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VALORI ACTUALE  
ÎN POEZIA LUI VASILE ALECSANDRI

Primele cicluri de versuri ale lui Vasile Alecsandri se numesc 
Doine, Lăcrimioare și Mărgăritărele, fapt semnificativ, pentru 
că, într-un anumit sens, poetica lui Alecsandri se subsumează 
unei estetici a lăcrămioarelor, mărgăritarelor și suvenirelor. 
Alecsandri cultivă, mai ales în primele cicluri, o poezie de 
imortalizare a evenimentelor autobiografice, însoțită de iluzia 
expresivității diminutivale. De aceea, ciclul Lăcrimioarelor 
– scris în memoria Elenei Negri tot așa cum, ilustru exemplu, 
Victor Hugo scria Les Contemplations în memoria fiicei sale 
Leopoldine – ni se pare astăzi irecuperabil tocmai din cauza 
funcționării mecanice a rețetei lăcrămioarelor și mărgăritarelor. 
Intenția unui ciclu elegiac, de recuperare pentru posteritate 
a morții iubitei, se întâlnește cu lipsa de experiență a poeziei 
românești de dragoste care nu depășise nivelul exclamativ atins 
de Costache Conachi și de Văcărești. Elegia lui Alecsandri ține 
totuși de un tezaur tematic universal și importanța acestor prime 
încercări o descoperim în exersarea limbii române pe aceste teme 
de mare circulație. Cea mai mare frecvență o au exercițiile pe 
tema vanitas vanitatum, expusă în poezia ce împrumută titlul 
întregului ciclu. Motivul trecerii ireversibile a timpului însoțit 
adesea de un discret elan hedonist capătă relief poetic în 
metafora florală a lăcrămioarelor din care este extrasă meditația 
asupra frumuseții efemere și a morții. Metaforă de mare prestigiu 
în lirica medievală, pe care poetul român o tratează în spiritul 
lui Rosard din Mignome, a lons voir si la rose, de exemplu. 
Alecsandri spune Floarea pere, viața trece și soluționează starea 
elegiacă printr-o resemnare filosofică formulată global: „Asta-i 
legea crudei soarte/ Lege făr’ de mângâieri/ Azi e viață, mâni 
moarte/ Azi plăcere, mâni dureri!...“ (Visurile).
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Ciclul Lăcrimioarelor este și un jurnal de călătorie 
versificat, cu itinerar sentimental-turistic, ce poate fi cu ușurință 
reconstituit în etapele lui principale: plecarea Elenei Negri în 
Italia, epistolele trimise de poet în țară, călătoria spre Italia pe 
mare, Bosforul, Veneția și jocurile turistic-erotice din Barcarolă 
venețiană. Moartea Elenei Negri alimentează doar cu tânguiri 
neoanacreontice elegia lui Alecsandri, fără adâncimea care 
să străbată de dincolo de suprafața exclamativă a suferinței. 
Versurile „Tu Eleno!... dar, vai mie!/ Într-o noapte de urgie/ 
Cerul crud ne-au despărțit“1, vorbesc despre descendența din 
Conachi a lirismului alecsandrinian, ca și excesul de diminutive, 
de artificii florale, „dulcețuri“, îngeri și ceruri, de poze sublime 
și declarații extaziate: „Și tu, vis ferice al tinereții mele/ De-ar 
fi-n a mea putință să fac precum doresc/ Aș pune pe-a ta frunte 
un diadem de stele/ Aș pune sub picioare-ți un tron dumnezeiesc“.

Este vorba nu numai aici, ci într-o bună parte a liricii lui 
Alecsandri de o formulă cantitativă a exprimării afectivității, în 
interiorul căreia sensibilitatea poetică este înțeleasă ca dilatare 
a emoțiilor prin limbaj, însoțită de o gesticulație exasperată de 
propria sa ineficiență poetică. Chiar în creația de maturitate, 
în Pasteluri bunăoară, vibrația poetului se oprește adeseori în 
gesturi indicative și exclamații. În celebra strofă „O, doamne/ 
Iat-un flutur ce prin văzduh se pierde/ În câmpul veșted iată un fir 
de iarbă verde“ din Sfârșitul iernii, extazul naturist supralicitat 
blochează într-o plenitudine sufletească neproductivă. În 
asemenea cazuri, elanul poetic atinge plafonul maxim al 
posibilităților expresive. Prin acel iată repetat, poetul încetează 
să ne mai comunice frumosul natural cu instrumentele poeziei 
și ni-l recomandă prin sine. Frumosul poetic este înlocuit 
cu frumosul natural, poezia naturii cu natura însăși; pare că 

   1 „Ritmuri săltărețe, care în spontaneitatea lor, fără a imita versificația populară, 
preiau duhul ei la nivelul cult având drept rezultat o mică perfecțiune naivă“ 
– spune Ion Negoițescu (v. Analize și sinteze, București, Editura Albatros, 
1976).
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dorința de fidelitate a poetului față de frumosul naturii nu 
poate fi satisfăcută decât de arta fotografiei. În fond, toate aceste 
procedee retorice țin de nevoia sporirii expresivității, înțeleasă 
însă ca echivalență între frumosul poetic și frumosul natural. 
Tudor Vianu a observat frecvența la Alecsandri a cuvintelor 
din familia fantastic (fantast, fantasmă) care l-a condus la 
afirmarea, pe bună dreptate, a atracției lui Alecsandri pentru 
zona estetică a fantasticului. La fel de îndreptățită este însă și 
opinia lui Mircea Zaciu pentru care frecvența acestor cuvinte 
în poezia alecsandriniană este un tic lexical. Obișnuit să obțină 
expresivitatea prin extensie, prin dilatarea emoției, Vasile 
Alecsandri ajunge la hiperbolă și la construcții în categoria 
fantasticului. Fantast ar putea reprezenta, pe planul limbajului, 
plafonul maxim al posibilităților hiperbolice ale lui Alecsandri, 
ținând și acest lait-motiv lexical de procedeele retorice, ca și 
abuzul de invocații și interjecții. De aici teatralitatea acestei poezii 
rezultată din conceptualizarea foarte pronunțată a meșteșugului 
poetic. Revărsările retoric-sentimentale sunt temperate uneori 
de un aer meditativ-sceptic în veritabile finaluri terapeutice, 
consolatoare: „Așa-i soarta/ așa-n lume/ Tot ce poart-un dulce 
nume/ Tot ce-i falnic și frumos/ Curând trece, curând moare/ Ca 
un cântec, ca o floare/ Ca un fulger luminos“ (Adio).

Sunt foarte frecvente aceste „finaluri terapeutice“ și ele își au 
explicația într-un ideal de viață bazat pe echilibru și armonie. 
„Nu fi morocănoasă – o sfătuia în scrisori pe fiica sa aflată la 
Paris – e foarte urât să fii morocănos și să-ți ieși din fire.“ Un 
ideal de viață transformat în ideal estetic: „Poezia e armonie“ 
– spunea Alecsandri (De crezi în poezie). Armonia nu vizează 
însă limbajul poetic și combinațiile sonore, ca la simboliști, 
ci se referă la o bunăstare psihică înțeleasă ca plenitudine. De 
aceea Lăcrimioarele sunt aproape descrieri extaziate de fericiri 
amoroase sau amintirea înfiorată a acestor trecute stări, pentru 
că poezia și dragostea sunt teoretizate ca elemente fundamentale 
ale armoniei: „Ferice de acela ce c-o simțire vie/ Slăvește armonia 
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și-nalta poezie/.../ Dar mai ferice încă, ființa de iubire/ Ce simte 
cu-nfocare a dragostei pornire“ (O noapte la țară).

Versurile care nu-i propun să evoce clipe de plenitudine 
amoroasă ori stări fericit tulburate de dragoste – resimțite de poet 
ca stări de grație – sunt, oricum, declarații cantitative adresate 
iubitei. Excepție face Păscarul Bosforului prin toponimia 
orientală creatoare de eufonii exotice și prin înscenarea, într-o 
intrigă convențională, a poveștii de dragoste a pescarului, 
anticipând viitoarele performanțe în domeniul poeziei epice. 
Din biografia versificată a iubirii pentru Elena Negri, pe care 
Alecsandri o realizează în Lăcrimioarele, rezistă astăzi doar 
Steluța prin discreția expunerii sentimentelor. Poezie pe care 
Alecsandri, critic atent și obiectiv al propriei sale creații, o așază 
în fruntea acestui ciclu, a cărui importanță trebuie apreciată 
în funcție de contribuția pe care o aduce la meditația lirică 
românească asupra unor teme universale (iubirea, moartea etc.), 
și prin influența pe care a exerci-tat-o asupra primelor poezii 
eminesciene. Prevestiri eminesciene și mai relevante descoperim 
în ciclul următor, Suvenire, în care progresul poetic se vădește 
în expresivitatea comparației și în siguranța limbajului: „Era o 
câmpie lungă și tăcută/ Lungă ca pustiul, ca noaptea de mută,/.../ 
Sus, în taină dulce, pe-al nopții senin,/ Ca un val de aur, luna 
plutea lin“ (Visul). În Dor de călătorie, Alecsandri aduce, 
în metru folcloric, sentimentul eminescian al refugiului, al 
evadării, al pierderii și disperării ca expresie a unei copleșitoare 
stări existențiale: „Să mă duc în depărtare/ Peste munți și peste 
mare,/ Să mă duc în lumea largă,/ Ca o pasăre pribeagă.// Duce-
m-aș în cale lungă,/ Dor să nu mă mai ajungă,/ Duce-m-aș și m-aș 
tot duce,/ Dor să nu mă mai apuce.“ 

Suvenirele sunt semnificative și pentru ceea ce s-ar putea 
numi specificul ocazional al poeziei lui Alecsandri. Mitul 
Poetului și al Poeziei îl obligă pe Alecsandri să reacționeze la 
toate evenimentele din jur, fie acestea intime (moartea iubitei, a 
mamei, a prietenilor) ori sociale (dezrobirea țiganilor, dezvelirea 
statuilor, unirea, războiul de independență etc.). Opera sa 
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poetică abundă în dedicații: Domnișoarei Zoe Filipescu, 
D-nei Z... N..., Maiorului Iancu Bran, La moartea lui P. 
Cazimir, Umbrei lui Nicu Ghica, La mormântul lui Gr. 
Romalo și multe altele. Plecarea într-o călătorie, întoarcerea în 
țară, incidente turistice, comemorări sunt celebrate în versuri cu 
caracter jubiliar. O parte din opera poetică a lui Vasile Alecsandri 
– cea mai perisabilă, desigur – pare o cronică rimată alcătuită 
din poeme-jurnal sau poeme-suvenir ce poartă adeseori ca titlu 
chiar data evenimentului pe care îl fixează (15 mai 1848, 25 mai 
1856, Anul 1855, 8 mart ș.a.m.d.).

Alecsandri era, cu toate acestea, un mare poet care se grăbise 
să supraliciteze posibilitățile. O dovedește ciclul Mărgăritărele, 
care aduce o importantă revoluție tematică, pe lângă maturizarea 
mijloacelor de expresie. Fără să abandoneze poezia sentimentală 
pe care o aprofundează în Vis de poet, Alecsandri introduce 
și definitivează genuri noi ca poezia-manifest (Deșteptarea 
României, Moldova la 1857), poemul epic incluzând legende, 
legende istorice, basme versificate și balade fantastice (Dragoș, 
Biserica risipită, Noaptea Sfântului Andrii, Înșiră-te 
mărgărite), și, alături de acestea, poezia propagandistică de 
afirmare a latinității (Santinela romană, Banul Mărăcină), 
precum și o surprinzătoare conectare a poeziei românești la 
realitățile politice ale Europei (Cristos a înviat, La Sevastopol).

Vis de poet, poate cea mai curată expresie a romantismului 
alecsandrinian, s-a bucurat de comentariul lui Eminescu în  
Epigonii: „El îi pune pe-a sa frunte, mândru diadem de stele,/  
O așează-n tron de aur să domnească lumi rebele/ Și iubind-o fără  
margini, scrie Visul de poet“. Mai mult decât o simplă citare, este 
vorba aici de o adeziune spirituală. Poemul este conceput ca o 
reverie înăuntrul căreia se desfășoară imagini aflate la incidența 
unei serii de motive romantice: identitatea dragostei, visul, 
nemurirea, geniul, neadaptarea. Contrastul dintre idealitatea 
reveriei poetice, a visului, și realitatea demobilizatoare expusă 
în ultimele distihuri (Poetul visase, cum visează poeții/ Flori din 
altă lume pe cărarea vieții/.../ Căci un vis ca tine, așa de ferice/ 
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A-nflori nu poate pre pământ aice/) accentuează tragismul 
incompatibilității specifică geniului romantic între idealul 
real. Luceafărul și Floare albastră prezintă certe înrudiri de 
atmosferă, în schema simbolică și chiar în desfășurarea narativă, 
cu Vis de poet. Înrudiri încă și mai relevante cu Luceafărul 
apar în Legenda Ciocârliei, în pretext, un basm versificat cu o 
frumoasă fată de împărat râvnită de pețitori de vază. Noutatea 
pe care o aduce poemul lui Alecsandri față de modelul popular 
este accentul pe care îl pune pe faptul că Lia, fata de împărat, este 
îndrăgostită de soare: „Să fii al meu și numai al meu, o! mândre 
soare,/ Să nu mai plâng de moarte când tu săruți o floare,/ Căci te 
urăsc atunce... cu dragoste și dor,/ Și văd că de-acea ură duioasă am 
să mor!“ Călătoria Liei spre soare este o altă variantă a călătoriei 
cosmice a lui Hyperion, un mit al înălțării întreținut de febra 
absolutului. Dragostea cosmică a Liei este o utopie gnostico-
erotică asemănătoare cu aceea a lui Hyperion1.

 1 Pentru legătura dintre universul poetic eminescian și poezia lui Alecsandri 
vom cita trei opinii critice: „Amândoi urmăresc chimera – spune Șerban 
Cioculescu –, adică ideea poeziei pure, a absolutului, prin limbajul poetic. 
Amândoi se simțeau înstrăinați în momentul lor istoric, firește, de pe poziții 
diferite, dar mai ales din perspectiva romantică a ideii de geniu, care premerge 
istoricește noțiunii de poet blestemat“ (Gazeta literară, 9 septembrie 1965). 
În aceeași complexă relație, Alecsandri-Eminescu cităm opinia lui Mircea 
Zaciu: „Vocabularul eminescian recurge la lumea de imagini a bardului de 
la Mircești și-i transmite în cele mai intime celule o ereditate durabilă“ (cf. 
Prezența lui Alecsandri în Masca geniului, E.P.L., București, 1968). În sfârșit, 
opinia lui Ion Negoițescu: „Adăugându-i unele versuri provenind încă din 
1855, găsim în poezia lui Alecsandri dintre anii 1869-1876 peisajul liric 
romantic al lui Eminescu, ce se desfășoară copleșitor de la Memento mori la 
Călin (1872-1876), este o apropiere cvasiplacentară în timp și imaginație, 
între cei doi autori, deși seninătatea maturității, în cazul celui dintâi, și amara 
vrajă a tinereții, în cazul celui de-al doilea, îi deosebesc profund, priveliștile 
lor lăuntrice vădesc o uimitoare continuitate în sânul literaturii noastre, 
continuitate explicabilă prin înrădăcinatul simț al naturii proprii poporului 
român, mefient față de civilizația urbană, în vreme ce identitatea lirică parțială 
a celor doi poeți s-ar putea datora, în ciuda diferențelor de vârstă și atitudine 
spirituală, momentului unic ce-l trăiesc împreună, pe o anumită arie, în 
evoluția sensibilității autohtone, sub cupola unui romantism integrator“  
(I. Negoițescu, Analize și sinteze, București, Editura Albatros, 1976).
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Alecsandri cedează unor trucuri teatrale. Lia ajunge în „insula 
ferice“ a soarelui, travestită în bărbat, în cea mai bună tradiție a 
vodevilului, iar amabilitatea structurală a poetului îl împiedică 
să-și imagineze o iubire catastrofală, dar aspirația pământeană către 
absolut, către imposibil și transcedent este o constantă a poemului.

Emmi, și aceasta citată de Eminescu în Geniu pustiu, este 
memorabilă prin atmosfera sincer îndurerată a evocării unei 
existențe hieratizate prin atribute de fragilitate și transparență 
angelică (alb înger, crin în zarea dimineții) asociate cu motivul 
trecerii, prin moarte, în nemurire, motiv care la Alecsandri are 
scopul terapeutic de a neutraliza tensiunea încordată a regretelor 
printr-o consolare finală: „O! fiică a Moldovei! trecut-ai ca un vis/ 
Și raiul nemurirea în sânu-i te-a închis.“

Importante sunt în ciclul Mărgăritărele și poeziile latinității 
nu atât pentru valoarea lor literară, cât pentru aceea ideologică. 
Santinela romană este o sinteză a genezei poporului român în 
registru eroic și vitejesc grefată pe rezistența în fața popoarelor 
migratoare. Recursul poetic rezumând luptele cu năvălitorii 
conține fragmente exemplare de poezie imitativă, remarcabile 
prin dinamismul ritmului și energia enumerărilor verbale:  
„Vin și hunii, vin și goții/ Vin potop, potop cu toții/ Pe cai iuți, 
ca rândunelele/ Cai sterpi ce fug ca gândul/ De cutremură 
pământul/.../ Vie! Ca o stâncă-naltă/ Ce din vârf de munte 
saltă/ Tună, se rostogolește/ Cade, rupe și zdrobește/ Codrii 
vechi din a sa cale/ Până-n fund, în fund de vale./ Astfel 
crunt ostașul meu/ Își zdrobește calul său/... El și sparge 
și-i răzbește/ Snopuri, snopuri și cosește/ Și-i înfrânge,  
și-i respinge/ Și-i alungă, și-i învinge/.../“ 

Tot în Mărgăritărele, Alecsandri inaugurează tendința de 
consacrare literară a originilor și existenței unice ale neamului, 
precum și intenția de a populariza în Europa latinitatea 
poporului român. Legăturile sale europene, prietenia cu mari 
personalități literare ale vremii și, în afara acestor fapte extra-
literare, frecvența în opera propriu-zisă a trimiterilor la vechimea 
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și noblețea originii românilor mărturisesc o întreagă strategie, 
desfășurată pe toată durata vieții, vizând afirmarea dreptului de 
națiune suverană a României. Getta din Fântâna Blanduziei, de 
care se îndrăgostește marele Horațiu, este de origine daco-getică. 
Drama Ovidiu, prin însăși opțiunea lui Alecsandri constituie un 
prilej de a vorbi lumii despre români printr-o asociere ilustră cu 
biografia poetului roman exilat la Tomis. Ovidiu moare în piesa 
lui Alecsandri cu viziunea profetică a unui popor ce se va naște 
prin sinteză daco-romană și cu afirmarea oraculară a nemuririi 
latinității: „Dumnezeiri! Nu! Ginta latină în veci nu moare.“ 
Alecsandri era preocupat de versificarea unor detalii revelatoare 
istorico-literare care să popularizeze legăturile de tradiție dintre 
români și celelalte popoare din aria romanică, cel mai bun 
exemplu în acest sens fiind poemul epic Banul Mărăcină în care 
dezvoltă o „raritate“ istorico-literară ce se referă la descendența 
valahă a celui mai important poet al Pleiadei, Pierre de Ronsard. 
Versurile dedicate Italiei din Mărgăritărele (Pe albumul d-șoarei 
Ida Vegezzi Ruscalla, La Palestra, La Magenta, Pilotul ș.a.), fără 
a fi nemijlocit propagandistice, au în subtext ideea refacerii 
unei solidarități romanice în Europa. Desigur, în acest context 
cea mai importantă poezie rămâne Cântecul gintei latine, 
care i-a adus lui Alecsandri trofeul felibrilor de la Montpellier, 
de care era atât de mândru, și care era, la urma urmei, întâiul 
premiu internațional de poezie al românilor. Alecsandri a 
urmărit și a reușit să devină o conștiință literară europeană nu 
numai prin prodigioasele acțiuni de popularizare în Europa a 
mărturiilor spirituale românești, ci și printr-o receptivitate la 
evenimentele politice internaționale ale vremii, surprinzătoare 
pentru acea vârstă a poeziei românești, aplecată mai ales asupra 
evenimentelor dinăuntru. În poezia Cristos a înviat, Alecsandri 
celebrează mișcarea revoluționară de eliberare a Poloniei, iar 
La Sevastopol – piesă desprinsă, parcă, dintr-un jurnal liric de 
front („În zgomotul de tunuri, ce tună-ne-ncetat/ La Crîm, pe 
triste țărmuri, mă plimbu întristat/ Și-mi cale-mi pretutindeni, 
calc țărână de morminte/ Sub care zac pierdute grămezi de 
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oseminte!“) – este un autentic manifest al globalizării sub semnul 
păcii și armoniei universale: „Când răsări-va-n ceruri frumoasa, 
blânda zi?/ Ce din orbire cruntă pe regi îi va trezi?/ Ș-a răspândi 
în lume simțiri mântuitoare,/ Dreptatea, libertatea, frăția-ntre 
popoare?...“

Poetul descoperă metafora atât de greu plătită de secolul XX 
a „florii în țeava de pușcă“: „Se sparse cupa-n două, și-acuma 
negru-i sân/ Ca tristă cup-a morții, de rouă era plin,/ Iar din 
mormântul rece, prin marmura zdrobită/ Crescuse și-nflorise o 
mică mărgărită.“

Și, de fiecare dată, cu o privire patetică întoarsă spre patrie: 
„O! Doamne! fie, fie ca sângele vărsat,/ Pe sub aceste ziduri într-
un războiu turbat/ Să deie-n roadă bună, un drept de renviere/ 
Pentru-a mea țară scumpă ce zace în durere“ (La Sevastopol).

Latura social-politică a înzestrării lirice a lui Vasile Alecsandri 
capătă în Mărgăritărele energia poeziei-ma-nifest, care 
dezvăluie o altă față a „sentimentalului“ Alecsandri: vocația 
pamfletului. Finalul poeziei unioniste Moldova la 1857 rămâne 
o pagină neegalată de pamflet românesc, exemplară pentru 
ardoarea discursului patriotic, pentru vehemența îndemnului, 
tipic pașoptist, la lupta pentru libertate privită ca o chestiune de 
demnitate națională. De altfel, pamfletul, ca expresie a tempera-
mentului polemic, este o latură constantă a acestei personalități 
complexe, atât de contradictoriu dotate1, contrastând cu 
imaginea convențională a veselului Alecsandri.

 
 1 Aceasta, împotriva opiniilor unor critici care au evaluat personalitatea 

scriitorului pe fragmente și, adeseori, exclusiv pe baza părților celor mai 
viabile ale operei. Astfel, în articolul Alecsandri mirceșteanul (Scrieri vol. I, 
E.P.L., București, 1967), Pompiliu Constantinescu avansa presupunerea că 
„scriitorul (V. Alecsandri n.n.) a fost de o fecunditate uimitoare și, fiindcă 
n-a avut temperament complex, s-a desfășurat, aș zice mai curând s-a distrat, 
cu cele mai variate alcătuiri“. Deși „complexitatea“ scriitorului este în 
afara oricărei discuții, dovada fiind chiar volumul impresionant al operei, 
disponibilitatea pentru categorii estetice atât de contradictorii și siguranța 
cu care a impus capodopere în teatru și poezie.
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Tot în Mărgăritărele apar primele forme de poem epic, 
categorie ce include versificări de legende populare și istorice, 
basme versificate și balade sau poeme fantastice, pentru care 
poetul avea o chemare specială ținând de aceeași vocație a dilatării 
emoțiilor, a supradimensionării poetice prin limbaj. Biserica 
risipită sau Noaptea Sfântului Andrii (poeme neașteptate prin 
cristianismul surprinzător la un liber-cugetător ca Alecsandri) 
conțin elemente care țin de o neobișnuită imaginație a 
fantasticului. Noaptea Sfântului Andrii este orchestrată cu  
detalii funambulești ce sugerează terifiantul elementar, de  
inspirație folclorică: „Iat-l! iată, Satan vine/ Răzbătând prin 
verzi lumine/ Pe-un fulger scânteietor,/ Umbre, stafii despletite/ 
Cucuveici, iele zburlite,/ Și Rusaliile pocite/ Îl urmează ca un nor.“

O veritabilă artă poetică descoperim în O noapte la 
Alhambra. Poezia ar fi un joc variat de ritmuri, o expre-sie 
delicată, amabilă, binevoitoare și totodată patetică a unor 
stări sufletești și sentimente de excepție, în cadre idealizate, 
exotice sau nu, totdeauna rarități geografice sau turistice, în 
tablouri animate de fiecare dată de o prezență feminină ce 
baletează cu grație în scenografia saturată de estetism pe care o 
confecționează autorul. Poeziile italiene sau tablourile spaniole 
(Seguidillă, O noapte la Alhambra, El R’baa) – și acestea 
tot impresii de călătorie la origine – își sporesc valoarea prin 
asociere cu un gust al exoticului prin care Alecsandri va preceda 
gustul european pentru rarități orientale și chinezerii prezent 
în arta impresioniștilor.1 Expresia cea mai rafinată a acestei 
tendințe o găsim în Mandarinul și Pastel chinez, asemănătoare 
prin structură și atmosferă cu Noaptea la Alhambra. Ciclul 
Mărgăritărele, atât de important prin ramificațiile sale în toate 
celelalte compartimente ale liricii lui Alecsandri, se încheie cu 
superbul poem epic Înșiră-te mărgărite, un basm versificat la 

 
1 Cf. Edgar Papu. Din clasicii noștri, București, Editura Eminescu, 1977. 
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prima impresie, căruia însă Alecsandri îi dă stabilitate literară 
prin valoarea simbolică a schemei narative. Este evidentă 
încărcătura tragică din pasajul în care mama îndurerată ce și-a 
pierdut fii urmărește cu ochii țintă spre cer cele două scântei în 
care s-au refugiat sufletele copiilor: „Biata mamă, despletită,/ 
Spăimântată, rătăcită,/ Pe fereastră se pleacă/ Vrând în foc a 
s-arunca/ Dar deodată ochii săi,/ Au zărit două scântei/ Printre 
flăcări strălucind/ În văzduh voios sărind/ Către stele tot suind/ 
Ș-amândouă printre ele,/ Prefăcându-se în stele/ Dup-o aprigă 
furtună/ Și cu grabă-n veselie/ Ieșind noaptea pe câmpie/ Ea se 
duse aiurind/ Cu ochii la cer privind“.

De un bine-meritat prestigiu s-au bucurat poemele epice din 
ciclul Legende (Dumbrava-Roșie, Dan, căpitan de plai, Grui 
Sânger) ca și legendele orientale (Garda saraiului, Hojda-
Murad pașa, Murad Gazi Sultanul și Becri Mustafa) din ciclul 
Legendă nouă.

Dumbrava-Roșie1 este, fără îndoială, scenariul unui excelent 
film istoric, construit în jurul unei mari acțiuni istorico-
patriotice a lui Ștefan cel Mare, intrată în legendă. Un scenariu 
cu personaje puternic reliefate, care abundă de caractere și o 
intrigă specifică filmului istoric de aventuri. Poemul începe cu o 
lentă panoramare a pregătirilor pentru luptă a celor două tabere 
română și polonă (tablourile expozitive intitulate Visul lui 
Albert și Țara în picioare), întreruptă de stop-cadre scurte care 
pun accentul pe cele mai spectaculoase figuri ale comba-tanților. 
Nu numai personajele, ritmul trepidant al acțiunii, hipertrofierea 
epicului, tehnicile alternării gros-planurilor cu planurile 
secundare l-ar putea seduce pe amatorul de aventuri istorice, dar 
și scenografia descrisă în cele mai mărunte și expresive detalii. 
Iată înfățișarea oastei polone cu toate virtuțile coloristice ale 

1 „...Deși scrisă într-un timp scurt, (este) cel mai important fragment de epopee 
din literatura română, superior din toate punctele de vedere fragmentelor de 
același fel ale lui Eliade și Bolintineanu“ (Al. Piru, Introducere în opera lui 
Vasile Alecsandri, Editura Minerva, București, 1978).
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tabloului: „... Zburdalnica lor ceată/ Străluce de departe în haine 
poleite/ Dulămi cu flori de aur la piept împodobite/ Și-ncinse cu 
paftale de piatră nestemată/ Ciapce purtând un vultur și pene la 
mijloc/ Încălțăminte roșii din piele de Maroc/ Și frâie țintuite și 
argintate șele/ Și armonii curate pe colțuri de harșele.“

Scena ospățului polonez pare desprinsă dintr-un film de 
Fellini1 (vezi tabloul III, Tabăra leșească), iar Tabloul IV (Lupta) 
este, prin forță vizuală și dinamism, cea mai bună scenă de gen 
din poezia noastră epică și ar merita să fie citată în întregime, 
pentru detaliile ce sugerează încleștarea necruțătoare a luptei. 
Iarmoric Mazovitul este tăiat în două, Buhtea, pârcălabul, cade 
„cu o largă braz-dă-n piept“, Grodek moare cu capul zdrobit de 
ghioga lui Balaur, Biala este și el zdrobit între brațele puternice 
ale lui Coman de la Comana, Velce este strivit sub calul lui Biala, 
alții se sinucid pentru a nu cădea vii în mâinile dușmanului. 
Alecsandri creează imaginea unor morți cumplite, tabloul 
fiind în întregime cutremurător prin violența detaliilor ce se 
acumulează în imaginea unei sângeroase hecatombe finale: „Și 
sângele din piepturi, din frunți, mereu se scurge,/ Și pe sub cai, de-a 
lungul, el gâfâie și curge.“

Sentimentul hiperbolic al vitejiei și imaginația violenței sunt 
rude ale capacității de figurare a fantasticului și terifiantului 
care atinge nivelul de performanță în poemul Grui-Sânger, 
prezență oarecum insolită în lirica lui Alecsandri, pornită, ca și 
Biserica risipită sau Noaptea Sfântului Andrii, din tendința 
de a construi, prin adversitate, imaginea unui spirit al răului. 
Sunt, în opțiunea lui Alecsandri pentru personajul Grui-
Sânger, și reminiscențe ale contactului său cu folclorul, dar și 
elementele unei poetici a spectaculosului. Se știe, de exemplu, că 
în opțiunea pentru despot, determinantă a fost biografia extrem 
de spectaculoasă a acestui meteoric domnitor al Moldovei, iar 

1 Alexandru Piru este de părere că „Descrierea festinului din tabăra leșească e 
un izbutit tablou de școală flamandă, în genul celui din Ratbert de Victor 
Hugo“ (Introducere în opera lui Alecsandri, București, 1978).
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ideea de a compune poemul Dumbrava-Roșie se întemeia 
și pe faptul că subiectul punea în valoare o întâmplare „rară“, 
dacă nu unică, în istoria războaielor, când învingătorii îi pun pe 
învinși (cu un evident crez pacifist al culturii pământului) să are 
câmpul de luptă. În Grui-Sânger, într-o atmosferă înfloritoare, 
perfect articulată, susținută de un simț deosebit al terifiantului, 
Alecsandri descrie un monstru, un fel de Caliban sângeros care 
își ucide tatăl și, la fel ca în tragediile antice, în care paricidul 
este sancționat de zeități ale răzbunării. Grui-Sânger este supus 
caznei de a uda la nesfârșit rădăcina unui copac uscat, cărând, 
asemenea lui Sisif, apa din vale până în vârful muntelui.

Însușirile cinematografice din lirica lui Alecsandri derivă din 
aceeași sensibilitate vizuală care a generat pastelurile. O viziune 
dinamică concepe lumea în mișcare și oamenii în acțiune, în 
aventură. O însușire deopotrivă plastică și dramaturgică ce ne 
poate desluși înzestrarea poetului pentru teatru. Asemănătoare 
cu Dumbrava-Roșie, prin vivacitatea subiectului, este și drama 
Ovidiu, în care preferința pentru exterioare vaste cu forum-
uri și palate, pentru scenele de masă, puternic colorate, cu 
detalii scenografice (peroane de marmură, uși de bronz, statui, 
galerii cu portice, coșuri cu flori) țin de recuzita unei veritabile 
superproducții. Mai mult decât în Despot-Vodă, unde 
Alecsandri era, de asemenea, preocupat de teatralizarea istoriei, 
până la a cădea victima declamației romantic, de tip hugolian, 
Dumbrava-Roșie este superioară ca literatură de evocare 
istorică, iar entuziasmul patriotic dobândește o nouă valoare 
fiind integrat într-o viziune eroic-spectaculară. Este o legătură 
evidentă între poemele epice (altfel de poeme dramatice) și 
dramaturgia de inspirație istorică. Structurile narative ale 
poemelor epice țin de tehnica tablourilor dramatice nu numai în 
Dumbrava-Roșie, ci și în Legenda ciocârliei, în Grui-Sânger 
sau Dan, căpitan de plai.

Prima intenție în Legende este fără îndoială patrio-tică. 
Sunt temele din care Alecsandri și-a făcut o ideologie sacră în 
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toate compartimentele operei sale, teatru, poezie sau proză. Dar 
patriotismul lui Alecsandri nu are numai o valoare instructivă și 
propagandistică, ci și una emoțională, ceea ce în gândirea clasicului 
nostru era echivalentă cu valoare estetică (tot așa cum bunele 
sentimente, de la ceea ce se numește dragostea pentru natură 
și iubirea programatică a aproapelui, la venerația ostentativă a 
iubitei, a părinților, a fraților, pot fi circumscrise unei voințe 
estetice). La Alecsandri funcționează simetric dualitatea estetic-
etic, accentuată uneori până la estetizarea eticului și adeseori a 
ideologicului1. Așadar, avem adeseori de-a face cu un patriotism 
estetizant: patriotismul este frumos ca și elogiul istoriei sau al 
strămoșilor. Alecsandri are chiar o tehnică anume de sensibilizare 
a ideologicului care ține tot de procedeul personificării, de 
antropomorfism. Cel mai adesea suferă această metamorfoză 
noțiunea de patrie care, în cele mai diferite contexte, este 
„personificată“ și i se atribuie afectivitate. Asaltul redutei Grivița 
(Hora de la Grivița) se transformă printr-un asemenea procedeu  
într-o poveste de dragoste, pentru că o poveste de dragoste este 
pentru Alecsandri dovada supremă a emoției și a celei mai înalte 
simțiri. 

Sergentul este construită în întregime pe un cult al 
cavalerismului și al onoarei militare. Cultul bărbăției, al 
loialității cavalerești și al mândriei militare este sentimentul care 
a dat naștere unuia dintre cele mai autentice omagii ale virtuților 
ostășești ale ciclului Ostașii noștri2. Alături de însușirile de 
ritm și teatralitate, de autenticitatea emoției patriotice care au 

1 Mihail Dragomirescu observa că o mare parte din poemele și piesele de 
teatru ale lui Alecsandri „răscolesc sentimentul românesc și au o valoare 
pedagogică până la care nu s-a ridicat niciun alt poet al nostru, nici chiar 
Eminescu“ (cf. Studii și articole despre opera lui Vasile Alecsandri, Ediție 
îngrijită, prefațată și bibliografie de C. Ciuchindei, Editura Albatros, 
București, 1980).

 2 Valoarea acestui ciclu este formulată de Mircea Iorgulescu: „... deși ocazionale, 
aceste poezii rezistă timpului de aproape un secol și vor mai dura atâta vreme 
cât pe acest pământ se va vorbi românește“ (Prefață la volumul Ostașii noștri, 
București, Editura Militară, 1972).
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recomandat un poem ca Peneș Curcanul (un fel de reportaj 
„de front“ dramatizat) zecilor de generații de școlari, important 
în acest poem este și cultul cavalerismului ce se abstractizează 
până la ideologie: „Căci nu-i mai scump nimica azi/ Pe lumea 
pământească/ Decât un nume de viteaz/ Și-o moarte vitejească!“

De altfel, mentalitatea cavalerească este o constantă a 
poeziei eroice a lui Alecsandri. În Dumbrava-Roșie, viteji 
supradimensionați aparținând ambelor tabere își adresează 
provocări fastuoase însoțite, în cuvinte alese, de proclamarea 
virtuților eroice ale adversarilor. În afara oricărei vanități 
naționale, sau în paralel cu aceasta, Alecsandri dă o mare 
importanță loialității cavalerești. Aceeași atitudine, nu lipsită 
de acel idealism al bunelor sentimente care îi era caracteristic 
și pe care l-a cultivat cu bună știință în literatură ca și în viața 
de toate zilele, generează un întreg ritual al amabilităților în 
finalul poemului Dan, căpitan de plai. Bătrânul și viteazul Dan 
este făcut prizonier de către hanul tătar care îi oferă libertatea 
cu condiția convertirii credinței. Dan refuză, nu fără a-și arăta 
considerația față de oferta cavalerească a hanului. Impresionat 
de tăria morală a bătrânului viteaz, hanul îi oferă libertatea fără 
nicio condiție, dar ritualul cavalerismului continuă: Dan cere 
un răgaz să-și sărute pământul strămoșesc și se întoarce să-și 
primească moartea, refuzând generozitatea hanului.

*

Critica a convenit că pastelurile reprezintă partea cea mai 
rezistentă a liricii lui Alecsandri și este, într-adevăr, așa, atât doar 
că prin această insistentă decupare a pastelurilor din ansamblul 
unei opere poetice extrem de bogate și diverse au fost netezite 
vârfurile izolate marcate în alte genuri, cum ar fi poemul epic, 
poezia agitatorică și poemele sau baladele fantastice. Remarcăm 
faptul că în genul pastelului, Alecsandri obține cele mai constante 
succese, că realizează într-un întreg ciclu performanțe pe care, 
altminteri, le atingea doar izolat, în poeme sau doar în unele 
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fragmente. Ce sunt pastelurile, aceste poezii a căror denumire 
a fost ea însăși inventată de Alecsandri folosind un termen 
împrumutat din artele plastice1. Poetul însuși este inconsecvent 
în atribuirea termenului pentru că în ciclul propriu-zis de 
Pasteluri, care grupează poezii scrise după 1862, pune alături 
de poeziile naturiste (mai exact de poeziile anotimpurilor, care 
constituie totuși criteriul de fond în definirea genului) impresii 
de călătorie versificate (Valul lui Traian, Bărăganul), versuri 
omagiale sau de album, precum și două ciudate chinezerii (Pastel 
chinez, Mandarinul) și, iarăși, pretexte turistice dezvoltate în 
improvizații exotice hispano-maure (Linda Raia).

Cercetătorii moderni ai pastelurilor (Edgar Papu) au fost 
plăcut surprinși să descopere la un moment dat – și anume 
atunci când părea că poeziile anotimpurilor și ale îndeletnicirilor 
agreste își tociseră strălucirea de prea multă întrebuințare 
generând idilism rural și decorativism etnografic – rafinamentul 
desenului „pastelurilor chineze“, descoperind în delicate 
miniaturi un impresionism avant la lettre, valoarea celor două 
poeme în cauză fiind astfel sporită prin asocieri livrești. Adevărul 
este că în mai toate ciclurile sale poetice, Alecsandri introduce 
„impresii de călătorie“ ce pot constitui, la rigoare, dovada 
unui gust al exoticului în afara căreia s-ar putea înscrie alături 

 1 Edgar Papu ne oferă explicații ample asupra originii termenului și a 
implicațiilor sale estetice: „ne solicită aici, începând de la planul pictural, 
o conexiune semnificativă care s-a creat între noțiunea de pastel și aceea de 
impresionism. Din ambele unghiuri îndurite, Alecsandri capătă o însemnătate 
ce depășește aria națională. În pictură pastelul atinge o strălucire neîntrecută 
în veacul al XVIII-lea, cade în desuetudine odată cu academismul, dar ajunge 
la o nouă fază de amplă afirmare în a doua jumătate din veacul trecut, fază care 
înaintează cu mult peste 1900. Aproape concomitent cu începutul acestei 
reînvieri picturale «bardul de la Mircești» transpune genul ei în poezie. El 
recurge la o asemenea operație într-o vreme când nici chiar în pictură pastelul 
nu se oficializase încă. Abia în 1885, la un deceniu după publicarea culegerii 
lui Alecsandri, se fundează la Paris «Societatea pasteliștilor francezi», prima 
de acest fel în Europa. Poetul nostru este deci pe plan universal primul care 
ilustrează pastelul ca gen literar în lumea modernă“ (Edgar Papu, Din clasicii 
noștri, Editura Eminescu, București, 1977).
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de Pastel chinez sau Mandarinul și Păscarul Bosforului din 
Lăcrimioare sau O noapte la Alhambra, Palatul Loredano, 
Cântec sicilian, El R’baa, care nu sunt cu nimic mai puțin 
exotice decât pastelurile chineze. Ceea ce le deosebește totuși 
pe acestea din urmă este lipsa elementului „turistic“. Alecsandri 
n-a călătorit în China și pastelurile sale chineze sunt produse 
exclusive ale unei imaginații culturale. O definiție cuprinzătoare 
a categoriei pastelurilor ar sta, așadar, între emoția anotimpurilor 
și gustul exoticului. 

Alecsandri avea sentimentul anotimpurilor, nu numai al 
celor solare, așa cum s-a acreditat părerea, ci a întregului ciclu 
al firii. Contrar unor opinii critice, iarna nu-l sperie pe solarul 
Alecsandri1, ci îl face exuberant ca în această imagine irizată și 
strălucitoare a unei plimbări cu sania: „Surugiul chiuiește, caii 
zboară ca doi zmei,/ Prin o pulbere de raze, prin un nour de scântei.“

Când îl surprindem înfricoșat de inconvenientele anotimpului 
(gerul, viscolul) este vorba, parcă, de o spaimă jucată, aproape o 
cochetărie, menită să sporească voluptatea șederii „la gura sobei“, 
voluptatea unei reverii protejate, încântată de sine, resimțită ca 
stare de grație și creatoare de plăsmuiri poetice. La gura sobei 
este expresia acestei stări de spirit: un amestec de plăcută 
înfrigurare filtrată de fereastra prin care poetul contemplă în 
perfectă securitate peisajul hibernal cu o senzualitate a reveriei 
estetizată de preocupări poetice2.

 1 „Temperament egal de epicurean, nu afirmă vreo preferință pentru un anume 
anotimp. Iarna însăși oferă acestui mediteranean îndrăgostit de soare și azur, 
agremente de tot felul...“ spune Șerban Cioculescu (Istoria literaturii române 
moderne, București, Editura Contemporană, 1944).

 2 Pornind de la o sugestie a lui Tudor Vianu, după care natura era pentru 
Alecsandri „izvor permanent de încântare, degustat cu liniștea omului 
garantat de o singură posesiune“, Nicolae Manolescu vorbește despre 
„sugerarea/.../ unei rupturi între spațiul naturii și spațiul imaginației, 
separarea unui înăuntru de un afară..., primejdiile din exterior clarifică 
sentimentul de securitate din interior“, concluzia fiind că „lirismul 
Pastelurilor provine din emoția recluziunii, nicidecum din contemplația 
naturii“ (N. Manolescu, Teme, Ed. Cartea Românească, București, 1975).
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