
B'BLIOTECA-LNTRALĂ 
DN Are i. si UNIVERoTARĂ 

| BUCUREȘTI 
—— 

Poesia hu i Șerbănescu 

Cu serisori şi poeșii inedite 

551 

Conferinţă roştită la Ateneul Romin din Brăila la n Partie 1902 

și la Ateneul Rormiîn din Bucureşti la 31 IPartie 1902 

  

  

de 
i 

.— 
> 

. 

ș Ş 3. 6. Djuvara 

CR 
> 

Extras vin „Convorbiri Literare“, An. XANVI, l:0. 5 , 

„sa - „3 

SS Ă a ” 3: Ri 

|. D. Şoceci, București 

ă 1902 

G ot i, MA 3%. 6, (DN | 

455 | Îl ka. ataca i. 06)



  

      1251 

„66358 

Ii 
„CI S44 

4 [cn



| At o. | 

POESIA LUI ŞERBĂNESCU . *: 
CU SCRISORI ŞI POESIL INEDITE 

Conlerinţă rostită la Ateneul Romin din Brăila la 11 Martie 1902 
şi la Atencul Romin din Bucureşti la 31 Martie 1902 

Doamnelor, Domnilor, 

Pentru a doua oară, anul acesta, răsună numele luY Șer- 
bănescu sub bolta Ateneului; mine se implinesc două lunr, 
de cind vechiul mcii prieten Ollănescu-Ascanio a evocat figura 
poetului dispărut, într'un festival, care a avut un succes stră- 
lucit, mulțumită concursului inimos al Tubiţilor noștri artiști: 
Dinicu, Notara, Kiriac, Narice, dar mat cu deosebire mulţu: 
mită incomparabilei cintăreţe d-na Darclce, privighetoarea brăi. 
leană, plecată, din nenorocire, dintre nof, tocmat la epoca cind 
se reintorc rindunelele. | 

Produsul acestut festival, impreună cu subscrierea con. 
siliului comunal din Brăila şi cu subscripţiunile publice orga. 
nisate, vor servi la ridicarea unur bust lui Șerbânescu la Brăila, 
unde poetul a vieţuit și unde e ingropat. După cum ziceam 
în apelul comitetului nostru brăilean de iniţiativă din 3 Oc- 
tombrie anul trecut: <Un popor conştient de menirea Îul nu 
poate mar bine slăvi memoria fiilor săi meritoși, decit imor- 
talizind în bronz chipul lor, ca o pildă pururea vrednică de 
urmat de către tinerile generaţiunt». 

Acest apel, trebue să o Spun cu recunoștinţi, a păsit 
ecoii și in inimele generoase ale bucureştenilor, gata să se 
inflăcăreze la orice nobila idee. 

Odată cu monumentul de bronz, se va ridica incă un 
monument, nu mal puţin insemnat: cu autorizarea familiet 
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voi publica în curînd poesiile lui Șerbănescu. Cu multă trudă 
am adunat cele aproximativ o sută poesii, răspîndite în nu- 
meroasele reviste romine, dela 1867 pină astăzi; la acestea 

“s'a adăogat vre-o 8o poesii inedite, ce le-am căpătat dela 
familia poetului şi dela diferite alte persoane, printre cari. 
trebue să menţionez deosebit pe d-na Eufrosina Leon, pe . 
care cu drept cuvint Șerbănescu o numește sublimă amică ; 
graţie D-sale aii scăpat de peire mat multe din cele mai fru- 
moase poesii ale lui Șerbănescu, unele necunoscute chiar fa- 
miliei poetului. Posed dar, actualmente, un bogat material de 
aproximativ 180 poesii; din acest buchet, vom alege astă seară 
cele mai mirositoare flori. ” | 

„Asupra lui Șerbănescu și asupra poesiilor lui deja tipă- 
rite, în afară de lucrarea amicului meii Ollănescu, s'aii mai 
publicat studii în două reviste!). 

Negreșit, se vor mai scrie multe altele, cînd vor apărea 
operile poetului; materia e vastă și inspiră variate reflexiuni. 

Dacă îndrăsnesc să vă vorbesc şi eii de același subiect, 
mă bizuiii nu pe forţele mele, ci pe faptul că majoritatea ver- 
surilor ce vă voiii cita sînt inedite, astfel că vă pot presenta 
ceva noă; prosa mea va trece dir la adăpostul frumoaselor poesii ale lui Șerbănescu şi tot ce vă pot făgădui e de a da 
cît mai multe versuri și cît mai puţină prosă... prosă dea 
mea, bine înţeles, căci vă voiii cita și prosă de Șerbănescu, 
din care puteţi auzi cît de multă, - 

Doamnelor, Domnilor, 

Vechii critici aii împărţit Pocsia în mai multe categorii, 
a căror înşirare se găsește în toate manualele de literatură. 
Dar una și numai una este adevărata poesie: Poesia lirică. 

«Poesia lirică, zice filosoful Hegel, represintă lumea in- 
terioară a sufletului, sentimentele, concepţiunile, bucuriile şi 
suferințele ei. Ea e cugetarea personală, în ce are mar intim 
şi mai real, exprimată de poet ca o însușire a lui proprie». 

Se 'nţelege, recunosc că există și poesii epice impună: 
toare, şi poesii dramatice emoționante și chiar poesii descrip- 
tive atrăgătoare, dar nici unele din acestea nu se pot măsura 
cu cinturile lirice de: dragoste. Lucrul mi se pare că se poate 

„lesne explica. 
Pe de o parte, poetul nu poate găsi, pentru dureri în- p P P g P € 

  

1) Literatură. şi Arti Români, 1901, No. 8; — Revista literară, 1 Martie 
1902, ,



Poesia lu! Şerbinescu d 

"chipuite, accente calde şi tinguitoare, ca pentru durerea lut 
însăşi, Precum Horaţiii a zis: 

+... Si vis me flere, dolendum est 

Primum ipsi tibi»? 

adică: dacă vrei să pling, cată să plingr tu mai întiiă, 
Aceasta admirabil a desluşit-o și Alfred de Musset, în 

Noaptea de AMaiii : 

«Cele ma! frumoase cînturt sint acele desperate 

Şi cunosc nemuritoare ce sint bocete curate.., 

Poete, fă ca poeţi! a căror glorie creşte: 

EY las veseli pe acela ce trăesc vremelniceşte, 

Dar omeneştile cine, ce dai chiar şi la dușmani, 

Se aseamănă acelor ospăţuri de pelicant, 

Cind ct ne vorbesc adesea de speranțe înşelate, 

De mihnire sati ultare, de durere sai de dor, 

Aste cinturi nu's făcute inimile să dilate: 

A lor declamări Întocmat sînt ca nişte spede late 

Care în văzduh fac roată ca un fulger lucitor; 

Însă picături de singe curg după tlişul lor?), 

Pe de altă parte, mulţi dintre cititori, bărbaţi saii femei, 
aii suferit cY înşişi chinurile şi sbuciumările sufletești, și este 
în firea omenească să se înduloșeze cind văd magistral zu- 
grăvite emoţiunt ce T-aii sguduit și pe dinșil. 

Pentru a mă face mal lesne înţeles, voiii risca o com: 
paraţiune musicală. Într'o frumoasă simfonie clasică, într'una 
de Beethoven, de exemplu, admirăm de bună seamă toate 
părţile cari o compun; dar acea care ne impresionează mal 
mult, acea care ne stringe inima și ne stoarce lacrimi este 
partea zisă /udante sai /dageio; într'insa compositorul a 
pus tot sentimentul, toată pasiunea sa. Celelalte bucăţi ne 
interesează, aceasta ne cmoţionează; dacă mă pot exprima 
astfel, restul simfoniei constitue creerul, andantele constitue 
inima care face să vibreze coardele simţurilor noastre. 

Astfel ne explicăm de ce gloria celor dor mart lirici al 
secolului trecut Musset şi Heine merge din ce în ce crescind; 
analizind şi reproducind adincile lor dureri, er aă găsit accente 
sfişietoare, carl dai fiori mat cu scamă acelor ce ai suferit 
ca dinșii. lar in poesia populară germană este acel Lied dulos, 

1) Arta poetică, 102, 
1) Traducere ce T. G. Djuvara (Cearile sparte, 1SS4).
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Ich soll nicht weinen, 

Wann ich ich seh? 

Doch thut die Freude 

Mir gar zu weh. 

În cîte trele aceste poesii, de Heine, de Carmen Sylva - şi de Șerbănescu, se oglindește acea îndoită stare sufletească, de bucurie și de tristețe simultanee, care pare o contradicţie, dar care e atît de omenească. | . Printre rîndurile poesiei inedite: De departe, se poate citi jalea adincă a poetului şi revolta lui în contra organisa- țiunii sociale, care-l ţintuia departe de ce iubea: 

Şi dac'atita ne Yubim, 
De ce, Alinto, să nu fim 
Tot la un loc şi zi şi noapte, 
În lung sărut şi 'n calde şoaple, 

În aturări de visur! no! 

Trăite, dragă, de-amîndol ; 
Și ?n sbor spre cerură tot. albastre 
P'aripile Yubiri! noastre? 

Şi dac'atita ne tubim 

De ce atunci să suferim 
P'acolo tu, Yar eii p'aice? 

Nici tu, nic! ei, nici el! fericel 
Mat bine nu ne-am ma! Tubi, 
C'atuncea poate am muri 
Şi peste inima cea moartă 

“ Închide moartea greaua-i poartă | 

Şi dac! atita ne fubim 
Ie ce atuncea să murim? 
Amoru-l viaţă, viaţa 'amor ; 
Deci să unim dor lingă dor! 
S'aştept, să sufăr nu mal pot ; 
Abhl lasăţf tot şi să-mY las tot 
Şi haY cu mine ?n lumi albastre 
Pe-aripile Yubiri! noastre | 

Dar, spre lauda poetului, trebue să spun că nu și-a pă- răsit postul datoriei sale de soţ și părinte. lată o poesie ine- dită, adresată soţier sale, în care se vede că, cu toate visurile sale trecătoare de poet, el nu a incetat nici odată dea o fubi:
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<Tu-ml zici ca să privesc la tine; 
Şi oare cind am incetat? 

De-al fost sai nu tu lingă mine, 

Cu dorul tot te-am săsutat| 

«Dar dacă-un nor de îndorală 

Întunecă sufletul 14ă, 
Atunci, atunci fără sfială, 

Priveşte lung în ochiul mei. 

«Şi In privirea mea cea caldi 

Şi umedi de desmYerdiri, 

Cu drag tu sufletul îş! scaldă 

Ca 'n adincimea une! inf; 

«Şi "ndată norul va dispare 

Ca supt d'un vint de mrază-zi; 

Tu dă-mY atunci o sărutare 

Și să te mal privesc îmf zi lo 

Frumoasele lut sentimente de părinte și soț se pot ve- 
dea încă și în următoarele strofe: 

Caind prin lume, tot căilnd 

Un ce care-mi lipsea, 

Acu tăcut, acu clntind, 

Acu ţintind o stea, 

Ultat cu totul de noroc, 

Ultat de mine chiar, 

E& rătăceam din loc în loc, 

Visiad un vis amar! 

Tlram un suflet tuist, pustii, 

Acu pe vii ce sttacr, 

Acu pe malul unut zlă, 

Cind prin pădart adinct, 

Dar îaă, rată, că 'ntr'o zi 

O zini-am Întilnit; 

E o privil... ea rumeni,,. 

Şi daci ne-am Tubit,



"10 T. G. Djuvara 

Ei nu-ţi mal spun, — dar s'a schimbat 

De-atunci viaţa mea ; 

De-atunci prin lume nu may cat . 

Un ce care-mi lipsea! 

Din mierea celor mat dulct flori 

" Care *'nfloresc sub cer, : 

Din razele mîndrelor zori, 

Prin farmec şi mister, 

Ea îmi creă dot feţi ce sînt 

Frumoşi pre legea mea, 

. .. [ |. .. |. |. |. . 1. |. |. . 

Şi "n cubul mei cel fericit, 
Trăind prin el mal mult, 

Cum gănguresc necontenit 

Eii tac şi î asculti 1) 

A avut să incerce multe ispite femeești, el atit de iubeţ. 
Dar ce tărie de caracter a arătat pentru a €şi biruitor din 
aceste lupte sufletești, o putem judeca din sfaturile ce da . 
sublimei sale prietene?) : 

«Sufletul şi inima, zice el, sînt instrumente de supliciii 
împlintate în nor; cel mai mic avint în infinitul sentimentelor 
şi al aspiraţiunilor ele ni-l fac dureros. Omul nu e zămislit 
să se avinte în infinitul sensaţiunilor sublime decît împere- 
cheat și în perfect acord de tovărăşie; altfel, el şfirşeşte prin 
a se rostogoli din înălțimile în cari il ridicase exaltarea sa, 
în descuragiare. Și dacă aceasta ne-a fost soarta, ce ne rămîne 
de făcut? Resemnare saii paliative: ante-moarte sai închipu- 
ire de viaţă. | 

<Pari că nu vrei paliative şi resemnarea îţi pare aspră, 
nefiind decit o ante-moarte. Ce poate face prietenia mea 
pentru a te consola, decit să te asigure că mai sint, ca și 
tine, mulţi nenorociţi pe pămint. Ce săraci sintem în mij- 
loace de lecuire a suferințelor morale ce pătimesc prietenii 
noştri cei mai scumpi! Ce n'a; vrea să fac pentru tine, 
pentru suferința ta! Ceea ce-ţi lipseşte tocmai poate că l-am 
dat unei alteia... Vail ce greii se întilnesc inimile! Adese 

  

1) Convorbiri literare, 15 Decembrie 1883. 
2) Originalele scrisorilor, citate în această conferinţă, sînt în limba 

franceză,
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ori ne dim întreaga inimă în schimbul unei simple simpatii; 
toată prietenia devotată în schimbul unei compătimiri; efu- 
Siunea unul suflet în schimbul numat a. uner stringeri de 
mină; ne dăm întregi, fără reservă, lără restricţiune, în schim- 
bul unet fărimituri a simţirii unel alte fiinţe încintătoare, pe 
care fatalitatea ne-a pus-o în cale,... Dacă suferi, fă ca mine ; 
recurge la paliative, La pildă faptul din lumea materială: 
cind o durere fisică ne face viaţa nesuferită, medicul îţi in- 
jectează în partea dureroasă o picătură de morfină, care îşi 
adoarme durerea! ca prin farmec, deși acest calmant e o 
otravă care-ţi ruinează viaţa. ..> 

Dar cind e împereehiat, cu ce neţărmurit dor se avintă 
Șerbănescu către ideal |. 

Cită pasiune în cunoscutul Sărutat, possie cu drept cu- 
vint citată de toţi biografi lur Șerbănescu, deşi e una din 

„cele mat vechi ale sale (1868):: 

Ah! te-am sărutat o dati 

Cu atit amor şi foc 

Înctv luna fermecată, 

Privind, s'a oprit pe loc, 

lar cînd ale noastre buze, 

Singerind s'a destipie, 

Paserea cinta În frunze, 

Soarele ardea cumplit, 

Acum Însă nu ştii bine 

Dac? al nostru sirutat, 

Aprins de simiirl divine, 

Pin' la ziuă a durat; 

Saă că Vastă sirutare 

De Iubire şi de fue, 

Luna s'a schimbat În soare, 

Aprinzndu se pe loc. 

Ori cită exagerare ar părea, la un examen rece, schim-
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barea lunii.în soare, întreaga poesie e învăluită de atita pa- 
„> o siune” pătrunzătoare, încit minunea nu ne miră. Această poesie 

a avut onorurile traducerii în limba germană de către Carmen 
Sylva ; ea a fost tradusă si în versuri franceze. Chiar Șerbănescu 
ar fi putut-o traduce, căci el a făcut versuri și în franțuzeşte 
şi în italieneşte. | 

Inima lui Șerbănescu era întocmai ca acele harpe eoliene, 
cari cintaii numai la adierea vîntului. Natura lui simţitoare 
şi delicată vibra, la contactul celui mai.mic sentiment din afară; 
astfel zefirul lasă mută oala de !ut, iar pe cristalul rafinat îl face 
să scoată murmure musicale. Aceste sensaţiunr eraii o tre- 
buinţă a firii lui, pe care poetul de minune o defineşte în- 
tr'o scrisoare datată din 

Buzăii, 21 Aprilie 1889. 
«În orice legătură, fie de amor, fie de prietenie, indi. 

vizii nu sînt decit un pretext trebuinţii firii noastre; fon- 
dul, realul e simţirea din care e făurită legătura. Acest sen- 
timent e cultul care trebue să rămînă... Zeii se duc, dar: 
cultul lor se prelungește, pănă ce o nouă religiune, provo- 
cată de un noii Zeii redemptor, pretinde un noii cult Şi... 
mereii astfel, pînă ce piepturile noastre se aseamănă cu acele 
biserici în ruină, unde nu se mai poate face slujba divină și 
în cari durerile noastre sînt ca bufniţile ce răspindesc în 
lume gemetele lor sinistre.» 

| Ideia aceasta a unui cult ce se continuă cu zei nol se poate 
compara cu ideia unui cult ce se perpetuă cu preoţi noi ce 
O găsesc exprimată într'o strofă inedită a lui Șerbănescu: 

<Vom trece-o dată cu toţi din lume, 

Dar cultul a tot ce slăvit-am toţi no! 

În inima lumii cu clteva nume 
Va sta pe vecie cu alţi preoți not.» 

In scrisoarea ce v'am citit, în afară de explicaţiunea ome- 
nească a nestatorniciei fatale în amor, cu prisosință ilustrată 
de autorul însuşi, apare şi ideia favorită a lui Șerbănescu, că 
Yubirea este un adevărat cult, o adevărată religiune. Faptul 
nu este de mirare, cînd ne reamintim că religiunea poporului 
celui mat artist ce a existat pănă astăzi, religiunea Grecilor. 
antici, era bazată pe adoraţiunea frumuseţei femeesci. Faptul însă 
este caracteristic pentru Șerbănescu, care credea în Dumnezeii, 
după cum am putut-o constata dintr'o mărturisire a sa, scrisă
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pe una din acele Confesiuni de salon, ce sint un prilej de 
joc de societate. . Șerbănescu nu e,: se înţelege, cel d'intiiiă 
poet, nici. va fi cel din urmă care, în paroxismul senzațiunilor 
sale amoroase, apoteozează pe iubita lut și o divinizează. Dar 
rare ori un poet mai convins a vorbit de amor cu o evlavie 
atit de religioasă; ascultind versurile ce voiii cita ma! la vale, 
ne credem transportaţi la începutul creştinismului, 'cind dra- 
aostile senine se confunda cu credința mistică și alcătuiaii, 
la olaltă, acele scene măreţe și duioase, descrise cu atita mă: 
estric de Sienkiewicz în Quo Vadrs. 

lată În Capelă, pe care Șerbănescu mi-a dat-o de am 
publicat-o în 1894, cînd aveam direcţiunea Revistet Arenenu/ 
Romin; cu cită modestie îm scria dinsul: «<Aurai-je votre 
opinion amicalement sincere sur les vers que je vous envoie!> 

De arborj secula:! umbrită, pe coasta muntelut cea frîntă, 

Ca o gindire biindă 'n suflet, se “nalţă blind capela sflntă, 

Cu uşile deschise *n lături, ca braţe ce te chiamă 'n ele, 

Cu luminările aprinse, ce par, în umbra bolţii, stele; - 

Ea stă 'necată În tăcere, În pace şi 'n singurătate... 

La pragul se opresc de sigur a lumii patimi vinovatel 

dice, are drept st intre acel ce plinge sai Tubeşte. — 

Durerea vectnic Înpenunche p'acela care pătimeşte 

La poalele Dumnezeirit, ce pare a-l fi dat uttăriT .., 

Aice, Îngerul Tubiriy, ce stă la ușile intrărit, 

P'acel ce se Tubesc, de mină ÎI Ya şi la altar ÎI duce 

SA-T binecuvinteze-acel ce Tubit-a ș'a murit pe cruce. 

Aici, pe că! şerpuitoare, ne aduse rătăcind Iubirea. — 

Intrarkim. — Nimen! ÎnXuntru. — Ce sinpură-! Dumnezcirea 

"În templele ce i se "alţi, ca şi În lumea ce-a creat!.. 

Intelnd, o clipă ne privirim și lung şi cald ne-am strutat, 

Şi-a noastră lungi sărutare fu calda noastră rugăciune, 

Cea ma! pioasă înilsată la cer din buze de ticiunel 

Vă fac judecători dacă sint ca aceasta multe poesil în 
limba romină, cari să întrunească cugetări înalte şi simţiri 
profunde cu o limbă atit de aleasă. Ori cit mi-am propus, 
dela început, să nu comentez bucăţile ce citez, cle avind un 
farmec ce se impune fără comentarii, nu mă pot impledica
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de a atrage atenţiunea asupra descripțiunir acelei Capele pă- 
răsite, care se 'nalță: 

«Cu uşile deschise "n lături, ca braţe ce te chiamă ?n ele 
<Cu luminările aprinse, ce par în umbra bolți! stele... .» 

Şi cum pricepem de bine că poetul răzăcind cu -iubita 
lui şi fiind de firea lui evlavios, intră cu dinsa în sfinta ca- 
Zelă! Şi cu cită dibăcie, prin fraze scurte, în strofa a treia, po- 
etul zugrăvește și starea lui sufletească şi singurătatea lăca- 
şului sfint: 

eIntrarăm. Nimeni! înăuntru. Ce singură-i Dumnezeirea. 
«În templele ce i se 'nalţă ca şi în lumea ce-a creat!» 

Ce tristă împutare adusă omenirii pentru ingratitudinea 
c%, prin aceste două versuri! Și cum putea sfirşi această scenă, 
cînd poetul era aproape de Dumnezeire, şi pri pietatea lui 
şi prin amorul curat ce-l stăpinea, dacă nu prin acea /uugă 
sărulare care fu calda ruzăciune a acelor doi îndrăgostiți? Şi 
ce expresiune energică şi potrivită: Zuse de Zăciune, pentru 
a ne reaminti, în lăcașul divin, în faţa simbolului eternității, că nu sintem decit pămint și cenuşe! 

Dumnezeii, care în Scriptură zice că: suma? dragostea 
clădeşte, a primit, de sigur cu mulţumire, în sinul săii, acest nobil fel de pioasă rugăciune! " 

n acelaşt ordin de idei, voiii cita poesia inedită: Ado- 
rajie, 

În caaru larg de munţi, 

Ce poartă pea lor frunţi 

Cununi de brazi, de fort, 

Şi nimbi strălucitori ; 

În cadru larg: de munţi 

Pe ale căror frunţi 

S'aud necontenit 

Şoptiri din infinit... 

În templu larg de nort, 
D'azur, de cer, de sorf.,. 

Tu mi te-aY arătat, 

Şi țl-am îngenunchiat | 

Şi de atunci, în tot 
Ce în natură pot
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S'admir şi să Tubesc,— 

Pe tine te 'ntllnesc! 

Şi te iubesc d'atunci 

Cu tafnicile munc! 

A unul dor nestins 

În sufetu-mY aprins ; 

Şi pe acest pimint 

Făcut-am jurămint, 

Si-mI (i tu I)umnezei, 

S'am cul să mă 'nchin.că! 

Poetul e atit de pătruns de patima lui şi ne comunică 
şi nouă atit de adinc sentimentul lui, încit ultimul vers nu ni 
se pare o profanaţiunc. 

În contemplaţiunea mistică din poesia inedită Pe urmele 
Zaltdată, pentru a-şi defini extasul,: poctul creează un verb 
original, ce nu întilnim aturea, ca dumnezeii» : 

Ab! în zXdar mat rătăcesc 

Pe urmele d'al'dauă,., 

Nefericiţil ochi! mel 
Acuma nu mat Întlinesc 

Fiinţa ta cea adorati.,, 

O scump odor! Ca să mal pot 

A te vedea pe tine, 

Nefericiil ochil mel 

Ed cati să-I tuchid de tot 

Şi să-mY Întosc privirea 'n mine. 

În mine tu dimnezeeiil, 

Ca o maconiă 'n temptu.-, 
Si cu Închișil ozhil mel, 

Ca şi cu ochil sufleteşti, 

Urat, ufiind, că te contemplu. 

Tu est... “Tu eştl extasul mei, 

Plin ce aTurări divine; 

Se 'nchil de-apururl ochit met, 

Dar şin neant voiă duce ci 

Cilcura corulul de tine.
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Acest sentiment religios al lui Șerbănescu, amestecat cu dorul ce-l muncea, e şi mat plastic exprimat în următoarea, strofă din poesia Coe? mar Frumoase, pe care am dat-o de s'a publicat în ultimul număr al“ revistei Literatură şi artă : 
” «Şi arză viaţa mea ca o tămile 

«Pe sînul tăă, altar de Dumnezei,, 
«lar cînturile mele apoi rămile 
<Ca gingaşi psalmi cîntațt cultulut tăi», 

Această poesie mi-a fost trimisă de o doamnă, al căruţ nume am făgăduit să-l tac, | Discreţiunea aceasta fiind asigurată oricui, sper că toți acel ce posedă versuri de Șerbănescu vor binevoi a mi le imprumuta, spre a lua loc în colecţiunea completă a poesii- lor regretatului mei amic. . 
Ar fi o adevărată crimă literară de a ţine ascunse poesii de o așa mare valoare; de aceea nădăjduesc că apelul mei va fi ascultat 1). 

Doamnelor, Domnilor, 

Pentru cea din urmă oară, cind Șerbănescu a venit să mă vadă anul trecut și, după obiceiii, să-mi citească versuri, am stăruit să-şi publice toate poesiile într'un mănunchiii, căci nimeni astăzi nu și le poate procura. El îmi răspunse, cu irancheţa care-l caracteriza: «Dar cum îţi închipul un așa lu- cru? Nu ştii cît sint de leneș? Nici odată nu voiii avea. răb- dare să string versurile mele, căci eii singur nu le am. Dacă "ţii însă să le vezi publicate și vrei să-mi faci acest serviciă, strînge-le tu şi publică-le». I-am făgăduit. Şi cu atit mai mult îmi voii ţinea promisiunea, astăzi cind el nu mat este. Nu mult „după aceea aflindu-mă în străinătate, primii trista veste a neașteptatei sale morţi; a murit plin de viaţă, plin de ilusiuni, cu inima mai tînără şi mai entusiastă ca nici odată, deşi avea 62 de ant. În această privință fată ce scrie el însuși cu ciţiva ani inainte (Galaţi, 13 Ianuarie 1893): 
«Mă iei în glumă că mă dau încă de tînăr şi fac curte pe ici pe colo... Unde-i riul? te rog să-mi răspunzi tu, care PI 
1) Versurile pot fi trimise şi anonim, în care cas ele vor fi restituite Peste restante.
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eşti desgustată de tot. Ce-ţi pasă? Lasă-mă să continuii a fi 
tinăr, pe cită vreme pot să fiii tînăr. Asta-i un dar ce Zeil 
mi-ai acordat, pentru că cred în tinereţe». 

Astfel a rămas pănă în ultimul moment: inimos, plin 
de sevă, plin de entusiasm; orreine il cunoştea răminea în: 
cremenit de atita vigoare și de atita avint, tinăr și nobil. 

Am reprodus mărturisirea sa că cra leneș; o recunoștea 
el însuşi, cu dragă inimă. lată ce scria din Vameș, la 16 Sep. 
tembrie 1S94: 

«Negreşit ai toate dreptăţile să mă mustri, și cii nu am 
decit una: o infirmitate de energie sufletească: lenea,.. 
blestemata de lene... 

«Fără această lene blestemată sufletul mei ar fi putut 
spune multe lucruri frumoase unei lumi, care mucezește în uri. 
ciuni de tot soiul». 

Și altă dată, scuturindu-se de agitaţiunile politice, el 
scrica : 

<Și apoi cum aşi comite crima dea mă despărți de 
amanta mea cea mal dulce, cea mat îngăduitoare, pururea 
credincioasă, nici odată cicâlitoare... O lenc, ce scumpă-mI 
ești !> 

Această scumpă lene a cintat:o şi in versuri: 

lubese inolateca viași 

Ce nare trude grele: 

Mult suletu-mi se mai resfa+1 

În sînul lener mele.1) 

Dar cind voia, şi voia de cite ort Yubea, adică foarte ces, ce putere de muncă! Imaginaţiunea lui era un izvor ne- secat de versuri frumoase, 
n Brăila toți ştiii înlesnirea cu care Șerbănescu compu: nea cele mar frumoase poesir ale sale, Asupra acestui punct, colegul meii din Senat generalul Budișteanu mi-a povestit un 

fapt, care invederează extraordinara sa inlesnire de a versifica. 
| avea ca locotenent sub ordinele sale, sint foarte mulți 

ani de atunci, la Mărăşeşti. Șerbănescu, natural, era amo. 
Tezat, starea sa normală. Dar ochit albaştri cari il robeaii se aflaii la Tecuciii, unde se ducea cit putea mal des, adică 
inainte sai după Duminicr, de cite ori îi! permitea şeful. În- 
tr'o Vineir scara veni la L.t.-Colonelul Budişteanu de atunci, 
——— 

1; La Pescuit, 

ts
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cerîndu-i voie să se ducă la Tecuci, Simbătă şi Duminică ; şeful săi îi zise : «Bine, cu condiţiune ca să-mi traduci Noaptea din Octombrie, de Musset, care-mi place». A--doua zi, Sim: bătă de dimineaţă, Șerbănescu se presintă la șeful săi şi-i dete traducerea celebrei poeme în 311 versuri. Coprins de admira: țiune față de o asemenea minune, Lt.-Colonelul Budişteanu îi acordă cinci zile de concediă, în loc de două | 
Și pentru ca să nu se creadă că traducerea nu cra în- grijită, voiă cita citeva versuri dintr'insa ; ea a lost publicată de d. P. Grădişteanu în Revista Contimporană din 1874: 

Ziua se ici, în fine. De atita așteptare 
"Vană, în balcon afară, adormis2m obosit; 
Deschiset atuncea ochil la a zile! deșteptare 
Şi lăsa! a mea privire să plutească 'n infinit. — 
De o dată, lîngă colţul une! strimte ulicioare, 
Par'că-aud călcînd pe plete un pas moale cunoscut... 
Doamne, apără-mă Doamne! Este ea, Tat'o, apare, 
Intră, — <De unde vi!, spune? Astă noapte ce-ai făcut? 

"Ce ma! vrel tu de la mine? Ce caţi tu laceastă oară? 
Ăst frumos corp, păn” la ziuă, în ce loc s'a tăvălit? 
Pe cînd în balcon ei singur veghez, pling și tot pling Yară, 
În ce loc, ce pat, şanume cui, răspunde, ax zimbit? 
Îndrăzneaţo și perfido | Spune cum e cu putință 
Ca să vi să-ț! întinzi gura Vale mele sărutări? 
Ce mal cerl? și cum se poate, nesăţioasă fiinţă, 
Să m'atragi pe-a tale braţe, consumate 'n desfătăiț? 
Fugi, retrage-te, lipseşte, spectru al fubitet mele: 
Reîntoarce-te 'n mormiîntu-ţ!, dacă din el te-al sculat, 
Lasă să uit tinereţea cu ilusiile sale 
Şi cînd voiii gîndi la tine, să pot crede c'am visat! 

După această probă este destul a spune că traducerea 
e demnă de original!), Si 

Șerbănescu e tipul adevăratului poet impulsiv ; versurile lui nu erai scrise pentru deşarta glorie de a f publicate, şi 
"admirate; în general el le da persoanelor cărora le dedica. lată 
pentru ce aproape jumătate din ele ai rămas inedite, iar celelalte se află răspindite prin reviste şi ziare, de unde autorul lot nu a voit nici odată să le desaroape. Cind poetul a murit, 

  

1) Tot atit de bine a tradus şi poesil din Ileine (Zzimtezr, Asra), din V. Hugo (Guizară) şi din Ada Negri (Fatalitate). ,
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nici nu s'a-găsit la dinsul o culegere a poesiilor sale, izvorite 
din simţiri adinci și intime. Cele mar multe sint cunoscute 
pentru că aii inspirat pe compositorit musicali, 

Aci ar fi momentul să citez faimoasele romanțe puse în 
musică de bunul nostru amic comun G. Cavadia. Cine nu cu- 
noaşte: Yude ești? Unde cești !). 

Pe la cele patru vinturi 

Ei de tine-am Întrebat 

Şi prin lacrimt şi prin cînturi 

Şi prin dureros oftat, 

Însă toate aă tăcut: 

Te-am perdut! Te-am perdut.,., 

Cine nu ştie pe din afară: 

Cine nu a 

De cind ca s'a dus departe, 

Fericirea mea s'a dus, 

Dorul, pasăre de moarte, ! 

Pe-a mea inimă sa pus!?)... 

cintat... cel puţin înaintea d.ne! Darclte: 

Vin, Alinto, în pădure, 

S1 culegi cu mine mure, 

“Tu pe jos,-în ochi! ci, 
Si culegi, de-o fi, şi fragt, 

Dar ci fragil, ce-mi sint drast, 

SI-I culeg pe sinul tă! 

Saii acest sublim Adio, pe care-l voii cita întreg: 

Cind te-am vizit asa frumoasă 

Ca o madont cu clip blind, 

Venit am să: luchin duluasă 

O inimă de dor biiinăd. 

Întrinca, ca Inu'o ciie, 

i-am 25 timila doruluT: 
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: "Tu recesut stat, ca o statue, — 
La doru-m! eco ?n tine nu-i. 

De geaba 'n cînturi și surisurt 
ȚI-am zis de dor şi de noroc, 
De traii răpit din culmi de visuri, — 
Tu nu af tresărit de loc! », 

Statue, închegati *n țernă, 
Cu forme vi, cu simțuri reci, 
Durerea de mf-ar fi eternă,. . 
Rămil, — adio pentru veci! 

În corelaţiune cu această poesie, în care e vorba de o Sfalue rece, cred că vă va interesa să cunoaşteţi o altă poesie inedită, intitulată Sculpiuă : 

Aş vrea să ţiă în mînă dala 
Lui Fidias ori Praxitel, 
lar tu servindu-mY de mode], 
SA te sculptez cum n'a fost alta | 

Şi pe măsură ce-a mea daltă 
Din marmoră te va sălta, 
SA se 'nfioare marmora, 
Îae tu s'apari În platră, '— caldă, 

Mulţimnile, înminunate 
De marea frumuseţe-a ta, 
Un templu îarg ar înălța 
Statuel tale adorate.,. 

Şi-adoratoriT tii în turmă 
Vem-vor să se ?nchine eY, . 
Statue-zee .., Printre et 
Nu eii veni-voiii cel din urmă! | 

Foarte cunoscute şi des citate sint: Cruciuliţa, Zim- diră şi lacrimi, Dor de dus, Lacrima, Umbra, Despărțirea, Amicul Silvio, Întilnirea, Zimbetul Carmen Silvel şi Remi. nisceujă. 

  

1) Această strofi e inedită,
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Nu pot resista plăcerii de a reaminti pe accastă din 
urmă, una din cele mai frumoase poesii ceșite din pana lui 
Șerbănescu; ea e -plină de melancolia dragostilor ofilite cu 
parfumul lor de flori păstrate în cărţi: 

Adinc visind, ei stai pe mal, , 

Pe malul “nalt și verde, 

Dar ochiul mei, plutind pe val, 

“Tot luna din cer vede, 

De tine-acum sînt depărtat 

Pin nouă mări de ură, 

Dar dacă ?n sufletul mei cat, 

Vzd tot a ta figură. 

Ş'a fost un timp, cînd tu şi că 

Un dor aveam pe lume; 

Cind luminat la plasul mei 

Şi că la al tii nume; 

Cind sutetu-ți senin credea 

Ca'n Dumnezeii în mine; 

Ciud Dumnezeă inima tinea 

N'avea decit pe tine. 

Acum te *'ntreb: unde mat sint 

Simţiriţe aceste?. . 

lubitu-ne-am pe-acest pămint? 

Saă e vre-o poveste: 

e fost, a fost...» Încep tușind 

Poveştile bitrine; 

cA fost, a fost... zic, potettind, 

Eri dor, poveste mire !). 

Dacă m'aţi îngăduit să citesc această poesie, de sigur 

cunoscută de majoritatea dintre D-Voastră, cu atit mat mult 

sper că im veţI permite să vă împărtăşesc incă tre! poesii 

inedite de Șerbănescu. 

1) Cereortiri dilzrare, 1 Dec, 1572,
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lată mal, întiiă Paltinul blestemat, care ne reamintește poesia lui Eminescu: Pe aceeaşi ulicioară : - 

Între fereastra mea şi-a ta 
Un tînăr paltin se 'mălța ; 
Și cît de lungă vara este, 
Cind ne cătan pe ia ferestre, 
Cu frunza-l deasă el oprea, 
În drum, privirea ta şi-a mea. 

Ati. de mult l-am blestemat 
CA frunza i sta scuturat, 
Dar cu căzuta-t frunz4 deasă 
AT părăsit vecina casă... 
Fereastra-ţi o prea văd acum — 
Dar chipu-ț! dulce nic! de cum |! 

lată o a doua poesie inedită, inspirată de zicătoarea po- porului, atit de poetică, că: cașa e scris în stele !> 

Şi dacă 'n stele n'ar sta scris, 
Te-aș fi 'ntilnit în calea mea? 
Te am întilnit şi-a fost un vis, 
Ce stinsu-s'a ca'n cer o stea. 

Din cerul meii o stea s'a stins, 
Lăsînd pe urma-t un pojar 
De foc amarnic şi nestins, 
Un dor nespus, fir” de hotar, 

Şi cum din cer un meteor 
Căzind, pe urmă-I lasă dungi 
De foc, așa și'n al mei dor. 
Lăsat-at tu mi! chinurt lungi, 

Și de n'a fost numar un vis, 
ŞI n'a căzut din cer v stea, 
Şi dacă'n stele n'ar sta scris, ., 
N'al fi şi azi tu înca inea? 

Vă atrag, în fine, atenţiunea asupra următoaret poesii
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inedite, care se va număra de sigur printre cele mar frumoase 

ce s'aii scris in romineşte: 

Copil fiind, mi s'a 'ntimplat 

SA trec pe Îingă o pădure 

Cu sin adinc și Înoptat 

Şi cu fantastice murmure, 

Oprindu:mă 'n marginea el, 

Mi se părea c'aud, —pe vinturi, — 

Din funduy, risete de ze, 

Din tufe, de Dryade cînturt. 

Şi-atras În ca eii mi simţeam 

de-un farmec vii, fAră de seamă; 

Dar ca si intru nu "'ndrăzneam: 

Eram cupil și mY-era teamă! 

Așa-l cu frumusesea ta: 

Fa e pădurea ce mă cheamă 

În farmecul și talna sa! 

Deşi nu sînt copil... imi-e teami, 

MA opresc, de oare ce vreaii să mal reserv citeva sur- 

prize și la publicarea” poesiilor complete. 

Doamnelor, Domnilor, 

Dragostea nu a fost singura simţire care a impodobit 

viața poetului: în templul inimii sale el ma! ridicase un 

altar „Îmicifier, despre care Lord Byron a zis că e cAmorul 
fară aripl>. La Șerbănescu era par'că mar mult: Amiciţia 

era amorul însuși care-şi ascundea aripele. În confesiunea de 

salon, despre care am pomenit adineaurt, poetul, întrebit care 

e afecțiunea ce admiră” mat mult, răspunde, fără inconjur: 
«Amiciţia>. Cu natura lui deschisă şi leală, el şr-a creat pricteni, 

care-I vor păstra un adevărat cult, cit vor trăi. Ce idee in: 

naltă își făcea el despre prietenie, o putem vedea din urmito- 
rul pasagii al unef scrisori datate din 

pact, 17 Argzei 1893. 

«Amica mea, nu te indoi de prietenia mea; o al intreară
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Dacă mai gîndesc, pe ici, pe co!o, la amor, care se topeşte pururea la focul lui chiar, cu totul altfel mă gîndesc la prie- tenie, care e de un granit pe care timpul îl întăreşte și pe care ciocanul uitării nu-l poate toci. Prietenia are tăria diaman. tului, ea e chiar un diamant pe care rare ori îl găsim în minele sărăcăcioase ale inimilor omeneşti». 

Cind auzim pe Șerbănescu - vorbind. astfel despre  pric- tenie, ne reamintim frumoasa definiţiune a lui Aristotel : «Ami. ciția este un suflet în două trupuri, o inimă în două suflete». Este dar natural că Șerbănescu a cîntat Amiciţia adese ori şi cu multă căldură. De cele mai multe ori el se adresează "unui amic pentru a-i spune păsurile, cum, de pildă în A47o- meniul Ferice:1) 

De cite ori, scumpe amice, 
La vfaţă ei am cugetat, 
Am zis că un moment ferice, 
Ori cind, e un moment furat, 

Pe care-apot fatalitatea 
Ne 'ndeamnă a-l restitui; 
Cuf: nu *ntreba ; dar asta-1 soarta * 
A plinge-un veac, a ride-o zi | 

sai in poesia: Dea fară, Epistolă amiculul B; 

Precum ştil, ei sînt la țară 
Singur ca întrun pustii, 

„Şi cît e ziua de vară 
, Alerg cimpul pănă ?n seari 

Şi-ostenit acasă vit ,. 

Nu e vorbă, că am treabă, 
Dar s'o tac nict mă gindesc, 
Ci cu pasert ce n'a grabi 
Şi cu firele de Yarbx 
Oare 'ntregi staă şi vorbesc. 

PNI II 

1) Conzeriist Literare, i Octombre 1S7o,
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Ma! iert, o privighetoare 

Despre Dunăre sburină, 

Pe un vînt uşor călare, 

Se opri, din întîmplare, 

Pe o salcie plingind... 

"Si spunea, cum ştie-a spune 

Trubadurul aripat, 

Te-alte timpuri, de altă-lume, 

Care astăzi măcar urme 

Pe pămînt n'aii mal lăsat! 

De Ilene Cosinziane , p 

Şi chiar de Cenuşeriţi, 

Fete mindre năzdcăvane, 

Ce cu oshil fâceai rane 

Şi furaă și cchI şi mic! 

Si de Feji Frumcsi, cu plete 

Nuinat aur, vointce! 

Care pentru așa fete 

Se lupta cu-amor şi sete 

Cu balauri şi cu smet. 

Si de cat cu-aripT usoare, 

Ce-ai supt lapte dela vin:, 

Ce ?n Yuseala lor cea mare, 

„Abla le-ajungea să sboare, 

” Între cer şi "ntre pămînt. 

Timpuri vech! cu simţit! nouă, 

Cind acel, care Tubeaă 

Î30 tăiată viaţa 'n două, 

Umblad lumile-amindouă 

Pin'ce draga lor găseaă. 

Fost-a fost aşa o dati 

Pe acest bitrin pimint, 

Despre-aces:ea lumea toati 

Are ştire 'ntemelată, 

CicI chiar scrise prin cări! sint.
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Înst cit de tute sboară 

Timpul astfel înşelat! 

Vint şi undă ascultară 

Ca şi mine pănă ?n seară . 
Şi ce-a spus, n'am may ultat. 

Încit astăzi fiecare 

Povesteşte 'n felul săi; 

Vîntul cimpulut cu soare, 

Unda malulut în floare, 

Şi ei ţie-amicul mei 1), 

Tot astfel e sonetul adresat amicului săi Lt-Colonelul astăzi Generalul Budişteanu : 

Erat trist ca şi o noapte, cînd pe toamnă vintul bate 
A pustii, printr'astă lume, care trage a pustiii; | 
Se citeai gîndiri pe fruntea-ţi şi dureri nevindecate ,.. 

Astfel e Răspuns amicului meit D. C. Ollănescu : 

Amicul meii şi bun şi vechii 
Ca vinul vechii și bun, 

A cărui glume pe urechY 
Căcinlele ne pun 3)... 

Astfel e poesia AZ amicitie laudem, în care poetul compară Amorul cu Amiciţia, amîndouă sentimente scumpe lui: 
Pe o mare furtunoasă, ca minia ce-șt răsbună, 
Am văzut o mică barcă rătăcită „... Val de eal 
Valul spumega mușcînd-o, Yar sălbatica furtună 
Sfișia cu a ef ghiari pinza ce o conducea. 

Ameţiţi de-o aspră luptă şi-a plerdut sîngele rece 
Călătorii nebunatici, arunca'l pe crudul val: 
Barca nu ma! are cîrmă, cind şi cind stă să se 'nece,,. 
Nu ştii dacă mica barcă a ma! revenit la mall 

Aită dată, tot pe mare, dar pe-o mare liniştită, 
Placidă ca malumirea sufletelor ce se 'mpac, * 
Am văzut o altă barcă sprintenă şi cumpănită, 
Care luneca pe undă, ca o lebădă pe lac. 

——— 

1) Conzertir! literare, 1 Septembrie 1$72. *) Convorbiri literare, 13 Decembre 1554.
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Calătoril n'aveaă griji de furtune şi de valuri; 

Marea se părea mat blindă ca al unet mame stu; 

Fa îf legăna pe pleptu-Y cu priinţă.., şi la malurf 

Puteaii lesne să se 'ntoarcă... Mare lină, cer senin! 

Parca "ntîfa e amorul, Yar a doua: amicia, 

Fericii sint călătorii, care, siguri de liman, 

l.in plutesc pe-o mare lină!,.. Auzi, Doamnă, șijelia 

Patimilor e»re suf, ca furtunile 'n ocsan?...?) 

Să ne oprim asupra acestui tabloii, care ne convine, 

nouă vechilor prieteni ai lui Șerbănescu, de oarece Amiciţia, 
în scninătatea și trăinicia ei, pare că triumf4 asupra Amo: 
rului, cn vijelioasele şi mistuitoarele lui furtunr. 

Doamnelor, Domnilor, 

O inimă atit de generoasă, ca acea a poetului nostru, 
trebuia să bată şi de iubirea de ţară. Șerbănescu și-a slăvit 
patria, nu numai servind sub drapel şi mergind pentru dinsa 
la răsboii, dar cintind-o cu accente duloase. În Afbuumul 

macedo-romin, din 1880, găsesc acest patriotic apzl in favoa- 
rea Rominilor de peste graniţă: 

Vintul adiind aduce un cînt depărtat de jale:... 

« Fraţi romini, cea dotnă zice, într'o limbi rominească 

« Dulce ca şi desmlerdarea dintr'o gură feciorească, 

« Frați romiînt, vor, Romint liberf, ages! vulturi de Carpail, 

«Dulce este-al vostru soare; aerul ce respirail 

«Nu vă 'nădușă plăminit... Ia no aerul ne-apasă ; 

«La no! e de veacuri noapte, — noapie deasă, fioroasă!! 

« Fraji rominY, vot, Romint liberT, agert vultuzt de Cara, 

«Întunerecul și jugul ne sugrumă... Ajutaţi > 

Prima lui poesie, Za Danubiii, din 1859, e consacrată 
suferințelor Principatelor Romine și rede;teptărei lor : 

«Unire, strigă-odată aceste surioare 

De-un singe, de o mami, de-aceleaşt suferinii; 

Unire, numa'ntrînsa putem avea scăpare, 
În ea păsi-vom numar puteri! şi biruinţ? 

 ———— 

3) Cenzerăisă literare, | c.
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+O! gloria străbună e greii de a se stinge ; — 
Cel ce-a căzut şi .scapi revine în puteri ; 
Danubii, nu mai geme; poet, nu voii ma! plinge, 
Ci voii cînta viaţa acestor două țări bo 1). 

Dacă ar fi să depănăm aceste versuri, nu ar trebui să uităm în ce epocă le-a :scris Șerbănescu; el nu avea atunci decit 20 ani. Cu acest prilej, voiii face observaţiunea gene- rală că multe din poesiele lui Șerbănescu, ca Va/sul, de piluă, atit de admirate odinioară, ne par pe alocuri slabe, din pri- cina formei, cînd le comparăm cu cele din urmă versuri ale „lui. Dacă poetui ar fi avut răbdarea să le revadă în -ultimii 
ani al vicţei sale, nu mă îndoiesc că le-ar fi: dat o formă perfectă, căci adesea lucrul s'ar putea obţine numai cu schim- barea unor cuvinte învechite saă cari astăzi ne par naive. În vechile lui poesii sînt neologisme de ale vremei, cari ne jic- nesc acum simţul estetic 5); sînt citeva rime neregulate 3), cari treceaii ca licenţe odinioară, dar cari astăzi nu mat pot fi tolerate; sînt elisiuni puţin armonioase; sînt unele accente greşite; sint chiar rare greşeli de limbă şi de gramatică 1), cum se găsea Ja toţi poeţii noştri, pănă acum vre-o 20 ani. Ei nu voii lua o lupă pentru a descoperi toate aceste slă- biciuni şi a le desvălui aci; imi dai seamă de curentul literar al vremurilor cînd aceste erori de detali aii fost comise şi îrec cu vederea aceste mărunţişuri, puţin numeroase de altfel, pentru a admira bogata comoară poetică de atitea înalte con- cepţiuni, de atitea fragede Simţiri, de atitea profunde cuge- tări, cum nu întilnim la nici un alt poet romin, afară de Ewmi- nescu. Nu este locul aici de a face o comparaţiune între Eminescu şi Șerbănescu. Ar trebui un studii special pentru 
PI 

1) ConvortirY fiterare, 1 lulie 1567, 
2) Velur (Za o artistă) ; avansați (Ad amicitiae laudem), etc. 
3) om — dorm (Insomnia) ; vâlţ — danj (T'alsul) ; revarsă — frumoasă 

(46.); atunci — duler (45); şuerind — cint (Visul); promite — simte (Ferici. 
rea) ii soartă — cealaltă (Dor de dies) i avance — cruce (7, ; hrană — Yarnă 
(Toamna), sosi, — sit (46.) + morţi! — nopți! (Pocsil, LN); se dărimă — aramă 
(PWoapte sinistră); somn — dorm (De un timp încoace); lume — urme (De la fard); revarsă — voloasă (Sonet); hatdem — Eden (Ghitară); noapte — uscate 
(Wor e zijelie), adormit — rid (Primăvara) etc. etc, 4) latr'ele (Za o 7esă) i valuri ce 'nspălmînt (Primăiara) ; cenu- şeriţ! (De la fară); scumpi dragă ; Cimpeşti (Noctu); vinturi neamici (4.); 
eternic (4), fior! prin sîn îşi trece (Toamna) ec.
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aceasta. După părerea mea, Eminescu e pănă acum mult 

mat presus de toți poeţii noştri, atit prin adincimea inspira- 

ţiunilor şale, cît mat cu seamă prin limba sa neintrecută, 

ajunsă la deplină maturitate. 
Dar exceptind pe acest geniii incomparabil, socotesc că 

Șerbănescu ocupă şi va ocupa un loc de onoare în poesia 

hrică romină: el va apare şi mat glorios, cind opera lui va 

putea fi judecată în întregimea ei. 

Doamnelor, Domnilor, 

Acum, că am analizat cele trei sentimente, Amorul, 

Amiciţia şi lubirea de patrie, cari ai umplut întreaga viaţă 

a scumpului nostru poet, să ne iritrebăm ce vederi, ce pă- 

reri a avut dinsul asupra lumei şi asupra vieţel. 

Ca toţi adevărații poeţi, el avea foarte viii sentimentul 

Naturei, această Alma Alater, care a fost şi va fi vecinica 

mingiietoare a inimilor sbuciumate de pasiuni. 

Cu cită frăgezime salută Primăvara: !) 

Vine, vine primăvara 

Cimpul se îmbracă ?n flort, 

Şi s'aud cîntece, sara, 

În crîng de privighetori. 

Despre privighetoare, poetul ne spune, în De la fară: 

Tăcu unda, tăcu vintul, 

AL naturet dulci poeţt; 

Se părea că tot pămintul 

“Tăcu, ca s'asculte cîntul 

Maestritet cîntăreți .. . *) 

a În Răspuns amiculul meii D. C. Ollănescu cită poe- 

sie in aceste două strote, în cari admiraţiunea Naturef se 

ingină cu admiraţiunea ce-i inspiră ochii iubitei lui: 

Îubesc cerul plin de astre, 

De nemărginire plin, 

Cerul limpede senin; 

  

:) Convorbiri literare, i Maiă 1570. 
2) Coniortiri literare, 1 Septembrie 1572.
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Pe pămînt cit voii may sta, 
Voiă Tubi florile-albastre 
Care zic: «Nu mă una; 

lae în ochiY scumpe! mele - 
dting cerul, îl sărut 
Şi *n azurul lor plerdut, 
lătăcese în tainic sbor: 
Ale lor zîmbiri sînt stele; 
ouă Jacrimile lor! 5) 

În La Pescuit, ce privelişte plină de gingăşie cîmpe- nească: 

DI 

1) Conzortisy 

la cimp, lipsit de-ori ce decoruri, 
De arburi şi de flo”, 

Ca sufletul lipsit de dorurt, 
Ca sinul de fiori ; 

Pe-un mal de lac lipsit de Yar bt, 
Ca dorul meii de tine ; 

Neavind, Yubito, nici o treabă, 

Undesc în unde lire... 

Cu undiţa întinsă bine 
E stai plecat pe lac, 

Distras, Yar peşti "ŞI rid de mine 
Furind rima din acl 

Căci gindul mei, Va lor prinsoare 
Nu este nict de cum, 

Ci sboară pe aripl uşoare, 
Se duce pe-un lung drum ; 

Străbate căy, lungi ca uritul 
Ce-apasă pleptul mei, 

Şi firă team” a-și fringe gitul, 
Se duce tot merci, 

fiterave, 13 Noembrie 1S7s.
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Se duce *'ntins, prin tatnici şoapie, 

Ca fermecatul, care 

Îl vezi trecînd, în miez de noapte, 

Pe-o trestie călare !.... 

Ajuns'a el dar într'o clipă, 

Ah! unde dorul poartă, 

Şi c'o isbire de aripă 

„Sărit-a peste poartă ; 

În fund cinci plopi cu frunză deasă, 

Cu fruntea uriaşă, 

Dosesc o primenită cast 

În alba el cămașă, 

Cusută cu mărgăritare, 

Cu-aibastre lobeliY, 

Cu Yederă agăţătoare: 

Bibiluni verzi şi vit! 

Jar ma! în fund, adînc pindeşte 

O talnică grădină, 

Ş'aice tot se "nsuflejește 

De-o piminteană zină. . + 

Ah! gindul mei cunoaşte oare 

Şi casă şi stăpini? 

În casă Sute el dispare... 

far ei, ţinind în mină 

U undiţă întinst bine, 

„Stai tot plecat pe Îac 

Visind, — Tar pesti "9 rid de mine 

Furină rima din ac!!) 

Fenomenele naturei, cele mai obicinuite, îi inspiră ima- 

gini noui şi sentimentale. a d 

„Astfel răsăritul Soarelui, căruia poetul închină acest ad- 

mirabil imn: 

  

) Convorbiri literare, 15 Noembrie 18575.
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Din răsărit, albele zori, | 
Cu mituri lungt de raze 

Scutură lumea de fior 

De umbre şi de groaze, 

Ce pulbere de foc ceresc 

Înalţă 'n spaţiă ele!,, 
Ochir, privind în sus, clipesc ; 

Dispar mindrele stele, 

Din valul latului Ocean, 

Ca dintr'o bae mare, 
S'arată-al zilet Suveran, 

Fermecătarul Soare, 

Saud cintări de cioctrlit 

În fiecare rază ,., 

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

De ce aicf nu eşu acum, 

Visata mea soție, 
Şi amindoi, pe-un vesel drum, 

Cu dulcea cioclrlie, 

Urcaţi, de pe acest pimin, 

Pe culmea fericirer, 
SA Întonim sonorul clat 

AL vieţeY ș'al Tubireri 1) 
- Astfel licăririle fosforescente, ce se văd uncori in noapte, il inspiră acest Somer : 

lubita mea, şi astăzi sint 
Comori, de veacurt îngropate 

În negre staust de pimlnt, 
Şi tot de veacuri sînt ultate. 

Daci umvitad, pe Înoptate, 
VezT colo, tremarind în wat, 

Albastre Pact fosforate.., 
S1 ştil: comori acolo stat, 

A 

?) Literetara zi Area Roniin], 1S97-95,



Astfel în 
Șerbănescu face 
femel și stele: 

Poesia lut Şebinescu 33 

Lubito, cîntecele mele 

Aprinse ţie, sînt acele 
Albastre facări, care spun 

CA *n inima-mi, ce-o înfioară 

Privirea ta, — e o comoară 

De-amor,—şi esteal tăi bun.) : 

următoarea superbă poesie inedită, în care 

o strălucită și originală comparaţiune între 

Pin stelele nenumărate 

Ce ţintuesc întinsul cer, 

În noptile cele *mbătate 

De murmure şi de mister, 

Stat unc!e inat lucitoare, 

Care privirile-j atrag 

Și mut, ca stinca, Întreg! oare 

“Te ur; la dinsele cu drag, 

Ve cind a ta închipuire 

Din furca-t toarce lungi povești, 

În care magica Tubire 
La orce pas o Întllneşii, 

Asa În lumea, care are 

Podoaba cea mal scumpi ef, 

Precum şi talna-T rea mat mare: 

Incinittoareie fernet, 

Aşa, aşa printre aceste 

Frumoase stele pimintesti, 

A cizor drazoste-l o veste 

Ce-o to! aşepil şi urmiresi!, 

— — 

1) Crazorliri literare, 13 Marie 1S93. 

(43 ş$
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Sint unele ce-opresc din cale 

Şi inime și mințt din loc: 

Sint stele unora fatale, 

Jar altor stele de noroc | 

Astfel în poesia Ad Doram, în care asemănarea între 
femee şi mare, făcută de atiţia poeți, e presintată într'o formă 
atit de desăvirșită și cu imagini magistrale: 

Frumoasă-! Marea ca şi tine: 

Tu ca 0 soră '1 semen! er: 

De-aceleașt adincim! sînt pline 

Si undele şi ochit tăi. 

Şi cum, cînd ochiul mei măsoară 

A mări! adincimi și stîncY, 

Aşa ființa-my se 'nfioară 

Cind cat în ochit tă! adincf, 

Frumoasă-l Marea şi grozavă 
Cind vintu-o stringe-n braţul lurl.. 
Pe sînul lui mi simt o navă i 
Plutind ,.. în vota Domnului! 

Ş'ades uitat, cînd luce luna, 

„ Pe valul sînulut tăi cald, 

Mă simt ameninţat tot una 

Ca şi pe valu-l de smarald! 

Şi totuşi scris îmi este mia — 

Frumoaselor nemărginiri — 

Să vă Yubesc cu nebunia 

Nemărginitelor Yubirt! 1) 

Astfel în admirabila poesie, în parte inedită, Wor de di- 
Jelie, în care. steaua, acoperită de nor, e comparată cu inima 
poetului, sbuciumată de dor: 

Pe cer un nor se ivește, 

Ei privesc la mîndra-mi stea : — 

Vintul printre crengi trezeşte 

Fior, ca'n inima mea. 

  

1) Convorbiri Literare, 13 Ianuarie 1590.
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Mult mă tem să nu-mi ascunză 

Acel nor a vieţi-ml stea: — 

Viatul tremură În teunză 

Amoru "n inima mea, 

Negrul nor, ulte, pişește 

Către-a vleţel mele stea: — 

Frunza 'n vint se risipește, 

Bate grei Înima mea, 

Negrul nor e-o neagră noapte, 

Nu ma! văd Yubita-mI stea: — 

Viutul inuge "n crengi uscate, 

Moare 'n dor inima mea!) 

Inspiraţiunile lut cele mat puternice le Ia tocmai din 
contemplarea naturei, precum V. lHugo şa oţelit geniul în 
faţa privelişte grandioase a mărci, cind se afla exilat la Jer- 
sey. O caracteristică a lui Șerbănescu c însă că toate aceste 
fenomene le compară cu sbuciumările sufletului săi. Soarele, 
de gelozie că el contemplă luna, se uită la iubita lut; în ima- 
ginaţiunea lur de oriental, el compară ca un adevărat poct 
arab, dorul ce poartă în plept cu setea călătorului prin pustii; 
ochil Tubitel luf sint nişte picături din cer. 

Dar să-l ascultăm mar bine pe dinsul: 

C4 ei frumoasă şi răpitusre 

O ştie 'nuegul univers; 

Ca să te-admire, natura n'are 

Decit un ochiă, «ecit un vers. 

Azi dimineași, n'am piins că oare, 

Oprit din fainicul sii mers, 

Pe drigilaşul, frumosul Soare 

Cura te cehia prin geamul șters? 

Privind la tine, umtase luna, 

luti:a lu de totdeauna, 

A ul mireasă cu ctipul bird! 

1) În Cumiertint Literare, 13 Martie 1SE9, este o porii (No. N) care 
are aseminare ci aceasta.
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"Aşa eii Luna privesc lungi oare 

Era acuma o răsbunare 

CA privea luna-mi de pe pămînt? 1) 

Următoarele cunoscute strofe sint impecabile şi ca formă 
și ca fond poetic: 

Ca Yeri şi azi şi azi ca mînt, 

Tot depărtat de tine; . 

Şi zile trec, trec săptămîni, 

De lunga-ţi lipsă pline! 

Și lipsa-ţl o străbat, tu ştii, 

Ducîndu-ţi, dragă, dorul, 

Precum S'ar duce prin pustii 

Cu setea-t călătorul. 

În orizonturi făr' de fund 

Dai liber drum privirer ' 

Si nevăzindu-te, m'afund - 

În lumea *nchipuirei, 

Ş'aici, eii însu-m! Dumnezei, 

Din doruri arzătoare, 

Din razele de curcubei, 

Din mirosul de floare, 

Din tainele care 'ntr'amurg 

Daii freamătul pădurel, 

Din armoniele ce curg 

În vinele Naturey, 

Te plizmuesc din noă cum eşti 

Cind est! tu lingă mine, 

Cu-aceleaş! farmeci femeeşti, 

Ce m'aii legat de tine! 

Şin aYurări adinci căzut, 

Îjt murmur lin amoru:mf; 

Cind însă daă să te sărut, 

SăArut,., în gol tot doru-mi! 

1) Convorbiri Lit:rare, 13 Noembre 1578.
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Ş'astfei cu lipsa ta străbat 

Ducindu-ţi vecinic dorul, 

Precum se duce Însetat 

Prin stepe călătorul! ?). 

Următoarea poesie inedită, dedicată uner domnișoare, 
e de o irăgezime incomparabilă în ritmul ci ncobicinuit: 

Peste lumea, Care pare 

Mindră şi fermecătoare, 

AT deschis 

Ochil 14Y frumoși şi mar! 

Cu'n suris 

Cusut cu mărgăritart. 

Ast-fel steaua lucitoare 

Colo "n orizont răsare, 

Revărsind 

laze calde, raze vi! 

Ş'animind 

Suflete, păduri, cimpit. 

Multe visuri fsr' de nume 

AT să fac! ,. Această lume 

E ata, 

Precum tu a lume! eşil: 

Nu utia 

Cite visuri sint povestl! 

Fericirea ce nt strică 

Este fericirea mică: 

Post usor 

So ascunzf de ochil răi, 

Ce ru vor 

Ca s'o "mari cu cine vrei. 

E pitimaşt-omenirea ! 

Sa nu-ţi ştie fericirea, 

Nice! si ar 

  

5) Conzertiri Literare, 15 Aprilie 1SS3. Te 35 4
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Ochi! frumoşi, adinci şi mart, 

Capol var! 

Lacrimi poţi să verştamari ! 

Deci ascunde ?n a ta cale 

Floarea fericire! tale, 

Cum s'ascund 

Viorelele ?a păduri, 

Caci pătrund 

Ş'acolo cerești călduri, . . 

lară vînturile rele 

Nu ajung pină la ele, 

Cum n'ajung 

Arşiţe fără de nori, 

" Care sug 

Viaţa gingașelor fot. 

Fericirea ce nu strică 

Este fericirea mică ; 

Poţi uşor: 

S'o ascunzi de ochil ră! 

Şi cu dor 

S'o împarţi cu cine vref! 

, 

În admiraţiune dinaintea ochilor albaştri aY iubitei sale, 
poetul îi aseamănă cu «două picături de cer»: 

Picături, dar fiecare 

Este un adînc mister: 

Fiecare e un soare, 

Fiecare e un cer! : 

Picături în suprafaţă, 

Dar ca spaţiul fără fund, 

Cite lumi! în a lor ceaţă 

adincime, ce ascund !
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Fericirea mea e mare, 

Ah! măsoar'o m oclil mer: 

Universul un cer are, 

Ei am două 'n ochil tăt!!) 

Doamnelor, Domnilor, 

Un poet, care așa de bine a apreciat natura, era firesc 
ca trăind la ţară într'o lungă contemplare, să se intrebe ce 

este viața? Reflexiunile lui sînt adeseori melancolice, ca în 
aceste două frumoase strofe: 

Oare ce spune cea pisărică 

În al săă cint? - 

Și ce aminteşte frunza ce pică 

Jos la pimîut? 

Pastrea spune, ne sfitue;te: 

«lubigi! Iubi > 

Frunza ce pică, murind şopteste : 

«O să muriţl!» 3) 

Acest sfat al păsăreler: «lIubiţi> e faimosul «Carpe diem» 

a lui Horaţiii, subt o formă mult mat duroasă. O stare sufle- 

tească identică o găsim in celebra poesie a lu Goethe: « User 

allen Gipfeln îst Ruh'», care sfirşeşte cu reflexiunea că liniş- 

tea morţei va coprinde în curind și pe acel ce contemplă 

natura murindă. 
În Dura Zex*), poetul la aducerea aminte a dragoste] 

apuse, enervat, e mat caustic şi mal aspru in aprecierile sale 

asupra vieţei, pe care o compară cind cu o dramă, cind cu 

o farsă: 

Fatala comedie, în lacrimi şi "n rtsaet 

NoT o jucăm de veacuri. .Acet ce rd, nu shut 

Mar fericișt e acela ce pling p'acest pimlat 

În fumuri de speranie şi'n aluriel de visul 

Narcotizim durerea cin lezain la mormlat. e 

1) Coniorăiri literare, 1 Sept, 1567: A/:in- Pin 2047, 13 Sept. 1565. 

2) Conzortiri literare, 13 Martie 1569. 

3) Ateneul Remin, 1593.



40 . | : "T, G. Djuvara 

Beţie de viaţă avind trezit fatale 

Cind peste lume parcă trece-un fior de fad, 

Cind misticele noastre credinţe în not scad 

Si ca bătute frunze pe cîmp, pe deal, pe vale 

Ilusiile noastre, din suflet smulse, cad. 

Am deșertat not cupa beţiet de viaţă. 

'Frecut-am, mină ?n mînă, pe colțul cel de Raiii 

- AL dragostel nebune, cînd numa! luni de Maiii 

Se numără în vreme... Dar, într'o dimineaţă 

Trezip, ne-am zis: Adiu!.. c'un tremur trist în grai, 

Dar timpul şterge toate. — Precum se netezeşte 

De vinturi, pe nisipul întinsului pustii, 

A caravane! urmă, — așa şi dorul viii 

În pustiitul suflet de clipe se toceşte: 
Şi not sîntem nisipuri ce urmele nu ţi. 

„Purcedind pe această temă, eternă, ca şi suferința ome. : 
nească, poetul, desnădăjduit de a găsi raţiunea finală a exis- 
tenţei moarte, arată cum * 

Nol trecem prin mulţime, mulțime înșiși nut 

„Umblind după chimere şi culegind nevoY: 

Desgusturile vieţei!.. Îar sufletul suspină 

Şi se avîntă 'ntr'una în spre mirajuri nor... 

Ce vrem e intangibil, ca dorul ce luceşte 

În chaosul smintiret, dor, nebuloasă stea - 

A căreia orbită nu poate leg! avea, 

Dor, flacără ce arde, atrage, mistueşte 

Mulţimile de fluturi ce năzuesc la ea! 

Parcă auzim tinguirile lui Faust, cari sînt tinguirile des- 
curagiatoare ale tuturor filosofilor vechi şi noi, neputincioşi 
de a da de rostul adevărat al svinturatei noastre vieți. 

Şi mai bine a întrupat Șerbănescu îndoelile sale filoso- 
fice, frămîntările sale sufleteşti, aspiraţiunile sale religioase în 
mica sa poemă Între viară şi vis, din care voiii extrage 
citeva strofe : !
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În zadar se duce noaptea și pe urmă-l ziua vine, 

Cind ştii că 'ntraceastă lume nu m'aşteaptă nicf un bine 

Şi că ziua cea de astăzi are-a fi ca cea de Ter: 

Fără mingileri visate, fâră nobile dureri ... 

Trist închid ochit mel farăşi și "ntr'un vis senin, profună, 

Ca 'n răcoritoarea undi-a mărilor eă mă cufund, 

Ue-aş căta "n lumina zilei? Ce-ar putea să-mY dee Jumea. — 

Lumea strîmtă şi săracă, — ca să poate fi la culmea 

Unul dor ce n'are margini, n'are formă, n'are scop, 

Ş'a 'necat nebunu-mi suflet ca un uriaș potop? 

Ce am nu mă mulţumeşte, ce-aş ma! vrea să am nu pot, 

Şi ce vreaă, nu ştii eii singur: — ştii că îmi lipseste toi! 

Voiii ca să mă plerd în noaptea blindă-a taTnicelor şoapte; — 

Sufletu-mY e un lunatec, care "n fiecare noapte, 

Cind e lună, rătăceşte, colo sus, pe cite-un nor, 

SPaţinind nemărginirea, într'un aturatec dor, 

Stă, contemplă şi visează altă lume cu alt traii... 

Parcă şt-ar aduce-aminte c'a fost oarecînd în Rai! 

Ah! ni s'a urât atîta Cu o lume "'mbătrinită! 

Loc nu-şi afli al meii suflet; inima-mi cea ohosită 

Date "'ncet, nepăsătoare; ochiul meii, ce] săturat 

De aceca ce d'atita timp revede nencetat, 

Cati alte orizonturi pe un cer posomorit... 

În zadar!,. Cucaceastă lume, ah! atit mi sa urit! 

Lume-aşa nu voii! Deaceea îm! creez lumt ideaie 

Cind pe-o sferă, cînd pe aha... Şi privesc apot ci jaie 

Cum se spulberă 'n văzduburi d'al realităţel vint! 

Ed, Icar, cu-aripă frintă, cad atunci Tar la pimint; 

Sufletul sdrobit îmi este în căderile ce fac. 

latr'ast chip, sărmana viaţă n'o iriesc, mal mult o zac! 

Ce cat eă atunce! în lume? Cine mm'a adus aice 

Şi ma osîndit la munca unel wieje neferice, 

Printre toți nefericiţii lumet, fâră ca să ştiă 

Ce m'aşteaptă? — Ce m'aşteaptă dincolo d'acest chin 

M'am trezit, pe țărmul vieyel, vesel pe cit și mirat: 

Cird putuiă ca să-mi dat seama de ce sint — ara blesteraat! 

văi —
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Totuşi sint ce "'ntr'astă lume afla fericirea viețil 

Într'o mucedă comoară ..! Curs-aii anil tinereţii 

Îngrășindu-se comoara, fară tu, sgircit, slăbind: 

AI teăit, o viaţă ?ntreagă sărăcia suferind, 

"Tu bogatul, tu stăpinul singur al unei comori... 

Zi cu zi al strins, —— acuma fă ceva mal bine: — mort! 

Sînt, care trăesc prin inimi — şi-s nebuni de o femee; 

Sint, care trăesc prin creer, — şi-s nebuni de o idee; . 

Din fiinţi, devin ei umbra umbrei ce tot urmăresc 

Şi ultindu-se pe dinșii, în năluca lor trăesc, 

Nu iat văd în ef şafară decît numat forma et; 

Fie; viaţa lor e plină ... Fericiţ! nebuni sînt ef! 

Sint şi-s partea cea mal mare — ce trăesc pentru nimică 

Şi cît e de larg pimintul, umolă, tropotă, furnică, 

Ca, p'un cîmp arid, o turmă de nefericite oY: - 
EL n'aă doruri nesfirşite, —aii abia nişte nevol! 

«FericI cet sărac! cu duhul, zisa cel Mintuitor, — 

«Căci a lor e 'mpărăţia Cerurilor!» ,,.— Fie a lor! 

Dar eii, care port un suflet cu dor de nemărginire, 

Ei, ce-aș vrea să las pămîntul şi, ființă d'altă fire, 

S4 cutreer Universul, plin de lumi şi plin de Sori, 

Universul fără mărgini, vlaţa fări de strimtori, — 

Ce cat eii aici pe lume? Cine-aicea-m'a adus? — 

Paşit mi se 'nfig în tină, pe cînd ochi-mi cată sus! 

«Înainte | înainte !». strigă soarta omenească. 

Îmbrincit tot înainte, omul cată să pășească 

Prin misenile vieţeY, cînd sperind, cing desperat; 

Unil mess-ai pănă'n capăt, alţil calea şi-aii scurtat. 

Eii voiii merge înainte, păn'ce nu voiii ma! putea; 

VIaţa e o datorie, — eii vorii face-o pe a mea !). 

Dacă examinăm cu atenţiune aceste maestre versuri, 

vedem că poetul este jicnit în aspiraţiunile lui către ideal de 

uriciunile vieţei astfel cum e alcătuită. În adevăr el zice: cAh! 

mi s'a urit atita cu o lume 'mbătrinită!> Dar el nu e un 

descuragiat, nu e un desgustat, căci el adaogă:. «îmi creez 
lumi ideale!> El cade «Icar cu aripa frintă>, dar avinturile 

1) Consorbiri literare, 1 Iulie 1896.
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lui către o lume mai bună nu încetează, căci ultima lui stroță 

şi ultimele lui versuri sint un Sursww corda, vrednic de o 

natură sănătoasă şi moralmente şi fisiceșie, ca a sa: 

«Înainte! înainte! strigi soarta omenească... 

Ei voii merge înainte pin' ce nu voii mat putea: 

Viaţa e o datorie, eii voiii face-o pe a mea. 

ată o frumoasă morală a vieţii; ea face mare onoare 

lui Șerbănescu, pe care aşi îndrăsni să-l caracterisez mai bine, 

numindu-l poetul sănătățel morale. El e din rasa poeţilor ca 

Lamartine şi V. Hugo, cu ilusiuni nici odată veștejite şi cu 

speranţe vecinic reînoite. El nu a fost ofilit de vintul pesi- 

mismului modern, care nu e, în general, decit resultatul une! 

degenerări fisiologice. Cind celula individului, fie chiar genial, 

are această obliterare originară, este natural ca individul să vadă 

fenomenele vieţii printro prismă întunecată, Max Nordau 

explică de minune faptul acesta într'o pagină din Degenâres- 

cence 1) pe care cer voie să v'o citesc: 
<E un lucru foarte fundat, din punctul de vedere psi- 

cologic, de a stabili un raport subiectiv între diversele stări 

sufleteşti și fenomene, de a vedea în lumea exterioară o oglin- 

dire a disposiţiunilor spiritului nostru. Dacă lumea. exterioară 

are un colorit emoțiunal bine marcat, ea deşteaptă in no! dis- 

posiţiunea de spirit corespunzătoare ; dacă, din potrivă, sintem 

subt puterea unei disposiţiuni de spirit bine marcată, noi 

observăm în lumea exterioară, conform mecanismului atențiunet, 

nuinai fenomenele cari se acordă cu disposiţiunea noastră de 

spirit; acestea o întrețin și o întăresc, şi nici nu observăm, nici 

nu percepem chiar fenomenele contradictorii. O văgăună intune- 

coasă în munţi, deasupra căreia stă un cer cu nori apăsători, 

ne fac trişti; Tată una din formele înriurirei ce lumea exte- 

rioară are asupra disposiţiuner spiritului nostru. Dar dacă, 

pentru o cauză oarecare, sintem deja trişti, găsim pretutin- 

deni privelişti intristătoare: pe strada unui oraș marc, copii 

in sdrenţe murind de foame, cai de trăsură slăbinogi şi al. 

nic de jupuiţi, o cerşetoare oarbă; în pădure, foile uscate şi 

putrezite, ciuperci otrăvite, etc. Dacă sintem veseli : vedem 

toate aceste tablouri, dar trecem pe lingă dinsele fără a le 

băga în seamă; din potrivă, vedem lingă dinsele: pe stradă, 

  

1) Paris, 1594, pag. 173.
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o nuntă, o fată rumenă cu un coş de cireși la subțioară, afişe 

vesel zugrăvite ; în pădure, păsări ce sboară cu vioiciune, flu- 

turi filfiind, flori albe, etc. ată cealaltă formă a acestet in- 

fluenţe. Poeţii întrebuinţează liber ciud una cînd alta». 

Fără să cunoască această pagină a lui Nordau, poetul 

nostru a exprimat, prin intuiţiune, aceleaşi idei într'o scri- 

soare: «În această lume, zice el, totul nu e falşitate; îţi va fi 

lesne să o dovedeşti, punind și ceva din tine, pentru a ve: 

dea lucrurile în adevărata lor culoare... Constat că aluneci 

în pesimism; Ia seama: pesimismul e o prăpastie, din care, 

dacă ai căzut, nu mai revii decit în bucățele singerinde... 

Dacă totul nu se potriveşte cu ideia generală ce ne facem 

despre lucruri, nu urmează de aci că lumea, astfel cum e, 

nu valorează nimic !> 
Aşa se explică, în mod științific, sănătatea morală ce 

respiră, în întregul ci, possia lui Șerbănescu, care era idealul 

desăvirşit al omului, după maxima latină : pus sana în cor- 

pore sano. Cine l-a cunoscut, ştie că nimic bolnăvicios nu era 

într'insul: de aceea, departe de a se încovoia sub povara du: 

rerilor, el le înfruntă. Natură eminamente combativă, Şerbă: 

nescu precum mersese să-şi expură pieptul gloantelor ina- 

mice, nu numai că nu se temea de vijeliile vieţei, dar părea 

că le căuta; în poesia Lzuzște, el o mărturisește: 

Ed voiă furtuna, furtuna-mY place 

S4 peami 'n spaţii şi "n viața mea! 

Suferințele sînt pentru dinsul binecuvintate motive de a 

scri frumoase versuri ; uneori poetul merge pină a blestenia, 

ca în celebrul S/rigăf: 

În durerea mea păgină 

De-aș! avea putere, eii, 

Aş lua pămîntu 'n mînă 

Şi-aşt svirli în Dumnezeii. LD) 

Dar aceste revolte sint rare: de altmintreli acest stri- 

găt e mai mult o ipertolă poetică de.it un sacrilegiă. Chi- 

nurile vieţei, poetul le suferă cu resemnare: 

  

1) Alina Țindula, 13 lume 1S0S.— Concerbiri literare, 13 Februarie 

157.
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. - Căct ori cât ar fi de mare 

Suferința pe pimînt, 

Suiă că toată vlaţa are 

L'al săi capăt un mormint ij, 

Ceeace lar înspăiminta ar fi nemurirea acestor sufe- 

rinţe, după cum adaogă: 

- Şi mă tem de nemurirea 

Astu-t suflet necăjit 

C'atunc! chinul şi Tubirea 

Îmt vor fi fără sfîrşit, 

Viaţa, după cum a spus-o, fiind o datorie socială, sui- 

cidiul, această tristă boală modernă, care, cu durere trebue 

să o constatăm, se întinde ca o pecingine în Rominia, nu l-a 

adrmenit. Din potrivă: în prada patimei lui, şi el a auzit 

vocea de sirenă a apel, ca Heine în Loreley; dar să ascul- 

tăm cum rezistă Șerbănescu la ispititoarele chiemări al Si- 

retului : - 

E ceasul talnicelor şoapte, 

Cind doruzt, ginduri pleacă "n sbor, 

“Trecind, ca lilicet de noapte, 

“Vot către dragostile lor! 

E trist străbat, gindind Ia tine, 

Gesdina 'n care eram dol, 

Cu largt alee pentru inine, 

Fiind făcute pentru dol. 

Şi rătăcind, ajung pe malul 

Siretului neobosit ; 

n noapte-aud, mat jos, cum malul 

lzbeşie *n malul cel şticbit. 

Si cum, prin el, privese la stele, 

Oiina, el pare a-mt şopti: 

«În sinul valurilor mele 

Tu poți odihna 12 găsi!» 

  

1) Conzortiri litzrare, 1 Maiă 1575.
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— «În sînul valurilor tale 

Ei pot odihna să-mi găsesc; 

Dar, îndărăt, aud, în“cale, 

Ua glas, la care mă uimesc. 

E dorul mei. EI, cu dulceaţa 

Ce-i ştii, îm! zice îmbiinzit: 

«La mine vin, cu mine-l viaţa 

Si chinul dulce de tubit 1» 

Ah! dorul meii e a mea soartă; 

Siret, al tăii nu pot să fiii; 

Te du, cu pacea ta cea moartă; 

Rămil cu dorul mei cel viii!) 

Pe Şerbănescu îl izbăveşte dorul, saii doi ochi, cum zice 

în altă poezie Zoamna *): 

Tristă-Y viaţa firă soare, 

Toamna veştedă-a sosit... 

EX! dar sufletul nu 'ngheaţă, 

Cerul încă e senin, 

Ş'apot, colea 'ntr'al meii sin 

Ard dot ochf ce-mi daii viaţă.:. 

Dacă se găsesc doi ochi cari se izbăvească pe poetul. 

nostru, pentru alţii trebue să se găsească alţi izbăvitori: copii, 

ştiinţa, .patria! 

- Cu asemenea simțiri adinci, cu asemenea înalte datorii, 

viața, oricit de obidită, este şi trebue să fie suportabilă, . 

Yar termenul ef, oricit ar fi de apropriat, nu poate să ne sperie : 

atunci ştim că toţi ne vor zice un:. Drum bun! cum a zis 

Şerbânescu acelui tînăr al cărui cortegiii funebru il întilni : 

Aveal încă drept la viaţă, 

Şi-acest drept ţi s'a răpit... 

Cel puţin, spune, — a! Tubit 

În apusa-ţ! dimineaţă? 

Atunci, nu te pling nici cum: 

Bun drum, amice, bun drum! $) 

  

1) Literatură şi Artă romînă, 1597-95. 

?) Alina Pindulul, 15 Octombrie 1865. 

3) Alina Pindulul, 13 Octombrie 1$6S. — Comzorbiri Literare, 10 

Octombrie 1S$30.
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Ce sint chinurile omenești? Sint ca norif, zice Șeiba- 
nescu, cari aduc devastare şi foc, dar apol se duc, Iar ceca 
ce aii ars, reinverzeşte: 

Ca şi vulturul în sbur 

Trece “n spaţii negrul nor 

Şi se: duce dupt vint, 

Mirind umbra-T pe pămint, 

Fulgeri, devastărt şi foc 

A dus el din loc în loc... 

Dar ce-a ars, a re'nverzit, 

Pe cînd el sa nimicit, 

Ca și norul, ae foc plin, 
Trecu 'n sufletu-mI un chin; 

Chinul e adinc şi greă 

Şi-adinc sapă 'n pleptul mei. 

Adinc pleptul ml-a sipat, 

Vraţa-mY s'ă cutremurat... 

De-acel chin oare-am să mor? 

Nul căct chinu-! negrul nor... î) 

lată o întreagă filosofie, cuprinsă în citeva versuri ușoare: 
cind descuragiarea ne cuprinde, să nu uităm că sufletele noas- 
tre sint ca arborif, cari reinverzesc. Dacă ilusiunile ce ne-aii 
pasionat cad ca frunzele uscate, o altă primăvară va incolți 
resaduri nou! şi vlăstare tot mai puternice se vor adăoga la 
pădurea uriașă a progresului omenirei. 

| Morala vicţei, de care a fost pătruns şi Șerbănescu cind 
a scris că viaţa e o datorie, e cuprinsă în înțeleptul vers al 
lui Horaţiu 

cAMihi res, non me rebus, submittere conor> 

adică nor trebuie să infringem nevoile, nu nevoile pe noi. 
Negreşit încercările vieţer sint cu atit mai usturătoare cu cit 
ele ating spirite mar inalte; din ciocnirile sufictești, ce se 
daii intre năzuinţele noastre către un ideal pururea indepărtat 
şi nimicnicia organismului nostru, scapără idei, cari atestă 

:) Ceniertiri ditirere, 1 Februarie 1579,
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origina şi perfectibilitatea omului, căci după cum admirabil 

a zis -Lamartine : 

Born dans sa nature, infini dans ses veeux, 

L'homme est un Dieu tombă, qui se souvient des cieux! 

[dee care de sigur a inspirat pe. Șerbănescu în aceste 

două versuri inedite: “ 

Ce stranie ființă e animalul om: 

Dorinţi fără de margini, în margini de atom! 

Dar dacă omul nu-şi poate totdeauna satisface aceste 

dorinți fără de margini, pentrucă fiinţa lui e mărginită, nu 

resultă de aci că descuragiarea şi pesimismul trebue să-l 

cuprindă. ! 

La aceste tendințe nenorocite, cari ai frămiîntat sfirșitul 

veacului al XIX-lea, făcea de sigur alusiune poetul cind scria, 

cu data de 16 Septembrie 1884: 
«Să inchidem toate ferestrele fiinţei noastre simţitoare 

curentelor nesănătoase din afară... 4/a//aria domneşte, în 

stare endemică, în această lume şi de aceea, adeseori, fără 

se știm de ce, ne simţim răii în noi înşi-ne. N'avem oare des- 

tule cause reale şi brute cari ne muncesc, de ce să mat sufe- 

rim şi de acele despre cari nu ne dăm bine socoteală. Da, 

scumpă şi inimoasă amică, închide repede ferestrele făpturei 

tale; sînt curente rele afară.» 

Cu toate aceste curente, condamnate de poet, omeni- 

rea își urmează mersul săi ascendent, după cum propăvădu- 

esce unalt profet optimist, Zola. Simpla comparaţiune a stă- 

rei actuale a omenirei cu acea din veacurile trecute, singura 

constatare a progreselor pipăite ce organismul social face pe 

“an ce trece, trebue să ne încălzească dorul de a purcede neo- 

bosiţi pe calea propășirei. 

Jată de ce poesia lut Șerbănescu, judecată în întregul 

ci, mi se pare nu numai frumoasă ca formă, dar şi sănă- 

toasă ca fond. | 
El a cîntat, cu pasiune şi convingere, amorul, — dar 

amorul sincer, care este etern ca şi Dumnezeul care l-a sădit 

în inima omului, iar nu viţiurile păcătoase și bolnăvicioase, 

cari timpesc creerul şi înjosesc sufletul şi pe cari el le-a în- 

fierat în poesia MVoaptea sinistră :
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Dar amar, mal amar -ncă 

D'acel trindav libertin, 

Care :'n astă noapte-adincă, 

De pl4ceri beat şi de vin, 

Pe-a uncY bacante braţă, 

Care-I beată ca şi el, 

Îşt consumă a lut viaţă, 

Fără luptă, fără ţel. î) 

Șerbănescu nu cunoaşte decit un soiii de beţie, des- 
crisă în Poeț şi Epicurean (Conv. Lit., 15 Decembrie 1878): 

Eă să mă 'mbăt? Vo! nu ştițf doară 

Că de do! ochi! de-azur ceresc 

„_AVam îmbătat odinioară 

Că nu mat po! să mă trezesc? 

precum și în De le Jubita (Conv. Liter., 1 Martie 1892). 

lar lumea cea răi voitoare 

Cum mi vedea, mi ciina: 

«O, bletul om, ce beat maT. este, 

Aba se ţine pe picioarel..» 

Şi lung ln urma-mY se ulta. 

Şi lumea rea avea cuvinte: 

Purtam deliru "n ochi! mel; 

MA legănam ca şi: creangă; 

Eram așa de beat — ţin minte — 

Dar "beat de.,: sărutatul cf, 

El nu a căzut în picatul, în care cad așa de des pocţii, cel 
puţin în scrierile lor (căcr unit nu-şi acordă viaţa cu pocsiile), + 
de a se boci fârâ încetare și de a trage o concluziune tristă 
din tralul omenesc. 

Șerbănescu a suferit şi ne-a spus suferinţele lut (Cru: 
ciulița) : i 

Şi cine pe pimint nu este 

Un răstianit al soartel lut? 

Vali fericirea-l o poveste 

Nelntimplată niminut: £; 

r. - 

  

Da 
3) Conorbini literare, 1 August 1570. 
?) Literatură şi Artă remină, 159-157. 
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Aceeași idee, o exprimă el în aceste versuri inedite : 

Ce astă lume, ce-l astă. viaţă? 
Pe-o cale lungă un mers oprit | 
Jos stîncl şi-abisurt,- sus norY şi ceaţă 
Îar omul cată nedomirit, 

Toată viaţa e-un chin pe cruce, 
Tot muntorul un răstignit; 
Tojl aii o soră: speranța dulce ; 
“Toţi aii un duşman: dorul cumplit. 

Şi astfel omul călăiorește 
Împins de-a! soarter puternic vint... 
Păşeşte, cade... şi Yar pășeşte ... 
Și cînd mai cade,.. cade 'n mormînt | 

Dar. după ce a suferit şi după ce şt-a închegat sufe. rinţele în poesii admirabile, Șerbănescu a ajuns la o conclu. siune înălțătoare: aceea că fiecare trebuie să-şi urmeze me- nirea și să-și facă datoria de om pe pămînt, fără a şovăi. Nu numai ca formă, dar şi ca fond, poesiele lui sînt demne, prin urmare, de intreaga noastră admiraţiune. 
De aceea nădăjduesc, D-nelor şi D-lor, că, implinind o pioasă datorie către memoria neuitatului mei amic, prin re- amintirea. citorva din produzţiunile lirice ale lui Șerbănescu, am satisfăcut, tot de odată, dorinţa acelor ce se preocupă de tot ce e frumos, scoţind la lumină atitea mărgăritare poc- tice, pănă astăzi cunoscute numar de un num. ir foarte restrîns de intimi. 
Şerbiinescu, deşi astăzi prea puțin cunoscut, va ră- mine pururea o glorie a literaturei romine, intocmai ca Ileine în literatura germană. 
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