- - p 
ficări însemnate în contactă cu literatura gr&ă , a cărei in- 
fluință se simţii din ce în ce mai multă, nu numai în ]i- 
taratură, ci şi în moravuri. Pe Q'altă parte, aceiași limbă la= - 
tină nu erea âncă fixată prin monumentene peritâre!. In . 
fine, accentulit nu cunoscea altă regulă, de câtii pronunţarea 
ordinară, SR . 
" „Pe lângă tâte acestea, se mai adăuga ş'alte două consi= 
deraţiuni insemnătâ:e : 1] că, întruniă secolii de transiţiune, 
Plautii se servia de sistema unei versificără intermediare în- . 
tre versulii saturniu primitivă şi cuantitatea, prosodică a poe 
țilorii dactilică; 11] că ună poetii ca dânsulii, care scriia comedii 
pentru totii poporulii celti numerost ali Romei. erea nevoiti 
să întrebuinţeze accentuarea poporară, ca să placă şi să mora=: 
liseze escitândii hohote. 

sunt abjecti, ut honnunguam vix în eis numerus et vorsus intelligi ' 
possit>. Ciceronis Orat, 55, 

1. Limba şi literatura latină se împarte, după Fr. Ficker [Ist, - 
literat. class.) în cinci peridăe ; 1) prima-epocă începe cu timpurile : 
cele mai vechi până le sfirşitulă celui dântâii resbelă cu Carta- 
ginesii, adică de la faniarea Romai pent la 513 [s6ă 241 îna'nte de : 
âra crestină]; 11) a doua epocă, de la sfirşitulă primului resbelă 
punică până la mârtea lui Sila ,-anii 513 până ia 616 de la funda- 
rea Romei [241 până la 78 înainte de Cristi); 111) a treia epocă 
şi cea mai iafloritâre [etas auirea] începe de la mârtea lui Sila şi 
ine pân€ la mârtea lui Augastă; de la 78 înainte e âra crestină 
şi până la anulii 14 apă Cristi; IV)-a patra epocă [atlas argen:: 
dea] ţine de la mârtea lui Augustii până după mârtea lui Traiani, 
anii 14- până la 117 at ăre! crestine; V) a cincia şi ultima dureză de 
la Adrianii până la căderea Roinei sub Romală Augustulă, anii de'a, 
117 până la 475 după Cristi. — A se ved6 începutulă acestei brosuri,
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Ast-feli versurile -plautine ati 'rămasii- până astădi fârte 
anevoi6se, cu t6te silințele ce şt-aii dati Hermann, Ric. Ben- 
tley, Ritschl, Corssen, Benoist şi alţii! d'a le arăta fără hia- 
tură şi în genere compuse din îambe: 

După Plautii şi 'Terenţiii, accentuarea devine. regulată şi 
versurile se perfecţioneză în structură ca şi în cadență. Lu- 

x creţiu dă esametrului uă nouă vigbre, de şi “li i întrehuinţăză 
pentru idei abstracte, 

Ş 92. — In secolulă lui Augustă, versificarea latină ajun-: 
ge ultimu'i grad de desvoltare.. Scăpândă de nesicuranța 
şi de turburările resbelelorii civile; poesia, s'arctă set6st d'a 
celebra reînt6rcerea, păcii şi binefacerile domniei imperiale, - 
Infiuinţa grecă devine acum esclusivă și, cu tote că p> de uă 
parte i€ producţiunilorii romane ori-ce originalitate, pe 
de alta rafin€ză gustulii şi face ca poeţii ș să pos6]ă e acea a artă, 
care -le asicură nemurirea. 

Versul eroicii înumără acum cincă accente zitinice î în ş6se 
pici6re prosodice, cesurile cadii la locurile lori, rii finala pri- 
mesce.uă formă plăcută la audă şi uşisră printi'a ei scurti- . 

me, căci Vergiliu îi i dă uă armoniă pân! atunci âncă.necuno- : 
scută, 

Pe ' cândi Catalti întrebuințăză: cu drudiţitine metrica 
grâcă, poeţii Galu, Properțiu, Tibulti Şi “Ovidiu facă, pentru 

1 A se vodă Ilementa Doctri in  aetrice ale lui Hermaan; Ma- . 
mauel des Bacines grecques et latines de Bailly; Uber Aussprache. . 
Vokalismus und Betonung ete. de Corssen [tom. II, edit. 11 1870) : 
Thtorie gEndrale de Vaccent latin de Weil şi. Bonloea;, Rhein Mu- . 
seum artic. lui Christ [tom, XXIII]; Opuseula [tom. I1] şi Neue 
Plautinische Ezcurse [1 Heft. 1869] de Ritschl; Plautinische Pro-. 
sodie de C. W. Miller; AMetrit: [tom. 1, că. 2] de Westphal;: Alor.;. : 
ceaux choisis de Plaute [Paris, 1871] şi traducerea, francesă 1878] 
de E. Benoist, etc. . Pi
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emistichuri ceia-ce Vergiliu făcuse- pentru esametru, €rii 0- 
raţiii dă poesiei lirice ! înflorirea pe care şi-o dobândise epo- 
pea şi elegia. .: Si 

Acestă din urmă poetii scrise în 24 feluri de versuri , cu 
19 combinări deosebite 2, Negreşitii că pe tâte le imită după 
modeluri grece, după Alceu şi Safo, lirici eolieni, după do- 
ri6nii Alemanii şi Stesichori, după liricii ionică Anacreonte şt 
Simonide, în fine după Pindarii, celii mai mare şi mai renu- 
mitii liricii alii Greciei antice, | IN 

Cu tâte acestea, Oraţiă îşi are meritele” personale, mai 
cu s6mă cândii e vorba despre modificarea unorit versuri şi 
unorii strofe, conformii spiritului limbei latine. Ast-felii, pe 
cândii Catulii nu întrebuințâză de câtă uă singură dată ma- 
rele asclepiadi, Oraţiii îlă introduce desti în versificare şi îlă 

1. Poesia lirică, ca espresiune subiectivă a simţimentului, nu pâte . represinta d'nă potr:vă simţirile şi miscările sufletului în altă moâi, de câtă prin forma cugetării, de dre ce, năsuindiă pe câtii pâte spre 
imediata esprimere a simțirii, abate Gre-cum legătura logică şi, înlăturândă desvoltarea, reflesivă a ideielorii, procede, ca să dicemii 
ast-felă, prin sărituri. Şi este lirică tocmai pentru că la reflectarea 
cugetării adaugă espresiunea imediată şi real€ a simţimentului. 
Dârii, pe câtă poesia lirică se face ună limbagiă ală simțiriă, pe a- - > tătă are trebuinţă de musică ca d'nă complinire, căci, cu dânsa, cu- getarea se' restatornicesce în sfera carată a imediatului limbagiii ali simțimentului, Musica este imediata espresiune a. simnţirii, pre- 
făcută întw'uă artă frumâsă cu ajutorulă închipuirii celeY creatâre». 
Heyse System. ete, edit cit, pag. 26. , IE 

2. Iată lista acestori metre şi combinări deosebite : în versulă 
esametru a scrisă 18 satire, 23 epistole împreună cn Artea poetică, 
însă fără esamotrele din poesiele'i lirice; 37 ode în strofe alcaice; 23 
în strofe safice ; 10 epode în zersuri tambice trimetre, combinate: cu 

” dimetre; 9 ode în strofe de câte trei asclepiade şi ună gliconeă; 1 în 
strofe de două nselepiade, unii ferecratici şi unii gliconicii, afară de 
odele sii epodele compuse dintr'ună singură felă de versuri. .-:
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perfecţioneză, ba se deosibesce de dânsulii chiară şi în stro- 
fele safice şi alcaice, Si 

La vechii poeți greci, metrulă saficti avea uă cesură tro- 
chaică feminină după a treia silabă. La Romani, Oraţiu îlii 
modifică şi întrebuințsză cesura după a cincia silabă, ceia: 
ce a făcutii pe Ovidiu să "li numâscă numerosus, celii ca- 
dențată + : e 

1 28 4 5 
Pindarum quisguis | stndet amalari, 

Jule, ceratis| ope dedalea 
Nititur pennis | vitreo daturus 

Nomina ponto 

Toti la a cincia silabă întrebuinţeză cesura şi în alte 
metre, spre esemplu în celii alcaicii : 

Doctiioa sed cin | promovet insitam 
Rectique cultus | pectora roborant, - 

$ 98. — După Oraţiu, epoca de aurii a hteraturii latine 
intră în cea numită argentină. Poesia latină, începe să de- 
cadă, căci cu Seneca şi cu Persiu filosofâză cu Marţială cer- 
şetoresce, cu Juvenală declamă, cu Lucanii copiză. 

-- De şi poesia din timpului lui Augustii contribuise fârte 
multi la desvoltarea limbii literare, cu tâte astea nu prin- 
sese rădâcini destulii de adânci în naţiune, pentrn care r&- 
mase, mai multă să mat puţinii, ca uă plantă străină. A- 
cestii faptii şi esplică scurta înflorire a acestei - poesii şi ră- 
pedea”i decădere, ajutată de contagiulii gustului stricaţii care, 

“în peri6da sucoesivă, făcu progrese ruinătore.: Ast-felii falsa 
erudiţiune şi înclinările retorice luară loculii talentului ş'ală 
inspiraţiunii, €ră poesia îşi perdu puterea şi se corupse îm- 

1, <Et tenuit nostras mu merosus FHoratius aures, Dam ferit ausonia carmina culta Iyra». Oridii Tristium liber 1V [elegia X, vers 49—50] 
2. G.C. F. Baehrîn Ist. literat. rom [Carlsruhe 1828,1844—45]. 

8
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preună cu" moravurile: Gnsăşi satira trecu peste marginele 
„ bunei cuviințe, prin versuri silite şi prin metre artifici6se, 
me, în se6lă ca meseriă. e 
 Intr'ală, V-lea secolăi după. Cristi: poporulă nică că mai 

vr6 să- scie despre cuantităţile lungă şi scurte ale prosodiel. 
In cântecele -latiue din timpulii acela înceţe să se audă.. la 
Sfirşitulii versurilori, vocale s61 consune asemânate, de: 
“nu identice: primă germene ali. rim-i mhoderne, 
„Eta, de esemplu, versnril- unor i cântece militare, pe care 
le găsimii î în Vopiscul :" i 

! „Mille, mille, mille, mille, mille decotlăcimus. 
- Unus homo mille, mille, mille decoldrimus, 

” “Mite, mille, mille, mille vivat qui mnille 6ceidit. 

- Tântum vini nemo Habet quântain fudit sânganis. 

- Mille Sarmatas, mille Francos sâmel et semel occidimus : 5 

Mille, mille, mille, mille, mille Persas qugrimus, 

„Peste 500 de uni, în secolulii alii X-lea, m-țrica greco- | 
latină, cu regulile ci cele complicate, fu înlocuită prin nu- . 

mărarea silabelorii î în versuri de câte 4,5 şi: 6 pici6re, pă- 

strându-se uă singură regulă p”osodică, lungimea reală a 

silabelorii, ' adică considerându-se ca lungi numai şi numai : 

cele. întonate, Etă uni cântii religiosii de fi lulii acesta: 

„.. Dăn quedam. xSferuntur Rome nate femina, 
Una dicta &st Lucilla Firminiaque âltera, 

Veram puris ret'nentes Christi pedem cordibus, 

"Qaă propinqui tâc beati Mârtyris Tibărtii 

Ad illius âssidentes săcrosanctum timulum, 
i 1... Dâo gratas vigilando dicebant excubias, 

„ Quibus ipse ctim beatis sâmet comitântibus 

“Mă cellino âtque Petro mânifeste râtult 

Per soporeni, bi sacra jăcaissent cârp ră: 

  
  

EI Cit. apiă Corssen Uber. Aussprache, Vokalismus und Betohuug 
“der lateinischen Sprache [Leiyzig. 1870) rol. J1 pag. 959. 

e.
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„_ EGrundem €lectorutu, âtqae simul ââmonet . -- 
„Uteuntes âbsque mora illa statim âuferant, 

Et in crypta sium prope cirent corpas pânere. . 
Quă preeceptis Sbsequent s Nigram silvam âdeunt, 

Sublatosque btatorum inde portant cfneres 
7 Etia specu disponentes jâsso loco tâmulant!. 

Intw'8asele se vădii. nesce trocheie septenare în câto trei 
dipodii, ânsă numai cu ritmul trochaică, căci cuantităţile 
prosodice suntii cu totulii dispreţuit=, Toti aceleaşi trochaice trimetre, în aceleaşi condițiuni, se găsescii şi în următorul 
psalmii ali lui Augustină : D . 

Abundantia. peceatorum sălet fratris cânturbare, 
Propter hoc domiaua noster vâluit nos prâinonere 

Câmparans regnim celorum râticulo miss în mare, 
Cângreganti miiltos pisces mne genus hinc et inde, 

"Qu6s qaum traxissânt ad littos, tâne ceperunt s6parare : 
Bânos in vasă miserunt, rEliq104 ma'6s in marea, 

In acelaşi timpi, asonanţa * erea întrodusă pretutindeni, 
trăi. rima + destulă de întrebuințată, . 

1. Acestă cântii relig'osă e privitoră la martirii Marcelinu'şi Petru de sub Diocleţianii şi e reprodusii de Corssen [eod. op. cit. votam. ]I p. 959—960] dapă Pleeticood, Syll. Inser. Alonum. Christian. p. 449. 2. Augustini Oper. t. IX, p. 1—8 [39 n. Chr.] ap. Corssen p. 943. 3. Cândii şi inaterialuloi fonetică ală linbii i se dă uă formă poe- tică atunci asemănarea sunetelor, omofonia, constituie asemtna- "Tea, materială a sunetelor. Omofonia, consunelori de la începnatuli cuvint lorii învecinate se chiamă aliteraţiune : ea se întrebuința în cea mai vechiă poesiă germanică şi mai cu sâmă în cea seandi- navă. În Eschile se găses-ă asemenea omfonii, &nsă nu ca elementi esenţială de composiţiune, ci ca figuri retorice. In Plaută se îatâl- nescă chiară al.teraţiuni, Ensă numai ca n sce jocuri decuvinte, spre a se prodace ef-cte .omice. Cândă acâstă omofoniă e numai vocalică,. cândii asemănarea constă numai în asemănarea, vocalelorii, atunci se dice asonanţă : ea se în“rebuinţeză mai cu s6mă în limba Spa-. niolă şi se întâln sce adesea în poesiel» populare române, 4. Rima este omofonia aplicată nu numai la vocale, ca asonanţa,
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Ast-feli, priv ritmi, Gmenii: trecură da la metrica cla- 

sică la'sistema de! versificare” a popârelorii “moderne: de la 
cântărire la numătare, de la sintesă la analisă. 

CAPITOLULU X. . 
„Ş 94. — > METRICA ŞI RITMICA. 

După ce amii studiatit cuantitatea silabeloră în partea ce. 

coustituie aşa numita -Prosodid ;- după ce ami vădută .ce 
suntii pici6rele, cum se unescii spre a forma versurile, care: 
suntii felurile de versuri şi diferitele loră combinări în strofe, 

adică sciinţa numită de cei antici Jețrica; după ce dete- 

rămă câte-va noţiuni generale despre progresele realisate de 

versificarea latină în ordine cronologică, e neapărată să com- 
pletămii aceste espuneri, oprindu-ne asupra întrebării dsca 

prosodia şi metrica suntii actlaşi lucru cu ritmica. 

Silabele ce compunii uă vorbă, fiă în ori-care limbă, suntiă 

neapăratii de uă potrivă. Deosebire între dânsele nu se ive- 
sce de câtii în pronunțare, căcă sonuli vocalicii se opresce a- 
supra uneia, mai multii de câtii asupra celor-l-alte. Silabele 

suntă lungi s6u scurte nu de la ele â înseși, ci după apăsarea 

s6ii uşurinţa cu care le pronunţămă, contormii locului ce 9- 
cură ş și valorii ce ati. Urmâză “dâră că nică cele lungi, nică 

cele scurte nu potii fi considerate ca primordiale, de 6re-ce 

ci şi la consume. Rima în+epe în oriinte la popârele semitice şi maş 

cu sâmă la Arabi. Ea apare în poesia ebraică din evulă de miglocă 
şi e adusă de Mauri în Spania. Ast-felii pătrunse în Europa nu nu- 
mai în poesia limbiloră nou, d6ră chiară în grecesce şi în limba - 

” latină, în vechile imnuri ale bisericei, după ce versurile încetară d'a. 

se mai face după măsurarea silabelori, după cuant:tatea prosodică. 

Heyse, System der Sprachioissenschaft cdit. Torian, pag. 314-31 5
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aceiaşi silabă îşi pâte schimba cuantitatea după împrejurării. 
Grecii şi Romanii îşi vorbiaii limba în pacă, firă să se gân- 

descă că în cuvinte suntii silabe lungi şi scurte, celii puţinii 
fără să le d6 vr'uă atenţiune. Cândii mai târgiii se stabili uă 
ast-felii de deosebire, lungi fură numite cele întonate, scurte 
cele mai puţinii întonate, şi după acestă cuantitate reală tre- 
buie să se fi furmulatii primele reguli prosodie2. 
„In adevării, erea naturală să se observe că vocalele şi si- 
labele depindă în pronunțare de la cualitatea şi de la cuan- . 
titatea sonului vocalicii; că, de Gre-ce feluritele întonări ale 
cuvântării producii drosebite efecte de armoniă şi de impre- 
siuni asupra celui ce ascultă, aceste modulaţiuni trebui-scă 
întroduse şi în vorbirea serisă. fiă ea în prosă fiă în versuri: 
Esperiinţa demonstrase că unele silabe se pronunță grei, a- 
păsati, cu Gre-care maiestate, altele cu uşurinţă şi cu răpe= 
diciune. Unora dâri li s'a gisii lungi, altora li s'a disii scurte, 
Cele d'ântâii se întrebuinţară şi se întrebuințeză acolo, unde 
trebue să se esprime ag-rimea şi vioiciunea, cele d'alii doui- 
lea spre a se arta cumpătarea, repausul, încetimea. Cu u- 
ele, vocea se suie şi se ascute; cu altele, se lasă şi se în: hide. 

Sciinţa întonăriă fu prin urmare, la Greci şi la Romani, uă 
normă în punerea accentului și uni dreptari ali pronunțării 
„celei alese. Cei d'ântâiii merseseră pân'a fuce din studiul 
întonării [po0u6s] uă sciinţă numită Ritmica [fvOux9] care 
-consta în a simţi personală şi a face şi pe alţii să simță e- 
fectulă silabelorii accentuate din frasă, în comparaţiune cu 
acelea peste care pronunţarea trecea cu 6re-care răpediciune. 
Acelaşi studii îi învăța s%şi potrivâscă miş ările corpului 

1. Acesta ca răspunsă le aserţiunea lui Vossius, care, în gra= 
„matica”i latină [1], 13] spune că, <quum brevis syllata unius tem- 
sporis sit, natura quoque prior est ea, que daorum est temporum»,
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după ritmuli fraselorii şali versurilorii, mai cu stă î în TO- 
tirea chorului pe scenă. i 

Latinii o cunoscură şi dânşii, dâră n'o studiară cu atâta 
stăruinţă, pentru că accentuarea limbii lori nu reclama a- 
tâta ostendlă. Ori-cum &n 5, şi unii şi: alţii rideaii de- celit 
ce, pe scenă, în publicii s6i în altă ocasinne, arii fi întonatit. 
uă silabă alt-felii de cum trebuia în'onată *, 

Acâstă corectă întonare Grecit'o formaulară î în reguli par- 
ticulare, după care fiă-cărei silabe din fiă-ce cuvântii i se a— 
tribui uă val6re convenţională, ori lungă ori scurtă, numită 
cuantitate prosodică. Latinii imitară pe Greci, îndată ce E-— 
niu le aduse la cunostință acâsti teoriă. şi d'aci urmă confiic- 
tulă - dintre accentuli firesci ali vorbei şi accentulii pro- 
sodicii, dintre ritmică şi prosodiă. : 
 Imândii ca csemplu vorba nus, silaba lungă în realitate- 

va fi d, fiindă că pe dânsa cade accentulii tonică. Dâca vomă: 
lungi cuvântul în derivatulii bânitas , tatii siluba Lo va r&- 
mMân€ ca lungă $ în rclitate, căci totii pe dânsa cade accentul. 
Îndată ce ân:8 se va declina cuvântulă în casurile oblice — 
bonitătis, bonităti, bonitătem, bonitite—atuncă silaba lungă. 
în realitate nu va mai fi Vo, ci ta, pentru că pe dânsa cade ac_. 
centulă si întonarea. Pe cândi ast-fela se petrecii lucru:- 
rile în ritmică, în prosodiă e cu totul din contra : ta r&-- 
mâne ca silabă lungă în regulă generală, pe cândii bo devine. 
scurtă în ori şi ce împrejurare, Puţinii îi peză prosodiei că. 
în Vânus accentul cade pe 6. Uă-dată ce poeţii şi grama-- 

L.A se veds țag:na 109 de mai susi şi nota 1 ibidem. Pâta că 
în aceste simţ'ri, atât de desvoltate pentru armonia vocil umane 
trebuie să se caute în 'cât-va esplicarea profandului dispreţă ce a- 
vesiă antici cătro alte liinbi străine pe care le numiaă barbare, nu 
mai fiindă că nu le păreai destulă de armonidse,
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ticii aii stabilit - că Do e silabă scurtă, scurtă trebuie să se 
întrebuinţeze şi în versuri, făra se mai țin6 semă de ritmică, 
de legile fonetice ale limbii vorbite, căci <în raport cu rit 
mica mai vechiă, accentului esercită âncă uă influință însem- 
„nată ; mai târdiit ânsă ritmica se apropiă din ce în ce mar 
„vaultii de cea grâcă şi uă domniă absolută se dă, în modii ar- 
tificiali, cuantități» 1, LI 

Ac6stă nepotrivire erea pr însemnată, ca să scape din ve- 
derea erudiţilorii. Ast-feli Godfried Hermann, valorosii 2erce- 

„tătorii şi critică germanii d'uă vastă erudiţiune, într'a sea 
Scriere intitulată F/'ementa doctrine metrica, desbătu tâte 
punctele anevoi6se; privitâre la versificarea, latină, şi opiniu- 
nile s6le prevalară multi timpii în Germania, unde meritela 
îi fură cu drepti cuvântii apreţiate. . Asemenea Diibner în 
Francia publică, în Supplement & I Encycloptdie moderne, 

„unii studiă despre Pechia metrică, în care espune doctrinele 
lui Hermann. esplicâridu-le şi completându-le pe alocurea, ! 

Amândoui susţinii că fiă-ce cuantitate prosodică e în ace- 
laşi timpii şi cuantitatea reală a silabelorii, ŞI, ca s'ajangă la 
ae stii resultatii, Herm nn îşi dă cele mat mană silinţe ca să 
facă a concorda cuantitatea  prosodică „cu accentulii tonicii, 

„care neîncetatii îi stă în protivă. D'aceia şi inventă teoriy. în- 
„tregi, anacruse, base şi catalexe, ba la nevoiă chiar cu- 
„Yinte grece,. ca să dobindâscă ui potrivire atâtii de artifi- 
cială. e o E | N „Cu tote aceste încercări labori6se, doctrina Îui Hermann şi 
'a partisanilorii set rămâne adi ca uă simplă ipotesă. , 

Mal ântâiă, o combatii cu putere mărturisirile scoliasti- 
“lori greco-latini, care recunoscii cuantitatea prosodică a 'si- 
labelorii ca uă simplă convenţiune, cu totul fără influinţă 

1. Heyse, System ete,, loc, cit. pag. 310.
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asupra pronunțării, asupra întonăriloră din limba vorbită, 
căci acesta .din urmă nu recunoscea altii regulatorii. de câtii 
accentulă toniziă, fără să "i pese câtuşi de puţinii despre cuan- 
titatea prosodică 1. 

Apoi, acestă adevării resultă- din faptulă că cuantitatea 
prosodică fu, chiarii da la încenutii, uă simplă învoislă ca 
în versuri cutare silabă să prețui:că u ă moră, cutare două 
Gusă numai pentru măsurarea, picidre loră ş'a versurilorii, fără 
ca pronunțarea reală să corăspundă cu. totulii acestori valori 
convenţionale. 

Deca prosodia putea să aibă vr'uă ntilitate servia, după 
esemplulii vechielorii poeme, ca să reguleze celii multii mă- 
sura versului şi să determine unitatea originară a vr'unorii 
familii de vorbe, dârii nimeni nu s'a gândită să "i atribuie 
vr'uă înrîurire asupra foneticei latine; asupra armoniei cu- 
vântării s6i, ca să ne esprimemii mai bine, nu putea înrîuri, 
nu putea produce efecte plăcute, de câtii numai cândi erea 
de acordii cu accentulă tonicii, cândă silabele lungă în re- 
alitate ereaii accentuate şi după prosodiă, 6rii cele scurte: din 
contra. Ast-felă, în versulii 

Male. bânt zephyri natâs sine | semine flăres, 

mumai cele donă cuvinte finale vuneai metrica în aco rd cu 
ritmica, căci numai în ele îctus prosodicii cădea totă pe si“ 
laba p: care cădea şi accentulii ritmicii. In colo, conflictul 
esistă în t6tă a lui putere, căci Romanii. pronunțată mulcă- 
bant, 6rii nu milcebant sâă mulcel nt, nătos, 6ri nu natăs, 

Asemr nea ncpotriviră între ritmică şi metrică se iviaii: une- 

Î. A se vele Dion: din Alicarn:sii în tractatulă Despre potrivi 
rea cuvintelorii [cap. IX|; Longin în Fragmente [No. 5), St. An, 
gustiniăi în De Musica U, 1; 11,1 - 3; V, 10); gramaticii Serviu şi 
Mariu Victorinu; Cuin tiliană în Instit. Orator. lib. 1X, cap. 1V 
Ş 84].
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ori şi în limba grecă; de esemplu în acesti versăi ală « comi- 
cului Aristofane: " i 

Aauă& “event Tăpagpâvouvzos stroiza, 

s6ii în, următorul versti ală poetului -iragicăi Euripide : 

"Uzed vexguv xzvlarva xcă oxozoj ș uda, 

în care - se înton6ză, după metrică, Bovhăy in locii de do5hov 
şi "Ha în locii de “Ha: 

In Terenţiu, găsimii ună esemplu totii atâtit de caracte- 
ristici, căci întruni singurii versii suntii două vorbe înto- 
nate de metrică în contra esigințelorii ritmicei : “ 

“ Malm anod isti di dezeqve omnis daint, 

unde se întoneză, scandându-se, malim şi omnes în loci de 
mâlumm şi Gmnes, ceia-ce, de s'arâ fi accentuatii alt-fel pe sce- 
nă, de sicurii că <deridiculo [uisset> . . 
„Prin urmare, picidrele metrice şi picidrele.. ritmic: nu 

suntă nică aceleaşi, nici acelaşi. Licru : „«cuantitatea şi. ac- 
centulii suntii două elemente ale limbagiului cu totulii deo- 
sebite care n'aii nimici comunii între dânsele 1» şi care potă 
sta alături fără se Şi facă'răă una alteia. | 

Principiulă vitmicei e altulă de câtă ală cuantităţiloră 
prosodice: unulii are caracteră idealii, pria accent, cel-l alti 
caracterii materială, prin cuantitate, rin măsurarea silabe- 
oră. -- 
 Picidrele metrice serveseii pentru a face versuri şi pentru.a 
le controla esactitatea, derii, cândiă e vorba de a-le pronunţa, 

”picidrele prosodic> s6ii metrice nu mai însemnâză nimica, 
"căci urechia şi fonetica reclamă să nu se audă de câtii picidre 
ritmice; adică cuviite sâă grupuri de cuvinte unele mal 

A Heyse în Sister ete. pag. 2. 309 „dit cit.
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multi, altele mai puţinii întonate: nă continui succesiune 
de ceia-ce numimii arsis şi tesis. PCI 

„ Şacâsta e cu atât mai logicii, cu .câtii resultă chiarii şi 
din firea versului, care în genere se pote defini ca ună cuvân- 
tare ritmică, împărţită în secţiuni măsurate şi aprâpe de vă 
potrivă. Celii puţinii aşia se esprimă Aristotele într'a lui 
Retorică şi Poetică 1. Cuintilianii 2 şi Dionisiu din Alicar- 
nasii $ îi daii aceiaşi definiţiune ca Aristotele. 

- Deca derii versul se compune din părți măsurate ale rit- 
melorii, deca e uă cuvântare ritmică măsurată în părti prâpe 
ecuale, cum se va, sacrifica 6re acestei m&suri partea cea mai 
esențială, armonia ce resultă din ritm-? Dâc'amii admite 
acâsta. amii ajunge la resultate cu totuli curi6se.. Vergiliu 
bună-6ră încej e prima'i carte din Georgice cu versurile : . 

Qaid faciăt Imtas segetes, quo sidere terram 
Vertere, Mectenas, ulmisque adjungere viten, 

Prosodia măsâră silabele în modulii următorii : 
” Quid făciăt Iztas săgâtăs, qud sidără tărrăm 

Vertără, Mecânăs, îilmisque adjungără vită. 
“Metrica apoi le împarte şi: le accentuâză ast-felii : 

Qui făcijăt Iaitâs stgăjtis, qus | sidără | târrăa 
3 Vârtără, | Mâczinăs, al:misqua zăjjingără | vită, 

“Cine pste să admită că Romanii pronunţa faciăt, letăs, 
segeles, Meccenăs în locii de fâciat, letas, segetes, Mecănas? 
Us ast-felii de întonare arii fi escitatii nu numai risuli, deră 

1, «0 303 oyiluxzos 2 Attews ăzluos fulluby 2oz0 03 at ză utzea 
„Suxiză. Did fuubv îi Es zov Xdyav, utzgov î3 pie zulnpua Yip fazar». 
[Retorica cart. II, cap. VIII, $ 1]. — <Tă Yăg ptzpa îrt ulza zY 
B:0u& tot gavegiv>. [ Poetica, cap. IV, $. 1). E 

2, Instit. Orator, liber LX, cap. IV, s. 5U şi 114, 
3. Eodem loco cit. supra. e
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-chiarii indignaţiunea serioşilorit stăpânitori -ai lumii” antice. 
„Chiarii astăgi, decă amii citi mai: multe pagine de versuri 
latine cu uă ecandare bine împărţită, pe de uă parte. ascultă- 
torulii arii fi obosită, pe de alta n'arii sei în ce limbă i-se ci- 
tesce. E destulii să ne amintimii ce ef.ctii urilii -ne produce 
nouă Românilorii citirea limbii grece şi latine de către Fran- 
cesi, care accentueză la fine tâte cuvintele, pentru ca să.ne 
Închipuimii câtii de ciudată arii fi ărută Latinilori uă ase- 
menea tocătură. a | 

„ Scimă că acâstă seansiune se aretă şi se impun. elevilorii 
“în clasă, şi bine se face la începutii,. ca eserciţiu, spre a'i 
deprinde ca să aplice s labeloră regulile prosodice, să . deosi- 
„bâscă picidrele şi să „clasifice versulii. . Indată Gnsă-ce- s'ati 
familiarisatii cu rersificarea, versurile de mal susăi trebuiescii 
citite ritmicesce în modulii următori: 

Quid fâciat | lătas | segetes, | quo sidere | târam 
Vertere, | Mecănas, | ulmisque î adjângere | vites. 

In casulă acesta, cele cinci accente tonice, cele cinci rit- 
muri reale din fiă-care versă valoreză pe deplină câtă cele 
şese bătăi prosodice, căci aceste ritmuri determină adevă- 
rata pronunțare, căci ele daii versurilorii armonia şi ca- 
denţa de care se desmierdati anticit !. Ce e drepti, <Grecii, 
ca şi Romanii, în poesia lorii îşi întemeiară tot-dâ-una Versu - 
rile pe cuantitate, dâri la citire se simţia în acelaşi timpi şi 
accentulă, pentru că arii fi fostă unii lucru neconformii na= 
turii şi organismului limbii ca în poesiă să fi întrebuințatii 
accente deosebite de ale prosei 2». , 
"Ca ună altii argumentii vomii aminti că, pentru necesităţi 

1. Despre a este desbateri, a se rads I” Harmonie du langage, par 
-B. Jullien, docteur €s lettres [Paris. 1867]. . 

2. Heyse ibidem, pag. 310. n
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cu totuli prosodice, poeții latini ereaiă siliţi se derâge forte 
desii de la regulile stabilite. Ast-felă cuvinte ca răligio, 
răliqui:e, rătălit primiră îndouirea consunei numai pentru 
ca s& li-se lungâscă: prima silabă, devenindă în versuri 
râlligio, relliquie, râttulit. De asemenea Vergiliu. între- 
buințeză penultima şi antipenultima ca scurte în fiilerunt , 
Oraţiu în annittrunt 2, Ovidiu în audrărunt 5. Sa putea în- 
tona 6re în publică rălligio, în locă dă religio, râlliquie în 
loci de reltquize, tilerunt în locă da tulărunt ? Toţi le-arii 
fi considerată” ca schimonosiri. Ş acesta e uă probă convingă- 
târe că prosodica cuantita e nu s-rvia de câtii pentru veri=- 
ficarea versului, pe cândii pronunţarea lui se făcea conformă 
ritmice reale, conformă geniului Iimbii, fără ca nimeni să se 
gândescă lu-ectase gi la sinerese, 

1. <Matri longa dece talărunt fastidia mnenses». Vergilii Bucolic. 
-1V, vers. 61. 

"2. <Vergilio Enniăărunt  gaudentes rure Camenae» Horatii Satir. - 
Mier sat. X, vers. 45, * 

3. <Ut genus. sidigrant. unimos pater agnitus auget> Ovidii. 
Fastorum lib. IL, sers, 65.



125 

„CAPITOLULU XI. 
DESPRE VERSURILE ALBE ÎN LIMBA ROMANA". 

- Cuvâatala versti : desedpta î în minte ideia de pro- 
sodiă. Se cuvine dârii ca, vorbindii despre „xersifiea-, 
rea unei limbi neo- latine, cum €e a. n6siră, s 'arun- 
cămă uă câtă de scurtă privire. mal ântâiă asupra 
prosodiel latine. Acestă studii comparativă ne va 
face să apreţuimă mal cu î-"lesnire atâță punctele de 
asemănare, câtă şi deosebirile ce esistu între fiică şi. - 
mamă. = 

Prosodia, latină se basâză pe cuantitatea, lungă s6u 
scurtă a silabeloră. pe succesiunea lori în faluritele 

1. Ca parte finală a lucrării de faţă, autorulă a credutii că e bine 
s'adauge aceste consideraţiuni, privitâre la natnra rersur lori neri- 
inate s6ă versuriloră albe dia limba română, Ca itolulă ce urmeză a 
formatii composiţiunea în scrisă ce a făcutii cu ocasiunea concursului. 
depusă pentru dobândirea catedrei de limba şi literatura, latină în 
corsulă superiorii de IA liceulă Sf, Sava. - 

Le-2 transcrisă d6ră cu fidelitate, fără mod ficări şi fără nică ună! 
adausii, 1] fiindă că resumă pe scurtă natura şi inersulii versificărit - 
latine, 2] fiindă că schițăză principiali pe care e fondată ve rsifica= 
rea română, 3] flindi că dă uă ideiă concisă desp e aşia num tele 
«versuri albe», 4] fiind că stabilesce, pe câtă se putea face- întruă 
composiţiune nepregătită şi scrisă în 2 3 ere, comparaţiunea versi- 
ficării române cu cea latină, 

2. Versus, de la vertere, sa numită ast: felă pentru că, dapă termi- 
narea piciorului prosodicii, şirulii se îutorcea :V'a-capo,. pe cândii în ; 
prosă [prorsus] continuă pa tâtă lungimea tablei să chârtiei, . ,
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combinări ale metreloră 1, pe accentulu “ritmică care 
dă armoniă versuriloră, fix catalectice, acatalectice 
s6i ipercatalectice?, 

Acesti principi, bine stabiliti în epoca clasieita- 
fir, a fosta multă timpu obiectală discasiuni s6ă alu 
nedomiririi. Altă cuantitate aveau cuvintele latine în perioda, de sub Liviu Andronicu, Neviu și Eniu, alta: sub Vergiliu şi Orăţiu. In timpula lur Plaută, limba; cuceritoriloru de la, Capitoliu intră în contactă cu li-! teratura grâcă şi, vrendu ne-vrendă, poeţi! elimibir bar: bare *> fură siliţi s'adopte principele” prosodiel în | ” Care scriseseră modelele lori, muscătorulii Aristofang 

și ingeniosulă Menandru. - - | "D'aci: confasiunea ce întalnimă în versurile lui 
Plautii, versuri care formiâză şi ad obiectului celor 

- 1. Mezgov, mensura, combinarea a două sâii mai multoră silabe, 6 unitatea de măsură a versulni, precum mora e unitatea de măsură : a silabelorii, precum silaba formâză unitatea do măsură a piciora-. lui prosodicii. Dai | E 2. Accentus se derivă de la ad-cantum.. Şi corăspunde espresiunii - Brece zpoawâia. Acâsta ne doredesce intima legătură dintre versuri şi cântare [ep3xj, oda] ba ne esplică ș? pentru ca Gracchu punea să. se d6 cu flautulă tonulă în care voia să "ŞI proaunţe şi să întoneze începutulii disenrsuriloriă sâle pablice. : - - 8, Versulă e catalectică cândă îi lipsesce una săi două din sila= | bele trebuitâre, acatalectică cândă ie are pe tâte, ipercatalectică . [bypercatalecticus] cândii ara şi de pr'sosă, 
„4. Astă:frlă se numescă Rom inii, în ironiă. După Plauti, barbara lingua însemnsză lim)a Gmenilară morali, graca lingua l'mba &me- niloră efeminaţi, "corupți; !
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mal curi6se. desbateri. căci unit ' susțină că admi-: 
țendă sinerese, aferese, sizigil, sincope şi apocope, 
versificarea plautină constă din iambe, pe cându alţii 2 
susțină că aceste versuri suntu 1 peste putinţă de a fi 
descurcate. | 

Lucrețiu se va plânge „ce o drepti, de estrăeia 
limbit», 6nsă va, întroducs multe progrese. Mal, cu 
s6mă în prosodiă, păstrându între altele asprimea e-. 
sametreloră şi genetivele archaice în :ai.- [ca aurâi;: 
materici în loci de aure, materie ete.] Cu Vergiliu, 
Oraţiu şi. Ovidiu, cu Catulu, 'Tibulă, şi Properţiu, ver- 
sificarea latină ajunge la celă mar 'naltu eradi de des- 
voltare, precum ne dovedesc neperitârele scrieri ale 
acestori. poeţi, dâră mar cu sâmă cartea IV din odele 
Iul: Oraţiu, în care perfecțiunea artei compenseză, pu- 
ținula avântu alii imaginări, 

„Deră chiară pe cândă versurile acestori imaiestri 
se învăţa pe din'afară şi se esplicaui în sedlele pu: 
blice, e de credutii că poporulii păstra âncă :co"sti- 
gia ruris», acele versuri saturnine, acele. întonări din 
alelane şi fescenine, acele cântece de mesi despre - 
care pomenesce Catone în Originele sâle. Faptulu e 
că soldaţii, care făceau satire destulii de aspre în 
contra generalilorii, mal cu semă în contra lut Cesare, 

7 Intre cei maj renumiţi, dintre moderni, celebrulă Ritschl şi de 
“Benoist, profesorii la Sorbona. 

2. D Aderer şi d Cryusle, înlocuitoruli d-lui St. Rea6 Taillan- 
pier, pentru Francia.
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soldaţi! cântaii-unii cântecă de tiumfă care - se ter 
mina ast felă : 

„ mille ducimus 

+ mille delevimus 

"versuri în care-i se arâtă repetiţiunea aceleiaşi silabe 
finale, în felul rime din limbele neo-latine. 

Cu timpulă, cuantitatea silabeloră fa părăsită ui- 
tării. Barbarii năvălitori învăţară latinesce din prac- 
tică, 6ră nun după regulile gramaticel şi ale proso- 
dief. Limba populară deveni. universală şi, cândă fa 
să se scrie, să se vorbâscă s6il să se cânte în versuri, 
nu rămase de câth accentulă ritmică şi potrivirea, 
de sunete a silabeloră finale. Daci eşi rima în poe- 
sia popdrelorii romane 'din evulă medii, ca în legen- . 
dele italiane şi în versurile Trubaduriloră, rimă de. 
multe ori slabă şi constândă numai din asonanţă s6ă. 
asunare, ca în Canzonero ală Spanioniloră. 

Trecându acum la limba română, faptulă ce ne a- 
trage atenţiunea, e că scrierile nâstre cele vechi se 
deosibescii prin aceia, că tâte cuvintele suntu însem- | 
nate e'unu accentă ascuţită, pusă pe silaba întonată. : 
Acâstă accentuare, păstratii chiar în prosă, pe de uă 
parte ne dovedesce îngrijirea, ca se da, corecte! pro- 
nunţări, 6rii pe de alta erea uă măsură pregătitâre, 
uă îndrumare către versurile din psaltirea mitropoli- 
tului Dositeiu şi ale celor ce urmară după densulu. 

In aderării, prosodia română putem dice că şi
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dânsa se întemeiâză pe cuantitatea silabelorii. D'aceia, 
şi repausatulă I6n Eliade Radulescu o esplică prin 
metrele latine, bunădră în aceste două versul, care 
sunt compuse din patru iambe catalectice: 

Înalt, | mat săs | d€ cerură 
Tă cil năimiirijrii | 

După aceiaşi sistemă, următorulii versii ală lut Dem. 
Bolintinânu 

Tropătă, | bibiiă | plâial Cănjdaviei | lângă Că vata 

este unii esametru compusii numar din dactile, 1 răpedt 
şi uşidre, care ne amintescii pe 

Quidriipă'dantă păjtrim sănijtă quătit | dngălă | cămpim. 

- Cestiunea e ânsă: ce cnantitate a silabele în limba 
română? 

EA bine, principiului relativă la acestă parte din 
prosodiă e constantă şi din: cele mar simple: în 
limba română, sunti lunet tote silabele întonate şi 
numal derisele, scurte cele mar puţină întonate, intoc- 
mal ca şi în limba, germană. 

Nici firea, nicl posiţiunea silabelorii nu 'le face 
lungi s6il scurte, ci nu nat şi numal întonarea lorii, a- 
colo unde cade accentului şi în prosă. Pidângeri, de 
esemplu, are accentuli pe prima silabă în prosă.: toti 
acolo Îl va av6 şi în versuri. 

Ali douilea, principii e că versurile: române suntit 
caracterisate, ca ale tuturorii naţiunilor SutorI, prin 

9
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rimă. Felul lorii depinde dâră de !0culit ce ocupă si- 
laba întonată, de mulţiuea scui puținătatea silabelorii, 
de alternarea rimelori. 

Cu-tâte astea, mulţumită îm prejurăril că accentulă 
tonicii are uă însembătate atătii du otăritore, resultă 
că versulii pote să esiste în românesce şi fără rimă, 
indată ce vomii av6 numărului rebuitoră de silabe în 
Succesiunea lor regulată, după lungims sii scurtime. 
Aceste versuri nerimate se numeseti versuri albe, forte 
respândite şi forte gustate în Ital:a. 

legulă ce domină acestii genii de versuri e acu- 
iaşi ca şi pentru cele rimati. Deosebirea e că finala 
unuia nu trebuie să aiba. nict chiar asonanță cu a 
celui următorii. Negreşitii că întaneca nu rimâză cu 
lupta, şi totuşi | 

Sorele se *ntuneca, 
i Eră 6tea se lupta. i 

nu suntu versuri albe, pentru că rimâză prin aso- 
nanţă. - 

Cele mal bune versuri albe în românesce suntii 
cele cu silabă finală pronunţată, ca în Afihaida lut Lon 
Eliade, a acestur poetă caro dete uă puternică des- 
minţire c6lârii ce susţineaii că limba română nu e 
capabil de versuri albe ca cea italiană : 

Cânti armele române şi căpitanulă mare, 
Ce "'nvinseră păgânii şi Iberară ţâra , 
Neperitâre faimă trecuse peste Istru, 

Peste Carpaţi trecuse, do gloriă încinsă ete.
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Apol strofele dedicate lut Schiller, care incepă cu 

versuli ceste uă morte vie, precum Ş'uă viţă mor- 
tă ete.» ne-ati făcutii să vedenn : lămurit firea ver- 
silicări! române şi asemănările er cu limbile surori, 

Iu fine. versurile albe daă poetului înlesniri pe 
care nu lo posede când e ţinutii sub stăpânirea, rimel. 
Câte ide! frumose, câte finale topice, ce efecte de ca- 
denţă nu suntii adesea sacrificate nemilosului capricii 
ali rimel. 'Totulii e ânsă din contra cu cele albe, şi de 
aceia suntii şi cele nalt potrivite pentru traducerea in 
versurr a poeţiloră străini, bună-6ră a auturiloră clasici. 

In resumatii d6rii, versificarea, română, se bas6ză cu 
şi cea latină pe silabe lungi şi scurte. Deosebirea, € 
onst că la nor lungimea e determinată prin întonare, 
po cindă la Latini erea, supusă unorit regull statorite 
de prosodiă. | 

Diterinţa dintre versificarea, limbil mume şa lim- 
bilorii fiice constă i6răşi în acesta că a, celoril din ur- 
mă e în genere cu rime. Dâri, fiindu că în Tomânesce, 
ca şi în italienesce, potă esista versuri şi fără rimă, 
prin faptulu că intonarea face silaba lungă, acesta ne 
arâtă idrăzi, pentru prosodia română, uni punctă de 
contactii cu cea latină. 

G, DEM, TEODORESCU, 

1878. Ianuariu 18 
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