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PREFAŢĂ
In afară de Istoria literaturii romă“ nești în secolul al XVIII-lea şi al XIX-lea,
d-lui N. Iorga, un fel de bogată frescă mai
„mult culturală, în afară de cursul de literaură al d-lui. Ovid Densuşianu, ne publicat .
încă, literatura noastră nu are o istorie
mai

largă

şi mai

amănunțilă.

Pentru închegarea ei, în cadre definitive, ne-ar trebui mai întâi o serie de cercetări asupra lucrurilor de amănunt şi de

monografii ale celor mai însemnați scriitori .
ai noştri, căci, deşi e aproape de necrezut,
nu avem încă nici până astăzi studii complete asupra unor figuri naționale, ca de
pildă: Eminescu, Alecsandri, Alexandrescu,
[. Eliade Rădulescu...
- Pentru o astfel de întreprindere, mă pre-.
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gătesc acum. In mijloacele puterii mele de
muncă, a priceperii mele critice, şi pe cât
îmi vor ingădui împrejurările atât de nesigure şi atât de puțin purtătoare de linişte,
voiu da pe rând, cu ajutorul Minervei,
O serie de monografii, în care "cercetarea
“literară şi istoriograjică să se îmbine cu
o amănunțită apreciere estetică, încercând
astfel a

trage și

carul

vremei

şi a în-.

chegă şi biografia sufletească a scriito- rilor noştri, nu numai după ştiri din afară
„ci din însăşi opera lor...
Încep: cu Grigore Alexandrescu, acest
puternic poet, atât de puțin răspândit în
marele public, deşi “a ispitit până acun
„prin însemnătatea lui pe cei mai mulţi cercetători literari... Dau această mono grafie,
care, țintind a se îndreptă către un număr
cât mai mare de cititori, stărueşte mai mult

asupra cercetării literare, fără a lăsă dealtminteri. la o parte şi amănuntele de
ordin istoriografic, ce sânt de nevoie pentru înțelegerea poetului sau a împrejură„rilor literare în care tăiă el.
NE
_ Nu-mi rămâne acum decât să mulțumesc *
celor ce s'au ocupat înaintea mea, —şi
N
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numai

în unele puncte — de Grigore

PT
a

a

A-

lexandrescu, şi anume : d-lui G. Bogdan-

Duic&pentru partea documentară, d-lui |.
Găvdnescu, pentru partea estetică, d-lui
Pompiliu Eliade, pentru înrâuririle Scriiforilor francezi asupra poetului şi d-lui E ni.
Gârleanu, care ne-a dat o foarte reuşită
ediție critică a lui Grigore Alexandrescu...
"După felul cum wa fi primită această
„ încercare,
Lă

atârnă

şi data

doilea volum, — ce ar sta
muinteri, în primăvară.

când va ieşi al

să apară, altE. LOVINESCU. .

”

Bucureşti,

30 Octomyurie 1909.
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Nu fără o ” strângere de “inimă incepem
acest capitol - privitor la viaţa lui Grigore
|
Alexandrescu...

lată o mare. figură, nu.numai pentr

în-

- ceputurile noastre literare, ci pentru întreaga
noastră. literatură, un scriitor care n'a. fost
“numai 0 verigă însemnată în desfăşurarea
„culturii, limbii şi poeziei neamului nostru,
ci încheagă o adevărată : personalitate, minunată ca putere şi noutate de. simţire şi
de: cugetare, trainică şi pentru | totdeauna,
“iată -un mare poet, peste care vremea n 'a..

aşternut decât douăzeci şi cinci de ani, un
om aşadar care ar trebui să trăească încă

în amintirea vie a multora dintre contempo- :
_ranii săi — şi cu toate acestea în jurul vieţii

lui nu întimpinăm decât uitare! .
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_E o mare durere de a vedeă cum dispar.
dintre noi figuri aşă de însemnate, fără a fi
înțelese şi cunoscute mai bine. Anii se aştern .
pe urmă, „depărtându- le şi mai mult, învăluindu-le în neguri greu de pătruns chiar pentru ochiul cel'mai iscoditor. Cercetările,
literare ajung

aproape

cu

neputinţă

şi în-

tregul farmec ce se restrânge asupra operii
“din cunoaşterea vieţii de toate zilele a autorului se zădărniceşte astfel pentru totdeauna...
«Pentru a studiă viaţa lui Grigore Alexandrescu, .nu avem decât un singur izvor mai
închegat, deşi nu fără lipsuri şi greşeli:
Scrisoarea lui lon Ghica către Vasile A
lexandri!). Încolo, pentru a află alte amănunte, trebuie să cercetăm la întâmplare” prin
ziarele şi revistele timpului, trebuie să iscodim cu mare băgare de seamă opera poetului

spre a scoate câte odată numai bănueli, şi

3) Amintiri despre Grigigore Alexzundrescu. Scrisoare către
V.. Atexandri, de lon Ghica, membru al Academiei Române.
Extras din Analele Academiei Române, seria II, Tom. VIII.
Secţia a l-a. Memorii şi notițe. Tipografia Acad. Române.
1881. (Scrisoare comunicată Academiei Române în şedinţa
dela 22 Martie 1886). Aceiaş scrisoare, cu oarecari adaosuri,
în”
Scrieri în versuri şi proză ale lui Gr, Alexandrescu din 1893,

— ediţie pregătită de Ion Ghica. Noi o vom cită după ediţia
lui Alexandrescu îngrijită de d. Gârleanu, unde e reprodusă:
m
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numai uneori, dacă nu veşti neîndoioase,
cel puţin logice.:. Ceeace ar.trebui cunoscut

în toată mărunţimea,şi cu tot belșugul cu
putință, ne scapă aproape în întregime:
avem astfel dinaintea: noastră o Viaţă de
15 de ani, din care treizeci de activitate
rodnică şi glorioasă pentru literatura noastră, şi cu toate acestea nu vom putea hotări

"decât abiă câteva: date sigure. Tot ce e la
mijloc, plinul atâtor ani, ne va rămâne poate
pentru totdeauna necunoscut...
x

>

Grigore - Alexandrescu s'a născut la Târgovişte, leagănul Văcăreştilor, al lui Eliade -

şi al lui Cârlova; el era fiul vistierului Mihaiui şi al Mariei

Fuseă!).

Ca an-al nașterii,

lui primim şi noi anul 1812, după spusele
lui Ghica, deşi după înştiinţarea de. moarte
ar trebui să ne hotărim pentru 18102).
Ss

1) Aceste desluşiri asupra familiei lul : Alexandrescu au,
fost adăugate de lon Ghica în „Scrisoarea“ sa publicată în ;
„îruntea ediţiei operilor lui Alexandrescu din 1893; ele lipsesc din comunicarea făcută Academiei la 22 Martie 1886,
şi din broşura din 1887.
2) Această înştiinţare din. 25 Noembrie_1885, ne arată că
poetul aavea 75 de ani când a murit. Dăta naşterii ar fi tre|
asă ie deci: la 1810,
:
2

4

i
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Asupra întregei lui copilării, petrecutăîn
"acest bătrân oraş, asupra împrejurărilor de
viaţă a celor. dintâi ani ai tinereţii lui, nu
ştim aproape nimic. Putem

că

spune doar atât

tânărul: Grigore: nutriă o duioasă

goste

dra-

pentru părinţii săi, şi că anii petrecuţi

la căminul părintesc, au fost din cei mai
fericiţi, au fost ceeace numiă el -«veacul
| lui de aur»:
Din
Din

zilele trecute, din vechea fericire, .
veacul meu de aur, din sfântul meu

amor,

Idei au rămas numai, . precum o nălucire
Rămâne dimineaţa din visuri care zbor!)

Din nenorocire însă, atât tatăl cât şi mama

lui

muriră de timpuriu; la ce dată, 'şi în

ce împrejurări
nu ne spune nimeni. -Noi
'sântem totuşi porniţi a crede că anul morţii
lor,

sau

a unuia

din

ei, fu 1827, şi pentru

“următorul cuvânt. Din studiul cronologic al
“poeziilor lui: Alexandrescu, pe care îl vom
întreprinde ceva mai “târziu, vom vedeă că
Miezul Nopții, — pe care îl privim ca pe
cea dintâi, poezie originală cunoscută a lui
1) Adio lu 7âgovişte, p. 137 din ediţia d-lui Gârlean
u,
la care se vor releri de altminteri toate citaţiile.
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Alexandrescu — nu puteă fi scris decât în
primăvara anului 1830.
A
ul
următor
însă
găsim
poezie
In această
vers:
când

De

care

părinţi-mi

perdui

să

ne-'face

trei

erni întregi trecurăl),

încheiem

aproape

cu' si-

guranță că părinţii lui muriseră în 1827.
Anii ce urmară fură din cei mai crânceni;

din cele cinci elegii tipărite în 1832 se în-

cheagă, după cum vom vedea, un puternic
simţimânt de iubire fiiască, şi de desnădejde de a se: găsi singur, şi fără ajutor

pe lume.
Când,

|
cum

şi în ce împrejurări a părăsit -

Târgoviştea, tânărul Grigore, pentru a veni
la Bucureşti, iarăşi nu: găsim
şi de

data

aceasta,

citinduri

nicăiri.

Dar

versurile

mai

_cu luare aminte, putem aveă o bănuială cel
puţin în privinţa anului. Poezia Adio la
ârgovişte, “după cum vom lămuri aiurea,

e scrisă după 8 Mai 1830;

şi cum,pe de

o parte, descripţia ruinilor ca şi-a localită- .
, ţilor «de prin prejur e foarte vic, ca de pildă:
1) Alexandrescu, în ediţia Gârleanu,

p. 97.
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dci stejari cu fală la cer se îndreptează,
Nălţând ale lor ramuri spre sfintele câmpii,
„Aci plopii cu frunza o” vale'ncorunează ;

.
”

Acolo se văd dealuri, s'aici sălbatici vii.

Din coasta astor stânce, din vârful istui munte, etc. 1).
7

tragem incheierea. că poezia fusese scrisă
“ chiar dinaintea ruinilor şi că prin urmare
poetul se află încă la Târgovişte, în primăvară anului 1830; de altminteri întreaga.
poezie nu e: decât un rămas bun luat dela
Târgovişte. Putem merge şi mai departe. În

altă poezie a culegerii din 1832, «/nfoar-

cerea», în care poetul cântă întoarcerea sa

„la Târgovişte, găsim “următorul vers cu:privire la copaci:
La a mea

tristă plecare

v'am

lăsat îngălbeniţi?).

„ce ne arată că Alexandrescu plecase toamna.
Cum
însă în „primăvara - anului 1831 îl
găsim cu siguranță . în Bucureşti, nu ne.
rămâne decât să: încheiem că-şi părăsise

oraşul părintesc în toamna anului. 1830. Ce

a făcut

„ştim;

în

Bucureşti

în iarna

următoare,

se poate să fi stat' liniştit

1) Alexandrescu,
'2) Alexandrescu,

în ediţia Gârleanu,
în ediţia Gârleanu,

p. 135.
p. 112,

nu.

în beciu
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„de sub scara Mitropoliei, unde locuiă, la
unchiul său, părintele leremia. Aici, cele o
mie de volume, aruncate în podul casei de la
+ Mitropolie, au închegat dacă nu. cea dintâi

hrană spirituală a tânărului poet, cel puţin.
cea mai întăritoare. Ceva mai târziu, el aveă -

să petreacă multe
pod,

cu

prietenul

ceasuri . tihnite în acest
său

lon

Ghica,

trecând

cu o ceopotrivă lesniciune dela Visţile SfinA ților 1 a. Tucidid şi Xenofon. Înzestrat cu o i memorie neobișnuită, Alexandrescu îşi le> Sănase copilăria în citirea poeţilor greci
x vechi şi noi, şi la vârsia de şaptesprezece
ani, străbătuse întreaga literatură clasică
franceză. Fără o cultură închegată şi pe în-.

delete şi treptat câştigată, prin avântul şi puterea pripită a unui suflet doritor de a pri-

„cepe şi de a şti; el se apropiase de tot ce
e măreț şi frumos în literatură, deodată şi
deadreptul.
|
Cea dintâi dată mai sigură cu privire la

Alexandrescu, o avem din primăvara anului
1831, când poetul se. întâlni cu viitorul
său biograf, lon Ghica, «lă clasa de limba

a

E.

.

rs

Lovineseu.—Grigore

— Gârleanu,
j

Alexundreseil.

,

p. 18.
9

1) Ghica, în Alexandrescu

18
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franceză 'a dascălului Vaillant, într'o -odăiţă"în Sfântul Sava». Dar şi acum întâmpinăm
oarecare îndoeli, ce au fost ridicate de. d.
G. Bogdan-Duică, în'cel mai bun şi mai
documentat studiu biografic ce s'a scris până
astăzi asupra lui. Grigore Alexandrescu 1).
„ Dascălul J. A. Vaillant venise în” ţară
„pentru băiatul lui Iordache Filipescu, trăind
apoi pe lângă copiii — doi băeţi şi mai multe
fete— lui Mihalache Ghica 2). După câtva timp,el deschise,

ce-i dreptul,

o şcoală de

limba franceză cu o clasă de gramatică şi
alta de -literatură, dar nu la. Sfântul Sava
„ci în casele lui «Papa, lângă hanu Greci„lor> 3). Aceasta o ştim, între altele, şi după
înştiiţarea din. Curierul românesc, din nu-

mărul dela 1 Maiu 1830 +): data deschiderii

,

.

1) Gu. Bogdan-Duică,: Despre Grigorie Alexandrescu în
Convorbiri literare pe 1900, XXXIV, p. 146—763 şi 835—837.

N. lorga, Istoria

XIX-lea, |. p. 207.

literaturii româneşti în veacul

al

3) D. Bogdan-Duică din greşeală citeşte «casele lui Pană»

- Joc, ciț. p. 838.
3) lată acea înştiinţare: «D. Vallian, prin vocea şi slobo„zenia Ex. S. D. Prezidentului, la 5 Maiu va deschide o şcoală

de limba îranţozească care va fi împărţită în doă
clasuri:
cel dintâi va îi hotărit pentru Literatură şi care se va
invăţă dela 7 ceasuri şi jumătate până la 9 şi jumătate
curoe

GRIGORE
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“cursului e hotărită pentru 5 Mai 1830, ceea
- ce pare a se fi adeverit, dacă ţinenri seamă
„de o altă înştiinţare din acelaş Curier, din
15 lunie.
E drept că profesorii şcoalei naţionale dela .
Sf. Sava arătară însemnătatea limbii fran-

ceze, printr'un răport către Eforie din 22 Decembrie 1831, dar Eforia numi ca profesori
„ pe Simeon Marcovici! pentru şcolarii înain- taţi şi

pe

lon

Popp

pentru

începători 1).

Abiă la 1 Maiu 1832, Vaillant fu numit prin
contract ca “director al pensionului.
dela Sfântul Sava. Toţi şcolarii interni
de sub
conducerea

urmeze

lui Vaillant

cursurile

intrăm

dela

în amănuntele

erau

îndatoraţi.să

Sfântul Sava. Nu
certei

ce se iscă

pe.

„urmă între - Eforie şi Vaillant, care -voiă să
peneşti înaintea prânzului ; iar cel de al doilea .pentru învă- :
țătura principurilor grămatici şi va ţinea dela 10, până la

12 ceasuri iarăşi europeneşti.
Preţul învăţăturei pentru un şcolar va “i şase împărăteşti pe trei luni, plătiţi înainte.
Trei fraţi, de vor îi, vor plăti numai 15 împărăteşti. Cei
-ce vor voi să subscrie la. această şcoală, să se îndrepteze .
„în casele 1), Papa, lângă hanu Grecilor».
E
“ Inştiinţarea' fu reprodusă şi în No. din 15 Iunie 1830. p.
108, spunându-se: <D. Vallian a început învăţăturile sale etc».
1) V. A. Ureche, Istoria şcoalelor, |, p. 145.
o
,

.
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facă cursuri deosebite în pension, împie'decând pe bursieri de a merge la şcoala
ă
publică naţională 1). :. ' Ceeace scoatem însă din aceste date ale
timpului, e că Ghica

nu.

puteă

tâlnească cu Alexandrescu
anului 1831 la şcoala lui

să se în--

în primăvara
Vaillant «dela.

"* Sfântul Sava», ci în casele lui Papa.. Greşala lui Ghica,. oricât
păreă,

e . totuş

de. neînsemnată ar

neliniştitoare,

căci

«e

mai

lesne să uiţi un an decât să uiţi şcoala, sau
chiar localul de şcoală unde ai învăţat.
Dacă toate datele biografice nu ne-ar arătă
că anul întâlnirii a fost negreşit 1831, l-am.
fi schimbat mai- lesne decât să! primim .0
astfel de uitare neînţeleasă.
lată-l pe tânărul Alexandrescu <înfăşurat,
într'un surtuc cafeniu, oacheş, foarte oacheş,
părul negru, sprâncene - groase îmbinate,
ochii .căprii scânteetori ; mustaţa îi. mijiă pe

buză» 2). Sfios, din cale afară de sfios, el stăteă pe bancu din fund, lângăpărete, în timp

cepe băncile dinainte se aflau Costache Bă-

lăceanu,

lon

1) V. A. Ureche,

Ghica,

Grigore.

loc. cit. |, p. 165..

Grădişteanu,

2) Ghica, în Alexandrescu-Gârleanu, p. 5.

1
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Costache Rosetti, Scarlat Filipescu şi Nae
Budişteanu. Ne aducem aminte, din scrisoarea lui Ghica, de chipul frumos şi neaş- .
teptat în care sfiosul tânăr se făcu deodată
cunoscut 'camarazilor

săi, recitând

epistola

“lui Boileau către Moliere, fără şovăire, fără
îngânare, şi fără o singură greşeală, trecând
peste rimă fără a o căută. «Niciodată până
âtunci, spune biograful său 1), nu auzisem

O dicțiune mai corectă şi mai plăcută; deşi
citisem

şi recitasem

epistolă,

dar

de o sută de ori acea

pot spune

că

numai

atunci

i-am înţeles. spiritul. şi eleganța»...
Gheaţa

se rupse de odată.;

necunoscutul

se vădiă a fi cineva. La ieşire, Ghica se
apropie de dânsul, iscodindu-l. Poetul îi.
recită scene întregi din: Fedraşi Andromaca

lui. Racine;

mai

mult

decâț atât, el

îi recită şi Adio la Târgovişte... Din acea zi
cei

doi

tineri - se

împrieteniră,

_

prietenie

care aveă să dăinuească pururi senină şi
neştirbită peste cincizeci de ani, ne istovindu-se decât odată cu moartea lor. Pildă

rară de statornicie în sentimentele cele mai
,

1) Ghica, în Alexandrescu-Gârleanu
|
|

p. 6.

„N
5

%. LOVINESCU
N

alese —a doi bărbaţi cari aveau să ajungă
două 'glorii ale neamului nostru!

“După cum vom vedeă, elegia Adio la
Târgovişte ca şi Miezul Nopţii fuseseră
'scrise încă de pe când poetul era laTârgovişte,.

„aşa că următoarele rânduri ale lui Eliade, nu
pot fi înţelese decât în chip-mai laig: «Al&csandrescti Grigoriu, scrie Eliadeîn Issachar,:)

în casa Banului Grig.

Bălleanul luă primele

inspiraţiuni poetice, şi însuşi patriotice». Cele
dintâi inspiraţii, atât pecât putem
hotărî,

şi le-a luat poetul din privirea ruinilor 7ârgoviștei, amintitoare de atâta slavă, din

legăturile
lui cu

poetul

Cârlova,

cu care! -

îşi petrecuse copilăria, și de ale cărui poezii

patriotice aveă să se înrâurească, dar mai.

ales din timpuriile încolțiri ale nevoiei, când,
lipsit de părinţi, se văzuse deodată singur
pe lume, fără nici un „sprijin. Putem spune
că lui, 'ca şi atâtora, durerea i-a închegat
cel dintâi vers simţit şi armonios. . Când
şi în ce vreme a intrat în casa lui Grigore
Băleanu, nu 'ştim — dar 'sântem „Siguri că
ID

ssachar,

p- 44.
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tot ce-a învăţat acolo i-a fost de bună îndru-

mare, Băleanu fiind acela. ce se străduise.
cu facerea -unui dicţionar român !), şi închegase 'societatea secretă dela Braşov,
împreună cu Nicolae Văcărescu.şi Cons-

tantin Câmpineanu.
lată-l acum
lon : Ghica

|

pe Alexandrescu
în

casa

lui

îi

intrat prin -

Take Ghica,

de

pe podul Caliţii,care
c
aveă să-i fie atât de
primitoare.
Aci,

în camera

lui lon, obişnuiă Alexan-

drescu să vină spre a citi din scriitorii îran” cezi, sau sprea recită versuri de ale lui ; aci.
făcă el cunoştinţa lui Iancu Văcărescu,
vestitul autor al.Primăverii amorului. Tâ-. .
nărul poet, plin de faima şi de versurile

logofătului, şi începi pe dată
pe din afară din poeziile

lui:

îndreptat,

țării

Odă

la stema

să-i spună
Ceasornicul ete.

Văcă-

rescu,. ne. povesteşte Ghica, încântat, îl sărută,
- poet.

zicându-i: ; — «Băete,
mare».

Prevestire,

tu o să
ce

avea.

fii

un

să

se

împlinească apoi. atât de: minunat, slujindu-i
ca.un fel de botez de glorie.
Ia
2) Issachar, p . 15.
2). Issachar, p; "1.
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In casa lui Ghica mai cunoscă poetul
pe Eliade, pe fraţii 'Câmpineni, pe Poteca
şi pe atâţi alţi fruntaşi ai mişcării culturale
„de pe atunci, cu cari aveă să se lege repede pentru a străbate împreună timpuri
atât de frământate, ce .au desbinat pe unii,
".apropiind pe alţii: şi mai mult. Una din
aceste

întruniri

ne e amintită, cu toată nota

ei patriarhală, de .lon Ghica în Scrisoarea
lui. Văcărescu se puse la întrecere cu Alexandrescu în recitarea versurilor
din Anacreon,

iar mai apoi tânărul poet salută un curcan

fript, blagoslovit de părintele Grigorie Poenăreanu,

cu fabula

sa Vulpoiul predicator 1),

ce se sfârşiă cu:
«Prinţule,- în loc de plată,
Aşi poflti câţi-va curcani»,

E

aa

Puțin după aceea, Eliade îl luă la dânsul
acasă,

în mahalaua

Dudescului.
x

Dacă

ne-am

mărgini numai la ceeace ne

spune Ghica, singurul biograf al poetului,
atunci ar trebui să ne

Fabula
Florian,

care,

după

| cum

mulțumim
vom

vedei,
„i

de acum
e tradusă
N

din
-

w

Gt

GRIGORE ALEXANDRESCU

încolo,cu ştirea că Alexandrescu a stat
câtva timp la Eliade, care îi scoase şi cel.
dintâi volum de versuri, în Decemvrie 1832,
pentru

a

se

“mută

apoi

la

Câmpineanu.

Atât ne spune Ghica, fără a ne da. vreo
dată, vreun amănunt mai însemnat. Pentru
a. află ceva, trebuie să ne îndreptăm, aşa
dar, spre foile timpului, unde, între altele,

dăm şi peste o ceartă crâncenă între Alexan-:
drescu şi. bine făcătorul său de ieri, Eliade.
“Deşi această ceartă eră pornită din îndemnuri

„destul de

josnice,

deşi

felul cum

a fost.

„dusă cade afară din sfera literaturii, ne vom
„opri totuş mai mult asupra ei, mai întâi pen-

“tru a prinde in concreto felul cum se pole-

„miză acum 70 de ani, şi apoi pentru amănuntele noi şi încheierile logice ce vom aveă prilejul să tragem pentru biografia poetului.
nostru.1). Inainte de a duce mai departe
“firul natural al vieţii lui Alexandrescu, .să .

stăruim. aşa dar şi asupra. acestui vârtej,
„care fu cearta cu Eliade, căci, oricât de tury

,
) Această

polemică a fost amintită

şi cercetată

pe

scurt

mai întâi de d. Bogdan-Duică, art. cit. p. 812, şi următoa“rele; apoi de d. Em. Gârleanu, în prefața ediţiei Sale a lui
Alexandrescu, p. XII şi următoarele,

26.
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burătoare: ar păreă, ne dă totuş lumini.
| preţioase pentru închegarea unei biografii
a poetului. Ne vom abate din cale poate

prea mult, dar această abatere ne va sluji
la ceva.
Cel dintâiu răsunet literar al duşmăniei
ivite — vom. vedeă din ce pricini —'o găsim

în prefața

poeziilor

lui Mumuleanu. D,

publicată şi în Curierul de ambe sexe?),
în care Eliade spune de pe departe: «Pretutindenea vede cineva o versificaţie slobodă;;
feţe întregi vrednice de cei mai clasici. poeţi,
şi dacă autorul ar mai fi trăit, sau dacă
grijele şi necazurile Var fi lăsat să poată a-şi “mai cercetă şi îngriji pe undeşi unde lu-.
crările sale, sau a: se sfătui cu prietenii săi,
'scrierile acestea după urmă ar fi fost un
cap-d'operă de o imaginaţie firească şi un.
model pentru mulţi versificatori carii scriu
fără a se gândi, strivesc şi înghisuesc biata
rimă, nu le place a-şi esprimă ideile cele stravagante, şi după ce îşi înşiră pă hârtie nişte 1) Poezii ale lui Paris

Eliad, 1837.

Mumuleanul,

SI

Buc.

=) Curier de ambe sexe, Periodul |, p. 90.

In tip. lui
a

|

.

,
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neînşirate cugetări dintr'un cap crud şi bol--

- nav, se socotesc că a sburat Minerva din
capu-le,

şi îndrăgiţi de sin€,

minunile

ce fac, să grăbesc

încântați
de
a-şi da faptele

la lumină; dar mulţumită că nu avem încă

"o! chalcografie,

că le-am vedea în capul

cărţilor şi “ortreturile posomorâte şi.pă

duri sau ucigându-se singure».

gân-.

E

,

Aceste rânduri erau scrise. de Eliade în
1837; ele se îndreptau împotriva lui Ale-

xandrescu, după cum. vom află mai apoi.
Deocamdată vedem că un Paris Mumuleanu

ajunsese
în mintea

lui' Eliade, un

model

pentru poeţi al căror «cap e crud şi bolnav»,

ca al lui Grigore Alexandrescu! Dușmănia
criticului se înteţi curând şi mai mult, brutală
şi deadreptul,. în următoarele
“Alexandrescu,

împrejurări.

care colaboră la Romănia,

publică în No. din 5 Martie 1838 al acestei. .
foi, o fabulă întitulată Vaipea, calul şi lupul!), iscălind-o: GQ. A-scu.
Eliade ştiă prea bine cine se: ascundeă

sub această prescurtare, şi nici nu eră greu:
el: aveă deci un prilej fericit de a a se năpusti
2

Fabula € luată de altminteri după Lafontaine.

.

25
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|

cu urgie impotriva autorului fabulei, fără
a păreă că e mânat de îndemnuri personale.
În Curierul .de ambe sexe al: aceluiaş an
apări aşadar. -un . articol întitulat « Critică
literară» sub semnătura lui |. Eliad, — "ce
poate sluji ca o pildă de rătăcirea la care
poate fi împins un critic, cunoscut. de altminteri ca om de bun.simţ şi de gust, atunci
„când duşmănia oarbă îi întunecă judecata!):
«Numele acestui poet, scrie Eliade, este.
G. A-scu. Dacă vrei să-l ghiceşti, cititorule,

eu mă socotesc tă aceste trei semne vor
să zică «Ghiţă Ariciulescul». Un ariciu poet
sau un poet al aricilor nu este o minune.
ce se întâmplă pe toate zilele. Sau dacă
voeşti să-ţi fac o tălmăcire a acestor slove

mai iscusită.

...Scu,

în.limba românească

„ însemnează nobleţă, adecă este de o putere
cu acel.vestit de europenesc. G. va să zică

Ghindă, şi A, As; aşa dar Q. A-Scu va să

zică după limba întortochiată: Ghindă, as,
de; şi după limba creştinească As de ghindă.
Publicarea acestor bucățele nu crez să o fi
făcut Romănia decât pentru raritatea şi monI Curier de cambe sexe. Period. |. p. 238.

i
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struozitatea :versurilor,

vrednice

binet de istorie naturală».

:

29

de un

-..

-

ca-:

N e

Incepând asttel, uşor putem bănuice poate
fi critica în sine, pe care de altminteri Eliade
o socoteşte ca «foarte blândă». Un vers nu
- mai rămâne la loc; pornitul critic se repede,
răstogolind: totul în cale-i. La urmă; el
clădeşte din nou fabula, aşa cum ar trebui.
să fie, şi, mărinimos, o -dărueşte poetului cu
următoarele

cuvinte:

«Critice-o cine

va. voi:

dar ca să mă ascunz'după deget, o dăruesc D-lui G. A-scu, zic că a făcut'o tot Dumnealui.

Ce

ştii?

Poate

că îi .voiu

mai

fi

dăruit şi altă-dată.» — Aluzia e străvezie.
Eliade se gândeşte la vremea când luase pe - _
" tânarul Alexandrescu acasă la dânsul, aju-

tându-l.
Critica aceasta atât de duşmănoasă şi de
nedreaptă” atinse de sigur pe poet; o mărturie avem şi în faptul că el lăsă la o parte

fabula şi din culegerea sa din 1838

ca. şi

din cele următoare. Abiă “ediţia d-lui Gârleanu îi dădu locul cei: se cuvine în opera -

“lui Alexandrescu.
”
lovitură
o
|
primească
să
puteă
nu
Poetul
atât de puternică, fără să răspundă:

şi, în

|

,
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adevăr, răspunsul lui: fâi spiritual şi ustură„tor, aşa cum- se cuviniă de la un talent
satiric de măsura lui Alexandrescu. Fabula,
Privighetoarea şi Măgarul nu poate fi pri“vită. decât ca un răspuns lui: Eliade. Cri- “ticul 'e -măgarul, care ascultând 'privighetoarea cântând, îi dă sfaturi, cum (rebue sisă
cânte, şi, ca să fie și mai convingător,
“cepe şi el!):
Un

|

cântec

jalnic şi necioplit,

Incât de aspra lui armonie,
;

„"Adecă

Toată

pădurea

tocmaicum

sa îngrozit,

făcuse |şi Eliade cu fa-

“bula lui Alexandrescu,

prefăcând-o în între-

gime, aşa cum i se păruse lui mai bine.

rămâneă

privighetoarei decât să
N

*

"— <Povaţa.e

Ce-i

răspundă:

Ă

4

în zadar

Căci, d'aşi urma-o, nu e 'ndoială,
Că eu în "locu- “ți n'aş fi măgar».

Poeţul era răzbunat,
lase încă.

Dacă

dar 'nu se îndestu-

cercetăm,! în adevăr, cule-

„gerea dela 1842, găsim şi: alte spirituale
versuri ce se îndreeaptă împotriva lui Eliad
e.
1)

Alexandrescu-Gârlcanu,

p. 272.

GRIGORE
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ALEXANDEESCU

|

„81

de pildă în Epistola D-lui Maior Voi-

_nescu. II, găsim

următoarele

versuri'):. .

„Tu ştii că am păţit-o, când am cercat a. spune, “
„Că versuri schilogite nu crez să fie bune, Şi că deocamdată noi nu ştim latineşte.
Ura

neîmpăcată,

ce

"n

furia-i

scrâşneşte,

- Şi-a_revărsat veninul, a vrut să-şi răsplătească .
|

şi fabulele

mele

spre

rău

să tâlcuească.

A zis: (ce urit vede a omului orbire!)
Că lupii, urşii, leii vorbesc de stăpânire;

Că lupul e cutare, ce judecă, despoae,
Şi ia de pe om pielea

ca lupul de pe oae;

Că lebăda e omul ce dă povăţuire,
Acelor

care umblă

pe cale de peire;

Că boul e cutare ajuns în treaptă mare,
Dator de orice bine la oarba intâmplare,
Şi m sfârşit, că măgarul, ce sbiară şi răcneşte,
E un cutor jalnic ce pr ost ne sfătueşie..:

de unde vedem că Alexandrescu se ridicase
şi mai de mult împotriva latinismului lui
Eliade, către care acesta lunecase după 1840.
“Unde şi cum o făcuse, — aveni numai bănueli fără a aveă şi siguranţa 2.
d) Alexandrescu-Gârleanu, p. 196.
2) O polemică

filologică se ivi între Eliade

de: o: parte,

în Curierul românesc, şi pseudonimul Petre Inlesnitorul, în _ Pământeanul, în anul 1839. D. Stăncescu, biogratul lui
Eliade, bănueşte că Petre Inlesnitorul nu e decât Grigore
Alexandrescu (Evenimentul, 27 Maiu, 1896). Noi nu avem
aceiaş

siguranţă.

Ne

mărginim

totuş

a desfăşură

pe scurt

NE

bă

32
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Impotriva aceluiaş «autor jalnic», stăpânit
Fi
de un îel de furor italicus, mai . găsim
şi
momentele

mai

însemnate ale acestei

31 Iulie 1839 al Pământeanului

polemici.

găsim

In No. 9 din

un articol semnat

Petru Inlesnitoru întitulat: CătreD. Iancu Statornicu ! (care
ar putea fi lancu Ghica). Articolul” e îndreptat împotriva
ctimologismului. «Etimologia, scrie autorul, ieste un fel de
scriere ce arată vârful urechii a ori-căruia, deosebind pe
învățatul din neînvăţat, s'a iscodit de procopsitul Petru Maior
la leatul 1812, s'a tipărit în dicsionarul dela Buda la leatul
1829 şi D. Eliad a publicat-o aici la leatul 1838.» Ş'apoi
mai departe următoarele rânduri de bun. simţ: «Te sperii,
domnule,

noitorii

de

etimologica

noştri, ai: dreptate

scriere

cu

; tinerimea

dânsa vremea scumpă pe care

care ne

noastră

ameninţă

în-

ar pierde

cu

ar îi păcat s'o jărtfească la

zadarnica plăcere a ochilor, care ieste singurul folos. al
acestei scrieri şi care va mulţumi numai pe cei din mândrii

şi egoişti cari vor şti latineşte. întradevăr, ce-i pasă tinerimii cum ar trebui să scrie cu slove latineşti: care, acest,

zic, cânt, poartă, numai să le poață scrie fără nici o greutate, şi citindu-le să poată auzi sunetul” cel adevărat? dar,

cum

ar putea face aceasta fără greutate,

dacă

mai

întâiu.. |

ar trebui -să înveţe lutineşte2» Părerea lui Petru Inlesnitoru
|
asupra viitorului alfabet era următoarea «In sfârşit, ce să
facem dar cu slove latineşti de vom vrea a le întrebuinţă
?
Un alfăbet astfel încât ştiindu-l odată să nu afle nimeni.
greutate, de.cât pelticul căruia-i va fi totd'auna anevoe. cu

orice slove;

un-aliabet care să nu ceară

tinţele limbii latineşti,

nostru monopolul
putem

află în toată

un

alfabet

mai întâi cunoş-

care să nu dea

tiparului

literaturii: noastre, un alfabet pe care să-l
Europa,

în sfârşit un alfabet

care

eu-

ropenind limba noastră să o ferească de cuvintele acele de

râs, dăsciileşti, egoiste şi mândre care din nenorocirea iei
imbogăţesc limba franţozească adecă : ortografie a bucătă-

.
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următoarele

„8

2

i

versuri din Epistola. către Vol-

_resii, ortografie a. bacanului, ortografie
grafie sâlnică sau a Academiei. »

după

cuvânt,

orto-

In adevăr nici nu se puțeau păreri mai sănătoase şi mai
de bun simţ.
.
Ă
Răspunsul lui Eliade :nu se lăsă aşteptat îl găsim în
adevărîn Curierul românesc, No. 133 şi 134 din 29 şi 25
August 1839. Nu vom stărui prea mult asupra acestui răspuns, -căci nu cercetâm discuţia
* în sine, ci' numai în laturea ei"
polemică. O parte a aceste: polemici nu e decât un îel de”

glumă asupra cuvântului: «Inlesnitoru», în cealaltă, Eliade
- aduce toate argumentele ce se aduc de obiceiu pentru eti-.
mologism impotriva fonetismului. lată ce mă face să cred că

P. Indesnitoru

nu e Alexandrescu : Eliade bănueşte mereu

că autorul. articolului mar fi
- Petre Inlesnitorule, să-ţi spun
după cum se vede din câte
încă bine limba românească»
fi deci altcineva, şi mai ales un
Petre Iniesnitorul răspunse

român ci străin.
cevă,şi să mă ierţi:
ai scris eşti străin
(p. 470). Inlesnitorul
străin.”
la articolul pornit al

în Suplimentul

Pământeanului,

articol, de data

aceasta

No.

tot atât de

<Donmnule
dumneata —
şi nu ştii
ar fi putut lui Eliade

21 (1839), printr'un

pornit şi de

zădarnic.

Eliade replică în suplimentnl Curierului Românesc, No.
165 p. 661) dela 4 Noembrie 1839, adăugând şi cunoscuta

lui

scrisoare

care de
„aluzii: la
părea din
precum
oriunde,

injură;
tâmplă

aibă

catre

censor.

Răspunsul

cu

o violenţă,

e de

altminteri ne-a obişnuit Eliade, şi după oarecare
serviciile ce i-ar îi îăcut odinioară autorului sar
şi
îi „Alexandrescui
nou, câ acesta ar puteă
am ştiut u alergă pentru. dânsul şi a-l lisdă
şi precum nu. ştiu de: loc ari răspunde după

ştiu

asemenea
a-se

mai

bânuială, va

ave

şi a.nu

putea” să-mi

Grigore

se

va

ajutor,

mai

în-

atunci

să

scrie şi îar voiu fi gata a

face orice, a alergă şi a-mi (împlini
E. Lovineseu.—

de

că

ași spune

înbolnăvi

Alexiuidlrescte.

o datorie
-

ce avem

oaa.
op
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„-Zaire, unde descriind Parnasul, zugrăveşte .
cu siguranţă pe Eliade în versurile)):
Altul, strigând furios să suntem
Ar

vrea

să

nu

mai

avem

“Şi lumei să arătăm

nici

că nu

neam latinesc,
un

cuvânt

ne-am

creştinesc,

degenerat.!

în timp ce
„iar eu
Mă

trag d'o parte,

privesc şi scriu cum

De asemenea
pe Eliade: *)

şi

epigrama V

ținteşte şi

”

In iad, mai
Cari

dă Dumnezeu.

dăunăzi,

în viaţă

câţiva

treceau

răposaţi,

de "'nvăţaţi.

Dideserii jalbă, arătând că cer,
Să se pedepsească jupânul Volter,
Pentru câte rele de dânşii vorbiă,Atunci când trăia,
.

—

«Domnilor»,

""<Jalba

strigă Volter mânios. :

ce aţi dat

este

de prisos;

menii unii pentru alţii». Lăsându-l în pace pe Inlesnitorul,
Eliade

atăcă

pe censor,

pe

cunoscutul

Piccolo, că a îngăduit

* să se publice: astiel de lucruri împotriva lui, şi încheind «...ia
lecţia aceasta,

ce nu

o vei fi auzit pe unde-ai

umblat, şi cel

„ce te învaţă, cel ce se plânge, vezi că e pravilnic, se plânge
şi te pălmiteşte îu public, nu pe ascuns, nu cu nume schimbat.
„ lată-mă de faţă, curat, întreg... Eliad.» Astfel se încheie polemica între Eliade şi Petre Inlesniiorul şi deşi ar fi oarecare
"cuvinte să credem că Inlesnitorul e chiar Alexandrescu, e mai
probabil să fi fost altcineva, un străin poate,

1) Alexandrescu-Gârleanu,.

p. 206.

2) Alexandrescu-Gârleanu,

p.: 339.
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«Ce pedeapsă-mi vreţi ? Ce rău îmi doriţi?
«Eu vă socoteam destul mulţumiţi,
«Când în Bucureşti, după cum vam spus,
«Doi

vrăjmaşi

ai mei

Cei - doi traducători

ştiţi

cun

m 'au tradus.»

ai lui Voltaire

sânt :-

Eliade cu «Fanatismul sau Mohamet proorocul» (1831) şi Comisul Vasile Pogor cu
«FHenriada», pe care Eliade
Curierul. de ambe sexe. !)

o lăudase

în

“Dar care eră punctul de plecare al acestei „aprige certe ? Eră la mijloc oare numai o neînţelegere literară ? lată o întrebare, pe care, |
cu obiceiurile cunoscute ale vremii, ne-o.
punem îndată...
Pentru a intră în adâncul acestei polemici,
adânc foarte puţin curat, ne -va trebui să
cercetăm cu deamănuntul poezia lui Eliade,
intitulată /agratul şi publicată îîn Curierul de
arbe sexe.?) Cu oricâtă silă am face-o,
trebuie -totuş

s'o facem,

căci,

dacă scapă

în' parte

judecății - literare, ea e

plină de

amănunte

vrednice de. luare aminte pentru -

1) Curier de 'ambe sexe, |. p. 265, cf. N. lorza Isi. lit.
vom. în ceucul XIX, |, p. 955.
:) Curier de amve seze, Il. p. 74.

-
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biografia lui Alexandrescu,
“ritul timpului.

întreprins

Pentru

povestirea.

ca şi pentru

acest

cuvânt

spiam

certei dințre. cei

şi

doi

scriitori.

Iată începutul :
Născut de
- Copil fără
Slugarnic
Şi rob de

a

fi slugă, crescut în desfrânare,
ruşine, din rămășiţi' hrănit,
la mari case, deprins la îmbuibare.
bună voie, de inimă lipsit...

“Până aici găsim

viaţa lui Alexandrescu,

„în cele dintâi timpuri ale venirii lui la Bu-

-cureşti, — viaţă de «copil fără ruşine», pri- păşit. pela casele boereşti, viaţă de trubadur,
dacă nu răsfăţat, cel puţin primit destul de
bine oriunde... lată. acum şi! clipa, în .care
tânărul poet veni la Eliade ca să-i ceară
„adăpost:
Ingrate, îmi calci pragul în mână co hârtie,
Imi spui că-ţi e urâtă viaţa de sluggar,
Te rogi să-ți dau scăpare la simpla ta junie.
Să-ţi sprijin a ta râvnă al versurilor dar.

Hârtia
stăruința

poetul
voinţă :

de care vorbeşte Eliade e« desigur
cuiva ; a

cui,

nu

ştim.

Destul că

fu primit in casa lui” Eliade, cu bună- |
.
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Din toată neaverea-mi, sperjur, “ţi-aduci aminte
Că drumu "nvăţărei cu râvnă ţi-am lesnit;? - La orice trebuinţă m'aveai ca pun părinte,
Şi hrană, "nbrăcăminte, nimic nu “ţi-a lipsit.

Eliade îi dădu nu numai hrană şi adăpost,
ci îl încărcă şi de sfaturi ; îi citi versurile
ile îndreptă. e
Și
„Şi
Şi
Pe

ziceri rătăcite ţi le puneam pe cale :
rima-ţi sbârnâindă mereu “ţi-o acordam,
versuri şotâncate.ce n'au nici deal nici vale
legiuit semicol sudând le compuneam. -

Păgâne, stanţe groase, putind de ateie
Le biciuiam cu _totul din veacul lui Christos,

„Şi. gânduri de perzare, dovezi de nebunie,
_Ţi le "ntorceam
Jelind. creştine

în cuget

creştin şi omenos.

rude, în astiel de urlare

|

Sbierai la Pluton, Cerber, chemai pe Apollon
Şi vrând să-ţi schimbi şi limba şi scurta-ţi
Prefaci creştinătatea, şi cerwn erizon!

cugetare,

“N'aveai de loc ruşine cu osteneli străine.
Să te arăţi

în lume...

Incheiem de aici,că trebuie să recunoâştem *
o oarecare

înrâurire “a

lui

Eliade

asupra

culegerii din 1832. Multe din versurile tânărului poet au fost desigur bătute din
nou pe nicovală de Eliade. Cum însă toate
poeziile au fost publicate deadreptul în:
volum,

nu

avem putinţa

de

a cercetă mai

7
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„cu deamănuntul înrâurirea lui Eliade ; nr. ne
decât

rămâne

să ne

mulţumim

cu

ceeace

“ne spune el însuşi. Strofa treia e în legătură cu o strofă din Miezul nopții, în
care poetul doreşte să fie-un .nou Orfeu
ca, scoborându-se în Hades, să poată îmblânzi pe Cerber şi pe Pluton spre a-şi aduce
“pe pământ părinţii...
De ce glasul meu n'are a lui Orfeu putere ?
Dar... ce să fac cu dânsa, căci Pluton a surzit,
Căci Cerber nu mai iartă de e! apropriere,
Căci basmele acele cu veacul au pierit.

Critica

lui Eliade

prinse

de altminteri:

ceva mai târziu, în ediţia din 1847, Alexandrescu
cu

înlătură

alte şapte,

întreaga strofă împreună
pentru

a

le înlocui

cu

trei,

„strofe noi, mult mai izbutite.
|
Poezia porneşte - apoi pe calea intimită-

ților. Aflăm. că poetul a fost greu

bolnav

de «lingoare» şi că a scăpat numai mulţumită îngrijirilor părinteşti. ale lui -Eliade : .
i Te bolnăvişi, viperă; cu braţele deschise
Te priimii în casă ; te-am pus pe patul meu
„Şi privighiam la capu-ţi în ale boalei vise

|

Întregi şi nopţi şi zile, — ştiitu şi Dumnezeu.
Plângeam

la capătâiu-ţi, iți răsuflam lângoarea,

.
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"-Amănuntele boalei ne sânt date apoi cu.:
o stăruinţă foarte puţin poetică, peste care
putem trece şi noi cu lesniciune. : Mult mai
însemnate, şi mai bogate îiîn ştiri biografice,
“sunt

strofele „ce urmează :
Doi ani un cap de vrajbă între şcolari. studenţi,
Învățător, tovarăşi, şi clase îngălai!
ai
Batjocură-ţi

„Nimic

făcuseşi

din

cei

mai

nu învățaseşi, şi toate

,

eminenţi;

defăimai.

„_ Doriam să-ţi văz, sporirea : cu multă îngrijire,
La împărțiri de cinste de privitor mergeam :

_Ca.demoni
„Aşa

de ispită Ia tainelor sfințire,

periai

din şcoală,

- Te întrebam

adesea

ş'aci

nul

te vedeam.

: ! de ce la cercetare

Nu eşti şi iu ca alții părinţi să veseleşti?
De ce nu te îndupleci l'a şcoalei regulare
Să. simţi.de datorie, c'aşa mai mult sporeşti ?
C'o

-

gură

muşcătoare,
c'o buză

d'

ironie

- Îmi răspundeai, păgâne, că n'ai ce învăţă,
Că vrâsta-ţi este mare şi vrei [ilosofie,
Şi nu aflai destoinici spre a te lumina.

'Prisos "ţi er' ascultarea şi buna cuviință;
,
Limbi, stilul, istoria, matezia nu vreai,
Fugiai de legi, de drepturi şi n'âveai. trebuinţă
- Ţi eră netrebnici toate, de toate te fereai.:

din

care

mănunt
postirea

lă», —

scoatem

mai

întâi

că. Alexandrescu,
lui

la. Eliade,

de sigur

i

însemnatula-

chiar după adă- -

a urmat

la

<«şcoa- .

la colegiul Sfântul Sava, - i

10...

“vre-o

Be LOVISESCU

doi ani. Poetul

guitor,

căci

acum

-nu eră

un

nu. mai aveă

elev sârsă înveţe

pe de rost clasicii. francezi, ci trebuiă să se
îndeletnicească cu «legi» «drepturi», limbi»
«sti»... Alexandrescu, destul de învârstă şi
pornit. spre poezie şi. filozofie, nu se mai

puteă împăcă cu astfel de discipline; studiul său fi deci neroditor. Ceicetând, în ade-

văr, lista premiaţilorpe 18321) găsim de pildă
pe lon Ghica cu <premiul liu la geometrie..
şi accesit la aritmetică», pe Nicolae. Bălcescu
cu «accesit la gramatica

în lista de pe. anul
mitru Brătianu, —
peste numele lui
Pentru a arătă
„să ajungă ura lui
toarea strofă:

limbii franfuzeşti»,

18332) găsim

pe Du-

nicăeri însă nu vom da
Grigore Alexandrescu.
acum până! unde puteă
Eliade, mai cităm urmă-

” Făcuseşi vre-o cinci rânduri de basne ticăloase
Şi nu-ţi găseai potrivnic la o chimeră-fleac
„Rea boală te-apucase, ce cade nu la oase,
,

-Ci n minte se 'ncuibeuză, și nu mai are leac.

|
Douăzeci şi cinci de ani după aceea, adică
"în 1864, retipărind poezia, în ediţia. a Il-a ;
1) V. A. Ureche,
a

2) V. A. Ureche,

Istoria şeoalelor, |, p. 330,
Istoria

scoalelor,

|, p. 325,

|

N.

,
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a: Curierulăui, Eliade găsi de cuviinţă să
adauge nota: « Aluzie la semnele de nebunie ce. de-atunci da. Ingratul, » — căci se ştie
că pe .la 1864 facultăţile mintale ale poetului începuseră să se tulbure... Cruzime întristătoare pentru un om ca Eliade!...
În strofele ce vin, nemilosul «binefăcător»,
îşi urmăreşte 'victima mai departe. Se ştie
că, plecând dela Eliade, Alexandrescu intrase .
a

mai târziu -în armată, . fără

:se statornici

po

de altminteri nici acolo;
Cercaşi să-iţi plimbi lenea, să schimti şi$ meserie,
Ca Spârcul schimbând locul să scape de punos:
Ceruşi ajutorinţă să-ţi fiu drept chezăşie ;
Chezaş, hrănitor, reazăm ţi am fost mai'cu prisos.

-Cu gândul trândăviei porniai la ascultare
Şi slujba, datoria, în veci nai cunoscut:
Ca jădov "ndărătnic ce întră "n scăldătoare
prefăcut.
Schimbaşi costum ; dar jădov şi spâre n'ai

„Aflăm, aşadar, - ceeace
acum,

ruiseră

că

ca

nu

până

ştiam

Eliade fusese unul. din ceice stă-

Alexandrescu

să fie

primit

în

armată, lucru nu atât: de lesnicios, armata
fiind deschisă mai mult fiilor. de. nobili: Că

Alexandrescu nu

eră

nu €e greu de văzut,

pă răsească

curând.

făcut
de aceea

pentru

miliţie,

şi trebui

s' o

|
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Ajungem acum la o altă parte a acestei
poezii, mai lungă, dar şi mai acoperită, care
are nevoie însă de oarecari lămuriri pentru
a fi înţeleasă. lato:
|
Acel duh de partide, robie perzătoare 1)

Care d'atâtea veacuri ăst neam a chinuit
Pe mulţi oameni de cinste c'o mască, amăgitoare,

În

siaturi blestemate

Ce organ
Ce satelit
„Putea să
"Decât un

cu procleţi a unit.

mai nemernic deprins în
mai scârnav, ce sbir mai
nemerească şi la un loc să
fur de slinte, o iasmă, un

făr' de-lege?
blestemat,
lege
ingrat?

„Ochit, ales, iei nume în sfatul de perzare,
Băgat

„de

acela.

însuşi

cui

minţi

că

te

închini.

La creşterea "ţi de slugă, credeai innobilare
A slugări “n păcate, înlesnitor de vini.

Căzut şi eu

în cursa

urzirii

prea

spurcate, .

Ce ia însuşi vederea, ca orb am “naintat;

Şi când am deschis ochii, te văz aci
ingrate
- Cu sărutarea ludei, trădând m'ai tâmpin
at.

„Ce loc de periciune ! ce sfaturi zăpăc
ite!
De tine numai vrednici şi d'oricare
smintit!
AL ţării Pandemoniu şi cuibul de
ispite !
O! cât am: plâns bărbaţii ce rău
s'au amăgit

De

ce societate

tainică vorbeşte

!

!

Eliade,

în care intrase și el o clipă, fără să ştie
?
e

a

5 In ediţia II, dela 1864,
ceputul şcoalei rodiniane.

Eliade

pune

nota:

Aluzie
”

la în-

GRIGORE ALEXANDRESCU
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- De _ce Pandemoniu
: (în nota

din

1864,

el.

adaugă : acea -eterie, ocultă) pomeneşte ?
„De ce şcoala rodiniană ? Iată” atâtea între-.!
bări, pe care ni le punem și care cer câteva.
scurte lămuriri.

"Din sâful Societății filarmonice, înche- .
gată în 1833 prin stăruința lui Câmpineanu
şi cu ajutorul lui Eliade, Alexandrescu şi al multor altora!), şi: care eră pe cale de
a se risipi din pricina intrigilor şi a perse-.
cuţiei, se desfăcu. în 1837 o societate secretă întocmită de Câmpineanu, Eliade. şi

alţi şase membri ai Societăţii filarmonice :.
Grigore Cantacuzino, lancu Roset, lancu
Filipescu, Bălăceanu, lon Văcărescu şi Voinescu ]I. Societatea eră politică şi avea

un. program înaintat ca: emanciparea Ţiganilor,

Egalitatea - tuturor

Românilor

în-

naintea legii etc.?). Ea nu avi însă o“viaţă
lungă::

imprejurările

au. «desfăcut-o» sunt
1) Statutele

comice şi intrigile ce -

povestite pe larg de

Societăţii filarmonice

sunt tipărite

în“ No.

77 al Curierului Român din 1835; în. No. 78 al aceluiaş
Curier „se dă lista «soţilor» cu contribuţia lor. Pentru anu)

1835 găsim pe Alexandrescu cu 6 galbeni.

”

2), Statutele acestei societăţi, cu. XI puncte, se găsesc în
Eliade, FEchilivru între antitesi, p. 63.

AH

Ă

,
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„către Eliade în al Său Echilibru 1). Legătu-

„rile între foştii «soţi» se încordară. «0 ră“'cire lungă, scrie Eliade 2), fă

de amândouă

părţile ; toţi rupseră relaţia cu „mine, afară
„de.1. Roset. D. Câmpineanu păţise, mai mult
decât toţi şi bietul păţit devine adesea
mai
prepunător. Toţi abandonară,
şirul lucrărilor:
" Societăţii: filarmonice şi al Societăţii
secrete
in locul celei din urmă, veni asupra
mea
în adins,

a-şi întinde rădăcine

Și ramure

Iungi, Societatea rodiniană dela
Sorbona».
Sa
Această societate, pe care Eliade

piaţa
i
o iu:

meşte Rodiniană, dela figura
unui vestit erou

al lui Eugtne Sue: „Rodin,
cu care îl ase_mănă pe lon Ghica,— fusese
întemeiată
de Ion Ghica la Paris, cu un
program foarte
înaintat,

cu

mult

prea înaintat pentru un
spirit mai cumpănit ca acel
al lui Eliade. În:
„uchii acestuia, “masoneria»
rodiniană avea
un program foarte Subversivca: parodia-.
rea. tutulo

r principiilor,

tea tiparului

O

2) Eliade,
>) Eliade,

idem,
idem,

până
p. 87..
p. 98.

la
>

prin exces;

liberta-

calomnie ; egalitate
Sa
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cu cei: mari până la impertinenţă :. «persecuția tutulor celor ce nu vor fi din cârdoşia

acestui.

Pandemoniu,

mascat

cu

nume de societăţi literare, de partid național de propăşire» şi horresco referens,
întrebuințarea spionagiului a calomniei, a

asasinatului")...

|

|

Fără. îndoială că în această societate,
acest Pandenioniu, în fruntea căruia se
află marele său. duşman lon Ghica — Rodin— loveşte Eliade, în strofele citate.
„ Societatea de la Paris îşi întinsese repede!
ramurile sale şi la Bucureşti, „iar: Grigore prietiniei către
credincios
Alexandrescu,
Ghica, întră în «sfatul de perzare» al comitetului secret din Bucureşti.
Ochit ales, - iei nume în sfatul de perzare,
Băgat d'acela însuşi cui minţi că te închini.

In aceste veisuri nu poate fi vorba de sigur

de cât de Ghica şi de Alexandrescu...
După cât se pare din strofele de mai
sus ale /ngratului, Eliade fusese şi el ademenit o clipă în acest «Pandemoniu» —
pentru a ieşi repede şi nu fără sgomot. In
i) Eliade, Fehilivru,- p- bă,

|
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credinţa lui, i se

pară chiar

că din sânul

societăţii s'a urzit_ «nenorocirea» de ordin
intim ce avea să” izbească curând, şi pe.
„care o presupuneă pusă la cale de Ghica.
Pentru a nu

stărui

prea mult

lucru delicat,

cităm

strofa:

să aurii de turbare

când

asupra

ți-or cădea

A doă inimi calde ce tu le-ai desunit

unui

blesteme

, _Şi "n viaţa de acum şi în cea de apoi vreme:
- Să tremuri ca un câine în rane schilăvit.

Avem acum
certe,

ce nu

cheia

puteă

fi

de

boltă a

numai

întregei

literară

sau

“politică. Eră la mijloc: o altă vină -mai
maăre, pe care Eliade nu i-o putea iertă.lui
Alexandrescu, şi în adevăr nu i-a . iertat-o
până la moarte... Să atuncăm. un văl-de
pietate” peste

nenorocirile

menilor

şi ca şi Sem “să

mari,

casnice

goliciunea
lui Noe...

ale

oa-

acoperim

|

Eliade, spirit viguros. şi. războinic prin
însăş întocmirea lui, nu puteă -să-şi lase
duşmanul în pace așa de lesne. In adevăr,
îîn no. 24 al Curierului de ambe sexe),
Antreprinzând o critică mai obştească asupra
1) Period,

IL Domnul

Sarsailă, cuctorul,

pag. 273.

_ GRIGORE

unor

poeţi,

ALEXANDRESCU

aruncă şi. unele

:

AT

săgeți ce

nu se

puteau îndreptă decât împotriva lui Alexan- drescu. La el se gândiă, desigur, când |
scriă

«Ce-i

mai

rămâne.

decât

să se nu-...

mească autor și apoi să se facă privighetoare», de oare ce. Alexandrescu în: cunoscuta “lui fabulă îşi luase frumosul rol „de
privighetoare.
Sau când scriă:
«Dumnealui în vorbă sau scris nu mai
pomeneşte decât de Amon, de Apolon, că
şi autorul Alexandriei” tot de dânşii. vor-: |
beşte ; vezi în versurile D-lui cu loc fără .
loc «aură, balaură, Procne, Pluton, Cerber.» . .
Aluzia e privitoare la Miezul Nopţii. Lo-virea e şi mai vădită “când vorbește de
dragostele lui Alexandrescu. Dacă are în
adevăr o iubită (şi nu numai în închipuire) :
«Se pune Păcala şi o numeşte, Hantătar
ştie, şi-ţi

începe:

când cu

barce

(aluzie

la .

poezia Barca), când cu Candele (aluzie la
poezia -Candela) când o poartă prin. că“ruţă, când pe subt scară, “face pe biata
femee de ocară, o dă târgului».
lată acum şi o critică literară asupra lui.
Alexandrescu. «Apoi ca să , descrie, natura

+8
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în simplicitatea ei (cu toate. că

“plac lucrurile simple

şi se 'nebuneşte după

pestriţ) vre-un câmp vesel, un
vre-o apă
dumbravă,

d-lui nu-i
cer senin;

limpede, * vre-un crâng, ' vre-o
un 'deluleţ, un: munte, D. Sar-

sailă, (tipul presupus al lui Alexandrescu)
„ca să fie înalt, îl vezi că e numai trăznete

şi plesneşte, numai urlete şi vaete ; apşoara
„i se pare o 'Mare în talazuri, câmpul
păs„torilor o tabără sângeroasă, fluerul o
trâm-

biţă -de ale mari: e numai grozăvii de
:po- |
toape. Când e dumnealui trist sau -mela
ncolic, e numai foc şi inimă albastră,
cu

toate că mai nici. o dată: nu e. trist, dar
zice aşa că e, al dracului, ştie să se 'prefacă hoţul ca:să arză inima

“e

bietei creştine :

viclean, uite-te, de n'are: margini...
»
O ast:fel de critică e: mai muo lt
harţă....

In culegerea de „Satire politice care
nu
circulat în public, manuscrise Şi
anonime

între

anii

1840—1566,

culese

de

C. D.

Aricescu“?). găsim o lungă «Satiră
a poetului Grigore Alexandrescu contra
lui Eliade»
1) Curier de ainbe sexe, period
II, p. 379.
2) Bucureşti, 1884,
i
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de 22 de-strofe, deşi d. Gârleanu nu ne-a:
dat, din nebăgare de seamă, decât cinci!).:
Satira e fără nici o valoare şi de-o trivia-

_litate,ce nu găseşte păreche decât în răspunsul

lui Eliade,

josnic.

După

ps

:

tot

atât

de lung

şi de

o strofă a acestuia :

E gugumanul sau Gugurică
Care se crede şi satiric.
O blasnă slută, onerie
„Cu săbioara tic-tiric- tic...

am puteă "crede că satira (ca să-i spunem.
aşă) e din 1827, | pe când Alexandrescu.
era

militar, ceeace nu e. cu putință de oare-ce ”
“la acea dată „cearta ! între cei doi scriitori
nu izbucnise încă. Într'o altă strofă găsim
aceleaşi învinuiri literare — dar în .ce' ton

minor ! — pe care le găsisem şi în ngratul
sau

aiurea:
- Par'că cu Dracii e! se rudeşte,

De părinţi, rude "| auzi vorbind;
De porunceală lacrimi pişteşte,
"La Pluton' Cerber orăcăind.

“Ne oprim
literare...

aci

cu

aceste nevrednicii

nei

y Alexandrescu- Garicanu, p. 259. Informaţia d-lui Gârleanu
„dela p.-XVII,

e greşită. Amândoi

cu 22 de strofe
E.

Lovinescu. — Grigore

Juplătorii

s'au împroşeat

:
Alexandrescu,

24

50
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“Vom aminti iotuş că ani mulţi . după.
aceea legăturile între cei doi. scriitori erau.
tot încordate. Intr'o scrisoare, din 12 Fe-

vruarie 1843, Alexandrescu. răspundea lui.

„Ghica care-i.ceruse o însemnare - de cărţi
ieşite în tipografia” lui Eliade : «Ştii bine că

nu sunt tocmai

prietin

cu Eliad,

ca să-i

ceiu o asemenea însemnare.». Intr'o altă scri- |

soare, din 1844 Ghenarie

11, poetul

cri-

tică pe Eliade şi pe Marcovici. pentru că ar
"fi pus «mânuşiţele pe câte 40.000 lei pentru
ostenelile dumnealor. în literatură», adău- .
gând: „«Nenorociţi muritori, cari au darul
de a. plăceă tuturor guvernelor, în vreme

„ce noi goniţi subt

cel trecut,

suferiţi

de

cel de actim, suntem ca. nişte epuri fricoşi».
Alexandrescu

mai

publică,

în Românul,

dela 12 Februarie 1861, fabula întitulată
' Catârul cu clopoței, împotriva unui bărbat
- protector al ziarului: Nafţionalul şi “al
lui

Eliade : e vorba de un netot, care ajungând

om mare, se.ameţeşte de. situația sa

ca .mă-

2 garul de clopoţeii legaţi | a gât. Subiect
ul
nu € departe de cel din. Boul și vifelul
;dar

ce' deosebire

„«tistică |.. a

în

|
7

desfăşurarea

is

lor ar-

-
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No. 30 din Nafionalul (13 Aprilie 1861). -

ne aduse. răspunsul: lui Eliade (sub - iscă- litura X) prin jalnica fabulă - Câinele bol-.nav de ochi, din care scoatem doar aceste:
versuri, ce descriu viaţa poetului Alexantânăr:

drescu

Ce
La
Sa
Pe

viață de

aa

dulău,

n juneţe “i petrecuse
multe curţi boereşti, |
roudă practisise
la! îişile stâneşti.

Alexandrescu răspunse din nou prin "Ro“mânul, din 11| Maiu 1861, arătând printr o:
scrisoare toate - schimbările la faţă prin

care trecuse
pentru

Eliade

a'l înfieră

în. viaţa: lui - politică,

apoi

într'o

satiră,

intitu-

lată întâi «Confesiunea unui lepădat» şi
apoi Confesiunea unui. renegat. „care se
încheie cu mărturisirea. renegatului:
Gâde

am fost, în viaţă şi gâde coi să mor.

Acesta e şi cel din urmă răsunet. al vrăşmăşiei

După

neiertătoare

dintre cei doi scriitori.

un ocol atât de mare,

dar nu şi

nefolositor, să ne întoarcem îndărăt pentru

a înnodă firul firesc al

povestirii

noastre.

WE

.

Di

Ge

E.

Din

ce-am

văzut
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până

acum

ştim că A-

„lexandrescu fu primit în casa lui Eliade în

-- - anul

1832, “unde i-se dete adăpost, hrană,

îngrijire în timpul

“literare şi îndrumări

unei grele boale, sfaturi
pentru

viaţă ; aici,

tâ-

nărul “poet pare a îi stat ce/ pufin doi. ani,
„câtă vreme a urmat şi la şcoală. (la. Co„legiul Sfântul Sava, de sigur) fără a fi făcut
însă vre-o ispravă ; în 1832 Eliadeîi tipări
cel dintâi volum de poezii traduse şi originale : Eliezer şi Neftali.
a
«Mai târziu, scrie lon Ghica, s'a mutat
la maiorul Câmpineanu». Când anume, nu
"putem şti cu hotărâre ; nu credem să. gre-

"şim totuş, oprindu-ne asupra anului 1834.

Pe la sfârșitul anului 1833, în Octomvrie,
loan: Câmpineanu şi Eliade întemeiară „So-

cietatea Filarmonică“, -cu: scop. de a lucră

pentru «cultura limbii româneşti şi înaintarea literaturii, întinderea' muzicii vocale
şi
„instrumentale în Principat, şi spre formarea
unui: Teatru Naţional» 1). In casele lui Câmpineânu se adunau membrii acestei sotie.
rm

aa

1) D. C: Oilănescu: Teatru la Româ
ni (extras din Analele
Acad, Rom.), Partea-ll, p. 25
şi următoarele.

.

7

.
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tăţi, peste o sută la: număr, 1). ca să pună
la cale cele trebuitoare pentru îndrumarea .
- Societăţii;- printre dânşii se. prenumără,
după mărturia lui Ghica, şi târiărul Alexandrescu.
“In şedinţa dela 27 Octomvrie 1835, -se
votă proectul de Regulament al Societăţii.
şi se alese un «comitet dirigent», având ca"

preşedinte pe . Marele Vornic Gh. Filipescu
şi ca Vice-Preşedinte

pe Colonelul Câmpi-

.

neanu:.. Alexandrescu intrase la Câmpineanui, pe când acesta eră maior, deci cam
prin 1834, .
o.
E
Tinereţea lui — 22, 23 de ani — nu-i în- găduiă, de sigur, să:ia o. parte' mai hotă-:

râtoare în frământările literare şi culturale __*
ale acelei vremi ; pentr u a' fi însă de folos
cu ceva teatrului ce se deschideă, el tra:
duse în 1835, tipărind'o. în tipografia lui.

Eliad,. tragedia A/zira, pe care .0 închină
Colonelului 1. Câmpineanu, pentru grija ce
puită întocmirii şi înaintării Teatrului N
țional.
„
a
In casa: lui Câmpineanu (care după cum
1) Eliade,

Tssăchar,

p. 62.-

RE

i

IEze

P

a
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se. ştie intrase in “armată la. 1831, cu rangul .
"de căpitan,-rămânând mai târziu în chip nu„mai nominal), în această casă, Alexandrescu

se întâlniă cu ofiţeri ca Ştefan şi „Nicolae.
Golescu, căpitanii Costache şi Scarlat Cre“țulescu, căpitanul Voinescu II, citind . îm_preună Campaniile
lui Napoleon, Mermoriile lui Frederic. cel mare şi alte istorii
militare: Indemnat prin pilda zilnică și desigur după stăruința unora: dintre „dânşii,
Alexandrescu intră în armată -ca «iunker »,
„ataşat la Djurstvă. Cu. toate. cercetările făcute, ne pare rău că n'am puiut înnimeri
data exactă a acestei intrări ;; ea nu puteă fi

însă decât spre sfârşitul lui 1836 sau chiar la

începutul lui 1837. Intr'o zi, ne spune Ghica!),

şetul lui, nefiind mulţumit de caligrafia | po-.
etului, îl trimese la graniţă, - cu. însemnata
însărcinare de a cercetă de păşaport pe cei
ce treceau şanţul despărțitor. al oraşului
muntenesc de cel moldovenesc, şi â tăiă la răboj oile ce treceau de pe un. mal pe. cellalt al Milcovului...
Asupra şederii lui Alexandresciu la Foci) Ghica, în Alevandrescu-Gârteanu,

p..9, 10.
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dealtminterea

foarte

”

DD

scurtă, avem

un

prețios izvor în a sa „Epistolă familieră.
d-lui Colonel 1. Câmpineanul“, foarte glumeaţă şi plină de. amănunte topice. Peisagiul, trist, lipsit de dealuri, de păduri, al
punctului de vamă, câmpia unită şi fără
poezie, ţânţarii supărători de. pe lângă râuleţ, viaţa lipsită de inreres, toate micile.
neplăceri' ale şederii lui la Focşani, le descrie.poetul cu humor şi cu mişcare : 1)
Vino dar, de ai răbdare, şi. asculță să-ţi descriu,
Un cuprins unde 'ntâmplarea astăzi voeşie să fiu

„Ca să n'ai cuvânt a zice, c'a mea

muză n'a făcut,

Pentru buna ta plăcere orice 'n mână "i-a stătut.
Aici nu sânt văi sau dealuri; nu sânt crânguri sau păduri,
Care 'mpodobesc cu fală sânul veselei naturi, - :
Şi de unde îşi înalţă cântăreţul sburător:
a.
Imnurile-armonioase I'al naturei Ziditor +

Nu e. locul îrisuflărei şal înaltei cugetări,
- Ce umple duhul de gânduri, inima de desfătări;
Ci câmpie fără margini, ce arată ne 'ncetat

O vedere monotonă

ochiului cel întristat.

Spre amiază-zi se vede nişte pomi, şi nişte vii,
Nişte sălcii semănate ici şi colea
pe câmpii;
lar la răsărit departe, a lor frunte îşi ivesc

Nişte munţi care cu slava cea perdută se fălesc.
o apă, intre două

Spre apus curge
Fraţi

a

căror
.

neunire
.

.

.

a avut
.

.

1) Alexandrescu- Gârleanu,

î.

sfârşit

țări
âmar

hotar:
i

d...

p. 189.

.

-

56 -

Be

,

LOVINESCU
r

Alt, ori încotro 'ntorci ochii şi ori încotro priveşti,
“Nimic nu se mai arată, deşertul il întâlneşti.
Se preumblă peste câmpuri milioane de țânțari,
„Care după răutate, seamănă a oameni mari;
Muşcă cât îi iartă gura şi cu câte au puteri
- Prin cântări mă destătează, parea fi paracliseri.

-

„Aici, la Focşani, i se uri „desigur poetului,
-"— deşi lunile din urmă îi fuseseră înseninate
" de.o dragoste. fericită, — cea întâi dragoste
a lui cu răsunet: literar, — dragoste, care fu
izvorul, unui şir de poezii, pe care îl vom
numi ciclul Elizei.
Şederea poetului la Focşani, după cum
"am spus, fu scurtă: în Octomvrie 1837 el îşi
„dădu demisia !), întorcându-se la Bucureşti,
_în timp ce prietenul său Jon Ohica îşi făceă
_î) Iată textul demisiei,

dan- Duică,

publicat

ari. cit. p. 841, şi

mai

întâi de

d. G.

Bog-

care se “găseşte în Buletin

gazeta oficială, 1837, p. 208: «Potrivit cu raportul şefului
oştirii cu No. 3531, Noi poruncim a se slobozi din slujbă
praporgicul Grigorie Alexândrescu, cu toate că pentru folosul slujbei urma aceâstă punere la cale să se facă mai
dinnainte.» No. 65 anul 1837,- Octomvrie 97.
.
„ln Analele parlamentare ale României, vol. lă, p. 236,

găsim

bugetul

oștirii

româneşti

pe Asi.

Alexandrescu

e

trecut cu praporgic din polcul No. 2 cu leafa întreagă pe
tetraminia Ghenarie şi Maiu, iar din tetraminia de
Sep-

temvrie
105

analogon lei

bani.

414 bani

4%; „peste

tot

2071

lei şi

GRIGORE

ALEXANDRESCU

studiile la Paris. Tatăl acestuia,

-

o

prinzând

dragoste de Alexandrescu, îl luă la el acasă:
«peste drum de teatru».
|

-

Intors în Bucureşti, el se legăşi mai mult de Câmpineanu, care încă din '1834 ajunsese deputat -de Brăila:
în
Obşteasca adu-

nare şi se unise cu Vornicul. Emanoil Bă'leanu şi. cu, prietenii săi: Grigore” Cantacu- -

zino şi lancu Roset pentru a întreprinde
0 acţiune patriotică şi: de control asupra
guvernului, ce eră în slujba Rusiei. Prin ta- . :
lentul Său oratoric, prin patriotismul său.
fără pată, Câmpineanu ajunse curând con-.
ducătorul unei majorităţi parlamentare, primejdioăsă şi pentru domn şi pentru Rusia.
Făcându-se alegeri noi, ţara trimise. din. nou.
„în Adunare pe capii ovoziţiei. Cunoaştem +
lipta aprigă ce se inteţi şi -mai mult între gu-

Vern şi Adunare, în clipa când consulul. Rusici,
Riikmann, voi să adauge un paragraf nou la
Regulamentul organic, prin care nici o schimbare .nu s'ar mai fi putut aduce Regula-!
mentului, fără învoirea dinainte a „Inaltei
Porţi cu împreună unire a Curţii Rusiei“.
Câmpineanu. „înduplecă.

adunarea

să res-

î8

>
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-

pingă cererea Rusiei, ceeace îi aduse de- altminteri

şi disolvarea... !).

La toate aceste frământări patriotice şi
politice, “Alexandrescu nu. puteă luă parte.
prin, cuvânt; îi rămâneă însă versul. Când
vom :aveă de cercetat latura politică a operei lui Alexandrescu, vom vedeă atunci
cu câtă “căldură â îmbrăţişat poetul politica”
lui lon Câmpineanu, ajungând uri fel de poet
al opoziţiei patriotice! împotriva lui Alexan„dru. Ghica, şi a politicii lui ruseşti.
.lon Ghica, înființând la Paris o societate
secretă în rue de la Sorbonne, — pe care
Eliade aveă s'o numească mai târziu şcoala Rodiniană — găsi în. Alexandrescu un fel
de reprezentant în: București, dacă ne luăm
cel „puţin după ceeace spune Eliade în /H„gratul. Tot în această vreme, pe la sfârşitul
lui: 1837 “şi începutul lui 1838 — putem,
pune și cearta poetului nostru .cu Eliade,
pe care am urmărit-o imai de aproape.
La 1838 îi ieşi la tipografia lui Zaharia Kar- kaleki, al doilea voluim de poezii. De acum
Alexandrescu intră în epoca de maturitate li- .
+

LI) Ghica.

Serisori (XXV,

Z, Câmpineanu),

p. 545.

GRIGORE ALEXANDRESCU

by

terară ; viaţa lui e mai liniştită. şi mai lipsită. |
de. nevoi; talentul lui. e format şi, prețuit,
lui mai bogată şi mai stăpână.
activitatea

pe sine. In 1840, urzindu-se

după

cât se

pare -un.' complot * pentru . răsturnarea

lui

Alexandru Ghica, poetul scrise Anul 7840,

care prin bogăţia de idei, prin tonul său
energic şi entusiasmul său, e unul din capodoperile literaturii noastre. La sfârşitul lui
1840, :lon Ghica,” întorcându-se în ţară de
la Paris, îşi găsi prietenul tot la Djurvstă,
în mahalaua. Gorgani, dar de data asta nu .
ca junker, ci închis. Ce se întâmplase în răstimp ? Ghica ne spune că Rusia, văzându-se
lovită prin fabula Lebăda și puii Corbului,
ceruse prin consulul său închiderea poetului. Că această fabulă e îndreptată îm“potriva Rusiei, nu mai e nici îndoială, dar
ea. fusese publicată în ediţia din 1838, şi
„ne vine greu să înţelegem de ce Rusia băgase de seamă că e atacată de poet abiă
după câţiva. ani. In schimb însă, în Dacia

- Literară din lunile Maiu-lunie 1840, se pu- blicase Anul 1840, care e mult mai energic şi

mai revoluţionar decât fabula Lebădaşi puii
Corbului. Ne vine deci mai lesne să credenr
.

po

60
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că i Anul 1840 fusese pricina arestării poetului “(Octomvrie 1840), în acelaş timp pe
când: şi Câmpineanu stătea închis de doi
ani, mai întâi la mănăstirea Mărgineni, şi
apoi la Plumbuita, fără a mai vorbi şi de
“alţi patrioţi ca Bălcescu, Boliac, Băleanu,
închişi şi ei prin deosebite părţi.
După 3 luni, Alexandrescu fă slobozit.
"dela Spătărie şi, „dupăce stăti un scurt răs:
timp la otelul .Conduri, se mută din nou

“la Take Ghica. unde aveă să rămână apoi
“până la 1844. In închisoare, pentru a-i trece |
de urât, el -traduse Meropa lui Voltaire,
care nu văzii însă lumina. decât la 18475).

Iancu

Ghica, ducându-se la laşi ca profesor.

la academia Mihăileană, scrisorile lui Alexandrescu, către prietenul. său, printr'o întâmplare fericită, se află păstrate la Academia Română (no. 801 în seria manus| Geon, fiind depuse acolo de însuş lon -

Ghica. La

ruptă
- cupă

1844

corespondenţa

e 'între-

pentru a se înnodă din nou la 1849,
plecarea lui Ghica la. Constantino-

1) Tipărită cu fondurile Asocialiei literare, a cărei
deviză
«In unire nădejdea ta o şi are pe copertă.
.
EX
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„pole.

O parte din aceste

Gl

scrisori au

fost

“publicate de d. G. Bogdan- Duică în Viaţa
* Românească!)..
|
Această corespondenţă, din nefericire, nu
“prea e bogată în amănunte mai însemnate
asupra vieţii poetului. Găsim în. ea ştiri

din viaţa zilnică, noutăţi, însurători,
.vestite

morţi

prietenului său. In' acel timp (1842),

la laşi se pregătiă o nouă ediţie
a poeziilor lui: |
Alexandrescu prin îngrijirea lui Donici. Poetul
rugă pe. Ghica cu privire la unele schimbări ce erau de făcut în versurile sale. Mai
aflăm tot deodată de intenţia lui Alexan-

*.drescu de a se mută la laşi sprea găsi vre
un post;

«fereşte-te

însă,

scrie dânsul la.29.

Ghenarie 1842, de a cere pentru mine
vre: un loc-la şcoală: sunt multe. cuvinte
care nu

miar. iertă să - priimesc şi aş vrea

„mai bine un post în slujba administrativă
“sau judecătorească 2.»
In

vara

anului. 1842,

Ghica

venind

în

vacanţă la Bucureşti, cei doi prieteni între:
prinseră o călătorie peste Oit, mergând din

“ „mănăstire în mănăstire de la Cozia
1) Viaţa Românească, an

% G. Bogdan-Duică,

până.

L-1906, p. 12—23; şi 186— 199.

loc. cit. p. 13.

”

G
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la “Tismana, şi la Turnu-Severin,şi apoi

„din stânăîn stână, când călare când pe jos;
"se întoarseră dela Gura Bahnei până la Turnu-

-„ Roşu. Rodul acestei călătorii de o hină jumătatese găseşte în Mamorialul de călătorie,

publicat de Alexandrescu.în. fruntea ediţiei

“din 1863 şi în câteva din. cele mai - bune
„poezii ale poetului. ca: Umbra lui: Mircea
Ja Cozia, Răsăritul lunei la. Tismana,
„Mormintele ia Drăgăşani.
î

"Memorialul trebuiă “să -fie opera comună

a celor doi prieteni. Alexandrescu se însărcinase cu partea. descriptivă” şi poetică,
“pe când Ghica - îşi luase asupra-şi partea

ştiinţifică, şi mai ales mineralogică. Meino: .

"_rialul nu! ne istoriseşte însă decât începutul
călătoriei,

vreo zece zile în

Intre. aceste, se: întâmplase

tot,

”

o schimbare

în politica ţării. Alexandru Ghica, răpunând.

bandele de Bulgari, Greci şi : Albanezi

ce

voiau să treacă Dunărea pe la Galaţi şi
„Brăila, îşi câştigase prietenia" Turciei dar şi:o
_“înstrăinase pe cea a Rusiei. In urma răspunului, adresei tronului, care prin uneltirea
Rusiei închegă o mulţime de învinuiri înăpotriva Domnului, curtea suveranăşi
cea

GRIGORE
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-Gă

protectoare orânduiră o anchetă, încredinţată.
lui Duhamel
şi lui Chechib Effendi, care ajunse la încheierea că Domnul trebuie destituit. Şi înadevăr, Alexandru Ghica şi fă *
“depus la 7 Octomvrie -1841.
In locul lui fu ales Gheorghe. Bibescu,
de la care Alexandrescu aşteptă o mai mare.
bunăvoință pentru literatură şi. literaţii ţării.

«Am

văzut răvaşul
lui Donici; scriă el lui:

lon Ghica în Noemvrie 1842!), şi te og.
să-i răspunzi că nu ştiu dacă subt Domnia

viitoare poeziile

vor aveă soarta, ce au

avut-o sub Ghica. Dar nădăjduim- că nu».
Şi înadevăr poetul fă bine primit la
curtea lui Bibescu, care îl luă uneori vara
la ţară, la -Breaza. Nu mult după aceea el fi
numit chiar, în 1845, ca şef al secţiei ra a
secretariațului
DEF.

de Stat

17, cf. Pogdan:Duică,

art.

cit.

în

Convorbiri

pe

1900, p. 761.
=) Buletin gazetă oficiulă. Luni 3 Dec: No. 110 din 1815:
"Noi Gheorghe Dimitrie Bibescu VV, cu mila lui Dumnezeu
„domn stăpânitor a toată țara românească către secretariatul:
statului: văzând recomandaţia ce prin raportul cu No. 1805.

Ni se face de către Secretarul Statului, de a se orândui D.
'Serdarul

Grigorie Alecsandrescul

în postul de Şei al Secţiei

lia care se află vacant prin darea demisiei
“Grigorie: Grădişteanul,

iar şef

al Mesei

d- lui

jelbelor D.

Serdarul
Pitarul

“z

Gia

n
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In 1842 poetul publicase ediţia poeziilor

sale,

la laşi,

care

îi

crescuse

nmele

său

literar; prin 1843, el luă parte la întrunirile

- ce se țineau mai ales la Voinescu, împreună

cu Eliad, Bălăşescu, cei doi Goleşti, Bo-_lintineanu, Boliac, Laurian, în care: se - în-

chegă

Societatea “literară '). La 1846 A-

lexandrescu fir înălţat de Bibescu la rangul

“de paharnic...

o

Sa

După 1848 poetul începi a se amestecă

din ce în ce mai mult în politică ; pe mă
sură ce adevărata lui

sleiă, el'se amestecă

inspiraţie

lirică

în vălmăşagul

se

lup-

telor”politice, în care căută un îndemn pentru
:

a face versdeur
iă
aprig

- însemnătatea

satiră... In -1839,

lui socială eră atât de mare, în

cât i se propuse să îie- ministru, ceeace
de-

altminteri

nu

primi.

«Nu. ştiu, scrie el lui

„Ghica într'o scrisoardee la 31 Martie 18592),
“Ion Filipescul şi în locul acestuia D.
A;exandru' Hrisoscoleul, de la
secţia Îranţuzească, Noi „Primim
această
daţie şi poruncim a se face
urmare întocmai.

o

recomanDD

-” Urmează iscălitura M. Sale.

„> Secretarul Statului, M. Băleanu.
-

i
1) V. A. Ureche, Istoria -Şcoalelor 1,
p. 263, şi 329, cf,
Bogdan-Duică, art. cit: p. 762 notă
3; ci. şi o “scrisoare a
poetului către Ghica
, F. 17,

„ȘI Scrisori,F. 172.
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cum ai privit refuzul meu de a intră înminister. Poziţia eră frumoasă şi aşi fi primit oricare alt minister, de exemplu pe al

cultului,, pe al pricinilor străine, chiar şi pe
al controlului, afară însă de al finanţelor.
. Prefacerile ce se cer în toate ramurile sale
sunt numeroase, timpul. foarte scurt şi: ca-

mera cum o ştii. Apoi m'am temut: să fiu
ministru numai

fiind

pentru

două trei luni,

în poziţie materială independentă ca

să. mă pociu susţine în urmă».

În schimb,

el fii numit. director ia ministerul
şi instrucției.

La

ne-.

.

-

1860 Alexandrescu

cultelor
.

fă trimes

în' co-

misia interimară de la Focşani, unde şi fii
lovit de crunta boală ce aveă să-i întunece
mintea vreme de douăzeci. şi cinci de ani. O icoană a. poetului, cam din acel timp sau
puțin înainte, ne e dată de Bonifaciu Florescu. «AcolO, în acel oraş ce este o ruină -a trecutului, celebră prin nişte ziduri; ruine

“de ruine, cari au adăpostit odată gloria strămoşească, văzui pe Gregoriu Alessandrescu.
El trecea în .depărtare, slab, şi palid ca
o umbră; un minut îl zării în stradă, dâr
această apariţiune nu se va stinge niciodată:
E. Lovi incseu '— Gri; ore. Alex: andrexeu,

5
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din memoria

mea.

Crezui că în ochiul său,

un moment îndreptat “spre mine, zărisem
flacăra geniului, şi pe faţa sa eră răspâudită acea paloare care, zice poetul, nu mai,

„părăsi chipul lui Moise, din ziua când văzuse faţa lui Dumnezeu!).»
“In 1864

i se votă de către adunare, dim-

preună cu Vaillant şi Donici, o recompensă
naţională ?).
i

Anii

trecură

apoi, unii după alții, fără

z

„a ne aduce ceva nou;un văl greu acoperi
mintea -strălucită a poetului, fără putință
de tămăduire 3). La 25 Noembrie 1885 Ale-

xandrescu se stinse, uitat aproape de toți,
fiind întovărăşit la groapă numai de prea
puţini prieteni. Dar, dacă cei din jurul lui,

împiedecaţi
1) Columna

de alte nevoi ale clipei de faţă,
lui Traian,

1874,

V, no. 5, p. 116.:

:) A. D. Xenopol, Domnia lui Cuza, |, p. 574.
5) După cât se “pare dintr'un articol al "ginerelui său,
Georgian Medinţeanudin
, Românul de la 3 Decemvric 1855,

poetul nu-şi pierduse toată luciditatea. <Eu, zice autorul,
in calitate. de ginerele Său lam admirat -titnp
de 'şapte ani.

în care interval aveam
stată surprinzătoarea

zilnic

lui

ocaziunea

memorie

—

de

căci

a

putea con-

recită

până

în

„ultimele zile atât poeziile şi fabulele sale cât şi altele în
limba franceză şi elină, — precumşi
d'a judecă ce a putut
Ji şi scrie acest bărbat

în tinereţele sale»,

|

Ă

|
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„BT

nu i-au adus prinosul cuvenit marilor lui
merite, posteritatea i-a pregătit o răzbunare
strălucită: din lumea atâtor. măriri trecătoare,

figura

poetului se încheagă

trăind

în

.tot

conştiinţa cărturarilor,

mai

vie,-

cari, oricât

de puţini ar fi, fac pătura cea mai aleasă
a unui neam.
N

" Fărăa fi popular, — afară doară prin unele
fabule, — Grigore Alexandrescu a înfruntat
rugina timpului, şi împreună cu Eminescu se
desprinde pentru generaţiile ce vin ca cel mai
luminos talent literar al patriei noastre!).
1) Grigore Alexandrescu e scriitorul, din generaţia lui, asupra”
căruia s'a scris mai mult, fără a i se în făcut însă.un studiu,
"care să-l îmbrăţişeze în întregime. Amintim aici cele mai însemnate articole ce sau scris asupra lui, dela 1874 încoace

(cî. Em. Gârleanu, ediţia lui Alexandrescu, p, 360):

1. Poetul Gregoriu Alessundrescu de Bonifaciu Florescu
lui Traian, 1874, An. V, No. 5.
în Columna
2. Grigore Alexandrescu. de B. Delavrancea în Revista
|
Nouă, |, 1888.
,
Găviinescu
1
de
escu
Alerundi
Gr.
lui
e
3. Meditaţiit

Bucureşti, 1896. O' broşură de 96 pagini) de critică literară

„asupra lui Alexandrescu.
4, Donici şi Gr, alezandresett

nescu, în Arhiva

în 1842 de Gh.

Ghibă-

din laşi, An. S, 18%, p.. 325, un studiu

asupra fabulelor.
Despre Grigorie Alecsundrescu de G. Bogdan-Duică in
Convorbiri Literare, AN XIV, 1900, p. 746-535, (şi în tiraj se7

68 .
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7

parat).

Un

foarte

documentat

studiu istoriografic asupra

lui Alexandrescu.

i

Ă

5. Gregoire Alexandresco et ses )Maîtres franţais de
Pompiliu Eliade, în Revue des Deux JMondes, 15 Dâcembre
1904. Paris (pag. 871-909).
,
|
„6. Un capitol asupra lui Alexandrescu ca fabulist în Fa„ bule şi Fabulişti de Chr: S. Negoescu, Bucureşti 1905,

"1. Un capitol în Literatura română modernăde Mihail
Dragomirescu şi' Gh. Adamescu. Bucureşti 1906.

8. Istoria literaturii romănești în veacul al. XIX dela
1821. înnainte, în legătură, „CU . dezvoltarea culturală a
neamalui de N. lorga. Bucureşti, Minerva, 1908. n vol. 1:
Grigore Alexandrescu, p. 207-227; în vol. II: Poeți noi:
Grigore Alezrandrescu, p. 173-178.
|
9. D. Ovid Densuşianu în Cursul d-sale de literatură
română are un capitol despre Grigore Alexandrescu,—

cursul insă nu e publicat, ci numai Stenografiat. .
10. Culegeri asupra vieţei şi operei lui. Grigorie JI.

ilezandrescu

de Em. Gârleanu, în ediţia lui Alexandrescu,

Leon Alcalay, 1907.
Si
-,
11 Linfluence des romantiques francais sur la pocsie

roumaine

par N, |. Apostolescu,

Paris. Honore

Champion

1909. Un capitol asupra influenţei romanticilor francezi
lui Alexandrescu, p. 101—199.
!
ici-colo se găsesc notițe şi foarte scurte aprecieri
„lui Alexandrescu în câtiva contemporani ai poetului, de
„A. Kogălniceanu îl laudă în prefața poeziilor lui
verghi, p. ANI.
!
“
a

asupra
asupra
pildă:
Hriso|

C. Negruzzi îl taudă in Scrieri, |..p. 334 şi 339, precum

şi în

Zrompetdi
N

Carpaţilor

dela „25

Aprilie

1865, Şeş. c. L.:"

|

A

|
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1. EDIȚIILE (ȘI CRONOLOGIA POEZIILOR
GRIGORE ALEXANDRESCU.

Intrăm acum în cercetarea mai .amă-nunţită a cronologiei poeziilor lui Grigore
Alexandrescu, în marginile 'puţinelor - date
sigure ce avem până acum, şi în marginile |
interesului, pe care o astfel de cercetareo
poate

avea

pentru

nică a vieţii sufleteşti a poetului").
Nu

sântem

porniţi

a

temei-

mai

cunoaşterea
pune

0

greutate

necondiționată pe studiul amănunţit al cronologiei lucrărilor unui scriitor, câtă vreme
aceste

literare,

lucrări

nu încheagă

nu pun

niște semne

nişte

momente

în des-

sigure

- făşurarea talentului, sau nu ne slujesc la în, E Punctul de plâcare

pentru această

e docu-

cercetare

d-lui G. Bogdan-Duică.
mentatul studiu, unic în felut lui, al
rbiri, XXXIV, 1900,
Conco
u,
-Despre Grigorie Alecsandresc

p. 746—763, 855—857.

”

>
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tregirea fizionomiei și vieţii scriitorului. Cercetările cronologice, înţelese însă mai larg,
sânt

preţioase

pentru istorigraf ca şi pentru

criticul literar. Statornicind în timp poeziile
mai însemnate:
ale unui poet, îi putom lămuri astfel şi desfăşurarea simţirilor, a con-

cepţiilor lui'în momentele

lor mai caracte-

ristice, ceeace ne slujeşte pentru zugră_virea “icoanei morale a: poetului; istorio"graful “literar culege şi dânsul. un . bogat
mănunchiu de date sigure, de ştiri de cuprins biografic şi bibliografic, care îşi au
rostul lor pentru cunoşterea nu numai a
scriitorului ci şi pentru înţelegerea epocei în
care acesta

Începem

„1832,

a trăit..

aşadar

cu cea dintâi

ediţie din

apărută în tipografia lui Eliade, sub

titlul : Fliezer și Neftali!).
m

1) Eliezer şi Neftali. Poemă tradusă din Florian de Gr.
Alecsandrescu. Bucureşti 1832. În Tipografia lui Eliad. Vol.
în 80, de 120 pagine.
Paginele 87-—190 „cuprind: Poezii ale d-lui Gri. Alecsan
drescu :
.
„
«Elegii: 7, Iiezul noplei. WM. Prieteşugul. III. Adio. IV

Întristurea. V. Întoarcerea.

«Adio lui lord Biron la. soția sa». Traducţie.
« Întristare,» Traducţie din Delamartin.
A.

GRIGORE

ALEXANDRESCU

.

„Ştim, după cunoscuta scrisoare

13

a lui Ghica,

că întâlnirea -celor doi prieteni s'a întâmplat
în' primăvara anului

“aflăm

din

vişte fusese

1831.

acelaş

izvor,

scris.

La această dată,

Adio

Cercetând

la

Târgo-

însă cuprinsul

acestei poezii, vedem că fusese inspirat nu
numai de realitate ci şi de Ruinurile Târgoviștei ale lui Cârlova, tipărite în . Curierul.
românesc din 20 Martie 1830. lată de pildă

o strofă din Adio:
Şi
Se
"AL
Pe

pe țărâna-aceea, de care- -odinioară
spăimântau tiranii de frică tremurând,
nopţei tâlhar vine, şi paseri cobe sboară,
monumente trece păstorul şuerând,..

Ideea <tiranului» care nu îndrăzniă şi nu
îndrăzneşte să se apropie de aceste mărturii
ale gloriei” şi ale libertăţii străbune, o găsim:
şi în

Ruinurile

Târgoviștei ale lui Câr lova :

Deci primiţi, ruinuri, cât voi vedea pământ
Sâ viu spre-mângâere, să plâng pe acest mormânt,

Unde firanul încă un pas n'a cutezat,
Căci

la „vederea

voastră

se,simte

spăimântat!!)

Di
- Fhutureles. “Traducţie. din Delamartin.
și
oure
Pricigăt
II.
or.
predicat
Pulpoiul
Fabule: I,
păunul. 111. Măgarul răsfăţat. IV. Papagalul șși celelalte

pasări.

Y. Catârul ce îşi laudă nobilitatec. -

1) G. Bogdan-Duică:
Stamate, ed. „Minerva,

N. ANicoleana,
p. 145.

Vasile” Cârloca,! C.

+

,

,

E. LOVINESCU

+ laricoana păstorului ce trece şuerând peste
,

„ruine pare

deasemenea

luată

din

Păsfo- -

rul întristat, tot al lui Cârlova, publicat
în Curierul românesc din.8. Maiu 1830.!)
N'am greşi, aşadar, dacă am hotări data
compunerii poeziei Adio la Târgovişte, după

8 Maiu

1830.

-Dintr'o

inspiraţie

asemănătoare,

isvorită

din priveliştea ruinilor Târgoviştei, nutrită
de aceleași griji şi nevoi, plină de aceleaşi

plângeri- impotriva
rinţii, e şi poezia

soartei care îi răpise păMiezul

nopții.

Această

înrudire şi de inspiraţie şi de tecnică ne.
face s'o aşezăm cam în aceiaşi epocă. E
drept că lon Ghica nu ne pomeneşte la
1831 despre Miezu/ Nopţii, cum ne pome-

nise de Adio, dar aceasta nu poate fi decât
o scăpare din vedere alui ; mai mult decât
atât,

lon

Ghica

ne

spune

ceva

mai

târziu

că Miezul nopții fusese scris pe când poetul

se află la tatăl său,
vrie

1837,

—

adică după

cum însă

culegerea din 1832,

15 Noem-

poezia se află în

greşala biogratului e

rădită.
IE cf. G.

- Contorbiri,

Bogdan- Duică, Despre Grigorie Alecsundrescu,

1900, p. 839.

“i. o
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Adio şi Miezul Nopții tuseseră scrise aşa
dar pe când poetul se află încă în Târgo- .
vişte: Din faptul că Adio e prin însuş cuprinsul lui un adio spus Târgoviştei, înainte
de a o părăsi,

nu credem

să greşim

socotim

că Miezul Nopţii

nainte...

Pentru

această

dacă

fusese scris în-

părere

şi un argument intrinsec. Am

mai

avem

arătat că Adio

parc a fi fost scris după 8 Maiu.1830,

ne

rămâne să arătăm acum că Miezul Nopţii, |
după cum ne vădesc unele versuri, fu:
scris într'un început de „primăvară. lată o

strofă :
Frumoasa

primtivară

acuma

se grăbeşte

La caru-i să înhame pe zefirii uşori ;
Păşeşte, şi pe urmă-i verdeaţa se iveşte
Şi cerul se desbracă de vitoroşii nori.
Zetirul printre frunze” misterios suspină,
E limpede-orizonul şi cerul luminos; !
A râurilor şo:ptă.,. Dar unda lor e lină,
lar sufletu-mi e'n valuri, n'am soare seninos. 1)
,

E limpede

că poetul

ne

descrie

un în-

"ceput de primăvară, când zăpada se topeşte
zefirii adie, râurile încep să murmure ; cum

însă, pe de altă parte, atât Miezul Nopţii
1) Alexandrescu- Gârleanu, p. 99.

N

1
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cât. şi Adio sânt înrâurite de cel dintâi cân. tăreţ

al' Târgoviştei,

Vasile Cârlova, trebuie

să punem Miezul Nopţii după 20 Martie
1830, tot-aşa' după cum am pus și Adio
după

8 Maiu

Plecând

"aiurea,
De

dela

că pe

când

al aceluiaş an.

perdui

această

dată,

.
am

arătat

-

-

temeiul

versului:

păringi-mi

trei erni întregi

trecură,

mai scoatem şi încheierea că părinţii lui
Alexandrescu muriseră cam în anul 1827,
şi că poetul îşi părăsise oraşul părintesc în.

toamna anului
1831,

1830. In

el se şi întâlni

cu

lui Vaillant.
Cea“ dintâi "poezie, pe

primăvara anului
Ghica

la

cursul

a
care pare

s'o fi

scris la Bucureşti, e Priefeșugul, care cu
“siguranţă irebuie pus în legătură cu împrie_tenirea. poetului cu Ghica, după cum cu

dreptate a arătat-o d. Bogdan-Duică!). Ob-

servaţia d-lui Em. Garleanu, *) că această
poezie lipseşte din ediţia din 1847 şi mai ales

din cea din 1863, închinată în întregime

- Ghica,

lui

e dreaptă ; deşi, însă, nuu putem Jă-

1) G. Bogdan-Duică,

art. cit, Coneorbiri, p- 840.

=) Alexandrescu- Gârleanu,

p. 101, notă.

7
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ît

muri pricina acestei suprimări, 'n avem de
ce bănui că această poezie n'ar fi fost inspirată de legătura poetului cu Ion Ghica.
Cuprinsul. ei înflăcărat,

mărturiile

toate

cu -

„putinţă, fragmentele de scrisori publicatede
d. Bogdan-Duică, ne îndeamnă să. vedem în
Prieteşugul, un imn de premărire a noului

şi puternicului sentiment de prietenie ce se

inchegase repede între cei doi tineri.
Ținând

acum

'seamă

de versurile :'

'Suflaţi, răcoroşi zefiri, iubită primăvară,
knprăştie-mi

mâhnirea

ca iarna

ce-o

goneşti...)

.că poezia fusese scrisă
scoatem încheierea
primăvara, — şi deci în primăvara anu-!

“lui 1831, când se şi împrieteni poetul cu
Ghica. Tot de' pe atunci trebuie să fi fost

“scris:şi Vulpoiul predicator, despre care ne,
spune biograful său că a fost citit la Take

. Ghica, pecând erau de faţă Eliade, lancu
Văcărescu, fraţii Câmpineanu şi alţii.

Cât despre celelalte fabule din ediţia din

1830, ca Privighetoarea şi Păunul, Măgajul răsfățat,

Papagalul şi celelalte paseri,

Catârul ce îşi laudă nobilitatea, nu putem
4

1) Alexandrescu-Gârleanu,

p. 101...

!.
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hotări o dată mai sigură ; ele trebuie să fi
fost scrise spre sfârşitul anului 1831, sau
a începutul lui 1832.
- Mai siguri sântem'cu

Intoarcerea. În

această

privire la

elegie,

poezia

poetul

ne

cântă din nou Târgoviştea, pe care'o revedeă
după oarecare lipsă. Din versurile următoare:
-

lau

mea tristă plecare v'am lăsat îngălbeniţi

Şi acum

vă aflu

iarăşi,

frageţi,

tineii, înfloriţi, 1)

înțelegem că Alexandrescu părăsise. Târgoviştea toamna (1830) şi se întorsese primă-

-a

vara.; cum însă în primăvara anului 1831 îl

ştim la Bucureşti, la Vaillant,el nu se pu„tuse întoarce la Târgovişte decât în primă-

vara anului 1832, când punem şi data poeziei

Intoarcerea. Deasemenea Infristarea pare a
fi fost scrisă tot la Târgovişte, unde :
„ Scârbit peste măsură
De sgomotul cetăţii,
Eu caut în natură

-

Un loc făr' de murmură
Supus singurătăţii. 2.

„ «Cetatea», e Târgoviştea,
; «supus
iar locul

singurătăţii», unde se ascundea poetul,
1) Alexandrescu-Gărleanu,

*) Alexandrescu-Gârleanu,

p. 1t2.

p. 9%.

erau

.

ruinile

OGHIGORE
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cetăţii, pe care le cântase şi aiurea...

Poezia întreagă fie aduce aminte, pe lângă
Lamartine, şi de Cârlova. Cum natura, pe
care

ne-o

descrie

poetul,

e de

primăvară,

putem încheiă că /ntristarea, fusese compusă sau în primăvara anului 1830, sau în
primăvara lui 1832.
Cu aceasta am încheiat tot ce aveam de
spus, privitor la ediţia din 1832.
Trecem acum la ediţia din 1838, tipărită
la Zaharia Karkaleki!), şi ne. oprim asupra
poeziilor scrise la Focşani, «unde poetul se
află cu importanta misiune de a întrebă
de
paşaport

pe

toţi câţi voiau să treacă şanţul,

care despărţiă partea oraşului moldovenesc
de cea

muntenească şi să taie la răboj oile .

)) Poezii ale D. Gr. Alecsandrescul. Bucureşti. Tipărite la
Zaharia Karkaleki, 1838. Volumîn 80, de 55 pagine. (Cartea
a apărut în Decemwrie cf. Pomtnia, 24 Decemvrie 1838).
Elegii şi epistole: Meditaţie.
— Elizu:— Aşteptarea.—

mima. nea .e tristă. — Peştera. — Barca. — Candela, —
Epistolci D. larelui Logofăt 1. Văcărescul —Fericirea.—
Cânele soldatului. — Epistolă familieră domnului Polcocnic 1. Câmpineanul. — Rugăciunea.
|
Fabule: Lebăda şi puii Corbului. — Pricigătourea în,
colivie. — Ursul şi lupul. — Boul şi viţelul. — Câinele iz-

gonit.— Şoareeile şi pisica. — Privigătoarea şi măgariu.
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dintr'un

mal în celălalt al Mil-

covului...»-Cea dintâi poezie ce pare a fi fost

„scrisă la Focşani, e spirituala Epistolă famileră d-lui polcovnic 1. Câmpineanul.

“După urâtul pe, care îl simţiă: poetul la Foc:
_şani,.şi mai ales după 'versurile::
Aşa mărginit în sine-mi trăesc alci ca un sfânt,

-Şi 'mpărat al nefiinţei

mi se pare cum

că sâni.

înţelegem că nu întâlnise încăpe Eliza;
epistola e aşadar. premergătoare întregului

ciclu al Elizei,.şi

fu scrisă desigur la în-

„ceputul şederii sale la Focşani (1837)...

Când ne vom. ocupă 'cu poezia

erotică

a lui Alexandrescu, vom vedeă că cel dintâiu roman de dragoste al poetului cuk-

liza s'a împletit la Focşani în locuri, pe
care
le putem hotări chiar. după versurile
poe-

tului;

tot acolo vom.da

şi motivele: de na-

tură logică ce ne .fac să sorocim o
ordine
„anumită poeziilor din acest ciclu.
Eliza e
cea dintâi, urmată apoi de Așfeptarea
şi

de /nima mea

e tristă, ce.e scrisă

puţin

inaintea plecării sale din Focşani. Ştiind
că
„demisia poetului a fost primită pe
ziua de
27

Octombre

1837,

încheiem că aceste
|.

GRIGORIE ALEXANDRIEI _

si

poezii au fost scrise în ordinea: Epistola
familieră, Eliza, Aşteptarea, Inima mea e
tristă, în primăvara şi vara anului 1837.
Ne oprim acum asupra Meditaţiei, inspirată de şesurile Brăilei . şi . de . amintirile istorice, pe care le deşteaptă «neteda
câmpie», unde căzuseră atâtea leşuri de
„viteji. Când a fost oare Alexandrescu la
“ Brăila? D. lorga ne spune că poetul «va
fi fost poate acolo în garnizoană»") ceea
ce nu ne vine să credem, căci ne-ar fi -

spus-o: şi” biograful său, lon Ghica. E mai,

sigur că. Alexandrescu â
după. plecarea lui din
toamna anului 1837. In
cea dintâi strofă, vedem
o natură. de toamnă:

trecut prin Brăila
Focşani, adică în
adevăr, chiar din!
că avem aface cu

Vara- -şi apucă sborul spre ţărmuri depărtate,
Al toamnei dulce soare se pleacă la apus,

Şi galbenele frunze, pe, dealuri semănate,

- Simţiri deosebite

în' suilet mi-au

adus.?)

ceea ce răspunde timpului când presupunem

noi că a trecut poetul prin Brăila. Mai avem

E) N. orga: st. literaturii. româneşti
XIX-lea, |, p. 216.
_2) Alexandrescu-Gârleanu, p. 82.
A

E.

Lovineseu.—

Grigore
.
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argument

şi mai

hotărâtor, scos

din poezia Barca. :

Bănuim

-

că această poezie -a fost scrisă

tot la Brăila. Versul:.
Păşeşte lin, o barcă,

” :

pe unda

adormită!1)

“nu. trebuie să ne facă să credem că e vorba

de un lac; o strofă mai departe (înlăturată
în ediţiile din. 1847 şi 1863)
leaşi valuri în turbare:
Negreşit

că furtuna de vânturi

ne arată ace-

aițată,.

“Poate curând să schimbe plăcerea 'n grozăvii,
Adâncul să-l deschiză ; şi marea "ntărâtată,
Un: mormânt să ne-arate, departe de cei vii

Socotim că nu
Dunărea.
Din cuprins

fi vorba decât de

poate

vedem

că poezia

e

nu mult după despărţirea de Eliza,
cărei amintire vie şi caldă e plină:

scrisă

de

Dacă într'aste ceasuri de vie desfătare, ,
Sar afla lângă mine.. - minut dumnezeit!

„Poezia fiind scrisă la Brăila şi puţin timp
după despărţirea de Eliza, tragem încheierea că Barca, dealtminteri ca şi Meditația,

sunt

scrise în

toamna

1) Alexandrescu-Gârleanu,

p. Y0,

anului
.

1831...

a
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In privinţa „Peșterii şi Candelii nu putem
hotărî

o dată sigură,

bănuim însă după cu-

„prins
că au fost scrise în acelaş timp.
Peștera — sau

Cimitirul, cum zice ediţia

din 1847,
— trebuie să fi fost compusă
la
o mănăstire (la Dealul mare de pildă), unde
poetul a intrat în «hruba», în care se păstrează craniile călugărilor, aşa cum se face

la orice mănăstire. Că e vorba
năstire, înțelegem din versurile:

de o mă-

- Peşteră "'ntunecată, azil al pocăinţei,.
Unde omeneşti fumuri ca fumurile per,

Unde eroii credinţei
Au

murit

pentru

lume, ca să trăească

n cer! )

ce nu se potrivesc decât pentru un lăcaş
bisericesc.
|
|
- Candela, după |, inspiraţia ei _ religioasă,
trebuie să fi fost scrisă şi ea întrun astfel:
de lăcaş. Sunt chiar versuri ce ne arată că
e vorba de o mănăstire?)
Dar

adânca

odihnă

:

Ea

a firii încetează:

Religiosul clopot se leagână 'în vânt,
Chemând pe credincioşii ce somnu'mpovărează,
Din ale lor locaşuri în locaşul cel sfânt.

Nu

ne, înşelăm

deci punând amândouă.

1 “ Alexandrescu-Gârleanu, p. 8.
2) Alexandrescu-Gârleanu,p. 54.

-
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“poeziile la aceiaş dată, Fără, dealtminteri,
“s*o putem hotări.
o
Se
„Cu privire la Epistola Marelui Logofăt

Î. Văcărescu intrăm

_meriri.

iarăş

în

Da

mari

nedu-

a

“In volumul «Colecţie din. poeziile d-lui
- Marelui Logofăt 1. Văcărescu» găsim ur-

mătorul răspunș la epistola poetului!):
LUI GRIGORIE ALEXANDRESCU
Răspuns
«Ce

la o epistolă
eşti, încă din

re Sa, în anul

pruncie-ţi,

1537,

pe deplin

August

am

Ca Orleului şi ţie, cerul darul ţi-a încrezut.

24

prevăzut,

Suflet dând la dobitoace, omenirei
dai poveţi
- Cele prea folositoare, prea plăcute,
prea isteţi.
Nu lăsa dar niciodată lenea a te
rugini,
Şi acel ce eşti cunoaşte, ca să te faci ce poţi
îi.»

lon Ghica ne. spune următoarele . în
a“ceastă privinţă: «De atunci. vedeam
pe Alexandrescu

„la dânsul

mai rar;

“în mahalaua

îl luase

Eliad

acasă

Dudescului. In a-

junul sfântului loan, a. venit de mi-a:
adus
un plic mare pecetluit, rugându-mă
să-l

pun, fără să ştie nimeni, în aşternutul
Văcărescului sub căpătâi. Acel plic conţineă

oda :

i

') Bucureşti,
1

1848,

p

D77.

N
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_Cu

fost din
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pruncie

al Muzelor

so

favorit...î) cic.

alte cuvinte epistola ar fi fost scrisă în.

1832 sau

1833,pe când Alexandrescu

eră

încă la Eliad, iar răspunsul lui Văcărescu
n'ar fi venit decât în 1837, adică patru sau.
cinci ani mai târziu... Lucru ce a părut pe
drept cam nepotrivit d-lui Bogdan-Duică?).
Cel

mai

bun

editor

-

al lui Alexandrescu,

d. Em. Gârleanu, pentru a împăcă această
nepotrivire, crede că dedicaţia lui Văcărescu:
«Răspuns la o scrisoare a sa, în anul 1837,
August: 24» trebuie citită: din anul 1837,
August.
24. — Îm acest chip data epistolei

ar fi hotărită, mai
un Sfânt loan...

ales că în

August

|

e

-

|

Avem totuşi îndoelile noastre: la 24.August 1837, Alexandrescu nu numai-că nu se:
află la Eliade (fapt care.i-ar fi putut scăpa
poate din vedere lui Ghica), dar

nu

se află

„nici în Bucureşti. Slobozenia din armată a
praporgicului Alexandrescu „s'a făcut la 2
Octomvrie şi din Analele parlamentare ale
României (vol. IX, p. 236) vedem că isa
1) Alexandrescu- Gârleanu, p. 8.
:) Bogdan-Duică, Conrorbiri, 1900, p. sa.
3) Alexandrescu- Gârleanu, p. 182.
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plătit ceva din tetraminia:
din Septemvrie—
prin urmare în August, el se află neaparat

la Focşani. Pe dealtă parte, în 1837 şi. lon
„Ghica se găsiăla Paris!). Poetul nu putea:
decisă dea Epistola lui Ghica pentru a 0
"pune sub căpătâiul lui Văcărescu,
— fapte
materiale ce nu se pot născoci. Intrucât ne
„priveşte, noi credem mai degrabă:că £- :
„pistola a fost scrisă prin 1832, 33, şi că
răspunsul: lui Văcărescu a întârziat câţiva
ani, nu ştim din ce pricină. Dar nici această

presupunere

nu e

cu desăvârşire

sigură.

Mai amintim câteva poezii care, înainte de

“a fi adunate în ediţia din Decembrie 1838,
fuseseră

rian,

tipărite, în Romănia lui Aron Flo-

aşă că data

publicării

trebuie

să fie

foarte” apropiată de cea a compunerii. şi
|
|
“ anume:
„Fericirea*), în No. din 25 Fevruarie 1838,
-*

Vulpea

Martie

calul şi

1838.

lupul”),în

No.

din 3.

1) «Pe atunci (când Alexandrescu era la Focşani)
cu eram
la Paris.» Alexandrescu-Gârleanu, p. 11:
2) Iscălită G. A-scu.
3) îscălită G. A-scu, şi înlăturată din
toate ediţiile poetului; pentru întâiaş dată în Alexandrescu-Gârle
anu, p. 265.
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Câinele “oldătuli

m

în No.

tie 1838.

-

mmm

|

St

mm mea

din. 28 Mar-

a

Ştim cum a fost de aspru criticată fabula Vulpea, calul. şi lupul în Curierul de
ambe sexe!) de către Eliade. La această critică

poetul răspunse

prin

cunoscuta

lui -

fabulă Privighetoarea şi” Măgarul...

Dintr'o scrisoarea
Bariț,

lui Eliade

din 29 Noemvrie.

următoarele rânduri:

-

către. G.

18382), scoatem

...«lţi mulţumesc

de:

împărtăşirea. ce'mi faci în a doua scrisoare
despre rudele /ngratului. Fabula lui îmi eră
cunoscută şi îşi puteă găsi răsplata chiar
într'însa înaintea lumei învățată și cu ju-

decată, .căci nimeni până acum, nici Omer,
nici “Virgil însuş n'a putut să aibă impru-.
dența a se numi însuş .privighitoare, doar,

biată cioară înfulgată cu

Aşadar,
Măgarul
Decemvrie

deşi fabula
w'a

pene streine.»

Privighetoarea

apărut decât

1838,

cu

toate

în ediţia

acestea

eră

şi
din
cu-

noscută de o parte de public (se va fi citit
de sigur” prin saloane) încă din. Noemvrie
1) period I, p. 23%.
2) Mss, 878, p. 94—98,
1906.

publicată în , Epocu

din 2] Martie

s8

Sau
ştiă
inte
In
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poate din Octomvrie 1838, de oarece
de dânsa şi Bariț şi chiar Eliade, înade publicarea ei.
privinţa celorlalte fabule din ediţia din

1838 nu putem

aduce

alte lămuriri asupra

timpului când au fost scrise... Cel mult pu-

tem presupune că Lebăda şi puii Corbului,
prin atacul ei împotriva

îi fost scrisă în 1838,

Rusiei,

adecă

trebuie să

după ieşirea

poetului din armată. Aceasta o mai. putem
: şti şi din cele ce spune lon Ghica”), că, după
ieşirea poetului din armată, Alexandrescu
se mută la Take Ghica; unde scrise între
altele: Fericirea (25 Fevruarie 1838) Lebăda
şi puii corbului, Boul şi vițelul... Punem

deci aceste două fabule, cu siguranţă după

Noemwvrie

1837, sau mai de grabă în cursul

„anului 1838.
Cu

aceasta am

E

încheiat cele ce erau de

spus cu privire la ediţia din 1838.

„Trecem

acum

la 'ediţia din 1842, cunos-

1) Alexandrescu-Gârleanu,

p. UI.

GRIGORE

cută

sub

numele

apărută

prin

de

îngrijirea

In acelaş.pasaj,
y: Poezii

ALE SASDRIERC pe

a lui Gr.

-

ediţia dela
lui

laşi!),

s9.

şi

Donici.

lon Ghica

ne

vorbeşte

Alecsandrescu. „Ediţie completă. laşi.

“La Cantora Foaei Săteşti, 1842. Vol. 160, p. XIV şi 298, urmate de 4 p. cu «Scara».
E
. Scara:
:
!
Epistole: I. Marelui Logofăt 1. Văcărescul. îl. Epist. Iumilieră, d. Colonel I. Câmpineunaul. Il. Ceitră Volter. IV. D.
Jaior Voinescu II. V. D. Alexandru Donici fabulist nol- ”
dovun. VI. Satiră, Duhului meu.
Meditaţii: L. Jeditaţie. II. Peştera. UL. Burca. IV. Candela,
V. Rugăciunea. VI. Anul 1510. VII. Viaţa. câmpeneuscă.
Elegii: |. Miezul Nopței. Il. Prieteşugul. IL. Adio. IV. Iutristareu. V. Intoarcerea. VI. Eliza. VII. Aşteptareu. VIll.
Inima nea e tristă. IX. Cânele soldatului. X. Te mui răzui
. odată. XI. Prieteşugulşi amorul Imiliei. XII. Dece suspini.
NIN. Mângâerea unei tinere femei. XIV. Iutţumirea. AV.
Când dar o să suști pucer.

„ Traducţii:

|. Adio lui lord Biron la soția sa. Il. Intris-

tare. Il. Fluturele. IV. Fericirea,
|
Fabule : |. Vulpoiul:predicator. |. Pr ivighetoareu şi păunul, II. Măgarul răsfățat. IV. Papagalulşi celelalte păseri.
V. Catârel

ce-și laudă

nobilitatea. VI. Lebădu

i. puii cor-

i lupul. IA.
bului. VI. Privighetoarea în colivie. VIII. Crsul
Poul î viţelul. X. Cânele isgonit. XI. Sour ecele i pisica.

î măgarul. XI. Cânele i cățelul. XIV.
NIL. Pricighetoarea
Pisica sălbatică i tigrul. XV. Dervişul î fata. XVI. Drep-

tatea leului. XVII. Nebunia i amorul. XVII. Lupul mMordi bufnila. XXI. Cucul.
list, XIX. Vulpeu liberală, XX. Merla

XII: Uleul i găinile. XXUL. Oglindele. XXIV. Toporul şi
pădurea. XXV. Elefantul. XXVI. Câinele i miigarul.
Epigrame: |... ai Celui ce scriea ca poezia este o boul.
nelecuită.

ile Doi IV

V.

d
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şi de alte poezii scrise din timpul celei din„tâi şederi a lui Alexandrescu la Take Ghica
,
(Noemvrie 1837 —Octomvrie'] 840) şi anume: |.
Toporul şi pădurea, Cânele Şi căfetul, Lupul
moralist, Vulpea - liberală, Viața câmpe-

nească, Epistolă către Voltaire, Mulfumirea,

închinată fetifei Voinescului 1] (devenită
contesa de Rochemonteux), Aru/ 1840))...

Cum
vrie

ele n'au apărut în ediția din_Decem-

1838,

urmează

că “au

fost

scrise

cu

siguranţă în 1839 sau în cea dintâi jumătate a anului 1840.
|
Cât priveşte Anul 1840, această puternică

„poezie fu publicată mai întâi în

Dacia Ii-

ferară, în numărul pe Maiu—lunie din
1840,

sub semnatura
***U. din B.; câtva timp după
„aceea, în Octomvrie, poetul îi închi
s la
Gorgani, pentru a fi slobozit
după vre-o
trei luni.
o.
a
Intr'o scrisoare alui Alexandrescu
către

lon Ghica, din 17 Martie

1842, găsim

ur-

mătoarele rânduri: «este mai mult
de un
an de când i-am :trimis (lui Donic
i) manu-

scriptu»,

ceeace arată că manuscrisele

1) Ghica, pomeneşte

poe-

şi de JViezul Aopții, ceea
ce e v gresală vădită; această poezie
se cuprindeîn ediţia din 18%
.

. icon:
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.

N

fusescră trimise, |

'ziilor diri ediţia dela. 1842,

18411), aşa că

la Iaşi, cel puţin în Martie

ne rămâne. să punem celelalte poezii ale
acestei ediţii în 1839 şi 1840, şi începutul
lui 1841, după ieşirea poetului din închisoare. Putem piivi aşadar aceşti ani ca
cei mai rodnici

din activitatea literară a lui .

„armata

«ca

să se. poată

literelor», după cum
"Cu

adevăr

părăsise

consacră

cu totul

în

Alexandrescu ; poetul

spune lon Ghica. dragoste

privire. la: poeziile. de

din

această culegere, vom vedeă, când vom aveă

prilejul să cercetăm cele două romane de
dragoste ale lui Alexandrescu, că cea dintâi
în ordine cronologică nu poate fi decât
Te mai văzui odată, ce e o, prelungire a
dragostei din Focşani cu Eliza ; nu greşim

_punând-o

deci

la începutul

lui

1839.

Din

„al doilea roman de dragoste a poetului, sau
din ciclul Emiliei, vom rândui poeziile în:
chipul următor: Mângâerea unei tinere
femei, Prieteşugul

ce suspini, Când
"1 Pentru aceasta,
“p. 846.

şi Amorul

dar o să

Emiliei,

De

guști - pacea,

ci. Bogdan-Duică, Convorbiri, 1900.

_
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.

pe distanța de timp din Decemvrie: 1838
până în Martie 1841.
a
Mai amintim, pentru: simplă menţiune, că
în această ediţie trebuiă să £apară şi o poezie

întitulată Spovedania,

ne arată corespondenţa

şi

care. după

cum

cu lon Ghica, s'a

pierdut).

”

- A patra ediție. a poeziilor lui «Grigorie
Alesandrescul» s'a tipărit la 1847, sub titlul
„de „Suvenire chi: impresii, epistole. chi fa-

sui ”),
Ştim că în vară.anului 1849 Alexandrescu
"făcuse împreună cu Ghica o călătorie de o

“lună şi jumătate. (14 Iulie până la 30 August)

pest

Olt.

Din

„Memorialul

de călă-

1) F. 19 şi 21 (din 15 Dec. 1842) cf. Bogdan-Dui
că, Con-

vorbiri, 1900, p. 848.
2) Bucureşti. Tipografia lui C. A. Rosett
i şi Vinterhalter,
1847. Vol. în 80 inainte 3 foi cu titlul şi
«Câteva cuvinte

în loc de prefaţă»
; la „Sfârşit o foaie cu «Tabla».

lată poeziile noi din această ediţie (nu
întrebuinţăm or:
tografia autorului: 1) Trecutul,
la Mânăstirea Dealului.
“dedicat Jăriei Sale Prințului
Nostru. 2) Umbra lui
JMirceu, la Cozia. 3) Răsăritul lunei,
la Tismana. 4) dlor-

mintele, la Drăgășani.

5) O impresie dedicată oştirei
6: Frumusețu D-mei * **. 7) Sufer
inţa. S) Nu
a ta moarte. 9) Iucă o: zi. 10)
Un ceas e.dec

„romine,
recu...

ui

Buchetul.

19) Bere er ia. 13) Nina.

ând

anul
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forie“, ce se află în fruntea ediţiei din 1863,

aflăm că cele' trei minunate poezii:
mintele

la Drăgăşani,

Umbra

Mor-

lui Mircea

la Cozia !) şi Răsăritul lunei la Tismana,
au fost

scrise în timpul acestei călătorii, „mai

cu osebire în lulie.

-

Poezia „O impresie dedicată oştirei române“ fu „tipărită mai întâi pe o foaie volantă de Rossetti şi Vinterhalter, purtând şi

data de

22 Aprilie

minte

reproduse

o

1846. Foaia
în

numărul

pentru
său

din

97 Maiu 1846, cu titlul „O impresie, închinată

ostașilor români. cu. prilejul reviziei -

de la 22 Aprilie 1846",
vizita Prințului M.

priiejul ştim că fu

Sturza, al Moldovei,

la

Bucureşti.
Pentru a cunoaşte momentul când fu scrisă
„poezia Trecutul, la Mânăstirea Dealului,
ar trebui

să ştim, când a început reparația,

mânăstirei, ceeace" nu ne stă. la îndeinână
e

7
1) Această poezie apăru mai întâi în Propăşirec din
:
două
şi
poetul
e”
Maiu 1844; tot în Propăşirea mai publicas
3
12
p.
Iunie,
18
şi
Aprilie
(30
sâu
lul
Memoria
e
din
fragment

şi 178).
Partea privitoare la Cozia Îi republicată de Foaia pentru
minte. din 1844, 21 August; un alt -fragment. se public
în numărul

din 23 Octomvrie.

„94
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să aflăm ; oricum, poezia e compusă înainte -de a se face acea reparaţie.
In ceeace priveşte poeziile de dragoste
„din această ediţie, vom vedeă că temeiuri

de logică

ne fac să le

orânduim

astfel:

Suferința, Nu a ta moarte... Încă. o zi...
Poate aceste poezii ne povestesc cele .din
urmă clipe sbuciumate ale dragostei cu Emilia...

Avem.

de asemenea cuvinte

să

cre-.

dem că aceste poezii au fost scrise în 1843,
şi iată de ce.
|
|
o
In Propăşirea, din 16 Ianuarie 1844, găsim o poezie intitulată /n ceasuri de mâhnire, pe care ediţia din 1847 a lăsat-o la o

parte... Vom vedeă că această poezie ne dă

oarecare îndrumări pentru o nouă dragoste
a poetului, rămasă fără alt răsunet literar.
Romanul cu Emilia pare: deci a se fi în-

cheiat în 1843... Dealminteri poezia ce sfâr-

şeşte în chip sgomotos acest roman, Vina,
fusese publicată în Foaia pentru minte din

„28 Maiu

1845, când legătura dintre cei doi

iubiţi nu numai că se desfăcuse, dar
prefăcuse într'o desăvârşită . nepăsare.

se

Tot la începutul lui 1844 punem şi Fru- .

museța D-nei

**::, ce pare a fi în legătură
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cu /n ceasuri de iâhnire,

îndreptându-se

către 0 nouă dragoste,
noaștem mai lămurit:

care

pe

nu

o

cu-

În corespondenţă lui Alexandrescu cu
lon Ghica, ni se mai vorbeşte de o poezie

Versurile măscilor ce urmă

să se publice

în Propăşirea, deşi nu'i mai plăceă poetului.
Poezia nu s'a publicat, dar s'a şi pierdut !).
După o altă scrisoare ?) vedem că .o poezie
a lui Alexandrescu a apărut într'un<album»,

fără a-i puteada de urmă î).
“Ajungem
“părută

acumla ediţia. din 1863: apă-

sub titlul „Meditaţii, elegii, epistole,

satire şi fabule de Grigorie Mihait Alecsaudrescu* 4).
VF.

198.

„la 99 Oct,

Pr opăgirer, apărând.

dela 9 Ianuarie 1814 până

1844, scrisoarea ce e datată: din Noemvrie 10 şi _

fâră an, trebuie

diri, p. 849.
>) F. 221.

să fie din 1843,

cf. Bogdan- Duică, Convor-

-

5) Albumul trebuie să fie altul istoric şi literar al
lui Kogălniceanu. Biblioteca” Academiei nu are decât un

Yolum, în, care nu se găseşte poezia pomeniti.

foi nepag., LX—414 pg... dedicat lui lon Ghica.
lată materialul nou: Memorial de călătorie. I=LX.
Poezii: 1. Unirea Principatelor. 2, Măriei Sale DomN

*

)
Bucureşti, „Tipografia Naţională a lui Ştefan Rassidescu,
Calea Nemţească, Otelul, Gherman, 27, Vol. în:8, de $
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1855 Noemvrie
1857

Lupul şi vulpea !).

12 August . Oprofesiune de credință.

„1857

12 Fevruarie Cometei anonsate peno

1857

zru

12 Martie

1857 30 Martie.

13 lunie?).

“Corbii şi barza *).

Unirea principatelor, de-

-dicătă fiitorilor

1857
|

14 Maiu

0
1857 29 Maiu
1858 22 Aprilie
Se
1858 10 lunie

de-

putaţi ai României *).

D-neiPrincipese Alexan-

drina lon Ghica,
Răspunsul cometei î).
Castorul şi alte lighi„oni?).
|
Unei necunoscute Mol-

“

dovence care mi-a ce_„rut versuri.
|

1859 22 Fevruarie Măriei Sale Domnului

|

„> Mesandru Ion 1. Pen-

1) Publicată în Patria,
ediţia din
Noemvrie

şi

1863, republicată
1855. .

2) Publicată în Concordia
%) Publicată” Concordia.
) Publicată

devenită
în

Ursul şi Vulpea, în

Steaua

Dunării

de la 3

din 13 Fevruarie,

în! „Concordia, apoi în Bevista

Romună

pentru ştiinţe, litere şi artă, v. |, 1861
(p. 172-8).
5) Publicată în Concordia.
'
%) Publicată: în Românul.
i
N
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-

tru ziua intrării sale

în Bucureşti'),

|

|

12 Fevruarie Cafârul cu clopoței *).

1861

16 Fevruarie Mielul murind *), ..

1861

Zugravul şi portretul“)
Confesiunea unui lepă-

1861 30 Martie
> “1 Maiu

dat5)

SD

> Șarlatanulşi bolnavul")

1862 25 Oct.

_ Gasca,

928»

>»

Afelazul eterogen")

Noem.

„1

|

Vânătorul”).

23 Ianuarie

1863

lişita şi rața")

Porcul liberat*) -

1863 18 Aprilie

Acum, de oare ce Vănâtorul' nu. se află
în nici! una din ediţiile poetului, o reproducem aci după Buciuniul"").
ată
) Publicată în Steaua Dunării. Dacă a fost public

întâi în foaie volantă-atunci

intrării lui Cuza în Bucureşti.
2 Publicată în Românul.
5% Publfăatăîn Românul.
în Românul;

*) Publicată
».

5)

de la 1 Mai

Ia

î

„>

y
»

5)

»)
>
3)»

i

>»,

a
|

3
mmm

,

Duciuml,
» Reforme.

7

din 23 lanuarie
.

-

de

a

IE

>.

1) Buciumnul
7

reprodusă

Reforina.

>=

6)

.

PE
se află în manuscris şi la Aca-

Independenţa,

».

”

-

-

“demie.

1859, ziua

e din 8 Fevruarie

,

1863.
!

Românul”

|

10

|

-
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VÂNĂTORUL1)
De

n'oi îimpuşca

ursul

să numi

ziceţi pe nume,.

Striga şezând la masă faimosul vânător,

"Eu ştiu ce spui, şi credeţi că nu vă vorbes
c glume,”
Eu nu sgâriu cu glonţul. şi unde trag omor..
.
Atunci mulţimi de Bravo ! în. aer se
'nalţară,

Şi veseli vânătorii cu grab” încălecară.
X
Era o zi frumoasă,

p'aci

cam

de mirare;

Lătrau de bucurie copoii nemâncaţi,

Şi caii. gloabe mândre, de şeaua din.
spinare
Gemeau sub grele sareini slăbiţi şi deşelaţi,

Sărmanul
De astă
Dormea
Îi arătau
La care

urs ce singur în verdea-i locuinţă,

pregătire n'avea nici o ştiinţă,
|
atunci ; şi visuri, de mure "'mpodobite,
o turmă de 'vite jupuite,
el cu poftă, în grabă alerga.

Dar ce să vorbesc
P'un

vârt unde

multe: Sosiri vânătorii .

se zice că Sunt aproape

La pândă S'aşezară... croul meu strigă:

nuori

cÂşează-te tu colo, Dumitru
mai departe.
lon pe acea piatră, şi Stancu
d'altă parte,

lar eu stau după
Şi dacă

către

stâncă d'aiceaîl pândesc.

mine

il. va împinge

Dracul,

:
De n'o lua foc pușca, el o să-şi
spargă capul, „L.ovindu-se
de piatră

Abia sfârşi, când

şi tot îl biruesc»

e

iute ursoaica 'ngrozitoare,

-C'un puiude vârstă jună,
urseiu născut din. flori,
Frumos cum puteţi crede,
venea pe o cărare,
Dorind “să asisteze pe bunii
vânători;
*

Mai multe puşti trăsniră : Eroul
de sub stâncă.
Din singura'i
—.—._—

1) Această

cetate ) priveşte”pe duşman

construcţie

„ altele ne fac să credem

nefirească;

că avem

N

*singura

,

;

.

cetate», ca şi

aface cu o traducere.

GRIGORE

ALEXANDE ESC

101.

li. saltă 'n cap căciula, şi în valea “cea adâncă.
Ursoaica se coboară ; dar un mişel ţăran,
Co armă ruginită sloboade... şi îndată.
Cu

puiul

Eu

i-am

"Dar

său.

ursouica

pe

văzut gibeaou

vănâtorii

noştri

se

coaste

e culcață.

şi jalnicu
cert

ei

sa soartă;

ne'ncetat,

Strigând iarăşi la masă, că, dacă n'ar îi moartă
Ei negreşit atuncea de ea măr fi scăpat. 1)
”

In ediţia din

1893

«Scrieri în

versuri

şi proză») ieşită prin «stăruitoarea pietate !
amicală a lui lon Ghica,» s'au. tipărit poeziile /nristarea, Prieteșugul, şi Intoarcerea,
pe care! Alexandrescu le publicase . numai
în ediţiile din 1832 şi 1842, înlăturându-le
din ediţiile de la 1847 şi. 63. Sau mai

adăugat următoarele trei poezii noi:
1. "Noaptea sfântului Botez.

2. Inălțimei Sale Prințului stăpânitor
al Moldovei, Mihail Sturzea, pentru anul

1832 (în realitate trebuie să fie pentru 1842).

3. dMajestăței sale Victor Emanuel, „Regele Italiei.
publicate după manuscrisele originale ale
poetului, dăruite

de

[I. Ghica

Academiei

1) Mai de grabă, versul e următor: 'E« negreşit atuncea
de ei mar îi scăpat.
*2) Cu un portret şi un

fac- simil.

Buc.

Socec.

a

-

S

02
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“Române. La urmă, găsim o foarte. interesantă notiță despre «Edifiunile lui Alexan-

drescu')».

*

a

Il) Pentru a fi compleţi. înşirăm şi lista celorlalte ediţii
: (ceea ce dealmintelea u făcut şi d-nu Gârleanu în ediţia sa
.p. XXIV)
1. Gr. ÎL. Alexandrescu,
Meditaţii, Elegii. Epistole,
Satire și Fabule, laşi edit. libr. Fraţilor Şaraga (fără dată)

„Cuprinde ca parte inedită:
Eliade

(p. 185,

dar

O satiră politică

e incomplet

dată) : şi

la adresa lui

trei

articole in

proză: Gâştele bunului Dumnezeu (din Albina Pindului
1868) Lorelei său stâncu Lorei frumoasa fermecătoureşi
"Inmormântarea poeziei, amândouă

din Calendarul

Ghim-

_pelui pe 1874).
2.

Grigorie

Alezundrescu, Scrieri

în

versuri

si proză

cu o prefaţă de G. Coşbuc, Edit. Minerva 1902. Eco retipărire a ediţiei din 1893,
:
3. Gr. AL. Alexandrescu, Prozi şi versuri. Edit libr.
Alcalay, 1902, cu o prefaţă în care se dau fragmente din
articolul d-lui Barbu Delavrancea (Revistu nouă, 1888).
4. Gr. AM. Alezandrescu, Opere complete. I Poezii. epislole, satire,. “epigrame

şi

vieței şi operei poetului

traduceri

cu

şi însemuciri

o culegere

de Em.

«supra

Gârleanu,

Bucureşti 1907, edit. libr. Alcalay. Singura ediţie critică a lui,
Alexandrescu, ce poate fi privită ca'un model de infor-

maţie şi de ingrijită citire a textelor ; “editorul ne arată forma
primitivă a fie cărei poezii şi ne dă în note variantele

mai însemnate, data scricrii sau a publicării şi
tot ce € îo-

lositor

să

se ştie

asupra

operei

unui

scriitor. Poate

insă că

n'ar îi trebuit să păstreze tabla de materie
a ediţiei din
1863, — care nu e nici logică, nici cronologică.
Ar îi trebuit'0 altă ordine.
In această ediţie ni se mai dau un
studiu asupra vieţii

lui Alexandrescu, prelucrat în mare

parte după

documen-
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tatul articol al d-lui G. Bogdan-Duică (Convorbiri, 1900),
o bogată notă bibliogratică şi se reproduce şi Scrisoarea
lui Ghica

asupra

poetului.

Ca material nou ni se dau pentru...

întâiaşi dată fabula: «Vulpea, calul şi lupul», din Romănic din 5 Martie 1838) pe care poetul o înlăturase din
toate ediţiile; apoi Satira împotriva lui Eliade, nu Juată
însă de-adreptul din Aricescu, ci din ediţia Şaraga, care ne
dă numai cinci strofe în loc de două-zeci şi două, şi două
bucăţi (intitulate: Majestății. sale Carol 1 regele Româ-

niei) luate din culegerea de 'eArmonii»„a lui Gusti. Pate.

Dintre culegerile felurite ce s'au făcut din poeziele lui
Gr. Alexandrescu, nu vom cită de cât următoarea prin caructerul ei exotic:
a
„ Poezii ule D. Gr. Alezandr escu, Văcărescu şi Eliad.
Intâia

oară

în

Bucureşti,

tuiala lui Petra

iar acuma

Lapulov.

Zara, de a III clasă profesor.
cr. tipografii, 1815.

doua

chel-

cu

oară

Tipărite i în „Buda; cu

tiparul

întăiaş dată —a

acestei

„Reproducem prelața — aici pentru
ciudate culegeri :

|

a

In ţes. crăesc clerical Institut din

Iubite cetitoriu,

Aflându-mă. eu de doi ani şi jumătate în Zara (capitala
cetate a Dalmației) profesor, în ceasurile de odihnă m am
deprins

a doua

cu alegerea

acestor

oară la -tipariu. Am

bine

plăcute

compus

poezii,

de

a le da

eu în alte date

ale

mele cugetări care însă numai atunci le vei vedeă, dacă eu
prin câştigarea acestor mult desfătătoare poezii voi cunoaşte
al tău subţiat pentru citire gust... Dacă inima ta nu va fi
către carte întocmai ca ferul rece. Dacă agerimea mult prețiosului tău duh -se va învinge, că e mult folositor.a ceti
în toată ziua câtăva din carte spre bine învăţătoare. Nu
fugi de carte în limba ta scrisă, că aceasta te va face să-ţi |
- cunoşti datoriile omeneşti, şi vei învăţă multe întâmplări .

„i

lU+
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să. scapi de ocări. Citeşte toate aceste
- iubeşte pe al tău neostenit lucrătoriu.

că nu
.

te vei căi, şi
i

“In Zara; 2-lea August: 1844 — Petru Lupulov,
a filosofiei

” şi teologiei profesor.
“Volumul—iîn

următoarele

-.

|

partea privitoare la Alexandrescu— cuprin
de

poezii: 3feditaţie,

Peştera,

lieră, Rugăciunea, Lebăda şi puii
gonit, Privighetoarea si măgarul.
.

Epistola

corbului,

fami-

Câinele is|
|

Ş 2. Inrâuriri

literare

.

Ne

în opera
.

rămâne acum

poetului
3

să cercetăm care sunt

înrâuririle literare ce au intrat în închegarea
opereişi a talentului: poetului nostru, în .
deosebitele epoci. Această cercetare, de alt-.

minteri,

a

fost

făcută în parte de către d.

Pompiliu Eliade . în

articolul

d-sale

« Gre-

"goire Alexandresco et ses maiîtres franţais,

"din La Revue des Deux Mondes!), aşa că
nu vom aveă de cât prea puţine de adăugat.
În ediţia din 1832, «Eliezer şi Neftali»

deosebim două genuri poetice bine lămurite: elegia şi fabula. Să le luăm
o.
o
care în parte.
-1) 1904,

Dâcembre.

v. VI, p. 871—909;

cf. N...

pe fie-.
Aposto-

sur la potsie
escu; J?influence des romantiques francais
, 1909. . pion
Cham
re
Hono
roumaine, p. 101-122, Paris.

.

MG
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În elegiile lui. Alexandrescu vom deosebi
iarăş două elements: “unul. eroic şi altul

elegiac.

Cel “dintâi fi inspirat

deadreptul

din privelişteă - ruinelor Târgoviştei, amintitoare a slavei străbune... Vorn vedea mai
târziu. însemnătatea

Târgoviştei

pentru deş-

teptarea literaturii noastre naţionale: din
acest cuib de'ziduri vechi şi de biserici domneşti s'au ridicat irei dintre aezii redeşteptării

noastre

literare:

Vasile Cârlova,

Gri-

gore Alexandrescu şi lon Eliade Rădulescu...
Dar în. ceeace priveşte pe Alexandrescu,

pe lângă inspiraţia izvorâtă deadreptul din.

farmecul
„ cunoaştem

bătrânului oraş, mai trebuie să reşi

oarecari

înrâuriri,

de

ordin

literar. Puțin înaintea: Miezului Nopţii şi a
poeziei Adio /a Târgoviște, Carlova publicase în Curierul Românesc. al lui Eliade
Ruinurile Târgoviștei, la 20 Martie, şi Păstorul întristat, la 8 Maiu 1830... :. înrâurirea
lui Cârlova asupra celor dintai elegii ale
lui. Alexandrescu e prea vădită pentru a
stărui mai mult. Dar atât .Cârlova “cât şi
Alexandrescu aveau un izvor de inspiraţie şi
mai îndepărtat: în Ruinele lui Volney, marele cântărej al pietrelor înnegrite, al cetă-
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ţilor dispărute, al umbrelor glorioase ce se
abat jalnic: şi stinghere. peste. locurile care:
au văzut fala strălucirii lor de odinioară...
Această înrâurire: preromantică a: lui Volney asupra lui „Cârlova şi Alexandrescu afost: cercetată mai pe larg de d. Apostolescu )

în lucrarea, sa privitoare la înrâurire roman-,
ticilor francezi asupra

poeziei

româneşti.

însă de pildă atât Adio

Luând

/a Târ-

govişte cât şi Miezul Nopţii vom vedeacă
aceste poezii n'au unitate de inspiraţie; cercetându-le mai bine, băgăm de seamă că sânt
ieşite
D

NL.

din

îmbinarea

elemente, ce

a două

Apostolescu 0p. cit. pentru Cârlova p. 95; p: ntre

Alexandrescu p. 107-110, lată două fragmente. din Volney,
. (după d. Apostolescu 0p. cit. p. 96) în tonul inspiraţiei
celor doi poeţi: «Je m'assis. sur le tronc d'une colonne, et
lă, le coude appuye sur le genou, la tâte soutenue sur la
main, tantot portant mes regards sur le dâsert, tantot les
_fixant sur les ruines, je m'abandonnai ă une râverire pro-

fonde». Volney. Oeurres completes, Paris. F. Didot 183$, Les
ruines,

ch. |, p. 10,

”

Sau:

__»Je vous salue, ruines solitaires, tombeaux saints, îimurs
silencieux ; c'est vous que jinvoque,: cest ă vous que s'adresse ma pritre. Oui, tandisque votre aspect repousse d'un

secret eftroi les regards du vulgaire,
vous contempler

le, charme

mon coeur trouve î

des sentiments

proicnds

hautes penstes». Volney, loc. cit. ch. II, p. 10.

ct des
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SE
Ne
e
ca două pâraie, îşi adună apele pentrua
face la un loc un râu larg, cu valuri sgo„motoase... Zărim, în âdevăr, mai întâi in"spiraţia eroică a ruinelor, a gloriei străbune,

căreia îi urmează

îndată; şi fără vre-o

tre-

cere mai bine pregătită, elegia. personală,
în genul elegiilor lui. Larartine... Poezia.
se. frânge din tonul ei eroic, din tonul ei
de elegie patriotică, - ce plânge pe ruinele
slavei străvechi, pentru a luă o înmlădiere

cu totul personală, de jale, de durere,

de -

răzvrătire

în-

împotriva

ursitei

vitrege,

—

tr'un cuvânt, pe lângă Volney se adaugă, nu.
fără

oarecare

_Nu
şitoarea

vom

stângăcie,

cercetă

înrâurire

şi Lamartine.

acum
a lui

mai

,

mult Covâr- -

Lamartine

asupra

celor dintâi înfiripări de poezie românească ;
ea e cea mai
scriitor sțrăin

însemnată pe care. vre un
a avut-o în desfăşurarea |i- ,

„teraturei noastre naţionale...

Să amintim

numai că. Eliade de prin 1826 începuse să
traducă din Lamartine 4), şi că literatura ce
.) Traducerile: lui Etiade fură adunate apoi. în: Meditaţ
ii
poetice dintate tui A. delu Martin. Tradus
e şi alăturate
cu alte bucăţi originale prin D. 1. Eliad, 1830. —
Eliade sus-”

ținea (Curierul, 1530, p. 127) că şi Inserarea lui
Cârlova
Îusese inspirată de poezia // isolement a lui Lamartine.
«

.
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era întipărită

Insuş Alexandrescu

dădu în culegerea din

:

ne

1832 două traduceri

'din Lamartine :. «/nfristare» şi «Fluturele»;
eră aşadar firesc “ca urma
marelui romantic francez să se: vadă şi în cele cinci .
elegii ale anului 1832... Şi în adevăr se
și. vede. !
Nu tăgăduim realitatea simţirii poetului,
şi o vom arăta-o' aiure. Alexandrescu avea
toate pricinile cu putinţă de a fi elegiac,

de a se plânge împotriva nevoilor şi. grijilor
ce-i împresurară sufletul încă fraged şi ne- ,
pregătit pentru încercările lumii şi ale vieţii...

Totuş,

felul de a'şi închegă

ţire. foarte

adevărată

e cu

această

sim-

la-

desăvârşire.

“martinian..
Citiţi:
Tes jours, sombres et couris, comme les jours d'automne,
=
„Dâclinent comme lombre au penchant: « des coteaux,
”
une,
L'amiti& te irahit, la pitic tabando

Et, seule, tu descends le sentier des tombeaux 1).

Citiţi :

|

|

Quand la feuille des bois tombe dans la prairie,
__Le vent du soir s'eleve et larrache aux vallons;

1) Lamartine: Le cullon:

:

Ă
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Et moi je suis semblable ă la fenille fl&trie:
|
Emportez-moi, comme elle, orageux aquilons!1)

Citiţi alte nenumărate strofe din Meditaţii. în care poetul îşi aruncă durerea lui „timpurie în faţa acestei naturi nemişcate, zâmbitoare,, nemuritoare în veșnica ei tineieţă,

în faţa acestor colini însorite, acestor pârae
sgomotoase, în faţa 'acestei primăveri nesfârşite, şi pe urmă străbateţi şi elegiile lui
Alexandrescu... |
i
Nu vom face alăturări de versuri .pentrucă nici nu 6 de

- suşit

nevoie:

Alexandrescu . dela

nu

versuri

Lamartine,

şi-a în-

ci o

„Părticică din sufletul unuia a trecut la cel-

“lalt-şi l-a făcut să-şi arunce. aceiaş jale de
:

tânăr stingher
mulţumirea

în mijlocul

naturii,” care în

ei de sine, nu crede în nimic...

Mai mult decât atât, vom

mai găsi în

Lamartine;ca şi în Alexandrescu aceiaş
me-'
lancolie şi negajie ce-i îndeamnă
să se...
îndoiască uneori de dreptatea acestei
imi,

„de bunătatea vieţii, de izbânda
a tot ce e
frumos şi “nobil, 'ce-i face să creadă
că

„durerea şi suferinţa: sânt hărăzite
pe pământ
) Lamartine: Lisolemeiat,
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celor buni, melancolie şi negaţie, ce se îmbină în chip neaşteptat cu o neistovită încredere. întro divinitate, care în înalta-i înțelepciune ştie ce face, rândueşte toate după. un cuget senin, dar. nepătruns.. Amestecul
acesta” de melancolie. şi de optimisni, de - blestăm şi de credinţă, atât de caracteristic |
pentru Lamartine, îl vom găsi şi în Alexandrescu, precum mai găsim în amândoi
poeţii. acelaş ton înalt de meditaţie, cu

pornire vădită spre sublim,

întreruptă de-

odată printr'o frângere de cugetare în-altă
parte, şi. mai ales printr'o apostrofă către
natură.

Aşadar, ; pentru a încheiă în puţine: Cu- .
vinte,' recunoaştem în elegiile din 1832 |

ale lui Alexandrescu o îndoită înrâurire ce
le strică întru

câtva

unitatea :. pe deoparte

avem inspiraţia patriotică şi -elegiacă a. lui
Volney, pe lângă care se adaugă şi mai
-stăruitor ceeace

sântem

obişnuiţi

lege prin lamartinianism m.

-

„a înţe-”-

i

o
7

9D.N.L Apostolescu op. cit.,.p..114 mai, “face. .0, altă
a
apropiere între două strofe din Andre Chenier: şi două 'strote!
din Aiezul

Nopţii.

Ă
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Dar în afară de elegii, culegerea din 183?
mai are şi un poem Eliezer şi Neftali, tăl„măcit după Florian, un alt poet! a cărui
înrâurire fu însemnată în literatura noastră!)

şi cinci fabule, din care două sânt: din La
Fontaine, iar trei sânt dir acelaş. Florian,
după cum ne-a aratat d. M. _Dragomi- rescu ),

ceeace

nu

se ştiă mai

înainte şi,

stărueşte a nu se şti şi acum de unii is„ torioriografi, literari mai noi.
In fabulă e destul de rar să găsim o originalitate. desăvârşită :

un

număr,

restrâns

de subiecte, de idai; circulă dela Esop încoace, la care se adaugă mici schimbări,
„ieşite din împrejurările timpului şi ale locului, îmbrăcându-se într'o haină nouă şi
strălucind, de o viaţă deosebită, pe care ştie
să le-o insufle poetul...
In aceste fabule ale lui Alexandrescu nu
e vorba de chemare la o viaţă nouă a
unui subiect vechiu, ci ne aflăm dinaintea
„unei

traduceri „nemărturisite.

1) Asupra bibliografiei

iinrâurirei lui Florian, ct. N. |. Apos

A.

Primele

-, folescu, op..cil.,:p:98, nota 2.
Dragomirescu :

*

fubule

“dresci în' Epoca. din7 Aprilie 1906.
a

dle lui erai
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Aşa de pildă fabula Vu/poiul predicator,
despre care ne vorbeşte atât de pe larg lon
Ghica

în Scrisoarea

lui,

nu

e

decât Le

renard qui prâche a lui Florian,!) cu oarecare |
stângăcii, ce ar fi trebuit s'o arate de mult
ca o simplă traducere. De pildă: următoarele versuri :
Notre

predicateur

Personne

ne

n' avait

venait,

hors

auicun succes;
cinq

ou

six

marmottes,

,

Ou bien quelques biches d&votes
"Qui vivaient loin du bruit, sans entour, sans faveur,
Et ne pouvaient pas mettre en crâdit Yorateur.
|

ce sunt atât de. lămurite şi descriu atât
de bine publicul neînsemnat care” veniă la
cuvântările vulpii, sânt tălmăcite, astfel de

Alexandrescu:
Câţiva şoareci, cerbi de munte
Veneau rar să o asculte.:
-Insă ei în depărtare (sic)
„Neavând nici de cum stare,
Fără cinste sau favor,
„Nu puteâ da "ncredinţare,
Slavă ăstui orator. 2)

versuri, în care se simte un text străin nu
îndeajuns de mistuit; spre sfârşit. însă fabula Câştigă iîn voiciune. Cele două versuri :
1) Florian: d iVles, cartea III, "fabula: XV.
2) Alexandrescu — Gârleanu,p. 244.
E. Lovinescu,— Grigore

Aloxandresru,
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Que me deniandez-vous pour prix de vos legons?
Le renard r&pondit: Sire, quelques dindons.

se prefac

în:

„.«Insă

pentru

osteneală

Spune fără de stială
Ce vrei? slujbă, rang sau bani?»
Oratorul zise. 'ndată :
«Prinţule, în loc de plată
Aş

» "versuri

pline

de „expresie.

pofti

câţiva

curcani».

,

de firesc şi de spontaneitate

Tot

aşa

Privighetoarea şi

Păunul eo traducere după La rossignol et le
„paon, ') dar de data aceasta. o traducere
„ Stângace, cu umpluturi, şi cu.oare-cari în-

iorsături nefireşti. Tot astfel Papagalul şi
celelalte paseri e luat după Le perroquet, ră-

„mânând iarăş cu mult îndărătul originalului.
Celelalte două fabule ale acestei culegeri:
Măgarul răsfățat şi Catârul care îşi laudă

nobilitatea sânt, după

cum

se ştie, luate

după fabulele lui La Fontaine: 'âne el le
petit chien *) şi Le mulet se vantant de
„Sa genealogie. *)
i
o
Incheind, putem spune aşadar
că dacă
1) Florian, c. îl, fabula

V.

2) Florian, Fables, c. IV, fabula 1. | !
%) La Fontaine,
*) La

Fontaine,

Fables, c. IV, fabula V.
Fables,

c.. VI, fabula

VII.
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prin originalitate de formă, prin. limba întrebuinţată, prin . icoanele rupte din propria
lui

viziune,

prin

sinceritatea

culegerea de versuri
pentru

unor! simţiri,

din -1832 e prețioasă

literatura românească,

în ceeace pri-

veşte ideile şi inspiraţia nu e nici nouă nici
proprie: în elegie, Laimartine şi Volney, dea-.
dreptuil şi prin Cârlova, au înrâuritpe Alexan-drescu,

care în fabulă

ducător al lui Florian

nu

e decât

un

tra-":

şi al lui Lafontaine.

In. culegerea dela 1838 găsim iarăş în„tipărirea lui. Lamartine, în nota elegiacă
din Meditaţie, din Cimitirul (Peștera) sau
din Barca.

î

Versuri ca:

-

a

_

Păşeşte lin, o barcă, pe unda adormită!
Respecteaz' al firii repaos treciitor;

Inima mea. de spomot cui totul obosită,
Cu la un scump tovarăş se 'ncrede Lal tău sbor.
Poartă-mă

vrei şi-ţi place .

n sus, în lături, oriunde

Unde te "mpinge vântul, sau unde tu doreşti;
Toate ne sunt de opotrivă dacă mă duciîn pace,
Dacă

ca și

cu mulţumire

întreaga

vederea-mi

rătăceşti 1).

inspiraţie a -poezii

1) Alexandrescu— Gârleanu,

p. 90,

D

:

Barca,
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vin dea dreptul :din Le /ac, tot aşa precum
inspiraţia din Candela vine din La /ampe
du temple ou lâme preserite & Dieu. De
asemenea Rugăciunea |e de cea mai curată
inspiraţie

lamartiniană

'),

mai

ales

în

con-

cepţia poetică. ce-şi face Alexandrescu de
* Dumnezeu...
„Dar alături de aceste meditații, de cu. Prins mai mult filozofic decât de elegie

"personală ca cele dir 1832, mai. găsim şi

„şapte fabule, dintre care unele, ca Boul și
Vițelul, cu desăvârşire superioare... Deşi
sub raport tecnic sau în ceeace priveşte
genul literar e firesc să găsim o înrâurire
a lui La Fontaine, fabulele din această
culegere trăesc o viaţă proprie, . fiind
izvorâte : din împrejurările vieţii sociale
în
care trăiă poetul, inspirându-se dela
evenimentele politice, şi acoperind un
adevăr
folositor şi “patriotic.
|
“Tot. în această ediţie mai găsim
şi două
„Epistole, care iarăş numai ca
gen literar
se inspiră din Boileau... |
E ma

0 O

1) A se vedea între altele “La prit
re.

-

IN
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In culegerea din 1842 meditaţia şi
gia lamartiniană se. şterg aproape cu
săvârşire; găsim fireşte elegii erotice
nu mai găsim acea duioasă plângere a
trai trudit, înconjurat

numai

de

elededar
unui

vrăşmăşii,

nu mai găsim acea veşnică antiteză între
viaţa omului sbuciumată şi liniştea netul--

burată a- firii, nu mai găsim acea înălțarea
către marele

cugetului

nimic

ce ne încon-

joară şi ne. aşteaptă 5...

|

In: schimb, găsim 14 fabule! Spiritul lui
Le Fontaine stăpâneşte pe poet; spiritul

numai,

nu însăşi litera lui,. căci multe din -

aceste fabule sânt originale şi ca

subiect, -

iar unele de pildă ca Toporul şi Pădurea,

sânt adevărate. capo-d'opere

ale literaturii

universale, prin plasticitatea şi firescul formei.
Tot în această

ediţie

mai găsim

şi alte

„câteva scrisori şi chiar o Satiră (Satira:
- duhului. meu) ce pare a fi. inspirată de.
„Satira a 9-a a lui Boileau. *)
Volter, cart,
1) O inrâurire a lui Lamartine se vede in Către

Î1 ancez.
în parte, se inspiră din Plomnne al marelui romantic
O uproface
mai
120
p,
cit.
2) D. N. 1. Apostolescu, 0p.
piere între aceasta satiră şi Les sccrătes penstes de Raphiiel
a lui Musset,

ue

Be
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In ediţia dela 1847 înrâurirea lui Lamartine s'a șters aproape cu totul; găsim
poate 'o amintire a lui Volney, după cum

arată

d. “Apostolescu, !) în câteva strofe ale

poeziei Umbra lui Mircea la Cozia, în
care se evoacă umbra eroului. Versurile
„poetului 'sunt în amintirea tuturor; iată şi
"ragmentul din Volney : |
Si
„
«Cependant, un bruit frappa mon oreille;
tel que Pagitation d'une robe flottante et
d'une marcheă pas lents sur des herbes
seches et fremissantes. Inquiet, je. soulevai
“mon. manteau,

et

jetant

de

tous câtes

un

regard furtif,. tout ă .coup â. năa gauche,
dans le melange du clair obscur de la lune,
au travers des colonnes et des ruines d'un

"temple

voisin,

il me. sembla » voir

un

fan-

tome blanchâtre enveloppe d'une draperie
immense, tel que l'on point les spectres
sortant des. tombeaux. Je frissonnai ;
et

tandis qu' mu d'effroi jhâsitais de fuir
ou de m'assurer de l'objet, les graves
accents d'une voix profonde
tendre ce discours». 3). .

me

firent en-

|

|

3) N. L. Apostolescu, 0p, cit. p. 109,

=) Volney, Oeuvres completes, Paris.
FE. Didot,
„ Ruines, ch, II, Le fantome,
p. 12.

1838, Les
”
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Incolo, în această ediţie nu „putem urmări
alte înrâuriri străine.
|

Ştim ce puţină însemnătate, faţă de cele-

lalte ediţii, are culegerea din 1863, în partea
ci nouă.

Poeziile

lirice au dispărut aproape

cu totul, fiind înlocuite cu o literatură uşoară, literatură

de

polemică, şi de politică; în care numai
şi colo se văd licăriri de humor sau

ici
de

7

satirică,

valoare

fără

“ înpătimată

izbire

de

O

mare,

scuturi, — o

literatură

care ca gen, se poate inspiră din Boileau—
dar nu isbuteşte fi pusă ca valoare alături
cu a'lui. Fabulele numeroase din această
ediţie — dar nu şi din cele mai bune — ne
arată că Alexandrescu rămăsese credincios
„maestrului său La Fontaine.

Poet. liric şi elegiac la început, poeziile
lui Alexandrescu păstrează. întipărirea puternică a marelui romantic francez, Lamartine,

pe

lângă

“ care

din Florian şi La

list mai

târziu,

cele

câteva

Fontaine

întipărirea

încercări

pălesc;: fabului

La Fon-

120

-
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stăpână, poet politic și

satiric, şi mai târziu, La Fontaine îşi împarte cu Boileau înrâurirea * asupra spiritului său:

Ş 3. Limba

şi forma

poeziilor lui Grigore

|

7

„ Alexandrescu

Să aruncăm

şi o scurtă privire a-

acum

care o

întrebuințează A-

lexandrescu.
În cele dintâi ediţii din

1832, 38, 42, 47,

supra

găsim

limbii pe

în Alexandrescu

simţ, care îşi scoate

un

scriitor de

formal

materialul

tot

bun

din avuţia poporului, întrebuinţând cuvinte
populare și nu savante. Până la această
dată, are dreptate d. Delavrancea să zică!):

«Alexandrescu

s'a 'proptit

nist) şi a învins, căci

curentului

sosise mare

(lati-

şi puy

ternic, gânditor . adânc, minte limpede şi
simţ drept Opera « sa e originală şi româ- 1) B. Delavrancea: Grigore
„Bouă, 1885, p. 174.

Alerundrescu

în Pevisia

122
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" nească». Dela 1847, şi cel puţin după ceeace

vedem în ediţia din 1863, curentul latinist
îl cucereşte şi pe :dânsul. Nu numai că-şi
schimbă. ortografia, ci, ca un alt Eliade,
îşi tipăreşte vechile lui poezii, înlocuind cuvintele ce nu i-se par de origină latină, cu
vorbe latineşti sau cu neologisme. Vom

găsi aşa dar)):
In, ediţia din 1847

ceasul
slavei
Ea

?

la: 1863

|
ora
gloriei

- veacuri

_-secoli

tânăr
vremile

iune
.
timpii

duhul
și aşa mai

“spiritul

departe...,

2

In privinţa formei ştim că Grigore Alexan-

drescua fost

totdeauna învinuit de a nu.

fi ştiut să scrie un vers corect?).
Nu

ne, vom feri să recunoaştemcă foarte.

„multe dintre: versurile. poetului sânt defec-

') G. Bogdan-Duică în Convorbiri literare, 1900, p.*"132.

2) Lăsăm la oparte, pentru un studiu mai: general
, proDlema versificaţiei lui Alexandrescu.

GRIGORE

ALEXANDRESCU

123

--

tuoase. avândo silabă mai mult sau mai!
puţin, o asonanţă în loc de rimă, şi mai ales
o veşnică nepotrivire între accentul tonic. şi
cel ritmic. Pilde în această privinţă sânt atât
- de

numeroase,

cât d.

în

Delavrancea

a

putut să ne dea din plin un mănunchiu de
o
cc
astfel de nepotriviri:
Dar &dâncă odihnă...

Se destăşier în ochi'mi...
„Am

€âtat'o

'n pustiuri:..

Astă e adevărul...
Este o slăbiciune...
Gâde am fost în viaţă...
Un

fran

se dusese...

Dar ori câte lipsuri ar avea prosodia lui
de
Alexandrescu, .ori „cât de stângace şi
* lui,
“prozaice ar fi pe alocurea versurile
şi:
nu trebuie să uităm că foarte adesea,

chiar în cele dintâi poezii ale lui, găsim şi

idei îmbrăcate într'o minunată formă: plastică şi icoane prinse

într'un

vers. definitiv.

e
Chiar în Miezul nopții pentru a ne spun

poetul .
că nădejdea i s'a şters din suflet,
reuşită:
întrebuinţează: următoarea icoană
p'intre nur,
Trecu ea precum trece un fulger
ui urmă, —
urul
vult
a
ge
şter
se
um
prec
Su şters
sbor 1). “
lui
cul
falne
în
uhul
Când

spintecă

văzd

1) Alexandrescu-Gărleanu,

P.

9.
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Prietesugul.

In

pentru a ne

maestru

vers

un

găsim

arătă “dulceața unui glas. iubit:

La glasul său

cel dulce

ca noaptea

care cade :).

In Adio la, “Târgovişte, pentru a ne descrie amintirile ce încearcă mereu pe cineva,
ne dă o splendidă. icoană, asemănându-le
cu frunzele aduse de vijelii la tulpina ce
le--a purtat :
N

Laa vechea

lor tulpină

Tot aşa luna
Ca

cec odată

peste ruine

un vis ce se strecoară

Pentru
„moarte,

a

|

ce:

într'un suflet

arătă. zădărnicia

găsim următorul

Azi slava

le-a purtat?),

slavei

vers

stă d'usupra,şi ouul

pustiit5).

după

lapidar:

în pimânt

!4)

Pentru a exprimă legea psihologică, după
care deprinderea nimiceşte din puterea unei
sensaţii,

poetul

. ne

dă

patru versuri

încă-

pătoare :
.1) Alexandrescu- Gârleanu,

p. 103.

2) Alexandrescu-Gărleanu,- p. 137.
-3) Alexandrescu- Gârleanu, Răsăritul

lunei

lu

Tismana.

p. 55.
+) Alexandrescu- Gârleanu, “Meditaţie,

p. S3.

.
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După suferiri multe inima se *mpetreşte .
Lanţul cen veci ne-apasă uităm cât e de greu;
Răul se face fire, simţirea amorţeşte,
şi trăesc în durere ca n elementul meu î).

mai amintim

Să
Umbra

lui: Mircea

de începutul: poeziei
la

cu-

care

Cozia”),

prinde câteva din versurile cele mai puternice şi mai măreţe din literatura română :
Ale turnurilor umbre

peste unde stau culcate;

Către ţărmul din potrivă se. întind se prelungesc,
Ş'ale valurilor mândre generaţii spumegate
Zidul vechiu: al mănăstirii în cadență îl isbesc.

epistolelor
care, fiind

Nu vom mai stărui şi asupra
şi: mai ales asupra fabulelor, —

prin genul lor mai prozaice, îmbracă şi mai

bine “gândirea

poetului “într'o haină mai

slobodă, mai firească, mai veselă... Fabule
ca Toporul și pădurea sau chiar -şi mai
puţin cunoscuța Ogarul şi iepurele?) în
“..
„care găsim versuri ca: .
- Ogarul câtre el aşa se adresă
Şi'n limba lui strigă:

— «O tu ce prezidezi senatul cel cânesc.
Te

rog să mă

asculţi : eu vin să jeluesc

» Alexandrescu-Gărleanu,
2) Alexandrescu- Gârleanu,
3) Alexandrescu-Gârleanu,
:

2. ..

în Anal
p. 30.
p. 314.
..

1540, p. 25.
”
?>
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" «De

acest: ticălos

|

«Ce sufletul mi-a scos.

«Căci

vrând

a-l întâlni,

|

pe deal sau pe câmpii,

“EI fuge parc'ar fi gonit de vijelii;

«Ş'apoi n'aleargă drept
«Cu

el să poţi

'»Ci merge
_“Cun

tot cotiş

«Şi sare curmeziş:

|

cuvânt n'are pas, nici umblet creştinesc,
«Dar ce să mai vorbesc?

Când chiar măria
" Ai fost adesea.ori

fabulele

i

da pept,

aceste,

ta, d'o fi cum am aflat,
de dânsul înşelat 2... etc.

zicem,

dele de lesniciune

sunt

adevărate mo-

de versificaţie, de înmlă-

diere de idei şi de firesc, ceeace nu trebuie

Să

uităm,

gore

când

voim 'să judecăm

Alexandrescu,

pe. Gri-

şi în privinţa . formei.

II.

CUPRINSUL EMOȚIONAL. AL.
POEZIILOR LUI ALEXANDRESCU
,

$ 1. Melancolie, Meliorism şi Criticism
"O melancolie :covârşitoare

se “desprinde.

din cele cinci poezii lirice ale culegerii-din
1832, — o melancolie. atât de răsunătoare
şi de simțită cum nu

se mai pilduise în sla-,

bele noastre începuturi literare...“
Nu trebuie să uităm, fireşte, că ne aflăm
în

vremea

celei

dintâi

înfloriri

romantice.

Muza elegiacă a lui Byron, îmbrăcată în negru, cu

părul

despletit,. a acestui «Arold al.

desnădejdii» cum avea. să spună mai i târziu,

în 184,
A

Alexandrescu :
daca

ta viaţă, de lume admirată,

Când naţiei gemânde .veniseşi ajutor,
- De asprele ursife nu ar îi fost curmată,
D'ai fi văzut tu ziua în ceruri

+

însemnată,

Arold al desnădejdii, sălbatee călător. 1)

-1) Mormintele la Drăgăşani, p. 40. Al.
F. Lovinescu. — Grigore Alexandrescni.

0
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plângeă în versuri răsvrătite durerile. vieţii
şi zădărnicia sbuciumului omenesc, pe când
lebăda .poeziei lamartiniene îîşi cântă duiosul

cântec din urmă,

plin de farmecul. tainelor

de dincolo. Am lămurit aiureâ aceste înrâuriri ce nu. se pot tăgădui şi pe care le găsim

„fie în traduceri ca «Adio lui lord Biron la
soția sa» sau «Intristarea» şi «Fluturele» lui
«Delamartin», — fie chiar în încercările lui
poetice, originale. Stabilirea însă a acestor
înrâuriri nu e un temei îndestulător pentru
a tăgădui sinceritatea simţirii poetului. Fap“tul că s'a apropiat de-un scriitor şi nu de
altul nu ne dovedeşte împrumutarea unui suflet străin, ci creşterea propriului. său suflet

prin înrâurirea binefăcătoare a unui.tempe-

rament înrudit. Ori cât de nesiatornici şi de
" nesiguri” am fi, în viaţa sentimentală nu ne
| lăsă călăuziţi. de alţii; sentimentele se împrumută cu mult mai puţin ca. ideile şi când
se împrumută

e cu neputinţă

să nu

se vă-

dească prin oare- -care răceală ceeace e firesc
şi cecace e simţire străină. Pascal spunea că
virtutea

unui

om. nu trebuie măsurată

după

storţările lui, ci după ceeace face el de obiceiu;

tot aşa şi natura unui talent nu se ju-.

GRIGORE
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decă după. câtevă strigăte
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întâmplătoare,

smulse mai mult din atmosfera

vremii „decât

din sufletul poetului : trebuie să cercetăm deci:
mai stăruitor pentru a află adevăratul isvor
de inspiraţie.
|
Cercetarea aceasta o«
“vire la Alexandrescu.

Din

studierea

ediţiei

vom

face şi cu ! pri-

diri 1832,

ca şi a

celei din 1838, vom vedeă-că Alexandrescu
poate cântă Târgoviştea, sau câmpia „de luptă.

a Brăilei, îşi poate “cântă dragostea sau răsăritul tainic al lunii, poate

cântă buchetul

“rămas dela iubită, sau prieteşugul către lon
. Ghica: din toate aceste înstrunări a celor.

dintâi două ediţii, se desprinde o înmlădiere

de jale; poetul nu se uită pe sine şi în mij-

locul peanului războinic sau al unei epistole
sprintene se lasă în voia durerii... Melancolia
lui nu-e o, întâmplare cu totul trecătoare;
ea e o stare sufletească mai trainică: alungând'o pe uşă, se întoarce -pe fereastră.
Fiind deci aşa, de, strâns legată de firea lui,
„trebuie. s'o cereetăm mai cu deamănuntul,

oprindu:ne asupra împrejurărilor ce-au pricinuit-o,

în deosebitele

străbătut poetul.

;..

vremi, pe care

le-a

|

Taz

-

-B. LOVINESCU

|

s

Începem cu ediţia din 1832, șşi cu cea dintâi
poezie a sa cunoscută până astăzi: Miezul
Nopţii... Pe aceste mândre ruine ale Târgoviştei bătrâne, poetul stă şi privighează; dar
cugetul lui nu e limpede; în piept i se ridică o -durere. Lipsit de părinţi, el se simte
stingher pe lume, fără sprijin, şi fără mij„loacele: vieţii. La vârsta la care „alţii se des-

chid abiă la soare, respirând cu 'putere aerul
primăvăratic, cutremuraţi de beţia simţurilor,
la 'atingerea atâtor lucruri noi şi frumoase,
”, palidul nostru tânăr de 18 ani, poartă în suflet jalea morţii a două fiinţe iubite, ce i-au
ocrotit copilăria, nevinovată. Trei ani — trei
erni, zice poetul
— au trecut de atunci, şi
durerea e, de faţă acum ca şi altădată :
i

Trei erni, căci după ernee viaţa- mi socotesc, .
Căci zilele-mi ca earna de viscoloase-mi îură,
Copaci

din

mezul

e:nii ce vânturi

îi clătesc.!)

lubirea 'şi dorul de dânşii erau atât de pu-

- ternice” în

cât

în

creştine, poetul

mijlocul

acestei

ar vrea deodată

meditații

să fie un

Orfeu, care prin lira'i măcastiră se înduplece

pe Pluton şi

pe

Cerber

LD; Alexandrescu Gârleanu,
+

p. 97.

ai da îndărăt pă-

-

a
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rinţii, — amestec de cteştinism.şi de păgâ-.
nism, dâr mai ales'reminiscenţă literară; ce

avea să fie atât de aspru osândită de Eliade!):
Dece glasul meu

n'are a lui Orteu

putere?

Dar ... ce să fac cu dânsa, căci Pluton a surzit.
Căci Gerber nu mai iartă de el apropiere..
“Căci basnele acele cu veacul au perit!?; .

Ne este aşa dar foarte lesne să lămurim
pricina melancoliei lui Alexandrescu în 1832.

.

cu o durere. închipuită, sau
Nu. avema face

“cu acel Wel/schmerz al pesimiştilor adevă“raţi, ci cu

o durere

pe.cât de mărginită

pe .

atât de pătrunzătoare: Alexandrescu eră doar
un biet băiat rămas orfan de timpuriu
„.. Lăsat străia pe lume,

lipsit de orice bine. 3)

care se sbuciumă şi nu-şi află rostul pe lume,

- a cărui, «nădejde din lume de moarte se pre- curmă», şi care n'ar fi dorit decât să se ducă

şi dânsulpe calea de unde nu

mai e în-

toarcere. Îngerul „morţii îşi fâlfâia aripele pe
„1

din Curierul de cmbe sexe
Între altele şi în Ingratul
:

Mp. 74.

Î

“

Ea

2) Alexandrescu-Gârleanu,p. 9Y. Strofa aceasta ca şi cele .
„7 dinainte au fost suprimate în ediţiile din 1847, şi 63 şi înlocuite prin altele trei.
|
i
- 3). Alexandrescu-Gârleanu, p. 99. .
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„dinaintea ochilor, lui înmărmuriţi, ademenin-

du-l. Moarteaîl ispitiă, dar nu din ura vieţii,

„ci din dorul de părinţi. O strofă ne-o lămureşte și mai bine:
a
a
|
Puţină vreme încă, şi glasu-ui se va
stinge,
ŞI inima d'a bate în piep:u-mi va
'nceiă !
Atunci fără ndoială eu soarta voi
învinge,

Si păsurile mele la ei voi îndreptă.-

- Versul din: urmă
— aşă cum e în ediţia
din 1832 —ne arată bine: de ce'şi doriă

- moartea

poetul;

firul ce-l

legă

de părinții

morţi de curând nu.:eră încă rupt: Târzi
u
numai, în ediţia din 1847, Alexandrescu
în"locui versul acesta” prin altul:
Şi a vieţii taină în imoarte voiu
află,

„de un înţeles mult mai” larg,
dar care nu
„ mai aminteşte: de loc durere
a: şi dorul de

care eră frământat poetul. în
clipa când a
„sc

ris Miezul: Nopţii

a

Ii

„In Adio la Târgovişte întâmp
inăm acelaş
izvor de inspiraţie; sântem
tot .în. 1830 şi
în aceleaşi împrejurări

dureroase. Stâ

nd pe
ruinile Târgoviştei, slava str
ămoşească i se
arată poetului ca într'o apot
eoză : umbrele
eroilor
îi trec pe dinainte, armiile
îşi izbesc
4

3
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pasul răsunător pe “pământul
de atâta sgomot

..

„185

-

ce se clăteşte

războinic ; taberele se în-

tind şi aerul. începe a vâjii de strigăte şi de
lovituri de arme — dar deodată — această
vedenie . se risipește și în mijlocul năvalei
ostăşeşti poetul nu se mai.vede decât pe
dânsul. Vom

întâmpină de altminteri adesea

la Alexandrescu— ca la toţi poeţii roman-.
tici — această trecere neaşteptată dela o des-:criere. obiectivă _lala descrierea unui sbucium
sufletesc. Tânărul

poet. e în

răstrişte; singur

p& lume, el, care-avusâse o copilărie destul
de fericită, se crede închinat. durerii din
“însuş «sânul maicei» . lui :
Din sânul maicei mele, născut în griji, necazuri,
Restriştea "mi-a fost leagăn, cu lacrimi m-am hrănit. i)

strigă . poetul, dar: se înşeală! Totdeauna. şi-a
cântat” copilăria ca pe 0. vreme senină şi.

duioasă. Câte-vă strofe chiar mai departe,o
numeşte «veacul lui de aur» pe veci. pierdut:
"Din veacul meu de aur, din. sfântul lor amor,
Idei au rămas numai, precum O nălucire
„Rămâne dimineaţa din visuri care sbor. *).

1 Aleanănezzu Gară, p. 136.
*) Alexandrescu-Gârleanu, p. 137.
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„Şi din acest «veac de aur» se desprind
netulburate icoanele părinţilor ce-l petrec
în nenorocire, fără a-l putea ajută. Dante

avea dreptate să spună că nimic nu e mai
dureros decât amintirea în
fericirii de: odinioară :
- "Dar însă suvenirul

Va fi la al meu

nenorocire a
a

fiinţelor iubite”

suilet în veci înfățișat:

Ca frunzele-aduse de zijălii pornite
La cechea lor tulpină ce-odută le-u purtati).

E de însemnat această din urmă icoană,
- în. adevăr surprinzătoare, -ce întrece cu

“mult puterile unui tânăr de 18 ani.
Vedem prin urmare, din cercetarea acestor poezii,că melancolia lui Alexandrescu nu e
smulsă numai din spiritul timpului, nu e îm-

: prumutată numai de lă Lamartine sau Byron,
ci

e sinceră

şi adevărată.

Puteni spune că.

plângându- -şi părinţii, Alexandrescu a învăţat
să cânte, găsindu-şi pentru întâiaş dată o
rostire poetică. Nu tăgăduim oarecare împrumuturi

stângace, . nu

tăgăduim,

întipă-

rirea adâncă mai ales a lui Lamartine, ce 'se simte peste tot locul, dar nu putem să
» “ Alexandresesi-Gârleanii

p. 137.

”
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mie

hu recunoaştei.

sinceritatea dureroasă

a

simţirii. Ani mulţi după âceia, în Mângâerea
unei “tinere. femei, dim ediţia din ' 1842,
găsim din nou acelaş. sentiment al unei tinereţe, înconjurată de mormintele celor-iubiţi;
o tinereţă de griji; -de „nevoi, lipsită de

sprijin şi de dragoste..

as

Eu nu voiu să , adaog a ta melancolie,

„A

Să-ţi zugrăvesc icoana 'durerei omeneşti, Să-ţi destăşor în” ochi-ţi a mea câpilărie;
Ca osândă de moarte în care'să citeşti;

Să-ţi arăt imprejuru-mi un

larg cerc-de morminte,

In care.dorm îraţi, rude, părinţi ce nrau iubit,
Să vezi ce e durerea, să vezi d'avean, cuvinte,

Când chiar de prov edinţă” nevrând

m'am îndoit). -

Aceste triste” împrejurări fac din tanarul

poet un fel de Prometeu legat de stânca
lui de jale. In jur se învârtește.în rotocoale

tot mai strânse un vultur: e gândul morţii.

In mijlocul: atâtor. dureri, la ce bun viaţa?—
la ce bun să mai trăeşti? Astfel se într eabă

poetul, dar trebuie -să 'spunem de pe acum,

măcar în treacăt, că se întreabă numai
pentru “sine, fără a se atinge de înțelesul,
1) Alexandrescu-Gârleanu,

p. 123.
,

.

-

-
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şi rostul adânc al vieţii,— cuim facede pildă
Eminescu.
.
_
DE

“NI-I
anului
floare.
poetul

putem închipui lesne în preajma
1832: tânăr, de-tot tânăr, ca o
peste care a căzuto brumă timpurie,
etrist şi palid
a
a

In niâna mea cea slabă. plecam galbena-mi

frunte 1)

zice el în: Prieteşugul, şi aceasta e de altminteii icoa
- desăv
na
ârşită a poetului romantic din preajma lui 1830: Căci, pe lângă

„durerea, pe care fiecare vers o vădeşte ca.
sfâşietoare, €

şi oarecare

înrâurire

lamarti-

"niană şi byroniană în “această . «frunte
galbenă sprijinită pe. mâna slabă».

lubeşte de sigur liniştea ŞI singurătatea:
Scârbit peste măsură.
De sgomotul cetăţii,
"Eu caut în natură

Un loc făr' de murmură

Supus

singurătăţii.

cântă “el.în Întristarea?) şi gân
dindu-ne că
„ «cetatea cea sgomotoasă» nu
e decât liniş:
) In Prietegugul,

1910, p. 26.
2

p. 102; un vers asemănător

.

Alexandrescu-Gârleanu, p. 93.

e

în Anul
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-

tita Târgovişte,

ne gândim iarăşi la Lamar-

tine şi la al său «Isolement»..

a

E foarte firesc deci ca gândul morţii să

se fi abătut asupra

lui, ademenindu-l pe |

drumurile ei. Şi în adevăr, în. cele cinci
elegii ale lui din 1832 suflă un vânt de
moarte ce te mişcă prin puterea şi stăruința
lui. Nefiinţa— cum ar zice Eminescu, şi
cum zice “odată şi Alexandrescu
— îl în- cearcă “atât de stăruitor

în

cât ajunge ca o |

«obsesie», pe care. o. găsim -chiar „în Adio |
la Târgovişte :

'

Aşa! aşa! iubite, sa dus scumpul

meu

bine!

Văzând că nu-mi rămâne plâcere pe pământ,
- Văzând că pentru mine s'au dus zilele line,
Pui mâna pa mea frunte şi caut un mormânt!).

sau la încheiere : :
Zic lumei

un adio,

iau lira şi. mă

duc.

lu Miezul Noptii găsim din nou:
Puiu mâna pa

mea

frunte

şi caut

In Intoarcerea, întâmpinăm

un moimânt?).

aceiaş dorinţă

de fiu nenorocit care ar voi să impărtăşească

mormântul părinţilor :| 1) Alexandrescu Gârleanu, p. 136.
2) Alexandrescu-Gârleanu, p. 99. -

140

îi

*

-

B

LOVINESCU

* Acum grijile, mâhnirea, îmi gătesc al.meu mormânt :
Eu voiu perde fără vreme; minte, viaţă şi cuvânt;
Eu voiu însoţi ţărâna trupului meu trecător,
Cu ţărâna unui tată cărui viaţa sunt dator D,

„Cred că am lămurit destul de limpede izizvorul melancoliei lui Alexandrescu în preajma

anului 1832. Moartea părinţilor lui eră prea
“proaspătă, icoana lor prea vie încă în. amintirea

lui,

nevoile

„prea. amare

în care se sbăteă poetul

pentru, ca din

toate

aceste îm-

prejurări adunate să nu isbucnească un puternic sentiment de melancolie şi de des-

gust de viaţă.

o

o

Curând după acee
. Alexandres
a,cu: veni
la Bucureşti. Adevărata viaţă începi acum
peniru dânsul şi cea mai grea: viaţa dusă
printre străini. “Traiul. acesta de. «pripăşit»
pe lângă curţile boereşti, de care avea să-i

amintească

de atâtea ori Eliade, din dorul “

.de răzbunare,! trebuie să fi fost pentru poet
„0 cunună de trandafiri şi de spini." Multe nepotriviri de fire trebuie să-l fi
făcut să sufere. Apoi, odată cu maturitatea
vârstei, odată cu pilduirile vieţii, 'cu ciocnirile de toate zilele, Simţirea lui „de tânăr
» Alexandrescu- Gârleanu, p. 112. -
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orfan, fără căpătâişi fără
alte temeiuri de melancolie.
numai moartea timpurie
„1838, el are acum 26 de
aproape

închegat,

141

rost, dobândeşte.
El nu mai plânge:
a părinţilor: la.
ani şi e bărbat
«răutatea

care încercase

lumei».
e
Această cunoaştere a. oamenilor

să sufere

viaţa,

privească

şi să

îl face: |

chip.

în

dureros :
,

4
2

Dar pământul

nu are

Stânci mai primejdioase,

Ă

cumplite,

mai

talazuri

mai “grele de trecute ?

A! martur iau p'acela, ce asprele ursite,
Vi iaţă de durere şi chinuri i-a țesut! |

cântă el. în strofa

din

scoasă

ediţiile

din

1847 şi 1863, din poezia sa Barca !), Me:

lancolia lui rămâne aceaş, . numai . izvorul
ei se schimbă, şi în Mângâerea unei. tinere
femei, putem urmări şi mai bine acest lucru
lată o strofă ? ):
Să vezi „apoi în lume cumplita

răutate

Otrăvindu- -mi, ani, zile, chiar umbre

de plăceri :

Să vezi:... Ah! atunci nnmai, atunci ai vedea poate
Câte un singur suflet coprinde *n ei dureri!

Se cunoaşte

că nu

mai suntem în 1832,

1) Alexandrescu-Gârleanu, p. 90. .
2) Alexandrescu-Gârleanu, p. 193.

“
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ci la 18938; căci în versurile aceste vedem
că tresare o nouă fibră, pe. care 10 - cu-

noaşteam încă,

Ş

a

„Ne e'lesne să urmăm această fibră şi în
alte poezii.. Trecem de pildă la culegerea

din 1842, unde,în Viaţa câmpenească, de
pildă, găsim

versuri

2

ca

următoarele .) :

Aldacăo provedinţă
Asupra mea ar privi,
Dacă

smerita-mi

-

dorinţă.

Soarta o ar împlini:
Departe d'ai răutăţii
Tovarăşi nelegiuiţi,
De

îi

i
o,

cursele nedreptăţii,

„ De oameni
7

|
-

neomeniţi,

!

ş.e.l.

Chiar în frumosul” «Anul 1840; găsim
o strofă plină de : aceiaş: înţelegere dureroasă a egoismului
nirii ?):
Politica adâncă
'.

vieţii Și a răutăţii omestă în fanfaronadă

Si ştiinţa vieţii în "egoism cumpliţ.
D'a omului mărire nimic nu dă dovadă
,
- Si numai despotismul ee bine. întărit:
se

-

1) Alexandrescu- Gârleanu, p. 151.
2) Alexandrescu: Gârleanu, p. 25.
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Ajungem acum

în miezul

cercetări, punându-ne

.
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noastre

întrebarea -dacă. A--

lexandrescu- a fost un pesimist sau . nu 2.
“Lacrimi, găsim multe „în versurile lui,
simţire „durero asă,

o

veşnică

chemare

a

morţii pe aripile: ei mântuitoare.
In literatura noastră, nu e poet, care șă
fi plâns: mai mult; în Eminescu chiar nu .
vom găsi atâtă sbucium, şi în cele dintâi

poezii, o chemare mai statornică a morţii.
In culegerea din

1832, nota

elegiacă

şi

funebră e atât de neşovăitoare în cât. pentru

a-i găsi

păreche 'ar

-peste Eminescu, şi

trebui
peste

să

trecem. şi

Lenau.

şi peste

Lâmartine, pentru a ne opri la marele cântăreţ al morţii, Leopardi.
|
Şi cu toate aceste Alexandrescu nu e un

pesimist 4).
Am cercetat melancolia lui, şi am arătat
că acest «mal de vivre» ce sbucneşte cu

stăruință mai ales din

cele

dintâi

versuri”

ale sale, are un temei foarte lămurit.
Nu avem dinaintea noastră o durere.în-..
chipuită, sau o durere din ordin mai obştesc:
1) A se vedeă aceiaş analiză

în excelentul studiu al d-lu

Găvănescu : Afeditaţiile lui Grigore

Alexandrescu.

E

a

a,

LOVISESCU .

Poetul sufere şi ne cântă “suferinţa lui
în versuri ce nu depăşesc cuprinsul ei măr-

ginit. E drept că la temeiul. oricărui

simism,

e o durere

personală,

pe-

uneori ne-

„mărturisită, dar totdeauna răscolitoare. O
infirmitate trupească sau sufletească, o neisbutire, statornică în toate rosturile vieţii,
o desamăgire

sentimentală,

sunt

tot atâtea

pricini ce pot face din viaţă o povară, pe
care am fi bucuroşi s'o lepădăm. Poeţiide

obiceiu nu se mărginesc însă

la atât: ei

lunecă lesne la generalizări pripite: în loc
de a-şi înfrână -simţirea, ei o aruncă în

- afară,

citindu-şi

durerea

în lună,” în

stele,

în firul de iarbă bătut de vânt. Pretutindeni
unde

se întorc,

nu văd decât suferinţa lor;

ei citesc asttel gândul şi dorul morţii în tot
ce vieţueşte. Din melancolic poetul devine
- pesimist: Se
|

„ Pesimismul de cele niai multe ori, nu
e decât o înșelare de sine, de altminteri
destul de

firească.

Ne

oglindim

simţirile.

noastre în tot ce ne înconjoară: de râdem,

„râdem de: mii de ori,-de plângem, plânge
m
"de

mii

de

ori;

sau zâmbetul

biazda

nostru

de

de

tristeţă a frunţii

fericire le vedem

ÂLENANDRISSCU

GRIGORE

pe fruntea şi pe

„145,

Dacă

trecătorului.

gura

sântem' îndrăgostiţi, lumea întreagă ne pare

îndrăgostită : păserile ciripesc, chemându-se părechi, părechi în crângul tăinuitor al desfătării 'lor;_ o rază de soare pare a se
strecură în jurul chipului tuturor. femeilor,
a căror gură se deschide înflorită la feri- .
cire şi la dragoste, “ aşteptând o “gură nevăzută —

a

noastră

a

tuturor — ca

s'o

sărute. Râde firea în râsul nostru: râd jerbiile de aur ale, soarelui, râde ciocârlia, râde
boaba de rouă, ce luceşte dimineaţa pe
firul de iarbă. Cu vopseaua sentimentelor
noastre, zugrăvim astfel cerul şi lumea
întreagă. -

Melancolia lui Alexandrescu lunecă şi ea
uncori, e drept, la astfel de generalizări,

|

grăbite.

Suferind; poetul: ajunge

ae

să se întrebe,

dacă nu sufere ca şi dânsul această natură,
ce se sbuciumă în jurul. lui:
Urechea

mea

ascultă 'toren!ul

ce plesneşte,

:
Talazul ce se sparge de malul său plângând

Şi glasul meu le "treabă ca noi de pâtimeşte,
gând).
Şi tot. are un cuget: o vorbă şi un

14 Alexandrescu-Gârleanu, priiteşugul. -p. 102.
FE. Loviuescn, — Grigore

Alexamlreseii,

10

Ea
.
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Prin urmare îşi -treceşi dânsul câteodătă
sentimentele lui, firii: talazul «plânge».
-- In aceeaş poezie (Prieteşugul), printi'o
pornire firească 'a spiritului ' omenesc, a

putut ajunge la încheierea că toate pe-lume
sânt supuse. durerii.

Versul

în

care

îşi în-

„ cheagă această părere — vremelnică de altminteri — e: vrednic de Eminescu !) :
lată c'a noastre pasuri pa morţii se duc, cale
" Şi toate la durere supuse.aici sânt.

In Meditaţiă, din 1838, găsim aceiaş întorsătură de spirit, mai filozofică şi mai generală. In faţa câmpiei, unde. căzuseră în
luptă atâtea trupuri tinere, eră locul ca gân-

„direa poetului să se ridice spre a privi 'mai

de. sus nimicnicia vieţii. Sau
pierit cu

arma

'n

mână;

luptat şi au

un monument se

înalță de asupra spre a le pomeni slava în
veacuri: dar ce folos, căci slava e deasupra,
pe când ei stau în pământ!.-Toate: sunt zadarnice; viața omului ca floarea câmpului...

Strofele prin care poetul îşi limpezeşte această
simţire de desăvârșită potrivire a tuturor

dinaintea morţii

secerătoare

1) Alexandrescu-Gârleanu,

p. 102.

fără

oșebire,
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amintesc pe Eminescu. Ele mai amintesc
pe un Bossuet laic ce ar. propovădui.pu-:

umilinţa dinaintea ni-

ternicilor pământului

micului biruitor... Slava ? Cinste ? Cuvinte:

fum risipit de vânt deasupra

pumn

unui

de cenuşă...)
Puțin

mai

înainte

un

monument

s'arată ;.

Să-l privim... Dar ce semne: de cinste pe el sânt?
Negreşit cei dintrinsul slăviţi au fost odată:
Ază slava stă d'asupra şi omul în pământ!
lată, fără "ndoială, o mare mângâere
|
O voi, care un titi: gun nume .pismuiţi! .
Când tot ce e 'nalt cade, şi când mărirea pere.
Mărirea, jtănțarea, la ce le mai doriţi ??
it
Din vremile trecute, în veacuri

viitoare, N

|

Să treacă peste vârste şi peste

ani să: sboare,.":

Un nume să răsune, cu slavă 'mpododit, . .,. ..
Acela ce îl poartă cu ce sa folosit?.

.,.

Când marea "ntărâtată, corabia-ţi sdrobeşte, .
Când loc de mântuire nu este, nici liman, -

Când în-grozave furii asupra ta po: neşte;
Spumoasele lui valuri bătrânul. Ocean:
Spune-mi, îţi pasă-atuncea să
Catartul fără pânze, ce. nu-ţi e
- Să vezi dacă pe unde, șe ține,
Si dac' ai fost odată în' barcă
„ii

iar.

_

i

ştii de mai pluteşte
de“ajutor,,
“
se clăteşte,
...+
Na
sâu vapor? Aa
ta

In acest chip. larg»; şer puitoi şi am “putea”
spune

chiar anăreţ, ştia, să-şi, reverse, sim2

1 Aexandrescu-Gărleanit,
.

p. 83.

ce

atita i

ii

,
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țirea acest tânăr de douăzeci şi cinci de ani,
potrivind icoanele : cu înălţimea senină a
cugetării; ca într'o cuvântare de: îngropăciune a lui Bossuet. Filozofului creștin însă

i se păreă omenirea o pulbere suflată de
vânt la picioarele dumnezeirii, el nu voi
să nimicească

încrederea.în viaţă-ci-să-po-

"goare numâi trufia omenească dinaintea lui
Dumnezeu. Poetul Medifaţiei loveşte viaţa

în chiar înţelesul ei: viața omenirii i se
pare o dramă însângerată, de la care îşi
depărtează mâhnit privirea:
Viaţa e o luptă, o dramă variată
|
Şi actu-i cel din urmă în veci sângerat:

Moartea-l încoronează, moartea neîmpăcată.
Care în a sa cale pe nimeni

n'a uitat.

"A, întorcând privirea spre veacurile trecute,
Şi ne 'ncetat pământul văzându-l pustiit
Văzând tot aste rele, tot zile neplăcute,
De soarta omenirii, din suflet m'am mâhnit! 1)

Aceste

versuri

sânt de adevărat pesimist,

dar sânt totodată singurelece se găsesc în

opera lui Alexandrescu, în care -vom da:
fireşte peste multe. lacrimi, peste mulță suferinţă personală. dar niciodată peste bles1) Alexandrescu-Gărleanu,

p. 85.
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temul vieţii în sine. sau peste pierderea
credinţii în 'viitor. Departe de a fi pesi- .
mist, ne rămâne să arătăm că Alexandrescu
e un amestec de optimism şi de criticism,
*
E

Palid stinge

Alxandrescu

*

sfânta candel'a sperării.

astfel scria Eminescu despre Alexandrescu,
în «Epigonii» săi, şi nici nu puteăfi mai
nedrept. Versul însă, cu icoana lui energică, a prins aşă că de obiceiu poetul nostru

e închipuit ca un pesimist, care a stins din

cerul sufletesc al omenirii lumina cea mai
strălucitoare: nădejdea.— Alexandrescu des-

nădăjduit? Alexandrescu pesimist?—Nu pu-

tem primi acest fel de a-vedeă. Una" fără
alta nu se poate; nu poţi fi pesimist dacă .
ai nădejde în viitor. Privind viaţa ca unrău, voind a rupe cu ea orice.legături,
mai poţi nutri credinţa că ziua de mâne
va fi mai bună; pesimistul nu priveşte răul
ca ceva

trecător,

putându-se schimbă după

legat dei însiişi “faptul
|
_ci-l crede”
împrejurări,i,_ci-l
de'a trăi. Când însă nu eşti: mulţumit de
ziua de astăzi, ce-ţi întinde. un pahar pe
„car n'ai vrea 'să-] primeşti, dar nădăjdueşti

150
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„într'o zi de mâne: mai fericită mai înălţăoare, poţi fi un melancolic sau un răsvrătit,
dar nici de cum un pesimist sau un desnădăjduit. Aşă eră şi Alexandrescu!).
«Candela sperării» n'a stins-o . Alexan-

drescu, nici o dată, ci a aprins-o
mai

multe

ori,

chiar când

nu

de cât

trebuia —

„ceea ce-l făceă apoi să sufere. lată încă un
izvor al melancoliei lui;ce ar trebui limpezit.
Cunoaştem
împrejurările de viaţă ale

lui Alexandrescu,

Nepăsător

sau

în jurul

chiar

anului

ojelit de - luptă

1832.
să fi

fost și poeziile lui trebuiau totuş să fie
melancolice. Peste capul lui de copil de 18

ani-se âdunaseră norii grei ai nevoilor: tim-

- purii; cu toate acestea dintre dânşii se deschise repede o portiţă, prin carese zăriă

o luminiţă de pace, ce-şi îurişă o rază
pe
fruntea poetului, încununând-o. Sufletul
lui

se umpli de o bucurie sfântă, întâlnind
în
cale pe“ţon Ghica. Iată-l deci pe înnegurătul
tânăr, ce cu o clipă înainte chemă moărtea
pe
aripele ei fâlfâitoare, iată-l: înstrunându-și
1)

Din

acest punei

pe Alexandrescu

de

vede-e

studiază

şi d."1|. Găvănescu

în excelentul,
său studiu:

Grigore! Alerandrescu,

Bucureşti.

1896.

Meditaţiile lui
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lira pentru a cântă un imn «Prieteșugului»,
care începea să-i îndulcească viaţa...
-...:,
"Prieteşugul singur e nesupus el moartei !pi
El e fără stricare cal său începător,
i
Şi el ne întăreşte spre înfruntarea soartei
Ne face-amarul vieţei ceva suieritor. .
.

)

La glasul său cel dulce, ca noaptea care cade,
Când soarele cel falnic s'arată sus pe cer,
A

mea

nenorocire

se

curăţă

Siniţirile durerii se 'mprăştie

- Acum-prin

şi

.

scade

şi per.

el nădejdea în mine văz răsare ;

Și sufletu-mi salină cu 'mcetul şi uşor,
Ca pruncul .ce-l adoarme a mumei lui cântare,
Ca pasărea ce-o trage murmurul de izvor.
Slăvese cu umiiinţă pe Veşnicul părinte,
- Pe calea cea ghimpoasă cu merg neimputând,
Şi orice fel de chinuri, le sufăr eu ca sfințe,
„La moarte mă voi duce ca lebăda cântând).

„ Totul. s'a schimbat aşadar ca prin farmec ; ;
durer ea «s'a curățit şi a scăzut». Nădejdea—
şi acest-cuvânt trebuie păstrat — răsare în
sufletul. lui, făcându-l se. înalțe un imn de.

slavă veşnicului părinte,
îi
Ori unde ne vom .opri: voni. da peste
cuvântul dee nădejde, care „în adevăr trebuie
sărl îi ispitit
it foarte des Chiar la începutul
1 Alexandrescu- Gârleanu, p.£ 10,

104.

152.
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aceleeaş poezii
— Prieteşugul — poctul cere
„de la primăvară să facă să-i răsară în suflet
nădejdea,

uşa cum

face

să răsară pe câmp

florile :.
Şi fă în al meu
Precum

răsare

pe

sullet nădejdeu să răsară,
floarea“în valea

ea

ce "nverzeşte.

*

-

Trecând la culegerea de poezii din 1838,
cercetarea nu .e mai

grea: La

„rerea lui fusese

îndulcită

la 1838 sufletul

poetului

«de

1832

du-

«prieteşug»,

primi

o

puter-

nică îmbărbătare de la dragoste. Intâlnind
în cale

pe

Eliza,

cea d'intâi

iubită

cunos-

cută a lui, poetul crezi a fi găsit în sfârşit fericirea, după ce o cătase atâta vreme
<în pustiuri, pe dealuri, pe munţi, pe câmpii»

cum

spune

el

atât .de naiv...

Dar

„a .căută fericirea înseamnă a crede. într'insa
şi un pesimist adevărat începe prin - tăgăduirea ei.. Poetul nu numai că a căutat-o,
dar a şi găsit-o în ochii- iubitei lui.. Toate

i se par prefăcute. Firea

"haină nouă:

spuzeşte de

cerul

flori, şi

de viaţă, bucuria
"fletul lui.

se îmbracă într'o

se instelează, câmpia se

în

tânără

locul

desgustului

încolțeşte
ae

în su-

GRIGORE ALEXANDRESCU

In Barca,

poetul îşi îndeamnă

153.

barca ::

Saltă iubită barcă! Nimic nu te opreşte,
Aerul este dulce, tot sgomotul e mort;
Nădejdea ţine cârma, şi cerul ne zâmbeşte

-

/

Supt toatăaa lui lăţime, noi
n nu vom păsi port?)

Această barcă pare a:
tului: la cârma ei stă
mai bun, care, dacă nu
tărziă să vină. Simbolul

i barca vieţei pocnădejdea în ceva
e acum, nu va îne din acele ce lo-

vesc. El ne poate înfăţişă întreaga fire, într'o
icoană vie, a lui Alexandrescu, —-acest meliorist, cum îl numeşte cu dreptate d. Găvănescu 2), acest veşnic iluzionist, care şi-a scris

cele mai multe din poeziile lui cu o pană.
căzută din aripa lui Icar.. Înşelat odată în
aşteptările sale — şi aceasta e adesea 'soarta
celor ce speră — el. nu desnădăjdueşte, ci
“stăruie a crede într'un viitor mai bun.
într'o fericire apropiată:
" Până când fericirea atâta aşteptată
Imi va răsplăti veacuri trecute cu amar,
Dacă şi astă nădejde ca altele "'nşelată.
„N'o trece ca speranţă şi n'o fi în zădar 5)

-1) Versuri scoase din ediţiile din 1847 şi 1863, Alexaudrescu-Gârleanu, p 90.
2) 1. Găvănescu: Meditaţiite lui Grigore :Aerundreșe u:
3 „Alexandrescut- Gârleanu, p. 42.
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Chiar numai: din această strofă, am puteă .
face o observaţie, pe care o vom. desfăşură, dealmintrelea, aiure..... Alexandrescu
- nădăjdueşte, are dinaintea ochilor acest iminunat curcubeu al iluziunilor pururi "tinere,
| dar

pe lângăa:această puterei înătipată a amă-

girii de sine, el mai are, ca un moderator, şi
puterea. de critică ce-l face să-şi închipuie
mai diiiainte-că nădejdeă lui ar puteă fi înşelată. Alexandrescu e așadar un amestec: de
meliorism şi de criticism, după cum se dovedeşte şi din versul:
|
Dacă ş'astă

nădejde

ca
« altele

"'nşelată,.

şi ccare cercetat mai cu deamânuntul ne va
lămuri și mai mult opera lui.

In «Peștera» poetul ne încheagă. teoria
«nădejdei», de care atârnă şi pacea zilelor
noastre şi răsplata vieţii viitoare :
Și omul care crede, şi omul ce aşteapt
ă
D'o sfântă mângăere în veci e însoţit
;
Pacea va fi cu dânsul, el va'lua răspla
tă
Căci a căci jelazit. n

In Meditaţia
.g ăsim acelaş
: 1) Merandreseu -Gârleanu,

1847, p. 89.

strofă

amestec

adăugată

de

în ediția din
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meliorisin şi de criticism; „poetul nădăjdueşte,

deşi bănueşte că nădejdea lui poate să nu
fie de cât o-amăgire:
Câte

feluri de chinuri

asupra-i

Insă vezi cum nădejdea
Cu

o dulce zâmbire

se adună!

o "mşeală ne 'ncetat ?

vine, ţinând

de mână

Icoana fericirei. Dai sto prinzi... A scâipat 1)

Trecând la. culegerea din 1842, ce înflăcărat. imn. meliorist găsim în Anul 1840!
Inţelesul: şi însemnătatea socială

minunate

poezii,

le vom

târziu. Ne oprim

stabili

totuş şi aici

ale acestei |

ceva

mai

o clipă, cu

atât mai mult cu cât Eminescu s'a gândit
la Anul 1840, când a spus că Alexandrescu
„a stins“ candela sperării din. ruina unui an.
Nu, Alexandrescu n'a stins: candela sperării :
aceasta poezie e dimpotrivă una din poe-

ziile

cele

mai .melioriste.

Meliorismul -lui

merge până -acolo încât poetul aşteaptă de
la un singur an o prefacere a unei întoc-

- miri sociale străvechi :
Incepi, prefă, răstoarnă
Arată

-

semn

Ado'îără

zăbavă

şi îinbunătăţează,
nu

ce

acelor

“

o turmă
.

2) Alexandrescu-Gârleanu,
A

p. 85.

voesc

şun

să

crează;

păstor! .

|
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„strigă inspiratul
eamnă

dăduse
An

In

poet. A aşteptă aceasta, în-

a aşteptă

minuni,

de altminteri
nou!

Aştept

lucru de care îşi

seama şi poetul:

minunea-ţi

ca o cerească

Anul 1840. am putea

bine amestecul

din topirea

de

amăgire

cărora

ieşi

lege!

cercetă şi mai
şi de

această

critică,-

fire atât

_de curioasă şi de- neegală-a poetului, dar
o vom face-o atunci când. vom stărui mai
mult asupra laturii politice. şi patriotice a
operii lui. Alexandrescu.
|
ŞI, dacă poetul este totuş adese atât de
amărit de viaţa sau de lumea în care

„ trăeşte, nici nu puteă fi altminteri. Tristeţea
lui nu.isvorăşte

din lipsa de credinţă sau de

“nădejde,— eâ isvorăşte uneori dimpotrivă

dintr'un belşug de nădejdi, de iluziuni.—

"ŞI cum iluziunile sunt făcute pentru a fi
„amăgite, ce lesne -de înţeles:pentru ce Alexandrescu fi de multe -ori desamăgit: ai
crede o ciocârlie ce ar voi să atingă

cu aripa-i,

şi cu

cât se

tăria

încordează să -se

înalțe. cu atât şi puterile O părăsesc;

într'o

clipă ea se prăvăleşte apoi în văzduh.
-
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In 1847
Puterea

151

Alexandrescu rămăsese”

lui de

întru nimic.

nădăjduire

Anii

nu

acelaş.

se

trec
— fugaces

ştirbise

anni, cum - -

ar spune Horaţiu — anii trec: şi când poetul
stă să se întrebe dacă ei şi-au îndeplinit
făgăduelile, pe care le aduceau atât de
zâmbitoare, — aceeaş tristeţe!
Vremea 'â
trecut tot atât de pustie şi tot atât delipsită de rod: sub ruinele -ei zac toate -nă-

_dejdile poetului, moarte: -

E

|

Un ceas 'e de când anul trecu... Mi-aduc aminte
, Cu ce nădejdi zâmbinde, ce dulce a 'nceput:

.

Ce vie salutare din inimă fierbinte
de an
ce seară!

priimit!

la
.

.. .

.

.

..

.

1.

.

.

atunci

trecut.

e.

.

Aşa'l doream ! În lungă, în oarbă “eredințare
Eu nu vedeam că soarta “zâmbeşte cu amar:
"Că vremei, şi durerei găteşte răsbunare,

La vechile lor drepturi uitate în zadar!).

Sărman poet: desamăgirile îl aşteaptă la. orice cotitură a vieţii. «Visuri, nădejdi, a-

măgiri»,
fruntea,
la cea

iată ghirlanda ce'i încununează
şi pe câre vântul o desfrunzeşte

dintâi

adiere*:

1) Alexandrescu-Gârleanu,
2) Alexandrescu-Gârleanu,

p. 73.
p. 150.
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„Şi florile tinereţei,
Visuri, nădejdi, amăgiri,
Acea ghirlandă a vieţei
Ţesută de năluciri,
Care, câte una una

- Treptat s'au desfiinţat
Ca

frunzele

ce furtuna

__De verzi le-a smult, le-a uscat,
Mi se arată înainte...

„Florile

tinereţii,

zice poetul.... Nu, florile

vieţii lui întregi, ce i-au încununat şi părul .
cărunt.

Acum, după această cercetare, mai putem
spune că Alexandiescu a fost pesimist?
Hotărit,

nu. Poet

al durerii

şi al

sufe-

rinţii, da : — dar al unei dureri izvorâte rând
pe rând din împrejurările nefericite ale copilăriei lui, din cunoaşterea. timpurie a oa'menilor şi a răutăţii lor şi din desamăgi-

rile pe care le avi din pricina firii lui prea
iluzioniste. Poet al desnădejdii, sau al vieţii

privite ca un

rău

în sine, —oricum nu.

de

_$ 2. Poezia erotică: Cele două romane

-.. dragoste ale lui Grigore Alexandrescu

„In preajma. anului 1832, Alexandrescu :
wa cântat dragostea... La vârsta când celor
mai mulţi dintre poeţi li se deschide sufletul la iubire,— poetul nostru aveă alte
îngrijorări; sbuciumându-se singur pe lume,
el era împresurat de o jale timpurie ce;l făcea
m'avu„să-şi cânte părinţii morţi. Dragosteu.

sese încă timpul să'l încerce cu ispitele ci.
lată însă' că în 1831 Alexandrescu

se în-

cunoaştem, în

tâlni cu lon Ghica — şi

ce

prieversuri a salutat el această.întâlnire şi

tenia ce se închegă atât de repede!

«Chinu-

atunci, .
rile», de care mereu ne vorbiă până
se risipiră ca

sloiurile

de

ghiaţă “dinaintea

celor dintâi raze ale soarelui tânăr şi biruitor:

-
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odată

un

duh

de mângâere,

-

Un sunet cu dulceaţă, un glas pătrunzător ,
În sufletu-mi răsună, amărăciunea pere,
Căci aflu la' necazuri un suflet simţitor. 1)

„Un

poet, care poate cântă aşa de înflă-

cărat. prietenia, care poate pune în vorbele

lui o înmlădiere atât de drăgăstoasă pentru
a vesti apropierea izbăvitoare
ment,— acel poet va fi de sigur
al dragostei. Şi, în adevăr, în
la 1838 găsim un întreg şir
dragoste,

care

fac

la un

aunui sentişi un cântăreţ
culegerea de
de poezii de

loc

ceeace

am

puteă numi ciclul Elizei. Cine eră această
Eliză, nu ştim. O' va fi chemat aşa sau
altminteri— căci să nu uităm că sântem

în vremea
“stim;

dar

Elvirelor romaniice, —iarăş nu

e sigur

că în

1837,

pe. când

poetul se află la vama din Focşani, fusese
încercat de această iubire ce se închegă
apoi întrun grup de poezii erotice. |
La Focşani i se urâse poetului cu îndeletnicirea puţin

paşaport
oile. la

pe
răboj.

plăcută 'de

trecători

şi

a cercetă de

de

a însemnă

Cunoaştem 'descripţia

de umor a locului de vamă,
1) Alexandrescu-Gârleanu,

p. 102.

plină

pe care ne-a

GRIGORE ALEXANDRESCU !
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a
|
făcut-o el însuş în Epistola familieră.. Suflet pornit spre iubire, şi toată corespon-

denţa lui cu Ghica ne

arată ce loc

aveă:

femeia în gândurile lui, Alexândrescu aminteşte şi în Epistolă de puţinele prilejuri
de dragoste ce-l imbiau la Focşani:
Nimfele le văz desculțe; îmbrăcate n pei de oi,
Păstoriţele, pe viscol, pe, furtune şi pe ploi,

|
De, a lor ticăloşie ocolite ca d'un lanţ
de a face vr'un „romanţi).
ți ridică toată polita”

"Cu astfel de «nimfe descule», de sigur,
nu puteă împleti idile poetul rafinat al .
curților mari; de aceea, se mulţumi să

steă” singur ca un pustnic:

|

Aşa mărginit în sine-mi trăesc aici Ca, un sfânt,
ŞI "mpărat, al nefiinţei mi se pare cum că sânt.

se află

Intr'o aşă părăginire sufletească
prin urmare

Alexandrescu,

când

întâlni pe

Eliza, ce-i risipi urâtul, ţesând împreună romanul de dragoste pe care îl vom cercetă,

după culegerea din 1898.
„Cea

dintâi pagină

a

|
acestui

de

roman

dragoste pare a fi poezia Eliza, care, cu toată
» “Alexandrescu-Gârleanu,
F. Lovinescu, — Grigore

ei rece,

retorica

stângăcia, cu toată

e un

p.'19I.

Alexandrescu.

:

N
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de mulţumire

găsită.

pentru

fericirea|

|

Poetul o căutase pretutindeni, fără a o
fi găsit: o căutase pe dealuri, pe munţi,

pe câmipii, pe «valurile mării», în «pus

tiuri» (ce pustii?), pentru a da apoi peste
dânsa acolo unde ar fi trebuit s'o cerceteze mai întâi: în Ochii iubitei. Ocolul e

„prea mare, şi poezia prin: retorica ei: ne a» minteşte pe Ovidiu, un maestru al genului.
Căutarea merge aiât de departe, încât poetul ne spune c'a
iscodit fericirea până şi
pe valurile mării, în titluri, în bogății, ceea

ce nu înțelegem decât printr'o prea slobodă
licenţă poetică.

a

Poezia e vădit slabă; pe lângă întreaga
ei întorsătură nefirească, ea mai are şi câteva

“note de un gust îndoios. lubita i se pare

„de pildă atât de
îi fost în Raiu în

frumoasă, încât dacă ar
clipa facerii lumii şi s'ar

îi zărit într'o- fântână, despoiată cum
eră,
ar fi chemat pe tovarăşele ei pentru a le
spune:
i
e
|
„Voi sânteţi prea pl ăcute şi
dulcea-vă privire,
Inim me
a

a 0 trage, mi-e drag să vă
ascult;

-
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Dar văz colo în apă, un lucru peste fire,
şi mai
Un chip care vă 'ntrece, şi-mi place

mult»).

Dacă ne oprim. mai mult asupra acestei
poezii, O facem

fiindcă o

privim

ca

un mMo-

înment din viaţa poetului şi pentrucă am
ă
treprins să scriem biografia lui sufleteasc
în momentele ei caracteristice.

ină,
Intâlnind-o pe Eliza, viaţa i se însen

urâtul îi pieri,

şi împrejurimile

Focşanilor

începură a-i plăcea:
Vedeţi acestă locuri, aceste
Vedeţi pământu-acesta de
Ei bine, aici toate mie imi
Mai mult decât ori unde,

stânci. râpoase?
tot nelocuit ?
par frumoase!.
aici sânt îericit. |

şi «păTocmai «aceste stânci răpoase»
întâlnim şi în:
-mântul. nelocuit», pe care le

încheiem
Epistola familieră, ne-au tăcut să

de dragosie
cu siguranţă că întâiul roman
i. Roma- .
al poetului s'a petrecuti la Focşan

mul de

altminteri

fu

fericit;

cea

dintâi

ţumită, încupoezie ne arată o iubire mul
ei ne -şoptesc |
nunată de izbândă; versurile

se pride 'strângeri de mână, de ochi ce
amândoi:
„vese adânc şi de clipe. în care
totuş
“ iubiții uită lumea... La urmăe
1) Atexandrescu-Gârleanu, p. 106.

o notă
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care

mer

ită. să fie amintită. In
»
mijlocul acestei iubiri ce
se desvăleşte, poetul se gândeşte la sfârşitul
firesc al celor
“mai frumoase lucruri din
această lume trecătoare :-|
o
|

Zic:

«Viaţa

Spun

este

că plăcerea

Plăcerea: stinge

scurtă,

şi fericirea

trece ;

stinge făclia lui Amor.

făclia lui Amor, —

adică.
dragostea se curmă prin
înseşi plăcerile ei.

“Cuvânt adânc cs

ascunde
un

înţele

s nai
larg : simţirile noastre
îşi găsesc” peirea în
Chiar folosul ce tragem
dintr'ânsele |...

Cu

+

mult mai

frumoasă şi prin unele:
strofe chiar o adevărată
podoabă a literaturii
rom

âneşti e Aşteptarea,
" din aceeaş vreme şi poate chi ce ne vine:
ar după Eliza.
„.. Poetul îşi aşteaptă iu
bi

ta,la marginea unui
crâng... Cine a trecut pri
n Focşani şi cunoaşte
locul unde a fost casa
de vamă, ştiecă nu
departe:
se află

şi acum un; crâng. Nu
credem' să facem o greşală,
pun
ând
«scena»
AȘteptării chi
ar

în acest crâng... Copaci
i
„se clătesc şi la fiecar
e frunză ce foşneşte,
iubitul tre
Totul

sare, ascultând. In
zadar, nu e ea.

se

mişcă,

totul

freamătă,

norii -

GRIGORI
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A

aleargă că umbrele, luna se iveşte. Şi atunci
“poetul, care

în

Priefeșugul” se

dacă natura

nu

sufere

întrebase -

ca şi dânsul,

se în-

treabă dacă nu cumva luna, îndrăgostită,
- se duce şi dânsa în taină, după nori, la vreo
întâlnire. Strofa“e în adevăr frumoasă:
Poate că şi ea are o tainică 'ntâlnire,
Poate că stăpânită de-asemenea. simţire,
Păşeşte 'nvăluită îu umbra unui nor. Chiar în acele sfere care au ceresc nume,

Poate-amorul domneşte ca aerul în lume:
Cu

ce drept omul

singur să fie simţitor ?1)

In aceste clipe de aşteptare, în care viaţa
sufletească e crescută,

amintirile, simţirile, -

icoânele vin şi se alungă ca biciuite, copi-

lăria i se arată, deodată,
ca'un basm
încheagă, de
de sgomotul
zadarnice —
preface într'o
Sătul de
Cătând
Ca 'râui
Ori cât

dinaintea ochilor

fericit. Hotărâri de viitor se.
viaţă liniştită, fericită, departe
lumii şi de” ademenirile -ei
şi. năluca” aceasta. de viitor
se Ei
minunată strofă 3):

mari nimicuri ce nu dau fericirea,
în viaţă pacea, şi'n pace mulţumirea. .
!
fără nume, aş trece neştiut.
de mic ee templu, dar tot îl locueşte,

î) Alexandrescu-Gârleanu, p.. 108.

-2) Alexandrescu-Gârleanu,p. 110.
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|

Acela ce pământul şi cerul stăpâneşte :
Numai pentru-a lui slavă şi omul s'a născut!

Dar, cugetarea: ce sbură

tene, se opreşte de' odată

pe

aripi sprin-

din

avânt. Un

„foşnet de frunze se .aude. Inima-i tresare.
„E o părere numai? Nu, de astădaiă 6 ea: Din

frunza

'ntunecată

a pădurii vecine. ,

Se intinde o umbră... Cineva par'că vine...
Părere

"'nşelătoare şacum

mă

amăgeşti

?

Dar nu! Văz o fiinţă... spre mine “naintează...
Să m'arăt... De vederea-mi ca nu se spăimântează.

Un străin pe aicea sfială at avea."

Ea păşeşte, ia seama... o auz că şopteşte.
Negreşit e femee... Ce zice? Mă numeşte!
Peptul, inima-mi bate. Aceasta este ea.
i

E

„

?

-

Intreaga poezie — mai ăles după scoalerea a trei strofe din ediţiile din 1847 şi

"1863, în adevăr supărătoare — e una din
cele mai

bune

ale

poetului, în

erotic, în care Alexandrescu nu
totdeauna pe deplin.

acest gen

a isbutit
|

Până acum poetul plutise în seninul
iubirii mulţumite şi îndestulate; toate au

însă un

sfârşit.

Şi

sfârșitul

întrezărit de:

dânsul—în Eliza—veni. Demisionând din
armată,

Alexandrescu

„ Focşani, punând

trebui

să

plece din

astfel. capăt unui roman

>

GRIGORE

=
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de
ce-i” înveselise trista şedere într'un oraş
ai
provincie. Inima mea e tristă, e tocm
des„poezia ce încheagă duiosul moment al
irile, .
părţirii. Gândindu-se la «plăcerile, feric
e: de
mulțunmirile» gustate cu Eliza, poetul
sigur trist:
.

„i

Pa
Adio! N'am cuvinte,
,
a
Să-ţi arăt tot ce simte,
meu.
tul
-sufle
t
mâhni
ri,
In astfel de minutu

E o 'durere- mare, .

!
.
Şi suierinţi, pe care
A le simţi pociu numai, a le descri

Viaţa o să-i pară de acum

greu !).

mi-e

pustie:

Minuturile veacuri O să le socotesc.

mult,

Ceeace-l îngrijeşte mai

e gândul

nu se
că iubita -nu-i va păstră credinţă, şi
atâtea .
va mai gândi la dânsul, trecând prin

locuri sfinţite de drâgostea lor:
Când seara tu vei merge

,
Pe câmpuri,.a culege
ea
Flori tinere ca tine, s'acoperi frunt
Dacă din întâmplare

Vei nemeri'0 floare
„Ce

poartă tin scump nume

.
ce-i zic : «Nu

Atunci, atunci gândeşte:
De mine

că-ţi vorbeşte.

ta,

.

LI) Alexanrescu-Gârleanu,- p. 13.

”

mă

uită»
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zice poetul — grăbindu-se

„dintâi,

s'o uite!

O,

zădărnicii

_

de

sigur, “cel
ale ini

mii |...
Poezia: de altminteri, -trebu
ie s'0 spunem,
e slabă; ar voi: să fie
elegiacă,. dar e

- „Scrisă în
dulceagă,
cel. puţin
cute. Noi
e încă un

ton de Tomanţă sent
imentală şi
cu întorsături de Vers,
ce ne sânt,
acum, dir cale afară
de cunosn-am amintit-o decât
pentru că
«moment».al acestej
dragoste...

Plecând din Focşani,

abătu,

Brăila,

după

Alexandrescu, se

presupunerile noastre,
şi pe la
unde: pe lângă Meditaţi
e

şi Barca.

mai scrise.

- :

I

i
dintâi sfâşiere a des
părțirii trecând,
fu înlocuită cu o păr

"Cea

ere de rău destul de
acoperită pentru a nu.
mai fi şi o durere ;
o părere de rău ames
tecată cu o duioasă.
Tecunoştință pe
sufletească

din

ntru atâtea mulţumiri,
o stare
cele

mai

poetice,. în care
“ durerea se îngână
cu plăcerea, ca ziua
şi
noaptea în amurg.
|
DR
„În această stare
de mulțumire, privin
d
la”

cer şi la apă,

în aceste ceasuri
de

«vie.
dacă s'ar află lân
gă
el
şi
dân
sa!
Barca lunecă, poe
tul
desfătare»,

7

zăreşte o stea pe
cer,

GRIGORE

prin

a .cărei

rază
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o

salutare iubitei îndepărtate...
Sa
Poezia iar nu are vreo deosebită frumuseţe literară ; întâmpinăm

aceeaş

notă

u-

şoară şi dulceagă de romanţă.: Cu dânsa
— cel puţin în: culegerea din
se încheie
1838 — cel dintâi roman de dragoste «al
poetului, care începi cu un imn de mulțumire pentru . fericirea întrupată întrun
„chip femeesc (Eliza), pentru a trece prin
dulcele emoţii ale aşteptării (Așteptarea);
a despărțirii
ca străbătând sfâşiitoarea clipă

(Inima mea e tristă),

să ajungă

apoi

la

acea dulce stare sufletească, cu deosebire
prielnică poeziei, de. părere de rău, de me-

lancolie. de duioasă recunoştinţă
iubita rămasă departe (Barca).

pentru

Romanul de dragoste cu Eliza, pe care
îl credeam isprăvit pentru totdeauna, mai
are încă un scurt răsunet şi în culegerea
dela 1842,

în 7e mai văzui odată, un

ade-

văratimn al dragostei redeşteptate de odată...
„Poetul se află întrun bal, la Bucureşti,
desigur, stând rece în mijlocul atâtor îru:museţi.

1170 -

„

e

A
eee
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mac

ae

a

aa a

Atunci intraşi,
strigă el. Intâlnind-o într'un bal la Bucureşti,
avem cel puţin dovada că iubita din
Focşani nu era una din acele <«nimțe cu
picioarele desculţe», despre care ne amint
ise:

poetul în Epistola familieră.
ată-i -acum

|

faţă în faţă; privirile lor se:

cercetează 'stăruitor. Din tresărirea
pieptului ei tânăr, poetul simte că . dâns
a îl mai
| iubeşte; şi din tăcerea lui tulb
urată, ea în--

„țelege că nu-şi

pierduse

rirea ei asupra
Văzui

poetului :

peptul

tău

tânăr,

nimic. diă înrâu-bătând

de turburare,

Sub vălul ce sălta;
:
Te privii în tăcere; cunoscuşi
a mea stare.
Văzuşi puterea ta TD),
i

Întâlnirea lor fi însă trecăt
oare:
|

Dar cum se strecurară deli
rul, fericirea !
Ce

iute au
l

trecut!

Acum că iubita din 7e inai văz
ui odată,
e tot provinciala din Focşan
i, care, după cum
ar fi spus Gresset, trebuii
să fi avut nişte ochi.

destul de frumoşi pentru
o provincială, o pu-) Alexandrescu-Gârleanu
,

p. 117.

WM.
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Da

a strofă, înlătem scoate. şi din următoare
şi 63:
turată din ediţiile din 1847
vălcele

De 'ntâlnesc o dumbravă,
Un delişor tăcut,

s

răcoroase;

r păreă frumoase .
Le privesc cu durere, zic: mi-a
i-ar îi plăcut.
dacă
a,
„Dacă aş fi cu dâns
Ă
”

fusese o iubire
Vedem deci că iubirea lor
l dela Focşani,
rustică, ca şi acea din romanu
tainic al crân- ce se desfăşurase în sânul
erilor.
gului de lângă casa grănic
şani, lăsând din
Nimfa plecă repede la Foc
Ă

_nou

pe, poei în prada

unei dulci

dureri:

pot să-mi folosească, !
“Dar depărtat de tine, ce-mi
orice aş aveă ?
, şi”
“ Lumea ş'ale ei bunuri
ele să 'mplinească?
ştiu
Pustiul anui suflet
vedeă ?
trecutul, pot face a te

Pot s'aducă

şi ceasurile sfinte
Pot să întoarcă timpul
o
-Care sânt al tău dar,
ferbinte

Ca

să mai

Pal

vărs odată

o lacrimă

inimicţi oltar? !)

"

tminteri fără vre-un
Această poezie, de al
mai
e cea din urmă ce ne

farmec, prea mare,

,
nd după aceea poetul
râ
Cu
za.
Eli
de
te
eş
rb
vo
te atât de
e cu dânsa o. dragos
care cunoscus

ă, avea să fie adânc
paşnică şi de mulțumit
nu,

1 Aexandrescu-Gârlea

p. 119.
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cercat de o altă dragoste, de data asta tulbure, dureroasă şi plină de nemulțumiri.
Incepem astfel povestirea celui de al doilea roman de dragoste al lui Alexandrescu
,
„închegat în ciclul de poezii, ce: s'ar puteă
numi ciclul: Emiliei..
|
Si
Cine eră Emilia şi când a întâlnit-o, iarăş
.
nu ştim. Dar dacă nu ştim când a fost
scrisă
“Fiecare poezie în parte din acest ciclu
, putem hotărî în chip logic ordinea lor, a
unora
“faţă de celelalte, în desfăşurarea trept
ată a

sentimentelor poetului.
SE
Prin nota ei mai neiămurită, mai depă
rtată, mai senină, cea dintâi poezie închi
nată.

Emiliei, e Mângâierea unei tinere femei.
Emilia nu mai eră o «nimfă» dela
Foc„. 'Şani, ci o femeie de lumea
mare
, sau.

mai
„degrabă o artistă 1), a cărei înfăţ
işare morală

“o putem lesne întregi după
unele amănunte.
prea stăruitoare

fireşte, dar

ale poetului. Eră frumoasă,

ceeace” avea

ispititor întrînsa,

1) După corespondenţa
cu: Ghica bănuim
: că Emilia e
artista Elenca, despre care
poetul vorbeşte prea ades
e. Toate
“datele sufleteşti s'ar potr
ivi pentru această pres
upunere. :
x
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eră un fel de. inorbidezza, de lâncezeală,
ă fel de:
„poate prefăcută. Emilia întrupun

eroină romantică, palidă, plină de capricii,
desgustată de viaţă,
-:
noscut:

înainte:de a o fi cu-.

De ce urăşti- viaţa, tu fiica Armoniei?

.

Dece dintr'al tău suflet nădejdea ai gonit?
Care dureri ascunse, vrăjmaşe bucuriei,
A vârstei

.

nălucire şi visuri ţi-au răpit ?

Tu n'ai deşărtat cupa ce încă este plină,

sau nectar,
“Tu nu ştii de-ţi păstrează otravă
t suspină ;
cuvân
fără
astfel
l
Zetiru
!
Dar plângi

Toată lacrima'n ochi-ţi e un

ărgăritar 1)

Poetul fă lesne ademenit de această m07-

tă de.
bidezza de floare abia deschisă şi bătu

i |
bruma unei toamne timpurii. El se grăb
ară-..
fireşte să mângâie pe «tânăra femeie»,
, că toate:
tându-i că toate îi zâmbesc pe lume

biruitoare.
_se închină dinaintea frumuseţii ei

ea din
Pentru. ce să fie tristă? ce cunoaşte

necazurile
viaţă ? A; dacă ar fi avut şi. ea
tinereţii

atunci, da ! Şi în chip
lu— i,

dibaciu poetul

foarte:

descrie melancolia - ce-i ve-

stejise. fruntea de copil, îi arată

mormân-

părinţi,
tul deschizându-se pentru a-i înghiţi
» Alexandrescu- Gârleanu,

p. 122.
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fraţi,

”

rude,

cu dânsul...

E. LOVIXESCU.

îi arată cât a fost de rea lumea

Nimicnu apropie mai mult decât

durerea ;- de unde
. meie,
|

poetul

«mângâiâ» pe tânăra fe-

se. zugrăveşte aşă că: la urmă

-are el nevoie de mângâiere...

|

După aceste lucruri îndepărtate, după atâtea îndemnuri la viaţă, la veselie, şi după

mărturisirea

melancolicei

lui

copilării,

eră

foarte firesc ca poetul să lunece şi la
măr-

turisirea cea mare :

dragostea

ce-i

încolţise

în suflet, şi care.î] făcea să . uite de
toate
suferinţele lui :
N

Eu
Mă

când te-ascult, uit toate, uit
chiar nenorocirea
afli “n altă lume uimit şi
încântat.

„Aici. voiăsă ajungă şi trebuie să mărt
u-

„Tisim că şerpuitorul drum.-străbă
tut de poet
e meşteşugit. Pentru a întregi ico
ana Emiliei
trebuie să mai adăogăm că ea
eră şi o mi-

nunată artistă. Cele din urmă
două strofe ale
poeziei sunt închinate .ar tei
cu care ştiă să
“scoată din clavir sunete
argintoase ce: întovărăşeau voce a ei fer
mecătoare:
Subt degetele tale, în
sunete-argintoase

Clavirul când răsună,
când dulce preludezi,
Deştepţi în al meu sull
et acorduri fioroase,
A

patimilor stinse cenuşă
înviezi.

”

| 1%
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eşte; Talentul, frumuseţea, adisca pătim
să ţii;
poate
tu
şi
De soârta cea obştească
ăgubeşte:
desp
te
cum
ă
natur
ta
„Dar vezi dreap
!).
ii
Glasu-ţi este esenţa cereştii melod

i tacem
Cu Prieteşugul şi Amorul Emilie

un pas mai.departe.

Nu

mai e vorba de“

nu
; poetul
o «tânără femeie», ci de Emilia
nume sau să-i
se sfieşte s'o: numească pe

ai la hodea un nume. Ei stau totuş num
Şi
prietenia de dragoste.

tarul ce desparte
cum

după

poetul

în Mângâierea,

întrebu-

a-i arătă dul- .
inţase toată dibăcia pentru
ancoliei— tot
ceața vieţii — el, poetul mel

facă să treacă
aşa acumse strădueşte s'o
acest hotar.

|

ca şi MânEmilia şovăeşte. Poezia e deci
timentală
un fel de argumentare sen

gâierea
şi chiar pasională.

o

eră ceea
care după toate arătările

Emilia,
oasâ», iubiă fie
ce am puteă numi o «vapor
ărie, — numai
din sinceritate, fie din cochet
otriva acestei iubiri neîn-

“din prietenie. Imp
cu o” înflăcădestulătoare se ridică poetul
, îi spune el, că
rată logică pasională. — Zici
dartrecătoare ?
dragostea e o patimă cu mplită
D Alexandrescu-Gârleanu,
"a.

p. 124.

,
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— Foarte

bine.

Dar ce nu-i trecător? Vara

“nu se duce ? trandafirul nu se
.vestejeşte?
bucuriile nu se risipesc ?
'

Dar, căci iarna şi durerea

Sânt condiţia vietii,

N

“ Trebuie să las p'ăcerea,
- Bunurile tinereţii?

-

Căci zâmbirea-ţi graţioasă
.

Vremea

o să ţi-o răpească

Trebuie, cât eşti
Nimeni

frumoasă,

să 'nu te iubească? 1)

"Şi dacă toate sânt trecătoare,
de ce nu
ne-am

folosi -atunci de ce se iroseşte
2. Să
ne bucurămde ceeace ne aduce
fiecare clipă.
Car
pe

diem:
O

|

ascultă-mă, dorită,
„Scumpă, dragă Emilie!
O zi bună, fericită,
E o parte din vecie.

“Tot aşa cum. iarna vin
e

-

du

tinerțe vine bătrâneţea. Tin pă vară, după
ereţea trebuie

deci

trăită.

Versur

ile sprintene în . care
poetul îşi încheagă acea
stă ideie sânt vrednice de
a fi citate:

D AlexandrescuGârleanu,

p. 59.
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Când din hora 'ncântată;

Ce vieaţa ta cuprinde,

Cu o faţă întristată,

Graţiile s'or desprinde;
Când

odată şi-or luă sborul

“Tinerețe, bucurie;

i

De-i potti, atuncl amorul, î

e

L'om numi o nebunie.

|

iţi voiu fi prieten, frate,

lţi voiu îi orice îți place
o
toate
de
şi
Şi de lume
.
impreună ne-om desface)

7

atât de stăpân:
Poetul atât de. sfătuitor,
Mângâiere şi
de sine, atât. de şăgalnic din
c

ajunge
din Prieteşugul şi Amiorul

'zărim
în De ce suspin, în care

elegia

o notă mult

ştim dacă pasul
“mai pătimaşă, deşi încă nu
dragoste fusese
cel mare dela prietenie la
îşi pierduse toată
săvârşit sau. nu.. Poetul
atât de întreisteţimea, ce-l făcea. să. fie
el ajunsese acum
prinzătorşi de vorbareţ ;
a
|
la suspine:
?
"Şi cum pociu a-i răspunde
va a seascunde?).,
Dar taina mea e tristă şi

p. 60.
“ D “Alexandrescu-Gârleanu,
p. 120.
2) Alexandrescu-Gârleanu,
E.

Lovinescu:— Qrigore

Alexandrescu.

- -

>

-

Dece m'ai întrebat?
Eu ştiu cam suspinat
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ÎN
a

Cunoaştem

ascunde. Toată

n0i :această

lumea

taină

o

ce vaa se

înțelege, . afară

numai -de. cine ar trebui S'o înţe
leagă... Sus-

pinele se înteţesc astfel, fără a
li se aduce
vre-

o alinare. Emilia, vicleană
şi cochetă,
ține în lanţurile- ei omfalice
pe sărmanul

poet, ce se sbate în zadarnice
plângeri şi
rugi.
Poetul, amestec

de

amăgire

şi -de

- pătrundere, într'o clipă
de lim pezire, în care

poate Eros îi desfăcuse legătu
ra dela ochi,
scoase atunci acel bărbătesc
strigăt de
nem
ulţumire, care e Când

pacea...

Ceeace

dar o să guști!

a

eră Așfeptarea pentru ediţia
din
„1838, prin felurimea şi
bogăţia sentimentelor,

prin dulcea emoție a nelămu
ririi, şi |
apoi de odată prin înălţarea
cugetării spre
culmi

mai senine, este Când
dar o să guşti
pacea, pentru ediţia
din. 1842, prin vehe„menţa simţirii, prin ton
ul bărbătesc şi ener.
gic, ce ne ami

ntesc pe Eminescu. Se
vede
„Că poetul suferise destul
de pe urma acestei
dragoste

atât de tulbure,: şi
i: se urâse
de o iubire, izvor :
de amărăciune. Răsvră
tirea lui se ridică
nu numai. împotriva
Emiliei, ci împotriva
dragostei în sine, car
e

o.

strecurându-ni-se
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în“ suflete;

moleşeşie,

ne

ne împiedică dela orice alte năzuințe “mai
înalte şi mai bărbăteşti :Nu sânt patimi mai nobili, mai mari, mai ăudate,
- Mai vrednici să s'aprinză în inimi bărbătești?

_Nădejdi, viaţă, cinste, simţirile întocate,

Femeii le jertfeşti!
Crezi tu că pentru

tine răsare

sau sfinţeşte .

Acel uriaş falnic,al zilei domnitor?

La patrie,la lume, la tot ce.pătimeşte,

,

"Nimic nu eşti dator? !)

„versuri ce ne amintesc, de
ale lui Leopardi.

Crezândi-se

unele -sbucniri
i

pe sine, el sfarmă

stăpân

cu mânie lanţurile robiei:
Eu lanţurile mele le sgudui cu mânie.
Ca robul ce se luptă cun

jug neomenos.

.
Ca leul ce isbeşte a temniţei tărie,
|
,
furios.
geme
Şi

_

Ridică

|

fruntea sus, şi într'o

recunoaştere de
trufaş :

scoate

sine,

minunată

acest

strigăt

o

gândirea,
Natura p'a mea Îrunte a "'ntipărit
mea:
a
povar
este.
A cugetă mari fapte
mărginit
Cel ce numai în sine şi-a
2.
ea
de
nic
nevred
E

simţirea
.

1) Alexandrescu-Gârleanu, p. '68.
a din 1847.
2) Versuri suprimate în ediţi

..

:-
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-

"In. urma acestui: strigăt de

răsvrătire, -

ne-am aşteptă ca romanul cu Emilia
să se
isprăvească, dacă „Naim ţineă seam
ă că
aceste răsvrătiri în - dragoste nu
stăruesc

-mult. lubirea, fiind

prea puternică, rămâne

încă biruitoare:
„Dar

rana

e adâncă

şi patima

cumplită,

Şi lacrima de sânge, obrajii
mei arzând,
Resi
rânge

frumuseţea,

Ce o' blestem

icoana

plângând! :

osândită,

“

O văz ziua și noaptea, seara.
şi dimineaţa ;
"C
a
Voiu

un rănit de moarte simţ
în piept un fier greu ;
să-l trag: fierul ese, dar
însă cu vieaţa,

Şi cu sufletul meu!

Cu

acestă

ÎN

a

minunată

poezie.de răsvrătire,
care se potoleşte ca un
val de mare ce se
ridicase împotriva unei
stânci,-pentru a se
sdrobi

apoi -în

du-se

-în

mii

genune,—

de

stropi,

cu

rostogolin-

această

poe

zie, se
încheie romanul de
dragoste al lui. Alexan
“drescu cu Emilia,
în culegerea dela
1842:

Dar palida şi vicleana
Emilie eră din acele
ce ştiu încătuşă pentru
! mai multă vreme
simţirea unui bărbat
; nepăsarea. ei fireas
că
Sau fățarnică îi slujia
to
cm
ai
pe
nt
ru
a-l
„ademeni pe poet
şi mai mult în reţ
eaua ne-

st
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văzută

a farmecului ei bolnăvicios. În ediţia

din 1847 putem urmări şi mai departe ro|
manul 'din' 1842.
Nu vom face decât să amintim de Frumu-

sefea D-nei***, pentrucă nu putem şti. cu
este Emilia sau nu..
*** a
siguranţă dacă D-n
După cât se pare, această poezie .ca şi În
ceasurile de mâhnire, publicată în Propă-

şirea
oparte

din 16 lanuarie 1844, dar lăsată la
în ediţia

1847,

din

e o slabă îndru-

mâre spre o-dragoste nouă, care de altmin-

teri n'a lăsat vre-o altă urmăîn opera lui
o

E

Alexandrescu.

În Frumusețea D-nei***, poetul ne cântă

în versuri foarte diafane taina frumuseţii:
de unde vine? în ce anume stă? Nu putem
şti; e un

farmec

care ne învăluie,

deşi

nu

ştim de unde se- desprinde. E zâmbirea, e
blândeţea, e tinereţea, e graţia, e acea plutire în umblet c€ ne ademeneşte, nu ştim.
Ca notă topică, cităm din aceastâ. poezie
următoarele
D-na

ea

versuri,

în“care

Ă

Şi flacăra privirei
Şi graţia zâmbirei

ne

e descrisă

.
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În ochii ei se joacă, p2 buze-i locuesc.
.
Din

preajmă-i ea goneşte,

-

Durerea ce munceşte,
Icoană-a fericirii, iluzii o'nsoțesc
1).

Pe de altă: parte,

poezia În ceasurile de

mâhnire începe cu următoarele
versuri:
In ceasuri de

mâhnire!

|

|

Se 'ntâmplă câteodată
Să văz a ta zâmbire
Şi fruntea-ţi cea curată,

|

SI

Pa care umbră tristă în veci
n'o' înveleşte,
" Pe care liniştirea şi pacea
lăcueşte 2),

_

„„ Asemănarea fiind prea mare, ne
face să bănuimcă aceeaş femeie

a inspirat

amân-

„două poeziile ; oricum eâ nu
poate fi Emilia,

de obiceiu tristă şi nu Zâmbitoar
e şi senină.
Să

ne întoarcem

acum

la Emilia,ce

chinueşte încă pe poet. Scriitorul
Barbey d'AuTevilly a spus undeva că
lucrul pentru care.
femeile au mai multă îndemâ
nare e mai întâi

să facăo. rană, şi apoi, în
al doilea rând,
s 0, vindece ?), — ceeace nu
se întâmplă însă
>

.

:

în

în . totdeauna.

Dragostea

|

1) Alexandrescu-Gârle
ani

u,

3) Aprâs la blessure,

ua

>

nu înaintase -

p. 57.

p. 172.

ce que

i

A

|

lui Alexandrescu

2) Alexandrescu-Gârleanu
,

+-la charpie,

A

les femmes

font mieux, c'est

|!
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mult; rana

tot neînchisă

rămăsese

lui

183.

.

de

de iubire din această
oarece cea dintâi poezie
|
ediţie poartă titlul de Suferinţă.

Pe cât fusese de senină dragostea cu Eliza,

revărsând un balsam de fericire în sufletul:
său
sbuciumatului poet, pe atât romanul
"cu Emilia e de viforos:
Durerea mea e mută ca desnădăjduirea,
esc.
E neagră ca şi ziua când nu te întâln
„Căci

astfel e viaţa-mi

osândită,

.

Luptându-se

"n convulsii

cum

-

-

O lungă agonie în care tu domneşti ;
-mi izbită,
La glasu-ţi, la privirea-ţi simt inima

.

nu-ţi închipueşti 1).

nobil
Pe poetulce se răsvrătise cu atât de
avânt

împotriva.

unei iubiri neînţelese şi ne-

cu. atât
răsplătite, pe poetul ce aruncase
nice—
sgomot lanţurile unei robii nevred

..
il găsim din, nou la acelaş stăpân nemilos.

vremi
Alexandrescu străbate din nou nişte
1832;
tot atât de furtunoase ca şi cele din

imi.
toate versurile lui sunt stropite, de lacr

Jcoana iubitei îl urmăreşte
inţă, încât el “se întreabă

bucură de pacea
va întoarce

cumva

cu ațâta stăru-

de-o să se poată

pământului, şi de nu se

ca stafie pe urmele.ei :

-D Alexandrescu-Gâricanu, p. 6l...

2
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Nu

d
II

o să-mi

- E. LOVINESCU
-

tu-buri

oare şi pacea

din mormânt?

“N'o să se 'ntoarcă umbra-mi,
cumplită,
Pe pasurile tale ori unde locu
eşti? E lume, e vecie atâta de frum
oasă,

="

fioroasă

Încât să uit pământul ce tu împodobe
şti ? 1),

Cu Nu, a-ta moarte întoacem încă
o pagină din acest roman de dragoste.
Că poezia
„priveşte pe Emilia, înţelegem
din versurile:
În zădar

Umbra

chipu-ţi

durerii

poartă

mânnirea,

ce m'amăgi?).

Care ne dau aceiaş icoană de Mater
dolo=
rosa, pe care o cunoaştem din
Maângăiere...

_a

Ca “document pentru

biografia sufletească

poetului, această .poezie nu ne
aduce
nimic nou. Scoatem doar presup
unerea că

iubirea lor nu . Tămăseseo iub
ire

Cum

Sar fi putut bănui

Te iubese astăzi ca mai

până

curată,

acum;

"nainte,

Ca în minutul cel încâ
ntat,
Când eu'de Pieplu-ţi
tânăr, fierbinte, Tremurând, fruntea
mi-am rezimat.

Amintirea acelui «minut»
îl urmăreşte pe

“poet, cu o stăruinţă atâ
t de

x

9) Alexandrescu-Gârleanu
,
”) Alexandrescu-Gârleanu
,

p. 62.
p. 63.

bolnăvicioasă:

|

153

GRIGORE ALEXANDRESCU

* Ferul cel roşu care-l apasă
Mâna cruzimii p'un osândit,
Mai adânci urme nici el nu lasă,
minutul

Decât

acel

dorit!). i

„încât ne face să credem

mai.

că el nu sa

|

o

|

repeţit... .-

a

jalnice iu- -

"Punctul culminant al acestei

|

biri îl găsim în /ncă o zi...

“Nu -putem şti dacă suferințele îndurate îi
sleiseră- sănătatea sau dacă o boală îl rodeă.
de moarte, în cea

Poetul se simte aproape

“În dulcele estazuri. ce simt

a

-

din urmă zi a vieţii lui:

te privesc,

când

din urmă
Şi în această

.

clipă de veşnică |

'despărţire, el priveşte îndărăt: totul i se pare
o vrajă, şi în loc să-i arunce în faţă bles-

_temul unei

vieţi chinuite,

el se îndreaptă

către iubită ca la o stea ce-l luminează din:

depărtare :
Intorc acum

RE

Ie

asupră-ţi

privirea-mi

dureroasă.

Ca cel din urmă-adio la tot ce am pierdut:

Din ceața veşniciei, “stea blândă luminoasă.
t2).
Te văz lucind departe, departe în trecu

Clipele triste, nemulţumirile; sbuciumul,
w Alexandrescu-Gârleanu, p. 63.
„> Alexandrescu-Gârleanu, p. 10.
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„_— toate sânt uitate; în aminti
renu i-au mai
Tămas

decât clipele de fericire. Mai
mult încă,
poetul cere iubitei iertare
de toate vinele .
nedrepte pe care i le-a adu
s vreodată:
Apoi dac'al. tău suflet! l-am
bănuit vr'odată,
Dacă

, nemulțumirea-mi adese
a te-a mâhnit,
E vemea de iertare:.,.
vecia ne'mpăcată
Mă cheamă... cerul iart
ă acelor ce-au iubit.:

Ajungem

acum

la ceeace .face

acestui sbuciumat: roman

„Poezia

ina, -tipărită

epilogul

de dragoste,

la

mai întâi.în Foaia

"Pentru minte, la 28 Ma
iu 1845. Deşi nu e
- decât o <imitaţie», ea
desăvârşeşte încheie"rea povestei pe care
am urmărit-o, desfăşurându-se. Vicleniile,
cochetăriile atât de
dibace

ale Eniiliei nu puteau aveă
o izbândă
prea trainică. Armele ace
stea de luptă sânt
bune num

ai într'o anumită măsură
; altmin-

teri, ele se întorc

împotriva

celui

ce le întrebuinţează. Eră. deci
firesc ca poetul să
sfârşească prin a-şi
da seama “că fusese
jertfa unei amăgiri
:
-După atâta cochetărie,
Şi necredinţă,

şi viclenie,

In Sfârşit, Nino, sim
t Că trăesc,
Inima-mi astăzi e
izbăvită

GRIGORE
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D'acea şclăvie nesuferită;

.

|

Mai mult asupră-mi nu m'amăgesc D.

m.
Flacăra . dragostei stingându-se— lege
poate
surdam et. inexorabilem ! — poetul
v, după 0:
privi, fără tremurare adm ză înpto
ru câşluptă amarnică cu sine însuş pent

E

tigarea acestei izbânzi ;

Când sdrobii lanţul robiei mele,
-

-

Doamne!

ce lupte, ce chinuri

.
grele

a fîi?).

In mâna morţii credeam

înfrângă.
Dar, însfârşit, poetul ştiu să se
etul său, şi.
Nepăsarea se înstăpâni peste sufl
nou luceafăr :
ochiilui se îndreptară către un
Nici frumuseţa-ţi

prea

lăudată,

Nici viclenia-ţi n'or găsi 'ndată

c.
Amorez astiei cum mă făles
îmi pare,
nu
rea
ă
soart
Te 'pierz, dar
e
ătoar
înșel
altă
o
eu
Caci

Mai cu lesnire pociu să găsesc 5)

o.

are»? E.
Era D-na **%* această «înşelăto
en-

viaţa sentim
cu putință. Pentru noi însă
tală a poetului se încheie aici.
3:

1) Alexandrescu-Gârleanu, p. 127.

2) Alexandrescu-Gârleanu,

p. 129.

3) Alexandrescu-Gârleanu, p. 130.

.
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- “Poezia erotică nu e genul în
care a stră“lucit mai mult Alexandrescu.
Unele din poe-

ziile lui de drâgoste,-şi mai ales
cele din
ediţ

ia din 1838 ca E7iza, sau /nima
mea e
tristă, sânt mai pre jos de talentul
poetului,
având un ton de -romanţă, poate
- potrivit

încă pentru epoca în care „au
fost scrise,
dar supărător pentru noi: Cu
toate acestea,

„două dintre ele: Aşteptarea,
din 1838, şi
Când dar o să guști pacea, din
1842, sânt
dintre cele mai frumoase. ce
a. scris Alexandrescu, întregindu-ne icoana
lui şi în această

lature, fără de care nu ar fi fost
desăvârșită.
x

$ 3. SENTIMENTUL
ÎN: POEZIILE

RELIGIOS

|

LUI GRIGORE ALEXANDRESCU.

religios în poeziile
Alexandrescu

Ş 3. Sentimentul
Grigore

lui

eră un suflet religios, pornit
Alexandrescu
să vadă îndărătul , lucrurilor nu numai
un creator divin, ci o ființă vie, veşnic
aţintită

se petrec-pe

la cele ce

pământ,

O,

voinţă energică ce hotărăşte şi conduce
totul. Numai pe alocuri i se întâmplă să
lunece la un fel de panteism poetic; în fond
Te
e deist.
cuprinsul
scurt,
în
Să cercetăm acum,
moral al Dumnezeului lui Alexandrescu, căci
după cum în sufletul nostru e iadul sau
raiul, tot aşa şi idealul pe care ni-l facem

despre Dumnezeu,
rale la care am

răspunde

ajuns noi.

înălţimii mo-

îm

_-

E. LOVINESCU

Chiar. şi în ediția din 1832 găsi
m în
Priereşugul o invocaţie la Dumnezeu,
ce
amestecă după “voința lui în cupa. vieţii
otrava şi nectarul :
Acel

al cărui nume

e scris pe cer, pe lună,

Pe soare, pe planete, pe răsărit, p'apus,

In cupa

vieţei- noastre

cu veşnica sa mână,

Nectar de indulcire peste otrava pus!).

-în minunatele! fenomene ale natur
ii.
“ Frumuseţa' lor, armonia lor oare cum ho-

tărâtă de o minte cugetătoare, au fost după

î.

- Intimpinăm. în această strofă un Dumnezeu poetic, Dumnezeul Rormanticilor,
al
lui Lamartine îndeosebi, — care se
vădeşte

„Cum

se ştie una din -«dovezile» cele
„întrebuințate pentru probarea. existenţ mai
ei lui
* Du
mneze u, pe care am putea-o numi dovad
a

poetică. Era firesc deci ca “Ro
mantici, ce
„ înlocuiseră' literatura raţiunii
prin literatura
sentimentului

"şi

păgânismul

pri

n creştinism, să se folosească de
această dovadă
sentim

entală

car

e dă câmp liber unui
şir
nemărginit de desvoltări.
poetice. De .la
concepţia unui Dumnezeu
ce se vădeşte în
fenomenele

naturii Până

) Alexandrescu- Gârleanu,
p. 130,

la panteism

nu e

|

| GRIGORE ALEXANDRESCU
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N

de cât un pas, pe care lau făcut mai toţi-.

poeţii romantici : Victor Hugo ca şi Lamar- - .
tine,

Goethe

ca

şi

vorbim

Schiller. Nu

desigur de un panteism filozofic, sistematic.
ca cel al lui Spinoza, ci de un panteism
mult mai vaporos, izvor. neistovit de 'fru-

museţi poetice. După cum în chip

foarte

firesc bănuim şi altora sentimentele noastre,

tot aşa putem: ajunge a le bănui şi lucru- |
rilor neînsufleţite. Copacii, pâraele, frunzele,

florile trăesc, sufăr, simt şi poate şi iubesc.

Dacă Alexandrescu "nu merge până la adevăratul panteism ce stă în a crede că în

fiecare dintr'insele se vădeşteo părticică a:

Dumnezeirii şi că nu e un Dumnezeu ca

fiinţă deosebită, el, cel puţin în unele clipe,
și de sigur pentru-trebuinţe poetice, pare

a crede_într'o- simţire_universală,_ce.-e_răs-

pândită în toată firea..A face să simtă, floarea
de iarbă, este a deschide largi
sau „un Firicel

izvoarele simpatiei universale,” îmbogăţând
motivele de inspiraţie. De aceea mai toţi

poeţii nu s'au dat îndărăt dinaintea acestui
panteism

născător

poezie,

de

pe

care. îl

din
găsim şi în Alexandrescu, chiar în una
i ale sale, în Prieteşugul :
cele dintâi poezi
Grigoce Alexandrescu
FR.[ 1 ovinescu. p —

.

E

Î9I
cr
cp,
LOVINESC
aa
a a
minti Ui

III

_II

"Urechea mea ascultă toren
tul ce plesneşte,
„ Talazul ce se sparge de malul
său plângând,

Şi glasul meu le'ntreabă ca noi
de pâtimeşte, :
-Şi tot are un „cuget, o vorbă şi
un gând!).. -!

-

În

Intristarea, găsim de asemenea acee
aş

invocaţie a unui-Dumnezeu al fenome
nelor
firii : .
Si

Fiinţă făr' de nume
|
“Ce paserii dai sbor.
Ce mărilor dai spume,

- Ce omului dai lume,
Şi apelor isvor.

Ce pui copaci pe munte,

Pe

ÎI

ceruri curcubeu,

|

Necazuri pe a mea frunte,
Ca turiile crunte,
|

Slăvite

Dumnezeu -

"Din bolta de mărire
Coboarâ-te p'un nor
Alin” a mea simţire
i

De

rele pes:e: fire;

Ori voie dă-mi să mor!2)..

|

-

„Trecând la ediţia din
1838, pildele se în„mulţesc. In - ciclul Elizei, în
minunata poezie

“Aşteptarea, poetul gândindu-se de
odată la
0, viaţă liniştită, pe care ar petrece-o undeva

departe, întrun Colț uitat, găsim

——_

"9 Alexandrescu-Gârle
anu,

p. 102.

,

p. 95.

! :) Alexandrescu-Gâ
rlcanu

un scurt
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imn de credinţă şi de nădejde îi acel ce
ne arată calea cea bună, şi al. cărui. spirit
stăpâneşte

în toate-: -âdăpostu-

pretutindeni

rile, fie ele cât de mici:
ea, |
„Sătul de mari nimicuri ce nu dau fericir
irea,
Câtânid în viaţă pacea, şi 'n pace mulţum
.
neştiut
Ca râul fâră nume, aş trece,
locueşte,
Or cât de mic e templu, dar tot îl.
:
eşte
stăpân
cerul
şi
tul
pămân
ce
Acela
Sa născut!
Numai pentru- -a lui slavă şi omul
într însul! El poate

Nădăjduese

- Un drum fără -primejdii,
nedrepte,

De asupriri

să-mi

.
.

-

ar ate

cărări nesemănate

de curse vicleneşti.: TR

al poeIn Candela, sentimentul” religios.
dela
tului ia chiar o întorsătură creștină. Can
nă» din
işi răspândește «religioasa sa lumi
naintea icoanei Mântuitor ului :
Emblemă- -a bunătăţei,
„Ea par'că

maniăitoare rază,

ă
priimeşte. şi par'că “ntăţişeaz

Rugâciunele

noastre "stăpânului

obştesc!3).

pilda neIn viaţa lui, Mântuitorul a fost
dânsul să
dreptăţii celei mâi crâncene: “dela
căci va veni
învăţăm deci răbdarea, dreptatea,
vom înfăţişă
şi clipa mult așteptată, când nen
1) Alexandrescu- Gâricanui, p. 110.
2) Alexandrescu- Gârleanu, p. 5

-
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„dinaintea lui cu toţii,
cei ce nedreptățesc
şi cei ce sânt nedreptăţiţi
. Intr'un cuvânt,
poetul crede în. judecata
viitoare:
Te
*

Dumnezeu

ce de

faţă pe cruce

se arată,
El care a nedreptăţii
e pildă de'ngrozit,

Imi spune că 'naintea
-i se va vedea odată
Cel ce nedreptâţeşte
cu ce] nedreptăţit.

Atunci creştinu-acela
cu fruntea în ţărână
,
Dar cu otrava!n buz
e şi cu .ferul în mân
ă,
Umilit ca

să'nşale, şi blând uci
gător,
Tronul Dumnezeirii „cu
m va „putea să-l. vază,
“Când la un semn put
ernic se vor clăti cu
groază
„.Cerurile-aşezate
pe polurile lor ?1).
-

„_

Noaptea se. risipeşte
, ziua se “apropie.
Clopotele chiamă pe
credincioşila biserică.
Frumuseţile firii ce
se dezvălesc de odată
la ivirea soarelui, scot
din lira poetului alte
câteva versuri de en
tusiasm pentru un Du
m„ Nezeu, ce se vădeşt
e prin atât de minu
na
te
mărturii : firea într
eagă pare” a cântă
un
-imn de slavă
creatorului :
”

a ————

Ma

1) Alexandrescu
-Gârieanu, p.5
2 Alexandrescu
-Gârleanu, p
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“Tot in această ediţie inai găsim o bucată

- pe de a întregul religioasă, intitulată Rugăciunea, în care. poetul cere de la. «al totului
părinte» să-l îndrumeze pe calea virtuţii,
să-i potolească

sentimentele

rele,

să-l

facă

să dorească al omenirii bine, ceeace ne arată
concepţia pe: care și-o făceă el de. Dumnezeu..
Mai vedem dintr”o altă “strofă credinţa poe- .
tului în nemurirea, sufletului:
|
„Şi îă bun cae totdeauna al meu suflet să -vază
Lumina aşteptată, a nemurirei

|

rază,

Dincolo de mormânt,
| Acolo unde viaţa cea veşnică zâmbeşte.
Sărmanului acela ce'n viaţă pătimeşte,

.
o

Gonit p'acest pământ !).

Dumnezeul

lui Alexandrescu

e

Dumne-"

zeul Bibliei : ziditorul lumei: cu un. singur

cuvânt şi după un- plan. veşnic;. înaintea
lui noi nu.cnsemnăm

nimic.

El se vădeşte

în toate, în mare și în mic, în globurile ce
„se răstogolescîn spaţiu, ca şi în boaba de
rouă ce licăreşte în iarbă. El e drept şi nu
cunoaşte

părtinirea. Alexandrescu crede aşa

dar întrun Dumnezeu

înzestrat cu toate în-..

suşirile morale de-desăvârşire, un Dumnezeu
E! Alexanârescu. Gârleanu, p. 48.

198

“i. Bi LOVINESCU

.

judecătoral . faptelor- noastre.
— Cu toate
aceste, după cum am văzut, din
trebuinţe

poetice, el lunecă uneori, dacă nu
la concep
ția panteistică a. unei „divinităţi
neînsu-

leţite ce se” vădeşte în
întreaga. fire, cel
puţ

in la ceva ce ar păreă un
fel de pan-

| teism, pe

care

îl găsim

„din Rugăciunea i

chiar

>

întro strofă

si

Cu tunetul din Ceruri tu
ocoleşti pământul ;
“ Infloreşti cu natura şi
răcoreşti
cu vântul. i
“Esti viaţ

a ce ne-ai dat,

|

Ascultă dar, Stăpâne, supu
sa: rugăciune
Ce sufletul o'nalţă, ce
inima depune
La tronu-ţi ne'ncetat
1),
.
|

Religios şi creştin, în toată
puterea. cuvântului, el crede în nemuri
rea. sufletului,

în viaţa viitoare. EI e-un_spirituali ;
de
st

multe ori numeşte.
şi «nemuritor:>.
.
Ştiu bine cal

meu

sufletul ceva - «sfânt».
ia

suflet e sfânt, nu

'mbătrâneşte 2),

zice el în <Miţumir
ea»_din 1842.
: In Epistola Către
Voltaire "vedem.

în
Alexandrescu. un. creştin”
militantUn
. pasaj
întreg cuprin
de . o -imputare.

1) Alexandrescu-Gârleanui, p.
49,

2) Alexandrescu- Gârleanu,
p. 126.

lui Voltaire,
=
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pentrucă prin necredinţă şi. învăţăturile lui

a surpat temeliile creştinismului, gonind, încă

odată pe om

din Raiu: _

Tu, ca odată Satan,.pe om din raiu Pai gonit: Nădejdea rodul ceresc în inimi o ai călcat ;
Si care despăgubiri în locul ei ne-ai lăsat?
Ucideri şi destrânări,

eată ce-ţi sântem

datori !-

Viaţa-ai- făcut-o grea sărmanilor muritori,
Ear pe sceleraţi i-ai scos din jugul lor neplăcut.
Vor în zadar a-ţi găsi un cuget ce Mai avut;

...

A zice că te-ai luptat abuzul să războeşti; !
surpat în dogmele

Nu, temelia-ai

Vedem, -din

aceste

creştineşti!) !

versuri, “în

Alexan-.

drescu nu numai un spirit religios ci şi un
teoretician al creştinismului. Distrugând sen-

timentul religios din oameni, nu numai că
ci
'alungăm . nădejdea într'o viaţă viitoare,
irea
și în răsplata faptelor buneşi în pedeps

înicelor rele; cum însă frica e începutul
îndemn..
jelepciunei, lumea lipsită de, acest
ării... cu
se lasă în voia răutăţilor,a desfrân

alte cuvinte, cam
taire : dacă

ceeace spunea însuş Vol-

să-imar fi Dumnezeu, ar trebui

născocim noi.
7
,
205.
p.
1) Alexandrescu-Gârleanu,

o

$ 4. POEZIA SOCIALĂ ŞI PATRIOTICĂ
A LUI

GRIGORE

ALEXANDRESCU.

lui
Ş 4. Poezia socială şi patriotică a

Grigore Alexandrescu

multe
Poet al suterinţii şi al nădejdii de

, 1832 până la urmă, poet .
dela
ori_înşelate
e
— Grigor
al dragostei între 1837 şi 1847,

ecAlexandrescu nu e numaiun poet subi

ala: durerilor
tiv al bucuriilor.- şi -- mai-—ales

obserlui, Înzestrat cu un. ascuţit spirit. de_

'o ade:
vaţie, „ce-l făcea să se simtă într lume
vărată lume de oameni şi nu într'o

- înţelegător al.
de umbre, altruist_şi deci
r
cărilodin
durerilor altora, pricepător al miş
inţe
al năzu
jurul lui, luat de valul cuceritor

Grigore Alexanlor şi idsalurilor neamului,
mai
drescu este şi'un scriitor social de cea
mare însemnătate, care. împărtăşeşie

bucu-

2U

”
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|

riile şi suferinţele

contemporanilor, punându-se prin versul său
înflăcărat în fruntea
unei mişcări, sau biciui
nd prin ascuţimea
observaţiei lui viţiile
obşteşti.
|

Vom

aveă de cercetat în Ale

xandrescu,
şi această latură a
talentului său, cea mai
frumoasă poate; îi
vom urmări inspiraţia

sa socială

şi pat

riotică pe rând, în toa
te
culegerile poeziilor
lui şi în toate genurile
pe care le-a încercat
: meditaţia lirică, fabula şi epistola.
e

Născut la Târgovişte,

pilăria

printre

ruinile

petrecându-şi

ei ce-i evocau

mai curată glorie a
neamului

cocea

nostru, eră
în țesătură elegiacă
a
operii lui
de tinereţă să se
împl

firesc ca

eteasc

ă chiar dela început şi firul de aur
a] inspiraţiei patriotice.
Vr

emile de redeştep
tare naţională în
care
irăiă poetul, precum
şi pilda vorbitoare
a
slavei străbune ce
insuflase pe Cârl
ov
a
şi
aveă să insufl

e şi pe bărbătescul
Eliade, nu
Puteau să nu smulgă
din lira lui îndurerată,
versuri de en
INOşcască.

tusiasm

pentru vrednicia str
ă-

“ GRIGORE ALEXANDILESCU

Ne aducem aminte de Adio

205

la Târgo-

vişte, una din întâile licăriri ale talentului
poetic a lui -Alexandrescu, scăpărată din

mijlocul ruinelor ca un vultur speriat ce se
ridică deodată din umbra unor stânci pentru
a pluti pe deasupra :
adâncită .
«
" Culcat paste ruine, subt care
E slava strămoşească şi umbra de eroi,
In linişte, tâcere, văz lumea adormită |
Ce uită “n vremea nopții, necazuri, şi nevoi Di

cântă poetul. Nimic nu lipseşte : slava strămoşească e închegată în ropotul armiilor- şi
în sgomotul taberilor. Mai mult decât atât,
chiar. şi

în

această

întâie înstr unare,

poetul

ne evoacă icoana «tiranilor», ce va străbate,

atât de des poezia socială alui Alexandrescu.
Şi
Se
- Al
Pa

|
pe ţărâna-aceea, de 'care odineoară
d,
iremurân
frică
de
tiranii
u
spăimâta
nopţii tâlhar vine, şi paseri cobe sboară.
monumenie, trece piistorul şuerând.

Scurta apoteză a vremilor străbune se
încheie aici. Am văzut cum printr'o cotire
neaşteptată poezia eroică se preface din-"
tr'odată într'o elegic personală, pe care am.

avut prilejul

s'o

cer cetăm.

A Alexandrescu-Gârleanu,

p. 134.

Această

notă

|

20.
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_elegiacă şi subiectivă 'Se păstreaz
ă peste tot

în cele cinci poezii ale ” ediţiei

după

din

1832,

cum nota erotică stăpâneşte inspiraţ
ia

culegerii din

1838...

A

E vremea să facem aici -o observaţ
ie mai
generală asupra lui Alexandre
scu: Poetul,
“pe lângăo simţire încordată,
mai. eră în-

zestrat şi cu uri puternic dar de
observaţie

„a lumei din afară, şi cu o intelige
nţă vioae

şi primitoare. EL eră un intelectual,
nu'numai

prin larga lui cultură,ci şi prin
felul

luide

a vedea

lucrurile, de a se ridică
.
peste dânsele, îmbrăţişându-le
în. legăturile
„lor, privindu-le sub unghiul
veşniciei şi
"pe
ntru

a le cerceta la nevoie în
toate. amă-

nunțimile lor.
Vom

aveă

NR

prilejul să arătăm cum

poetul
se rupe adese din desfăş
urarea înceată
a poeziei, pentru a se.r
idică deodată .la
priviri mai rotitoare, Ja teor
ii mai abstracte,

„de 'cele mai multe: ori fru
moase, dar în
paguba economiei fireşti
a poeziei. Multe
din bucăţile

lui din 1838 şi 184

2 sânt pre„sărate de astfel de <desvo
ltări», pe “care.
apoi poetul le-a. înlătura
t, în parte, în culegere
a

din

1847,

atunci când,

în floarea
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“talentului său, îşi dădeă mai bine seama de
arta compunerii şi de armonia ce. trebuie
să domnească între” deosebitele . părţi ale

unei poezii. Observator ascuţit, pomit re-

pede spre idei, generale

şi spre satiră, vom

erotice versuri_de

coprins

lui

în poeziile

aveă de deosebit până şi

teoretic,

sau de

-

observaţie amară şi morălă asupra ticăloşiei |

Ă

-ii oamenilor.
şi răutăţ
vremii

d

Chiarîn minunata lui Așteptare, în care se încheâgă atât de bine clipa sfântă a
aşteptării — cea

mai | prețioasă dintre

toate,

pentrunucăe amestecată încă cu nici 0
desamăgire — în această poezie: de emoție:

sbuciumatăîn jurul unui

singur moment

sufletesc, găsim deodată o abatere din mer-

sul ei firesc,.. Poetul se smulge. din vraja |
dragostei pentru.a se uită în jurul lui, unde :
nu vede decăt nedreptate, prostie: târâtoare,
prefăcătorie!):

. -

Aa

.

A

puteri găseşte,
Inima mea într'insul (în, umor) nouă
De-așa

despreţuire

curajul

umileşte :

-

.
Poate fără aceasta şal meu ar fi slăbit.

N'am văzut nedreptatea de drepturi întărită,
Cu cuvântul puterii asupra “mea pornită;
Şi însuşi” neştiința destul nu m'a gonit?

7) Alexandrescu-Gârleanu, p: 109.

îi
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Ici prostia târâtoare

fo

IRRD

aaa

stă c'o frunte semeaţă;

Colo ipocrisia de două 'feţi măre
aţă, |

Subt masca de prieten, ce
cearc' a mă prăda;
Dincoaci îndemnul firii trece
de vină mare;
De ce vântul să suile şi
pasărea să sboare *

ŞI

cine i-a dat voie prin frunze
a cântă ?,

Versurile aceste potrivite pentru
o satiră

sau o poezie socială — şi ştim
că pricina

de căpetenie a melancoliei poetul
uiîn 1838
“eră răutatea „oamenilor»,
pe Care
înce-

puse s'o cunoască,

tot aşa precum. în 1832

fusese. pierderea timpurie a
părinţilor săi— .
ele
mentul

acesta

intelectual

de

observaţie

filnd amestecat . într'o poezie
. erotică, îi
„strică economia ; foarte bin
e a făcut deci

poetul înlăturându-l din ediţ
iadin
: 1847,—
care e şi cea mai cumpănită
şi mai chibzuit închegată. |
a

In Meditaţia; din 1838, observ
ăm acelaş

“lucru.

Aa

Da

ICE
„La vederea monumentului de
pe câmpiă
Brăilei, poetul 'se ridică la
consideraţii mai

largi asupra nimicniciei vieţ
ii şi a zădărniciei slavei, ce stă:
în marmură deaSupra

mormântului,

abiă mai e un pumn

pe

când înnăuintru.

de. oase... Deodată

însă se rupe din acest
sbor de vultur, pentru

GRIGORE
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a lunecă într'o. cercetare
amănunţită a
îndemnurilor faptelor noastre. Frumos: e,. : :

zice el, să adăpăm

pământul
cu sânge

de:

tirani (întâmpinăm . cuvântul pentru a doua.
oară), dar aceasta o facem numai .rare ori.

pentru binele obştesc, ci, mai adesea pentru
vre-un folos personal :
Dar

cine e

acela,

pe

care

conştiinţa

II va ierta să spue, că or la ce-a lucrat,
Pentru

obştescul

bine,

i-a fost toată silința,

Că la îolos în parte, de loc n'a cugetat?!).

Urmează. apoi opt. strofe de: cercetare a
faptelor noastre, reuşite însine,. dar :întro prea slobodă legătură cu idea centrală
a poeziei, care e că slava după: moarte nu
poate îi o mângâere pentru cei ce au mu-,
t.. Am făcut aiurea observaţia că Alexan-,
dracu e un amestec 'de entusiasm şi de

„“criticism şi că foarte adesea îşi curmă.

de,

- odată sborul pentru a cercetă cu o privire
"iscoditoare spaţiul străbătut; îşi cumpătează
“avântul parcă din. frica: de a 'nu fi: prada|

unei amăgiri de sine.. „Ii Meditaţie, ca şi|
în

alte „poezii,

ce

vom

L Alexanărescu-Gârleanu,

cercetă

p. 81.

în

urmă,

.
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Surprindem 'aceiaş înfrânare a lirismului în.

“avântul lui măreț, aceiaş cercetare bănui:
"toare de jur împrejur pentru a nu se

înşelă pe. sine, aceiaş cădere din înălţimele:

- senine ale sentimentului deslănţuit, în adân2 cimile văilor. Poezia ia: astfel - înfăţişarea
“unei cercetări de ordin intelectual, a -unor
dezbateri. rânduite cu scumpătate; sborul

„” îalnie şi

-

rotitor al vulturului e înlocuit cu

pasul mărunt al unei păseri de curte, care

scormoneşte cu ciocul viermuşorii din : ţă-

rână ; în

loc de a se adăpă

rață a scobiturelor stâncilor de

din apa

pe

cu-

piscul

munţilor, el vine la sghiabul unde se adapă

toate păsările curţii, turburându-i apa...
_- Această impresie ne fac strofele de
cer-

cețare a îndemnurilor faptelor noastre, (de

altminteri înlăturate în ediţia din
1847), care

curmă

|

s

|

desfășurarea

măreaţă

a

ideii. Nu

puten totuş să nu cităm următoarele
strofe :,
e
Si
S
|
|
RR
: 3.» Ce rar se nasc acele duhu
ri mărinimoaşe,

„Care nestăpânite de patimi
sufleteşti,

„*

“Şi fără să privească la 'npa
rtele foloase,
Pentru

nimic

_ Aceştia,

Legi,

între

locuri,

fae bine, ca duhurile

Oameni

sau

nu

credinţe,

pun

deosebire,

pe ei nu

|

cereşti !
N

îi: opresc; .

irei

oela

Tot scoposul le este sărmana omenire..
Şi ajută de obşte pe cei ce pătimesc;

mm
e a
moc

>
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"Astfel stăpânul zilei întinde-a sa căldură,
Ori unde e viaţă, şor unde e pământ;
Aşa ale lui raze se 'mprăştie ?m natură;

-

Şori în ce loc al lumii în patria lor sânt).

care, deşi în afară de motivul de inspiraţie
a Meditaţiei; sânt totuş de însemnat prin

nobilul avânt al poetului pentru bărbaţii ce luptă spre folosul omenirii întregi... Găsim
aşadar în aceste versuri o înflorire a ideilor
umanitare, pe

care le vom: înţelege

şi mai

bine când vom aminti împrejurările politice,
în care se amestecase poetul.
Sa

In Candela ca şi în Meditaţie, dăm pesteo ieşire războinică împotriva «tiranilor».
Atunci ca şi acuma, viaţa neplăcută:,
Când sânt la răutate firanii mărginiţi?
Veacurile stau faţă, şi vremea

|

cea trecută

Ne arată atâţea slăviţi nenorociţi
!2)

7

Nu trebuie să uităm
că în 1837 sântem
pe vremea lui Alexandru Ghica.. care prin
politica lui rusească ridicase împotrivă-i tot
partidul naţionalist, în fruntea căruia se află;
1) Alexandrescu-Gârleanu, p. 85, nota.
2) Alexandrescu-Gârleanu, p. 54. Versurile au. îost

turate din ediţiile din 1847 şi 1863.

2

p.
întă-

e

a

Ion Câmpineanu.
Epistola

O mărturisire găsim şi în

familieră, trimeasă

unde Alexandrescu
eră

niceri.

din Focşani,

în corpul de gră-

Sa

Şi tu, înţelept prieten, care-adese ori
mi-ai dat
. Poveţe folositoare ce eu nu prea le-am
urmat;
Tu ale cărui gânduri,

sânt vrednice

u să "mplini.

„ŞI-o. dreaptă răsplătire, merită a
dobândi,

|
"De se vor pune vr'odată, în cumpenil
e 'cercşti,

„ La porţile veşniciei purtările omene
şti,

- Adio!1).

:

-

:

«Gândurile» lui Câmpineanu, căro
ra le
doreşte isbânu
ndsân
ă t decât campania
de răsturnare -pe care o duceă
împotriva
lui Ghica,şi mai ales împotriva
Ruşilor, ce

„uneltiau cunoscută

modificare

în Regula

:
mentul Qrganic.. In ediţia din 184
2; poetul

prefăcăi versul:

în:

.

|

„Tu ale cărui gânduri, sânt
vrednice a să "plini:
.

Ale cărui fapte bune sânt
vrednice a se cinsti.

de oatece

«gândurile».

lui

împliniseră cel puţin în' Câmpineanu: se
parte: Alexandru

Ghica fusese răsturnat.
Toate aceste versuri,
i) Alexandrescu- Ga
rleanu, p. 192.
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în care se biciuesc tiranii nu sânt aşa dar
lipsite de un înţeles apropiat ; ele ne arată
şi atitudinea politică opoziţionistă şi uma-

nitară pe care a avut'o. poetul în epoca
dintre 1832—38, prin, puternica înrâurire
a lui Câmpineanu. Căci nu trebuie să uităm
că lon Câmpineanu pe lângă naţionalistul

şi opozantul înfocat din Obşteasca Adunare,
mai eră şi umanitarul înființător al socictăţii secrete din sânul Societăţei Filarmonice, un fel de francmasonerie foarte puţin
acoperită. Câmpineanu mai eră acela ce

desrobise .pe ţiganii de pe moşia lui, însu: şindu-și ideile de libertate şi de umanitate
ale Apusului.

Aceste

- idei

le

îmbrăţişă

Alexandrescu dela Câmpineanu; de
le găsim adesea în versurile lui.
Pentru

a urmări

însă

şi mai

şi

„oarece

bine

atitu-

dinea politică și patriotică a lui Alexandrescu

a trebui s'o studiem şi în genul literar, în
care s'a ilustrat mai mult, fiind fără potrivnic în literatura românească: în fabulă.

Fabula
mai

nu. e o

mult de

operă

observaţie,

de inspiraţie,
şi

ştim

ce

ci

ager

observator eră Alexandrescu. Vom aveă
altă dată prilejul să arătăm cu ce simţ mo-

21
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ral nobil şi mărinimos eră înzestrat poetul
şi în ce măsură neobişnuită aveă el darul

de a prinde scaderile celor ce-l inconjurau.

Pe lângă aceasta, Alexandrescu, luat de
valul politicei ce se făceă în jurul lui
Câmpineanu, mai găsi în fabulă şi un câmp
de activitate politică şi patriotică, foarte
acoperită, clar nu mai puţin răsunătoare,
care

trebuie

cercetată

lebăda şi puii
cea

mai

isbutită

cu

deamănuntul.

corbului este, daca nu
fabula,

una

din cele mai

cunoscute prin pedeapsa ce atrase asupra

poctului, cel puţin după cât ne spune Ghica.
Am arătat totug aiure ca fabula fusese pi

blicată în 1535, în timp ce poctul în inchis
mult mai târziu. E cu putinţă deci ca pricina
acestei măsuri să fi fost mai de graba cdrul
ISI0. poezie

mai

revoluționar

bila şt puii corbului.
De

altminteri

iului atitudinea
dita. Puii

corbului

şi în

/ebăde

de căt feşi puii cor-

patriotică a poetului
sunt

Românii

cu vorbe dulci de Rusia :
a câini ne-o leat ae acasă,
Nea spa că La a ca mac

ev

adeneniii

Bi,

GRIGORI: ALEXANDRESCU Are feluri de mâncări ;

|

Că ce prinţ de dobitoace,
Că pe noi-va a ne Îace,
Să ajungem la mari stări.

Lebăda e poetul — acest animal simbolic.

al tuturor poeţilor, sub penele căruia îi
plăceăşi lui Horaţiu să se arate. Sfaturile
fură

ci, fireşte, nu

ascultate!) :

|

«Eu mă duce, lebăda zise,
lasă voui vă sânt scrise,
rele să răbdaţi;

Multe

„

- Căci prostia-vă cea: mare
Ca şi-a peni 'ntunecare,
Nu se poate s'o spălaţi.

5

*

Această fabulă îndrăzneață împotriva Ru-

sici, n'ar îi putut fi înţeleasă, dacă

n'am. fi

preajma
cunoscut fierberea spiritelor din”
ce se
anului 1838, luptele în adevăr epice
împotriva
dadeau în Obşteasca. Adunare
are a
înrâuririi din ce în : ce mai supărăto
desprinse
Rusiei, din „mijlocul. cărora se
Tot de
măreaţa figură a lui Câmpineanu...

cuprins politic

dar cu un

tâlc deosebit e

din aceeaşi
şi Privighetoarea în colivie,
a
ediţie (1838).
tenia, care
Privighetoarea în colivie.e Mun
9.
1 Alexandrescu- Gârleanu, p98
7

7

i.
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re. vase

a Stat atâta timp cu aripele smulse
, sub stă.

pănire streini, Afară, celelalt
e

voioise.

Privishetoarea

şi dânsa,

dar

pasări sboară

ar voi să

sboare

o rândunică (de sigur poetul)

trecând pe acolo o îndeamnă
să mai aş
tepte până ce-i vor creşte arip
ele. Priviahetoare, nerăbdătoare, n'o ascult
ă şi incearcă
să sboare spre a cadea apo
i la pământ:
Dar

tinereţea

ncinţeleapta,

Poveţi ascultă, vremi Hu
aşteaptă:

Toate "malnte-l jucării
sânt.
Iântre zâbrele ca se
strecoară,

Puțin

se "malţă,

d'o

palmă

sboara,

ŞI cante “ndată jo+ pe pam
ânt i.

Nu

ştiu în

ce împrejurări va fi scr
is
poctul această fabulă,
dar dintr'insa vedem
un Mexandre

lebăda

minte
Rusiei,

scu
şi Puii

cuimpătat. După cum
in
corbului atrăsese luarea

a Românilor asupra

acum

îi

îndeamnă

ademenirilor
la

mai puţină
incredere în puterile lor
şi la o aşteptare
mai rubdătoare,

latre

puţinele poezii

din laşi din

184

găsim

adiogate la ediţia
şi acel sauduitor

“in ÎS10, pe care de altmin
teri
-

Vevar

tre scz

Câte,

ja

poctul

îl
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publicase încă din 1840 (Dacia-Literară pe .
Maiu-lunie) sub. semnătura *** U din B.
Din toată această poezie răsare un sentiment

de

aşteptare

a ceva

ce va

atât de puternic, în- cât nu-i găsim

să

vie,

asemă-

nare de cât în cunoscuta eglogă a lui Vir'giliu închinată lui Pollio. Versuri

ca:

Dar pe tine an “tânăr, te văz cu mulţumire!
Pe tine te doreşte tot neamul omenesc

Şi cu sânt mică parte din trista omenire,
- Şi eu a ta sosire cu lumea o slăvesc!

ne amintesc. versurile

lui Virgiliu:

Talia saecla, suis dixerunt,

currite

fusis

Concordes stabili fatorum

numine

Parcac. .

După cât se pare în 1840 se urzise un
complot:

împotriva 'lui

zilele domnului

Alexandru

erau numărate,,şi

Ghica FR

de

alt-

minteri nici nu aveă să mai steă mult în
scaun. Dar'ca.să ne lămurim pentru ce

«omenirea întreagă> aşteptă cu nerăbdare

acest an, trebuie să punem în legătură mişcarea naţională din ţară cu avântul aproape ,
revoluţionar, pe care îl luaseră ideile de
libertate în apusul civilizat, în preajma anu-

lui 1840. Poetul îşi idică vocea, făcându-se
z

218

,

x

1. LOVINESCU.

|

“pristavul unei primeniri,
adânci sociale:. :
O an, prezis atâta, măreț
Incepi, prelă, răstoarnă şi
Arată semn acelor ce nu
Ado fără zăbavă o turmă

a unei “prefaceri

reformator!
îmbunătățează,
voesc să crează; .
Şun păstor.

Versuri de adevărat vizionar,
care pre:
vede revoluţia din 1848. Ți-ar veni
să crezi
în adevăr că:
Su

-„L&bedele au din fire.
O ciudată presimţire,
Care este dar ceresc.

-

In versurile ce urmează, d. Bog
dan-Duică

vede un tablou al guvernului sub
Regulamentul organic, nouă ni se pare
însă că le-a

"mărginit

înţelesul. Să le citâm. mai

întâi:

Ici, umbre de noroade le vezi
ocârmuite
De umbra unor -pravili călcate,.
siluite

De alte mai mici umbre,
peinsemnaţi pitici,
Ori care simţiminte înalt
e, generoase, *
Ne par ca nişte basme
de povestit frumoase,
Şi tot entusiasmui isvor
de idei mici...
e

- De sigur că' domnia Pri
ncipatelor poate
incăpeă sub larga mantie
a acestor versuri,
dar îmbrăţişarea ior e mul
t mai mare : :
în €le se încheagă mai deg
rabă : vechea

stare socială a: Europei. întreg
i, înainte de
+
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prefacerile revoluţiei,

pe .care

poetul,- o

avem

prilejul de:

|

„cheamă, o aşteaptă, o cântă. "In

această- poezie mai

a studiă
Hetească

ceea ce am numit dualitatea su- ”,
a lui Alexandrescu :. de o parte .

entusiasm, avânt. liric, credinţă în

viitor,

“urmate repede de 6 reculegere,de uri crit-

“care: se teme să
om r,
“de” to
icism bănvii
nu fi mers prea departe în avântul lui.. În

chemare a anului:

adevăr după pasionata

nou, prefăcător a. toate, după această nobilă încredere
vine

în. puterea

retragerea,

vine

lui

“partea

reformatoare
critică

şi

văitoare. Poetul se întreabă: dar dacă

ŞO-

aş-

pre- teptarea îmi va fi zadarnică? dar dacă
.,
nu va răspunde dorințelor noastre?
facerea

o cerească lege :
“An nou! Aştept minunea-ţi ca
alege,
Tai
“ Dacă însă păstorul ce tu ni
destui,
vem
care-a
de
„Na fi tot ca păstorii
tiranic,
a
bătrân
i
stareaîn
_ Atunci... lasă
bucurie,
„La darurile tale eu nt simţ
i i,
rei
cât
L „sântem _sătu
„De
ri.. rele_
tăţiţiri
bununătă
De_m'mbu

schimbare ?
Ce bine va aduce o astfel de
un comet mare,
a,
ste
o
Şi ce mai rău ar face
i!

Care să arză globul şiai lui locuitor

veci nenorocită,
Ce pasă.bietei turme, în
măcelărită, fi
va
Sa ştie de ce mână
apăsători? 1).
i
mulţ
său
dacă are unul
lexandrescu- Gârleanu, p. 25.
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In pieptul poetului ca
şi în al lui Faust
trăesc două suflete :
|
-Zwei

Seelen

wohnen,
ah, in meiner

“un poet. inspirat şi un

Brust,

critic bănuitor,
„un aprinzător de idea
le,pe care apoi singur
„le
stinge.

|

a

]
Mai putem urmări pe
poetul duşman al
Ziranilor şi în Viaţa Câ
mpenească; în a cărei
întâie redacţ
ie

- a
-

-

erau Versurile:

„Departe. d'ai tiraniei
Tovarăși

De cursele vicleniei
De oameni neomeniţi
1)...

|

“

nelegiuiţi,

-ce_ urmau să

o

se publice astfel” în
ediţia
„de la laşi; plănuind
însă să se mute acolo,
unde se află de.
altminteri. şi “Ion Ghi
ca,
spre” <a intra în slu
jbă administrătivă
sau
judecătorească», po
etul scrise prietenu
lui
'său să le înlocuia
scă, de mai eră vr
em
e,
cu
versurile :
xi
Ă
„D
eparte

d'ai răutăţii

Tovarăşi nelegi
uiţi
„De cursele
nedreptăţei

De oameni

«Versurile
E

neomeniţi

aceste. e, sp
« une e el el lului Gh
shan
anc,
c îi

7) Alexandrescu-Gârle a
anu,
.

p. 151..

1

4
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„9981

scrisoarea de la 29 Ghenarie 1842, s'au
“prefăcut aşa căci m'am gândit că nu. tre„buie să vorbesc
de

.

frânghie în casa spân-

zurâtului, mai ales dacă soarta mea va voi!
să rămân. aici»: Spânzuratul era Mihail

Sturdza. Schimbarea

arătată se făcu, dar |

mai târziu, în. -ediţiile din 1847 şi 63, ne
niai-având nevoie să cruţe pe cineva, poetul -

restabili. textul: original.

Si

În ediţia de la 1842 mai găsim şi câteva
fabule “de cuprins politic, printre care stră„licaşte mai ales Toporul şi pădurea :
E

Istoria aceasta d'o fi adevărată,
Îmi pare că arată,

|

„Că n fieşce-ţară . „Cele mai multe rele nu vin de pe afară;
“Nu le aduc Streinii ; ci ni le face toate
Un pământean d'ai noştri o rudă sau un. frate!).

«Moralitatea» aceasta nu se “poate îndreptă de: cât împotriva acelor pământeni,
ce se lăsau a îi uneltele Rusiei, pentru dis„trugerea” țărei, şi mai ales împotriva dom-

nitorului Alexandru Ghica, care făceă o.
„politică de «coadă de 'topor» în mânile”
baronului de Riikmann, După stăruința con———

A

.. Î) Alexandrescu-Gârleanu.

p: 255.
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ulului rusesc, şovăitorul Ghica retrăsese
sale, Vaillant chiar din întâiul an-al:- domniei
lui i, direcţia colegiului: Sfântul Sava, de oare
ce învăţătura lui era bănuită a fi ameste„cată cu propagandă naționalistă ; după ce
încurajase înfiripările -de teatru ale Socie-.
tăței -Filarmonice, domnul .suprimă subvenţiă acordătă teatrului, cu prilejul pieselo:
Britannicus, tradusă de Văcărescu, şi Brutus
“al lui Alfieri..
„ Intrun cuvânt, Rusia întreprinzând îîn chip
"foarte
metodic opera de înnăbuşire a ori
.

“cărei culturi naţionale superioare, găsise în

„nehotărâtul Ghica o unealtă uşor de mânuit.
"De sigur că _acest obscurantism criminal,
îşi aveă şi el “partizanii lui teoretici, ce. susțineau că mintea poporului nostru e prea
necoaptă

pentru

a-şi putea

însuşi o cultură

mai înaltă, bucurându-se de roadele ei, că
în mânile unui popor neluminat pe îndelete,
“cultura primită de odată poate fi o armă mai
mult vătămătoare de cât folositoare... Impotriva acestui fel îngust de a vedeă lucrurile
se ridică Alexandrescu în fabula. sa Mera
şi Bufnița. Poetul, care odinioară fusese”
lebădă şi privighetoare, e acum meria ce

2

-

.

po

.

N
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sfătueşte pe bufniţă să mai lase întune-"
ricul şi să vinăla lumină spre a-şi îndulci

glasul în tovărăşia

altor paseri.

-

Bufnița.îi

răspunde că nu poate de oare ce nu-i învăţată

cu

lumina : răspuns

ce se potriveşte .

cu răspunsul acelor ce vor să - împiedice a
se da o cultură neamului nostru pentru cuvântul

că nu e învăţat
cu

dânsa:

Mulţi zic,că neamul nostru nu este încă
“ Ca altele, să facă cercări de 'naintare;

„Că

"n stare
.

'mvăţătur” adâncă, idei, filosolie,

-

Sânt prea vătămătoare Ta lui copilărie.. -.
Declamaţi, această pompoasă, îngâmlată,
De vreţi, poate sa fie despoţilor îiertată:
Numai lor le e-bună a unui neam orbire,

Căci nu-l lasă să-şi vază a sa- nenorocire.
Dar în gura acelor ce-o zic pe dinafară,

- Sau e o nerozie,

sau

7

este o ocâră.

Noi le-am putea răspunde puţinele cuvinte

:
Bulniţei adresate de .meria cea cuminte
vecină,
mi,
spune«Ai vorbit de minune. Dar ia

«Dacă imăcar cercare tu nu faci vreodată.

'ntunecată,
«Să scoţi cel puţin capu din noaptea
cu lumină2» 1)
“Apoi cum te-i deprinde cu soare,

- Din

acelaş

isvor de: inspiraţie

pleacă şi -

“fabula întitulată Oglindele, în care poetul
i.
mai loveşte încă! “odată în obscurantişt
“Într'o ţară îndepărtată, nu se aflau. oglinzi,
, p: 201.
i) Alexandrescu -Gârleami
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aşa că toți

urâţii se socoteau frumoşi.
lata

însă că din întâmplare o corabi
e încărcată cu
oglinzi fu aruncată pe. usc
at de talazurile
miirii. Locuitorii, alergând
la „țărm, dădură
peste oglinzi şi privindu-se
în ele se văzură

Cu mirare aşa cum eră
fiecare ; cu mirare
dar şi cu mare supărare
pentru cei urâţi.
Dre

gătorii porunciră atunci
ca toate oglinzile să fie sfărâmate ; totu
ş, unele dintre
ele rămascră, aşa că ade
vărul nu put fi
ascuns cu desăvârşire.
I: limpede ca furtuna ce
se ridică pe
mare :
Pricină de

*- furtună norocită,
prefaceri de un folos obşt
ese,

nu e decât vântul de idei
noi dle libertate
şi de unitate naţională
ce bătea din apus
Spre ucea fară îndepărtatii
, adâncită în întuneri

cul

în care

orice

neştiinţii. Oglinzile

neamul

învăţătura,

nostru, atâta

câtă

Sa

sunt cultura,

timp

ferit de

se priveasca. Şi

in zadar au sărit «dregător
ii» (citiţi administrația

lui Ohica şi Rusia)
oglinzile, căci multe din
ele
Înţelesul acesta a] fabule
i,
minteri însuş poetul,
Care

ca să sfarâme
au mai rămas.
ni-l da de altîn ediţia dela

-

7
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1847, adică îimpreajma revoluţiei dela 1848,
adaugă următoarele versuri: E
Din povestirea noastră,
Dar mă opresc la una,

multe idei pociu scoate,
ce le coprinde toate:

”

“Când al duhului soare
Lumineaz'

adevărul, şi-i vine

spre-ajutor,

În zadar neştiinţa îi e 'mpovorătoare,
Soarele o pătrunde

şi-l vezi

triumfător. 1)!

Privind din punctul de vedere politic -şi
social activitatea poetică a lui Alexandrescu
până la 1842, am puteă spune aşadar că
are două întipăriri. Vedem mai întâi în
poet un luptător naţionalist, înrâurit de Câmpineanu, care fie în poeziile, sale lirice, fie
în fabule se războeşte pentru idei naţionale,
de stat, pentru propăşirea culturii pământene

un duşman înverşunat al obscurantismului .
şi al politicei de înnăbuşire a Rusiei, un
opoziţionist înflăcărat al lui Alexandru Ghica “
ce se lăsă a fi îmboldit de guvernul din

Petersburg ; mai
drescu,

şi

desigur

Câmpineanu,

apoi

găsim
| tot

un Alexan: :

prin înrâurirea

lui

care vibrează

poet umanitar,

pentru ideile apusului de libertate, de egalitate, de înfrățire, care vesteşte prefaceri
1)'Alexandrescu-Gârieanu, p..261.
E, Lovinescu, ;— Grigore Alexandrescu.
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“sociale, care fulgeră mereu
nilor>,

în sfârşit,

luţiei din 1848...

În

un

împotriva «tira-

premergător

al revo-

--

1842 o împrejurare

.

împrospătează

„isvorul
de inspiraţie patriotică a poetului.
În

vara acestui an, Alexandrescu făc
i împreună
„cu Ghica cunoscuta lui călăto
rie peste Olt,
pe la mănăstirile Cozia şi
Tismana, pe la
Drăgăşani stropiţi de sângel
e eteriştilor.
„Această călătorie prin atâtea
locuri pline
de poezia «veacurilor îi redeşt
eptă inspiraţia
de cântăreţ al „trecutului, ce
se părăginise

după 1832, adică după părăsirea
Târgoviştei,

adevăratul leagăn

al poeziei patriotice.

Şi
în adevăr, pe lângă Memorialul
de călătorie,
mai găsim în ediţia din 1847,
trei din cele

mai frumoase poezii ale lui
Alexandrescu,
inspirate de locurile sfinte
ale patriei...
„Nu. fără emoție ajunge
m la. măreaţa evocaţie

patriotică,

a

Umbrei

lui

Mir

cea
„Ia Cozia, gândindu-ne
la versurile maiestoase cu care începe, la__me
rsul ei solemn, :
impunător...
!
a
o
„Un

, mormânt

se desvăleşte,

înalţă . o: fantomă

"poruncă, oşti,

încoronată,

tabere..se.. ridică
4

şi din

la

a

el se

cărei

chemate

la -

ALEXANDRESCU
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viaţă. Cine e fantoma îmbrăcată

LE
>
-l

GRIGORE

în zale ?

E Traian ? e un cavaler al evului mediu?
Nu. Dealurile se clătesc răspunzând: Mircea.
Oltul le fură cuvântul şi-l repetă, lovindu- se
de matcă şi ducându-l pe undele late ale
Dunării până la Mare. Salutare, umbră
măreață!. Închinare, erou slăvit! Amintirea
ta a rămas

neştearsă

printre

noi...

Dar după un astfel de avânt măreț şi o
evocare atât de înaripată, intelectualul şi criticul ce erau în poeţi şi cer dreptul la viaţă ;
dela” larga plăsmuire poetică a figurii uriaşe
a lui Mircea, cădem în cercetarea «istorică»
a faptelor Voevodului; entuziasmul lui se

cumpătează o clipă din pricina criticismului,
ce cânțăreşte

nti numai

faptele ci şi rezul-

tatul lor 1):
„Râvna- -ţi îi neobosită, îndelung'a ta silinţă:
Până ladânci bătrâneţe pe Români îmbărbătaşi ;
Iusă, vai! n'a ertat soarta să 'ncununi a ta dorinţă,
„Şi-al tău nume moştenire libertăţii să îl laşi.

Dar cu slabele-ţi mijloace faptele-ţi sânt de mirare:
Pricina nu rezultatul, laude ţi-a câştigat;
|
| Intreprinderea- -ți fă dreaptă, a fost nobilă şi mare;
De aceea al tău nume va fi scump şi nepătat.
p

i Alesandreseu-Oarleanu, p..33.

d
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Dualitatea

evocator

poetului

îl vedem

*

se aratăşi aici; din

deodată

cercetând . cu

scumpătate-activitatea_lui Mircea în «pric
ini
şi rezultate»... Din fericire, vulturul îşi
ia

apoi din nou sborul
-entuziasmului...

său

în

seninătăţile
i

„In Răsăritul lunei la Tismana ni se dă
mai întâi

un

vaporos

tablou

al mânăstirii

Tismana, văzută sub razele lunii, ce
poleesc
firea, învăluindu-o într'o atmosferă de
taină,

prefăcând mănăstirea într'un fantastic palat:

osianic.

.--

|

Se

Acest reuşit tablou e cu atât mai de
pre-

juit cu cât talentul. lui Alexandrescu -nu.e.

„făcut în genere din taină şi fantastic:
talentul

lui

e lumi
vioino
u, sbuc
s,
nitor ; poeziile

ui sânt pline de idei generale, de obser
vaţii

ascuţite. Alexandrescu nu e un poetal um:
„relor. ci al. luminii, el .un adevărat latin.
Inceputul

e totuş

din Răsăritul unei la Tismana

o încercare

isbutită

de

a zugrăvi -

în umbre una din acele icoane fanta
stice,
în care reuşeau atât de bine
poeţii ro-

mantici.

" Alexandrescu

|

nu puteă însă stărui prea

mult în această lume de fantome
; spiritul

Li

-

4
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lui pornit spre idei, spre cercetare, îşi căută
repede o ieşire . către :lumină... Poetul” stă
cercetându-şi simţirea

dinaintea

acestor ve-

denii glorioase:
Noaptea,

totul astei scene

colosală

de mărire,

cp

Două nobile instincte cu putere deşteptă:.
Un, a cerului credinţă,

f

alt, a patriei iubire,

Ce-odată 'n aste locuri pe strămoşi îi însuflăl)

Aşa,

dar,

două

sentimente . îl

cuprind :

credința în Dumnezeu'şi iubirea de patrie:
Spirit analitic, limpede, dialectic, el îşi între- .
rupe avântul liric pentru desfăşurarea acestor.
idei, intrând în amănunte de ordin istoric
„şi chiar practic. Munţii ce adineoară erau
nişte fantasme, ai căror stejari se înălțau

ca nişte «piramide de verdeață», ajung un «scump

azil de

libertate» a Românilor în

trecutul lor vijelios :
Munţii noştri-au fost adesea scump azil 'de libertate,
Şi din .vârtul

S'aruncau:

lor Românii,

Să

torent iute furios,

mulţimi barbare pentru pradă adunate,

Lei, sosind, erau la fugă ca un cerb, rănit, Îricos.

Poemul se prelungeşte. apoi printr'o îrumoasă

descriere

Basarab, — pentru

a

luptei
a arătă

= Alexandrescu-Gârleânu; p. 26.

Ungurilor
mai

întâi

cu

lon

gloria
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străbună şi pentru alovi apoiîn nimicnic
ia
noastră de astăzi, în domniile fanariot
e

distrugătoare de tot ce eră bun. Poez
ia începând printr'un tablou fantastic, trece
aşa dar
la larga descripţie istorică, pentru a
se sfârși

apoi printr'o aprigă satiră împotriva vrem
ei

de azi; împotriva Grecilor «mândri
de vechi

mea lor de eri», ce au pus mâna
pe toate
demnităţile, pe când strănepoţii eroi
lor de
odinioară au rămas nişte umiliţi
plugari:
„Dar Românii, fii ai celor ce'n vechime
se lptară,
_Cu

sudori adăp Pământul, câştig hrana
în dureri ;
Sânt plugari ; și alte nume, oame
ni noi se înălțară,
Oameni ne'nsemnaţi, şi mândri
de vechimea lor de eri.
Streini prinți ce ne-apăsară, au
dat lor drept, mângâcere
„ Averi, cisnti, care odată se "'mpă
rţeau drept răsplătiri;
Monopol fac azi de drepturi ;
în alor scurtă vedere
„Propăşirei neînvinse pun e:
dese 'mpotriviri.
!
Nu-i aşa legea naturei, nu-i
aşa a țărei lege ;
ÎN
Ca tot ce nu e la locui va
cădeă trufia lor;
Al sudorilor strâine rod ei
nu-l vor mai culege ;
“Va

fi mare tot Românul,

ţărei lui folositor D.

Ceva din structura acestei poez
ii a trecut“şi în satira III a lui Emines
cu : minunata
descriere a luptei dela Rovine
, urmată de
.
ev:

„straşnica 'Satiră a vremil. or U
su
de azi,. se găs
eşte 1) Alexandrescu-Gârleanu,
p. 38
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în germene în Răsăritul lunei la Tismana.
loan Basarab înlocueşte pe Mircea, iar versul:
Oameni

ne'nsemnaţi

şi mândri

de vechimea. lor de eri.

înlocueşte pe :
Voi sunteţi urmaşii

Romei?

Aceste două poezii, Umbra lui Mircea la
Cozia şi Răsăritul lunei la Tismana fură

scrise în timpuri turburi

pentru ţară. Puțin

după aceea, Rusia şi Turcia, în urma unei.
plângeri a Adunării Obşteşti, depuseră din
„scaun, pe Alexandru Ghica. Cu acest prilej,
încetează şi atitudinea. războinică a lui
Alexandrescu. In adevar, în ediţia din 1847,
deși găsim nota eroico-patriotică, nu mai.
găsim - însă nici nota politică opoziţionistă
şi nici nota «umanitară», pe care le găsisem
în preajma anului” 1840; “tiranii sunt lăsaţi
în pace..
|
In locul lui Alexandru Ghică, după cum
- Ştim, fă ales Gheorghe

Bibescu, ce se arată

binevoitor literaţilor. Alexandrescu intră ca impiegat la postelnicie, la masa jălbilor.
Bibescu,

de poet, îl luă

mulţumit

chiar

uneori, vara, la dânsul, la Breaza; la 1846 .
din serdar el fă inaintat paharnic. Crâncenul
4
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opozant al lui Vodă-Ghica nu eră departe
- de a fi ajuns un poet de curte, un poeta
- laureatus. Pentru “aceea, deşi domnia lui
Bibescu fi sguduită de afacerea Trandafiloft,

/

nu găsim în ediţia din -1847
- -.

nici un vers

„care să ne-o amintească, şi nici o fabulă
care să fie o împrospătare a fabulei Lebăda

și puii de corb, din 1838. |
.
În. aceeaş culegere dela: 1847, trebuie

„să ne oprim şi'asupra

poeziei

O impresie

dedicată oștirei române, cu prilejul venirii
la Bucureşti a domnului

Moldovei,

Mihail

Sturdza (22 Aprilie 1846). La vederea osta-

şilor români, inima poetului tresare de sen-

| „timente patriotice, de mândrie şi de
înflăcărată ca de o

nădejde,

+ electrică scântee

După

procedeul întrebuințat şi în Râsă-

ritul lunei la Tismana, poetul ne evoacă

şi de

Buzeşti,
vremile

data

aceasta

Călugărenii,

pe Mihai-Viteazul,

pentru

a

pe

ajunge

la

nădejde

la

de azi a căror ticăloşie o biciueșşte,

încheind apoi

cu

un

imn de

vederea «tinerilor războinici»

a «dragelor

. batalioane», fiicele vestitelor legiuni
romane.
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Ştim că după 1847 poetul intră în epoca.
de scădere

a talentului.

Poeziile

publicate

în răstimpuri -- mai ales prin ziare-şi apoi adunate în parte în ediţia din 1863
— sânt |
cu mult mai pre jos de înaintașele . lor,
părând

ca nişte palide

umbre,

ieşite din.

Hades, pentru a 'rătăci pe aceste tărâmuri
de lumină. Totuş, şi în această epocă de..
scădere putem urmări vâna lui de inspiraţie
patriotico-politică din actualitatea zilei defaţă ; dacă talentul nu mai e acelaş, motivele de inspiraţie rămân adesea, aceleași.
Plecarea din ţară a «proconsulului». Halcinski îi dădu prilejul să scrie cunoscutul

său Adio (din 1854), în care tăria crudă a
expresiei înlocueşte “arta pe care 0. găsim.
în toate satirile lui: «pocit, faimos: proconsul», «schelet fantasmagorice», «fiinţă infernală», «tiran omeopatic»,— iată. vocabularul
de care se slujeşte poetul în acestă trivială
„invectivă, ce se încheie cu:
"fi

Pământul să te 'nghiţă şi dracul să te îa : w
vu

Unirea Principatelor îi: inspiră
——————

1 Alexandrescu-Gârleanu,- p. 228.

7
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«dedicată fiitorilor deputaţi ai României» !)

în care într'o limbă destul de pestriță (popol,
atestând, basefa, balotaţi, meschine - inte-

rese etc.), cu un talent vădit sleit, mai cântă
„încă odată gloria străbună:
| Când citim în vechea carte a istorie
i Sstrăbune,
Virtuţi mari, ilustre fapte, ale naţiei
române,
Care inimă stă rece? Care suflet
nemişcat ?
Cine n'are dor să vază țara sa în
fericire; _
"Cu legi bune, cu legi drepte,
în tărie şi "m unire,
Cultivând artele păcei,
pe al său pământ bogat?

„ne evoacă încă odată pe Bogdar, şi pe
Mircea.

„Pentru a îndeinnă la urmă pe «fiitorii»
dePutaţi să lucreze la ridicarea patr
iei.

- Nu ştim la ce dată a fost scrisă Noa
ptea
„ Sfântului Botez, dar e văzut'că
ne vine
din epoca de decadenţă a poetului.
Plecând

„dela credința populară că în noap
tea de
botez a Mântuitorului cerul e deschis
ori-

cărei .rugăminţi sau cereri, poetul
se roagă
“pentru binele ţării lui — într'o limb
ă atât de

stricată şi cu o lipsă de artă atât de vădit
ă,

. încât Dumnezeu,

care trebuie să aibă şi gust

literar, . nu-i va îi ascultat rugăciunea
numai

din pricina aceasta:
1) Publicată

în

Concordir

.-

i

din 30 Martie

|
1837.
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Eu din parte-mi rog ferbinte Pe acel A-tot putinte,
Eu îl rog şi îl implor

"Ca să scape astă ţară
De

intrigă din afară,

A

D'umilinţă, de _ocară .
Şi de orice apăsător!).

-.
”

Sau :
Sa peară favoritismul,

Să se schimbe egoismul,
In simţimânt blând, divin,

S'avem o dreaptă balanţă
S'avem strânsă alianţă, ”
„Care inimile "nalţă

„Cu tot poporul creştin.

“ Am

din
dat câteva, “fragmente

aceste

lor
meritul

literar

palide poezii nu
ci

pentru

a

pentru

arătă

statornicia

inspiraţiei.

patriotico-politice.'Mai amintim alte câteva
încercări poetice ce se leagăde marile eve-

pe care le străbate patria noastră:
nimente,

intrarea lui Cuza în Bucureşti e salutată în
poezia «Măriei

Sale Domnului Alesandru

loan I, anul 1859, pentru

ziua intrărei

sale în Bucureşti» ; proclamarea regatului e
„cântată în cele două poezii « Majestății Sale
1 Alexandrescu-Gârleanu, p. 138.
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„Carol 1 regele României»

-

— slabe licăriri

ale: unui frumos talent în Sstângere.
.
'Vedem _aşa dar în Alexandrescu
un poet
'al cărui .suflet e larg deschis la
toate şoaptele ce adie,

la

toate

Vânturile

ce se des-

lănţue, la toate mişcările sociale
ale vremii,

“la toate avânturile patriotice ale
neamului.

Minte limpede, vioae_şi'ageră,
talent latin,

cu 0. pornire firească pentru
idei generale,

pentru fapte hotărăte; spirit iti
nurnai 'sintetic,
ca orice

poet,

ci şi analitic, inteligenţă

iubitoare de lumină şi nu de
umbie, de taine
.şi de simboale, simţire ce
răsuna şi la durerile altora, ale unui neam între
g, fire isteaţă,
observatoare,; muşcătoare,
răpită lesne spre
satiră— acesta a fost Grigore
Alexandrescu.
Eră deci firesc ca poetul
să se inspire'din

actualitatea zilei, din năzuinţele
şi îndemnu-

rile clipei, ca şi din larga
comoară a slavei

strămoşeşti; eră deci firese
ca, alături de
Câmpineanu, să-l găsim demo
crat, liberal,
umanitar, luptător de opoziţie,
patriot, evocator
al glorioaselor vremi

ale

Voivozilor

noştri, cântăreţ al zilelor de
serbătoare ale .
neamului

nostru.

Intocmai

ca şi Eminescu

Aa

el fă un poet
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_al trecutului, cu largă inspiraţie istorică. |
“Crescut printre ruinele Târgoviştei, el
cepu prin a le slăvi, stăruind până la sfârşitul vieţei să cânte pe toţi eroii panteonului
nostru naţional, pe Basarabi, pe Mircea, pe |
Bogdan, pe Ştefan, preamărindu-le faptele,

nu din zădărnicia de a le preamări, ci pen-

|

tru a le da ca o pildă vie vremilor noastre,
lipsite de ideal,

de avânt,

de eroism. Până

aici nu găsim nici o deosebire între Alexandrescu şi Eminescu, care evoacă figura măreaţă
a lui Mircea pentru a strivi pe fantele
dela Bal-Mabil, şi preamăreşte pe Cichindeal
pentru a se scobori pe sine.
,
Asemănarea între cei doi poeţi:se opreşte
“însă aici: dacă amândoi se inspiră din trecut
şi osândesc prezentul, Eminescu se opreşte
la această

osândire,

nevăzând

nimic

mai

"departe, pe când Alexandrescu crede într'un
viitor mai fericit, într'un viitor de aur, pe
care îl aşteaptă, chemându-l din toate pu- terile lui.

"Ne aducem aminte de Anul 1840, din
care se desprinde o putere de iluzie şi un
optimism

atât

de

puternice,

dar

pe

care

lam cercetat cu deămănuntul aiure. Trecem

.
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După-ce
„acel

E, LOVINESCU

pildă,

la. Umbra

lui Mircea .

preamări gloria străbună

minunat

Mircea,

poetul

.
şi pe

ştie să recu-

_“noască şi progresele-făcute-. de...
omenirea
dealungul:veacurilor. Trecutul are de
sigur
„măreţia

lui, dar

şi

timpurile

bucură de nişte moravuri

liniştite;
şi a

prin bogata

ştiinţelor,

mâi

desfăşurare

omenirea.

noastre

se

dulci, mai
a artelor

îşi „pregăteşte

un

viitor mai fericit, prin înfrăţirea popo
arelor,
— care deşi e numai o arătare, face
cinste
celui ce o vede ca o înfăptuire cu
putinţă :
Au

trecut vremile-acelea,.
vremi de

fapte strălu

cite,
"Însă triste şi aimare; legi, năra
vuri
se "'ndulcesc:
Prin ştiinţe şi prin arte naţiile
înfrăţite
In gândireşi în pace drumul
slavei îl găsesc.
Căci războiul e. biciu groaznec,
care moartea il iubeşte,
Şi-ai lui
sângeraţi Dafini naţiile îl
plătesc;
E a cerului urgie, este foc
care topeşte :
Crângurile înflorite şi pădu
rile ce-l hrănesc. D

Dragostea lui de trecut nu merge
așadar
nici până a dori întoarcerea.
vremii când

oamenii trăiau în caverhe, pre
cum 6 dori
Ro
usseauiar
, dragostea.
lui pentru

1) Alexandrescu-Gârleanu
,

p.: 34.

istoria
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»

neamului nostru. nu 1 merge. până la fanatismul lui Eminescu.
|

Poet-al-viitorului — şi prin acesta. supe-

rior lui Eminescu, — el crede în civilizaţie,
în propăşire, în îmblânzirea moravurilor, în
ştiinţă şi în artă,

în înfrăţirea Obşteâscă...

In Răsăritul lunei la Tismana — această ,
satiră a ]ll-a a lui Alexandrescu — în care
găsim

o atât de puternică:

evocaţie. a tre-

cutului față de prezent — care e mic fiindcă îl vedem de aproape — Alexandrescu” nu

se opreşte numai la acest contrast cum făcuse
Eminescu, ci ne îneheagă şi o icoană a viitoiului, în care el, ca poet meliorist, credeă :Cugetări adânc ascunse, idei drepte şi înalte,
Ce în inimile-alese ura lor le apăsă,
Vor vedea lumina zilei; şi în formă de mari fapte,

Subt privirea prov edintei, lumei se vor arăta!)

Tot.asttel în o Impresie dedicată oștirei

române, după aceeaş punere faţă în faţă

a trecutului

şi

a

cumpăneşte o clipă,

prezentului,

poetul

se

îngăduind că mai sânt.

încă virtuţi printre noi, în care putem zăriaurora unor vremi
A

mai

1) Alexandrescu-Gârleanu, p. 38.
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tot se află incă virtuţi, şi viitorul

In ele se încrede, aşteaptă: ajutorul
Ce îl aduc la naţii bărbaţi mântuitori
:

Insuşi Domnul naturei zisese
altă dată,
- Ca pentr'un drept el. iartă Gomora
vinovată:
Dreptatea şi virtutea
în ceruri sânt surori.

lar-voi războinici tineri, drage. batalioane
,
Fiice ale acelor. vestite: legioane.
|
Care între noroade un nume ne-au
lăsat;

'Voi, căror acest nume e dat el
în păstrare,
Cu cinste veţi răspunde l'a patrie
i chemare,

Când vechiul nostru sânge nu poate fi
schimbat!).

Aceste mărturii: ne sunt îndestulătoare
pentru a ne arătă. în Alexandrescu,
nu numai un cântăreţ al trecutului, ci şi
un
poet
,
..
N
- al viito
.
rului," al aprogresului,. al prefacerilor
sociale — ceeace îi dă, în această privi
nță,
„» 0 superioritate asupra lui Eminescu
...

1) Alexandrescu-Gârleanu, p.
45,
+

x
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ÎN POEZIILE
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Elementul satiric: în poeziile
„Grigore

lui

Alexandrescu

Obser vator ager al împrejurărilor din
«
afară,
îi deosebi, politice şi. sociale, Alexandrescu
mai eră înzestrat şi cu un spirit fin, muşcător,

satiric, care,. după Giiin singur ne-o spune
indevaa, ajunsese destul de cunoscut şi de

lemut, Eră deci firesc că această puternică .
insuşire a lui să găsească o. vădire artistică, fie, în satiră, tie în “fabule, fie chiar

în scurte scăpărări, în mijlocul unor poezii
de alt gen: nu e fără folos s'o cercetăm . şi noi în destăşurarea. şi mai ales în obiec- |
“tele asupră' cărora s'a îndreptat.
„ln 1832, Alexandrescu aproape. copil şi
_îu . împrejurările de viaţă. în câre se află. nu

oi

|

.T
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-aveă, cum - să cunoască oamenii spre a-şi .
indreptă împotriva lor isteţimea
lui firească. Totuş, chiar şi în: aceste împrejurări atât

de neprielnice, talentul satiric

se lasă bănuit în câteva fabule,

traduse.

îi

al poetului
de altminteri

Da

Venit din'T ârgovişte la Bucureşti, tânărul
poet cunoscii pe cei mai însemnați bărbaţi
- ai mişcării politice şi culturale, putând. să-şi
deă seama, pe cât îl ajută vârsta, de unele

scăderi, de unele micimi.de suflet...De pe
atunci scriseel Vu/poiul predicator, “despre care ne vorbeşte

lon Ghica.

Fabula,

deşi

luată din Florian, se' potriveşte şi cu atinosfera politică a vreriii; poetul se: gândeşte la
liberalismul prefăcut .al unora, pe. care îl

intrupează în șireata vulpe ce se laudă
că e

„idealistă, închinându-se. în numele” libertăţii
şi al cinstei,

fără

pricepută apoi,

ea

a-i se da ascultare; mai

se pogoară

din' lumea

înaltă a 'desăvârşirii morale pentru a ajunge
la realităţi :. nu 'se mai luptă pentru
bunuri
“ideale, ci propovădueşte duhul de
răsvră-

tire împotriva

oblăduirii, care năpăstueşte

pe cei mici ; prefăcându-se din „ide
alistă în |
demagoagă, ca e imbrăţişată de toţi
cei slabi

E
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cari sânt şi cei mulţi.

0
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e minu-

nată : atât timp cât luptăm, pentru. lucruri
abstracte, nimeni nu ne ascultă, de 'oarece
mişcarea masselor adânci nu se face decât
pe temeiuri economice. şi sociale. Fi. de

ajunş ca vulpea ssă vorbească de nedreptate.
şi de impilare pentruca cerbii, ciutele să se

ridice împotriva asupritorilor: a

tigrilor, a

leilor, a urşilor, a pardoşilor. Leul, domnul
acelui ţinut, mai şiret, în loc: să se supere,
în loc să înfrâne cu puterea această mişcare
populară, veni să - asculte o cuvântare a
vulpii, întrebând-o la urmă cam ce- -ar dori

pentru osteneală: slujbă, rrang sau 'bani?
“Vulpea îi:-răspunse:,
o7
-

Priuţule, în loc de. plată,
Aşi polti câţiva curcani.

“Toată filozofia revoluțiilor. se. încheagă în

aceăstă satiră: e” destul să 'câştigi pe conducători. pentru

ca massele să se risipească

apoi. Fabula zugrăveşte şi starea politică a

țării sub Regulamentul organic. Leul 6Rusia
ce întrebuinţă pe lângă boerii agitatori toate
mijloacele: de conrupţie, ca banii şi slujbele,
spre a-i ademeni .de partea ei. Mergând pe

-
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pi

LOVINESCU,

4

- urma lui La Fontaine, poetul
mai trimete o
săgeată împotriva acelor ce se lau
dă cu strămoşii, în

Catârul

ce-și

laudă

nobilitatea.

„In ediția din 1838, lătura șatirică
se desfăşură şi mai “mult, fie iîn fabule,
fie îîn epistole.
Cunoaştem un Alexandrescu ele
giac, lamartinian, un Alexandrescu sati
ric, dar pu
teraic satiric, cu „obşervaţia muş
cătoare şi
ascuţită, cu un. zâmbet des
preţuitor. In
epistole descoperim. însă şi -un
alt Alexandrescui, mai mult spiritual: decâ
t! niuşcător,
ironic, glumeţ, cu' o glumă « ce
se îndreaptă

„mai

întâi asupra

lui însuşi:

Şi în versuri de un stânjin lucru
ri “de nimic sii-(i scriu.

lată . de pildă Epistola familiera
,. în care
verva lui isteaţă.se cerne asu
pra Focşanilor

pustii, nevinovată aici
şi mai înţepătoare
dincolo, când e vorba de
«cei „rari»:
se! preumblă peste câmp
uri milioane: de fânţari,
|
"Care după :răutâte, seamăn
ă a oameni” mari ;
|
"Muşcă,. cât îi iartă gura
, şi cu Câte au puteri,
Prin cântări mă destatea
ză, parc'ar.îi paracliseri
).

In. Focşani, numeroase tur
me de-oi pasc
pe țărmuirile Milcovului, „Mâ
nate de, «nimfe
0) Meandreseu- Ganca,
p. 190.
-

o.
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desculţe» şi imbrăcate

.
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în pei de oi; ceeace

dă. prilej poetului 'de a satiriză genul literar

al «bergeriilor», atât de gustat în veacul |
al XVIII, în care se idealiză viaţa de păstor m:
Nimfele le văz desculţe; îmbrăcate "n piei de oi,
Păstoriţele, pe viscol, pe furtune şi pe ploi.

*

î

De a lor ticăloşie ocolite. ca d'un lanţ
Ii ridică toată “pofta de â "face un romani.

Mie-mi pare rău din suflet; căci'de ăş fi: nemerit,
Ciobăncuţe,. cum văzusem. într'o, carte. ce- am cetit, .

Ca un om care din fire nu am fost Aristocrat,
Fără perdere de “vreme m 'aşi îi şi amorezai.

-.*:

” Acum însă, ce -pociu face cu ce mijloc să-suspin, .
Când nimica nu mă doare şi când nu simţ nici

un

chin? ?

Ironia . poetului se. îndreaptă apoi asupra
proprietarilor, din împrejurimi, mărginiţi şi
-superstiţioşi :
P”- în prejur sânt câţiva nobili de moşii stăpânitor,
Care din. copilărie aici. s'au obişnuit, Ş'ale' lui Avraam bunuri din. strămoşi au
:
moştenit,
Dar

vorbest

numai

de:vreme,

n'a 'nvăţat.

i

a se: gândi.

“Şi de cât zilele lunei, alta nu doresc a şti.
Ati:
Poate vrei să-i afli anume, însă alt nt pociu să-ţi spurie,

De cât câ fieşte:caree copil al mumei lui.
0
Nu de mult imnul dintrii inşii,. părăsise: al.:său locaş.
Cu cuvân! câ-l locueşte al cerurilor vrăjmaş:

Dar în zilele trecute, după cum
Co steştanie 'şi-o cruce

am auzit,

pe toţi Dracii i-a gonit

Despre altele, buni oameni ;, ei sânt -gata a -arăta-.
Că, după sfinta Scriptură,

cred

”)) Alexandreseu- Gârleanu,

p.

tot. fâr a „cercetă...

191.
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:- Epistola după cum, vedein
, e un' model
de Versificaţie „uşoară, Spi
rituală, deşi. încă

-

departe

de

Boileau,

pe “urmele.

căruia

se
îndrumează. .
e
o
In fabulă, talentul satiric.
al lui” Alexan-

„

diescu,- se vădeşte: tot:
atât de.- ascuţit, în-

dreptându-se, în chip” firesc”
împotriva, celor
mari, a: prostiei. ridicată.
Ja. loc de. cinste,
încrezătoare: ca: întotdeauna.
.. In: acest gen
ave

m

uri adevărat 'capo d'operă
în. Boul

şi vifelul, care- ne zugrăveşt
e:atât -de bine

" îngârnfarda 'boului ajuns
cireada lui; N

la post mare

în

e
Fabula, fără morlaa'ur
lmăi
ă::e o icoană

„dar

vie, luminoasă a veşnicei pro
stii -omeneşti;
-nu-:a.. prostiei: liniştite,
tăcute .

întrun”
colț, ci a prostiei șgomotoas
e;” obrasnice,
care se mişcă, se opinteşte.
şi ajunge în
sfâr
şit, pen

tru:a fi apoi “mândiă,
desprejuitoare, a. prostiei. care. îngraş
ă, - care loveşte în.
dreapta

şi în stânga, pentru 'a :se
înțepeni 'apoi într”o înfăţişar
e măreaţă, făcându-şi

ochii. mici ..ca. să priv
ă cei
din prejur... 'Ridicată “de “jos easc.pe
;
îşi
-uită. de
„obârşie; umileş

te tot ca i-a fost mai apr
oape

-
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odinioară ; e prostia - boului ajuns . «boer
mare»; care nu vrea să, mai ştie de ai săi:
„Bocrulea zice, «aşteaptă. afară”
uda dumitale; al doamnei vaci În

„_— Cine? a mea-rudă ?-mergi de'l dă pe scară;

-Nam astfel de rude şi nici.vreau să-l ştiu»). .

Aceeâş

prostie e biciuită

Vulpea, calul şi lupul, dar
şare a ei;

de

data.asta

şi în fabula
în altă

avem

a

întăţiface cu

prostia nevinovată, ce se lasă înșelată de
cel dintâiu şiret. Calul, întrebat de nume, i
spune că-l are.scris pe copită; vulpea, sinițind viclenia, se. preface că nu ştie carte,

pe când lupul se

apropie spre a-şi primi

pedeapsa:
Lupul

|
umtlat în sinc, de luda

vulpească,

Veni până aproape, numele să-l citească.
Calul care sta gata, cun picior în vânt,
ii dă o lovitură, şi-l culcă la pământ?).

" O luminoasă satiră a' linguşirii faţă de
cei puternici
— -atăt cât sânt puternici —
şi a celei

mai

nu mai sânt

negre
nimic,

nerecunoştinţe,
ne

schiţează

când

poetul în

„Câinele izgonit. Lupul, împăratul . dobitoaD Alexandrescu- Gârleanu, p. 297.

oa.

>

p.270.
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celor, auzind că

domnul.

câine

i-ar fi criticat lăcomia, îl goni 'din
“slujbă, sub cu„Vânt că nu e bun la nimic,
Toate -animaIel
e,

vulpile, 'şerpii, broaştel
ese grăbiră să

laude hotărârea lupului,
că lăudase până acum:
|

mirându-se. chiar
-.

Pe un câine ticălos,. .

A cărui toaiă treabă
„E'să mănânce degeab
a,
Făr! a face vr'un folos.

Vremea _trecii, -şi împrejurăril
“bară. Câinelefu primit din e. se schimnou la curte;
cinstele,

averile începură să'] pri
didească din
şi odată cu dânsele. înc
epu să fie socolit de. duh, deştept: şi
de. mare. ispravă.
Animalele întrebate ce
părere aveau despre
“dânsul. nu mai conten
eau cu. lâudele!) :
nou

: —"alnălţime
Tutulor 'este
Cinstea cea cu
Astui vrednic
Al lui cap, a

să tră ţi! plicută |
drept făcută .
dobitoc.
lui ştiinţă .

„Glas, putere, iscusi
nţă |
“Pentru noi sânt un
noroc
De

trup

este. prea- puternic,

„ID Alexandrescu- Gârlea
nu. p. 264.

:
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„De slujpidaia este vrednic,
“ Şi în lupte e vestit»

-

|

— câstea le ştiam prea bine,
Ştiam ce i se cuvine,
Dar atunci

bă

era gonit. »

„Poetul nu putea ascuţi O: satiră mai fină
a felului de a judecă pe oameni după slujba
“în. care“sânt, de cât zugrăvindu-ne - aceste
animale, - întrecându-ste 'să linigiișească -pe
câine, după ce odinioară nu știau cum să-l
ponegrească . mai. mult.
O înaltă învăţătură "morală, prin. “ijlocirea unei sătire,. ne mai dă Alexandrescu în
Ursul și lupul, în care ne arâtă cum ursul
ajuns împărat în locul leului, e linguşit de
lup ce-i. aduce

plocon doi

mei :

Intro frumoasă precuvântare,
li dovedeşte 'c'ar îi având
”

Nişte hrisoave arătătoare
-.
Ce- -au facut urşii, zău nu ştiu

când. 1.

Fi însă de ajuns ca: leul să se ridice cu
„războiu' spre: a-şi căpăta: tronul, pentiu: ca

lupul să

treacă

de : partea: lui, pe: când

taurii, pe care ursul nu-i

să sară şi să alunge

luase în" “seamă;

pe leu. '“Irisuş :poetul

„trage învățătura” dintr'o' astfel” de: “purtare:
1) Alexandrescu-Gârleanu, p. 293,

ca,
E. LOVINESCU
_

pa

Prea cu lesnire oni
se ul
'nşală

Dar foarte mare face greşală,
Cine la vorbe „dă crezământ,
Faptele numai ne dovedeşte,

„ Fieşte cine cât preţueşte, |
.D'avem .prietini. şi care sânt.,

Satira ipocriziei: e deasemenea : minunat
închegată —- după La Fontaine — în Șoarecele şi. pisica, în: care pisica, după ce se.

împrietini cu şoarecii, le dădu cea din urmă
îmbrăjişare :

"Ce fel de "mbrăţişări ! Ce fel de Săruita
t 1.
„2
Pe câţi gura punea!
oa:
„:
Indată. îi jerttia; NE
În cât abia doi trei, cu fuga au
scăpat.
i

Di

Cotoiul cel

smerit

"E omul ipocrit.)

|

_

Ea

|

i

În ediţia din 1842 putem urmării acelaş
spirit satiric, când uşor, vioiu, şi
glumeţ,

ca în Viafa Câmpenească, când mai
energic,
„„ mai „biciuitor, ca: în - fabule. .In
săltăreaţa

Viață câmpenească, ce păgubeşte. deaâl
min-

teri prin:prea marea risipire a ideei
în verșuri

prea scurte —- inspiraţia: lui : Alexandres
cu;

„plină de-gândiri grele, desfășurându-se
mai
fireşte
:în . versuri -de- 12 “sau

”) Alexandrescu- Gârleanu;
p.'987.

14
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poetul aruncă o săgeată,
vinovată,

împotriva

de alminteri:

«boerilor»

ne-.

ce nu

plă-

tesc nici o dare, ast-fel : de poveri fiind
bune numai pentru norodul, de rând :
.
Spre patru părţi ale tumei .
Patru ferestre privesc

Şi, dacă pe tonul glumei

" Slobod îmi e să vorbesc,
A lor număr, 'micşorime,

o

Cu'a cărei înălțime,
OC
Atât nu se învoesc,
a
"In cât ochiul ce le vede, . N
Cu lesnire poate crede,
“ Că se plătea altădată,
"Yre-o dajdie însemnată.
Sub -nume -de ferestrit;

Măcar că nu-mi se pare,

„+.

-

0.0

.

Nici undeva. am, citit,
"Că la vre-o întâmplare

Nobilii să fi plătit.
„

Ast-fel de năravuri proaste,
Dacă vre-o dat! au fost, |.

N'au puţut îi ale noastre.

-

* Ci-ale norodului prost.
Numai el singur. plățeşte: MI

a

Fiind mai obişnuit)...

O. Satiră minunată,

dar de

data asta mai

mult hazlie şi numai uneori usturătoare,
a împrejurărărilor. sociale din aşa zisa «lume
1) Alexandrescu-Gârleanu, p.: 1-44.
,
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mare», ne. dă poetul în Satira
duhului
meu. Viaţa: de salon; cu jocu
l. de cărţi, cu
“spi
rite sărace, e fin satirizată
;

poetul se
| simte. stingher într'o astfel
de. lume; el, a :
cărui
memorie! atât de încăpătoa
re e plină

„de lucruiti frnmoase, nu
«de. cărţi :
ă
(hai
La
*
Mai
Câţi

poate

învăţa jocul

lesne pociu a spune hoţi
ile: urmate
zece tribunale „Sub. num
e de:dreptate,
lesne pociui- să număr
pe degetele mele
sfinţi avem pe lună şi
cite versuri rele,

,
-"
|

De cât să bag de seamă ce
tarte nu e dată.

| A cui este

mai

mică, şi cine

o „să bată.1)

Comparăţia se”: stabileşte
lesnc_ între dânsul, aş

a de stângaciu. la dans,
Îă jocul de
_ cărţi, întrun cuvânt la tot
ce face la un loc
"«micile talente» atât de pre
ţuite în lume și
în salon,

şi intre «domnişorub»
acela, care' „îşi învârteşte Cu. graţie
- lorneta, care. e scli- visit şi
se

pricepe: să înşire atâtea
nimicuri.

In schimb poetul.
care uşurinţă de
duh, de cele. mai
țită. observaţie, ——

îşi găseşte. şi lui - oare
a. face versuri, uneori
de
multe ori pline de asc
uslabă mulţumire pe lân
gă

atâtea alte. «talente»
:„ce-i lipsesc:
!) Alevandreacu
|

Gârleanu i 212.
Ă
.
:
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“Aşa, în loc să critici greşalele”'sirăine,

i

la loc să râzi de alţii, mai bine râzi de tine,
Invaţă dansul, vistul, şi multe dial de alea.
lar. de vrei să faci versuri, ia pildă de la Pralea. 1)

Spiritul lui satiric, cu o largă

pornire

moralizatoare, îl mai găsim apoi in fabule”
ca Elefantul, biciuind administraţia tare, în ->
loc de a: ocroti! pe cei năpăstuiţi, sub bro-:.
boada' bunei-voinţi, “dă: totdeauna” dreptate celori mari.
. Elefantul 'ajuns împărat primeşte o plângere a oilor-împotriva lupului,

ajuns miriistru. Craiul ascultă: cu bunătate
plângetea : oilor, chemândpe lup să se
desvinovăţească ; “acesta. strigă însă căe
„năpăstuit, deoarece n'a: “cerut -nici o dată

„mai mult decât o piele: dela' fiecare 'oaie.
" Elefantul,

'mintos

ca - totdeauna, "cuvântă:

atunci, dând de trei ori din cap:
«Ascuiltă», zice, «şi ia aminte:
La ale noastre crăeşti

cuvinte.

"Cât pentru o piele treacă şi meargă,
„Fiind că singur spui

c'ai dreptate.

„Dar pentru c'aştăzi oaea aleargă

...

la mila noastră” care mult poate.
O'iert:

dedajdii
fie scutită,

1) Alexandrescu-Gârleanu;.
p.

e:

216... .

+

a
o

a

N

250

!

,

E. LOVINESCU . .
!

"Ale ei Șlângeri voiu să -le ascult, | _

Şi de cât pielea obişnuită
|
.
„ Să nu poţi cere un păr mai rulț.
p

o

Impotriva dreptăţii celui tare se ridică de-

asemenea, şi în. Dreptafea. leului. Isbucnind

războiu între leu şi pardos, cei. doi crai
ai

animalelor,

măcelul

nu. mai

aveă - nici

o

margine ; pretutindeni vedeai -stârvuri
de
animale: aruncate pe drumuri. -Leu]
ca .să

pună capăt războiului, întrebă pe maimuţă

ce e de făcut; aceasta îi răspunse
că! zeii
cer jertfirea animalului celui mai:
puternic

şi mai vestit în războae. Toate lighioanele.
se dădură îndărăt, spunând că sânt
slabe

şi bolnave, - când „de-odată, se ivi
şi iepurile-

la adunare. «EI este cel mai tare» strigară
*

dobitoacele. într'un' glas, jupuindu-l:
"Se

află vre-o

fară,

.

unde 'V'aşa "ntâmplare

Să se jertfească .leul? Nici
una, mi se pare,
Nu

-

ştiu cum

'se urmează,

nu

pricep cum:

se poate.
Dar văz că cei. puternici ori
unde au dreptate 2),

.-

Satira cârmuitorilor, cu duhul
blândeţei şi
al dreptăţii în vorbă, deşi
.

sânt cei mai
aprigi la despoeri, e fin schiţată în. Lupul
.

!) Alexandrescu-Gârle
anu,
2) Alexandrescu- Gâr
leanu,

p. 259,
p: 281.
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moralist, care vorbeşte tuturor dobitoacelor.

de datoriile slujbei, de dreptate, de cinste,
deşi poartă pe umeri o blariă de oaie, ceea
ce face pe: poet să zică:
Când mantaua crăiască este de pei de oae,
Atunci judecătorii fiţi siguri că despoae D.

Fala zădarnică cu

strămoşii,

pe careo

biciuise. după La Fontaine, în 1832 în Cafârul ce-şi laudă

nobilitatea,

e pusă. din”:

nou la o ironică încercare în Pisica sălbatecă şi Tigrul. Pisica urcată în vârful unui
copac se. lăudă către tigru că e de neam
.
mare, ba că se trage chiar din zei, deoarece Egiptenii se închinau odinioară unei

pisici. Această îngâmfare făcu pe tigru să-i
răspundă atât de. cuminte:.
—

«Dacă

strămoşii

tăi cu

tine

semănnă,

ii

aNegreşit erau proşti câţi lor se închină»
Răspunse tigrul meu: «iar dacă-au avut -- Vrun merit cunoscut,

Ceva dumnezeesc,
Şi

- Atunci eu te căesc,
pentru stareata de milă

sânt pătruns,

Caci d'ar fi câte spui, zău, prea rău ai ajuns» 2).

!

Satira «egalităţii ne-o > dă minunat postul
-) Alexandrescu-Gârleanu,

p > 084,

-2) Alexandrescu-Gârleanu, p. 276.
E. Lovinescu. — Grigore

Alexandrescu.

Pa

17
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„în Cânele şi cățelul. Cânele e demagogul
ce -propovădueşte egalitatea; — însă egalitatea cu

cei mari,

cu

leii, cu

urşii, cu lupii,

şi nu cu cei mici, cu căţeii. Mult mai târ:
ziu Alexandrescu ne dă şi satira libertăţii,
dar a unei libertăţi mărginite şi condiţio„nate, în Porcul liberat. Ţ iganii, fiind desrobiţi, unul dintre dânşii pentru 'a se arătă
mărinimos. voi să'şi libereze şi porcul ; dar
„acesta. îl. întrebă 1);
|
|
— «Să trăeşti ! însă stăpâne, în grădini
poci eu intră,
. «Pepeni, dovlecei şi verze fără grijă
a mâncâs.
— «Ba nu, astea sânt oprite».

_ Atunci porcul îi răspunse : tot,
mai bine
în robie, acolo unde au stat şi strămoşii mei.
+
Am puteă .cercetă nota ”satirică
în - poe-

ziile lui Alexandrescu
fabulele

„deosebire

din

şi . după

şi „Satirile publicate

1842, însă

de

poet cu.

în ziare şi adunate apoi în ediţia

1863, „deşi

scapără

„drepte, fine, isteţe, nu

uneori

de

idei

mai sânt, nici atât

de puternice, şi nici nu mai sânt
îmbră:
cate într'o haină artistică deosebit
de îru-

moasă.

|

a

NR

“n

3

Alexandrescu-Gârleanu

, p. 323,

-
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O satiră a candidatului
la alegeri găsim

în O profesie de credinţă, din 12 August,
1857, plină de ironie şi de vervă, toi aşa:
precum găsim satira renegatului: în Con-:

fesiunea unui renegat, apărută în Independența din Maiu. 1861. Deşărtăciunea e
biciuită în Bursucul și Vulpea ; dreptatea

celui tare în Ogarul şi: lepurile, o fabulă, de
" astădată, plină de firesc, de vioiciune ca din

cele mai bune timpuri ale lui Alexandrescu;
lăcomia

celor.ce

se îngraşă pe

ruinile

neamului lor ne-a "dat-o poetul în Corbii şi
barza.

Vedem. aşadar în Alexandrescu un foarte
fin spirit de observaţie nu numai al naturiici
şi a împrejurărilor sociale, și un ascuţit
"simţ moral, ce făcti dintr'însul un biciuitor

al tuturor scăderilor şi. viţiilor, pe care le
zăreă cu prisosinţă în jurul lui.

Ş 6. MORALA
LUI

GRIGORE

ALEXANDRESCU

|

Ş 6. Morala lui Grigore Alexandrescu”

După acest ocol în largul coprinsului emoțional al operii lui. Alexandrescu, e timpul
să aruncăm oo privire asupra concepţiei
“morale la câre s'a ridicat postul.
Incepem , această cercetare prin ceeace
ar trebui să facă încheierea. ei: morala:
lui Alexandrescu. e întipărită de o nobilă
lepădare., de 'sine şi de cel mai desăvârşit
altruism. Chiar din cele spuse până acum
Yam fi putut avea această părere. Am văzut
anume în Alexandrescu un. poet social.ale
cărui isvoare de inspiraţie nu vin numai
din nisipurile. neroditoare ale sufletului său,
ci ţâşnesc şi din pânza de. apă vie şi proas|.
_pătă a neamului şi chiar a omenirii; am

264
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n
toc

văzut Cuim nimic din ce. se înt
âmplă în
„jurul lui nu-l lasă rece. Poet uma
nitarypa„triot, social,_ toate aceste cuvinte
ne arată
un om ce rupe zăgazurile durerilo
r şi bu.

„ curiilor lui pentru a-şi le amestecă cu
du-

-. rerile şi bucuriile neamului şi ale
omenirii.

Acesta e dealtminteri după

dânsul, şi ro-"

ul poetului : de a înălța sufletelede
, a le

'înnobilă, de. a le împodobi cu .simţi
minte
frumoase, de a le smulge din egoi
smul

"vieţii_ înguste pentru a le aruncăîn mar
ea
intereselor naţionale şi obşteşti:

„«Retipărindu-le acum, scrie el despre
versurile. lui, în prefața ediţiei din 1847, am

şters pe unele, “am. avut să îndreptez pe.
attele,şi am adăogat câteva, între care
unele sujetuti istorice de un interes

„nal, şi. prin urmare

eu sânt din numărul

naţio-

şi mai puţin egoist, căci

acelora cari cred că

poezia pe lângă „neapărata
plăceă, condiţie a existenţei
toare să exprime trebuințele
„deştepte- siraţiminte frumoase

condiţie de. a
sale, este dasocietăţii şi să
şi nobile care

până în viitorul

şi în anii cei

înalță, sufletul prin idei morale şi divine

veşnici».

nemărginit

|

|
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Virtuţi, trebuinţe sociale, simţiminte mo-ral
— cuvinte
e,
pline de înţeles, ce trebuie
'lămurite din cuprinsul poeziilor sale.

Chiar -în ediţia din 1838 în lamartiniana
lui Rugăciune, putem 'vedeă idealul moral al
„poetului. In adevăr, în clipa. de estaz divin,
cârid ne revărsăm tot sufletul fără prefacere,

când ne mărturisim

toate greşelile, toate

năzirinţile,

îndreptăm.. către

când

ne

E/

"toate dorinţele, toate rugile ferbinţi, ce gă„ seşte- potrivit să ceară Alexandrescu ? Cere
“el bogăţie? Nu. Situaţii sociale ? Nu

Și

“Dacă la cer s'aude glasul făpturii tale,
Fă ca în totdeauna pe a virtuţii cale
Să merg riestrămutat.
Când soarta mă. apasă, cum şi când zâmbeşte,

|

„=“ Când veselă. m'ajută, când apoi mă “goneşte,
Pa
Să pociu fi neschimbat.
Mândria'n fericire: să 'nu-mă stăpânească,
Mâhnirea în restrişte să nu mă umilească,
,
"Dreptatea să o ştiu.
,
IE „Conştiinţa

să-mi

fie

cereasca

„2
!

ta povaţă,

Prin ea tu mă'ndreptează, şi când greşesc mă'nvaţă

Cum

trebue să fiu.

Fă să doresc de obşte al omenirei bine,,
Să mă cnnosc pe însu-mi,

“Să nu am

şi p'altul decât

Dumnezeu.

tine

266
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La oameni adevărul să-l spui fără. sfială,
: De cel ce rău îmi face, de cela ce mă'nşală

"Sâ-nu. îmi răzbun eu !),

-

„In aceste minunate strofe se încheagă,
"în adevăr, tot crezul moral_al_lui. Grigore
Alexandrescu 7% caşi “stoicii vechi, el nu cere
„decât 'cuget drept, neschimbat de pe calea
dreptăţii şi a virtuţii, stăpân pe sine; el nu
se roagă decât ca dumnezeu să-l facă să do| rească al omenirii bine. In acest vers se lumi_ nează toată morala lui altruistă şi umanitară.
De asemeni Anul 1840 nu e numai o

pildă de înflăcărat meliorism ci mai e și o
mărturie de înaltul| ideal moral al poetului.
După cum în Rugăciunea, cerea virtuţi şi

dragoste

de omenire, tot astfel de la acest |

mult aşteptat ar, uitându-se pe sine, el nu .
cere decât prefaceri sociale :
"Eu nu îţi ceiu în parte nimica pentru mine :
Soarta-mi cu_a mulţimii aş vrea să o unesc:

|

Dacă numai asupră-mi nu poţi s'aduci vr'un bine,
Eu râd d'a mea

“strigă poetul:

durere şi o despreţuesc ?).

şi trebuie să mărturisim

acest strigăt, nobil, altruist,

că

e-minunat. Ce-i

- păsă de.dânsul ? Ce-i păsă de durerea lui?
1) Alexandrescu-Gârleanu, p. 47.
2) Alexandrescu-Gârleanu, p. 25.
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„Ce-i păsă de iubirea lui înşelată?-Pe înălțimea morală,
pădă de sine,
trăind decât
mulţime ce se

la care a ajuns, poetul se leade orice grijă personală, ne
pentru alţii, pentru această
luptă şi se sbuciumă în setea

unei vieţi mai fericite, a unor orânduiri. mai.

drepte, a unei stări materiale mai largi. :
Astfel şi-a înţeles rolul său social şi
umanitar Grigore Alexandrescu : pristav al
unei

vremi ce

va să -vie,

al

viitorului,

propăşirii, al îndulcirii * moravurilor,

al

al în-.

frăţirii neamurilor, el se simte o parte neînsemnată a acestui univers, dinaintea căruia

se şterge. Nimeni n'a închegat la noi mai
„bine şi în -versuri mai nobile acest senti-.
- ment al nimicirei personale dinaintea totului .

viu, faţă de care avem datorii de împlinit :. .
i Natura pa mea frunte a 'ntipărit gândirea ;
_A cugetă mari fapte este povara mea:

_

Cel ce numai în sine şi-a mărginit simţirea
E nevrednic de ea.
La soarta omenirii tot omul ia o parte:
” Astiel legile firii pe noi ne'ndatorez;

Destule vieţi triste de interes deşarte
”
Pământu'mpovorez 1). *
t) Alexandrescu-Gârleanu,

p. 68, notă. Strofele aceste au

_ fost înlăturate din 'ediţiile din 1847 şi 63.
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Aceste frumoase versuri şi mai ales: _!
Ca ce numui în'sine-şi-a. măr, rginit simnţirea
E. nevrednic de ea..

pot face încheierea acestei scurte cercetări,

arătându-ne înălțimea morală la care a ajuns
poetul, ca nici „un altul dintre poeţii noștri.

-

$ 4. ÎNCHEIERE:.

OWN

INCHEIERE

Ne rămâne acum să închegăm în câteva
rânduri sintetice figura literară, a lui, Grigore
Alexandrescu.

«Poeziile lui, scrie Ion Ghica

în cunos-

cuta lui Scrisoare, se deosebesc prin mari
calităţi de stil, de cugetare şi de simţire,
care-l pun între fruntaşii poeziei române.
Meditaţiile au un sbor: înalt, care le:

ridică alături cu acele ale lui L.amartine.
Satirele lui sunt înarmate cu împunsă

tari de felul lui Boileau.

.

e

'Fabulele, care formează o parte însemnată şi originală din scrierile lui Alexan-:
drescu, multe, precum .Zebăda şi puii Cor- .
“bului, Pădurea și Toporul, Vulpea liberală

|
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şi altele, le-ar fi- subsemnat nsuş La Fon- E

taine: -

|

A zice de dânsul că a fost poet, şi poet
de- un talent. superior, nu. este destul.
El a fost .un suflet mare şi nobil, o

inimă curată

şi generoasă, vesel şi glumeţ;

îi plăceă societatea aleasă, și dacă câte“odată căută singurătătea eră mai mult ca.
o alinare la amărăciunile vieţii, de aceea
şi scrierile lui dintr'acele momente respiră
o stare de întristare melancolică a suie. . -

„tului său»:
Această
„părea. de
- măsura

|

i

laudă a1 lui Ion Ghica, oricât ar
prietenească, nu. trece cu mult

cuvenită

şi nu

e deşartă. .

"Mai întâi în privinţa firii poetului, Ghica,
- care de altminteri aveă cum s'0 cunoască
|
"-bine, nu se'nşală; Deşi cele dintâi
culegeri ale. lui Alexandrescu, răsună -de
o durere sfâşiitoare, de o. veşnică chemiare
a
morţii isbăvitoare, firea poetului eră veselă,
*
deschisă, bucuroasă de a trăi şi a se.
răspândi în ritmul sgomotos al vieţii.
Melancolia din preajma. anului 1832, şi
chiar din
1838, eră fireşte sinceră; n'o punem
la în- doială. Când am cercetat împrejurăril
e vieţii

- GRIGURE

ALESANDRESGU

-.

dr:

lui din acele vremuri, am văzut ce nenorociri timpurii isbiseră pe poetul abiă copil;
părinţii îi muriseră, lăsându-l singur pe lume
şi fără nici un ajutor;

nesigură

petrecută în:

ceva mai târziu; viaţa

Bucureşti,

cu.

umi-

linţile, pe. care le: aduc lipsurile şi nevoile,
întristă pe poet, făcându-] să-şi ridice glasul
împoiriva Atot-făcătorului “şi a firii. Dar

nu

trebuie

să uităm" totodată - că: sântem

în preajma anului 1830, .când valul romantic . se ridicase ca un braţ de. mare,
pentru a cotropi întreaga literatură a lumii ;
Byron îşi împrăştiă blestemul şi desnădejdea lui în versuri răsunătoare; Lamartine,
mai. dulce, îşi cântă durerea unei vieţi ce
se stinge încetul cu încetul ca o flacără.
“Nu puţină înrâurire au avut acești doi poeţi
asupra celei dintâi. faze a poetului nostru.

"Ceva mai
se mai
nu-mai

apoi, când

nevoile incepură a

risipi, şi. când

caracterul

eră înnăbuşit

de atâtea împotriviri

lui firesc

şi nemulțumiri din afară, găsim un Alexandrescu -isteţ, ager, “mușcător, Observator
ascuţit şi plin. de humor, —. Alexandrescu epistolelor, al: fabulelor” şi. al satirelor...
E

Lovinescu.

— Grigore

Alexandrescu.

„18
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lată-l mai întâi ca poet
Din

cele 'mai

Alexandrescu
cugetare

o

mai.

liric...

multe

poezii, vedem

pornire

firească spre

înaltă,

- meditaţie ; şi dacă

mai. abstractă,

în
o

spre

adeseori versurile lui

„sânt încete şi greoae, de odată o lovitură de
“aripă ne vesteşte urcarea apropiată. Şi în

adevăr poetul se avântă înălțându-se într'un
sbor falnic, p&ntru a pluti apoi în văzduhul
liniştit: de

acolo, pământul

acesta i se pare

ca 0 jalnică vale de plângeri,
„parte,în care

ne

frământăm

departe,
în

dă-

zădarnice

şi neputincioase . svârcoliri. Pentru a pluti
aşa de sus, Lamartine îi mai împrumută

„câte odată. puternica. lui aripă. Incet . sau
deodată poetul cade apoi din nou pe pământ...

„-

Dar. mai toate poeziile

lirice ăle. lui. A-

lexandrescu poartă întipărirea celor două
personalităţi ale poetului, ce se luptă şi se
înlocuesc una pe alta. Avem mai. întâi un
Alexandrescu plin de avânt, plin de nădejde,

un

iluzionist,

un

meliorist ce aruncă

ble-

“stemul asupra zilei de azi pentru a preamări pe cea de mâine, bogată'm fericiri
şi

în prefaceri, un Alexandrescu, cupidus._re-

GRIGORI)

rum

ALEXANDRESCU
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numai doritor ci si ves-

novaruimn, nu

titor; cântăreţ inspirat al anului 1840, poet al nădejdei înaripate şi totdeauna înşelate,—.

„şi alături un Alexandrescu,

înzestrat cu un

băriuitor, spirit critic, ce-i împiedecă deodată

sborul;-un- Alexandrescu cu plumb în aripă,
un Alexandrescu cumpănit,cercetător, mi

nuţios, şi desamăgit

uneori. înainte de a fi

avut vreme să. fie îiişelatîn speranţele lui.
„Cele mai bune dintre poeziile” sale poartă
„urma acestei întorsături de spirit. Poetul vestește, “premăreşte,

evoacă,

şi pe „urmă

se opreşte de odată. Părândur-i-se ca mers
prea -departe,. bănuiala îi muşcă sufletul

şi-l face să se întrebe: dar dacă nu se va

întâmplă ? Farmecul e rupt. Plumbul „din :
“aripă atârnă şi vulturul cade din înălţimea
albastră a nădejdilor, pe pajiştea verde a
d
e
e
bănuielilor.;.

In afară de asta,

mai € şi
Alexandrescu

un întelectual,.un cugetător îndrăgostit” nuj
numai de-largi gânduri, ci pornit şi spre oi.
cercetare mai amănunţită. Am avut “prilejul

în delungul studiului nostru, să arătăm ames- |
tecul

acestade

dreaptă,

dar

sentiment şi de- cugetare

adesea

prea

didactică

şi ori-

976

ia
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tit ii

cum nepotrivită pentru poezia liric
ă. Avântul

se răceşte, iar poetul se opreşte
la cercetarea -

"“măruntă'â unei idei, de. cup
rins ! filozofic
sau" istoric; poezia pierde din tări
a ei.:
Acest amestec de însuşiri şi de
scăderi,

lau

făcut pe Alexandrescu,

„în: meditaţie,

voacă

să reuşească,

în poez
_ patr
ia
iotică care

mari figuri naţionale

e-

din 'giulgiul

veacurilor pentru a le da ca o Pilduire
vre-

milor de azi, dar l-au împedecat de a reuş
i
pe deplin, de pildă în poezia. erotică.
Spi-

ritul -lui îndreptat „spre

mare, spre _înalt şi

mai ales spre măreț, nise simte: la
locul
“lui în cadrul”testr
âl ân
tino
sr sentimente.

dulcegi; numai în câteva poezii ca de

pildă

în Când dar o să guști pacea,
poetul se

ridică

prin sbucnirea sentimentului

țarea” trufaşă a cugetărei
din nou, spre sfârşit...
Dar

intelectialismul

şi înăl-

— pentru a cădea

poctului;

unit

şi cu
darul firescde observaţie, l-au
făcutsă is-.
buteas

că şi să rămână neîntrecut
în fabulă și în epistolă. Aici Alexandre
scu e un. ade-

vărat maestru.

|

Talentul lui de cercetare,
de. analiză, por:

-

>

nit spre. idei, spre pilduiri,.* sprijinit şi
O mare

putere

de

observaţie

a

-

_ GRIGURI ALEXANDRESCU

deț

împrejură-

rilor din. afară,şi mai ales de un puternic
sinţ moral au făcut din el.un
- fabulist şi
un

satiric, de'un

Am văzut
se

ridicase

însemnat

curăţenia
poetul;

am

înţeles

social...

sufletească. la care
văzutla ce

altruism

ajunsese morala lui: totul pentru alţii şi
nimic pentru dânsul.
— Acest ascuţit simţ
moral, a făcut din Alexandrescu un apărător ”

al dreptăţei, un aprig duşman al celor mari,
al asupritorilor, al. stăpânitorilor, un poet
"social şi politic, ce se' împotrivi guvernului,
Rusiei, “obscurantismului, luptând pentru
patrie, pentr u dreptate şi uneori chiar: pentru

umanitate. Spiritul” lui de observaţie prinse
toate scăderile societăţii din timpul.lui, toate
micimile sufleteşti, .biciuindu-le: ipocrizia,
prefăcutul liberalism, prostia îngâmfată, samavolnicia celor puternici;. mândria neîundreptăţită, şi atâte: a alte viţii găsiră, după
cum am văzut, în Alexandrescu, un biciui"ter nemilos, şi veşnic pornit a le urmări..
„În această aprigă satiră, ca- şi. în ironia
mai: uşoară a epistolelor, în acest gen cu
“desăvârşire intelectual, Alexandrescue stă-
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pân
pe sine, ne mai găsind într'însul acel
âmestec
de entusiasm şi de critică, de sentiment şi de intelectualism ca în poeziile
lui lirice. Forma chiarîi îmbracă mai bine
ideile, le urmăreşte.cu versificația ei liberă
în toate cotiturile - cugetărei, dă viaţă ani-

malelor, leuluica şi iepurelui, e mai mlă- dioasă,

mai

firească, mai

Vioae...

Acesta fi Grigore Alexandrescu : figură
măreaţă „a literaturii noastre,şi după Eminescu,

poale

cea

mai

irainică.

Dacă

în

conşti. inţa
câtorva, -ci în conştiinţa tuturor
A.
:
'
7
IRI
a Pa
DORO
A e
Românilor...
VERIFICAT 4

VERIFICAT]
2047

1987

O. j
|
|

=

aiipa inspiraţiei lui n'ar fi purtat plumbul:
criticei, ar fi fost un poet-liric şi mai mare,
dar atunci n'ar fi ajuns fabulistul şi satiricul care e; iar dacă “nobila lui cugetare,
simţirea lui sguduitoare, puternicul lui dar
"de observaţie ar fi fost ajutate şi de un
„simţ mai fin al formei, de o înţelegere mai
adâncă a ritmului, a muzicalităţii versului,
de o plasticitate mai desăvârşită, atunci ca
şi Eminescu el ar fi putut pune stăpânire
pe sufletul neamului, şi n'ar trăi numai în
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1. Jean-Jacques IVeiss et son oeusre liticraire, --

avec une prâlace

de M. Emile Faguet, membre de

l'Academie francaise. Paris; Champion dit. „ ,„ .350
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Alexandrescu,

editura <Minerva»
5. Paşi pe

6. Paşi

tiața

1,
.:
şi

nisip, vol. |, edit. Librăria
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lei.

Naţională
....
.
.
„1 leu.
. |
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