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Dragi elevi! 

Propunem atenþiei dvs. manualul Literatura pentru clasa a X-a, manu-
al realizat în baza programei Literatura moldoveneascã ºi universalã pentru 
ºcolile de 12 ani. 

Structura manualului este cea tradiþionalã: 
1. Introducerea demonstreazã succint cã literatura artisticã este un mod de 

exprimare a spiritualitãþii, a viziunii naþionale. 
2. În capitolul Creaþia popularã oralã vã veþi întîlni cu neînfricatul haiduc 

Toma Alimoº. 
3. Literatura sec. XIX continuã familiarizarea cu noi opere ale scrii-

torilor clasici: C. Negruzzi, V. Alecsandri, B.P. Haºdeu, M. Eminescu ºi 
I. Creangã. 

4. Alãturi de operele scriitorilor cunoscuþi anterior — reprezentanþi ai Li-
teraturii sec. XX — apar ºi cele ale lui L. Deleanu ºi A. Mateevici. 

5. Nume noi de scriitori ºi opere propune ºi capitolul Literatura 
universalã: Stendhal, H. de Balzac, C. Dickens, F. Dostoevskii, L. Tolstoi, 
ºi A. Cehov. 

Manualul de faþã oferã subiecte pentru verificarea cunoºtinþelor obþinute 
studiind materia recomandatã de capitolele anunþate mai sus. Subiectele sînt 
plasate la sfîrºit de capitol. 

Încheie manualul Literatura tradiþionalul Glosar de cuvinte ºi terminologie 
literarã. 

Ilustrul scriitor moldovan I. Druþã spune: “...La Rãsãrit se crede cã, vor-
bind limba latinã, sîntem o mînã de latini, semãnaþi printre  slavi anume 
pentru a aduce discordie ºi tensiune. Apusul bãnuieºte: dat fiind cã limba 
moldoveneascã conþine destule slavisme, sîntem o corciturã slavã, înfiptã la 
marginea limbii latine anume pentru a aduce instabilitate ºi tensiuni de tot 
felul bãtrînului continent. 

Cum ar putea cititorul meu dovedi cã nu este un agent al latinismului în 
lumea slavilor, ºi nici un agent slav în lumea latinitãþii? 

...În nici un fel. Niciodatã. 
Singura cale de-a ne îndreptãþi în faþa lumii ºi în faþa lui Dumnezeu este 

de-a rãmîne credincioºi nouã înºine, fiind ceea ce sîntem, rãmînînd pururea 
fii destoinici ai acestei vetre strãbune, ai neamului ºi ai cerului senin sub care 
ne-am nãscut ºi ne trãim veacul”. 
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Sîntem întru totul de acord cu neobositul condeier I. Druþã. De aceea 
rãmîneþi credincioºi dvs. înºivã, citiþi, studiaþi literatura moldoveneascã, dar 
nu numai, ºi nu uitaþi cã literatura noastrã este parte componentã a marii 
familii de literaturi ai lumii. 

Succese în noul an ºcolar! 

Autoarele manualului 

SEMNE CONVENÞIONALE:  

    Sã meditãm! 

    Sã creãm! 

    Temã pentru acasã! 
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INTRODUCERE 

Literatura artisticã — aspect al expunerii plastice, 
mod de exprimare a spiritualitãþii, viziunii naþionale 

Literatura cea veche, premodernã, clasicã ºi contemporanã — prin tot ce 
are ea netrecãtor, peren — a slujit neobosit cauza adevãrului ºi a sublimului, 
cauza propãºirii Patriei-mame. 

Încã prealuminaþii noºtri cãrturari s-au pronunþat, nu o datã, în privinþa 
funcþiilor social-estetice ale artei cuvîntului, meditaþiile ºi confesiunile lor 
cristalizîndu-se în maxime ce înfruntã stoic genuni de vremi ºi cumpene, 
pãstrîndu-ºi pînã azi rostul, stringenþa. 

G. Ureche zicea, de exemplu, cã a migãlit asupra Letopiseþului sãu ca 
“sã rãmîie feciorilor ºi nepoþilor, sã le fie de învãþãturã...”, ca I. Neculce sã 
intervinã din nou: “Ce, fraþilor moldoveni, rogu-vã sã luaþi aminte, sã vã 
învãþaþi ºi sã vã pãziþi”. 

Îngîni iar ºi iar silabele acestea cu pulbere de steble ºi o simþi, ºi o vezi 
plutindã cãtre tine — prin ape negre de veacuri ºi restriºti — imaginea 
mãiestoasã a Cîntãreþului, evocatã de A. Cibotaru în unul din poemele sale, 
universul cãruia s-a plãmãdit din speranþele neamului ºi lacrimile lui, din 
focul nãzuiþelor ºi tragedia jertfelor grele, închinate la altarul acelor nãdejdi 
nicicînd spulberate. Cîntecul sãu a fost întotdeauna filã de letopiseþ ºi oglindã 
a sufletului de plugar, scriptura viselor, dragostelor ºi urilor lui, frescã a 
înfruntãrilor lui. 

Printre tradiþiile luminoase, pe care le-a moºtenit scrisul contemporan de 
la literatura noastrã clasicã, a fost ºi cea a permanenþei Cîntecului de Þarã — 
tema patriotismului,- un laitmotiv al operei marilor înaintaºi. 

“... Patria, care vã-ascultã, tema muzei voastre fie...”, îºi sfãtuia G. Asachi 
fraþii de condei. C. Stamati îi scria unui contemporan: “Eu, îndemnat de o 
neuitatã iubire pentru Patria mea Moldova, unde m-am nãscut, am alcãtuit 
ºi alcãtuiesc...”, iar bravul hatman al lui ªtefan cel Mare din poemul “San-
tinela taberei de la Copou “(C. Stamati) îºi îndemna urmaºii: “Oºtenilor, fiii 
Moldovei! Iubiþi Patria fierbinte...” 

Astãzi literatura artisticã trebuie sã rãmînã angajatã în activitatea de pri-
menire continuã a omului ºi relaþiilor lui sociale, a condiþiilor de muncã ºi 
traiului de toate zilele, a codului nostru moral. Cititorul de astãzi se vrea în 
tovãrãºia operelor ce i-ar trãi aleanul ºi îndoielile, i-ar împãrtãºi frãmîntul 
legat de problemele nerezolvate, i-ar dãrui bucuria relaþiilor frumosului, 
surprinzãtotului în faptul divers, cunoscut de el pe din afarã. 

Condeierii noºtri au fost ºi vor rãmîne mereu la motivul profesiunilor de 
credinþã, examinîndu-ºi cu migalã crezul angajãrii sociale. Sã ne amintim de 
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Em. Bucov, care îºi anunþa astfel jurãmîntul: “Un adevãrat scriitor trebuie 
sã-ºi exprime vremea”. P. Boþu ºi-a formulat crezul poetic întotdeauna con-
cis, limpede, fãrã echivocuri: “ªi vorba care-o spun nu e sã sune, — / Mai 
mult e ca sã cheme, sã te-adune”. Problema responsabilitãþii civice a 
meºterului — faur de slove alimenteazã ºi patosul poemului lui A. Cibotaru 
“Între lume ºi cuvînt”; autorul rãmîne fidel crezulului sãu combativ: “De 
lume ºi cuvînt întruna dornic,/ Pe toatã viaþa rãmîn datornic”. 

Proza moldoveneascã se distinge prin problematica variatã, prin reflecta-
rea profundã a vieþii, prin relevarea luptei dintre nou ºi vechi. Se observã o 
atenþie sporitã faþã de viaþa spiritualã a personajelor, faþã de particularitãþile 
lor individuale. Prozatorii moldoveni au gãsit noi forme compoziþionale ºi 
stilistice pentru a exprima în pînze epice adevãrul vieþii, complexele proble-
me sociale, natura omului contemporan, viaþa lui spiritualã. 

Original e conceput romanul “Urme pe prag” de A. Marinat. Acest 
roman oglindºte aspecte interesante din viaþa tineretului. Trecutul istoric 
este oglindit în romanul “Unchiul din Paris” (A.Busuioc), în piesa “Badea 
Cozma” (G. Malarciuc) º.a., iar unele aspecte ale vieþii satului moldove-
nesc sînt reflectate în romanul “Semãnãtorii” (M. Ciotaru). 

“Frumos ºi sfînt” rãmîne harul lui 
I. Druþã. Plugarul din cîmpia Sorocii 
descoperã lumii virtuþile unui popor, 
a poporului moldovenesc, care, în 
vremi de cumpãnã, a ºtiut sã nu înge-
nuncheze ºi sã creadã în bine. Firea 
cea stoicã a lui Onache îºi trage seve-
le din sfînta îngemãnare cu frumosul 
pãmîntului, din verdele speanþelor 
tinereºti, din înþelepciune ºi seni-
nul dragostei de oameni. Onache 
Cãrãbuº (“Povara bunãtãþii noas-
tre”), un chip monumental de þãran 
moldovan, rãmîne ca o mãrturie 
multgrãitoare a vechiului adevãr: 
numai cunoscînd profund viaþa oa-
menilor muncii, trãindu-le pãsurile 
ºi speranþele, pãtrunzîndu-te de 
idealurile înalte ale eticii lor secula-
re, sesizînd subtilitãþile entitãþii lor 
naþionale, ale culturii lor spirituale, 
acumulate prin veacuri, poþi plãsmui 
pagini artistice perene ale Istoriei 
poporului tãu. Ale celei de ieri, de 
azi ºi de mîine. G. Malarciuc. “Badea Cozma”
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Teme 

1. Povestiþi detaliat conþinutul “Introducerii”. 
2. Citiþi schiþa “Bãtrîneþe, haine grele” de I. Druþã (rubrica “Lecturã individualã”), 

aflaþi cum autorul dezvãluie frumuseþea muncii, rostul ei în viaþa omului ºi observaþi 
cã Cireº este purtãtorul de mesaj al poporului, exponentul trãsãturilor lui intime, este 
þãranul generos nu numai “în sine”, ci cel care dãruieºte tot ce e frumos ºi sfînt celor 
din jurul lui. 
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CREAÞIA POPULARÃ ORALÃ 

TOMA ALIMOª 

Departe, frate, departe, 
Departe ºi nici prea foarte, 
Sus, pe ºesul Nistrului, 
Pe pãmîntul turcului, 
Colo-n zarea celor culmi, 
La gropana cu cinci ulmi 
Ce rãsar dintr-o tulpinã 
Ca cinci fraþi de la o mumã, 
ªedea Toma Alimos, 
Boier din Þara-de-Jos; 
ªedea Toma cel vestit 
Lîngã murgu-i priponit, 
Cu þãruºul de argint, 
Bãtut în negru pãmînt. 
ªi pe iarbã cum ºedea, 
Mîndrã masã-ºi întindea 
ªi tot bea, ºi veselea, 
ªi din gurã-aºa zicea: 
“Închinare-aº ºi n-am cui! 
Închinare-aº murgului, 
Dar mi-e murgul cam nebun 

ªi de fugã numai bun, 
Închinare-aº armelor, 
Armelor surorilor, 
Dar ºi ele-s lemne seci, 
Lemne seci, oþele reci! 
Închina-voi ulmilor, 
Uriaºii culmilor, 
Cã sînt gata sã-mi rãspunzã 
Cu freamãt voios de frunzã, 
ªi-n vãzduh s-or clãtina 
ªi mie s-or închina!” 
Iatã, mãri, cum grãia, 
Cã-n departe auzea 
Un nechez ce nechezea 
ªi se tot apropia. 
Toma-ncet mi se scula, 
Peste cîmpuri se uita 
ªi zãrea un hoþoman 
Pe-un cal negru dobrogean, 
Un cal sprinten voinicesc, 
Plãtea cît un cal domnesc. 
Hoþomanul nalt, pletos, 
Cum e un stejar frunzos, 
Era Mane cel spãtos 
Cu cojoc mare, miþoº, 
Cu cojoc întors pe dos 
ªi cu ghioaga nestrujitã, 
Numai din topor cioplitã. 
El la Toma-ncet venea 
ªi din gurã-aºa-i grãia: 
“Alei! Toma Alimoº, 
Boier din Þara-de-Jos, 
Ce ne calci moºiile 
ªi ne strici fîneþele?” 
Boier Toma Alimoº 
Îi da plosca cu vin roº: 
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“Sã trãieºti, Mane fãrtate! 
Dã-þi mînia dupã spate, 
Ca sã bem în jumãtate.” 
Mane cu stînga lua, 
Cu dreapta se înarma, 
Paloºul din sîn scotea 
ª-aºa bine-l învîrtea, 
ª-aºa bine mi-l chitea 
Cã pe Toma mi-l tãia 
Pe la furca pieptului, 
La încinsul brîului, 
Deasupra buricului, 
Unde-i greu voinicului. 
Toma crunt se oþerea — 
Manea-n scãri se-nþepenea, 
Dos la fugã îºi punea. 
“Alelei! fecior de lele! 
Cãci rãpiºi zilele mele! 
De te-aº prinde-n mîna mea, 
Zile tu n-ai mai avea!” 
ªi cum sta de cuvînta, 
Maþele ºi le-aduna, 
În coºuri ºi le bãga, 
Pe deasupra se-ncingea 
ªi la murgu-i se ducea, 
ªi cu murgu-aºa grãia: 
“Alelei! murguleþ mic! 
Alei! dragul meu voinic! 
De-ai putea la bãtrîneþe 
Cum puteai la tinereþe!” 
Murgul ochii-ºi aprindea, 
Nechezea ºi rãspundea: 
“Iatã coama, sai pe mine, 
ªi de-acum te þine bine. 
Sã-þi arãt la bãtrîneþe 
Ce-am plãtit la tinereþe!” 
Toma iute-ncãleca, 
Dupã Mane se lua 
ªi mereu, mereu striga: 
“Alelei! murguleþ mic, 
Alei! murgul meu voinic, 

Aºterne-te drumului 
Ca ºi iarba cîmpului 
La suflarea vîntului!” 
Murgul mic se aºternea, 
Mane-n lãturi se zãrea, 
Toma turba ºi rãcnea: 
“Tãiatu-m-ai tîlhãreºte, 
Fugitu-mi-ai miºeleºte. 
De te-aº prinde-n mîna mea, 
Zile tu n-ai mai avea. 
Stai pe loc sã ne-ntîlnim, 
Douã vorbe sã grãim, 
Douã vorbe oþelite 
Cu paloºele grãite!” 
Mane-n lãturi tot fugea, 
Iarã Toma-l ajungea 
ª-aºa bine mi-l chitea, 
Cã din fugã mi-i tãia 
Jumãtate-a trupului 
Cu trei coaste-a negrului! 
Mane-n douã jos cãdea, 
Toma murgului zicea: 
“Alelei! murguleþ mic. 
Alei! dragul meu voinic! 
Ochi-mi se pãinjenesc, 
Norii sus se învîrtesc. 
Te grãbeºte-aleargã, fugi 
ªi ca gîndul sã mã duci 
Colo-n zarea celor culmi, 
La gropana cu cinci ulmi, 
Cã eu, murgule,-oi muri 
Pe tine n-oi mai sãri! 
Iar cînd sufletul mi-oi da, 
Cînd nu te-oi mai dezmierda, 
Din copitã sã-þi faci sapã, 
Lîngã ulmi sã-mi faci o groapã 
ªi cu dinþii sã m-apuci, 
În tainiþã sã m-arunci. 
Ulmii cã s-or clãtina. 
Frunza cã s-a scutura, 
Trupul cã mi-a astupa!” 
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Sugestii analitice 

Printre baladele care vor trãi pînã cînd va rãmîne în viaþã mãcar un 
singur lãstar al neamului, A. Russo o pomenea pe cea cu “Toma lui Moº”. 
Iar B. P. Haºdeu nota: “Vor trece sute de ani, dar niciodatã nu va rãsuna 
numele lui Mihu Copilul, Toma Alimoº, fãrã ca ecoul sã vibreze: Ale-
csandri”. 

Faptul cã Toma apare — în variantele baladei — cînd boier, cînd hai-
duc, iar Manea — ba hoþoman, ba “stãpînul moºiilor ºi domnul cîmpiilor” 
acentueazã doar gîndul urmãtor: virtuþile ºi viciile osîndite aici þin de un cod 
de moralã general-umanã, etern-umanã ºi atitudinea faþã de ele poate fi nu-
mai una — cea a omului din popor, cu crezul lor dintotdeauna în cinste, sta-
tornicie, frumos ºi adevãr. Lirismul naraþiunii (intensificat ºi prin invocaþia 
retoricã “frate”, plasatã în primele acorduri, ºi prin calificativele decorului, 
ale personajelor), abundenþa dialogurilor actualizeazã scenele de subiect, le 
apropie de noi, întipãrindu-ne aluzia importanþei netrecãtoare a ideilor poe-
tice, care freamãtã în subtextul lor. 

Isprava de pe urmã a lui Toma consfinþeºte adevãrul fundmental de fi-
lozofie ºi eticã poporanã, conform cãrora fãþãrnicia, viclenia, laºitatea, 
rãutatea, neomenia trebuie pedepsite cu toatã asprimea: “Manea-n lãturi tot 
fugea, / Iarã Toma-l ajungea/ ª-aºa bine mi-l chitea…” Monorima exprimã 
convingãtor derularea fulgerãtoare a acþiunilor, pe cînd rima dactilicã, plasatã 
la încheierea episodului, sugereazã cã actul rãzbunãrii celei drepte s-a sãvîrºit 
cu izbîndã. 

Multitudinea tipurilor de rime ce alterneazã mereu semnaleazã nuanþe 
noi de mesaj, iar fraza desfãºuratã (ca numãr de propoziþii ample cu diverse 
repetiþii) alimenteazã larga respiraþie epicã a celor povestite. 

Cardu din filmul “Baladã haiduceascã”
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Balada se deschide cu o panoramã a naturii plaiului moldav, pe funda-
mentul cãreia se proiecteazã imaginea eroului glorificat. Povestitorul anonim 
scoate în relief ataºamentul eroului pentru ultimii-prieteni. 

Ultimele cuvinte ale lui Toma ºi cea din urmã dorinþã a lui sînt legate de 
verdele etern al pãmîntului natal. 
Verbele la viitor din monorimã 
sugereazã puritatea la care se în-
toarce omul, în ultimul sãu drum, 
pentru a pãºi în nemoarte — dacã 
a fost om de omenie: “Ulmii cã 
s-or clãtina,/ Frunza cã s-a scu-
tura, / Trupul cã mi-a astupa!” 

Activitatea rãzbunãtorilor po-
porului n-a fost trecutã cu vederea 
nici de arta scenicã: s-au creat pe-
licule cinematografice (“Baladã 
haiduceascã”, reg. A. Derbeni-
ov; “Baladã haiduceascã”, reg. 
O. Uliþkaia, B. Rîþarev, scen. 
S. Moldovan), s-au scris scenarii 
pentru spectacole (“Haiducii”, 
I.Rom-Lebedev). 

Teme ºi întrebãri 

1. Evidenþiaþi detaliile descrierilor (de anturaj, vestimentaþie, portret) ce 
contureazã antiteza Toma Alimoº — hoþomanul Manea. 

 2. Ce trãsãturi de caracter reliefeazã versurile: “Mane cu stînga lua, /Cu 
dreapta se înarma...”? Aflaþi sinonimele ºi antonimele cuvîntului “laº”. 

3. Activitate în grup. Extrageþi cîteva imagini (formule, expresii specifice) 
tradiþionale, care se întîlnesc ºi în alte specii folclorice. 

4. Amintiþi-vã definiþia baladei. Este “Toma Aimoº” o baladã? Demonstraþi. 
5. Activitate în perechi. Analizaþi tropii (descifrînd semnificaþia lor) din versuri-

le: “Alei! Murgul meu voinic, / Aºterne-te drumului/ Ca iarba cîmpului/ la suflarea 
vîntului”. 

 6. Amintiþi-vã cîteva frazeologisme ce se bazeazã pe verbul “a aºterne”. Gãsiþi 
un proverb echivalent proverbelor: “Cum dumicaºi, aºa mîncaºi” sau “Cum îþi vei 
gãti, aºa vei prînzi”. Explicaþi(1-2 fraze) sensul, mesajul lor. 

Hiperbola 

Hiperbola (gr. hiperbole-exagerare) este o figurã de stil care constã într-o 
exagerare vãditã ºi intenþionatã a numãrului, mãrimii, forþei ºi însemnãtãþii 
unui obiect sau fenomen, pentru a produce o impresie puternicã ºi a reda mai 
plastic sensul exprimat. 

Cardu din filmul “Baladã haiduceascã”
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Hipebola se întîlneºte des în creaþia poeticã popularã, mai ales, în balade 
ºi poveºti. 

Hipebola, prin exagerarea sau micºorarea excesivã a unor anumite calitãþi 
ale obiectului descris, permite autorului sã concentreze atenþia cititorului 
asupra celor mai specifice ºi caracteristice calitãþi ale obiectului sau fenome-
nului ºi sã creeze o atmosferã emoþionalã puternicã. 

Temã 

1. Identificaþi hiperbola în baladele “Toma Aimoº” ºi “Gruia ºi Novac”. 

Text pentru rubrica “Lecturã individualã” 

GRUIA ªI NOVAC 
(în prescurtare)

Într-o zi de sãrãtoare, 
Într-o zi cu mîndru soare 
ªedea Gruia lui Novac 
Jos la umbra unui fag. 
Gruia bea ºi petrecea, 
Iar Novac aºa-i zicea: 
— Gruie, Gruie, fãtul meu, 
Tare-i rãu nãravul tãu, 
Tu cu hoþii te-nsoþeºti 
ªi la lucru nu gîndeºti. 
Lasã-te de-aceste toate, 
Cã acestea-s rele fapte, 
Cã ei capul þi-or mînca 
ªi-n temniþã te-or bãga! 
Gruia vorbele –asculta, 
În seamã nu le bãga... 
Cînd pe Gruia l-au închis, 
Într-o noapte ca-nadins 
Intrã-n temniþã prin horn 
Un bãtrîn ºi negru corb. 
Gruiºor cînd mi-l vedea.. 
Cãtre dînsu-aºa zicea: 
—Corbuºor, pasãre dragã, 
Corbuºor cu pana neagrã, 
Ce-ai venit, ochii sã-mi strici 
Ori faþa sã mi-o mãnînci?... 
—N-am venit ochii sã-þi stric, 
Nici faþa sã þi-o mãnînc, 
Da-s trimis de tatãl tãu 

Sã-l caut pe Gruia-al sãu. 
ªapte ani cã au trecut, 
De cînd nu l-a mai vãzut.... 
Corbule, tu fãtul meu, 
Iatã ce þi-oi spune eu: 
Tu s-apuci pe apus de soare 
ªi sã-i spui cã Gruia moare: 
Mîine pe la prînzul mare 
Mã scot la spînzurãtoare... 
ªi cînd seara l-a cinat, 
La fereastra lui Novac 
Cu scrisoarea s-aºezat. 
ªi Novac, cînd mi-o citea, 
Greu ofta ºi suspina,... 
ªi în grajd mi se ducea, 
Un cal bun cã-mi alegea... 
ªi pe el se avînta, ... 
ª-acolo cînd ajungea, 
Cu sabia-n uºã da, 
Uºa-n douã despica, 
Pe Gruia mi-l cuprindea... 
ªi sabia în mînã-i da. 
Gruia-n turci se arunca, 
Lui Novac îi cuvînta: 
—Fereºte-te, tatã, bine, 
Sã nu te tai ºi pe tine! 
ªi tãia turc peste turc 
De-a fãcut pod peste Prut! 
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DIN LITERATURA SEC. XIX

Costache Negruzzi 
(1808–1868)

Costache (Constantin) Negruzzi s-a nãscut în sa-
tul Trifeºti la 12 aprilie 1808 (dupã alte date — 1800) 
într-o familie de mici boieri. Este unul din clasicii 
literaturii moldoveneºti ºi întemeietorul prozei ar-
tistice. A învãþat carte în casa pãrinteascã cu dascãli 
particulari; a citit nu numai în moldoveneºte, dar 
ºi în limbile greacã veche ºi modernã, francezã, 
germanã, rusã. Dupã izbucnirea Eteriei, familia 
Negruzzi se srabileºte în s. ªirãuþii-de-Sus (Ho-
tin, reg. Cernãuþi). În 1822, C. Negruzzi vine cu 
tatãl sãu la Chiºinãu, unde avea sã fie adînc miºcat de întîlnirile cu poetul rus 
A. Puºkin, pe care l-a admirat cu cãldurã. Din aceastã vreme dateazã primele 
exerciþii literare ale lui C. Negruzzi — tãlmãciri din literatura greacã ºi francezã 
(“Zãbãvile mele din Basarabia”. Din 1826 intrã în administraþie, izbutind sã 
ajungã în ranguri ºi posturi însemnate. Între 1840-1842 s-a aflat la conduce-
rea Teatrului naþional, a colaborat aproape la toate publicaþiile progresiste din 
Moldova ºi Muntenia; a înfiinþat ºi a condus gazeta “Sãptãmîna”; a întreþinut 
relaþii de prietenie cu cei mai de vazã scriitori moldoveni ai epocii. 

C. Negruzzi concepea literatura ºi arta drept o reflectare ori, cum zicea 
el, “o oglindã” a “tot ce este în lume, în istorie, în om”, un mijloc eficient 
de propagare a ideilor progresiste. Literatura ºi arta au menirea nobilã de 
a înfrunta “pe cel rãu”, de a vindeca “degrãduirea nãravului”, de a arãta” 
cu degetul” ºi de a înfiera impilatorii poporului. El a sprijinit programul re-
vistelor “Dacia literarã” ºi “Propãºirea”, care promovau ideea formãrii unei 
literaturi originale, inspirate de trecutul de luptã al poporului, de folclor ºi 
de realitãþile societãþii contemporane. Lui C. Negruzzi îi aparþine meritul 
de a fi publicat primul studiu de folclor — “Cîntece populare ale Moldavi-
ei”, în care subliniazã însemnãtatea de document istoric a cîntecelor, nece-
sitatea colectãrii, editãrii ºi folosirii lor ca izvor de inspiraþie pentru litera-
tura artisticã. El a militat pentru o literaturã realistã, combativã, satiricã, a 
denunþat în scrierile sale viciile societãþii contemporane lui. S-a manifestat, 
deºi în proporþii modeste, ca istoric ºi critic literar, a fãcut încercãri de valo-
rificare a literaturii vechi moldoveneºti, precum ºi a unor prestigioase figuri 
de cãrturari înaintaºi, cum sînt Dosoftei, D. Cantemir.... 

În problema limbii literare C. Negruzzi a ocupat, de asemenea, poziþii pro-
gresiste. El a criticat cu vehemenþã concepþiile lingvistice reacþionare, adepþii 
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cãrora bãgau “scalpelul în biata limbã pentru a o struji cum li se pare”. Drept 
sursã principalã de îmbogãþire a limbii literare scriitorul recomanda cronicile 
ºi graiul viu al poporului. 

Moºtenirea literarã a lui C. Negruzzi este bogatã ºi variatã. Ea cuprinde 
nuvele, schiþe, poezii, piese, articole de publicisticã ºi traduceri. În 1857 îi 
apare culegerea “Pãcatele tinereþilor“, în care include cele mai reprezentative 
scrieri, aºezate în patru compartimente:  “Amintiri de juneþe”, unde sînt adu-
nate cîteva nuvele romantice, “Fragmente istorice” — cu nuvela “Alexandru 
Lãpuºneanul” ºi alte lucrãri de inspiraþie istoricã, “Neghina ºi pãlãmida”, 
înglobînd poeziile ºi scrierile dramatice ºi, în sfîrºit, “Negru pe alb” — cu 
cele 30 “Scrisori la un prieten”. 

Partea principalã a creaþiei lui C. Negruzzi o constituie proza: “Zoe”, “Au 
mai pãþit-o ºi alþii”, “O alergare de cai”, “Todericã,”Reþetã”, “Calipso”, 
“Un poet necunoscut”, “Criticã”, “Primblare” º.a. — scrisori literare. 

Ca poet, C. Negruzzi s-a manifestat mai puþin (“Aprodul Purice”, “Doinã 
nouã” º.a.); a creat cîteva piese, dintre care se remarcã comediile “Doi þãrani 
ºi cinci cîrlani” ºi “Muza de la Burdujãni”. 

Creaþia lui C. Negruzzi a fost apreciatã de scriitorii clasici moldo veni 
V. Alecsandri, B.P. Haºdeu, M.Eminescu. Retrãgîndu-se mai tîrziu din viaþa 
literarã ºi politicã, moare la 25 februarie 1868 la moºia din Trifeºtii Vechi. 

Temã 

1. Citiþi de sine stãtãtor articolul “C. Negruzzi” din cartea “Relaþii literare moldo-
ruso-ucrainene în sec.XIX”, Chiºinãu, 1977, pe care o veþi gãsi în biblioteca ºcolii. 
Faceþi notiþe, apoi discutaþi în clasã pe marginea articolului. 

ALEXANDRU LÃPUªNEANUL 
(în prescurtare)

Dacã voi nu mã vreþi, eu vã vreu...! 

Iacov Eraclid, poreclit Despotul, perise ucis de buzduganul lui ªtefan 
Tomºa, care acum cîrmuia þara, dar Alexandru Lãpuºneanul, dupã înfrîn-
gerea sa în douã rînduri, de oºtile Despotului, fugînd la Constantinopol, iz-
butise a lua oºti turceºti ºi se înturna acum sã izgoneascã pe rãpitorul Tomºa 
ºi sã-ºi ia scaunul pre care nu l-ar fi pierdut, de n-ar fi fost vîndut de boieri. 
Intrase în Moldavia întovãrãºit de ºapte mii spahii ºi de vreo trei mii oaste de 
strînsurã. Însã pe lîngã aceste, avea porunci împãrãteºti cãtre hanul tãtarilor 
Nogai, ca sã-i deie oricît ajutor de oaste va cere. 

Lãpuºneanul mergea alãturea cu vornicul Bogdan, amîndoi calãri pe 
armãsari turceºti ºi înarmaþi din cap pînã în picioare. 

— Ce socoþi, Bogdane, zise dupã puþinã tãcere, izbîndi-vom oare? 
— Sã nu te îndoieºti, mãriata, rãspunse curtezanul, þara geme subt asupri-

rea Tomºei. Oastea toatã se va supune cum i se va fãgãdui mai mare simbrie. 
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Boierii, cîþi i-au mai lãsat vii, numai frica morþii îi mai þine, dar cum vor 
vedea cã mãriata vii cu putere, îndatã vor alerga ºi-l vor lãsa. 

— Sã deie Dumnezeu sã n-aibã nevoie a face ceea ce au fãcut Mircea-vodã 
la munteni; dar þi-am mai spus, eu îi cunosc pre boierii noºtri, cãci am trãit 
cu dînºii. 

— Aceasta rãmîne la înalta înþelepciune a mãrieitale. 
Vorbind aºa, au ajuns aproape de Tecuci, unde poposirã la o dumbravã. 
—Doamne, zise un aprod apropiindu-se, niºte boieri sosind acum cer voie 

sã se înfãþiºeze la mariata. 
—Vie, rãspunse Alexandru. 
Curînd intrarã sub cortul unde el ºedea încongiurat de boierii ºi cãpitanii 

sãi, patru boieri, din care doi mai bãtrîori, iar doi juni. Aceºtea erau vornicul 
Moþoc, postelnicul, spãtarul Spancioc ºi Stroici. 

Apropiindu-se de Alexandru-vodã, se închinarã pînã la pãmînt, fãrã a-i 
sãruta poala dupã obicei. 

—Bine-aþi venit, boieri! zise acesta silindu-se a zîmbi. 
— Sã fii mãriata sãnãtos, rãspunserã boierii. 
— Am auzit, urmã Alexandru, de bîntuirile þãrii ºi am venit s-o mîntui; 

ºtiu cã þara m-aºteaptã cu bucurie. 
— Sã nu bãnuieºti, mãriata, zise Moþoc, þara este liniºtitã ºi poate cã 

mãriata ai auzit lucrurile precum nu sînt; cãci aºa este obiceiul norodului 
nostru, sã facã din þînþar armãsar. Pentru aceea obºtia ne-au trimis pre noi 
sã-þi spunem cã norodul nu te vrea, nici te iubeºte ºi mãria ta sã te întorci 
înapoi cã... 

— Dacã voi nu mã vreþi, eu vã vreau, rãspunse Lãpuºneanul, a cãruia 
ochi scînteierã ca un fulger, ºi dacã 
voi nu mã iubiþi, eu vã iubesc pre 
voi ºi voi merge ori cu voia, ori fãrã 
voia voastrã. Sã mã-ntorc? Mai 
degrabã-ºi va întoarce Dunãrea cur-
sul îndãrãpt. A! Nu mã vrea þara? Nu 
mã vreþi înþeleg? 

Boierii ieºirã mîhniþi; Moþoc rã-
mase. 

— Ce-ai rãmas? întrebã Lãpuºnea-
nul. 

— Doamne! Doamne! zise Moþoc, 
cãzînd în genunchi, nu ne pedepsiþi 
pre noi dupã fãrãdelegile noastre! 
Adã-þi aminte cã eºti pãmîntean, 
adã-þi aminte de zisa scripturei ºi 
iartã greºiþilor tãi! Cruþã pre biata 
þarã. Doamne! sloboade oºtile aceste 
de pãgîni; vinã numai cu cîþi moldo-
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veni ai pe lîngã mãriata ºi noi chizeºluim cã un fir de pãr nu se va clãtina din 
capul înãlþimeitale; ºi de-þi vor trebui oºti, ne vom înarma noi cu femei ºi 
copii, vom ridica þara în picioare, vom ridica slugile ºi vecinii noºtri. Încredi-
te în noi! 

— Sã mã-ncred în voi? zise Lãpuºneanul înþelegînd planul lui. Pesemne 
gîndeºti ca eu nu ºtiu zicatoarea moldoveneascã: “Lupul pãrul îºi schimbã, 
iar nãravul ba”? Pesemne nu vã cunosc eu ºi pre tine mai vîrtos? Nu ºtiu, cã 
fiind mai mare peste oºtile mele, cum ai vãzut cã m-au biruit, m-ai lãsat? 
Veveriþã îmi este vechi duºman, dar încã niciodatã nu s-au ascuns; Spancioc 
este încã tînãr, în inima lui este iubire de moºie; îmi place a privi semeþia lui, 
pre care nu se sileºte a o tãinui. Stroici este un copil care nu cunoaºte încã pre 
oameni, nu ºtie ce este îmbunarea ºi minciuna; lui i se par cã toate pãsãrile ce 
zboarã se mãnîncã. Dar tu, Moþoace? învechit în zile rele, deprins a te ciocoi 
la toþi domnii, ai vîndut pre Despot, m-ai vîndut ºi pre mine, vei vinde ºi pre 
Tomºa; spune-mi, n-aº fi nãtãrãu de frunte, cînd m-aº încrede în tine? Eu te 
iert însã, c-ai îndrãznit a crede cã iar mã vei putea înºela, ºi îþi fãgãduiesc cã 
sabia mea nu se va mînji în sîngele tãu; te voi cruþa, cãci îmi eºti trebuitor, 
ca sã mã uºurezi de blãstermirle norodului. Sînt alþi trîntori de care trebuie 
curãþit stupul. 

Moþoc îi sãrutã mîna, asemenea cînelui care, în loc sã muºte, linge mîna 
care-1 bate. 

Ai sã dai samã, doamnã!... 

Tomºa, nesimþindu-se în stare a se împotrivi, fugise în Valahia ºi 
Lãpuºneanul nu întîlnise nici o piedicã în drumul sãu. Norodul pretutindeni 
îl întîmpina cu bucurie ºi nãdejde, aducîndu-ºi aminte de întîia lui domnie, 
în care el nu avusese vreme a-ºi dezvãlui urîtul caracter. 

Boierii însã tremurau. Ei aveau douã mari cuvinte a fi îngrijiþi: ºtiau cã 
norodul îi urãºte, ºi pre domn cã nu-l iubeºte. 

Îndatã ce sosise, Lãpuºneanul porunci sã împle cu lemne toate cetãþile Mol-
daviei, afarã de Hotin ºi le arse, vrînd sã strice prin aceasta azilul nemulþãmiþilor, 
care de multe ori, subt adãpostul zidurilor acestora, urzeau comploturi ºi aþîþau 
revolte. Ca sã sece influenþa boierilor ºi sã stãpîneascã cuiburile feudalitãþii, îi 
despoia de averi sub feluri de pretexte, lipsindu-i cu chipul acesta de singurul 
mijloc cu care puteau ademeni ºi corumpe pre norod. 

Dar nesocotind de ajuns planul acesta, îi omora din cînd în cînd. La 
cea mai micã greºealã dregãtoreascã, la cea mai micã plîngere ce i s-arãta, 
capul vinovatului se spînzura în poarta curþii, cu o þidulã vestitoare greºelei 
lui, adevãrate sau plãsmuite ºi el nu apuca sã putrezeascã, cînd alt cap îi lua 
locul. 

Nime nu îndrãznea a grãi împotriva lui, cu cît mai vîrtos a lucra ceva. 
Intr-o zi el se primbla singur prin sala palatului domnesc. Avusese o lungã 

vorbã cu Moþoc, care intrase iar în favor ºi care ieºea, dupã ce îi înfãþiºase pla-
nul unei noi contribuþii. Se pãrea neastîmpãrat, vorbea singur ºi se cunoºtea 
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cã mediteazã vreo nouã moarte, vreo nouã daunã, cînd o uºã lãturalnicã, 
deschizîndu-se, lãsã sã intre doamna Ruxandra. 

Cînd intrã în salã, ea era îmbrãcatã cu toatã pompa cuvenitã unei soþii, 
fiice ºi surori de domn. 

Peste zobonul de stofã auritã, purta un beniºel de felendreº albastru blãnit 
cu samur, a cãruia mîinice atîrnau dinapoi; era încinsã cu un colan de aur, ce 
se încheia cu mari paftale de matostat, împregurate cu petre scumpe; iar pe 
grumazii ei atîrna o salbã de multe ºiruri de mãrgãritar. ªlicul de samur, pus 
cam înr-o parte, era împodobit cu un surguci alb ºi sprijinit cu o floare mare 
de smarald. Pãrul ei, dupã moda de atuncea, se împãrþea despletit pe umerii ºi 
spatele sale. Ea însã era tristã ºi tînguitoare, ca floarea expusã arºiþii soarelui, 
ce nu are nimica s-o umbreascã. Ea vãzuse murind pre pãrinþii sãi, privise pre 
un frate lepãdîndu-ºi religia ºi pre celãlalt ucis; ºi mai întîi hotãrîtã de obºtie a 
fi soþia lui Jolde (pre care nici nu-l ºtia), acum fusese silitã de aceeaºi obºtie, 
care dispoza de inima ei fãrã a o mai întreba, a da mîna lui Alexandru-vodã, 
pre care cinstindu-1 ºi supunîndu-i-se ca unui bãrbat, ar fi voit sã-1 iubeascã, 
dacã ar fi aflat în el cît de puþinã simþire omeneascã. 

Apropiindu-se, se plecã ºi-i sãrutã mîna. Lãpuºneanul o apucã de mijloc, 
ºi ridicînd-o ca pe o panã, o puse pe genunchii sãi. 

— Ce veste, frumoasa mea doamnã? zise el sãrutînd-o pre frunte; ce 
pricinã te face astãzi, cînd nu-i sãrbãtoare, a-þi lãsa fusele? Cine te-a trezit 
aºa de dimineaþã? 

—Lacrimile jupîneselor vãduve care se varsã la uºa mea ºi care strigã 
rãsplãtire la domnul Hristos ºi la sfînta nãscãtoare, pentru sîngele care verºi. 

Lãpuºneanul, posomorondu-se, desfãcu, braþele; Ruxandra cãzu la pi-
cioarele lui. 

— O, bunul meu domn! Viteazul meu soþ! urmã ea, destul! Ajungã atîta 
sînge vãrsat, atîte vãduvii, atîþi sãrmani! Gîndeºte cã mãriata eºti prea pu-
ternic ºi cã niºte sãraci boieri nu-þi pot strica. Ce-þi lipseºte mãrieitale! N-ai 
cu nime rãzboi; þara este liniºtitã ºi supusã. Eu, Dumnezeu ºtie! cît te iubesc! 
ºi copiii mãrieitale sînt frumoºi ºi tineri. Judecã cã dupã viaþã este ºi moarte 
ºi cã mãriata eºti muritor ºi ai sã dai seamã! Pentru cã, cu monãstirile nu se 
rãscumpãrã sîngele, ci mai ales ispiteºti ºi înfrunþi pre Dumnezeu, socotind 
cã fãcînd biserici îl poþi împãca, ºi... 

— Muiere nesocotitã! strigã Lãpuºneanul, sãrind drept în picioare ºi mîna 
lui, prin deprindere, se rãzãma pe junghiul din cingãtoarea sa; dar îndatã, 
stãpînindu-se, se plecã ºi, ridicînd pre Ruxandra de jos: 

— Doamna mea! îi zise, sã nu-þi mai scape din gurã astfel de vorbe nebu-
ne, cã, zãu, nu ºtiu ce se poate întîmpla. Mulþãmeºte simþului mare mucenic 
Dimitrie izvorîtorul de mir, a cãrui hram se prãznuieºte la biserica ce noi 
i-am fãcut-o la Pîngãraþi, cã ne-au oprit de a face un pãcat, aducîndu-ne 
aminte cã eºti mama copiilor noºtri. 

—De aº ºti cã mã vei ºi omorî, nu pot sã tac. Ieri, cînd voiam sã intru, o 
jupîneasã cu cinci copii s-au aruncat înaintea rãdvanului meu ºi m-au oprit 
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arãtîndu-mi un cap þintuit în poarta curþii; “Ai sã dai seamã, doamnã! îmi zise, 
cã laºi pre bãrbatul tãu sã ne taie pãrinþii, bãrbaþii ºi fraþii... Uitã-te, doamnã, 
acesta-i bãrbatul meu, tatãl copiilor acestora, care au rãmas sãraci! Uitã-te!” 
ºi îmi arãta capul sîngeros ºi capul se uita la mine grozav! Ah! Stãpne! de 
atunci neîncetat vãd capul acela ºi mi-e tot fricã! Nu pot sã mã odihnesc. 

A. Lãpuºneanul ºi soþia sa Ruxanda

— ªi ce vrei? întrebã Lãpuºneanul zîmbind. 
— Vreau sã nu mai verºi sînge, sã încetezi cu omorul, sã nu mai vãd capete 

tãiate, cã sare inima din mine. 
—Îþi fãgãduiesc cã de poimîine nu vei mai vedea, rãspunse Alexandru-vodã; 

ºi mîine îþi voi da un leac de fricã. 
— Cum? ce vrei sã zici? 
— Mîine vei vedea. Acum, dragã doamnã, du-te de-þi vezi copiii ºi cautã 

de casã cum se cuvine unei bune gospodine ºi pune la cale sã ne gãteascã un 
ospãþ, cãci mîine dau masã mare boierilor. 

Capul lui Moþoc vrem... 

Cînd sosi Alexandru-vodã, sfînta slujbã începuse ºi boierii erau toþi adunaþi. 
Împotriva obiceiului sãu, Lãpuºneanul, în ziua aceea, era îmbrãcat cu toatã 
pompa domneascã. Purta coroana Paleologilor ºi peste dulama polonezã 
de catifea roºie, avea cabaniþa turceascã. Nici o armã nu avea alta decît un 
mic junghi cu plãselele de aur; iar printre bumbii dulãmii se zãrea o zea de 
sîrmã. 

Dupã ce a ascultat sf. slujbã, s-a coborît din stranã, s-a închinat pe la icoa-
ne ºi, apropiindu-se de racla sf. Ioan cel Nou, s-a plecat cu mare smerenie ºi 
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a sãrutat moaºtele sfîntului. Spun cã în minutul acela el era foarte galben la 
faþã ºi cã racla sfîntului ar fi tresãrit. 

Dupã aceasta, suindu-se iarãºi în stranã, se înturnã cãtre boieri ºi zise: 
“Boieri dumneavoastrã! De la venirea mea cu a doua domnie ºi pînã astãzi, 
am arãtat asprime cãtre mulþi; m-am arãtat cumplit, rãu, vãrsînd sîngele 
multora. Unul Dumnezeu ºtie de nu mi-a pãrut rãu ºi de nu mã cãiesc de 
aceasta; dar dumneavoastrã ºtiþi cã m-a silit numai dorinþa de a vedea conte-
nind gîlcevile ºi vînzãrile unora ºi altora, care þinteau la risipa þãrii ºi la peirea 
mea. Astãzi sînt altfel trebile. Boierii ºi-au venit în cunoºtinþã; au vãzut cã 
turma nu poate fi fãrã pãstor, pentru cã zice mîntuitorul; “Bate-voi pãstorul, 
ºi se vor împrãºtia oile”. Boieri dumneavoastrã! Sã trãim de acum în pace, iu-
bindu-ne ca niºte fraþi, pentru cã aceasta este una din cele zece porunci: “Sã 
iubeºti pre aproapele tãu ca însuþi pre tine ºi sã ne iertãm unii pre alþii, pentru 
cã sîntem muritori, rugîndu-ne Domnului nostru Iisus Hristos—îºi fãcu cru-
ce — sã ne ierte nouã greºalele, precum iertãm ºi noi greºiþilor noºtri.”. 

Sfîrºind aceastã deºãnþatã cuvîntare, merse în mijlocul bisericii ºi, dupã ce 
se închinã iarãºi, se înturnã spre norod în faþã, în dreapta ºi în stînga, zicînd: 

— Iertaþi-mã, oameni buni ºi boieri dumneavoastrã! 
— Dumnezeu sã te ierte, mãriata! rãspunserã toþi, afarã de doi juni ce 

stau gînditori, rãzãmaþi de un mormînt lîngã uºã, însã nime nu le-a luat sea-
ma. Lãpuºneanul ieºi din bisericã, poftind pre boieri sã vie ca sã ospãteze 
împreunã; ºi încãlecînd, se înturnã la palat. Toþi se înprãºtiarã. 

— Cum îþi pare? zise unul din boierii care i-am vãzut cã nu iertase pre 
Alexandru-vodã. 

— Te sfãtuiesc sã nu te duci astãzi la dînsul la masã, rãspunse celãlalt; ºi se 
amestecarã în norod. Aceºtia erau Spancioc ºi Stroici. 

La curte se fãcuse mare gãtire pentru ospãþul acesta. Adunîndu-se, boie-
rii, 47 1a numãr, Lãpuºneanul se puse în capul mesii, avînd în dreapta pre 
logofãtul Trotuºan ºi în stînga pre vornicul Moþoc, începurã a zice din surle: 
ºi bucatele se aduserã pe masã. În Moldavia, pe vremea aceea, nu se introdu-
sese încã moda mîncãrilor alese. Cel mai mare ospãþ se cuprindea în cîteva 
feluri de bucate. Acum era aproape a se scula de la masã, cînd Veveriþã ridicã 
paharul ºi închinînd zise: 

— Sã trãieºti întru mulþi ani, mãriata! sã stãpîneºti þara în pace ºi milostivul 
Dumnezeu sã te întãreascã în gîndul ce ai pus de a nu mai strica pre boieri ºi a 
bîntui norodul... N-apucã sã sfîrºeascã, cãci buzduganul armaºului, lovind-1 
drept în frunte, îl doborî la pãmînt. 

— A! voi ocãrîþi pre domnul vostru! strigã acesta; la ei, flãcãi! 
Toþi slujitorii de pe la spatele boierilor, scoþînd junghiurile, îi lovirã; ºi alþi 

ostaºi, aduºi de cãpitanul de lefecii, intrarã ºi nãpustirã cu sãbiile în ei. Cît 
pentru Lãpuºneanul, el luasã pre Moþoc de mînã ºi se trãsese lîngã o fereastrã 
deschisã, de unde privea mãcelãria ce începuse. El rîdea; iar Moþoc, silindu-
se a rîde ca sã placã stãpînului, simþea pãrul zburlindu-i-se pe cap ºi dinþii sãi 
clãnþãnind. ªi cu adevãrat era groazã a privi aceastã scenã sîngeroasã. 
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Închipuiascã-ºi cineva într-o salã de cinci stînjeni lungã ºi de patru latã, o 
sutã ºi mai mulþi oameni ucigaºi ºi hotãrîþi spre ucidere, cãlãi ºi osîndiþi, lup-
tîndu-se, unii cu furia deznãdejdei, ºi alþii cu aprinderea beþiei. Boierii, nea-

vînd nici o grijã, surprinºi 
miºeleºte pe din dos, farã arme, 
cãdeau fãrã a se mai împotrivi. 
Cei mai bãtrîni mureau facîn-
du-ºi cruce; mulþi însã din cei 
mai juni se apãrau cu turbare; 
scaunele, talgerele, tacîmurile 
mesii se fãceau arme în mîna lor; 
unii, deºi rãniþi, se încleºtau cu 
furie de gîtul ucigaºilor ºi, neso-
cotind rãnile îi strîngeau pîn-îi 
înãduºeau. Dacã vreunul apuca 
vreo sabie, îºi vindea scump 
viaþa. Mulþi lefecii perirã, dar în 
sfîrºit nu mai rãmasã nici un bo-
ier viu. Patruzeci ºi ºepte de tru-
puri zãceau pe parchet! Odatã cu 
omorul de sus, începuse uciderea 
ºi în curte. Slugile boierilor, 
vãzîndu-se lovite fãrã veste de 
soldaþi, plecarã de fugã. Puþini 

care scãparã cu viaþã, apucînd a sãri peste ziduri, dase larmã pe la casele bo-
ierilor; ºi invitînd pre alte slugi ºi oameni boiereºti, burzuluiserã norodul ºi 
tot oraºul alergase la poarta curþii, pre care începuse a o tãia. Gloata se întãrîtã 
din mult mai mult. Lãpuºneanul, pre care îl înºtiinþase de pornirea norodu-
lui, trimise pre armaºul sã-i întrebe ce vor ºi ce cer? Armaºul ieºi. 

— Ei, vornice Moþoace, zise apoi înturnîndu-se spre acesta, spune, n-am 
fãcut bine cã m-am mîntuit de rãii aceºtia ºi am scãpat þara de o aºa rîie? 

— Mãriata, ai urmat cu mare înþelepciune, rãspunse mîrºavul curtezan; 
eu demult aveam de gînd sã sfãtuiesc pre mãria ta la aceasta, dar vãd cã 
înþelepciunea mãrieitale au apucat mai înainte ºi ai fãcut bine cã i-ai tãiat; 
pentru cã... fiindcã... era sã...

— Vãd cã armaºul întîrzie, zise Lãpuºneanul curmînd pre Moþoc, care se 
învãlmãºea în vorbã. În vremea aceasta, armaºul se suise pe poarta curþii ºi, 
facînd semn, strigã:

— Oameni buni! Mãriasa vodã întreabã ce vreþi ºi ce cereþi? ºi pentru ce aþi 
venit aºa cu zurba? Prostimea rãmasã cu gura cãscatã. Ea nu se aºtepta la aseme-
nea întrebare. Venise fãrã sã ºtie pentru ce au venit ºi ce vrea. Începu a se strînge 
în cete-cete, ºi a se întreba unii pe alþii ce sã cearã. În sfîrºit începurã a striga: 

— Sã micºoreze dãjdiile! 
— Sã nu ne zãpãciascã! 
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— Sã nu ne mai împlineascã! 
— Sã nu ne mai jefuiascã! 
—Am rãmas sãraci! 
—N-avem bani! 
— Ni i-au luat toþi Moþoc! — Moþoc! Moþoc! 
— El ne beleºte ºi ne pradã! 
— El sfãtuieºte pre vodã! Sã moarã! — Moþoc sã moarã! — Capul lui Moþoc 

vrem! Acest din urmã cuvînt, gãsind un ecou în toate inimile, fu ca o schîn-
teie electricã. Toate glasurile se fãcurã un glas ºi acest glas striga: “Capul lui 
Moþoc vrem”. 

— Ce cer ? întrebã Lãpuºneanul, vãzînd pre armaºul intrînd. 
— Capul vornicului Moþoc, rãspunse. 
— Cum? Ce? strigã acesta sãrind ca un om ce calcã pe un ºarpe; n-ai auzit 

bine, fîrtate! vrei sã ºuguieºti, dar nu-i vreme de ºagã. Ce vorbe sînt aceste? 
Ce sã facã cu capul meu? îþi spun cã eºti surd; n-ai auzit bine! 

— Ba foarte bine, zise Alexandru-vodã, ascultã singur. Strigãrile lor se aud 
de aici. Într-adevãr, ostaºii nemaiîmpotrivindu-se, norodul  începuse a se 
cãþãra pe ziduri, de unde striga în gura mare: “Sã ne deie pe Moþoc! Capul lui 
Moþoc vrem!” 

— Oh! pãcãtosul de mine! strigã ticãlosul. Maicã preacuratã fecioarã, nu mã 
lãsa sã mã prãpãdesc!... Dar ce le-am fãcut oamenilor acestora? Nãscãtoare 
de Dumnezeu, scapã-mã de primejdia aceasta ºi mã jur sã fac o bisericã, sã 
postesc cît voi mai ave zile, sã ferec cu argint icoana ta cea fãcãtoare de minuni 
de la monãstirea Neamþului!... Dar, milostive doamne, nu-i asculta pre niºte 
proºti, pre niºte mojici. Pune sã deie cu tunurile întrînºii... Sã moarã toþi! Eu 
sînt boier mare; ei sînt niºte proºti! 

— Proºti, dar mulþi, rãspunse Lãpuºneanul cu sînge rece; sã omor o mulþime 
de oameni pentru un om, nu ar fi pãcat? Judecã dumneata singur. Du-te de 
mori pentru binele moºiei dumitale, cum ziceai însuþi cînd îmi spuneai cã nu 
mã vrea, nici nu mã iubeºte þara. 

Ticãitul boier rãcnea cît putea, vrînd sã se împotriveascã; dar ce puteau 
bãtrînile lui mîini împotriva acelor patru braþe zdravane care-1 trãgeau! 
Vrea sã se sprijineascã în picioare, dar se împiedica de trupurile confraþilor 
sãi ºi luneca pe sîngele ce se închegase pe lespezi. În sfîrºit puterile îi slãbirã, 
ºi sateliþii tiranului, ducîndu-1 pe poarta curþii mai mult mort decît viu, îl 
îmbrîncirã în mulþime. Ticãlosul boier cãzu în braþele idrei acestei cu multe 
capete, care într-o clipã îl fãcu bucãþi. 

— Iatã cum plãteºte Alexandru-vodã la cei ce pradã þara! ziserã trimiºii 
tiranului. 

— Sã trãiascã mãriasa vodã! rãspunse gloata. ªi mulþãmindu-se de astã 
jertfã, se împrãºtia. 

În vreme ce nenorocitul Moþoc pierea în acest fel, Lãpuºneanul porunci 
sã ridice masa ºi sã strîngã tacîmurile; apoi pusã sã rãteze capetele uciºilor 
ºi trupurile le aruncã pe fereastrã. Dupã aceea, luînd capetele, le aºãzã în 
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mijlocul mesii pe încet ºi cu rînduialã, punînd pe ale celor mai mici bo-
ieri dedesubt ºi pe a celor mai mari deasupra, dupã neam ºi dupã ranguri, 
pînã ce fãcu o piramidã de patruzeci ºi ºepte cãpãþîne, vîrful cãreia se în-
cheia prin capul unui logofãt mare. Apoi, spãlîndu-se pe mîini, merse la o 
uºã lãturalnicã, trase zãvorul ºi drugul de lemn care o închidea ºi intrã în 
apartamentul doamnei. Buna doamnã, temîndu-se de furia norodului, era 
speriatã, ºi cînd a intrat Alexandru, a gãsit-o rugîndu-se dinaintea icoanei, 
avînd copiii pe lîngã dînsa. 

— A! strigã ea, slavã Maicii Domnului cã te vãd! Mi-a fost tare fricã. 
— Pentru aceea precum þi-am fãgãduit, þi-am gãtit un leac de fricã. Vinã 

cu mine, doamnã. 
— Dar ce þipete, ce strigãri se auzeau? 
— Nimic. Slujitorii s-au luat la sfadã, dar s-au liniºtit. Zicînd acestea, o 

luã pre Ruxandra de mînã ºi o aduse în salã. Întru vederea grozavei priveliºti, 
ea slobozi un þipãt straºnic ºi leºinã. 

— Femeia tot femeie, zise Lãpuºneanul zîmbind; în loc sã se bucure, ea 
se sperie. ªi luînd-o în braþe, o duse în apartamenturile ei. Apoi înturnîndu-
se iarãºi în salã, gãsi pre cãpitanul de lefecii ºi pre armaºul aºteptîndu-1. 

De mã voi scula, pre mulþi am sã popesc ºi eu... 

Era neliniºtit, cãci nu putuse pune mîna pe Spancioc ºi pe Stroici, care 
ºedeau la Cameniþã, aºteptînd ºi pîndind vremea. Ca sã-i privigheze mai de 
aproape, se mutã în cetatea Hotinului, pre care o întãri mai cu deosebire; 
însã aici se îmbolnãvi de lîngoare. Boala facu rãpezi înaintãri ºi în curînd 
tiranul se vãzu la uºa mormîntului. 

În delirul frigurilor, i se pãrea cã vede toate jertfele cruzimei sale, fioroa-
se ºi ameninþãtoare, îngrozindu-1 ºi chemîndu-1 la judecata Dumnezeului 
dreptãþii. În deºert se învîrtea în patul durerii, cãci nu putea afla rãgaz. 

Chemînd pe mitropolitul Teofan, pre episcopi ºi pre boieri ºi spunîndu-le 
cã se simte sosit la sfîrºitul vieþii, îºi ceru iertare de la toþi, umilindu-se; pe 
urmã îi rugã sã le fie milã de fiul sãu Bogdan, pre care îl lasã moºtenitorul 
scaunului ºi sã-1 ajute cãci, fiind în fragedã vîrstã, încongurat de puternici 
vrãjmaºi, nu se va pute apãra nici pre sine, nici pre þarã, de nu va fi unire între 
boieri ºi de nu vor ave dragoste ºi supunere cãtre domn. 

— Cît pentru mine, urmã a zice, de mã voi ºi ridica din boala aceas-
ta, sînt hotãrît a mã duce la cãlugãrie în monãstirea Slatina, unde sã mã 
ispãºesc cîte zile îmi va mai lãsa Dumnezeu. Deci, vã rog, pãrinþi arhierei, 
de mã veþi vedea aproape de moarte, sã mã tundeþi cãlugãr... 

Nu putu vorbi mai mult. Convulsiile îl apucarã ºi un leºin grozav ca moartea îi 
îngheþã trupul, încît mitropolitul ºi episcopii, crezînd cã se sfîrºeºte, îl cãlugãrirã, 
punîndu-i nume Paisie, dupã numele Petru, ce avea pîn-a nu se face domn. 

Abia amurgise cînd Stroici ºi Spancioc sosirã. 
Descãlecînd pe la gazde, alergarã cu pripã la cetate. 
Lãpuºneanul se trezise din letargia sa. 
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Deschizînd ochii, vãzu doi cãlugãri stînd unul la cap ºi altul la picioarele 
sale, neclintiþi ca douã statuie de bronz; se uitã pe dînsul ºi se vãzu acoperit 
cu o rasã; pe cãpãtîiul sãu sta un potcap. Vru sã ridice mîna ºi se împiedecã în 
niºte metanii de lînã. I se pãru cã viseazã ºi iarãºi închise ochii; dar redeschi-
zîndu-i peste puþin, vãzu aceleaºi lucruri, metaniile, potcapul, cãlugãrii. 

— Cum te mai simþi, frate Paisie? îl întrebã unul din monahi, vãzîndu-l cã 
nu doarme. 

Numele acesta îi aduse aminte de toate cele ce se petrecuserã. Sîngele 
într-însul începu a fierbe ºi, sculîndu-se pe jumãtate: 

— Ce pocitanii sînt aceste? strigã. A! voi vã jucaþi cu mine! Afarã, boaite! 
Ieºiþi! cã pre toþi vã omor! ªi cãuta o armã pe lîngã el, dar negãsind decît pot-
capul îl azvîrli, cu mînie în capul unui cãlugãr. 

Întru auzul strigãrilor lui, doamna cu fiul ei, mitropolitul, boierii, slugile 
intrarã toþi în odaie. 

Chiar atunci cei doi boieri veniserã ºi stau ascultînd la uºã. 
—A! voi m-aþi cãlugãrit, striga Lãpuºneanul cu glas rãguºit ºi spãrios; 

gîndiþi ca veþi scãpa de mine? Dar sã vã iasã din minte! Dumnezeu sau dracul 
mã va însãnãtoºi, ºi... 

— Nenorocite, nu huli! îl curmã mitropolitul; uiþi cã eºti în ceasul morþii! 
Gîndeºte, pãcãtosule, cã eºti monah; nu mai eºti domn! Gîndeºte cã prin 
hulele ºi strigãrile tale sparii pre aceastã femeie nevinovatã ºi pre acest copil 
în care razemã nãdejdea Moldaviei... 

—Boaitã fãþarnicã! adaogã bolnavul, zbuciumîndu-se a se scula din 
pat; tacã-þi gura; cã eu, care te-am fãcut mitropolit, eu te dezmitropolesc. 
M-aþi popit voi, dar de mã voi îndrepta, pre mulþi am sã popesc ºi eu! ...A! 
mã-nãduº!...Apã!apã! apã! — ºi cãzu rãsturnat pe spate, horcãind de turbare 
ºi de mînie. 

Doamna ºi mitropolitul ieºirã. La uºã îi întîmpinarã Stroici ºi Spancioc. 
—Doamnã! zise Spancioc apucînd de mînã pe Ruxandra, omul acesta tre-

buie sã moarã numaidecît. Iatã un praf, pune-1 în bãutura lui... 
— Otravã! strigã ea, înfiorîndu-se. 
— Otravã, urmã Spancioc. De nu va muri îndatã omul acesta, viaþa 

mãrieitale ºi a copilului acestui este în primejdie. Destul a trãit tatãl ºi destule 
a fãcut. Moarã tatãl ca sã scape fiul. 

— Ce zici, pãrinte! zise sãrmana femeie, înturnîndu-se cu ochi lãcrãmãtori 
spre mitropolit. 

—Crud ºi cumplit este omul acesta, fiica mea; Domnul Dumnezeu sã te 
povãþuiascã. Iar eu mã duc sã gãtesc tot pentru purcederea noastrã cu noul 
nostru domn; ºi pre cel vechi, Dumnezeu sã-1 ierte ºi sã te ierte ºi pre tine. 
Zicînd aceste, cuviosui Teofan se depãrta. 

Ruxandra luã un pahar de argint plin cu apã, pre care-1 aducea sluga; ºi 
apoi, mahinaliceºte ºi silitã mai mult de boieri, lãsã sã cadã otrava în el. Bo-
ierii o împinserã în camera bolnavului. 

— Ce face? întrebã Spancioc pre Stroici, care crãpase uºa ºi se uita. 
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— Întreabã de fiul sãu — zice cã vrea sã-1 vadã — cere de bãut — doamna 
tremurã — îi dã paharul — nu vrea sã-1 ieie!... 

Spancioc sãri ºi scoase junghiul din cingãtoare. 
— Ba, îl ia, bea... Sã-þi fie de bine, mãriata! 
Ruxandra ieºi tremurîndã ºi galbãnã ºi, rãzemîndu-se de pãrete: 
—Voi sã daþi seamã înaintea lui Dumnezeu, zise suspinînd, cã voi m-aþi 

fãcut sã fac acest pãcat. 
Durerile creºteau. Otrãvitul se zbuciuma în convulsii. 
— Oh! strigã, îmi arde sufletul! oh! daþi-mi apã... daþi-mi ceva sã beau! 
— Iatã, zise Stroici, luînd paharul de argint de pe masã; au rãmas drojdiile 

otrãvii. Bea ºi te rãcoreºte. 
— Ba; ba, nu, nu vreau, zise bolnavul strîngînd dinþii. 
Atunci Stroici îl apucã ºi-1 þinu neclintit; iar Spancioc, scoþînd cuþitul 

din teacã, îi descleºtã cu vîrful lui dinþii ºi îi turnã pe gît otrava ce mai era în 
fundul paharului. 

Nenorocitul domn se zvîrcolea în spasmele agoniei; Dupã un chin de 
jumãtate ceas, în sfirºit, îºi dete duhul în mîinile cãlãilor sãi. 

În acest fel fu sfîrºitul lui Alexandru Lãpuºneanul, care lãsã o patã de sînge 
în istoria Moldaviei. 

La monastirea Slatina, ziditã de el, unde e îngropat, se vede ºi astãzi por-
tretul lui ºi a familiei sale. 

Teme ºi întrebãri 

1.Cine sînt cei care-l întîmpinã pe Alexandru Lãpuºneanul la intrarea în þarã? 

 2. Cui sînt adresate cuvintele: “Dacã voi nu mã vreþi, eu vã vreu...”? De ce? 
3. Activitate în perechi. Cum se rãzbunã domnitorul Alexandru Lãpuºneanul pe 

boierii trãdãtori? A procedat corect? Motivaþi. 
4. De ce domnitorul l-a dat pe boierul Moþoc pe mîna poporului? 
5. Cum ºi-a aflat moartea domnitorul Alexandru Lãpuºneanul? 

Sugestii analitice 

Prin nuvela “Alexandru Lãpuºneanul” (1840) C. Negruzzi a pus începu-
turile direcþiei realiste ºi a unei etape calitativ noi în dezvoltarea literaturii 
moldoveneºti. Inspiratã din cronica lui G. Ureche, nuvela reflectã aspecte 
din viaþa socialã a Moldovei de la mijlocul sec.XIV, lupta domnitorului îm-
potriva boierimii pentru centralizarea puterii de stat. În conflictul de bazã al 
nuvelei sînt antrenate trei forþe sociale mari: domnitorul, boierimea ºi popo-
rul. Pentru prima datã în literatura moldoveneascã C. Negruzzi introduce în 
nuvelã un erou colectiv — poporul, promovînd ideea cã numai el e în stare 
sã hotãrascã soarta istoriei. Zugrãvirea maselor populare ca forþã hotãrîtoare 
în dezvoltarea istoriei, demascarea nelegiuirilor boierimii feudale, pute-
rea de observaþie socialã ºi psihologicã, arta compoziþiei, bogãþia imagini-
lor realiste, expresivitatea, exactitatea ºi concizia stilului fac din “Alexandru 
Lãpuºneanul” o creaþie clasicã. 
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Figura centralã a nuvelei este Alexandru Lãpuºneanul. El e tipul domnito-
rului feudal despotic ºi viclean. E ager la minte, hotãrît în acþiune. Trãsãturile 
sale de caracter reies din propriile-i vorbe ºi acþiuni, din descrierea autorului, 
din conflictele ºi dialogurile personajelor. Înfãptuieºte o politicã de teroare 
ºi de nimicire a boierilor. Principala trãsãturã a caracterului sãu e cruzimea. 
Nici soþia sa Ruxanda nu-l poate împiedica sã-ºi manifeste cruzimea. 

E nu numai viclean, dar ºi fãþarnic. În timpul slujbei la mitropolie 
Lãpuºneanul îºi schimbã pe neaºteptate purtarea. Dacã altãdatã vorbea 
cu îngîmfare ºi sarcasm, acum deveni un “pãstor “ smerit, vorbeºte blajin, 
apeleazã la îndurarea creºtineascã. Dar tãinuieºte un plan de a-i prinde în 
capcanã pe boieri ºi de a-i mãcelãri. Cruzimea domnitorului culmineazã cu 
tabloul uciderii boierilor. 

Cruzimea ºi ipocrizia lui Lãpuºneanul nu-l pãrãsesc nici pentru o clipã 
pînã la sfîrºitul vieþii. Episodul morþii demonstreazã încã o datã caracterul 
tiran al domnitorului. Cît timp se aflã în agonie ºi e lipsit de orice sprijin 
ºi putinþã de a domina, Lãpuºneanul fãgãduieºte multe, insuflã milã celor 
ce-l înconjoarã. Dar nu pe mult timp. Venindu-ºi în fire, strigã, ameninþã ºi 
aruncã cu ce nimereºete în cei de faþã. 

C. Negruzzi îndreptãþea în bunã parte acþiunile lui Lãpuºneanul de nimi-
cire a atotputerniciei boierimii feudale. Tirania domnitorului e determinatã 
de politica antipatrioticã a boierilor, împotriva cãrora nici nu putea fi alt 
mijloc de luptã, decît o neîndurãtoare cruzime. Înzestrat cu unele trãsãturi 
pozitive ºi negative, Lãpuºneanul rãmîne unul din cele mai impresionante 
personaje din proza clasicã. 

Vornicul Moþoc este reprezentantul marii boierimi lacome de 
averi, perfide, amorale. Trimis cu o solie, ca sã-l întoarcã dun cale pe 
Alexandru-Vodã, el se dã drept reprezentant al intereselor poporului ºi ale 
þãrii. Cînd înþelege cã eforturile-i sînt zadarnice, pune la cale un plan, “ca 
sã se poatã lipi de Lãpuºneanul”. Moþoc îi cade domnului în genunchi ju-
rîndu-i credinþã. Moþoc intrã din nou “în favor” ºi continuã sã foloseascã 
puterea pentru exploatarea poporului. Privind mãcelul boierilor, “ca sã 
placã stãpînului”, se sili “a rîde”, cu toate cã era îngrozit de acþiunile 
domnitorului. Rîsul vãdeºte firea lui linguºitoare. Ura ºi dispreþul faþã de 
popor ºi le dezvãluie în timpul rãscoalei, cerînd sã se tragã în mulþime cu 
tunurile. Simþind cã va plãti cu capul pentru fãrãdelegile sale, îºi smulge 
barba ºi cere ajutor. 

Un rol foarte important în nuvelã îl joacã poporul. În comparaþie cu 
boierimea ºi domnitorul, poporul apare ca o forþã mereu ameninþãtoare ºi 
de nebiruit. Cînd Lãpuºneanul se simte nesigur în lupta sa, apeleazã la po-
por. Poporul apare în momentul cînd are loc mãcelul de la palat, dar gloata 
adunatã la porþile curþii n-avea un scop, o programã de luptã, de aceea cînd 
mulþimea a fost întrebatã ce vrea ºi ce cere, ea rãmîne “cu gura cãscatã”. 
Poporul îºi impune puterea sa în faþa domnitorului ºi a boierilor, silindu-i pe 
aceºtia sã-i îndeplineascã dorinþa: Moþoc este dat pe mîna poporului. Forþa 
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mare ºi de nebiruit a poporului, pe care o subliniazã autorul, constituie ideea 
fundamentalã a nuvelei. 

În nuvelã se întîlnesc mai multe personaje: Stroici ºi Spancioc, care rãmîn 
pasivi la glasul poporului ºi la acþiunile nelegiuite ale boierimii; mitropolitul 
Teofan, în persoana cãruia autorul demascã acþiunile  “înaltului” cler, care 
era sprijinul boierimii feudale; Ruxanda, soþia lui Lãpuºneanul, o femeie cu 
sufletul nobil, blîndã, gingaºã, miloasã, plãpîndã, dar lipsitã de voinþã. 

Nuvela se deosebeºte nu numai prin conþinutul ei realist, ci ºi prin desãvîrºita 
ei formã artisticã. Ea este împãrþitã în patru capitole, organic legate între ele. 
Fiecare capitol începe cu un epigraf care exprimã ideea principalã a capito-
lului. 

Nuvela este scrisã într-o frumoasã limbã artisticã, a cãrei rãdãcini sînt 
adînc împlîntate în letopiseþe, în graiul viu al poporului ºi în folclor. 

Nuvela “Alexandru Lãpuºneanul” s-a bucurat ºi se bucurã de populari-
tate. În anul 1859 se publicã pentru prima datã în traducere rusã, efectuatã 
de Boleslav Hîjdãu, iar în 1985, compozitorul moldovan Gheorghe Mustea 
creeazã opera “Alexandru Lãpuºneanul”. 

Nuvela 

Nuvela este o creaþie epicã scurtã în prozã cu o acþiune bazatã pe fapte ºi 
întîmplãri din viaþa unor personaje prezentate în mediul lor social. Caracte-
rele personajelor se desprind din conflictele care au loc între ele. Elementul 
principal al nuvelei este naraþiunea, adicã povestirea unei serii de întîmplãri 
verosimile ºi interesante. Nuvela are, de obicei, un erou principal-protago-
nistul, care dominã de la un capãt la altul al operei ºi formeazã unitatea de 
acþiune. Ceilalþi eroi, care acþioneazã alãturi de personajul principal, contri-
buie la dezvãluirea caracterului acestui personaj. Conflictul nuvelei constã 
în ciocnirea de interese ºi pasiuni dintre diferite personaje. Acþiunea într-o 
nuvelã se desfãºoarã gradat. Limba ei este simplã, expresivã, stilul concis, va-
riat, limpede ºi energic. 

Teme ºi întrebãri 

1. Activitate în perechi. Demonstraþi cã “Alexandru Lãpuºneanul” este nuvelã. 
2. Evidenþiaþi mijloacele artistice ale nuvelei “Alexandru Lãpuºneanul”. 
3. Activitate în grup. Enumeraþi trãsãturile de caracter ale lui Lãpuºneanul, moti-

vîndu-le cu exemple concrete din activitatea acestuia. 

 4. Caracterizaþi-o în paralel cu domnitorul Lãpuºneanul pe soþia acestuia. 
5. Demonstraþi rolul foarte însemnat pe care îl joacã poporul în nuvelã. 
6. Numiþi personajele secundare ale nuvelei. De ce sînt considerate secundare? 

 7. Evidenþiaþi trãsãturile dominante ale personajelor secundare. Motivaþi. 
8.Citiþi cronica lui G. Ureche, în care sînt descrise în cîteva pagini evenimentele 

istorice din Moldova sec. XVI, legate de domnia lui Lãpuºneanul. Expuneþi cele afla-
te, din cronicã, despre a doua domnie a lui Alexandru Lãpuºneanul. 
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 9. Nuvela lui C. Negruzzi a apãrut în 1840 sub titlul “Scene istorice din croni-
cele Moldovei — Alexandru Lãpuºneanul”. Cum credeþi, de ce autorul ºi-a intitulat 
astfel opera? 

10. Caracterizaþi acþiunile personajului principal din “Alexandru Lãpuºneanul”, 
în special cele legate de omorîrea boierilor. Alegeþi explicaþia ºi argumentaþi-o: 

a) a fost o acþiune justificatã; 
b) a fost produsul gîndirii unui bolnav mintal; 
c) a fost un gest patriotic; 
d) a fost un gest inuman.

Vasile Alecsandri 
(1821–1890)

Vasile Alecsandri, “Columb al poeziei popula-
re”, “rege al poeziei”, ilustru prozator, “pãrinte al 
dramaturgiei moldoveneºti”, bardul de la Mirceºti, 
poate fi considerat pe bunã dreptate fondatorul li-
teraturii moderne moldoveneºti. Timp de jumãtate 
de secol a activat pe tãrîmul literar ºi politic al Mol-
dovei: a adunat ºi a publicat doine, balade popula-
re, a scris poezii ºi poeme, prozã ºi piese, articole 
despre literaturã ºi scriitori. 

S-a nãscut la 14 iunie 1821 în oraºul Bacãu, în 
familia unui boiernaº care s-a ridicat pe trepte-
le ierarhiei sociale datoritã iscusinþei ºi hãrniciei. Copilãria ºi-o petrece la 
moºia pãrinteascã de la Mirceºti. Creºte sub directa supraveghere a pãrinþilor, 
în deosebi a mamei sale ºi a doicei Gahiþa, o femeie energicã din popor. 

Primul învãþãtor al poetului este Gherman Vida. Între anii 1828-1834 
V. Alecsandri studiazã la un pension francez din Iaºi, unde învaþã “tot ce se 
învãþa pe atunci”. În anul 1834 este trimis sã continue studiile la Paris, unde 
învaþã medicina, dreptul, ingineria; citeºte din literatura anticã, iluministã, 
romanticã º.a. La Paris scrie primele poezii în limba francezã. Dupã cinci ani 
se întoarce în þarã dupã o cãlãtorie prin Italia. Impresiiile din timpul acestei 
cãlãtorii le reflectã în nuvela romanticã “Buchetiera din Florenþa”. Întorcîn-
du-se din strãinãtate, a fost puternic înfiorat de viaþa grea a poporului, de sta-
rea de înapoiere a Moldovei, de aceea scrie:”...am reintrat în þarã ca un fanatic 
naiv..., însã am gãsit: libertatea lãnþuitã cu însãºi mîna domnitorului. Am gãsit 
egalitatea turtitã, sãrmana!” În aceastã perioadã (1840-1849) face o cãlãtorie 
în munþii Moldovei ºi decoperã comoara nepreþuitã a folclorului moldovensc. 
Primele poezii influenþate de folclor (“Hora”,”Cîntec haiducesc”, “Sora ºi 
hoþul”, “Doina”) sînt rãu primite de boierime ºi numite “poezii de colibã”. 

Scrie ºi publicã unele din cele mai progresiste lucrãri: “Istoria unui gal-
ben ºi a unei parale”, poezia “Dezrobirea þiganilor”, comedia “Iorgu de la 
Sadagura“º.a. 
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Dupã înãbuºirea revoluþiei de la 1848, V. Alecsandri se refugiazã la 
Cernãuþi, unde publicã în gazeta “Propãºirea” articole, balade ºi cîntece po-
pulare, printre care se aflã ºi “Mioriþa”. Din Bucovina pleacã la Paris ºi revi-
ne în þarã abia în 1850. Editeazã primele culegeri de poezii populare (“Poezii 
poporale...)”, poezii originale (”Doine, “Lãcrimioare”,”Suvenire”) ºi un ºir 
de comedii (“Chiriþa în Iaºi”, “Chiriþa în provincie” º.a.) 

Dupã 1860, dezamãgit 
de viaþa politicã, se re-
trage la moºia sa din 
Mirceºti. Aici scrie 
minunatele pasteluri. 
Cînd în 1877 izbucneºte 
rãzboiul cu turcii, în 
care ostaºii moldoveni ºi 
ruºi s-au acoperit de glo-
rie pe cîmpul de luptã, 
V. Alecsandri scrie ciclul 
“Ostaºii noºtri”, în care 
evocã eroismul ostaºilor 
ºi frãþia de arme (“Peneº 
Curcanul”, “Sergentul”, 
“Hora de la Plevna”). 
În aceºti ani poetul scrie 

piesele istorice “Despot-Vodã”, “Ovidiu” ºi feeria “Sînzeana ºi Pepelea”. 
În 1889 bardul de la Mirceºti se îmbolnãveºte grav ºi moare la 22 august 

la moºia din Mirceºti. Înmormîntarea s-a fãcut fãrã pompã oficialã. Nouã 
þãrani, foºti luptãtori la Plevna, au dus pe umeri sicriul cu corpul neînsufleþit 
al poetului iubit. 

Teme ºi întrebãri 

1. Unde ºi-a petrecut V. Alecsandri copilãria? 
2. Povestiþi despre anii de studii, fãcuþi în þarã ºi peste hotare. 

 3. Ce rol a jucat folclorul în viaþa literarã a lui V. Alecsandri? 
4. Numiþi cîteva opere scrise de V. Alecsandri, care aparþin diferitor genuri literare. 

PLUGUL BLESTEMAT 

Vecinã cu moºia bogatã ºi domneascã 
Se-ntinde o cîmpie mãnoasã, rãzeºeascã, 
Pe care o pîndeºte avanul domnitor 
Cu poftã nesãþioasã, cu ochi adunãtor. 
El vrea ca sã-ºi cîrpeascã hlamida auritã 
Cu zdreanþa sãrãcimii de veacuri moºtenitã. 

Scenã din spectacolul “Sînzeana ºi Pepelea”
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Dar nu vrea rãzeºimea sã-i vîndã-al sãu ogor, 
Cãci e legat prin sînge pãmîntul de popor. 
“Nu vrea? rãcneºte Vodã... Prostimea înteþitã 
Ridicã azi din þãrnã fiinþa-i umilitã 
ªi îndrãzneºte-a-ºi pune vroinþa-n faþa mea? 
Sã afle dar ce-i vrerea atunci cînd domnul vrea!” 

A doua zi o ceatã de mulþi neferi cãlare, 
Înconjurînd pe Vodã, pãºesc peste hotare, 
ªi ca sã tragã-o brazdã, aduc un mare plug, 
Unealtã de rãpire cu ºase boi în jug... 
Cîmpia nãvãlitã luceºte verde-n soare, 
Dar un fior pãtrunde în orice fir ºi floare. 
ªi via ciocîrlie cîntarea ºi-a curmat, 
ªi zarea se-nveleºte c-un nor întunecat. 

Din capãtul cîmpiei începe plugul rece 
Sã tragã brazda neagrã pe locul unde trece 
ªi pajiºtea atinsã greu geme ne-ncetat 
De-a fi-njumãtãþitã prin fierul blestemat. 
Vãzduhul se rãsunã de strigãte de urã 
ªi plugul lasã-n urmã-i în verdea bãtãturã 
O ranã lungã, largã, din care amãrît 
Se-nalþã-n cer blestemul pãmîntului rãpit. 

ªi tot înainteazã plugarii... cînd deodatã 
O falnicã româncã1.. în cale se aratã, 
Frumoasã, tristã, naltã, pe frunte cu ºtergar 
ªi c-un pruncuþ la sînu-i, pãºind mãreþ ºi rar. 
Ea vine ºi în faþã cu boii se opreºte, 
Din ochi aruncã fulgeri, apoi aºa grãieºte: 
“Vrei sã ne prãzi tu, Vodã, avutul strãmoºesc? 
A! dacã nu ai teamã de trãsnetul ceresc, 
Na!... zi sã treacã plugul pe-al meu copil din faºã, 
Ca sã rãmîie-n lume pominã ucigaºã.” 
Ea zice ºi depune odoru-i lîngã boi. 
Minune!... Cei din frunte, plãvanii amîndoi, 
Cu ochi plini de blîndeþe pe dînsul capul pleacã, 
Îl mirosã; el rîde ºi ei nu vor sã treacã. 

“În lãturi!” strigã Vodã, ºi glasu-i rãguºit 
Se pare de pãcatu-i în piept înãduºit. 

1 — Subiectul transpune un episod din viaþa grea a þãranilor din România, stat ce apare 
dupã 1862, cînd Moldova de peste Prut este anexatã la Valahia. 
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Iar falnica româncã pe sînu-i alb cruceºte 
A sale braþe albe, obrazu-ºi dezveleºte 
ª-adaugã-n glas tare: “Mai bine mort de mic 
Decît s-ajungã-n lume prin tine un calic. 
Dã! trage brazda, fiarã, ºi-ngroapã laolaltã, 
Alãture cu pruncul, mîndria ta înaltã!” 
Nãprasnic atunci Vodã c-un bici cumplit de foc 
Loveºte-n boi sã-i mîie, dar boii stau pe loc 
ª-acoperã copilul cu-o caldã înfãºare 
Prin aburii ce iesã din deasa lor suflare. 
ªi ciocîrlia-ncepe cîntãrile-a-ºi urma, 
ªi mama în uimire începe-a lãcrima. 

“Muiere! strigã Vodã turbat, schimbat în fiarã. 
Pieri deci ºi tu pe brazdã, ºi þîncul fraged piarã!” 
Nebun, el se repede, dar n-a fãcut doi paºi, 
ªi iatã cã tufarii se miºcã a vrãjmaºi. 
ªi iatã cã s-aude un glas de rãzbunare, 
ªi iatã cã se vede o gloatã-n fuga mare 
Venind cum vine zmeul pe aripã de vînt, 
Cu-o falcã sus în ceruri ºi alta pe pãmînt. 
Rãzeºii sînt, rãzeºii!... Fugiþi, pieriþi cu toþii. 
Pãcatul vã ajunge, neferi ºi domni, voi, hoþii! 
Rãzeºii în urgie s-apropie de voi 
Ca sã vã puie-n juguri, sã daþi plugu — napoi. 
. . . . . . . . . . . . . . . . 
Dispar în clipã hoþii, ºi zarea se deschide, 
ªi gloata strigã: “Oarba!”... ºi copilaºul rîde. 

Teme ºi întrebãri 

 1. Ce problemã socialã stã la baza poemului? Care-i poziþia autorului faþã de 
acest eveniment social? 

2. Care-i conflictul de bazã, zugrãvit în poem? Demonstraþi. 
3. Identificaþi clasele pe care le reprezintã þãranca ºi domnitorul. Care sînt intere-

sele acestor pãturi sociale? 
4. Activitate în perechi. Faceþi oral portretele personajelor, folosind citate din text. 

 5. De ce boii stau pe loc atunci cînd Vodã îi bate cu biciul? Ce simbolizeazã ei? 
6. Activitate în grup. De ce poemul se numeºte “Plugul blestmat”? Argumentaþi 

rãspunsul. 

Sugestii analitice 

Ultima creaþie liricã scrisã de V. Alecsandri, în care se manifestã ati-
tudinea cetãþeneascã a autorului faþã de popor, de þãrãnimea asupritã ºi 
nedreptãþitã de domnitor ºi boieri, este “Plugul blestemat”. Dintr-o scri-
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soare a poetului aflãm cã poemul a fost scris în 1888. Subiectul poemului 
e fondat pe un caz luat din viaþã: despre un ispravnic care vroia sã se facã 
stãpîn pe o rãzeºie. 

În subiectul luat din viaþã poetul introduce elemente noi. Pentru a genera-
liza întîmplarea, Alecsandri introduce în locul ispravnicului figura domnito-
rului. Deci, cauza împilãrii era nu numai ispravnicul hain, ci ºi domnitorul, 
boierii, întreaga orînduire socialã. 

Poemul are un caracter profetic: poetul vede izbînda þãranilor în dîr-
za încleºtare cu boierimea. Avanul domnitor “vrea sã-ºi cîrpeascã hlami-
da auritã cu zdreanþa sãrãcimii de veacuri moºtenitã”. Dar femeia care 
întruchipeazã energia neîfrîntã a þãrãnimii aruncã copilul în faþa boilor 
boiereºti. Dreptul copilului la viaþã, proclamat cu atîta dîrzenie în faþa dom-
nitorului, este dreptul întregului popor. De aceea în final poetul dezvãluie 
triumful gloatei de þãrani asupra boierilor tîlhari ºi domnitorului despotic 
ºi se bucurã de acest triumf. Ciocnirea dintre boierime ºi þãrãnime e redatã 
simbolic prin ciocnirea domnitorului hain ºi despotic cu tînãra þãrancã 
nedreptãþitã. 

Dezvãluind lupta þãranilor pentru pãmînt, V. Alecsandri reliefeazã ideea 
fundamentalã a operei: în ciocnirea pe viaþã ºi pe moarte a þãrãnimii împilate 
cu domnitorul avan sorþii victoriei vor fi de partea mulþimii. 

În centrul poemului se aflã “avanul domnitor cu poftã nesãþioasã, cu ochi 
adunãtor”. Este tiran, crud, hrãpãreþ, hotãrît în pornirile sale de acaparare, 
lacom, nemilos. “Hlamida auritã” simbolizeazã bogãþia fãrã margini. Dar 
lãcomia îl face sã rîvneascã la “zdreanþa þãrãnimii” ºi acþioneazã prin forþã. 

Figura domnitorului apare ºi mai josnicã în faþa þãrancei care vrea sã-i 
“rãmîie-n lume pominã ucigaºã”. 

Nu-i trezeºte milã nici copilul aruncat înaintea boilor care simbolizeazã 
munca ºi se dovedesc a fi mai cu suflet. 

Încercînd sã facã ºi plugul unealtã de rãpire, domnitorul se vede ºi aici 
biruit — boii nu se supun: “cu ochi plini de blîndeþe” nu vor sã treacã peste 
copil. 

Domnitorul reprezintã boierimea care, prin puterea ce o deþine, prin forþa 
brutalã, secole la rînd a despoiat þãrãnimea de pãmînt ºi bunurile materiale. 

În contrast cu figura odioasã a domnitorului este zugrãvitã þãranca care 
întruchipeazã rezistenþa poporului, hotãrîrea de a nu se supune, dîrzenia de a 
apãra cauza sa dreaptã. Portretul ei o prezintã ca pe o þãrancã nobilã, plinã de 
demnitate. Pe mãsurã ce pãºeºte spre domnitor, ea devine simbol al dreptãþii 
care înfruntã urgia celui puternic. 

Poetul utilizeazã diverse mijloace artistice: dialogul, descrierea, portretul, 
epitetul, metonimia, comparaþia, sinonime º.a. 

Poemul “Plugul blestemat”, fiind o chemare la luptã împotriva boierimii 
hrãpãreþe, a stat alãturi de cele mai progresiste lucrãri, care prin fondul ideo-
logic au mobilizat masele largi la lupta pentru dreptate, voie ºi pãmînt. 

(Dupã V. Nistean) 



34

Poemul 

Poem (gr. poiema-poiein — creez) — specie a genului epic sau liric, operã 
literarã în versuri (de proporþii mai mari, în care sînt expuse atît faptele ºi 
trãirile eroilor, evenimentele la care participã ei, cît ºi sentimentele autorului 
însuºi, determinate de atitudinea (pozitivã sau negativã) pe care o are autorul 
faþã de realitatea zugrãvitã. 

Poemul s-a dezvoltat din cîntecele lirico-epice. În Grecia anticã poemul 
capãtã un caracter epic ºi eroic, avînd un sens similar cu termenul epopee 
(“Iliada”, “Odiseea”). În decursul dezvoltãrii istorice ºi a operaþiei curente-
lor literare poemul ºi-a schimbat formele ºi trãsãturile specifice. Dintre for-
mele cele mai însemnate se deosebesc: poemul romantic, poemul realist. 

O trãsãturã caracteristicã a poemului o constituie prezentarea dinamicã 
a eroilor în procesul dezvoltãrii ºi creºterii lor cu aprofundarea psihologiei 
acestora. În acelaºi timp, în poem nu se dã o caracteristicã detailatã a carac-
terului personajelor, ci sînt reliefate trãsãturile psihice dominante ale eroilor 
principali, ce caracterizeazã atitudinea lor ideologicã ºi afectivã. 

În poem acþiunea se desfãºoarã prin prezentarea momentelor celor mai în-
cordate ºi dramatice. Faptul acesta sporeºte caracterul dinamic ºi emoþional 
al poemului. 

Limba poemului se caracterizeazã printr-o intonaþie ridicatã,  deseori drama-
ticã, cu multe abateri lirice, monologuri, bogãþie de mijloace sintactice poetice. 

În literatura moldoveneascã poemul a trecut, de asemenea, prin cîteva 
etape de dezvoltare. 

În veacul XVII M. Costin scrie “Poema în versuri leºeºti despre Moldova” — 
operã cu caracter epic ºi eroic; în v. XIX C. Negruzzi face încercarea de a crea un 
poem eroic, o epopee — “ªtefaniada” (s-a pãstrat doar un fragment — “Aprodul 
Purice”); însã pentru literatura moldoveneascã din v. XIX e caracteristic poe-
mul romantic, cultivat, mai ales, de V. Alecsandri (Dan, cãpitan de plai, Dumbra-
va Roºie, Plugul blestemat), de M. Eminescu (Memento mori, Sarmis, Gemenii, 
Luceafãrul, Strigoii, Fata din grãdina de aur, Cãlin (File din poveste) etc. 

Teme ºi întrebãri 

1. Demonstraþi cã poemul “Plugul bestemat” este un poem. 
2. Într-un comentariu oral, accentuaþi antiteza “Vodã ºi neferi — mamã purtînd 

pruncul la sînu-i”. 
3. Identificaþi sensul cuvîntului “moºie”. Aflaþi sinonimele lui ºi alcãtuiþi cu fie-

care cîte o propoziþie. 
4. Precizaþi tropul pe care-l exprimã versurile: “El vrea ca sã-ºi cîrpeascã hlamida 

auritã / Cu zdreanþa sãrãcimii de veacuri moºtenitã”? Motivaþi. 
5. Stabilþiþi personificãrile ºi sensul lor în text. 

 6. Selectaþi din text abateri de la normele literare/ortografice actuale ºi 
transcrieþi-le corect. 

 7. Activitate în perechi. Exemplificaþi fiecare mijloc artistic utilizat de autor 
prin secvenþe din text. 
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Text pentru rubrica “Lecturã individualã” 
V. Alecsandri 

DOINE 

Cîntecul Rãzeºului 
Ard-o focul rãzeºie! 
Eu citeam cã-i boierie 
ªi-i numai o sãrãcie. 
Pentru-o palmã de pãmînt 
Zilele le-am dat în vînt. 
Ani întregi m-am judecat 
ºi nimic n-am cîºtigat... 
Lãsa-m-oi de rãzeºie 
Sã apuc în haiducie, 
Ca sã-mi fac sfînta dreptate 
Cu cea ghioagã de pe spate, 
Sã-mi aleg judecãtori 
Cei stejari nestrîmbãtori! 

DAN, CÃPITAN DE PLAI 
(XV secul) 

(în prescurtare)

Frunzã verde de mãlai, 
Cine merge sus la rai? 
Merge Dan, ºoiman de plai, 
C-a ucis el mulþi duºmani, 
Un vizir ºi patru hani. 
Frunzã verde lemn de brad, 
Cine merge jos în iad? 
Merg tãtarii lui Murad, 
C-au ucis în zi de mai 
Pe Dan, cãpitan de plai! 
(Fragment de cîntec poporal) 

I 
Bãtrînul Dan trãieºte ca ºoimul singuratic 
În peºterã de stîncã, pe-un munte pãduratic, 
Privind cu veselie cum soarele rãsare, 
Dînd viaþã luminoasã cu-o caldã sãrutare, 
Privind cu jale lungã cum soarele apune... 
Aºa ºi el apus-a din zile mari ºi bune! 
Vechi pustnic, rãmas singur din timpul sãu afarã, 
Ca pe un gol de munte o stîncã solitarã, 
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Dincolo din morminte el trist acum priveºte 
O tainicã fantasmã ce-n zare s-adînceºte, 
Fantasma drãgãlaºã a verdei tinereþi 
Ce fuge de rãsuflul geroasei bãtrîneþi, 
ªi zice: “Timpul rece apasã-umãrul meu 
ªi cît m-afund în zile, tot simt cã e mai greu! 
O! lege-a nimicirii, o! lege nemiloasã! 
Cînd, cînd s-a toci oare a vremii lungã coasã!” 
Apoi el pleacã fruntea ºi cade în visare, 
Iar munþii, albi ca dînsul, se-nclinã-n depãrtare. 

II 

Bãtrînul Dan ascultã grãind doi vechi stejari 
Crescuþi dintr-o tulpinã pe culmea cea de munte 
ª-avînd ca o coroanã un secol pe-a lor frunte. 
— O! frate, zice unul, un vînt în miez de noapte 
Adusu-mi-a din vale lung vaiet, triste ºoapte!... 
E sabie în þarã! au nãvãlit tãtarii! 
ª-acum în bãlþi de sînge îºi joacã armãsarii! 
— Aºa! rãspunde altul, colo în depãrtare 
Zãrit-am astã-noapte pe cer luminã mare! 
Ard satele române!1 ard holdele-n cîmpii! 
Ard codrii!... Sub robie cad fete ºi copii. 
ªi-n fumul ce se nalþã cu larme zgomotoase 
Zbor suflete gonite din trupuri sîngeroase! 
Bãtrînul Dan aude, suspinã ºi nu crede! 
El zice cu mîndrie, nãlþînd privirea-n sus: 
—Pe inimã ºi paloº rugina nu s-a pus. 
O! Doamne, Doamne sfinte, mai dã-mi zile de trai 
Pîn’ ce-oi strivi toþi lupii, toþi ºerpii de pe plai! 
Fã tu sã-mi parã numai atunci paloºul greu, 
Cînd inima-nceta-va sã batã-n pieptul meu, 
ª-atunci inima numai de-a bate sã încete 

III 

În scurtele rãstimpuri cînd soarele declinã 
ªi noaptea-ºi pune stema feericã, stelinã, 
E un moment de pace în care, neoprit, 
Se pierde doru-n umbra amurgului mîhnit. 
Atunci zãreºte ochiul minunile din basme, 
Acele legioane de tainice fantasme 

1 — român — ca substantiv sau adjectiv — e un anacronism în aceastã legendã (adicã, nu corespunde 
epocii zugrãvite): România apare, ca stat, pe harta lumii dupã anul 1862. 
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Care-ntre zi ºi noapte apar în loc oprite 
Cu mantii lungi ºi albe de-a lungul învelite. 
Aºa apare-n ºesuri mãreþul om de munte, 
Cãlcînd cu paºi gigantici pe urme mai mãrunte! 
Nu ºtiu de el copacii tineri, crescuþi pe maluri, 
Dar rîul îl cunoaºte ºi scade-a sale valuri, 
Sã treacã înainte viteazul Dan la luptã. 
ªi astfel tot el pasã pe cale ne-ntreruptã 
Pîn’ ce soseºte-n searã la casa lui Ursan. 

Om aspru care doarme culcat pe-un buzdugan, 
Ursan, pletos ca zimbrul, cu pieptul gros ºi lat, 
Cu braþul de bãrbat, cu pumnul apãsat, 
E scurt la grai, nãprasnic, la chip întunecos. 
El e de peste Milcov pribeag misterios. 
Toþi care ºtiu de dînsul spun multe, dar ºoptind, 
ªi cale de o zare îl ocolesc grãbind, 
Deºi-i place sã creascã sirepe herghelii, 
Rãzleþe pe întinsul cîmpiilor pustii. 
Pe vremea lui, sub ochii lui ªtefan, domn cel mare, 
Intrînd în duºmani singur ca vieru-n stuhul tare, 
A prins pe hanul Mîrza din fugã cu arcanul; 
Iar ªtefan, de la dînsul în schimb luînd pe hanul, 
I-au zis: — Ursane frate! sã-þi faci ochirea roatã, 
ªi cît îi vedea zare, a ta sã fie toatã! 
De-atunci el stã de pazã în mijlocul cîmpiei 
ªi nime nu s-atinge de zmeii hergheliei. 

Drumeþul intrã, zice:” Bine-am gãsit, Ursane!”... 
Un aspru glas rãspunde: Bine-ai venit, moº Dane! 
Ce vînt te-aduse-aice?” 
— Vînt rãu ºi de jelire! 
Ne calc pãgînii, frate, ºi þara-i la pieire! 
Ursan tresare, geme, s-aprinde-n gîndul sãu. 
Dan zice: — De pe munte venit-am sã te ieu, 
Sã mergem. 
— Dar sã mergem! adaugã Ursan 
ªi mult cu drag priveºte grozavu-i buzdugan. 
Apoi un corn apucã ºi buciumã în vînt. 

IV 

Deodatã se aude un tropot pe pãmînt, 
Un tropot de copite, potop rotopitor! 
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Ursan cu al sãu oaspe în fund, spre soare, catã, 
ªi vãd sub cerul luciu, în zarea-nflãcãratã, 
Zburînd o herghelie de armãsari zmeioºi, 
Cu coamele în vînturi, cu ochii scînteioºi, 
ªi-nfiorînd cîmpia de-o asprã nechezare. 
Un voinicel în floare, pe-un alb fugar cãlare, 
Îi mînã c-un harapnic ce-n urma lor pocneºte 
ªi ca un ºarpe negru prin aer se-nvîrteºte. 
Ursan le-aþine calea ºi caii stau în loc. 
Apoi cãtre voinicul ce poartã busuioc 
El zice: “Fulgo! prinde-mi pe murgul cel þintat, 
Moº Dan ºi eu la Nistru ne ducem pe luptat!” 
“Dar eu, întreabã Fulga, eu sã nu-mi cerc puterea?” 
“Tu sã rãmîi aice ca sã-mi pãzeºti averea.” 

Frumos odor e Fulga! ºi naltã-i e fãptura! 
Sub genele-i umbroase doi ochi lucesc ca mura, 
ªi pãrul sãu de aur în creþuri lungi se lasã 
Ca pe strujanul verde un caier de matase. 
El are glas puternic în gurã rumeoarã 
ªi mers cu legãnare de gingaºã fecioarã. 
Oricine-l vede-n soare cu peliþa lui albã, 
Purtînd la brîu un paloº ºi pe grumaji o salbã, 
Se-ntreabã: ce sã fie, fecior de zmeu, ori fatã? 
Iar cînd pe sub altiþa cãmãºii înfiratã 
Zãreºte la luminã doi crini ieºiþi în undã, 
Doi pui în neastîmpãr de lebãdã rotundã, 
Rãpit de dor, el cade pe gînduri cîte-un an!... 

Voinicul e viteaza copilã-a lui Ursan. 

V 

E noaptea înstelatã, e caldã, liniºtitã! 
Se pare cã din ceruri pe lumea adormitã 
Pluteºte-o linã, dulce, divinã îndurare, 
Dar ea nu poate stinge avîntul de turbare 
Ce duce cãlãreþii pe-ntinderea pustie, 
Precum doi spectri gemeni mînaþi de-o vijelie. 
Ei zbor tãcuþi sub ochii steluþelor trezite 
În orizontul negru ce-i soarbe ºi-i înghite. 
S-afund mereu în taina nopþii; dar gîndul lor 
De mult e cu tãtarii în luptã de omor. 
O þintã de luminã prin umbrã viu înoatã. 
Ea creºte, se înalþã pe zare ca o roatã 
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ªi umple de vãpaie cereºtile abisuri. 
Pãduri, movile, rîuri apar cãzute-n visuri, 
Dar leul de la munte ºi vierul de pe vale 
Nu vãd prin vis de sînge decît Moldova-n jale. 
“E roºie luna!” zice din doi cel mai bãtrîn. 
“E luna însetatã de sînge de pãgîn!” 
Rãspunde cel mai aspru... ºi puii lor de zmei 
Se duc trãgînd doi spectri de umbrã dupã ei. 

Cinci sate ard în flãcãri pe cîmp, ºi fumul lor 
Se-ntinde ca o apã, pluteºte ca un nor 
De-a lung pe ºesul umed, ºi zboarã sus în aer, 
Ducînd cu el un vuiet de larmã ºi de vaier. 
Prin fum se zãresc umbre fuginde, rãtãcite, 
Copii mãrunþi, ºi mame, ºi fete despletite... 
Dan zice: “Mãi Ursane! acolo e de noi! 
Acolo rîde moartea în crîncenul rãzboi. 
Acolo sã dãm proaºcã, sub ochiul cel de sus, 
Tu dinspre faptul zilei, ºi eu dinspre apus, 
ªi cale sã deschidem prin aprigul duºman... 
La lucru-acum, fîrtate! la lucru, mãi Ursan!” 
“Amin ºi Doamne-ajutã!” Ursan voios rãspunde, 
ªi-n gloatã fiecare ca viforul pãtrunde. 

VI 

Ursan nãval s-aruncã în neagra tãtãrime, 
Croind o pîrte largã prin deasa ei mulþime. 
Sub mînã-i buzduganul, unealtã de pieire, 
Ca un balaur face în juru-i o rotire, 
Un cerc de moarte-n care amar de cine-i prins 
Sãrmanu-nchide ochii ºi soarele-i s-a stins! 

În lãturi, înainte, în urma-i totul moare! 
Zbor creierii din tidve sub ghioaga zdrobitoare, 
ªi-n urmã, ºi-mpregiuru-i, ºi-n lãturi semãnate 
Zac sute de cadavre cu capete sfãrmate. 
ªi astfel ne-mpãcatul Ursan mereu lucreazã, 
ªi spre apus prin sînge mereu înainteazã. 
Ca dînsul, Dan bãtrînul, erou întinerit, 
Tot vine dupã paloº spre mîndrul rãsãrit. 
El intrã ºi se-ndeasã în gloata tremurîndã 
Ca junghiul cel de moarte în inima plãpîndã, 
ªi paloºu-i ce luce ca fulger de urgie 
Tot cade-n dreapta,-n stînga ºi taie-n carne vie... 
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Fug toþi ºi pier din cale-i!... El strigã: “Steie faþã 
Cui place vitejia, cui s-a urît de viaþã!” 
Dar nime nu-ndrãzneºte la glasu-i sã aparã, 
Cãci el se-nainteazã precum un stîlp de parã, 
ªi cine-l vede falnic, aprins, cu fruntea sus, 
Îi pare cã alt soare se-nalþã din apus. 
ªi astfel ambii oaspeþi ai morþii ne-mpãcate 
Cosesc la vieþi în floare pe straturi sîngerate 
ª-ajung ei faþã-n faþã prin apriga furtunã, 
ªi armele lor ude cruciº le împreunã. 
“Noroc þie, Ursane!” “ªi þie, tot noroc!” 
Dar n-a sfîrºit cuvîntul Ursan ºi cade-n loc, 
Strãpuns de o sãgeatã ce-i intrã-n piept adînc. 
El scapã buzduganul, se pleacã pe oblînc 
ªi greu se prãbuºeºte c-un geamãt de pe cal. 

Tãtarii ca zãvozii pe dînsul dau nãval! 
“În lãturi, litfe!” strigã la ei viteazul Dan, 
Punîndu-se de pazã la capul lui Ursan. 
Cu calu-n mîna stîngã, cu pala-n mîna dreaptã, 
Ameninþînd cu ochii tãtarii, mi-i aºteaptã 
Precum aºteaptã zimbrul de lupi înconjurat 
Sã-i zvîrle cu-a lui coarne pe cîmpul spãimîntat. 
Dar nici gîndesc pãgînii sã deie piept cu el, 
Cãci paloºu-i nãprasnic e vultur de oþel. 
Retraºi în jur deoparte, nemernici, sperieþi, 
Ei scot din a lor arcuri un vifor de sãgeþi, 
ªi Dan, lovit în coaste, ºopteºte cu oftare: 
“Ursane, pentru tine de-acum nu e scãpare!” 
Zicînd, el cade-aproape, se sprijinã-ntr-o mînã 
ªi paloºul lui þine în loc ceata pãgînã. 

O! Dane cãpitane! puterile-þi slãbesc 
ªi norii pe deasuprã-þi trecînd se învîrtesc. 
Tu mori! ºi tãtãrimea s-apropie de tine! 
Dar iatã din pustiuri un alb vîrtej cã vine 
ªi trece prin urdie ca printr-un lan de grîu. 
E un voinic cãlare pe-un cal ce n-are frîu, 
Voinic, în brîu cu paloº ºi pe grumaz cu salbã. 
E Fulga, ce apare ca o fantasmã albã 
ªi grabnic pe-al ei tatã rãpeºte din grãmadã, 
Apoi cu el dispare ca ºoimul cu-a sa pradã. 

Alah! rãcnesc tãtarii cãtînd cu groazã-n urmã... 
Dar ce vãd ei deodatã, cãci glasul lor se curmã? 
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Ei vãd curgînd pe dealuri arcaºii din Orhei 
Ce vin cu-o falcã-n ceruri, aprinºi ca niºte zmei! 
Un lung fior de spaimã pãtrunde într-o clipã 
Prin deasa tãtãrime ce-i gata de risipã, 
ªi toþi pe loc la fugã plec iute, se duc orbi, 
Cum pleacã din cîmpie un nor întins de corbi.[...] 

VII 

Ghirai a trecut Nistrul înot pe calul sãu, 
Luînd pe Dan rãnitul ca pradã ºi trofeu. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
“Ghiaur! zice tãtarul cu inima hainã, 
Ce simte firul ierbii cînd coasa e vecinã?” 
“Ea pleacã fruntea-n pace, rãspunde cãpitanul, 
Cãci are sã renascã mai fragedã la anul!” 

Petru Jereghea. Bãtrînul

Ghirai cade pe gînduri, lãsîndu-ºi capu-n piept, 
ªi, îmblînzindu-ºi glasul: “O! Dan, om înþelept! 
Te ºtiu de mult pe tine, cunosc al tãu renume 
Din graiul plin de lacrimi orfanilor din lume. 
Pe mulþi tãtari cuprins-ai de-ai morþii reci fiori! 
Acum îþi veni rîndul ºi þie ca sã mori. 
Priveºte! lîngã uºã cãlãul te pîndeºte 
Cu ºtreangul ºi cu pala ce-n mînã-i zîngãneºte. 
Un semn, ºi capu-þi zboarã la cîini ºi la vultúri, 
ªi sufletu-þi se pierde în lumea de ghiauri. 
Dar însã îmi fac milã de ani ºi de-a ta minte, 
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Gîndind la bãtrîneþea ce-apasã-al meu pãrinte, 
ªi vreau, cu daruri multe, pe tine-a te ierta 
De vrei tu sã te lepezi acum de legea ta!” 
Creºtinul Dan, bãtrînul cu suflet luminos, 
Înalþã-a lui staturã ºi zice maiestos: 
“Ceahlãul sub furtunã nu scade muºuroi! 
Eu, Dan, sub vîntul soartei sã scad pãgîn nu voi. 
Deci, nu-mi convine viaþa miºelnic cîºtigatã, 
Nici pata fãrdelegii în fruntea mea sãpatã. 
Ruºinea-i o ruginã pe-o armã de viteaz,  

Un vierme ce mãnîncã albeaþa din obraz. 
Cui place sã roºeascã, roºeascã... eu nu vreu 
Nici patã pe-a mea armã, nici pe obrazul meu. 
Alb am trãit un secol pe plaiul strãmoºesc 
ªi vreau cu faþa albã senin sã mã sfîrºesc, 
Ca dupã-o viaþã lungã, feritã de ruºine, 
Mormîntul meu sã fie curat ºi alb ca mine! 
Aºa m-a deprins ªtefan, uºoarã þãrna-i fie! 

La trai fãrã mustrare ºi fãrã prihãnie. 
Nu-mi trebuie-a ta milã, nu vreau a tale daruri. 
Tu îmi întinzi o cupã mult plinã de amaruri, 
Departe ea de mine!... mai drept e ca sã mor!... 
Iar dacã ai tu cuget ºi-þi pasã de-al meu dor, 
Ghirai, mã lasã, lasã în ora morþii grele 
Sã mai sãrut o datã pãmîntul þãrii mele!” 

Uimit, Ghirai se scoalã, cu mîna lui desface 
Unealta de robie sub care leul zace, 
Cumplitul lanþ ce-l leagã cu strînse noduri sute, 
ªi zice grabnic: “Tatã, ia calul meu ºi du-te!” 
Bãtrînul Dan ferice se duce, Nistrul trece, 
ªi-n aerul Moldovei se umflã pieptu-i rece, 
ªi inima lui creºte, ºi ochii-i plini de jale 
Cu drag privesc prin lacrimi podoaba þãrii sale. 
Sãrmanu-ngenuncheazã pe iarba ce strãluce, 
Îºi pleacã fruntea albã, smerit îºi face cruce 
ªi pentru totdeauna sãrutã ca pe-o moaºte 
Pãmîntul ce tresare ºi care-l recunoaºte... 
Apoi el se întoarce la hanul, intrã-n cort, 
Suspinã, ºovãieºte ºi, palid, cade mort! 
Iar hanul, lung privindu-l, rosteºte cu durere: 
“O! Dan viteaz, ferice ca tine care piere, 
Avînd o viaþã verde în timpul tinereþii 
ªi albã ca zapada în iarna bãtrîneþii!...” 
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Teme ºi întrebãri 

1. Unde ºi cînd se desfãºoarã acþiunea poemului? Motivaþi rãspunsul. 
2. Activitate în perechi. Intitulaþi fiecare capitol al operei. Argumentaþi alegerile. 
3. Formulaþi tema ºi ideea poemului.Motivaþi. 

 4. Folosind citate din text, realizaþi portretul lui Ursan ºi al Fulgãi. 

 5. Caracterizaþi-l pe Dan, reieºind din : a) trãsãturile lui fizice, morale; b) fap-
tele eroului; c) atitudinea scriitorului ºi a altor personaje; d) pãrerile dvs. 

 6. Activitate în grup. Gãsiþi în text comparaþii. Cum motivaþi faptul cã în text 
prevaleazã comparaþiile? 

Sugestii analitice 

Inspirate din cîntece eroice bãtrîneºti, balade ºi cronici, legendele istorice 
ale lui V. Alecsandri veneau sã înnobileze sufletele ºi sã fortifice braþele con-
temporanilor sãi, care se pregãteau de Rãzboiul pentru independenþã (1877-
1878). Dacã ar fi sã parafrazãm vorbele unui tînãr confrate de-al bardului, 
ºi în versurile legendei a vibrat coarda care glãsuise cel mai desluºit, cel mai 
rãscolitor în toate scrierile lui — struna iubirii de þarã. ªi se fãcea ea auzitã 
cu putere magicã, întîi ºi întîi, cînd se adresa vremurilor falnicului voievod, 
crezul sfînt al cãruia era ºi al întregii þãri: “Cît va fi-n cer o cruce ºi-un ªtefan 
pe pãmînt,/Nime nu va deschide Moldovei un mormînt,/ Decît Moldova-n 
lanþuri, mai bine ºtearsã fie!/ Decît o viaþã moartã, mai bine-o moarte vie!” 
(“Dumbrava Roºie”) 

Dorind sã reînvie vremurile glorioase ale lui ªtefan cel Mare ºi fiind admira-
tor al acestui domnitor moldovan, un îndrãgostit de istoria poporului, V. Alec-
sandri a creat poemul-legendã, poemul istoric eroic “Dan, cãpitan de plai”. 

Din acel veac mãreþ, plin de învãþãminte coboarã ºi eroul poemului. 
Bãtrînul Dan, o stîncã solitarã, se vede frãmîntat în amurgul vãleatului sãu 
de ispita înfruntãrii cu risipa umanã; îi inmugureºte în inimã visul rãzvrãtit 
al unor tinereþi fãrã bîtrîneþe, visul despre viaþa veºnicã, despre nemoartea 
omului. De aceea ºi priveºte el “cu jale lungã, cum soarele apune”. 

Dar cînd þara este iarãºi pînditã de impas, cãpitanul îºi anunþã vrerea de pe 
urmã, care e aspiraþia lui neabãtutã — sã-ºi vadã Patria liberã ºi prosperã, fie 
ºi cu preþul propriei vieþi. Faptele ºi vorbele eroului ni-l caracterizeazã ca un 
adevãrat tovarãº de cauzã — altruist, fidel, iubitor. 

Afecþiunea ºi admiraþia poetului faþã de protagonistul sãu le desprindem 
din nenumãratele intervenþii ale celui dintîi. Curajul lui Dan, stoicismul ºi 
dragostea de moºie îl uimeºte pînã ºi pe duºmanul sãu cel mai cumplit. Iatã 
de ce ultimele cuvinte ce proslãvesc virtutea vrednicului plãieº sînt ale lui 
Ghirai-biruitorul, care se simte rãpus moraliceºte de mãreþia cãpitanului: “O! 
Dan viteaz, ferice ca tine cine piere,/Avînd o viaþã verde în timpul tinereþii/ 
ªi albã ca zãpada în iarna bãtrîneþii”. Astfel rotunjeºte autorul ºi una dintre 
ideile poetice magistrale din opera sa, formulînd concomitent crezul Omului 
ºi Cetãþeanului care a fost întotdeauna. 
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Întru redarea fizicã ºi sufleteascã a lui Ursan ºi Dan V. Alecsandri procedeazã 
în spiritul folclorului, atribuindu-le calitãþi hiperbolice: “Om aspru, care doarme 
culcat pe buzdugan,/Ursan, pletos ca zimbrul…” 

Sprintenã ºi agerã se dovedeºte a fi Fulga, care este de o rarã frumuseþe ºi 
prietena de luptã a lui Ursan. 

Poemul abundã în comparaþii, metafore, personificãri, hiperbole, epitete; 
gãsim ºi o aliteraþie devenitã celebrã:”Deodatã se aude un tropot pe pãmînt/ 
Un tropot de copite, potop rotopitor!” 

Ritmul imbic ºi rima împerecheatã fac astfel ca muzicalitatea versurilor sã 
creascã considerabil. 

(Dupã V. Senic) 

Poemul 

Opera “Dan, cãpitan de plai”este consideratã de unii critici un 
poem-legendã, deoarece un eveniment istoric este evocat prin interme-
diul modalitãþilor basmice. Alþii o considerã poem eroic. Poemul eroic, 
ca specie epicã, se situeazã ca proporþii între epopee ºi baladã. Acþiunea 
în poemul eroic este mai complicatã decît în baladã, în el se povestesc 
fapte ºi întîmplãri mãreþe, sãvîrºite de personaje însufleþite de sentimente 
nobile. Descendent din epopeea anticã, poemul eroic moºteneºte unele 
trãsãturi ale acestei specii: are ca temã trecutul istoric în momentele glo-
rioase, exemplare; e scris în versuri, într-un stil înalt; prezintã personaje 
de excepþie, care stîrnesc admiraþie. 

Tema ºi ideea operei literare 

Temã (gr. thema-problemã) — crîmpei de viaþã, cerc de evenimente, ales 
ºi reflectat de scriitor într-o operã literarã, care sintetizeazã într-un ton uni-
tar varietatea materialului concret vital. 

Tema unei opere literare impune o selecþionare strictã a materialului artis-
tic ce urmeazã sã fie prezentat în opera datã. Într-o operã literarã (mai ales 
de proporþii mai mari) deseori se deosebeºte tema principalã de alte teme 
subordonate ei. 

Idee (gr. idea — noþiune, gînd) — gînd, concepþie despre realitatea 
înconjurãtoare, considerat de filozofia materialistã ca produs al gîndirii uma-
ne, ce reflectã lumea materialã. 

Ideea operei literare este gîndul principal, concluzia ce reiese în mod con-
secvent ºi logic din problema pusã de autor în opera sa: dezlegarea acestei 
probleme. 

Ideea operei literare e strîns legatã cu tema ei: ele alcãtuiesc baza unitãþii 
ideologico-tematice a operelor literare. 
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Teme ºi întrebãri 

1. Prezentaþi modalitãþi basmice care ar confirma pãrerea cã “Dan, cãpitan de 
plai” este un poem-legendã. 

2. Demonstraþi cã “Dan, cãpitan de plai” este un poem eroic. Argumentaþi. 

 3. Propuneþi ºi scrieþi pe tablã o listã de calitãþi (însuºiri) pe care trebuie sã le 
posede un erou, un personaj legendar. 

4. Activitate în perechi. Copiaþi lista calitãþilor (punctul 3) în caiete în ordinea 
prioritãþilor necesare (în opinia dvs.). Confruntaþi aceastã ordine cu cea propusã de 
colegul de bancã. 

5. Activitate în grup. Gãsiþi fragmentele din poem în care personajul principal este 
caracterizat: 

a) ca un bãtrîn înþelept; 
b) ca un viteaz luptãtor; 
c) ca un creºtin (om al credinþei). 

6. Remarcaþi calitãþile lui Dan ºi reacþia hanului Ghirai, completînd tabelul:
Secvenþã din text arãtînd 

comportãrile lui Dan
Reacþia lui Ghirai ºi aprecierea 

acestuia
1. … 1. …
2. … 2. ….
3. …. 3. …

 7. Imaginaþi-vã ºi descrieþi, pe o paginã, portretul lui Dan în tinereþe. 
8. Activitate în perechi. Înlocuiþi urmãtoarele epitete din îmbinãrile date cu adjec-

tive simple: inimã hainã; cumplitul lanþ; viaþã verde; suflet luminos. 

 9. În baza finalului poemului, scrieþi un eseu cu titlul: “Iubirea de moºie e un zid”. 
10. Gãsiþi fragmentul în care vedem cã Dan trãieºte în comuniune cu natura. 
11. Identificaþi cuvintele cu care autorul vorbeºte despre Fulga. Caracterizþi-o în 

raport cu basmele populare. 

Bogdan Petriceicu Haºdeu 
(1838–1907)

Unul din cei mai de seamã savanþi ºi creatori de 
valori literare ai culturii moldoveneºti din sec. XIX a 
fost B. P.Haºdeu. El s-a nãscut la 26 februarie 1838 
în satul Cristineºti, regiunea Cernãuþi, într-o fami-
lie cu vechi ºi bogate tradiþii intelectuale: bunicul 
Tadeu, unchiul Bolislav, tatãl Alexandru Hîjdãu au 
fost personalitãþi cu diverse preocupãri în domeniul 
litetarurii, istoriei ºi folcloristicii. 

Studiile primare ºi secundare le face în diferite 
oraºe: Viniþa, Kameneþ, Chiºinãu, iar cele univer-
sitare — la Harkov. 

B. P.Haºdeu munceºte îndelung ºi intens la cercetarea materialelor de 
arhivã ºi scoate la luminã numeroase documente ºi mãrturii din perioada de 
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început a scrisului în limba moldoveneascã. Combãtînd exagerãrile latiniºtilor, 
B. P. Haºdeu prezintã un tablou autentic al originii ºi structurii gramaticale a 
limbii moldoveneºti. Actuale rãmîn pãrerile lui despre limbã ca fenomen soci-
al, ce se dezvoltã odatã cu evoluþia societãþii: “Nimic mai social decît limba”. 

Ca folclorist, B. P.Haºdeu a fondat o nouã ºcoalã care urmãrea cercetarea, 
culegerea ºi editarea creaþiilor folclorice. 

În calitate de istoric, a publicat materiale de arhivã descoperite ºi puse în 
circulaþie de el, a proiectat o vastã “istorie criticã” privind perioada puþin 
studiatã a secolului XIV ºi a scris monografia “Ioan-Vodã cel Cumplit”. 

Primele încercãri poetice ale lui B. P.Haºdeu au îmbrãcat haina limbii 
ruse. Una din cele mai timpurii creaþii ale sale e o odã consacratã “patriarhu-
lui poeþilor moldoveni”, cum îl caracterizeazã el pe Constantin Stamati. 

Opera poeticã a lui B. P. Haºdeu, aparþinînd maturitãþii ºi scrisã în 
moldoveneºte, constã din douã volume (“Poezie”, “Sarcasm ºi ideal”) ºi o 
seamã de versuri rãmase în periodice. 

Poezia lui B. P.Haºdeu e bogatã în privinþa speciilor. A practicat fabula ºi 
pastelul, parodia ºi epigrama, acrostihul ºi balada; a scris o serie de legende 
inspirate din folclor, precum ºi balade istorice. 

B. P. Haºdeu este iniþiatorul pamfletului versificat în literatura moldo-
veneascã. 

Teatrul, pentru B. P. Haºdeu, a fost un mijloc de propagare a idealuri-
lor nobile, o forþã mobilizatoare, cu ajutorul cãreia se putea lovi în plãgile 
societãþii rãu întocmite. Stãpînit de grija formãrii unui repertoriu naþional, a 
scris cîteva piese, printre care ºi poemul dramatic “Rãzvan ºi Vidra”. 

B.P. Haºdeu a scris multe lucrãri în prozã (romanul “Ursita”, nuvela ”Du-
duca mãmuca” º.a.), dar lucrarea principalã în domeniul prozei rãmîne mo-
nografia “Ioan-Vodã cel Cumplit”. 

Datoritã activitãþii multilaterale, B.P. Haºdeu devine cunoscut peste hota-
re ºi este ales membru al Societãþilor academice din Franþa, Bulgaria, Belgia, 
Serbia, S.U.A. º.a. 

Dupã moartea prematurã a unicei sale fiici — poeta Iulia Haºdeu – e cu-
prins de mare durere, ce se rãsfrînge adînc asupra activitãþii sale. Moare la 25 
august 1907. 

Importanþa aflãrii lui B.P.Haºdeu în Ucraina ºi, în deosebi, a anilor de 
studiu la Universitatea din Harkov, pentru formarea lui ca cetãþean-patriot, a 
fost cercetatã în literatura de specialitate. 

De Harkov sînt legate ºi începuturile activitãþii lui literare, creaþiile lui din 
tinereþe în limba rusã. 

Interesul lui B.P.Hasdeu pentru folclorul ucrainian s-a manifestat foarte 
de timpuriu sub influenþa tatãlui sãu Alexandru Hîjdãu, al cãrui nume ocupã 
un loc de cinste printre primii folcloriºti ucraineni. 

Tot în perioada studierii la universitatea din Harkov, B. Hasdeu vãdeºte 
preocupãri pentru cronicile ucrainene, în particular, pentru cronica lui Gri-
gorii Grabeanka, care a fost publicatã în 1854 ºi a trezit un mare interes 
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obºtimii. În povestirile cronicarului ucrainean el a gãsit multe pagini intere-
sante din istoria Moldovei ºi a poporului moldovenesc. Tocmai cunoºtinþa cu 
cronica lui Grabeanka a fost unul din temeiurile pentru afirmaþia cunoscutã 
ºi deseori citatã a tînãrului B. Haºdeu: “Ocupîndu-mã neîncetat de istoria 
þãrii mele — a Moldovei — am gãsit atîtea episoade pentru poezie, atîta hranã 
pentru suflet, încît fãrã sã vreau m-am mirat de mulþi dintre poeþii ºi roman-
cierii noºtri, care, rãsfoind în arhive pentru a gãsi oarecare episoade din isto-
ria Franþei ºi Germaniei, nu dau atenþie propriei lor istorii”. 

Printre numeroasele referiri la izvoare din autori în diferite limbi în mo-
nografia “Ioan Vodã cel Cumplit” gãsim o referire ºi la un cîntec popular 
ucrainean despre unul din tovarãºii de luptã ai lui Ioan-Vodã — hatmanul 
cazacilor zaporojeni, care i-au venit în ajutor în zile de grea cumpãnã ºi i-au 
rãmas credincioºi pînã la ultima suflare, — Ivan Svircevskii. Acesta nu este 
singurul caz, cînd B.Haºdeu se adreseazã folclorului ucrainean. În lucrãrile 
sale ºtiinþifice el se referea foarte des la creaþia popularã ucraineanã pentru a 
stabili paralele. 

Un interes mai mare prezintã însã douã lucrãri ale savantului, scrise ex-
clusiv pe bazã de material folcloric ucrainean. Prima din ele — “ªtefan cel 
Mare ºi Italia” — este consacratã unei înregistrãri strãvechi a cîntecului 
popular ucrainean “Dunãre, Dunãre, de ce þi-i apa tulbure...”. 

A doua lucrare a lui B. Haºdeu este “Poezia poporanã rutenã în legãturã 
cu istoria naþionalã”. În ea se dã o înaltã apreciere creaþiei populare ucraine-
ne ºi se subliniazã importanþa ei ca izvor istoric pentru studierea istoriei nu 
numai a poporului ucrainean, ci ºi a celui moldovenesc. 

Dar importanþa cea mai mare a lucrãrii amintite constã tocmai în faptul, cã 
ºi aici B.P.Haºdeu s-a afirmat ca inovator, punînd bazele unei noi tradiþii — stu-
dierea relaþiilor folclorice moldo-ucrainene. Dupã dînsul, cercetãtorii moldo-
veni s-au adresat în repetate rînduri folclorului ucrainian, folosindu-l ca sursã 
autenticã a raporturilor istorice dintre popoarele moldovenesc ºi ucrainean. 

B.P.Haºdeu nu s-a mulþãmit numai sã analizeze tematica moldoveneasca 
în folclorul ucrainean. Ca un adevãrat om de ºtiinþã, el a pãtruns mai adînc 
esenþa fenomenului ºi l-a înþeles, relevînd comunitatea motivelor ºi chipurilor 
din folclorul moldovenesc ºi cel ucrainian. Un exemplu strãlucit în aceastã 
privinþã era, dupã pãrerea autorului, motivul bunului rãmas de la lume ºi al 
morþii cazacului în stepã din dumele ucrainene ºi adresarea ciobanului oiþei 
bîrsane din baladele moldoveneºti. 

Articolul “Poezia poporanã rutenã în legãturã cu istoria naþionalã” este o 
mãrturie a cunoaºterii temeinice de cãtre B. Haºdeu a folclorului ucrainean. 

Teme ºi întrebãri 

1. Relataþi succint informaþiile biografice despre B. P. Haºdeu. 
2. Activitate on grup. a) Împãrþiþi clasa în 4 grupuri, iar articolul “Izvoarele ucrai-

nene ale operei lui B. P. Haºdeu”(“Luceafãrul”, ¹ 35,36,37,2004) — în 4 pãrþi. 
Citiþi-l, apoi alcãtuiþi planul informaþiei pe care o va prezenta fiecare grup. 
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b) Prezentaþi informaþia (fiecare grup — partea sa) “Izvoarele ucrainene ale ope-
rei lui B. P. Haºdeu” (oral). 

 3. Rezumaþi informaþia pe care a prezentat-o grupul din care aþi fãcut parte 
dvs. 

IOAN-VODÃ cel CUMPLIT 
(fragmente)

§ 48. — Mai sus de Bender, cam în 
prejmele Lãpuºnei, deja pe teritoriul 
moldovenesc, avangarda condusã 
de hatmanul Stãvilã surprinse un 
detaºament de inamici, turci ºi 
tãtari. 

Ei erau siguri cã Ioan-Vodã se aflã 
departe, la Brãila. 

Atacaþi în pripã ºi descurajaþi 
chiar înainte de lovire, duºmanii furã 
înfrînþi, risipiþi, alungaþi, seceraþi. 

Abia o mie reuºirã a scãpa teferi la 
Bender, ducînd cu sine ciuma spai-
mei. 

§ 49. — Ioan-Vodã, ajungînd la 
cîmpul luptei, nu permise nici un 
moment de zãbavã. 

Înainte cu toþii! 
Pe ºes, sub murii Benderului, stãtea un alt detaºament de vrãjmaºi, la care 

se adãugaserã acum fugarii de la Lãpuºna. 
Astã datã îi lovi însuºi Ioan-Vodã. 
Goniþi pînã la porþile Benderului, învinºii intrarã îndatã cu învingãtorii. 
Oraºul fu cuprins; puþini izbutirã a se închide în citadelã. 
Urmã, fireºte, un jaf frate geamãn cu acela de la Brãila, cu acea numai 

deosebire cã, în cazul de faþã, prada, din necesitate, fu mai modestã. 

§ 51. — Dupã izbîndã, eroul nostru, lãsînd fãrã asediu citadela, dupã cum 
fãcuse la Brãila, se aºezã cu tabãra dinaintea Benderului, cu faþa spre inamic 
ºi cu dosul spre hotarul Moldovei. 

Aici el dede armatei sale, pentru prima oarã, un dublu interval de repaos: 
opt zile. 

Aceastã neobiºnuitã prelungire avea o gravã cauzã politicã. 
Încã la începutul rãzboiului Ioan-Vodã scrisese cãtre doi dintre cei mai 

puternici din aristocraþia polonã, rugîndu-i sã-l ajute la nevoie chiar contra 
poruncilor turcitului lor rege. 
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Unul era celebrul Laschi, prea adesea menþionat în cursul acestei istorii. 
Celalt era principele Ostrogschi, gubernatorul Poloniei meridionale. 
Ambii magnaþi erau în stare de a pune sub arme 20 000 de oameni 

aleºi, cãlãri sau pedeºtri, prevãzuþi cu arme de mînã, însoþiþi de artilerie, 
ºi conduºi de cãpitani deºtepþi; ei bine! pentru un asemenea contingent, 
mai frumos decît acel al regelui Sardiniei în campania de la Crimeea, — 
pentru un asemena contingent Ioan-Vodã putea pierde patru zile peste 
numãr. 

Poziþia de la Bender era în cazul de faþã cea mai potrivitã: puþin mai sus, 
de ceea parte a Nistrului, se începea teritoriul polon, pînã la care era abia vro 
cîteva ore de depãrtare. 

§ 52. — Aflînd de bãtaia de la Lãpuºna ºi de arderea oraºului Bender, san-
jacul de Accherman trimise 10.000 de pãgîni în sprijinul citadelei, rãmase 
pînã acum în mîinile otomanilor. 

Ioan-Vodã cheamã ne Svircevski, cel mai renumit dintre cãpitanii coza-
cilor. 

“Voiesc a-þi arãta astãzi o deosebitã a mea încredere, îi zise principele: ia 
cozacii voºtri ºi trei mii din cãlãrimea moldoveneasca; o oaste vrãjmaºã se 
apropie pentru a ne respinge de aice; aºteapt-o ºi zdrobeºte-o; fã astãdatã ca 
slava biruinþii sã fie numai a ta!” 

Cozacul se simþi mãgulit pînã în adîncul amorului propriu: cuvintele lui 
Ioan-Vodã l-ar fi fãcut erou, sã nu-l fi fãcut erou natura. 

§ 53. — De ce oare principele nu porni cu toate forþele sale întru întîmpi-
narea inamicului? 

Sau de ce oare, detaºînd un corp de oaste, el nu-i porunci a merge mai 
departe, iar nu de a aºtepta pe duºman chiar în apropierea Benderului? 

Aceste douã întrebãri sînt foarte legitime: un general e dator a da seamã de 
toþi paºii sãi, arãtînd limpede, pentru ce a fãcut aºa cum a fãcut ºi nu altmin-
terlea, ºi probînd lãmurit cã trebuia sã facã anume cele fãcute. 

Sã se fi miºcat Ioan-Vodã cu întreaga armatã, el lãsa garnizoanei din cita-
dela Benderului facultatea de a-l lovi din dos, încît s-ar fi pus el singur între 
douã focuri. 

Sã fi înaintat detaºamentul sãu prea departe, rãmînea fãrã sprijin la caz de 
nenorocire; iar detaºamentul fiind învins, pe de o parte, demoralizarea, intra 
în toatã masa armatei moldovene, pe de altã parte, garnizoana din Bender 
se unea cu contingentul de la Accherman ºi ne ataca cu un adaus de forþã 
materiala ºi moralã. 

Aºa darã, Ioan-Vodã fu constrîns a nu porni cu toate forþele sale, ci numai 
a dezlipi un detaºament, poruncindu-i a nu se prea depãrta cumva de prej-
metele Benderului. 

§ 54. — Locul, unde stãtu Svircevski, aþinînd calea turcilor, era într-o aºa 
distanþã de la tabãra lui Ioan-Vodã, încît urcînd vreo movilã din acele cu care 
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e acoperit aici în abundenþã tot litoralul Nistrului, principele observa cu ochii 
sãi toate evoluþiile bãtãliei. 

Citadela de la Bender se afla la mijloc între dosul detaºamentului lui Svir-
cevski ºi între faþa taberei lui Ioan-Vodã. 

Aceastã ingenioasã dispoziþie a armatei moldovene îi asigura victoria chiar 
mai înainte de a se fi încins lupta; cãci: 

1. Sã fi ieºit garnizoana turcã din citadelã pentru a lovi pe dindãrãt 
detaºamentul lui Svircevski, în aceeaºi clipã Ioan-Vodã s-ar fi repezit, lo-
vind-o tot pe dindãrãt pe ea însãºi, ceea ce ar fi adus dupã sine cãderea cita-
delei în mîinile moldovenilor. 

2. Contingentul  turc, venit de la Accherman, sã fi reuºit a tulbura detaºamentul 
lui Svircevski, Ioan-Vodã pe datã ar fi miºcat în ajutoru-i alte douã sau trei mii 
de oameni, fãrã a înceta de a þine totodatã închisã ieºirea din citadelã. 

§ 55. — În bãtaia de la Bender Svircevski fu ceea ce fusese Dumbravã în 
bãtãlia de la Jiliºte: cel mai inteligent executor al ordinilor unui om de geniu. 

Fãrã doi-trei ca aceºtia, oare s-ar fi putut realiza miraculoasele izbînde ale 
lui Ioan-Vodã? 

Atingem o chestiune care intereseazã toate popoarele ºi toþi secolii în ge-
nere; ºi care ne va interesa mîni-poimîni pe noi înºine, în specie. 

A întreba cum ar fi mers Ioan-Vodã fãrã un Dumbravã sau un Svircevski 
este a întreba cum ar fi mers Bonaparte fãrã un Nei, un Miurat, un Lann. 

A întreba cum ar fi mers Bonaparte fãrã un Nei, un Miurat, un Lann este 
a întreba cum ar fi mers Columb fãrã busolã. 

Columb ar fi inventat busola ºi tot izbutea a merge înainte; Bonaparte ar fi 
descoperit pe mareºalii sãi în toate unghiurile Franþei; Ioan-Vodã ar fi creat 
pe un alt Svircevski ºi pe un alt Dumbravã. 

Prima ºi fundamentala trãsãturã a oamenilor mari, în orice ram, este cã 
lor nu le lipsesc niciodatã instrumente; prima ºi fundamentala trãsãturã a 
oamenilor mici, iarãºi în orice ram, este cã ei nu vãd instrumente zãcînd la 
picioarele lor ºi în zadar îºi frîng capul cãutîndu-le aiurea. 

Sub Ludovic XVI Nei ar fi murit dogar, Lann— vizitiu, Miurat — birtaº; 
trebuia un Bonaparte ca sã recunoascã în ei stofa de generali. 

Svircevski nu fusese nimic cît timp se afla în Polonia, Dumbravã era necu-
noscut sub predecesorii lui Ioan-Vodã... 

Oamenii de geniu creeazã tot, tot, pînã ºi unelte ale creaþiei! 
Prin dogãrii, prin birturi, prin grajduri, mulþi Nei, Lanni ºi Miuraþi ofteazã 

în tot momentul dupã un soare care sã pãtrundã cu razele sale pînã la soiosul 
lor întuneric. 

§ 56. — Svircevski îºi aºezã detaºamentul în urmãtoarea ordine. 
Cozacii formau linia de bãtaie. 
La aripa stîngã erau patru centuri cu suliþe, în centru patru centuri cu 

puºti, la aripa dreaptã patru centuri cu arce. 



51

La spatele acestora se lungea un ºir de colnice, din dosul cãrora se ascunserã 
trei mii de cãlãrime moldoveneascã. 

De-ntîi puºcaºii ºi arcaºii descãrcarã o ploaie de sãgeþi ºi de gloanþe, pen-
tru a produce o dezordine în centrul ºi în aripa stîngã a duºmanilor. 

Apoi suliþaºii fãcurã atac asupra aripei drepte. 
Inamicii concepurã, ºi trebuia sã conceapã ideea, pe acest corp, azardat 

prea înainte, sã-l despartã de celelalte douã corpuri cozace, rãmase pe loc. 
Deci, ei îºi miºcarã centrul ºi dreapta asupra puºcaºilor punîndu-se la mij-

loc între aceºtia ºi între suliþaºii cei încãieraþi cu aripa dreaptã. 
Pe baza atãrii combinaþii, turcii îºi închipuiau a fi cãpãtat un avantaj de-

cisiv, putînd acum a înconjura pe cei opt sute de cozaci, lipsiþi de o aripã, al 
cãreia teren rãmase gol, ºi care ºi aceea, izolatã la o parte fãrã nici un sprijin ºi 
compusã numai din patru sute de suliþaºi, cãta neapãrat a fi tãiatã în bucãþi. 

În acest mod cîmpul bãtãliei, în urma evoluþiilor, prezenta douã trupe: 
mai încoace, peste 6 000 de turci strîngînd 800 de cozaci; mai încolo, din 
dos, 3000 de cozaci strînºi de peste 3 000 de turci... 

Sosi momentul oportun. 
Puºcaºii ºi arcaºii cozaci, precum ziserãm, stãteau rãzemaþi de niºte colni-

ce la spatele cãrora se þinea în embuscadã cavaleria moldoveneascã. 
Cînd cornurile atacului turc, silindu-se a încinge pe cei 800 de cozaci, se 

apropiarã de linia colnicelor, de îndatã moldovenii sãrirã cu rãcnete la dreap-
ta ºi la stînga. 

Turcii se trezirã înconjuraþi ei înºiºi. 
Îi cuprinse o panicã. 
Victoria fu completã. 
Lupta durase numai o orã. 
Toatã pierderea detaºamentului moldovenesc abia trecea peste o sutã de 

morþi. 
Din turci, cei mai mulþi aºternurã cîmpul, puþini scãparã cu fuga, vro douã 

sute furã prinºi. 
Ioan-Vodã, privind din tabãra de lîngã Bender, aplauda pe copiii geniului 

sãu. 
Oare sã fi aplaudat ºi garnizoana turcã, privind la spectacol ºi mai bine, 

din vîrful citadelei? 

Teme ºi întrebãri 

1. Ce scop urmãrea Ioan-Vodã dîndu-i armatei sale opt zile de repaos? 

 2. De ce cuvintele lui Ioan-Vodã “l-au mãgulit pînã-n adîncul amorului pro-
priu” pe Svircevski? 

3. Activitate în perechi. Citiþi § 53 al pãrþii “Cãpitanul” ºi rãspundeþi desfãºurat la 
întrebarea: “De ce principele moldovan nu porni cu toate forþele sale întru întîmpi-
narea inamicului?” 

 4. Aflaþi din conþinutul § 19, partea a patra “Catastrofa”, care era numãrul 
luptãtorilor armatei moldoveneºti ºi ai celei turceºti ºi prezentaþi clasei o informaþie. 
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Sugestii analitice 

Un loc aparte în creaþia lui B. P. Haºdeu îl ocupã monografia 
“Ioan-Vodã cel Cumplit”, scriere ce întruneºte armonios calitãþile unei 
lucrãri ºtiinþifice erudite ºi ale unei opere literare inspirate. Cu ocazia 
publicãrii primei ediþii în 1865, Haºdeu mãrturisea cã a procedat la re-
alizarea acestei naraþiuni ca “un adevãrat istoric”, folosind ºi mijloace 
specifice scrierilor artistice. 

“Ioan-Vodã cel Cumplit” evocã într-o formã literarã atrãgãtoare una din-
tre cele mai glorioase pagini din istoria Moldovei, trecutã pînã la Haºdeu sub 
tãcere sau prezentatã în mod neobiectiv de cronicarul Grigore Ureche ºi de 
alþi istorici moldoveni, rãmaºi prea puþin entuziasmaþi de politica internã a 
acestui brav domnitor, îndreptatã împotriva marii boierimi ºi a clerului. Sim-
patia lui B. P. Haºdeu pentru Ioan-Vodã îºi aflã izvorul în tendinþa domni-
torului de a se sprijini pe pãturile largi ale poporului, ceea ce corespundea ºi 
concepþiilor scriitorului. Haºdeu face aluzii la problemele arzãtoare sociale ºi 
politice din vremea sa, cãutînd sã arate cã mãsurile ºi reformele democratice 
ºi patriotice, pentru care milita în publicistica sa din anii ºaizeci, erau întru 
totul în spiritul tradiþiilor progresiste ale þãrii. 

“Ioan-Vodã cel Cumplit” uimeºte prin bogãþia surselor citate în cele 324 
de note ºi în ºirul de “dezvoltãri analitice” de la sfîrºitul operei. Lucrarea se 
compune din prefaþã, introducere, cinci capitole, epilog. 

În primul capitol, întitulat “Aventurierul”, viitorul domn colindã þãri 
strãine în cãutarea sprijinului de a ocupa tronul Moldovei, dar îl obþine de 
abia la o vîrstã înaintatã din partea Imperiului Otoman. În cursul celor doi 
ani de domnie (1572—1574) Ioan-Vodã se manifestã ca un diplomat price-
put ºi reformator progresist. În politica externã el pune cumpãnã între Tur-
cia ºi Polonia, cautã apropierea de Cnezatul Moscovei, guvernat pe vremea 
aceea de Ivan cel Groaznic, leagã prietenie cu cazacii zaporojeni. În þarã îi 
înlãturã de la conducere pe reprezentanþii marii boierimi, se rãfuieºte cu o 
parte din cleri, cautã sã se sprijine pe mica boierime ºi pe masele largi ale 
poporului. 

Cînd vine momentul de a porni lupta decisivã pentru scuturarea jugului 
turcesc, Ioan-Vodã adunã o oaste nu prea numeroasã de moldoveni ºi, ajutat 
de cazaci, aplicã în primele douã luni de rãzboi lovituri zdrobitoare puter-
nicelor armate ale Imperiului Otoman: cîºtigã bãtãlia de la Jiliºte, cucereºte 
Muntenia, cuprinde Brãila, risipeºte detaºamentele de turci ºi de tãtari de la 
Lãpuºna, asediazã cetatea Bender. În cele din urmã, însã, este înfrînt ºi ucis. 

Expunînd principiile strategiei militare ale lui Ioan-Vodã, care i-a surprins 
pe contemporani, B. P. Haºdeu menþioneazã, cã “Annibal, Cezar, Vallenºtein, 
Frideric cel Mare, Napoleon nu avurã nici ei alte principii... deºi fiecare le 
aplica în modul cel mai potrivit cu împrejurãrile propriei sale epoci”. Des-
pre proverbiala bravurã a moldovenilor în sec. XVI sînt citate mãrturii din 
scrierile diferiþilor autori strãini. “Un popor dur ºi rãzboinic”, “cam barbar, 
dar foarte ager în arta militarã”, “oameni foarte viteji”, “meºteri de a mînui 



53

suliþa ºi de a se apãra cu scutul”, “neîntrecuþi arcaºi” — iatã doar cîteva din 
aprecierile elogioase la adresa ostaºilor moldoveni. Vitejia ºi iscusinþa militarã 
a moldovenilor, dupã pãrerea lui Haºdeu, izvorau din convingerea cã ei luptã 
pentru interesele patriei. 

Descriind acþiunile sãvîrºite de Ioan-Vodã atît în timp de pace, cît ºi pe 
cîmpul de luptã, Haºdeu utilizeazã un material lexical extrem de bogat ºi 
de variat, introduce o mulþime de termeni noi, citeazã în traducere pasaje 
din operele unor autori de peste hotare, apeleazã la creaþii poetice populare. 
Stilul este, însã, de facturã romanticã, pe alocuri prea afectat, retoric, apo-
logetic. 

Înfãþiºarea exterioarã a lui Ioan-Vodã, zugrãvitã de Haºdeu, trãdeazã o 
“mare putere de voinþã, agerimea minþii ºi cruzimea nepotolitã”. Domnito-
rul avea “faþã închisã, pãr des ºi negru ca pana corbului, nas coroiat, o frunte 
înaltã, latã la rãdãcinã ºi strîmtîndu-se în partea superioarã”. Portretul acesta 
îl completau “niºte ochi mici ºi negri, în care se rãsfrîngeau cu o deosebitã 
energie ºi repeziciune toate pasiunile ºi toate miºcãrile sufletului: în momen-
te de mulþumire prin expresia cea mai simpaticã, în momente de mînie se 
umpleau de sînge, fulgerînd din umbra unor stufoase sprîncene ce se îmbi-
nau, zburlite prin convulsiva acþiune a nervilor”. 

Schiþînd mai întîi situaþia politicã din þãrile Europei în anii domniei lui 
Ioan-Vodã ºi fãcînd “inventarul capetelor încoronate” în momentul acela, 
autorul a avut intenþia sã prezinte pe acest “fond sau cer” un principe din 
þãriºoara Moldovei, “pe care numai cea mai neagrã trãdare îl putu opri de a 
nu da o altã faþã Europei”, salvînd-o de ameninþarea turceascã. 

Bazat pe o vastã informaþie istorica, ce epuizase aproape toate izvoarele 
scrise în diferite limbi ºi entuziasmat de figura excepþionalã a domnitoru-
lui, Haºdeu n-a putut scãpa de unele exagerãri în aprecierea concepþiilor lui 
democratice. De pildã, reformele administrative ale lui Ioan-Vodã sînt so-
cotite de Haºdeu ca “o luminoasã presimþire” a tezelor socialistului utopist 
Saint-Simon. 

Monografia “Ioan-Vodã cel Cumplit”, dupã cum s-a spus, este nu numai 
o operã ºtiinþificã. Forma aleasã, în care Haºdeu ºi-a înveºmîntat gîndurile, 
imaginaþia efervescentã, ce completeazã documentele, datele ºtiinþifice, in-
suflate de viaþa realã, portretele omeneºti, zugrãvite cu mãiestrie, tablourile 
batalice sau cele de jaf ºi teroare, prezentate în toatã cruzimea lor, frumoase-
le comparaþii ºi analogii fãcute pe parcurs, antitezele izbitoare ºi apropierile 
neaºteptate dintre epoci ºi oameni, stãrile de spirit ale personajelor ºi trãirile 
lãuntrice ale autorului-patriot, mijloacele lexicale adecvate ºi elementele 
din creaþia popularã oralã asimilate organic — toate acestea imprimã operei 
haºdeene farmecul unei captivante scrieri artistice ºi reþin mereu viu intere-
sul cititorului, fãcîndu-l pãrtaº la bucuriile prilejuite de victoriile viteazului 
domnitor moldovan, dar ºi la tragedia înfrîngerii ºi a morþii lui. 

În prefaþa primei ediþii Haºdeu mãrturisea cã “inima simþea în adîncul sãu 
ceea ce scria condeiul; iar cînd inima simte, condeiul devine scurt, laconic, 
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iute ca bãtãile pulsului”. Pe alocuri naraþiunea ia caracterul unei confesiuni 
a autorului, pe care-l copleºesc sentimentele, prilejuite de cele comunica-
te în legãturã cu mãreaþa epopee a luptei de eliberare, dusã de moldoveni. 
“Scriind aceste rînduri în singurãtatea nopþii, cînd misterul naturii ºi tãcerea 
oamenilor duc imaginaþia departe, departe la ceea ce nu mai este, sau ceea 
ce nu este încã, uitînd prezentul ºi confundînd într-o razã trecutul ºi viitorul, 
se destãinuieºte el, mã cutremurã bãtaia inimii, mã arde focul capului, mã 
furnicã prin sînge fluvii de forþã, mã electrizeazã o ºoaptã ce vine nu ºtiu de 
unde, din mine sau din afarã...” 

Scriitorul nu poate povesti imparþial, atunci cînd e nevoit sã relateze des-
pre scenele de jaf ale învingãtorilor, despre suferinþele celor neputincioºi de 
a opune rezistenþã, despre trãdarea unor mari demnitari moldoveni, ce trec, 
în momentele de grea cumpãnã, de partea duºmanilor þãrii. Fapta aceasta îi 
prilejuieºte scriitorului asemenea gînduri: “Dar nu fu, nu este, nu poate fi 
nici o penalitate destul de crudã pentru a corespunde cu fapta unui vînzãtor 
de patrie! 

A împinge milioane de fraþi pentru secole în abisul sclaviei este un 
atentat nu contra unui om, nici chiar contra unei singure naþiuni, ci con-
tra a zece, a douãzeci de popoare, ce se nasc unul dupã altul ºi se numesc 
generaþii”. 

Pentru mult timp se reþine în memorie groaznicul tablou, sugerat de o 
propoziþie scrisã din fuga condeiului, ºi amplificat de imaginaþia cititorului: 
“Ioan-Vodã dede acum armatei sale o deplinã libertate de a se scãlda cu toþii 
în sîngele vrãjmaºului, de a se rãsfãþa în pradã, de a se îmbuiba în pãcate”. 
Tabloul sugerat de aceste scurte informaþii prinde contururi ºi mai clare, cînd 
autorul citeazã în continuare un pasaj zguduitor din lucrarea unui istoric ita-
lian, care descrisese jaful Romei de cãtre cotropitorii francezi, crimele oribi-
le, sãvîrºite de învingãtori. 

Interesantã este compararea lui Ioan-Vodã cu “vulturul ce de pe vîrful 
 stîncii pîndeºte ºi pe puºcaºul de care trebuie sã se fereascã ºi biata turmã 
din care îºi va ochi o victimã”, precum ºi analogia dintre veniturile fiscale, 
ce se scurg într-o singurã caznã ºi apele unor rîuleþe unite într-un singur rîu: 
“...cursul apei fu schimbat ºi canalizat în profitul tronului astfel, încît pîraie-
le cele împrãºtiate, numeroase ºi umflate, se reduserã deodatã la proporþiile 
unui singur fluviu de aur”. Iar atunci cînd ni se vorbeºte de teritoriul Basara-
biei, “lungit între Prut ºi Nistru, cu picioarele muiate în Marea Neagrã ºi cu 
fruntea umbritã la poalele Carpaþilor”, ni se pare cã vedem un uriaº viu, ce 
descinde din poveºtile populare. 

Uneori în subtextul unor tablouri idilice desluºim ironia finã a scriitorului. 
Iatã, de pildã, tabãra duºmanã, surprinsã înainte de bãtãlia de la Jiliºte, unde 
moldovenii au obþinut o victorie strãlucitã: “Inamicii visau. Visuri dulci de 
victorie, de triumf, de pradã! 

Turcii visau paradisul lui Mohamed pe unduiosul sîn al frumoaselor roabe 
moldovence. 
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Muntenii ºi secuii, smeriþi tovarãºi ai otomanilor, dobîndeau în vis tot ce 
nu trebuia pãgînului: turme de porci”. 

Cu deosebit talent utilizeazã Haºdeu folclorul strãin pentru caracteriza-
rea unor situaþii. Vorbind despre starea jalnicã a þãrãnimii în momentul suirii 
lui Ioan-Vodã pe tronul Moldovei, scriitorul nu se mulþumeºte sã numeascã 
factorii care contribuiserã la sãrãcirea completã a sãtenilor, în primul rînd, 
arbitrarul boierimii hrãpãreþe, crunta exploatare. El aminteºte ºi despre un 
cîntec popular din evul mediu, pe care îl citeazã dupã o lucrare a istoricului 
francez Tierie: “Þi se pare cã auzi rãsunetul cîntecelor þãrãneºti din întune-
ricul feudal al evului mediu: “Stãpînii ne fac numai rãutãþi; ei nu ne dau nici 
cuvînt, nici dreptate; ei au toate, iau toate, mãnîncã toate, lãsîndu-ne a trãi 
în sãrãcie ºi în durere””. Datoritã folosirii creaþiei orale, efectul artistic al 
scrierii sporeºte simþitor. Cu alt prilej Haºdeu reproduce o frumoasã legendã 
(valorificatã anterior în poezia “Ionaºcu-Vodã”), pe care o preþuieºte mai 
ales pentru cã ea “tindea... a da o idee pitoreascã de bogãþia paºalelor turci 
de atunci”. “Detaºamentul lui Svircevski prinsese, între alþii, pe însuºi agaua, 
capul armatei turce, bãrbat frumos, înalt, plin de farmecul manierelor, ºi atît 
de bogat, încît voind a se rãscumpãra din mîinile cazacilor, pentru ca sã nu-l 
ducã înaintea teribilului Ioan-Vodã, le-ar fi propus sã-l cîntãreascã de ºase 
ori, contrabalanþîndu-l o datã cu mãrgãritar, de douã ori cu aur, de trei ori cu 
argint”. Dar cazacii rãmîn credincioºi lui Ioan-Vodã ºi resping propunerea 
turcului. 

Ca ºi în alte scrieri cu tematicã istoricã, în monografia “Ioan-Vodã cel 
Cumplit” tratarea unui subiect din trecut îi prilejueºte autorului abordarea 
unor probleme actuale pentru acel timp. Vorbind despre faptele domnitorului 
ori ale boierilor, despre viaþa politicã ori starea socialã din Moldova sec. XVI, 
scriitorul face o paralelã cu oamenii politici de pe vremea sa, cu situaþia din 
societatea contemporanã, tinde sã contrapunã stãrile de lucruri din cele douã 
epoci, mustrîndu-i ori îmbãrbãtîndu-i pe concetãþeni. 

Haºdeu vedea în trecutul istoric al poporului un îndrumar pentru urmaºi. 
ªi ceea ce nu izbutise sã facã Ioan-Vodã erau chemaþi sã înfãptuiascã oame-
nii din generaþia lui Haºdeu. “Fiecare fapt istoric, afirma scriitorul, este o 
învãþãturã, adresatã într-un moment oarecare ce se va ivi cîndva în viitor... 

Zilele noastre mi se par a fi anume ora care rãspunde la vechea lecþie a lui 
Ioan-Vodã...” 

Monografia lui Haºdeu rãmîne nu numai lucrarea ºtiinþificã cea mai 
cuprinzãtoare ºi mai bogatã în informaþii despre personalitatea ºi domnia 
furtunoasã a acestui erou naþional, plasat de autor la locul ce i se cuvine în 
istoria Moldovei, dar ºi ca o scriere literarã valoroasã, pe care ºi-o revendicã 
cu tot temeiul istoria literaturii moldoveneºti. 
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Monografia 

Termenul provine din fr. monographie. Studiu de adîncime ºi amploare, 
care tinde a epuiza tot ceea ce este de spus în jurul unui subiect de in-
teres public, dintr-un anumit domeniu. Cea mai pretenþioasã formã de 
contribuþie exegeticã ºi documentarã, implicînd din partea autorului nu 
numai erudiþie, dar ºi o viziune criticã, în mãsurã a duce la o valorificare 
a lucrurilor, în adevãrata ºi întreaga lor semnificaþie. În sectorul cercetãrii 
literare, monografia priveºte de obicei fie viaþa ºi opera unui scriitor, fie fe-
nomenul reprezentat de un curent literar, fie destinul unui gen literar, fie 
o problemã de relaþii literare etc. Istoria literarã moldoveneascã cunoaºte 
manifestãri exemplare prin studiul ºtiinþific, consacrat unei anumite teme, 
personalitãþi, tratate fundamental ºi multilateral. De exemplu, monogragia 
lui B.P.Haºdeu “Ioan-Vodã cel Cumplit” — una din cele mai documentate 
monografii din literatura moldoveneascã, bazatã pe izvoare extrem de bo-
gate ºi variate. 

Întrebãri ºi teme 

 1. Activitate în grup. Caracterizaþi-l pe Ioan-Vodã folosind citate din text. 
2. Apreciaþi personal atitudinea lui B. P. Haºdeu faþã de evenimentele descrise în 

lucrare. 

 3. Demonstraþi importanþa ºi mãreþia evenimentelor istorice descrise de 
B. P. Haºdeu în monografia sa, pornind de la citatul extras din drama istoricã a lui 
D. Matcovschi “Ioan-Vodã cel Cumplit”:

Ioan-Vodã: Necazul nostru-i mare, dar am º-o bucurie: 
 Cazacii de la Nipru ne-au auzit chemarea. 
 Deci, nu sînt moldovenii în astã luptã singuri! 
 ªi-i mai voinic voinicul, cînd simte lîngã umãr 
 Un umãr de prieten…”
4. Demonstraþi cã Svircevski, cãpitanul cazacilor, a fost un bun strateg în lupta 

împotriva turcilor (§ 56,57, partea III). 
5. Conspectaþi pasajele mai importante, ce descriu relaþiile de prietenie dintre 

moldoveni ºi popoarele vecine la acel moment istoric. 

 6. Ce ºi de ce impresioneazã astãzi monografia “Ioan-Vodã cel Cumplit”, 
scrisã cu mai bine de o sutã de ani în urmã? 

 7. Depistaþi acele secvenþe din monografie, în care se evidenþiazã patriotismul 
ºi eroismul oamenilor din popor. 

9. Într-o frazã, strãduiþi-vã sã conturaþi tema monografiei “Ioan-Vodã cel Cum-
plit”. 
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 Mihai Eminescu 
(1850–1889)

Mihai Eminescu s-a nãscut la 15 ianuarie 1850 în 
Botoºani. Tatãl sãu, Gheorghe Eminovici, de obîrºie 
din þãrani bucovineni, administreazã în tinereþe, ca 
vechil, moºii boiereºti. Agoniseºte bani ºi cumpãrã 
o moºie la Ipoteºti, aproape de Botoºani. 

Familia lui Gheorghe Eminovici era numeroasã. 
Mihai este al ºaptelea copil din cei unsprezece. 

Om iubitor de carte, G. Eminovici cautã sã 
instruiascã copiii în ºcoli alese. La Cernãuþi, 
M. Eminescu învaþã în clasele III ºi IV de ºcoalã 
primarã, apoi la gimnaziu. Avea mare atracþie de istorie, literaturã, limbi 
strãine, dar nu se împãca cu disciplina ºcolarã. 

Stãpînind la perfecþie limba germanã, M. Eminescu citeºte în traducere 
marile monumente de literaturã universalã. S-a aflat la Cernãuþi ºapte ani. 
A trãit în gazdã la profesorul sãu Aron Pumnul. Cînd Aron Pumnul moare, 
M. Eminescu publicã prima sa poezie “La mormîntul lui Aron Pumnul”, 
scrie o serie de poezii pe care le trimite la revista “Familia”, editatã de Iosif 
Vulcan, la Pesta. Poeziile sînt publicate. Cu aceastã ocazie Vulcan schimbã 
numele tînãrului poet în Eminescu. 

În toamna anului 1869, M. Eminescu devine student al Universitãþii din 
Viena. Citeºte mult, frecventeazã regulat teatrele, scrie ºi publicã poeziile 
“Venere ºi Madonã” ºi “Epigonii” în revista “Convorbiri literare”. 

La Viena, M. Eminescu face cunoºtinþã cu Veronica Micle, care joacã un 
rol însemnat în viaþa poetului. 

Face studii sistematice ºi se pregãteºte de doctorat, dar, hãrþuit de nevoi, 
nu are posibilitatea sã facã teza de doctorat. Este hotãrît sã munceascã. Devi-
ne director al bibliotecii centrale din Iaºi, apoi — revizor ºcolar. În acest timp 
face cunoºtinþã cu Ion Creangã. 

Dupã cîþiva ani de muncã extrem de istovitoare, Eminescu, omul care se 
bucura în tinereþe de o sãnãtate excepþionalã, îmbãtrîneºte înainte de vreme. 
Conºtiinþa poetului se întunecã. Cu bani adunaþi de prieteni este trimis la un 
sanatoriu din Viena. În vara anului 1885 se trateazã la Odesa. 

Ultimii ani ai vieþii sînt o lungã agonie a conºtiinþei poetului. La 15 iunie 
1889, dupã o dureroasã ºi zbuciumatã viaþã, Mihai Eminescu pleacã dintre 
cei vii. De la poet n-a rãmas nici urmã de avere. Toatã viaþa lui n-a avut mai 
mult decît o mãsuþã simplã de brad, douã scaune ºi o ladã de cãrþi. În schimb, 
a lãsat o operã nemuritoare, care, înaintînd în timp, capãtã o importanþã din 
ce în ce mai mare. 

…Poetului i se mai ameliorase sãnãtatea. Nu fãrã ajutorul tratamentului 
urmat la liman. La acea vreme sanatoriul de la Kuialnik — un sãtiºor de lîngã 
Odesa — devenise celebru. 
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Nãmolul de la Kuialnik, despre care scria Eminescu “mã coc în glod de 
30 de grade Reaumur” — o substanþã cu culoare cenuºie-întunecatã, cu 
miros înþepãtor de amoniac ºi hidrogen sulfurat — era extras de pe fundul 
Limanului ºi adus cu o luntre trasã de funii de edecari la mal, iar de aici — 
la bãile stabilimentului. Odatã folosit, e transportat cu aceeaºi luntre ºi ar-
uncat, pentru “regenerare”, din nou în lac — la o distanþã de “150 stînjeni 
de la mal”. 

În timpul tratãrii poetului nostru la Odesa, nãmolul era “servit” pa-
cienþilor în diverse modalitãþi: sub forma unor bãi numite “egiptene”, de 
pildã. Procedura era efectuatã chiar pe malul Limanului: bolnavul se ungea 
cu un strat de noroi ºi stãtea întins la soare, pînã cînd noroiul se usca, în-
cepînd a se coji, dupã care suferindul îl spãla, scufundîndu-se în apa lacu-
lui... 

Dupã ce pleacã de la Kuialnik, Eminescu se mutã la Odesa “într-un 
hotel de mîna a treia — “Strasburg”, în aºteptarea vizãrii paºaportului ºi 
a “francilor” de drum. Nu-i rãmãseserã bani nici sã se ducã “la cafenea 
mãcar”. 

Îi scria la 2 septembrie lui Novleanu: “eu am fost, pot zice, cel din urmã 
care a pãrãsit stabilimentul”. Plecase probabil din Kuialnik la 1 septembrie, 
cînd se achitase cu medicul, plãtindu-i suta de ruble — costul tratamentului, 
cãci, preciza poetul, “banii i-am primit abia ieri”, adicã la întîi al lui rãpci-
une. 

Clãdirea hotelului se afla pe strada Ekaterinskaia, 46 ºi aparþinea propri-
etarului Gurfinkel. 

La Odesa ar fi trecut numaidecît pe lîngã actualul local al Teatrului de 
Operã ºi balet. În acele zile clãdirea era înveºmîntatã în schele ºi agitaþia din 
jurul ei — deosebitã, lucrãrile de executare fiind în toiul lor. 

Ar fi vãzut multe clãdiri ale secolului sãu — ori mai degrabã acestea l-ar 
fi vãzut pe el — între care cea a Universitãþii de.pe fosta stradã Dvorianaia, 
unde aveau loc congresele pedagogice de la Sudul Rusiei, iniþiatorul cãro-
ra era “inspectorul þinutal cneazul Dabija”, un moldovan care “înviorase 
învãþãmîntul”, lansînd ºi ideea organizãrii la Chiºinãu a unui seminar ce ar 
pregãti învãþãtori pentru ºcolile din Basarabia. 

Ar fi rãtãcit ºi prin Moldovanca, intrigîndu-1 poate denumirea mahala-
lei, pe la “bariera Tiraspolului”, unde se aflau în jurul lui 1885 “o pãdure de 
mori”. 

Tot în acele zile, înainte de a se îmbarca în tren, ni-1 închipuim pe poet 
trecînd pe lîngã palatele Voronþov sau privind la bustul lui Richelieux din 
capul scãrilor Potiomkin, îmbrãcat într-o togã, încoronat cu laur ºi cu un 
papirus de legi în mînã, semãnînd mai degrabã cu un poet latin — poate cu 
Ovidiu cel scrutînd depãrtãrile de peste mare cãtre þara din care a fost exi-
lat — decît cu un administrator... 

Îl vedeam în acele zile pe întristatul Eminescu coborînd scãrile Potiom-
kin, cãrora pe atunci odesiþii le spuneau Marile Trepte cãtre Marea Eternã, 
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pe care-a cîntat-o atît ºi pe care nu o vãzuse decît în trecerea lui de cîteva zile 
la Kionigsberg. 

De acolo, de pe þãrm ar fi urmãrit zbuciumul valurilor ºi-n gînd i-ar fi 
revenit rînduri ceva mai vechi: 

Mai am un singur dor — 
În liniºtea serii 
Sã mã lãsaþi sã mor 
La marginea mãrii... 

Atunci îºi închipui iar dialogul sãu de mai demult cu Odin-zeul. 
— De unde vii? întreabã Odin blînd. 
— Am rãsãrit din fundul Mãrii Negre. Ca un Luceafãr am trecut prin 

lume... 
Ca un Luceafãr a trecut ºi poetul prin lume... Lãsînd în urma lui Lumina... 

Eterna ºi nestinsa luminã a gîndurilor sale... 
Îl vedeam aievea acolo, trist ºi abãtut, stînd pe þãrmul mãrii ºi contem-

plînd-o în acele zile de toamnã ore în ºir... 
Acum, dupã aproape o sutã de ani, cred cã, reînviat printr-o minune, 

Eminescu ar putea recunoaºte Odesa, aceastã “perlã a Sudului”, numai dupã 
murmurul mãrii... 

A mãrii celei fãrã de vîrstã... 

Teme ºi întrebãri 

1. Citiþi monografia lui C. Popovici “Viaþa lui M. Eminescu”, aflaþi informaþii 
suplimentare despre pãrinþii poetului ºi povestiþi-le clasei. 

2. Expuneþi rezumativ scurtele date informative despre M. Eminescu. 

 3. Activitate în grup. În urma lecturii articolului “Eminescu la Odesa” 
(“Luceafãrul” ¹25, 26, 2007), alcãtuiþi harta micului traseu parcurs de poet pînã 
ajungea la mare. 

 4. Alcãtuiþi planul expunerii articolului “Ultimul locatar al hotelului” 
(“Luceafãrul” ¹ 26, 2007, pag.7), din care aflãm cã “unul din ultimii locatari vor-
bea într-o moldoveneascã perfectã”. Cine este acest locatar? 

SARA PE DEAL 

Seara pe deal buciumul sunã cu jale, 
Turmele-l urc, stelele scapãrã-n cale 
Apele plîng, clar izvorînd în fîntîne; 
Sub un salcîm, dragã, m-aºtepþi tu pe mine. 

Luna pe cer trece-aºa sfîntã ºi clarã, 
Ochii tãi mari cautã-n frunza cea rarã, 
Stelele nasc umezi pe bolta seninã, 
Pieptul de dor, fruntea de gînduri þi-e plinã. 
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Nourii curg, raze-a lor ºiruri despicã, 
Streºine vechi casele-n lunã ridicã, 
Scîrþîie-n vînt cumpãna de la fîntînã, 
Valea-i în fum, fluiere murmurã-n stînã. 

ªi osteniþi oameni cu coasa-n spinare 
Vin de la cîmp; toaca rãsunã mai tare, 
Clopotul vechi umple cu glasul lui seara, 
Sufletul meu arde-n iubire ca para. 

Ah! în curînd satul în vale-amuþeºte; 
Ah! în curînd pasu-mi spre tine grãbeºte: 
Lîngã salcîm sta-vom noi noaptea întreagã, 
Ore întregi spune-þi-voi cît îmi eºti dragã. 

Ne-om rãzima capetele-unul de altul 
ªi surîzînd vom adormi sub înaltul, 
Vechiul salcîm. — Astfel de noapte bogatã, 
Cine pe ea n-ar da viaþa lui toatã? 

Sugestii analitice 

Sara pe deal este o idilã, în care, pe fondul afectiv, creat de sentimentul 
naturii, se constituie ºi se amplificã sentimentul iubirii, pe mãsurã ce core-
lativul sãu, adicã sentimentul de tristeþe, scade. Starea de poezie este creatã 
prin expresiile: “buciumul sunã cu jale”, “apele plîng”, care, prin sugestiile lor, 
prin iradierea celui mai puternic sentiment, adicã melancolia, angajeazã pe 
cititor în perceperea afectivã a imaginilor vizuale ºi auditive: “Turmele-l urc, 
stelele scapãrã-n cale, /Apele plîng, clar izvorînd în fîntîne”, din care iradiazã 
sentimentul naturii. 

Corespondenþa dintre conºtiinþa universalã, exprimatã prin simbolul luna, 
ºi conºtiinþa individualã, exprimatã prin simbolul ochi, are la bazã princi-
piul feminin, în dimensiunea cãruia iubita ºi luna sînt ipostaze: “Luna pe cer 
trece-aºa sfîntã ºi clarã, / Ochii tãi mari cautã-n frunza cea rarã”. 

Imaginile din catrenele 3-4 sînt alcãtuite prin metonimii ºi simboluri: 
“Nourii curg, raze-a lor ºiruri despicã”. Imaginile simbolice ºi auditive din 
versul: “Scîrþîie-n vînt cumpãna de la fîntînã” sugereazã cînceptul de armonie 
ºi echilibru prin simbolul cumpãna ºi conceptul de conºtiinþã prin simbolul 
fîntîna. Conceptul de armonie va fi reluat prin simbolul fluiere, care intrã 
în alcãtuirea sintagmei-modul “fluiere murmurã-n stînã”ºi este, în acelaºi 
timp, o metonimie, fiindcã substituie omul care cîntã. Fondul afectiv, ge-
nerat de aceste imagini, se concentreazã în versul: “Clopotul vechi împle cu 
glasul lui seara” ºi se sublimeazã, devenind iubire: “Sufletul meu arde-n iubire 
ca para”. Sentimentul de iubire, raportat la iubitã, este static: “m-aºtepþi tu 
pe mine”, fiindcã principiul feminin este pasiv; raportat la poet, el este di-

I. Vieru. “În doi”
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namic, fiindcã principiul masculin este activ: “pasu-mi spre tine grãbeºte”. 
Iubirea determinã unirea dintre poetul arhetip, construit pe principiul mas-
culin, ºi iubita, construitã ca ipostazã a principiului feminin: “sta-vom noi 
noaptea întreagã”. Pronumele personal noi devine cuvînt-cheie, fiindcã în el 
se concentreazã sensul sentimentului de iubire, care uneºte. Actul este arhe-
tipal, fiindcã iubita este natura, este luna, este principiul feminin, iar poetul 
este principiul masculin, spiritul, centru al universului, Fãt-Frumos, Sfîn-
tul Soare, sugerat ca mit într-o devenire, care se va desãvîrºi în Luceafãrul. 
Sentimentul de iubire are o ascensiune nuanþatã, gradatã. Raportat la iubitã, 
este “aºteptare” ºi “cãutare”, “dor” ºi “gînduri” (“Pieptul de dor, fruntea de 
gînduri þi-e plinã”), iar raportat la poet, devine “foc” (“Sufletul meu arde-n 
iubire ca para”), aºa cum Luceafãrul vine la fata de împãrat: “scãldat în foc de 
soare”. Se sugereazã miturile Sfîntul Soare ºi Sfînta Lunã în ipostazele antro-
pomorfe poetul ºi iubita. Unitatea lor genereazã echilibrul cosmic, sugerat de 
simbolul “cumpãna”, de unde o anume înþelegere legicã, de ridicare la nivel 
de conºtiinþã, de comuniune între om ºi univers. 

Caracterul filozofic este exprimat prin conceptele, principiile, legile, sim-
bolurile sugerate prin context. 

Ritmul este viaþa. Universul se recreeazã mereu, este viu, are o continuã 
metamorfozã, de aceea este fireascã prezenþa principiilor primordiale: apa 
(“apele plîng”), focul (“arde ca para”), pãmîntul (“deal”), aerul (“vînt”). Ele 
alcãtuiesc, împreunã cu poetul, principiul masculin, iubita — principiul fe-
minin, un context arhetipal fundamental, care potenþeazã textul. Sînt suge-
rate ºi principiile kantiene timpul’ºi spaþiul (Sara pe deal). 

Caracterul filozofic este amplu dezvoltat de textul poeziei Eco, din care 
Sara pe deal este un fragment. 

Sara pe deal este o ars poetica ºi conþine modelul estetic eminescian ro-
mantic cu elemente de clasicism, realism, baroc, sintetizate în concepte-
le-cheie ale acestor programe estetice. 

Structura romanticã este iradiatã prin conceptul de lume ca univers al 
afectului, fiindcã tema, eroii, conflictul, subiectul sînt structurate pe senti-
mentele de iubire, tristeþe, dragoste faþã de naturã. 

Contextul poeziei Eco, din care face parte Sara pe deal, este romantic, 
fiindcã eroii sînt excepþionali, în împrejurãri excepþionale arhetipale. 

Elementele clasiciste sînt sugerate de caracterul general-uman al eroilor. 
Elementele realiste sînt sugerate de faptul cã tema, eroii, conflictul, su-

biectul sînt luate din realitatea socialã: “ªi osteniþi oameni cu coasa-n spinare / 
Vin de la cîmp”. Avem sugeratã prezenþa omului prin “buciumul sunã cu jale”, 
“fluiere murmurã-n stînã”, “toaca rãsunã”, “casele-n lunã ridicã”. Elemente-
le filozofice se integreazã în trãsãtura scientistã a realismului. 

Sara pe deal este o ars poetica ºi fiindcã în ea gãsim trãsãturi ale stilului 
unic eminescian: muzicalitatea, simbolurile ºi contextul arhetipal, metafore-
le ºi metonimiile unice (“fluiere murmurã”, “buciumul sunã”, “Streºine vechi 
casele-n lunã ridicã”), vibraþia adîncã a sufletului, melancolia, rimele rare, 
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alternanþa ritmurilor, densitatea ºi claritatea, miturile populare, cosmiciza-
rea, dorul. În ea gãsim cîntecul “frumos ca din rai”, care transfigureazã reali-
tatea, definind un concept despre poet ºi poezie. 

Lirica intimã 

Termenul liricã provine din fr. lyrique, lat. lyricus, gr. lyrikos(cf. lyra “lirã”) 
ºi desemneazã totalitatea producþiilor poetice care se subsumeazã categoriei 
estetice a liricului, reprezentã o organizare nemijlocitã a impulsurilor inte-
rioare ale scriitorului, înãlþate spre valori general umane ºi simbolice. Lirica 
este forma primarã a poeziei. 

Poezia liricã poate fi numitã ºi manifestare originalã a sensibilitãþii unui 
poet. Sentimentul personal depinde de obiectul pe care îl exprimã. Uneori 
obiectul este interior, alteori exterior individualitãþii poetului. 

În lirica eminescianã obiectul poeziei îl formeazã neliniºtea interioarã a 
poetului, gîndurile ºi sentimentele lui în faþa existenþei omeneºti. De aceea 
poezia eminescianã e personalã ca formã ºi individualã ca fond, deoarece 
exprimã concepþia lui M. Eminescu despre lume, este expresia personalã a 
sentimentelor ºi ideilor individuale. 

Teme ºi întrebãri 

1. Consultaþi Dicþionarul explicativ pentru a afla sensul cuvîntului “idilã”. 
Demonstraþi cã “Sara pe deal” este idilã. 

2. Activitate în grup. Aduceþi exemple convingãtoare, care ar demoanstra carac-
terul filozofic al poeziei “Sara pe deal”. 

3. Activitate în perechi. Selectaþi din textul poeziei-idilã mijloacele artistice folo-
site de poet pentru a-ºi exprima sentimentele. 

 4. În baza cîtorva versuri, identificaþi felul rimei în “Sara pe deal” ºi “Floare 
albastrã”. 

Text pentru rubrica “Lecturã individualã” 

M. Eminescu 

FLOARE ALBASTRÃ 

“Iar te-ai cufundat în stele 
ªi în nori ºi-n ceruri nalte? 
De nu mai uita încalte, 
Sufletul vieþii mele 

Înzadar rîuri în soare 
Grãmãdeºte a ta gîndire 
ªi cîmpiile Asire 
ªi întunecata mare. 

Piramidele-nvechite 
Urcã-n cer vîrful lor mare — 
Nu catã în depãrtare 
Fericirea ta, iubite!” 

Astfel zise mititica, 
Dulce netezindu-mi pãrul, 
Ah! Ea spuse adevãrul; 
Eu am rîs, n-am zis nimica. 
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“Hai în codrul cu verdeaþã, 
Und’ izvoare plîng în vale, 
Stînca stã sã se prãvale 
În prãpastia mãreaþã. 

Acolo-n ochi de pãdure, 
Lîngã trestia cea linã 
ªi sub bolta cea seninã 
Vom ºedea în foi de mure. 

ªi mi-i spune atunci poveºti, 
ªi minciuni cu-a ta guriþã; 
Eu pe-un fir de romaniþã 
Voi cercã de mã iubeºti. 

ªi de-a soarelui cãldurã 
Voi fi roºie ca mãrul, 
Mi-oi desface de-aur pãrul 
Sã-þi astup cu dînsul gura. 

De mi-i da o sãrutare, 
Nime-n lume n-a s-o ºtie, 
Cãci va fi sub pãlãrie — 
ªi-apoi cine treabã are? 

Cînd prin crengi s-a fi ivit 
Luna-n noaptea cea de varã 
Mi-i þinea de subsioarã, 
Te-oi þinea de dupã gît. 

Pe cãrare-n bolþi de frunze 
Apucînd spre sat în vale, 
Ne-om da sãrutãri pe cale 
Dulci ca florile ascunse. 

ªi sosind l-al porþii prag, 
Vom vorbi-n întunecime; 
Grija noastrã n-aib-o nime: 
Cui ce-i pasã de eºti drag?” 

Înc-o gurã — ºi dispare… 
Ca un stîlp eu stam în lunã! 
Ce frumoasã, ce nebunã 
E albastra-mi dulce floare! 

………………………….. 

ªi te-ai dus, dulce minune, 
ªi-a murit iubirea noastrã; 
Floare-albastrã! floare-albastrã!.. 
Totuºi este trist în lume. 

Elegii ºi sonete 

Poezia liricã eminescianã se distinge prin nobleþea sentimentelor, dãruire 
ºi aspiraþii spre etern. La M. Eminescu sentimental tristeþei, despãrþirea, 
neînþelegerea în dragoste capãtã nuanþe de sublim, adicã sentimente 
înãlþãtoare. Eminescu este autorul unor elegii în care delicateþea sentimentu-
lui atinge cele mai înalte culmi ale artei. Printre elegiile eminesciene trebuie 
menþionate poeziile “De ce nu-mi vii” ºi “A ruginit frunza din vii”, intrate în 
repertoriul folcoric popular. 
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O, MAMÃ… 

O mama, dulce mamã, din negura de vremi 
Pe freamãtul de frunze la tine tu mã chemi; 
Desaupra criptei negre a sfîntului mormînt 
Se scuturã salcîmii de ploaie ºi de vînt, 
Se bat încet din ramuri, îngînã glasul tãu… 
Mereu se vor tot bate, tu vei dormi mereu. 

Cînd voi muri, iubito, la creºtet sã nu-mi plîngi; 
Din teiul sfînt ºi dulce o ramurã sã-mi frîngi, 
La capul meu cu grijã tu ramura s-o-ngropi, 
Asupra ei sã cadã a ochilor tãi stropi; 
Simþi-o-voi odatã umbrind mormîntul meu… 
Mereu va creºte umbra-i, eu voi dormi mereu. 

Iar dacã împreunã va fi ca sã murim, 
Sã nu ne ducã-n triste zidiri de þintirim: 
Mormîntul sã ni-l sape la margine de rîu, 
Ne punã-n încãperea aceluiaºi sicriu, 
De-a pururea aproape vei fi de sînul meu… 
Mereu va plînge apa, noi vom dormi mereu. 

Sugestii analitice 

Elegia “O, mamã…” exprimã starea poetului în faþa morþii. M. Eminescu 
vede moartea ca o contopire a omului cu natura. Poetul e departe de a adopta 
punctul de vedere religios al raiului ºi al iadului care ar fi sortit oamenilor dupã 
moarte. Omul este o creaþie a naturii ºi dupã moarte el se întoarce în sînul ei. 

În elegie domneºte o deosebitã atmosferã de gingaºie, blîndeþe ºi resemna-
re dureroasã, iar lirismul e de o puritate tot atît de mãreaþã ºi simplã ca ºi cel 
din nemuritoarea baladã popularã “Mioriþa”. 

O, mamã, dulce mamã, din negura de vremi 
Pe freamãtul de frunze la tine tu mã chemi; 
Deasupra criptei negre a sfîntului mormînt 
Se scuturã salcîmii de ploaie ºi de vînt, 
ªi bat încet din ramuri, îngînã glasul tãu… 
Mereu se vor tot bate, tu vei dormi mereu. 

În elegia “O, mamã…” nu se întîlnesc metafore aparte, dar cuvintele sim-
ple devin metafore. “Din negura de vremi” sugereazã veºnicia ºi, ca întot-
deauna, e legat de pãmîntescul “freamãt de frunze”. În versul “Se scuturã 
salcîmii de ploaie ºi de vînt” nu e nici o metaforã, dar versul în întregime e 
metafora despãrþirii. 
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În elegie sînt prezente atributele poeziei romantice: arborele, mormîntul, 
murmurul apei. Iar ceea ce e pur eminescian este emoþia puternicã, pe care 
o trezeºte chipul neºters al mamei, dorinþa lui de a afla liniºtea eternã în mij-
locul naturii. 

Se ºtie cã elegia este o specie a poeziei lirice, în care este exprimat un sen-
timent de melancolie într-o formã gingaºã, graþioasã, fiind însoþit totodatã ºi 
de elemente de meditaþie. 

Teme ºi întrebãri 

1. Elegia “O, mamã…” nu e lipsitã de mijloace artistice. Selectaþi-le din text. 

 2. Deduceþi gîndul principal al fiecãrei strofe a poeziei; încercaþi sã faceþi 
rezumatul strofelor. 

3. Comparaþi elegia “O, mamã…” cu “Mai am un singur dor” (rubrica “Lecturã 
individualã”) ºi determinaþi ce au comun aceste douã opere. 

4. Identificaþi sensurile cuvintelor “dulce”, “plînge”, “a dormi” în text. Alcãtuiþi 
propoziþii cu sensurile proprii ale acestor cuvinte. 

CÎND ÎNSUªI GLASUL 

Cînd însuºi glasul gîndurilor tace, 
Mã-ngînã cîntul unei dulci evlavii — 
Atunci te chem; 

chemarea-mi asculta-vei? 
Din neguri reci plutind 

te vei desface? 

Puterea nopþii blînd însenina-vei 
Cu ochii mari ºi purtãtori de pace? 
Rãsai din umbra vremilor încoace, 
Ca sã te vãd venind — 

ca-n vis, aºa vii! 

Cobori încet... 
aproape, mai aproape, 

Te pleacã iar zîmbind 
peste-a mea faþã, 

A ta iubire c-un suspin arat-o, 

Cu geana ta m-atinge pe pleoape, 
Sã simt fiorii strîngerii în braþe — 
Pe veci pierduto, vecinic adorato! 
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Sugestii analitice 

Poezia este o idilã. Poetul îºi reaminteºte un moment fericit, determinat 
de prezenþa iubitei. 

Tema iubirii se împleteºte cu renunþarea, care determinã dobîndirea 
liniºtii, a echilibrului ºi armoniei interioare, exprimatã prin versurile: “Cînd 
însuºi glasul gîndurilor tace, /Mã-ngînã cîntul unei dulci evlavii”. Acest mo-
ment de echilibru face posibilã apariþia icoanei iubitei în oglinda conºtiinþei 
ºi o cheamã, fiind convins cã, pe teritoriul conºtiinþei, poate comunica cu 
iubita devenitã înger ºi trecutã în eternitate: “Atunci te chem; chemarea-mi 
asculta-vei?/Din neguri reci plutind te vei desface ?”. 

Iubirea ca amintire, iubita ca icoanã este o altã nuanþã a temei iubirii în 
poezia lui Eminescu. Poetul se întreabã dacã puterea iubirii va mai putea re-
aduce, pentru o clipã, imaginea iubitei: “Rãsai din umbra vremilor încoace, /
Ca sã te vãd venind — ca-n vis, aºa vii !”. 

Reconstituirea imaginii iubitei, aplecatã deasupra sa, zîmbetul ei îl 
retrãieºte cu intensitate: “Te pleacã iar zîmbind peste-a mea faþã, /A ta iubire 
c-un suspin arat-o”. 

Iubirea rãmîne în sufletul poetului dupã stingerea din viaþã a iubitei ºi este 
atît de intensã, încît îi dã retrãirea senzaþiei cã iubita este o prezenþã vie, 
fizicã, apropiatã: “Cu geana ta matinge pe pleoape, / Sã simt fiorii strîngerii în 
braþe”. 

M. Eminescu a scris cele mai desãvîrºite sonete nu numai în literatura 
clasicã moldoveneascã; ele stau alãturi de cele mai frumoase sonete din lite-
ratura universalã. 

Sonetul “Cînd însuºi glasul...” e cel mai profund ºi mai emoþionant. În 
sonet hotarul dintre vis ºi realitate nu e statornicit, anume pentru a-l lãsa pe 
cititor în profunda atmosferã de melancolie ºi blîndã nostalgie. Ultimul vers 
“Pe veci pierduto, vecinic adorato!” e unul din cele mai patetice versuri emi-
nesciene, smuls din adînca lui durere ºi a dragostei pierdute. 

Sonetele eminesciene (“Afarã-i toamnã”, “Sînt ani la mijloc...”, “Cînd 
însuºi glasul...”) tind sã reînvie chipul femeii dragi. Poetul îºi imagineazã 
apariþia ei, îºi aduce aminte cã despãrþirea de iubitã e realã ºi nu ascunde 
acest fapt. Lui M. Eminescu nu-i place acel romantism care pluteºte în lu-
mea viselor deºarte. Sonetele lui trezesc senzaþia de glacial, redatã sugestiv 
prin mîinile reci ale iubitei, prin neguri reci. 

Sonetul, ca specie a poeziei lirice, este o poezie din paisprezece versuri, re-
partizate în patru strofe. Primele douã strofe sînt catrene cu rime îmbrãþiºate, 
iar ultimele douã strofe sînt terþine cu rime încruciºate. Din cauza cã sone-
tul se supune acestor riguroase reguli, el este cînsiderat formã fixã în poezia 
liricã. 
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Teme ºi întrebãri 

1. Identificaþi cîte silabe conþine sonetul eminescian; determinaþi felul piciorului 
metric. 

 2. Activitate în perechi. În sonetul “Cînd însuºi glasul...” se întîlneºte fasci-
nanta metaforã “neguri reci”. Ce simbolizeazã aceste neguri? E acelaºi simbol ca ºi 
în “O, mamã...”? 

3. Activitate în grup. Citiþi sonetul “Veneþia” (rubrica “Lecturã individualã”) 
ºi aflaþi ce simbolizeazã Okeanos, Veneþia ºi San Marc. Care din ei este simbolul 
tinereþii eterne ºi care — aspectul morþii? 

4. Relataþi despre structura poeticã a sonetului. 

 5. Pregãtiþi planul unei lecþii-proiect “Simbolurile timpului, ale vieþii ºi natu-
rii în elegiile ºi sonetele eminesciene”. Selectaþi materiale pentru aceastã lecþie. 

Text pentru rubrica “Lecturã individualã” 

M. Eminescu 

MAI AM UN SINGUR DOR 

Mai am un singur dor: 
În liniºtea serii 
Sã mã lãsaþi sã mor 
La marginea mãrii; 

Sã-mi fie somnul lin 
ªi codrul aproape, 
Pe-ntinsele ape 
Sã am un cer senin. 

Nu-mi trebuie flamuri, 
Nu voi sicriu bogat, 
Ci-mi împletiþi un pat 
Din tinere ramuri. 

ªi nime-n urma mea 
Nu-mi plîngã la creºtet, 
Doar toamna glas sã dea 
Frunziºului veºted. 

Pe cînd cu zgomot cad 
Izvoarele-ntruna, 

Alunece luna 
Prin vîrfuri lungi de brad. 

Pãtrunzã talanga 
Al serii rece vînt, 
Deasuprã-mi teiul sfînt 
Sã-ºi scuture creanga. 

Cum n-oi mai fi pribeag 
De-atunci înainte, 
M-or troieni cu drag 
Aduceri aminte. 

Luceferi ce rãsar 
Din umbrã de cetini, 
Fiindu-mi prieteni, 
O sã-mi zîmbeascã iar. 

Va geme de patemi 
Al mãrii aspru cînt... 
Ci eu voi fi pãmînt 
În singurãtate-mi. 
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M. Eminescu 

VENEÞIA 

S-a stins viaþa falnicei Veneþii, 
N-auzi cîntãri, nu vezi 

lumini de baluri; 
Pe scãri de marmurã, 

prin vechi portaluri, 
Pãtrunde luna, înãlbind pereþii. 

Okeanos se plînge pe canaluri... 
El numa-n veci e-n floarea tinereþii, 
Miresei dulci i-ar da suflarea vieþii, 
Izbeºte-n ziduri vechi, 

sunînd din valuri. 

Ca-n þintirim tãcere e-n cetate. 
Preot rãmas din a vechimii zile, 
San Marc sinistru miezul nopþii bate. 

Cu glas adînc, cu graiul de Sibile, 
Rosteºte lin în clipe cadenþate: 
“Nu-nvie morþii — e-n zadar, copile!” 

Poezia de revoltã ºi criticã socialã 

Clasificarea poeziei eminesciene prezintã nu puþine dificultãþi, deoarece în 
creaþia poetului toate temele se întrepãtrund. Chiar ºi în poezia liricã pãtrund 
teme sociale. Nesinceritatea, vanitatea ºi interesul — condiþii ale vieþii co-
tidiene burgheze — e firesc sã se rãsfrîngã negativ ºi în relaþiile omeneºti de 
dragoste. În unele creaþii ca “Junii corupþi”, “Împãrat ºi proletar” tematica 
socialã predominã. 

M. Eminescu 

ÎMPÃRAT ªI PROLETAR 

Pe bãnci de lemn, în scunda tavernã mohorîtã, 
Unde pãtrunde ziua printre fereºti murdare, 
Pe lîngã mese lunge, stãtea posomorîtã, 
Cu feþe-ntunecoase, o ceatã pribegitã, 
Copii sãraci ºi sceptici ai plebei proletare. 
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Ah! zise unul, spuneþi cã-i omul o luminã 
Pe lumea asta plinã de-amaruri ºi de chin? 
Nici o scînteie-ntr-însul nu-i candidã ºi plinã, 
Murdarã este raza-i ca globul cel de tinã, 
Asupra cãrui dînsul domneºte pe deplin. 

Spuneþi-mi ce-i dreptatea? Cei tari se îngrãdirã 
Cu-averea ºi mãrirea în cercul lor de legi; 
Prin bunuri ce furarã, în veci vezi cum conspirã 
Contra celor ce dînºii la lucru-i osîndirã 
ªi le subjugã munca vieþii lor întregi. 

Unii plini de plãcere petrec a lor viaþã, 
Trec zilele voioase ºi orele surîd. 
În cupe vin de ambrã, iarna grãdini, verdeaþã, 
Vara petreceri, Alpii cu frunþile de gheaþã — 
Ei fac din noapte ziuã º-a zilei ochi închid. 

Virtutea pentru dînºii ea nu existã. Însã 
V-o predicã, cãci trebui sã fie braþe tari, 
A statelor greoaie care trebuie-mpinse 
ªi trebuiesc luptate rãzboaiele aprinse, 
Cãci voi murind în sînge, ei pot sã fie mari. 

ªi flotele puternice º-armatele fãloase, 
Coroanele ce regii le pun pe fruntea lor, 
ª-acele milioane, ce în grãmezi luxoase 
Sînt strînse la bogatul, pe cel sãrac apasã, 
ªi-s supte din sudoarea prostitului popor. 

Religia — o frazã de dînºii inventatã 
Ca cu a ei putere sã vã aplece-n jug, 
Cãci de-ar lipsi din inimi speranþa de rãsplatã, 
Dupã ce-amar muncirãþi mizeri viaþa toatã, 
Aþi mai purta osînda ca vita de la plug? 

Cu umbre, care nu sînt, v-a-ntunecat vederea 
ªi v-a fãcut sã credeþi cã veþi fi rãsplãtiþi... 
Nu! moartea cu viaþa a stins toatã plãcerea — 
Cel ce în astã lume a dus numai durerea 
Nimic n-are dincolo, cãci morþi sînt cei muriþi. 

Minciuni ºi fraze-i totul ce statele susþine, 
Nu-i ordinea fireascã ce ei a fi susþin; 
Averea sã le aperi, mãrirea º-a lor bine, 
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Ei braþul tãu înarmã ca sã loveºti în tine, 
ªi pe voi contra voastrã la luptã ei vã mîn. 

De ce sã fiþi voi sclavii milioanelor nefaste, 
Voi, ce din munca voastrã abia puteþi trãi? 
De ce boala ºi moartea sã fie partea voastrã, 
Cînd ei în bogãþia cea splendidã ºi vastã 
Petrec ca ºi în ceruri, n-au timp nici de-a muri? 

De ce uitaþi cã-n voi e ºi numãr ºi putere? 
Cînd vreþi, puteþi prea lesne pãmîntul sã-mpãrþiþi. 
Nu le mai faceþi ziduri unde sã-nchid-avere, 
Pe voi unde sã-nchidã, cînd împinºi de durere 
Veþi crede c-aveþi dreptul ºi voi ca sã trãiþi. 

Ei îngrãdiþi de lege, plãcerilor se lasã, 
ªi sucul cel mai dulce pãmîntului i-l sug; 
Ei cheamã-n voluptatea orgiei zgomotoase 
De instrumente oarbe a voastre fiici frumoase: 
Frumseþile-ne tineri bãtrînii lor distrug. 

ªi de-ntrebaþi atuncea, vouã ce vã rãmîne? 
Munca, din care dînºii se-mbatã în plãceri, 
Robia viaþa toatã, lacrimi pe-o neagrã pîine, 
Copilelor pãtate mizeria-n ruºine... 
Ei tot, ºi voi nimica; ei cerul, voi dureri! 

De lege n-au nevoie — virtutea e uºoarã 
Cînd ai ce-þi trebuieºte... Iar legi sînt pentru voi, 
Vouã vã pune lege, pedepse vã mãsoarã 
Cînd mîna v-o întindeþi la bunuri zîmbitoare, 
Cãci nu-i iertat nici braþul teribilei nevoi. 

Zdrobiþi orînduiala cea crudã ºi nedreaptã, 
Ce lumea o împarte în mizeri ºi bogaþi! 
Atunci cînd dupã moarte rãsplatã nu v-aºteaptã, 
Faceþi ca-n astã lume sã aibã parte dreaptã, 
Egalã fiecare, ºi sã trãim ca fraþi! 

Sfãrmaþi statuia goalã a Venerei antice, 
Ardeþi acele pînze cu corpuri de ninsori; 
Ele stîrnesc în suflet ideea neferice 
A perfecþiei umane ºi ele fac sã pice 
În ghiarele uzurei copile din popor! 
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Sfãrmaþi tot ce aþîþã inima lor bolnavã, 
Sfãrmaþi palate, temple, ce crimele ascund, 
Zvîrliþi statui de tirani în foc, sã curgã lavã, 
Sã spele de pe pietre pînã ºi urma slavã 
Celor ce le urmeazã pîn’ la al lumii fund! 

Sfãrmaþi tot ce aratã mîndrie ºi avere, 
O! dezbrãcaþi viaþa de haina-i de granit, 
De purpurã, de aur, de lacrimi, de urît, 
Sã fie un vis numai, sã fie o pãrere, 
Ce fãr’ de patimi trece în timpul nesfîrºit, 

Zidiþi din dãrmãture gigantici piramide 
Ca un memento mori pe al istoriei plan; 
Aceasta este arta ce sufletu-þi deschide 
Naintea veciniciei, nu corpul gol ce rîde 
Cu mutra de vîndutã, cu ochi vil ºi viclean. 

O! aduceþi potopul, destul voi aºteptarãþi 
Ca sã vedeþi ce bine prin bine o sã ias’; 
Nimic! Locul hienei îl luã cel vorbareþ, 
Locul cruzimii vechie, cel lins ºi pismãtãreþ, 
Formele se schimbarã, dar rãul a rãmas. 

Atunci vã veþi întoarce la vremile aurite, 
Ce mitele albastre ni le ºoptesc ades, 
Plãcerile egale egal vor fi-mpãrþite, 
Chiar moartea cînd va stinge lampa vieþii finite, 
Vi s-a pãrea un înger cu pãrul blond ºi des. 

Atunci veþi muri lesne fãrã de-amar ºi grijã, 
Feciorii-or trãi-n lume cum voi aþi vieþuit, 
Chiar clopotul n-a plînge cu limba lui de schijã 
Pentru acel de care norocul avu grijã; 
Nimeni de-a plînge n-are, el traiul ºi-a trãit. 

ªi boale ce mizeria º-averea nefireascã 
Le nasc în oameni, toate cu-ncetul s-or topi; 
Va creºte tot ce-n lume este menit sã creascã, 
Va bea pîn-în fund cupa, pîn’ va vrea s-o zdrobeascã, 
Cãci va muri cînd nu va avea la ce trãi. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pe malurile Senei, în faeton de galã, 
Cezarul trece palid, în gînduri adîncit; 
Al undelor greu vuiet, vuirea în granit 
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A sute d-echipajuri, gîndirea-i n-o înºalã; 
Poporul loc îi face tãcut ºi umilit. 

Zîmbirea lui deºteaptã, adîncã ºi tãcutã, 
Privirea-i ce citeºte în suflete-omeneºti, 
ªi mîna-i care poartã destinele lumeºti, 
Cea grupã zdrenþuitã în cale-i o salutã. 
Mãrirea-i e în tainã legatã de aceºti. 

Convins ca voi el este-n nãlþimea-i solitarã 
Lipsitã de iubire, cum cã principiul rãu, 
Nedreptul ºi minciuna al lumii duce frîu; 
Istoria umanã în veci se desfãºoarã, 
Povestea-i a ciocanului ce cade pe ilãu. 

ªi el — el vîrful mîndru al celor ce apasã , 
Salutã-n a lui cale pe-apãrãtorul mut. 
De aþi lipsi din lume, voi cauza-ntunecoasã 
De rãsturnãri mãreþe, mãrirea-i radioasã, 
Cezarul, chiar Cezarul de mult ar fi cãzut. 

Cu ale voastre umbre nimica crezãtoare, 
Cu zîmbetu-vã rece, de milã pãrãsit, 
Cu mintea de dreptate ºi bine rîzãtoare, 
Cu umbra voastrã numai, puteri îngrozitoare, 
La jugu-i el sileºte pe cei ce l-au urît. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Parisul arde-n valuri, furtuna-n el se scaldã, 
Turnuri ca facle negre trãsnesc arzînd în vînt — 
Prin limbile de flãcãri, ce-n valuri se frãmînt, 
Rãcnete, vuiet de-arme pãtrund marea cea caldã, 
Evul e un cadavru, Parisu — al lui mormînt. 

Pe stradele-ncruºite de flãcãri orbitoare, 
Suiþi pe baricade de bulgãri de granit, 
Se miºc batalioane a plebei proletare, 
Cu cuºme frigiene ºi arme lucitoare, 
ªi clopote de-alarmã rãsunã rãguºit. 

Ca marmura de albe, ca ea nepãsãtoare, 
Prin aerul cel roºu, femei trec cu-arme-n braþ, 
Cu pãr bogat ºi negru ce pe-umeri se coboarã 
ªi sînii lor acopãr — e urã ºi turbare 
În ochii lor cei negri, adînci ºi desperaþi. 
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O! luptã-te-nvãlitã în pletele-þi bogate, 
Eroic este astãzi copilul cel pierdut! 
Cãci flamura cea roºã cu umbra-i de dreptate 
Sfinþeºte-a ta viaþã de tinã ºi pãcate; 
Nu! nu eºti tu de vinã, ci cei ce te-au vîndut! 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Scînteie marea linã, ºi plãcele ei sure 
Se miºc una pe alta ca pãturi de cristal 
Prin lunce prãvãlite; din tainica pãdure 
Apare luna mare cîmpiilor azure, 
Împlîndu-le cu ochiul ei mîndru, triumfal. 

Pe undele încete îºi miºcã legãnate 
Corãbii învechite scheletele de lemn; 
Trecînd încet ca umbre, þin pînzele umflate 
În faþa lunei, care prin ele-atunci strãbate, 
ªi-n roatã de foc galben stã faþa-i ca un semn. 

Pe maluri zdrumecate de aiurirea mãrii 
Cezaru-ncã vegheazã la trunchiul cel plecat 
Al salciei pletoase — ºi-ntinse-a apei arii 
În cercuri fulgerînde se pleacã lin suflãrii 
A zefirului nopþii ºi sunã cadenþat. 

Îi pare cã prin aer în noaptea înstelatã, 
Cãlcînd pe vîrf de codri, pe-a apelor mãriri, 
Trecea cu barba albã — pe fruntea-ntunecatã 
Cununa cea de paie îi atîrna uscatã — 
Moºneagul rege Lear. 

Uimit privea Cezarul la umbra cea din nouri, 
Prin creþi ai cãrei stele lin tremurînd transpar, 
I se deschide-n minte tot sensul din tablouri 
A vieþii sclipitoare, a popoarelor ecouri 
Par glasuri ce îmbracã o lume de amar: 

“În orice om o lume îºi face încercarea, 
Bãtrînul Demiurgos se opinteºte-n van; 
În orice minte lumea îºi pune întrebarea 
Din nou: de unde vine ºi unde merge floarea 
Dorinþelor obscure sãdite în noian? 

Al lumii-ntregul sîmbur, dorinþa-i ºi mãrirea, 
În inima oricãrui i-ascuns ºi trãitor, 
Zvîrlire hazardatã, cum pomu-n înflorire 
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În orice floare-ncearcã întreagã a sa fire, 
Ci-n calea de-a da roade cele mai multe mor. 

Astfel umana roadã în calea ei îngheaþã, 
Se pietrificã unul în sclav, altu-mpãrat, 
Acoperind cu noime sãrmana lui viaþã 
ªi arãtînd la soare-a mizeriei lui faþã — 
Faþa — cãci înþelesul i-acelaºi la toþi dat. 

În veci aceleaºi doruri mascate cu-altã hainã, 
ªi-n toatã omenirea în veci acelaºi om ; 
În multe forme-apare a vieþii crudã tainã, 
Pe toþi ea îi înºalã, la nime se destainã, 
Dorinþi nemãrginite plantînd într-un atom. 

Cînd ºtii cã visu-acesta cu moarte se sfîrºeºte, 
Cã-n urmã-þi rãmîn toate astfel cum sînt, de dregi 
Oricît ai drege-n lume — atunci te oboseºte 
Eterna alergare...º-un gînd te-ademeneºte: 
Cã vis al morþii-eterne e viaþa lumii-ntregi. 

Sugetsii analitice 

Împãrat ºi proletar sintetizeazã principalele tendinþe ideologice ale epocii, 
modul în care poetul devine militant social, participant la marile confruntãri 
de idei, realizînd o poezie socialã, angajatã, ca ecou al evenimentelor sociale, 
ca emanaþie a conºtiinþei sociale. 

Ideile lui Proudhon genereazã sindicalismul revoluþionar, care lupta pen-
tru drepturi economice, dar ºi social-politice, culminînd cu instaurarea pri-
mului stat socialist, Comuna din Paris. Expresiile lui Proudhon “statul este 
anarhie”, “proprietatea este furt” devin, în textul eminescian, “Minciuni ºi 
fraze-i totul ce statele susþine”, “prin bunuri ce furarã”, iar expresia sa “forþele 
colective” devine “batalioane a plebei proletare”. 

Ideile lui Arthur Schopenhauer, din Lumea ca voinþã ºi reprezentare 
ºi din Aforisme, influenþeazã gîndirea în formare a lui Eminescu. Egois-
mul, cauza tuturor relelor în concepþia lui Schopenhauer, devine în versul 
eminescian: “Al lumii-ntregul sîmbur, dorinþa-i ºi mãrirea”. El se exprimã 
prin voinþa de a trãi, dar aceastã strãdanie spre mai bine este zadarnicã: 
“În veci aceleaºi doruri mascate ñè-altã hainã”. Gãsim aici ºi conceptul 
de lume ca vis: “Cã vis al morþii-eterne e viaþa lumii-ntregi”, iluzie care ia 
sfîrºit o datã cu moartea (“Cînd ºtii cã visu-acesta cu moarte se sfîrºeºte”) 
ºi-l determinã pe poet la o meditaþie pe tema fortuna labilis. Concep-
tul este înþeles ca hazard: “Zvîrlire hazardatã, cum pomu-n înflorire” ºi 
determinã fiecãrui om un alt rol “Se petrificã unul în sclav, altu-mpãrat” 
de unde ºi titlul poeziei. 
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Ideile iluministe predominã în tabloul al doilea ºi sînt preluate de Emi-
nescu în timpul studiilor la Viena, în forma reformistã ºi osefinistã. Concep-
tele de egalitate, fraternitate (“Egalã fiecare, ºi sã trãim ca fraþi,”), poporul 
suveran — prezent în tabloul trei sub forma Comunei din Paris — contrasteazã 
cu imaginea iluminist iosefinistã a monarhului, iluminat în tabloul doi: “Ce-
zarul trece palid, în gînduri adîncit”. El ºtie tot, înþelege tot, dar nu poate sã 
facã nimic: “Zîmbirea lui deºteaptã, adîncã ºi tãcutã, /Privirea-i ce citeºte în 
suflete-omeneºti”, fiindcã “Nedreptul ºi minciuna al lumii duce frîu”. 

Tema poemului o formeazã meditaþia pe tema destinului ºi pe conceptul 
de lume ca vis. 

Ideea este cã taina vieþii nu poate fi cunoscutã: “în multe forme-apare a 
vieþii crudã tainã, /Pe toþi ea îi înºalã, la nime se distainã”. 

Compoziþia este romanticã, fiindcã este construitã pe antitezã din patru 
tablouri, care se echilibreazã potrivit unui model clasicist. 

Subiectul îl formeazã discutarea conceptelor ideologice, care circulau în 
Europa. 

În primul tablou avem imaginea unei “taverne mohorîte”, în care un prole-
tar þine un discurs. Este realizatã o antitezã între lumea celor bogaþi: “Cei tari 
se îngrãdirã /Ñè-averea ºi mãrirea în cercul lor de legi”, care petrec: “Unii plini 
de plãcere petrec a lor viaþã, / Trec zilele voioase ºi orele surîd. /În cupe vin de 
ambrã — iarna grãdini, verdeaþã, / Vara petreceri, Alpii cu frunþile de gheaþã” 
ºi lumea celor sãraci. Aceºtia nu au decît dreptul la muncã: “Munca, din care 
dînºii se-mbatã în plãceri, /Robia viaþa toatã, lacrimi pe-o neagrã pîine”. De 
aceea el îndeamnã la revoluþie: “Zdrobiþi orînduiala cea crudã ºi nedreaptã, / 
Ce lumea o împarte în mizeri ºi bogaþi”. Tabloul al doilea ne aduce imaginea 
promenadei Cezarului într-un faeton de galã, pe malurile Senei. Este o ima-
gine a monarhiei iluministe iosefiniste, opusã iluminismului revoluþionar al 
Comunei din Paris. 

Tabloul al treilea sugereazã, prin imagini romantice, cãderea Comunei din 
Paris: “Parisul arde-n valuri, furtuna-n el se scaldã, / Turnuri ca facle negre 
trãsnesc arzînd în vînt”. Ideile revoluþionare au devenit o realitate socialã: 
“Suiþi pe baricade de bulgãri de granit, / Se miºc batalioane a plebei proletare, / 
Cu cuºme frigiene ºi arme lucitoare”. Idealurile socialismului utopic sînt suge-
rate de simbolul steagului roºu: “Cãci flamura cea roºã cu umbra-i de dreptate 
/Sfinþeºte-a ta viaþã de tinã ºi pãcate”. 

Tabloul al patrulea sugereazã meditaþia Cezarului pe malul mãrii. Este 
vorba de Napoleon al Ill-lea, care pierde în rãzboiul franco-prusac þara, aºa 
cum regele Lear îºi pierde regatul în piesa lui Shakespeare: “Trecea cu barba 
albã—pe fruntea-ntunecatã/ Cununa cea de paie îi atîrna uscatã— /Moºneagul 
rege Lear”. “Conceptul de lume ca vis: “Cã vis al morþii-eterne e viaþa lumii-
ntregi” este turnat într-o metonimie, care inverseazã valorile. Sensul vieþii 
pãmînteºti este dobîndirea vieþii eterne în rai, nu a morþii. 

Caracterul romantic se exprimã prin eroi excepþionali, ca Cezarul, în 
împrejurãri excepþionale, cum a fost Comuna din Paris. Tema, eroii, con-
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flictul, subiectul au o structurã afectivã: “ — e ura ºi turbare /în ochii lor cei 
negri, adînci ºi desperaþi”. Este cultivat fantasticul prin imaginea regelui Lear 
ºi a corãbiilor de lemn. 

Caracterul realist al poeziei este exprimat prin tipul agitatorului în împrejurãri 
tipice ca taverna mohorîtã, revoluþia proletarã. Tema, eroii, conflictul, subiec-
tul sînt luate din viaþa socialã, rãzboiul franco-prusac, Comuna din Paris, exi-
lul lui Napoleon al III-lea. Critica societãþii, a instituþiilor ºi moravurilor dã 
sens mesajului. Este subliniat caracterul de clasã al statului, armatei, justiþiei ca 
forme de exprimare a ideologiei iluministe, burgheze. Scientismul este prezent 
prin felul în care este realizatã confruntarea ideologiilor epocii. 

Ceea ce caracterizeazã arta înaltã a lui M. Eminescu e capacitatea de a 
comunica ideile prin imagini originale ºi impresionante. Religia e inventatã 
“ca cu a ei putere sã vã aplece-n jug”. 

Minciunile ºi nedreptatea apasã asupra vieþii ca haina de granit: “dezbrãcaþi 
viaþa de haina-i de granit”. Eminescu ºtia sã însufleþeascã fenomenele sau sã 
le prezinte prin obiecte: “Chiar moartea cînd va stinge lampa vieþii finite...” 
Cu deosebit simþ artistic alege sinonimele. 

Poemul e construit în formã de dramã în patru acte, unde acþioneazã pe 
rînd proletarul, Cezarul ºi masele populare rãsculate. 

Teme ºi întrebãri 

1. Structura poemului “Împãrat ºi proletar” — informaþie. 

 2. Activitate în grup. Personajele poemului ºi valoarea lor simbolica — scurte 
caracterizãri ale personajelor. 

3. Activitate în perechi. Scoateþi în evidenþã hiperbole, metafore care se referã la 
avîntul luptei revoluþionare. 

 4. Studiaþi literaturã suplimentarã, faceþi notiþe, apoi prezentaþi clasei “Gene-
za poemului” “Împãrat ºi proletar”. 

5. Care este semnificaþia titlului poemului? Descifraþi antiteza “împãrat — pro-
letar”. 

6. Demonstraþi cã “Împãrat ºi proletar” este poem. 
7. Rãspundeþi argumentat la întrebãrile pe care le pune autorul “Scrisorii II” în 

prima strofa. (“Lecturã individualã”)

Poemul social-filozofic 

Poemul “Împãrat ºi proletar” este nu numai unul romantic. Este un poem 
social, deoarece demonstreazã ideile poetului despre orînduirea burghezã din 
timpul sãu, orînduire bazatã pe exploatrea ºi asuprirea întregului popor. Rãul 
e legat de condiþiile sociale, în care e silit sã trãiascã norodul. Orînduirea 
nedreaptã corupe natura omeneascã ºi face sã aibã circulaþie numai valorile 
false. 

“Împãrat ºi proletar” este, la rîndul sãu, ºi un poem filozofic, deoarece 
din conþinutul lui se desprinde ºi ideeea cã toate încercãrile oamenilor de 
a schimba ordinea lumii nu se încununeazã cu succes. Demiurgos, care în 
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concepþia lui M. Eminescu înseamnã energia materiei ºi forþa ei obscurã, nu 
poate schimba destinele omeneºti. 

Poet al dragostei ºi al naturii, al sentimentelor sublime ºi al frumosului, 
M. Eminescu nu acceptã aceastã filozofie pesimistã. În încheiere, Cezarul 
e numai ademenit de gîndul “Cã vis al morþii eterne e viaþa lumii întregi”. 
Ideea aceasta nu doreºte s-o impunã. I se pare cã idealurile noastre sînt ca 
niºte umbre ale morþii. 

Text pentru “Lecturã individualã” 

M. Eminescu 

SCRISOAREA A DOUA 

De ce pana mea rãmîne în cernealã mã întrebi? 
De ce ritmul nu m-abate cu ispita-i de la trebi? 
De ce dorm, îngrãmãdite între galbenele file, 
Iambii suitori, troheii, sãltãreþele dactile? 
Dacã tu ºtiai problema astei vieþi cu care lupt, 
Ai vedea cã am cuvinte pana chiar sã o fi rupt. 
Cãci întreb, la ce-aº începe sã încerc în luptã dreaptã 
A turna în formã nouã limba veche ºi-nþeleaptã? 
Acea tainicã simþire, care doarme-n a mea harfã, 
În cupletele de teatru s-o desfac ca pe o marfã? 
Cînd cu sete caut forma ce sã poatã sã le’ncapã, 
Sã le scriu, cum cere lumea, vro istorie pe apã?! 

Însã tu îmi vei rãspunde cã e bine ca în lume 
Prin frumoasã stihuire sã pãtrunzã al meu nume, 
Sã-mi atrag luarea-aminte a bãrbaþilor din þarã, 
Sã-mi dedic a mele versuri la cucoane bunãoarã 
ªi dezgustul meu din suflet sã-1 împac prin a mea minte, 
Dragul meu, cãrarea asta s-a bãtut de mai nainte, 
Noi avem în veacul nostru acel soi ciudat de barzi, 
Care-ncearcã prin poeme sã devie cumularzi; 
Închinînd ale lor versuri la puternici, la cucoane, 
Sînt cîntaþi în cafenele ºi fac zgomot în saloane; 
Iar cãrãrile vieþii, fiind grele ºi înguste. 
Ei încearcã sã le treacã prin protecþie de fuste, 
Dedicînd broºuri la dame, a cãror bãrbaþi ei sperã 
C-ajungînd cîndva miniºtri le-a deschide carierã. 

De ce nu voi pentru nume, pentru glorie sã scriu? 
Oare glorie sã fie a vorbi într-un pustiu? 
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Azi, cînd patimilor proprii muritorii toþi sînt robi, 
Gloria-i închipuirea ce o mie de neghiobi 
Idolului lor închinã numind mare pe-un pitic 
Ce-o beºicã e de spumã într-un secul de nimic. 

Incorda-voi a mea lirã sã cînt dragostea? Un lanþ 
Ce se-mparte cu frãþie între doi ºi trei amanþi. 
Ce? Sã-ngîni pe-o coardã dulce, cã de voie te-ai adaos 
La cel cor ce-n operetã e condus de Menelaos? 
Azi adeseori femeia, ca ºi lumea, e o ºcoalã, 
Unde-nveþi numai durere, înjosire ºi spoialã; 
La aceste academii de ºtiinþi a zînei Vineri 
Tot mai des se perindeazã ºi din tineri în mai tineri. 
Tu le vezi primind elevii cei imberbi în a lor glas, 
Pînã cînd din ºcoala toatã o ruinã a rãmas. 

Vai! tot mai gîndeºti la anii cînd visam în academii, 
Ascultînd pe vechii dascãli cîrpocind la haina vremii, 
Ale clipelor cadavre din volume stînd s-adune 
ªi-n a lucrurilor peteci cãutînd înþelepciune? 
Cu murmurele lor blînde, un izvor de horum-harum, 
Cîºtigînd cu clipocealã nervum rerum gerendarum, 
Cu evlavie adîncã ne-nvîrteau al minþii scripet, 
Legãnînd cînd o planetã, cînd pe-un rege din Egipet. 

Parcã-1 vãd pe astronomul cu al negurii repaos, 
Cum uºor ca din cutie scoate lumile din haos 
ªi cum neagra veºnicie ne-o întinde ºi ne-nvaþã, 
Cã epocile se-nºirã ca mãrgelele pe aþã. 
Atunci lumea-n cãpãþinã se-nvîrtea ca o moriºcã, 
De simþeam, ca Galilei, cã comedia se miºca. 

Ameþit de limbe moarte, de planeþi, de colbul ºcolii, 
Confundam pe bietul dascãl cu un crai mîncat de molii 
ªi privind pãenjeniºul din tavan de pe pilaºtri, 
Ascultam pe craiul Ramses ºi visam la ochi albaºtri... 
ªi pe margini de caiete scriam versuri dulci, de pildã, 
Cãtrã vreo trandafirie ºi sãlbaticã Clotildã. 

Îmi plutea pe dinainte cu al timpului amestic 
Ba un soare, ba un rege, ba alt animal domestic. 
Scîrþiirea din condeie dãdea farmec astei liniºti, 
Vedeam valuri verzi de grîne, unduirea unei liniºti, 
Capul greu cãdea pe bancã, pãreau toate-n infinit; 
Cînd suna, ºtiam cã Ramses trebuia sã fi murit. 
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Atunci lumea cea gînditã pentru noi avea fiinþã, 
ªi din contra, cea aievea ne pãrea cu neputinþã. 
Azi abia vedem ce stearpã ºi ce asprã cale este 
Cea ce poate sã convie unei inime oneste, 
Iar în lumea cea comunã a visã e un pericul, 
ªi de ai cumva iluzii, eºti pierdut ºi eºti ridicul. 

ªi de aceea de-azi’ nainte poþi sã nu mã mai întrebi 
De ce ritmul nu m-abate cu ispita-i de la trebi, 
De ce dorm, îngrãmãdite între galbenele file, 
Iambii suitori, troheii, sãltãreþele dactile. 
De-oi urma sã scriu în versuri, teamã-mi e ca nu cumva 
Oamenii din ziua de-astãzi sã înceap-a mã lauda. 
Dacã port cu uºurinþã ºi cu zîmbet a lor urã, 
Laudele lor desigur m-ar mîhni peste mãsurã.

Ion Creangã 
(1837–1889)

Ion Creangã s-a nãscut la 1 martie 1837 în 
satul Humuleºti din judeþul Neamþ. Copilãria lui 
Creangã a devenit foarte bine cunoscutã, dato-
ritã creãrii operei autobiografice Amintiri din co-
pilãrie. 

În 1847 începe ºcoala în satul natal. Fiu de þãran 
din Humuleºti, este pregãtit mai întîi de dascãlul 
din sat, merge mai departe la o ºcoalã din Broºteni 
ºi la alta din Tîrgul Neamþului, continuînd apoi cu 
ºcoala de catiheþi din Fãlticeni. Este silit sã plece la 
oraº, pentru a absolvi seminarul din Socola. 

S-a despãrþit cu greu de viaþa þãrãneascã, dupã cum el însuºi sugereazã 
în lucrarea autobiograficã: “Dragi mi-erau tata ºi mama, fraþii ºi surorile ºi 
bãieþii satului, tovarãºii mei de copilãrie, cu care iarna, în zilele geroase, mã 
desfãtam pe gheaþã ºi la sãniuº, iar vara, în zile frumoase de sãrbãtori, cîntînd 
ºi chiuind, cutreieram dumbrãvile ºi luncile umbroase, þarinele cu holdele, 
cîmpul cu florile ºi mîndrele dealuri, de dupã care îmi zîmbeau zorile, în 
zburdalnica vîrstã a tinereþii! Asemenea, dragi mi-erau ºezãtorile, clãcile, 
horile ºi toate petrecerile din sat, la care luam parte cu cea mai mare însu-
fleþire”. 

Din 1855 pînã în 1859, Creangã urmeazã cursurile seminarului, iar apoi, 
luînd atestatul, revine în satul natal. Se însoarã mai tîrziu la Iaºi, devenind 
diacon al bisericii Patruzeci de sfinþi. 

Cãsãtorit de trei ani, Ion Creangã intrã în ºcoala normalã “Vasile Lupu” 
din Iaºi. Absolvind-o, este numit institutor la o ºcoalã din Iaºi. 
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În jurul anului 1871, permiþîndu-ºi sã poarte pãlãrie în loc de potcap, este 
acuzat de erezie ºi silit sã pãrãseascã preoþia. Este destituit din postul de in-
stitutor, acuzat fiind de imoralitate. 

Ion Creangã moare pe data de 31 decembrie 1889, în satul sãu natal 
Humuleºti, din pricina unei maºini cu aburi, spun unii biografi. Alþii, însã, 
considerã ziua de 10 iunie drept data decesului scriitorului. Aceastã ezitare se 
datoreazã, probabil, lipsei unui document care sã ateste ziua de înmormîn-
tare a lui Creangã. 

Împrietenindu-se cu Mihai Eminescu, a început sã frecventeze întruni-
rile societãþii Junimea ºi a publicat în “Convorbiri literare” diverse povestiri, 
 anecdote ºi chiar Amintirile… 

Ion Creangã este unul din marii clasici ai literaturii noastre care s-au afir-
mat în a doua jumãtate a secolului al XIX-lea. E un scriitor realist, unul din-
tre cei mai cunoscuþi ºi mai iubiþi. El a reuºit sã ridice proza din secolul XIX 
pe aceleaºi culmi pe care Eminescu propulsase limba literarã în poezie, valo-
rificînd vorbirea omului simplu ºi ridicînd-o la un nivel neegalat pîna astãzi. 

Despre cel mai mare povestitor, Ion Creangã, s-a spus cã a intrat în li-
teraturã cu un substanþial fond sufletesc ºi intelectual de sorginte popularã. 
Izvorul principal al operelor sale este folclorul. 

Plecînd de la folclor, Creangã a reuºit sã ridice proza pe culmi nebãnu-
ite. Valorificînd limba omului simplu, el o ridicã la un nivel artistic neegalat, 
dovedindu-se un artist profund original. Îndemnul de a scrie i-a venit din 
partea bunului sãu prieten Mihai Eminescu. 

Fiind “tobã de anecdote”, el avea totdeauna pregãtite cîte o “corosivã” 
pentru junimiºtii care se amuzau copios, hazul lor fãcînd sã se cutremure 
pereþii. Rîsul lui înveselea toatã societatea, cînd aducea cîte o poveste sau 
nuvelã, sau cîte un capitol din Amintirile sale… 

“Cu cîta plãcere ºi haz ascultam sãnãtoasele produceri ale acestui talent”, 
noteazã entuziasmat C. Negruzzi, recunoscînd în Ion Creangã un geniu naiv, 
care a exercitat o mare putere de atracþie asupra spiretelor complicate ale 
scriitorilor vremii. 

Plecarea amicului sãu Mihai Eminescu la Bucureºti, la revista Timpul, 
unde devine redactor, boala care i se accentueazã, îi adumbresc ultima pe-
rioadã a vieþii. În 1887 renunþã la învãþãmînt ºi solicitã pensionarea. La 
cîteva luni de la moartea (la 15 iunie 1889) lui Mihai Eminescu, în 1889, 
în noaptea de Anul Nou, Creangã se stinge la Iaºi, fiind înmormîntat în 
cimitirul Eternitatea. Poeta Veronica Micle a murit exact în acelaºi an cu 
cei doi. 

Ultimele zile le-a petrecut în bojdeuca din mahalaua Þicãu a Iaºilor, unde 
un atac teribil de epilepsie i-a curmat firul vieþii. 

De la Creangã ne-au rãmas puþine scrieri, publicate în douã volume, dupã 
moartea autorului. 

În primul volum postum sînt publicate basmele. Culese din gura poporu-
lui de cãtre un povestitor care însuºi crescuse în mijlocul lumii din sate, ele 
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au un farmec deosebit, au expresiuni, construcþii ºi gîndiri ciudate care se vor 
personifica în Ivan Turbincã. 

A doua categorie de lucrãri ale lui Creangã o formeazã anecdotele, 
po vestiri cu dezvoltãri lungi, cu o intrigã bine condusã ºi cu subiecte mai 
adesea din istoria noastrã contemporanã. În “Cinci pîini” aflãm o sa-
tirã la adresa judecãtorilor ºi avocaþilor, pe care îi numeºte: “ciorogari, 
porecliþi ºi apãrãtori”. În douã din ele aflãm o persoanã istoricã foarte 
interesantã. Ioan Roatã, unul dintre deputaþii þãrani în divanul ad-hoc. 
Cea intitulatã “Ioan Roatã ºi Unirea” este o glumã cu multã fineþe sa-
tiricã la adresa stratului conducãtor al þãrii, care nu voieºte a recunoaºte 
drepturile þãrãnimii. 

Pe cînd se discutau punctele programului partidului unionist prin toate 
cercurile sociale din Moldova, mai mulþi boieri, membri ai partidului, 
cheamã pe deputaþii þãrani ca sã le explice programa ºi în special chestiunea 
“Unirii”. Toþi þãranii pãreau convinºi de argumentele boierilor, afarã de Moº 
Ioan Roatã. 

În cele din urmã unul din boieri îl invitã sã ridice singur o piatrã mare ce 
se afla în grãdinã. Neputînd s-o facã singur, Roatã e ajutat de ceilalþi þãrani. 
“Acum ai înþeles”? întreabã boierul. Roatã rãspunde: “Am înþeles aºa, cã pînã 
acum noi, þãranii, am dus fiecare cîte o piatrã mai mare sau mai micã pe 
 umere, însã acum sîntem chemaþi a purta împreunã tot noi, opinca, o stîncã 
pe umerele noastre”. 

Amintirile din copilãrie reprezintã partea cea mai personalã a operei lui 
I. Creangã. 

Amintirile au, dincolo de latura lor esteticã, o valoare afectivã deosebitã. 
Într-o mãsurã, ele sînt jurnalul de suflet al unui om care nu a vrut sã renunþe 
la copilãria sa, nici chiar pentru stropul de înþelepciune. “ªi, Doamne, fru-
mos era pe atunci, cãci ºi pãrinþii, ºi fraþii ºi surorile îmi erau sãnãtoºi, ºi casa 
ne era îndestulatã, ºi copiii ºi copilele megieºilor erau de-a pururea în pe-
trecere cu noi ºi toate îmi mergeau dupã plac, fãrã leac de supãrare, de parcã 
toatã lumea era a mea!” 

Teme ºi întrebãri 

 1. Prezentaþi succint viaþa lui I. Creangã. 
2. Activitate în grup. Relataþi despe activitatea literarã a lui I. Creangã, dupã un 

plan alcãtuit în prealabil. 
3. Activitate în perechi. Comentaþi spusele lui C.Negruzzi, care a vãzut în 

I. Creangã “un geniu naiv, care a exercitat o mare putere de atracþie ale spiritelor 
complicate ale scriitorilor vremii”. 

4. Caracterizaþi cele douã volume rãmase dupã moartea scriitorului. 
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HARAP-ALB 
(în prescurtare)

Amu cicã era odatã într-o þarã un crai, care avea trei feciori, ºi craiul acela 
mai avea un frate mai mare, care era împãrat într-o altã þarã, mai depãrtatã. 
ªi împãratul, fratele craiului, se numea Verde-Împãrat; ºi Împãratul Verde nu 
avea feciori, ci numai fete. Mulþi ani trecurã la mijloc de cînd aceºti fraþi nu 
mai avurã prilej a se întîlni amîndoi. Iarã verii, adicã feciorii craiului ºi fetele 
împãratului, nu se vãzuse niciodatã de cînd erau ei ºi aºa veni împrejurarea de 
nici Împãratul Verde nu cunoºtea nepoþii sãi, nici craiul nepoatele sale: pen-
tru cã þara în care împãrãþea fratele cel mai mare era tocmai la o margine a 
pãmîntului, ºi þara istuilalt la o altã margine. ªi apoi, pe vremile acelea, mai 
toate þãrile erau bîntuite de rãzboaie grozave, drumurile pe ape ºi pe uscat 
erau puþin cunoscute ºi foarte încurcate ºi de aceea nu se putea cãlãtori aºa de 
uºor ºi fãrã primejdii ca în ziua de astãzi ºi cine apuca a se duce pe atunci 
într-o parte a lumii adeseori dus rãmînea pînã la moarte. 

Dar ia sã nu ne depãrtãm cu vorba ºi sã încep a depãna firul poveºtii. 
Amu cicã împãratul 

acela, aproape de bãtrîneþe, 
cãzînd la zãcare, a scris 
cãtre frãþine-sãu, craiului, 
sã-i trimitã grabnic pe cel 
mai vrednic dintre ne poþi, 
ca sã-l lase împãrat în locul 
sãu dupã moartea sa. Cra-
iul, primind cartea, îndatã 
chemã tustrei feciorii îna-
intea sa ºi le zise: 

— Iaca ce-mi scrie fra-
te-meu ºi moºul vostru. Care 
dintre voi se simte destoinic 
a împãrãþi peste o þarã aºa 
de mare ºi bogatã, ca aceea, 
are voie din partea mea sã 
se ducã, ca sã împlineascã 
voinþa cea mai de pe urmã 
a moºului vostru. 

Fiul craiului cel mai mic, 
fãcîndu-se atunci roº cum îi 

gotca, iese afarã în grãdinã ºi numai iaca se trezeºte dinaintea lui cu o babã 
gîrbovitã de bãtrîneþe, care umbla dupã milostenie. 

— Da’ ce stai aºa pe gînduri, luminate crãiºor? zise baba; alungã mîhnirea 
din inima ta, cãci norocul îþi rîde din toate pãrþile ºi nu ai de ce fi supãrat. Ia, 
mai bine miluieºte baba cu ceva. 
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— Ia lasã-mã-ncolo, mãtuºã, nu mã supãra, zise fiul craiului; acum am 
altele la capul meu. 

— Fecior de crai, vedea-te-aº împãrat! Spune babei ce te chinuieºte; cã, de 
unde ºtii, poate sã-þi ajute ºi ea ceva. 

— Mãtuºã, ºtii ce? Una-i una ºi douã-s mai multe; lasã-mã-n pace, cã 
nu-mi vãd lumea înaintea ochilor de necaz. 

— Luminate crãiºor, sã nu bãnuieºti, dar nu te iuþi aºa de tare, cã nu ºtii de 
unde-þi poate veni ajutor. 

— Ce vorbeºti în dodii, mãtuºã? Tocmai de la una ca d-ta þi-ai gãsit sã 
aºtept eu ajutor? 

— Poate þi-i deºanþ de una ca aceasta? zise baba. Hei, luminate crãiºor 
Cel-de-Sus varsã darul sãu peste cei neputincioºi; se vede cã aºa place 
Sfinþiei-Sale. Nu cãuta cã mã vezi gîrbovã ºi stremþuroasã, dar, prin puterea 
ce-mi este datã, ºtiu dinainte ceea ce au de gînd sã izvodeascã puternicii 
pãmîntului ºi adeseori rîd cu hohot de nepriceperea ºi slãbiciunea lor. Aºa-i 
cã nu-þi vine a crede, dar sã te fereascã Dumnezeu de ispitã! Cãci multe au 
mai vãzut ochii mei de-atîta amar de veacuri cîte port pe umerii aceºtia. 
Of! crãiºorule! cre de-mã, cã sã ai tu puterea mea, ai vîntura þãrile ºi mãrile, 
pãmîntul l-ai da de-a dura, lumea aceasta ai purta-o, uite aºa, pe degete, 
ºi toate ar fi dupã gîndul tãu. Dar uite ce vorbeºte gîrbova ºi neputincioa-
sa! Iartã-mã, Doamne, cã nu ºtiu ce mi-a ieºit din gurã! Luminate crãiºor, 
miluieºte baba cu ceva! 

Fiul craiului, fermecat de vorbele babei, scoate atunci un ban ºi zice: 
— Þine, mãtuºã, de la mine puþin ºi de la Dumnezeu mult. 
— De unde dai, milostivul Dumnezeu sã-þi dea, zise baba, ºi mult sã te 

înzileascã, luminate crãiºor, cã mare norocire te aºteaptã. Puþin mai este, ºi 
ai sã ajungi împãrat, care n-a mai stat altul pe faþa pãmîntului aºa de iubit, de 
slãvit ºi de puternic. Acum, luminate crãiºor, ca sã vezi cît poate sã-þi ajute 
milostenia, stai liniºtit, uitã-te drept în ochii mei ºi ascultã cu luare-aminte 
ce þi-oi spune: du-te la tatã-tãu ºi cere sã-þi dea calul, armele ºi hainele cu 
care a fost el mire, ºi atunci ai sã te poþi duce unde n-au putut merge fraþii 
tãi; pentru cã þie þi-a fost scris de sus sã-þi fie datã aceastã cinste. Tatu-tãu s-a 
împotrivi ºi n-a vrea sã te lase, dar tu stãruieºte pe lîngã dînsul cu rugãminte, 
cã ai sã-l îndupleci. Hainele despre care þi-am vorbit sînt vechi ºi ponosite, 
ºi armele ruginite, iarã calul ai sã-l poþi alege punînd în mijlocul hergheliei o 
tavã plinã cu jãratic, ºi care dintre cai a veni la jãratic sã mãnînce, acela are 
sã te ducã la împãrãþie ºi are sã te scape din multe primejdii. Þine minte ce-þi 
spun eu, cã poate sã ne mai întîlnim la vrun capãt de lume: cãci deal cu deal 
se ajunge, dar încã om cu om! 

ªi pe cînd vorbea baba aceste, o vede învãluitã într-un hobot alb, ridicîn-
du-se în vãzduh, apoi înãlþîndu-se tot mai sus, ºi dupã aceea n-o mai zãri 
defel. Atunci o înfiorare cuprinde pe fiul craiului, rãmînînd uimit de spaimã 
ºi mirare, dar pe urmã, venindu-i inima la loc ºi plin de încredere în sine cã 
va izbuti la ceea ce gîndea, se înfãþiºazã înaintea tatã-sãu, zicînd: 
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— Dã-mi voie ca sã mã duc ºi eu pe urma fraþilor mei, nu de alta, dar ca 
sã-mi încerc norocul. ºi ori oi putea izbuti, ori nu, dar îþi fãgãduiesc dinainte 
cã, odatã pornit din casa d-tale, înapoi nu m-oi mai întoarce, sã ºtiu bine cã 
m-oi întîlni ºi cu moartea în cale. 

Apoi sãrutã mîna tatã-sãu, primind carte de la dînsul cãtre împãratul, zice 
rãmas-bun fraþilor sãi ºi a treia zi cãtre searã porneºte ºi el, mergînd din pasul 
calului. ºi merge el, ºi merge, pînã se înnopteazã bine. 

De la o vreme le intrã calea în codru ºi atunci numai iaca ce le iese înainte 
un om spîn ºi zice cu îndrãznealã fiului de crai: 

— Bun întîlniºul, voinice! Nu ai trebuinþã de slugã la drum? Prin locurile 
iestea e cam greu de cãlãtorit singur; nu cumva sã-þi iasã vro dihanie ceva 
înainte ºi sã-þi scurteze cãrãrile. Eu cunosc bine pe-aici, ºi poate mai încolo 
sã ai nevoie de unul ca mine. 

— Poate sã am, poate sã n-am, zise fiul craiului, uitîndu-se þintã în ochii 
Spînului, dar acum deodatã mã las în voia întîmplãrii, ºi apoi, dînd pinteni 
calului, porneºte. 

Mai merge el înainte prin codru cît merge, ºi, la o strîmtoare, numai iaca 
ce Spînul iar îi iese înainte, prefãcut în alte straie, ºi zice cu glas subþiratic ºi 
necunoscut: 

— Bunã calea, drumeþule! — Bunã sã-þi fie inima, cum þi-i cãutãtura, zise 
fiul craiului. — Cît despre inima mea, s-o dea Dumnezeu oricui, zise Spînul 
oftînd... Numai ce folos? Omul bun n-are noroc; asta-i ºtiutã; rogu-te, sã 
nu-þi fie cu supãrare, drumeþule, dar fiindcã a venit vorba de-aºa, îþi spun, 
ca la un frate, cã din cruda copilãrie slujesc prin strãini, ºi încaltea nu mi-ar 
fi ciudã, cînd n-aº vrea sã mã dau la treabã, cãci cu munca m-am trezit. Dar 
aºa, muncesc, muncesc, ºi nu s-alege nimica de mine; pentru cã tot de stãpî-
ni calici mi-am avut parte; ºi vorba ceea: La calic slujeºti, calic rãmîi. Cînd aº 
da odatã peste un stãpîn cum gîndesc eu, n-aº ºti ce sã fac sã nu-l smintesc. 
Nu cumva ai trebuinþã de slugã, voinice? Cum te vãd, sameni a avea seu la 
rãrunchi. De ce te scumpeºti pentru nimica toatã ºi nu-þi iei o slugã vrednicã, 
ca sã-þi fie mînã de ajutor la drum? Locurile aiestea sînt ºugubeþe; de unde ºtii 
cum vine întîmplarea, ºi, Doamne fereºte, sã nu-þi cadã greu singur. 

— Acum deodatã încã tot nu, zise fiul craiului cu mîna pe buzdugan; m-oi mai 
sluji ºi eu singur, cum oi putea, ºi dînd iar pinteni calului, porneºte mai repede. 

ªi mergînd el tot înainte prin codri întunecoºi, de la un loc se închide 
calea ºi încep a i se încurca cãrãrile, încît nu se mai pricepe fiul craiului acum 
încotro sã apuce ºi pe unde sã meargã. 

— Ptiu, drace! iaca în ce încurcãturã am intrat! Asta-i mai rãu decît poftim 
la masã, zise el. Nici tu sat, nici tu tîrg, nici tu nimica. De ce mergi înain-
te, numai peste pustietãþi dai; parcã a pierit sãmînþa omeneascã de pe faþa 
pãmîntului. Îmi pare rãu cã n-am luat mãcar spînul cel de-al doilea cu mine. 
Dacã s-a aruncat în partea mîne-sa, ce-i vinovat el? Tata aºa a zis, însã la 
mare nevoie ce-i de fãcut? vorba ceea: Rãu-i cu rãu, dar e mai rãu fãr’ de rãu 
ºi tot horhãind el cînd pe o cãrare, cînd pe un drum pãrãsit, numai iaca ce iar 
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îi iese Spînul înainte, îmbrãcat altfel ºi cãlare pe un cal frumos, ºi, prefãcîn-
du-ºi glasul, începe a cãina pe fiul craiului, zicînd: 

— Sãrmane omule, rãu drum ai apucat! Se vede cã eºti strãin ºi nu cunoºti 
locurile pe aici. Ai avut mare noroc de mine, de n-ai apucat a coborî priporul 
ista, cã erai prãpãdit. Ia, colo devale, în înfundãtura ceea, un taur grozav la 
mulþi bezmetici le-a curmat zilele ºi eu, mai deunãzi, cît mã vezi de voinic, 
de-abia am scãpat de dînsul, ca prin urechile acului. Întoarce-te înapoi, ori, 
dacã ai de dus înainte, ia-þi un ajutor pe cineva. Chiar ºi eu m-aº tocmi la 
d-ta, dacã þi-a fi cu plãcere. 

— Aºa ar trebui sã urmez, om bun, zise fiul craiului, dar þi-oi spune drept: 
tata mi-a dat în grijã, cînd am pornit de-acasã, ca sã mã feresc de omul roº, 
iarã mai ales de cel spîn, cît oi putea; sã n-am de a face cu dînºii nici în clin, 
nici în mînecã; ºi dacã n-ai fi spîn, bucuros te-aº tocmi. 

— Hei, hei! cãlãtorule. Dacã þi-i vorba de-aºa, ai sã-þi rupi ciochinele um-
blînd ºi tot n-ai sã gãseºti slugã cum cauþi d-ta, cã pe-aici sînt numai oameni 
spîni. 

— Apoi dã, Spînule, nu ºtiu cum sã fac, zise fiul craiului. Din copilãria 
mea sînt deprins a asculta de tatã ºi, tocmindu-te pe tine, parcã-mi vine nu 
ºtiu cum. Dar, fiindcã mi-au mai ieºit pînã acum înainte încã doi spîni, ºi cu 
tine al treilea, apoi mai-mi vine a crede cã asta-i þara spînilor ºi n-am încotro; 
mort-copt, trebuie sã te iau cu mine, dacã zici cã ºtii bine locurile pe aici. 

ªi, din douã vorbe, fiul craiului îl tocmeºte ºi dupã aceea pornesc împre-
unã sã iasã la drum, pe unde aratã Spînul ºi mergînd ei o bucatã bunã, Spînul 
se preface cã-i e sete ºi cere plosca cu apã de la stãpînu-sãu. Fiul craiului i-o 
dã, ºi Spînul, cum o pune la gurã, pe loc o ºi ia, oþãrîndu-se, ºi varsã toatã apa 
dintr-însa. Fiul craiului zice atunci supãrat: 

— Dar bine, Spînule, de ce te apuci? Nu vezi cã pe aici e mare lipsã de 
apã? ºi pe arºiþa asta o sã ne uscãm de sete. 

— Sã avem iertare, stãpîne! Apa era bîhlitã ºi ne-am fi putut îmbolnãvi. Cît 
despre apa bunã, nu vã îngrijiþi; acuº avem sã dãm peste o fîntînã cu apã dulce 
ºi rece ca gheaþa. Acolo vom poposi puþin, oi clãti plosca bine º-oi umple-o 
cu apã proaspãtã, ca sã avem la drum, cãci mai încolo nu prea sînt fîntîni, 
ºi, din partea apei, mi se pare cã i-om duce dorul ºi pornind pe o cãrare, mai 
merg ei oleacã înainte, pînã ce ajung într-o poianã ºi numai iaca ce dau de 
o fîntînã cu ghizdele de stejar ºi cu un capac deschis în lãturi. Fîntîna era 
adîncã ºi nu avea nici roatã, nici cumpãnã, ci numai o scarã de coborît pînã 
la apã. 

— Ei, ei! Spînule, acum sã te vãd cît eºti de vrednic, zise fiul craiului. 
Spînul atunci zîmbeºte puþin ºi, coborîndu-se în fîntînã, umple întîi plosca ºi 
o pune la ºold. Apoi, mai stînd acolo în fund pe scarã, aproape de faþa apei, 
zice: 

— Ei, da’ ce rãcoare-i aici! Îmi vine sã nu mai ies afarã. Dumnezeu sã 
uºureze pãcatele celui cu fîntîna, cã bun lucru a mai fãcut. Pe arºiþele iestea, 
o rãcorealã ca asta mult plãteºte! 
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Mai ºede el acolo puþin ºi apoi iese afarã, zicînd: 
— Doamne, stãpîne, nu ºtii cît mã simþesc de uºor; parcã îmi vine sã zbor, 

nu altãceva! Ia vîrã-te ºi d-ta oleacã, sã vezi cum ai sã te rãcoreºti; Aºa are sã-þi 
vinã de îndemînã dupã asta, de are sã þi se parã cã eºti uºor cum îi pana... 

Fiul craiului, boboc în felul sãu la trebi de aiestea, se potriveºte Spînului ºi 
se bagã în fîntînã, fãrã sã-i trãsneascã prin minte ce i se poate întîmpla ºi cum 
sta ºi el acolo de se rãcorea, Spînul face tranc! capacul pe gura fîntînii, apoi 
se suie de asupra lui ºi zice cu glas rãutãcios: 

— Alelei! fecior de om viclean ce te gãseºti; tocmai de ceea ce te-ai pãzit 
n-ai scãpat. Ei, cã bine mi te-am cãptuºit! Acum sã-mi spui tu cine eºti, de 
unde vii ºi încotro te duci, cã, de nu, acolo îþi putrezesc ciolanele! 

Fiul craiului ce era sã facã? Îi spune cu de-amãnuntul, cãci, dã, care om 
nu þine la viaþã înainte de toate? 

— Bine, atîta am vrut sã aflu din gura ta, pui de viperã ce mi-ai fost, zice 
atunci Spînul: numai catã sã fie aºa, cã, de te-oi prinde cu oca micã, greu 
are sã-þi cadã. Chiar acum aº putea sã te omor, în voia cea bunã, dar mi-i 
milã de tinereþile tale... Dacã vrei sã mai vezi soarele cu ochii ºi sã mai calci 
pe iarbã verde, atunci jurã-mi-te pe ascuºul paloºului tãu cã mi-i da ascul-
tare ºi supunere întru toate, chiar ºi-n foc de þi-aº zice sã te arunci ºi, de azi 
înainte, eu o sã fiu în locul tãu nepotul împãratului, despre care mi-ai vorbit, 
iarã tu — sluga mea; ºi atîta vreme sã ai a mã sluji, pînã cînd oi muri ºi iar oi 
învia. ªi oriunde vei merge cu mine, nu care cumva sã bleºteºti din gurã cãtre 
cineva despre ceea ce a urmat între noi, cã te-am ºters de pe faþa pãmîntului. 
Îþi place aºa sã mai trãieºti, bine-de-bine; iarã de nu, spune-mi verde în ochi, 
ca sã ºtiu ce leac trebuie sã-þi fac... 

Fiul craiului, vãzîndu-se prins în cleºte ºi fãrã nici o putere, îi jurã credinþã 
ºi supunere întru toate.

ªi merg ei, ºi merg, cale lungã sã le-ajungã, trecînd peste nouã mãri, peste 
nouã þãri ºi peste nouã ape mari, ºi într-o tîrzie vreme ajung la împãrãþie. 

ªi cum ajung, Spînul se înfãþiºazã înaintea împãratului cu carte din partea 
craiului. ªi Împãratul Verde, citind cartea, arde de bucurie cã i-a venit ne-
potul, ºi pe datã îl ºi face cunoscut curþii ºi fetelor sale, care îl primesc cu 
toatã cinstea cuvenitã unui fiu de crai ºi moºtenitor al împãratului. 

Atunci Spînul, vãzînd cã i s-au prins minciunile de bine, cheamã la sine pe 
Harap-Alb ºi-i zice cu asprime: 

— Tu sã ºezi la grajd nedezlipit ºi sã îngrijeºti de calul meu ca de ochii din 
cap, cã de-oi veni pe-acolo ºi n-oi gãsi trebile fãcute dupã plac, vai de pielea 
ta are sã fie. Dar pînã atunci, na-þi o palmã, ca sã þii minte ce þi-am spus. 
Bagat-ai în cap vorbele mele? 

— Da, stãpîne, zise Harap-Alb, lãsînd ochii în jos ºi, ieºind, porneºte la 
grajd. Cu asta a voit Spînul sã-ºi arate arama ºi sã facã pe Harap-Alb ca sã-i 
ia ºi mai mult frica. 

Fetele împãratului întîmplîndu-se de faþã cînd a lovit Spînul pe Ha rap-Alb, 
li s-a fãcut milã de dînsul ºi au zis Spînului cu biniºorul: 
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— Vere, nu faci bine ceea ce faci. Dacã este cã a lãsat Dumnezeu sã fim 
mari peste alþii, ar trebui sã avem milã de dînºii, cã ºi ei, sãrmanii, sînt oa-
meni! 

— Hei, dragele mele vere, zice Spînul cu viclenia lui obiºinuitã; d-voastrã 
încã nu ºtiþi ce-i pe lume. Dacã dobitoacele n-ar fi fost înfrînate, de demult 
ar fi sfîºiat pe om. ªi trebuie sã ºtiþi cã ºi între oameni cea mai mare parte 
sînt dobitoace, care trebuiesc þinuþi din frîu, dacã þi-i voia sã faci treabã cu 
dînºii. 

Amu, într-una din zile, cum ºedea Spînul la ospãþ împreunã cu moºu-sãu, 
cu verele sale ºi cu alþii, cîþi se întîmplase, li s-au adus mai la urmã în masã ºi 
niºte sãlãþi foarte minunate. Atunci împãratul zice Spînului : 

— Nepoate, mai mîncat-ai sãlãþi de aceste de cînd eºti? 
— Ba nu, moºule, zice Spînul; tocmai eram sã vã întreb de unde le aveþi, 

cã tare-s bune!... O haraba întreagã aº fi în stare sã mãnînc, ºi parcã tot nu 
m-aº sãtura. 

— Te crede moºul, nepoate, dar cînd ai ºti cu ce greutate se capãtã! pentru 
cã numai în Grãdina Ursului, dacã-i fi auzit de dînsa, se aflã sãlãþi de aceste, 
ºi mai rar om care sã poatã lua dintr-însele ºi sã scape cu viaþã. Între toþi 
oamenii din împãrãþia mea, numai un pãdurar se bizuieºte la treaba asta. ªi 
acela, el ºtie ce face, ce drege, de-mi aduce din cînd în cînd aºa, cîte puþine, 
de poftã. 

Spînul, voind sã piardã acum pe Harap-Alb cu orice preþ, zise împãratului: 
— Doamne, moºule, de nu mi-a aduce sluga mea sãlãþi de aceste ºi din 

piatra seacã, mare lucru sã fie! 
ª-odatã cheamã Spînul pe Harap-Alb ºi-i zice rãstit: 
— Acum degrabã sã te duci cum îi ºti tu ºi sã-mi aduci sãlãþi de aceste din 

Grãdina Ursului. Hai, ieºi repede ºi porneºte, cã nu-i vreme de pierdut. Dar 
nu cumva sã faci de altfel, cã nici în borta ªoarecului nu eºti scãpat de mine! 

…Harap-Alb face cum îi zice Sfînta Duminicã ºi cum ajunge în grãdinã, 
odatã începe a smulge la sãlãþi într-ales ºi leagã o sarcinã mare, mare, cît pe 
ce sã n-o poatã ridica în spinare, ºi cînd sã iasã cu dînsa din grãdinã, iaca ur-
sul se trezeºte, ºi dupã dînsul, Gavrile! Harap-Alb, dacã vede reaua, i-aruncã 
pielea cea de urs, ºi apoi fuge cît ce poate cu sarcina în spate, tot înainte la 
Sfînta Duminicã, scãpînd cu obraz curat. 

Dupã aceasta, Harap-Alb, mulþumind Sfintei Duminici pentru binele ce i-a 
fãcut, îi sãrutã mîna, apoi îºi ia sãlãþile ºi, încãlecînd, porneºte spre împãrãþie, 
Dumnezeu sã ne þie, cã cuvîntul din poveste, înainte mult mai este. 

ªi mergînd tot cum s-a dus, de la o vreme ajunge la împãrãþie ºi dã sãlãþile 
în mîna Spînului. 

ªi odatã cheamã Spînul pe Harap-Alb ºi-i zice: 
— Du-te în Pãdurea Cerbului, cum îi ºti tu, ºi mãcar fã pe dracul în 

patru, sau orice-i face, dar numaidecît sã-mi aduci pielea cerbului, cu cap 
cu tot, aºa bãtute cu pietre scumpe, cum se gãsesc ºi doar te-a împinge 
pãcatul sã clinteºti vreo piatrã din locul sãu, iarã mai ales acea mare din 
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fruntea cerbului, c-apoi atîta þi-i leacul! Hai, porneºte iute, cã nu-i vreme 
de pierdut! 

…ªi pe la cîntatul cucoºilor se ia Sfînta Duminicã împreunã cu Harap-Alb 
ºi se duc în Pãdurea Cerbului. ªi cum ajung în pãdure, sapã o groapã adîncã 
de un stat de om, lîngã un izvor, unde în fiecare zi pe la amiazã venea cerbul 
de bea apã, apoi se culca acolo pe loc ºi dormea pînã ce asfinþea soarele. ªi 
dupã aceea, sculîndu-se, o lua în pornealã ºi nu mai da pe la izvor iar pînã a 
doua zi pe la amiazã. 

…ªi aºa, Sfînta Duminicã se ia ºi se întoarnã singurã acasã. Iarã Harap-Alb 
rãmîne la pîndã în groapã ºi, cînd pe la amiazã, numai iaca ce aude Harap-
Alb un muget înãduºit: cerbul venea boncãluind. ªi ajungînd la izvor, odatã ºi 
începe a bea hulpav la apã rece; apoi mai boncãluieºte, ºi iar mai bea cîte un 
rãstimp, ºi iar mai boncãluieºte, ºi iar mai bea, pînã ce nu mai poate. Dupã 
aceea începe a-ºi arunca þãrnã dupã cap, ca buhaiul, ºi apoi, scurmînd de trei 
ori cu piciorul în pãmînt, se tologeºte jos pe pajiºte, acolo pe loc, mai rumegã 
el cît mai rumegã, ºi pe urmã se aºterne pe somn, ºi unde nu începe a mîna 
porcii la jir. 

Harap-Alb, cum îl aude horãind, iese afarã încetiºor ºi, cînd îl croieºte 
o datã cu sabia pe la mijlocul gîtului, îi ºi zboarã capul cît colo de la trup ºi 
apoi Harap-Alb se aruncã fãrã sine în groapã, dupã cum îl povãþuise Sfînta 
Duminicã. Atunci sîngele cerbului odatã a ºi-nceput a curge gîlgîind ºi a se 
rãspîndi în toate pãrþile, îndreptîndu-se ºi nãboind în groapã peste Harap-Alb, 
de cît pe ce era sã-l înece. 

ªi aºa, dupã asfinþitul soarelui, Harap-Alb iese din groapã, jupeºte pielea 
cerbului cu bãgare de seamã, sã nu sminteascã vreo piatrã din locul ei, apoi ia 
capul întreg, aºa cum se gãsea, ºi se duce... 

La vreo cîteva zile dupã asta, împãratul fãcu un ospãþ foarte mare în cinstea 
nepotu-sãu, la care ospãþ au fost poftiþi cei mai strãluciþi oaspeþi: împãraþi, 
crai, voievozi, cãpitanii oºtirilor, mai-marii oraºelor ºi alte feþe cinstite. 

Amu, tocmai pe cînd era temeiul mesei, ºi oaspeþii, tot gustînd vinul de 
bun, începuse a se chiurchiului cîte oleacã, numai iaca o pasãre mãiastrã se 
vede bãtînd la fereastrã ºi zicînd cu glas muieratic: 

— Mîncaþi, beþi ºi vã veseliþi, dar de fata împãratului Roº nici nu gîndiþi! 
Atunci, deodatã, tuturor mesenilor pe loc li s-a stricat cheful ºi au început 

a vorbi care ce ºtia ºi cum îi ducea capul... 
Spînul, dupã ce-i ascultã pe toþi cu luare-aminte, clãtinã din cap ºi zise: 
— Rãu e cînd ai a face tot cu oameni care se tem ºi de umbra lor! D-voastrã, 

cinstiþi oaspeþi, se vede cã paºteþi boboci, de nu vã pricepeþi al cui fapt e acesta. 
ªi atunci Spînul repede îºi aþinteºte privirile asupra lui Harap-Alb ºi, nu 

ºtiu cum, îl prinde zîmbind. 
— Aºa... slugã vicleanã ce-mi eºti!? Vasãzicã, tu ai ºtiinþã de asta ºi nu 

mi-ai spus. Acum degrabã sã-mi aduci pe fata împãratului Roº, de unde ºtii 
ºi cum îi ºti tu. Hai, porneºte! ºi nu cumva sã faci de altfel, cã te-ai dus de pe 
faþa pãmîntului! 
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Mai merge el cît merge ºi, cînd la poalele unui codru, numai iaca ce vede o 
dihanie de om, care se pîrpîlea pe lîngã un foc de douãzeci ºi patru de stînjeni 
de lemne ºi tot atunci striga, cît îi lua gura, cã moare de frig. 

— Multe mai vede omul acesta cît trãieºte! Mãi tartorule, nu mînca haram 
ºi spune drept, tu eºti Gerilã? Aºa-i cã taci?... Tu trebuie sã fii, pentru cã ºi 
focul îngheaþã lîngã tine, de arzuliu ce eºti. 

— Rîzi tu, rîzi, Harap-Alb, zise atunci Gerilã tremurînd, dar unde mergi, 
fãrã mine n-ai sã poþi face nimica. 

— Hai ºi tu cu mine, dacã vrei, zise Harap-Alb; de-abia te-i mai încãlzi 
mergînd la drum, cãci nu e bine cînd stai locului. 

Gerilã atunci se ia cu Harap-Alb ºi pornesc împreunã. ªi mergînd ei o 
bucatã înainte, Harap-Alb vede altã drãcãrie ºi mai mare: o namilã de om 
mînca brazdele de pe urma a 24 de pluguri ºi tot atunci striga în gura mare cã 
crapã de foame. 

— Ei, apoi sã nu bufneºti de rîs? zise Harap-Alb. Mãi, mãi, mãi! cã mul-
te-þi mai vãd ochii! Pesemne c-aista-i Flãmînzilã, foametea, sac fãrã fund 
sau cine mai ºtie ce pricopsealã a fi, de nu-l poate sãtura nici pãmîntul. 

— Rîzi tu, rîzi, Harap-Alb, zice atunci Flãmînzilã, dar unde mergeþi voi, 
fãrã mine n-aveþi sã puteþi face nici o ispravã. 

— Dacã-i aºa, hai ºi tu cu noi, zise Harap-Alb, cã doar n-am a te duce în 
spinare. 

Flãmînzilã atunci se ia dupã Harap-Alb ºi pornesc tustrei înainte. ªi mai 
mergînd ei o postatã, numai iaca Harap-Alb vede altã minunãþie ºi mai mare: 
o arãtare de om bãuse apa de la 24 de iazuri ºi o gîrlã pe care umblau numai 
500 de mori ºi tot atunci striga în gura mare cã se usucã de sete. 

— Mãi, da’ al dracului om e ºi acesta! zise Harap-Alb. Grozav burdãhan 
ºi nesãþios gîtlej, de nu pot sã-i potoleascã setea nici izvoarele pãmîntului; 
mare ghiol de apã trebuie sã fie în maþele lui! Se vede cã acesta-i prãpãdenia 
apelor, vestitul Setilã, fiul Secetei, nãscut în zodia raþelor ºi împodobit cu 
darul suptului. 

— Rîzi tu, rîzi, Harap-Alb, zise atunci Setilã, cãruia începu a-i þîºni apa 
pe nãri ºi pe urechi, ca pe niºte lãptoace de mori, dar unde vã duceþi voi, fãrã 
mine degeaba vã duceþi. 

— Hai ºi tu cu noi, dacã vrei, zise Harap-Alb; de-abia nu te-ai mai linci-
uri atîta în cele ape, îi scãpa de blestemul broaºtelor ºi-i da rãgaz morilor sã 
umble, cã destul þi-ai fãcut mendrele pînã acum. Ce, Doamne iartã-mã, oi 
face broaºte în pîntece de atîta apã! 

Setilã atunci se ia dupã Harap-Alb ºi pornesc tuspatru înainte. ªi mai 
mergînd ei o bucatã, numai iaca ce vede Harap-Alb altã minunãþie ºi mai 
minunatã: o schimonositurã de om avea în frunte numai un ochi, mare cît o 
sitã ºi, cînd îl deschidea, nu vedea nimica, da chior peste ce apuca. Iarã cînd 
îl þinea închis, dar fie zi, dar fie noapte, spunea cã vede cu dînsul în mãrun-
taiele pãmîntului. 

Harap-Alb atunci se bate cu mîna peste gurã ºi zice: 
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— Doamne fereºte de omul nebun, cã tare-i de jãlit, sãrmanul! Pe de-o 
parte îþi vine a rîde ºi pe de alta îþi vine a-l plînge. Dar se vede cã aºa l-a lãsat 
Dumnezeu. Poate cã acesta-i vestitul Ochilã, frate cu Orbilã, vãr primare 
cu Chiorilã, nepot de sorã lui Pîndilã, din sat de la Chitilã, peste drum de 
Nimerilã. Ori din tîrg de sã-l-caþi, megieº cu Cãutaþi ºi de urmã nu-i mai 
daþi. Mã rog, unu-i Ochilã pe faþa pãmîntului, care vede toate ºi pe toþi alt-
fel de cum vede lumea cealaltã; numai pe sine nu se vede cît e de frumuºel. 
Parcã-i un boþ, chilimboþ boþit, în frunte cu un ochi, numai sã nu fie de 
deochi! 

— Rîzi tu, rîzi, Harap-Alb, zise atunci Ochilã, uitîndu-se închiorchioºat, 
dar unde te duci, fãrã de mine rãu are sã-þi cadã. Fata împãratului Roº nu se 
capãtã aºa de lesne cum crezi tu. 

— Hai ºi tu cu noi, dacã vrei, zise Harap-Alb, cã doar n-avem a te duce de 
mînã, ca pe un orb. 

Ochilã atunci se ia ºi el dupã Harap-Alb ºi pornesc tuscinci înainte ºi mai 
mergînd ei o bucatã, numai iaca ce vede Harap-Alb altã bozdoganie ºi mai ºi: 
o pocitanie de om umbla cu arcul dupã vînat pãsãri. ª-apoi, chitiþi cã numai 
în arc se încheia tot meºteºugul ºi puterea omului aceluia? Þi-ai gãsit! Avea 
un meºteºug mai drãcos ºi o putere mai pe sus decît îºi poate dracul închipui: 
cînd voia, aºa se lãþea de tare, de cuprindea pãmîntul în braþe ºi altã datã, aºa 
se deºira ºi se lungea de grozav, de ajungea cu mîna la lunã, la stele, la soare 
ºi cît voia de sus. ªi dacã se întîmpla sã nu nimereascã pãsãrile cu sãgeata, 
ele tot nu scãpau de dînsul; þi le prindea cu mîna din zbor, le rãsucea gîtul cu 
ciudã ºi apoi le mînca aºa, crude, cu pene cu tot. Chiar atunci avea un vraf 
de pãsãri dinainte ºi ospãta dintr-însele cu lãcomie, ca un vultan hãmesit. 
Harap-Alb, cuprins de mirare, zise: 

— Dar oare pe acesta cum mama dracului l-o fi mai chemînd? 
— Zi-i pe nume, sã þi-l spun, rãspunse atunci Ochilã, zîmbind pe sub 

mustãþi. 
— Dar te mai duce capul ca sã-l botezi? Sã-i zici Pãsãrilã... nu greºeºti; 

sã-i zici Lãþilã... nici atîta; sã-i zici Lungilã... asemene; sã-i zici Pãsãri-Lã-
þi-Lungilã, mi se pare cã e mai potrivit cu nãravul ºi apucãturile lui, zise 
Harap-Alb, înduioºat de mila bietelor pãsãri. Se vede cã aces ta-i vestitul 
Pãsãri-Lãþi-Lungilã, fiul sãgetãtorului ºi nepotul arcaºului; brîul pãmîntului 
ºi scara cerului; ciuma zburãtoarelor ºi spaima oamenilor, cã altfel nu te pri-
cepi cum sã-i mai zici. 

— Rîzi tu de mine, rîzi, Harap-Alb, zise atunci Pãsãri-Lãþi- Lungilã, dar 
mai bine ar fi sã rîzi de tine, cãci nu ºtii ce pãcat te paºte. Chiteºti cã fata 
împãratului Roº numai aºa se capãtã? Poate n-ai ºtiinþã ce vidmã de fatã e 
aceea, cînd vrea, se face pasãre mãiastrã, îþi aratã coada, ºi ia-i urma dacã 
poþi! De n-a fi ºi unul ca mine pe-acolo, degeaba vã mai bateþi picioarele 
ducîndu-vã. 

— Hai ºi tu cu noi, dacã vrei, zise atunci Harap-Alb; de-abia mi-i lua pe 
Gerilã de þuluc ºi l-oi purta cu nasul pe la soare, doar s-a încãlzi cîtuºi decît ºi 
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n-a mai clãnþãni atîta din mãsele, ca un cocostorc de cei bãtrîncioºi, cã parcã 
mã strînge în spate cînd îl vãd aºa. 

Amu Harap-Alb ºi cu ai sãi mai merg ei cît merg ºi, într-o tîrzie vreme, ajung 
la împãrãþie. ªi cum ajung, odatã intrã buluc în ogradã, tusºase. Harap-Alb 
înainte ºi ceilalþi în urmã, care de care mai chipos ºi mai îmbrãcat, de se 
tîrîiau aþele ºi curgeau obielele dupã dînºii, parcã era oastea lui Papuc Hogea 
Hogegarul. ªi atunci, Harap-Alb se ºi înfãþiºeazã înaintea Împãratului Roº, 
spunîndu-i de unde, cum, cine ºi pentru ce anume au venit. Împãratului i-a 
fost de-a mirarea vãzînd cã niºte golani au asemene îndrãznealã de vin cu 
neruºinare sã-i cearã fata… 

— Din partea mea poþi s-o iei de-acum, Harap-Alb, zise împãratul, ovilit 
ºi sarbãd la faþã de supãrare ºi ruºine; dacã n-a fost ea vrednicã sã vã rãpuie 
capul, fii mãcar tu vrednic s-o stãpîneºti, cãci acum þi-o dau cu toatã inima. 

Harap-Alb mulþumeºte atunci împãratului ºi apoi zice fetei: 
— De-acum putem sã mergem, cãci stãpînu-meu, luminarea-sa nepotul 

Împãratului Verde, a fi îmbãtrînit aºteptîndu-mã. 
— Binecuvînteazã-mã, tatã, ºi rãmîi sãnãtos! Se vede cã aºa mi-a fost sor-

tit ºi n-am ce face; trebuie sã merg cu HarapAlb, ºi pace bunã! 
Mers-au ei ºi zi ºi noapte, nu se ºtie cît au mers; ºi, de la un loc, Gerilã, 

Flãmînzilã ºi Setilã, Pãsãri-Lãþi-Lungilã ºi nãzdrãvanul Ochilã se opresc cu 
toþii în cale, se opresc ºi zic cu jale: 

— Harap-Alb, mergi sãnãtos! De-am fost rãi, tu ni-i ierta, cãci ºi rãul cî-
teodatã prinde bine la ceva. 

Harap-Alb le mulþumeºte º-apoi pleacã liniºtit. Fata vesel îi zîmbeºte, 
luna-n cer a asfinþit. Dar în pieptul lor rãsare... Ce rãsare? Ia, un dor; soare 
mîndru, luminos ºi în sine arzãtor, ce se naºte din scînteia unui ochi fer-
mecãtor! 

ªi mai merg ei cît mai merg, ºi de ce mergeau înainte, de ce lui Harap-Alb 
i se tulburau minþile, uitîndu-se la fatã ºi vãzînd-o cît era de tînãrã, de fru-
moasã ºi plinã de vinã-ncoace. 

În sfîrºit, mai merge Harap-Alb cu fata împãratului cît mai merge, ºi de la 
o vreme ajung ºi ei la împãrãþie. 

ªi, cînd colo, numai iaca ce le ies înainte Împãratul Verde, fetele sale, 
Spînul ºi toatã curtea împãrãteascã, ca sã-i primeascã. ªi vãzînd Spînul cît e 
de frumoasã fata Împãratului Roº, odatã se repede sã o ia în braþe de pe cal. 
Dar fata îi pune atunci mîna pe piept, îl brînceºte cît colo ºi zice: 

— Lipseºte dinaintea mea, Spînule! Doar n-am venit pentru tine, º-am 
venit pentru Harap-Alb, cãci el este adevãratul nepot al Împãratului Verde. 

Atunci Împãratul Verde ºi fetele sale au rãmas încremeniþi de ceea ce 
au auzit. Iar Spînul, vãzînd cã i s-a dat vicleºugul pe faþã, se repede ca un 
cîine turbat la Harap-Alb ºi-i zboarã capul dintr-o singurã loviturã de paloº, 
zicînd: 

— Na! aºa trebuie sã pãþeascã cine calcã jurãmîntul! Dar calul lui Harap-Alb 
îndatã se repede ºi el la Spîn ºi-i zice: 
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— Pîn-aici, Spînule! ºi odatã mi þi-l înºfacã cu dinþii de cap, zboarã cu 
dînsul în înaltul cerului, ºi apoi, dîndu-i drumul de-acolo, se face Spînul pînã 
jos praf ºi pulbere. Iarã fata Împãratului Roº, în vãlmãºagul acesta, repede 
pune capul lui Harap-Alb la loc, îl înconjurã de trei ori cu cele trei smicele de 
mãr dulce, toarnã apã moartã, sã stea sîngele ºi sã se prindã pielea, apoi îl 
stropeºe cu apã vie, ºi atunci Harap-Alb îndatã învie ºi, ºtergîndu-se cu mîna 
pe la ochi, zice suspinînd: 

— Ei, da’ din greu mai adormisem! 
— Dormeai tu mult ºi bine, Harap-Alb, de nu eram eu, zise fata Împãratu-

lui Roº, sãrutîndu-l cu drag ºi dîndu-i iar paloºul în stãpînire. 
ªi apoi, îngenunchind amîndoi dinaintea Împãratului Verde, îºi jurã 

cre dinþã unul altuia, primind binecuvîntare de la dînsul ºi împãrãþia to-
todatã. 

Dupã aceasta se începe nunta, º-apoi, dã Doamne bine! 
Lume de pe lume s-a strîns de privea. 

Soarele ºi luna din 
cer le rîdea. 

ª-apoi fost-au fost 
poftiþi la nuntã: Crãia-
sa furnicilor, Crãiasa 
albinelor ºi Crãiasa 
zînelor, minunea 
minunilor din ostrovul 
florilor! 

ªi mai fost-au poft-
iþi încã: crai, crãiese 
ºi-mpãraþi, oameni 
în seamã bãgaþi º-un 
pãcat de povestar fãrã 
bani în buzunar. Vese-

lie mare între toþi era, chiar ºi sãrãcimea ospãta ºi bea! 
ªi a þinut veselia ani întregi, ºi acum mai þine încã; cine se duce acolo bea 

ºi mãnîncã. Iar pe la noi, cine are bani bea ºi mãnîncã, iarã cine nu, se uitã 
ºi rabdã. 

Teme ºi întrebãri 

 1. Cine este Harap-Alb? Cum lãmuriþi cã isteþul, neînfricatul Harap-Alb se 
lasã înºelat de Spîn? 

 2. Activitate în grup. Caracterizaþi-l în paralel pe Spîn ºi pe Harap-Alb. Ce 
personificã fiecare dintre ei? De ce Spînul n-are nume? 

3. Care este rolul personajelor miraculoase Gerilã, Flãmînzilã, Setilã, Ochilã ºi 
Pãsãri-Lãþi-Lungilã? Ce atitudine are autorul faþã de aceste personaje? 

4. Activitate în perechi. Din conþinutul poveºtii se desprind multe învãþãminte. 
Evidenþiaþi-le. 

Scenã din spectacolul “Amu cicã era odatã”
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 5. Prezentaþi exemple care ar confirma oralitatea stilului lui I. Creangã: 
a) cinci expresii idiomatice; 
b) douã comparaþii, douã metafore; 
c) cuvinte din mediul popular; 
d) douã proverebe sau zicãtori. 

 6. Alcãtuiþi planul (compus) al poveºtii ºi expuneþi textul dupã acest plan. 

Sugetsii analitice 

Basmul “Harap-Alb” se încadreazã în genul epic, iar ca specie literarã este 
un basm cult, deoarece are un autor, Ion Creangã. A apãrut în revista “Con-
vorbiri literare”, la 1 august 1877, apoi în acelaºi an în ziarul “Timpul”. 

Semnificaþia titlului “Harap-Alb” reiese din scena în care Spînul îl 
pãcãleºte pe fiul craiului sã intre în fîntînã: “Fiul craiului, boboc în felul sãu la 
trebi de aieste, se potriveºte Spînului ºi se bagã în fîntînã, fãrã sã-1 trãsneascã 
prin minte ce i se poate întîmpla”. Naiv, lipsit de experienþã ºi excesiv de cre-
dul, fiul craiului îºi schimbã statutul din nepot al Împãratului Verde în acela 
de slugã a Spînului: “De-acum înainte sã ºtii cã te cheamã Harap-Alb, aista 
þi-i numele, ºi altul nu.” Numele lui are sensul de “rob alb”, deoarece “ha-
rap” înseamnã “negru, rob”. Devenit sluga spînului, îºi asumã ºi numele de 
Harap-Alb, dovedind în acelaºi timp loialitate ºi credinþã faþã de stãpînul sãu, 
întrucît jurase pe paloº. El devine robul-þigan, deºi era alb, nedumerind ast-
fel chiar pe unchiul sãu, Împãratul Verde, precum ºi pe fetele acestuia, care 
simt pentru el o simpatie spontanã. Cu toate acestea, flãcãul nu-ºi încalcã 
jurãmîntul fãcut spînului, îºi respectã cuvîntul dat, rod al unei solide educaþii 
cãpãtate în copilãrie, de a fi integru ºi demn, capabil sã-ºi asume vinovãþia, 
cu toate urmãrile ce decurg din faptul cã nu urmase sfatul tatãlui. 

Subiectul este simplu, specific basmelor populare, cu eroi ºi motive popu-
lare, iar ca modalitate narativã, începutul este reprezentat de formula iniþialã 
tipicã oricãrui basm: “Amu cicã era odatã într-o þarã”. “Povestea lui Ha-
rap-Alb” are autor cunoscut, Ion Creangã, perspectiva narativã fiind aceea 
de narator omniscient. Naraþiunea la persoana a III-a îmbinã supranaturalul 
cu realul, armonizînd eroii fabuloºi cu personajele þãrãneºti din Humuleºtiul 
natal al autorului. Acþiunea are la bazã conflictul dintre forþele binelui ºi ale 
rãului, dintre adevãr ºi minciunã, iar deznodãmîntul constã totdeauna în tri-
umful valorilor pozitive asupra celor negative. 

Desfãºurarea acþiunii începe odatã cu sosirea la palatul Împãratului Verde, 
unde Spînul se dã drept nepotul sãu ºi, înfumurat peste mãsurã, îl trimite pe 
Harap-Alb sã stea la grajduri, sã aibã grijã de calul lui, cã altfel va fi “vai de 
pielea ta”, dîndu-i ºi o palmã — “ca sã þii minte ce þi-am spus” — , cã altfel 
“prinde mãmãliga coajã”. 

Urmãtorul episod are loc dupã alte cîteva zile, cînd împãratul îi aratã 
spînului niºte pietre preþioase foarte frumoase, iar acesta îºi trimite sluga sã-i 
aducã “pielea cerbului cu cap cu tot, aºa bãtute cu pietre scumpe, cum se 
gãsesc”. 
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Dupã un timp, împãratul dã un ospãþ foarte mare în cinstea nepotului 
sãu, la care a invitat împãraþi, crai, voievozi “ºi alte feþe cinstite”; în timpul 
petrecerii, incitat de poveºtile bizare despre fata Împãratului Roº, spînul îi 
porunceºte lui Harap-Alb sã i-o aducã degrabã pe aceastã tînãrã, cã altfel 
“te-ai dus de pe faþa pãmîntului”. 

Acþiunea continuã cu formule mediane -”Mai merge el cît merge”- ºi 
Harap-Alb întîlneºte, pe rînd, cinci personaje fabuloase, descrise detaliat de 
narator: Gerilã, Flãmînzilã, Setilã, Ochilã ºi Pãsãri-Lãþi-Lungilã. Cãlãtoria 
alãturi de cei cinci oameni ciudaþi este plinã de peripeþii, cã “pe unde tre-
ceau, pîrjol fãceau”. Harap-Alb le este tovarãº “ºi la pagubã, ºi la cîºtig” ºi se 
poartã prietenos cu fiecare, întrucît simþea cã va avea nevoie de ei la curtea 
Împãratului Roº, despre care aflase cã “era un om pîcliºit (negru la suflet) 
ºi rãutãcios la culme”. De aceea, flãcãul considerã cã “la unul fãrã suflet”, 
cum era împãratul, era nevoie de “unul fãrã de lege”, sperînd cã, “din cinci 
nespãlaþi” cîþi erau, i-o veni “vreunul de hac”, conform proverbului: “Lumea 
asta e pe dos,/ Toate merg cu capu-n jos/ Puþini suie, mulþi coboarã,/ Unul 
macinã la moarã.” 

Punctul culminant: între timp, turturica ajunsese cu vestea la Împãratul 
Verde ºi acesta se apucase sã facã pregãtiri pentru primirea fetei Împãratului 
Roº. Vãzînd cît este de frumoasã fata, spînul se repede sã o ia în braþe, dar 
ea îl îmbrînceºte ºi-i spune cã a venit acolo pentru Harap-Alb, cãci “el este 
adevãratul nepot al împãratului Verde”. Turbat de furie cã a fost dat în vileag, 
spînul se repede la Harap-Alb “ºi-i zboarã capul dintr-o singurã loviturã de 
paloº”, strigînd cã aºa trebuie sã pãþeascã cel ce-ºi încalcã jurãmîntul. Atunci 
calul lui Harap-Alb se repede la spîn, îl înºfacã de cap, “zboarã cu dînsul în 
înaltul ceriului” de unde îi dã drumul ºi acesta se face “praf ºi pulbere”. Fata 
Împãratului Roº, ca personaj fabulos, are puteri supranaturale ºi-l poate re-
învia, prin leacuri miraculoase, pe Harap-Alb. 

Deznodãmîntul basmului constã totdeauna în triumful valorilor pozitive 
asupra celor negative, victoria adevãrului, aºa cã nunta începe “º-apoi dã, 
Doamne, bine!”. S-a strîns lumea sã priveascã, ba chiar “soarele ºi luna din 
cer rîdea”. 

Compoziþional, basmul conþine formule specifice finale, prezente ºi 
în creaþia lui Creangã. Ca la orice nuntã împãrãteascã din basme, vese-
lia a þinut ani întregi, “ºi acum mai þine încã. Cine se duce acolo bea ºi 
mãnîncã. Iar pe la noi, cine are bani bea ºi mãnîncã, iarã cine nu, se uitã 
ºi rabdã”. 

“Povestea lui Harap-Alb” (ca de altfel, ºi alte poveºti crengiene) a fost 
ecranizatã; a fost introdusã în repertoriul teatrului de pãpuºi “Licurici” 
din Chiºinãu. Subiectul poveºtii a stat la baza spectacolului “Amu cicã era 
odatã…” de A. Bãleanu ºi I. Puiu. 
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Teme ºi întrebãri 

1. Relaþaþi ºirul întîmplãrilor care alcãtuiesc desfãºurarea acþiunii poveºtii 
“Harap-Alb”. 

 2. Evidenþiaþi trãsãturile caracteristice ale tovarãºilor de drum ai lui Ha-
rap-Alb. Motivaþi-le. 

3. Cum e zugrãvit Spînul în comparaþie cu Harap-Alb? 
4. Activitate în grup. Specific creaþiei lui I. Creangã este umorul. Selectaþi din 

text expresiile “pline de duh”, pe care le foloseºte autorul pentru a crea atmosfera de 
“voie bunã”. Care este rolul dialogului din text? 

5. Activitate în perechi. Selectaþi din text pasaje ce explicã caracterul ritmat al 
naraþiunii. 

 6. Aflaþi în text cîteva determinative plastice pe lîngã substantivul “calul” care 
în poveste apare în douã ipostaze: 

a) înfãþiºarea …grebãnos
calului pînã …………..
la transformare ……………
b) înfãþiºarea  tretin (tînãr)
calului dupã
transformare  ………………

Conflictul în opera literarã 

Conflict (lat. cînflictus — ciocnire) înseamnã ciocnirea intereselor unor 
personaje ºi detreminã desfãºurarea acþiunii operei literare. 

În funcþie de problemele abordate de autor, conflictul se poate manifesta: 
a) între personaje; 
b) între personaje ºi sutuaþii sau mediul social; 
c) în interiorul personajului. 
În creaþiile lirice conflictul este mai mult de naturã interioarã ºi þine de 

stãrile sufleteºti, de sentimentele ºi gîndurile eroului liric. 
În “Povestea lui Harap-Alb” conflictul se manifestã în ciocnirea interese-

lor celor douã personaje principale: Harap-Alb ºi Spînul. 
Descoperim în poveste ºi conflictul între personaje ºi situaþii. 
Conflictul în interiorul aceluiaºi personaj se întemeiazã pe trãsãturile sale 

proprii. 

Teme ºi întrebãri 

 1. Cînd se produce rezolvarea conflictului de interese între personajele 
principale ale poveºtii “Harap-Alb” ? 

2. Exemplificaþi conflictul între personaj ºi situaþie în poveste. 
3. Demonstraþi elenmente ale conflictului interior pe care le aflãm la pri-

mii doi feciori ai craiului. 
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Verificaþi-vã cunoºtinþele 

I. 1. Balada “Toma Alimoº” a fost descoperitã de : 
 a) A. Russo; 
 b) V. Alecsandri; 
 c) C. Negruzzi? 
2. C. Negruzzi este autorul operei: 
 a) “Ioan-Vodã cel Cumplit”; 
 b) “Sara pe deal” 
 c) “Alexandru Lãpuºneanul”? 
3. “Împãrat ºi proletar” (M. Eminescu) este: 
 a) poem; 
 b) roman; 
 c) nuvelã? 
4. Versul “Pe veci pierduto, vecinic adorato” este luat din: 
 a) “Cînd însuºi glasul…” , M. Eminescu; 
 b) “Plugul blestemat”, V. Alecsandri; 
 c) “Harap-Alb”, I. Creangã? 
5. Harap-Alb este: 
 a) feciorul mijlociu al Împãratului Verde; 
 b) feciorul mai mare al Împãratului Roº; 
 c) feciorul cel mic al craiului? 
II. 1. Toma Alimoº “a fost tãiat pe la furca pieptului…/ unde-i greu voinicu-

lui” de poterã ...................................................................................... A 
   ...........................................................................................................F 
2. V. Alecsandri spune despre Dan: “Frumos odor… ºi înalþã-i e fãptura!/ Sub 

genele-i umbroase doi ochi lucesc ca mura” ......................................... A 
   ...........................................................................................................F 
3. Cei doi îndrãgostiþi din “Sara pe deal” de M. Eminescu vor adormi “sub 

înaltul vechiul”tei ................................................................................ A 
   ...........................................................................................................F 
4. Monografia “Ioan-Vodã cel Cumplit” de B.P. Hajdeu este o mãrturie a 

frãþiei de arme moldo-ucrainene  ......................................................... A 
   ...........................................................................................................F 
5. “Virtutea pentru dînºii ea nu existã”, susþine Cezarul în partea I a poemu-

lui “Împãrat ºi proletar” de M. Eminescu ............................................ A 
   ...........................................................................................................F 
III. 1. Redactaþi o microcompunere “Sara pe deal” în lectura mea”. 
2. Continuaþi ºirul diminutivelor cu sens augumentativ selectate din “Ha-

rap-Alb”: 
 — “pozne fãcea cu buziºoarele sale, încît s-a îngrozit ºi Împãratul Roº, 

cînd l-a vãzut…”. 
 —   .........................................................................................................  
 —   .........................................................................................................  
 —   .........................................................................................................  


