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Natura  - arta de a fi 

 Razele naturii sunt cele care au crescut viaţa din spatele 

umbrei. După ce lumina a străbătut întunericul dintru început 

prin cuvântul divin, natura a primit să-şi modeleze cu talentul 

unui sculptor perfect toate formele de viaţă şi apoi să le picteze 

întru eternitate. Grădina Edenului a fost prima ei faţă, dar omul 

nu a înţeles-o şi a fost nevoit să îşi măsoare existenţa în 

paradisul terestru. Aici natura îşi scrie poezia în funcţie de 

climă, zonă, anotimp. 

 Natura şi viaţa se împletesc şi se completează unele pe 

altele. Mircea Eliade în nuvela Les trois Grâces încearcă o 

metodă de a scăpa de moarte printr-un experiment făcut de 

personajul Aurelian Tătaru, medic, pe trei paciente bolnave de 

cancer, metodă ce are ca scop o veşnică tinereţe. În urma 

experimentului făcut de medicul Aurelian Tătaru, una dintre 

paciente, Euphrosyna Mincu (Frusinel) îşi împarte viaţa între 

tinereţe şi bătrâneţe, primăvara era tânără, fericită, îşi trăia 

viaţa profitând din plin de tinereţea şi frumuseţea ei, nesimţind 

nicio boală în trup, iar când natura se veştejea îmbătrânea şi ea, 

trecea din rai cum ar veni în infern asemeni Corei Pesefora, 

soţia zeului morţii, Hades şi fiica Demetrei, zeiţa holdelor, ce 
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îşi împărţea viaţa între pământ, simbolul vieţii, pentru a sta cu 

mama ei şi infern, simbolul morţii, pentru a sta cu soţul ei. 

 Între natură şi om este o permanentă comuniune. Natura 

este simbolul eternităţii, trece dincolo de moarte şi păstrează în 

sânul ei viaţa „Şi-l îngroapă-n sânu-i mut / Veşnica Natură. 

 Arta naturii este glasul perfecţiunii. Literatura populară 

prin balada Mioriţa înfăţişează permanenta comuniune a 

omului cu natura. Balada Mioriţa abordează tema filosofică a 

morţii prin atitudinea ciobanului moldovean în faţa acesteia. El 

nu fuge de moarte, o acceptă ca pe un final firesc al vieţii, ba 

mai mult o vede ca pe o nuntă, motivul alegoriei moarte – 

nuntă, la care participă toate elementele naturii, cele cosmice 

având ranguri mai înalte, soarele şi luna, naşi, cele terestre, 

brazi, păltinaşi, de simpli nuntaşi, munţii au rolul de preoţi, 

păsărelele lăutari. Toată viaţa ciobănelul a trăit în armonie cu 

natura. Elementele naturii i-au fost prietene, l-au ajutat şi 

completat. După moarte îşi doreşte să devină un tot cu acestea 

şi să trăiască veşnic prin ele. 

 Frumuseţea naturii a fost înfăţişată de către iubitorii de 

artă în culoare, cuvânt sau formă. Răpindu-i forma în obiecte 

mininuscule, sculptorii au eternizat clipe ale chipului vieţii ei. 

Îmbinând culoarea pictorii i-au creat sufletul. Cuvântul însă, 
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cel care a creat totul dintru început „Şi a zis Dumnezeu“ 

(Facere 1, 3) a presărat natura ca pe un praf de lumină solară în 

operele literare. 

 Scriitorii români au iubit natura. Tema naturii a fost 

nedezlipită de operele lor. Poeţi precum Vasile Alecsandri, Ion 

Pillat au scris pasteluri realizând un adevărat calendar în 

versuri. 

 Scriitorul Mihai Eminescu şi-a petrecut copilăria în 

sânul naturii, dovadă poezia Fiind băiet păduri cutreieram. Ea 

i-a fost sursă de inspiraţie în poeziile lui de mai târziu. 

 În poezia testament, Mai am un singur dor, Eminescu, 

asemenea ciobănelului mioritic şi asemenea filozofului Emil 

Cioran vede moartea ca pe o contopire cu universul, cu 

Eternitatea. 

 Faptul că eul fiecăruia caută o evadare spre o altă lume, 

o lume veşnică fericită, îi determină pe filozofi şi pe scriitori să 

alerge de la vis la vremelnicia acestei vieţi, de la viaţă, la 

încercarea de a da un sens morţii: „Când ai murit lumii, ţi-e dor 

de tine însuţi şi-ţi consumi ce-ţi mai rămâne de trăit într-o 

nostalgie neîmplinită. Dumnezeu este un vecin faţă de exilul 

eului nostru, care ne face să ne căutăm pe alte tărâmuri şi să nu 
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murim niciodată în apropierea noastră, prin soartă inaccesibilă 

nouă.“ spune filozoful Emil Cioran. 

George Bacovia este un poet simbolist. El a prezentat natura în 

simboluri. Poeţii simbolişti folosesc în operele lor simbolurile 

printr-un limbaj sugestiv, prin muzicalitatea cuvintelor, prin 

tonul emoţional, repetiţii, ritm, versul alb. Bacovia cultivă 

simbolul ca modalitate de surprindere a corespondentelor eului 

liric cu lumea, natura, universul. El este un poet pesimist şi din 

această cauză se opreşte în opera lui asupra temei morţii şi o 

asociază pe acesta naturii, ploaia, decorul de doliu. În opera sa 

totul are culoarea cenuşie a plumbului, oamenii, decorul, în 

suflet predomină oboseala, peste tot domină tristeţea, dezgustul 

faţă de o lume stăpânită de forţe obscure, descompunerea. Şi-ar 

dori mereu o natură vie şi o viaţă eternă, verde şi în antiteză cu 

acestă viaţă pictează totul în gri, natura şi viaţa după căderea 

omului în păcat în grădina Edenului, un paradis terestru trist ce 

nu ar mai trebui să se descompună, ci să-şi găsească verdeaţa 

perfecţiunii absolute. 

Anotimpurile se completează între ele, primăvara este simbolul 

vieţii ce mereu îşi arată zâmbetul, vara deplinătatea, 

maturitatea, toamna bătrâneţea încărcată de roade, iarna, 

puritatea finalului unui cerc al vieţii. 
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Fără natură universul ar fi orb şi nu ar găsi viaţa şi lumina artei. 

Omul este dator să păstreze viu sâmburele naturii, atât în ceea 

ce priveşte mediul înconjurător, cât şi în artă. 

 
 

 

 

 

Natura în lirica simbolistă românească 

reprezentativă 

 

 Poezia simbolistă înfățișează natura mai ales în 

aspectele sale crepusculare. Sunt invocate frecvent amurgurile, 
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cețurile, ploile, decorurile de toamnă. Locul pădurilor antice e 

luat de parcul cu fântâni și de jocuri de apă. Poetul simbolist 

are o predilecție deosebită pentru flori (florile rare). În același 

timp, simboliștii înlocuiesc peisajul romantic, caracterizat prin 

prezența muntelui, văii, pădurii, cu decorurile citadine. La 

simboliști, orașul cunoaște o dublă accepție: poate fi târg sau 

orașul provincial în care viața se reduce la gesturi automatizate, 

dar poate fi și metropola modernă, spațiu al misterului. 

 În această lucrare, mi-am propus să evidențiez imaginea 

naturii așa cum se conturează ea la cei mai importanți 

reprezentanți  simboliști din literatura română. Astfel, voi 

prezenta imaginea naturii în câteva dintre poeziile lui 

Alexandru Macedonski, Dimitrie Anghel si Ion Minulescu, dar 

și o parte importantă din lirica lui Bacovia, care, deși își 

comentează poeziile din perspectiva teoriei corespondentelor, 

subliniind influența pe care au exercitat-o asupra lui simboliștii 

francezi de la Budelaire și Rimbaud la autori minori, precum: 

Maurice Rollinat, se distanțează în mod simțitor de prima 

generație de simboliști români prin cultivarea unor elemente ce 

aparțin mai degrabă expresionismului și literaturii absurdului . 

 Multe dintre primele poezii ale lui Alexandru 

Macedonski gravitează în jurul temei ascensionale și al 

http://www.scritub.com/literatura-romana/Natura-in-lirica-simbolista-ro32411.php#_ftn2


8 

 

imaginilor de zbor. Poetul își traduce astfel setea de ideal 

printr-o nevoie de înălțare, de extaz, de frenezie a înălțimilor. 

Atrage atenția in acest context imagistic prezenta corabiei, 

construcție hibridă ce aparține în egală măsură lumii acvatice și 

celei uraniene. De aceea, ea constituie adesea la Macedonski 

vehiculul trecerii din lumea reala într-o lume ideala care 

aparține înaltului: 

 „Prin lumile luminei se-ntraripă să zboare 

 Si-n urma sa deșira frumoși margăritari, 

 Pământu-n depărtare îl lasă sub picioare 

 Și-mbrațișeaza totul cu aripile-i mari!” 

(Noapte de Septembre). 

 În plan orizontal, nevoii de zbor îi va corespunde nevoia 

de lărgime, poetul fiind fascinat de întinderea nesfârșită a 

stepei sau a deșertului, element esențial al decorului 

macedonskian care figurează eforturile necesare oricărei 

împliniri spirituale. Acum, echivalentul zborului va fi 

cavalcada corelata cu schema dinamică a înaintării și a cuceririi 

infinitului plan. Uneori, sfârșitul ei este moartea, ieșirea din 

planul uman și trecerea la existența veșnică a naturii: 

 „Deschisă îi este pustia cea mare 

 Cu alba cărare 
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 Cu san împietrit!  

 Prin noapte, cu dansul, fantastic străbate, 

 Nimic nu-l abate din falnicu-i zbor!” 

(Calul arabului) 

 Asimilabile romantismului, tema ascensiunii și a 

cuceririi spațiului se asociază la Macedonski cu imaginile 

plastice sculpturale îndelung cizelate, specifice clasicismului. 

Spațiul macedonskian va dobândi în unele poeme limpezimea 

glaciala a unei lumi esențializate în care se regăsește ordinea 

rece a intelectului: 

 „Albastră era noaptea și fragedă natura, 

 În cer plutea răzleață o pulbere opal,  

 Erau muiate-n aur abisurile-albastre, 

 Clipeau diamantate oștirile de astre” 

(În noapte) 

 În poezia  Stepa, natura dobândește o anume 

complexitate, născută din convertirea aspirației spre un orizont 

mai înalt de spiritualitate dintr-o atitudine intelectuală într-o 

trăire. Macedonski devine acum poetul marilor elanuri vitale 

care se exteriorizează în nevoia de zbor sau de expansiune: 

 „În zadar, asupritoare, omenirea-naintează, 

 Stepa largă e și astăzi un domen necucerit; 
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 N-o spintecă nici pluguri, nici orașe n-o brăzdează. 

 Pe sub iarba mătăsoasă, cu talaz nețărmuit, 

 Se revarsă, fără margini, printre locuri mlăștinoase, 

 Si de ceruri se izbește, alergând spre răsărit. 

 În acea sălbăticie de pustiuri onduloase, 

 În picioare calc trecutul, corp și suflet mă cufund” 

 Nevoia de zbor izvorăște acum din însăși substanța 

vieții (trăirea), iar personajul liric dobândește el însuși 

dimensiuni gigantice, luând aspectul virilității teribile care 

creează ca un veritabil artist baroc, universuri fantastice. 

 Viziunea barocă a lui Macedonski se naște din 

descoperirea opoziției dintre gândire și viață. Natura este 

surprinsă acum sub aspectul veșnicelor transformări, care 

generează în eul liric sentimentul dinamismului cosmic. 

Totodată, universul material poartă pecetea angoasei timpului 

și a morții, sugerată de imaginile de descompunere: 

 „Pustie și albă e-ntinsa câmpie 

 Sub viscolu-albastru ea geme cumplit 

 Sălbatica fiară, răstriștea-l sfâșie, 

 Și luna-l privește cu ochi-oțelit- 

 E-n negura nopții un alb monolit 

 Urgia e mare și-n gându-i ș-afară, 
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 Și luna e rece în el, si pe cer 

 Și bezna lungește o strașnică ghiară” 

(Noapte de decemvre) 

 Pentru a ilustra caracterul efemer al tuturor lucrurilor 

din natură, Macedonski se folosește atât de imaginile 

descompunerii, cât și de cele ale norilor, ale jocurilor de apă și 

ale mirajelor: 

 „În colț tăcut de vreo Sahara, 

 Castel aș pune să-mi zidească  

 De pe-o terasă înflorită 

 Privirea mea s-ar pierde-n cale 

 Sub frunzătura-nchipuită 

 

 De soare vesel strălucită 

 Și scânteind de portocale. 

 Fântâni de ape săritoare 

 Ar răcori-o-n orice clipă 

 Cu picături nălucitoare 

 Ce-n urma-n limpede izvoare 

 S-ar scurge leneș sau în pripă” 

(Castele-n Spania) 
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 Macedonski se convertește aici, ca și în majoritatea 

poeziilor incluse în volumul Excelsior, în cântărețul reflexelor 

luminoase care îi oferă realității aspectul unui uriaș 

caleidoscop, cu atât mai mult, cu cât în poezia macedonskiană 

lumina este un principiu animator care pare să transforme toate 

obiectele cu care vine în contact în materie prețioasă. 

 Policromia, strălucirea ostentativă a decorului 

macedonskian îi dau acestuia aspectul unui uriaș spectacol de 

sunet și lumină. Născut dintr-o accentuată conștiință a 

fragilității, acest spectacol are accente crepusculare, iar 

luminozitatea imaginilor capătă adesea tonalități melancolice: 

 „Pe balta clară barca molatică plutea 

 Albeți neprihănite curgeau din cer; - voioase 

 Zâmbeau în fundul apei răsfrângeri argintoase; 

 Oh! Alba dimineață, și visul ce șoptea, 

 Și norii albi – și crinii suavi – și balta clară, 

 Și sufletul – curatul argint de-odinioară – „ 

(Pe balta clară) 

 În poemul Noapte de mai,feeria naturii e percepută din 

perspectiva nevrozelor baudelairiene, iar efectele de lumină 

baroce dau tabloului un aer de idilă crepusculară. Aceeași 

atmosferă se regăsește în sonetul Avatar, unde sentimentul 
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inconsistenței lucrurilor își găsește compensația într-o 

strălucitoare risipă de culoare și lumină, de unde nu lipsesc însă 

accentele melancolice generate de sentimentul efemerității: 

 „Grădina în odihnă zăcea-ntre ziduri albe 

 Ninseseră din piersici suave flori roz-albe- 

 Au curs de-atunci noiane de veacuri păgânești- 

 Uitată mi-este groapa sub flori și sub parfume” 

 Alteori, peisajele se caracterizează prin reunirea 

aspectelor contradictorii care iau cel mai adesea expresia 

plastică a opoziției lumină - întuneric, tratată într-o tehnică de 

clar-obscururi și degradeuri. Acest caracter „impur” al lumii 

macedonskiene rezultă dintr-un amestec de ființă și neființă: 

 „Si deci iată ca de lapte se fac glaucele ape, 

 Balta mucedă e toată fermecat mărgăritar, 

 Iar pe vechiul zid pe care liliacu-atârna grape, 

 Licăriri de pietre scumpe licurici zglobii presar” 

 În volumul Poema rondelurilor, poetul pleacă de la 

opoziția dintre frumosul natural și frumosul artistic. La unul 

din polii acestei viziuni violent antitetice se plasează 

spectacolul floral unde, în consonanță cu predilecția pentru 

teatralitate a barocului, conștiința fragilității este compensată 

de o extraordinară strălucire și risipă cromatică, așa cum se 
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întâmplă în Rondelurile rozelor. Această bogăție de lumină și 

de culoare se plasează însă sub semnul efemerului; amenințată 

în permanență de fețele agresive ale timpului, frumusețea își 

vădește astfel dimensiunea tragică, marcată prin imagini de 

descompunere: 

 „E vremea rozelor ce mor,  

 Ș-au fost atât de viață pline, 

 Și azi se sting așa ușor.  

 Și-n marea noapte care vine, 

 Duioase-și pleacă fruntea lor-„ 

(E vremea rozelor ce mor) 

 La polul opus Macedonski plasează un univers artistic, 

care reprezintă biruința spiritului asupra vieții, triumful 

artificiozității, așa cum se întâmplă în Rondelurile de 

porțelan care circumscriu o lume corectată de inteligența de 

unde a fost izgonită orice pulsiune a vieții. Această natură se 

caracterizează prin artificiozitate, geometrism, lipsă de 

adâncime: 

 „Smaraldul marei răpitoare 

 E jocul vecinic de colori 

 În verdea flacără de soare 

 De lângă țărmii ninși de flori.” 
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(Rondelul marei japoneze) 

 În ce privește imaginea naturii în poezia lui Dimitrie 

Anghel, se poate remarca o deosebită capacitate de transmitere 

a senzațiilor olfactive. Miresmele, cărora se abandonează eul 

liric, creează o lume de vis; lumea reală pare a se desolidifica, 

își pierde starea de agregare, devine fantomatică, asemănătoare 

lumii onirice, realul combinându-se cu iluzoriul: 

„Se cata ram cu ram, se-nclina, și-n urma iarăși vin la loc. 

Cochetării și gratii albe, și roze gesturi, dulci arome 

Împrăștie în aer danțul acesta ritmic de fantome  

Ce e de spumă sus pe ramuri se face jos de catifea, 

Și astfel umbrele căzute pe pajiște par mantii grele  

În parcul legendar în care s-a prefăcut grădina mea.” 

(Balul pomilor) 

 Poemul Curcubeul înfățișează natura ca pe un miraj 

multicolor. În spatele realității se caută o lume de vis. 

Substituirea lumii reale cu o alta creată de imaginație 

generează sentimentul unei adevărate crize a realului aflat într-

un permanent proces de volatilizare: 

 „Ce schimbătoare e la munte 

 Lumina; cât ai scăpăra, 
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 Un curcubeu a-ntins o punte  

 Să mă avânt până la tine, 

 Pe puntea asta de culori.  

 Dar când să urc, frumoasa punte 

 S-a dărâmat, - ș-acuma norii 

 Au tras perdeaua către munte” 

 În lirica lui Ion Minulescu, tema naturii se conturează 

sub aspectul peisajelor exotice: 

 „Dau fluviilor gratii de reptile, 

 Dau mărilor priviri fosforescente, 

 Iar munților din zare, aspecte de gorile, 

 Și brazilor, pe coaste, poziții indecente.” 

(Romanța soarelui) 

 Acest decor insolit sugerează o chemare a depărtărilor 

pe care o traduc și numeroasele trenuri, nave, corăbii, yachturi, 

faruri și porturi care abundă în poeziile lui Minulescu, 

precum, Sosesc corăbiile, Prin gările cu firme 

albastre. Plecarea e totdeauna o evaziune. Ea înseamnă ieșirea 

dintr-un spațiu închis și ostil, asimilabil mormântului. Ținta 

călătoriei este însă mereu misterul pur, necunoscutul lipsit de 

orice determinare, irealul definit negativ în exclusivitate care 

poate lua ipostaza „insulei-enigmatice” – un fel de nicăieri, nu 
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se poate afirma nimic. O asemenea atracție a depărtărilor 

imaginare reprezintă o desființare a realității și totodată o 

distrugere a limitelor care face ca natura minulesciană să fie 

invadată de prezente ale vidului, ale golului, ale nenumitului: 

 „Și  vântul – 

 Și ne-nvață 

 Să ne ferim de sfatul zării 

 Căci zarea-i veșnic prefăcută  

 Plutim spre răsăritul lumii, 

 Plutim spre prima dimineață!” 

(Spre insula enigma) 

 În ultimele sale volume, însă, Minulescu zugrăvește 

universul material sub aspectele sale cotidiene și banale. Acum 

superiorul este redus în permanență la inferior, subtilul la 

grosier, iar fuga din real este înlocuită prin înglodarea 

ostentativă într-o natură ce are tot mai mult aspectul unui infern 

derizoriu, cum se întâmplă în poeziile Acuarela, Moartea 

pasagerului, Amiaza rurala, Ultima ora. 

 „E cald 

 Și lacul pare o hartă de noroi 

 E harta unei țări după război, 

 În care - dezgustat de-atâta murdărie - 
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 S-a sinucis și ultimul broscoi, 

 Un biet școlar cu nota 3 la geografie 

 Pe malul lacului, 

 Un bou, 

 O vacă, 

 Un vițel 

 Și-un taur 

 Recită Testamentul nou 

 Și poezia veche, din clasele primare: 

 'Viitor de aur 

 Țara noastră are!' 

(Amiaza rurală) 

 Una din caracteristicile esențiale ale acestei lumi este 

fragmentarismul. Natura are aspectul unui mozaic sau ale unui 

colaj format din obiecte eterogene. 

 În poezia bacoviană, natura este surprinsă în aspectele 

sale declinante, crepusculare, autorul având o predilecție 

deosebită pentru amurguri și pentru peisajele de toamnă –

 Scântei galbene, Vânt, Amurg: 

 „Vânt umed, și frunza zboară, undeva.  

 Uitați-vă ce gol, ce ruină-n amurg – 

 Amurgul galben m-a-ngălbenit, și m-apasă, 
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 Ca geamuri galbene, cu lacrimi ce nu mai curg.” 

(Scântei galbene) 

 Amurgul, căderea frunzelor nu mai sunt însă 

înregistrate în accente elegiace. Nu sunt ca la simboliști 

pretextul reveriei lor melancolice, ci sunt înregistrate obiectiv, 

fără niciun pic de sentiment, sau uneori cu o anumită nuanță de 

ironie. 

 Pe de altă parte, motivul ploii, caracteristic liricii 

simboliste, dobândește la Bacovia o dimensiune de teroare de 

umid și de coșmarul potopurilor, cum se întâmplă, de pildă, 

în Lacustră. Acest poem se întemeiază pe un paroxism al 

senzației de umid. Apare motivul apei întunecate care e 

substanță a morții pe fundalul unei viziuni care înregistrează 

disoluția tuturor lucrurilor și a fapturilor într-o lichiditate 

malefică. La Bacovia, sunt prezente doar conotațiile negative, 

funebre ale acvaticului - apa este moartă, dar în același timp ea 

omoară. 

 Apa, ca substanță mortuară ia adeseori, în lirica 

bacoviană, forma ploilor interminabile care erodează lucrurile 

marcând insinuarea lentă a neființei în materia lucrurilor. 

Zăpada, asociată de obicei cu reprezentările purității este la 

rândul ei un simbol funebru. Albul ei este albul vampiric, albul 
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spectral care aduce sugestia morții. Adeseori potopurile 

bacoviene sunt un amestec de ploaie și de ninsoare care reduce 

lumea la noroiul primordial: 

 „Și toamna, și iarna 

 Coboar-amândouă; 

 Și plouă, și ninge, - 

 Și ninge, și plouă. 

 Și noaptea se lasă 

 Murdară și goală;” 

(Moina) 

 Ploile și ninsorile se asociază cu cromatica crepusculară 

dominată de violet, culoare funerară prin excelentă. Se poate 

spune că în paleta de culori pe care Bacovia o folosește pentru 

a reda natura, violetul reprezintă echivalentul cromatic al 

plumbului. Universul poetic se caracterizează printr-o fugă spre 

violet care sugerează disoluția tuturor ființelor și a tuturor 

lucrurilor în moarte. 
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EUL POETIC BACOVIAN 

 

 S-a spus despre George Bacovia că este un simbolist de 

un tip aparte, nu un simbolist pur, ci unul „primitiv” (N. 

Manolescu), în sensul renunţării la procedeele sofisticate, 

rafinate ale curentului simbolist şi al cultivării unui limbaj mai 

„realist”, prin care a încercat o „depoetizare” a lirismului. 

Observând fenomenul de „reducţie” a procedeelor simboliste, 

Mircea Scarlat consideră că termenul de „bacovianism” ar fi 
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cel mai potrivit pentru circumscrierea acestui univers poetic 

profund original.  

 În mod paradoxal, se poate afirma că simplitatea 

dicţiunii lirice e cea care conferă rafinament acestei poezii; 

naturaleţea limbajului e desăvârşită, poetul dând impresia că 

nu-şi traduce liric impresiile, ci doar se confesează, scrisul său 

devenind o formă a comunicării directe cu cititorul. S-ar părea, 

observă Constantin Ciopraga, că „nici plastica formelor, nici 

cromatica nu duc la imagini picturale, poetul reţinând, în felul 

impresioniştilor, vibraţia, ritmul unui moment sufletesc”. 

Imaginile vizuale bacoviene sunt transmise în grilă sinestezică, 

atrăgând după ele ecouri sonore. De exemplu, în Marş funebru 

decorul de toamnă transmite ceva din nostalgia tragică a 

muzicii lui Chopin, după cum în Nervi de primăvară vizualul şi 

olfactivul se contopesc, căci peisajul devine „o pictură 

parfumată / cu vibrări de violet”. Confesiunea bacoviană din 

Plumb, Amurg violet sau Plumb de iarnă nu este însă dominată 

de accesorii, de amănunte insignifiante, ci se concentrează 

asupra esenţelor sufleteşti. În acest fel, reperele peisajului sunt 

transferate în spaţiul conştiinţei, realul rezonând astfel în 

imaginar, după cum specificul peisajelor bacoviene nu rezultă 

din însumarea unor detalii plastice, cât din conturarea unei 
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atmosfere specifice. Astfel, ploaia, vântul, plumbul, ritmul 

anotimpurilor nu desemnează nimic prin ele însele, ele evocă, 

prin intermediul sugestiei, un climat sufletesc, o impresie 

sintetică, totalizatoare. 

 În poezia bacoviană, repetiţia e o tehnică predilectă, 

poetul accentuând, până la obsesie, asupra unor cuvinte-cheie 

şi deci asupra unor senzaţii condensate. Prin juxtapunere de 

impresii, confesiunea bacoviană îşi consolidează substanţa, 

căci emoţia se concentrează în jurul unei singure stări 

sufleteşti, amplificate prin capacitatea de rezonanţă a decorului. 

 De exemplu, în Plumb cuvântul-simbol dominant revine 

de şase ori în opt versuri, după cum, în Decor,sugestive sunt 

pseudorefrenele care accentuează ideea de dezolare, de 

disperare difuză: „Copacii albi, copacii negri / Stau goi în 

parcul solitar; / Decor de doliu funerar / Copacii albi, copacii 

negri / În parc regretele plâng iar... // Cu pene albe, pene negre. 

/ În parc fantomele apar...”. Versul final, izolat de celelalte, are 

o funcţionalitate specifică, e un fel de sinteză-concluzie, care 

pregăteşte, oarecum, ieşirea din spaţiul poemului, intrarea în 

acea zonă nedeterminată, neutră, ce desparte realul de 

imaginar.  
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 Mai puţin frecvente decât impresiile sintetice sunt acele 

fraze dezarticulate, eliptice, în care desfăşurarea lirismului e 

intermitentă, frazarea e discontinuă, iar propoziţiile par 

suspendate. Desigur, această frazare eliptică, această poezie de 

notaţie, ce infirmă principiul coeziunii, poate să trădeze, în cele 

din urmă, o sfărâmare a coerenţei interne a eului, care nu-şi 

mai resimte interioritatea sub spectrul organicităţii. Ilustrativ e 

un Pastel: „Tăcute locuri... curent / Pe podul gârlei... se 

dezgheaţă / Corbi... / Ce înţeles... viaţă” sau în poezia Din 

urmă: „Galben, plumb, violet... / Şi strada goală... / Ori 

aşteptări târzii, / Şi parcuri îngheţate... / Poet şi solitar...”. 

 În Introducere în opera lui George Bacovia, Dinu 

Flămând consideră că poezia bacoviană are numeroase analogii 

cu satira menipee, gen cultivat în Antichitate şi Evul Mediu, 

caracterizat prin carnavalizarea limbajului, dialogismul 

interior, amestecul de melancolie şi parodie etc.  

 Între caracteristicile comune satirei menipee şi poeziei 

lui Bacovia, Dinu Flămând enumeră: „anume contraste 

izbitoare, combinaţiile oximoronice, disjuncţiile sus – jos şi 

ridicare – cădere, ca şi elementele de utopie socială, sau 

folosirea genurilor inedite cu o vizibilă intruziune a 

prozaismului în poezia lirică, pluralitatea de stiluri şi, în sfârşit, 
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caracterul jurnalistic”, trăsături care, precizează criticul, „se 

regăsesc nuanţat în acea poezie ce dovedeşte o lacomă priză la 

scris”.  

 Poeziile lui Bacovia ce radiografiază concretitudinea 

realului nu realizează doar un inventar obiectiv al lucrurilor şi 

reflexelor lor cromatice, căci obiectele au aici accente 

subiective, ele sunt personalizate prin intensa trăire a autorului. 

Între lumea reală, fragmentară şi dizarmonică, redusă la starea 

de utopie şi eul alienat, atomizat există o certă corespondenţă. 

Soluţia acestei dezagregări sufleteşti nu mai e întrevăzută în 

evaziune în ireal sau în tentaţia transcendenţei, poetul 

preferându-i, unei astfel de posturi utopice, o asumare deplină a 

situaţiei sale de damnat.  

 Perspectiva poetică se închide, astfel, asupra unei 

realităţi (fizice şi psihice) dezolante, comunicarea între eul liric 

şi realitatea desacralizată, absurdă fiind exclusă: „Plumb şi 

furtună / Finis... / Istoria contemporană”. Însă, după cum 

observă Constantin Ciopraga, „la Bacovia abandonul nu e o 

ruptură totală, ci anxietate, pendulare fără scop, solitudine 

crispată, complicată de o conştiinţă lucidă, care, retrăgându-se 

în elementar şi geografic, traduce, concomitent cu conflictul 

individual, o dramă existenţială pe plan uman”. Solitudinea 
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bacoviană nu sfârşeşte, cu alte cuvinte, în estetismul 

baudelairian, senzaţia de „gol istoric”, de neant, nelăsându-i 

poetului nicio cale de refugiu, de mântuire. Un fel de agonie 

generalizată îşi face loc în poezia lui Bacovia, o atmosferă 

îngheţată, din care dimensiunea umanului parcă lipseşte, iar 

poetul, resimţind pustiul existenţei ca pe o ameninţare, se 

întoarce, într-un gest autoreflexiv, asupra propriului eu. 

 În acest cadru sumbru, lipsit de orice fior metafizic, de 

o materialitate totală şi goală, notaţiile poetului sunt, 

deopotrivă, himerice şi nonfigurative, ele traduc realitatea în 

imagini poetice laconice, dar, în aceeaşi măsură, o şi i-

realizează. Prizonier al decorului cvasicarceral, eul liric trăieşte 

sub amprenta unei nelinişti agonice, într-un decor oprimant, de 

izolare şi damnare. G. Călinescu observa, pe de altă parte, că 

lipsa de varietate duce la manierism, încât patetismul şi 

sentimentalismul cu însemne parodice reprezintă simboluri ale 

solitudinii agonice. Cadrul poetic bacovian, marcat de plictisul 

provincial, de monotonia zilelor autumnale, de infernul citadin 

sau de senzaţia degradării, este un cadru ce refuză orice 

idealitate, refractar transcendenţei sau elevaţiei spirituale. 

 Sugestia poetică nu favorizează, în lirica bacoviană, 

visarea, ci o interzice, după cum lipseşte, cum remarca V. 
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Fanache, iluzia vreunei transcendenţe mântuitoare, ca la poeţii 

decadenţi. Tocmai de aceea, discursul poetic bacovian nu se 

bazează pe o amplificare şi detaliere a imaginilor, ci pe 

concentrare treptată, pe mecanica repetiţiei ce trădează 

alienarea: „Sunt poetul pustiilor pieţe / Cu tristele becuri cu 

pală lumină / Când sună alarma în noaptea deplină / Sunt 

poetul pustiilor pieţe / Tovarăş mi-i râsul hidos, şi cu umbra / 

Ce sperie câinii pribegi prin canal, / Sunt tristele becuri cu 

razele pale, / Tovarăş mi-i râsul hidos şi cu umbra // Sunt 

solitarul pustiilor pieţe / Cu jocuri de umbră ce dau nebunie; / 

Pălind în tăcere şi-n paralizie, / Sunt solitarul pustiilor pieţe”. 

 În această poezie, epitetele sunt mai degrabă convenţii, 

individualităţi neindividualizate, sunt imagini folosite în 

poezie, cum observă Gh. Crăciun, „nu pentru ineditul lor, ci 

tocmai pentru valoarea lor comună, de şcoală poetică”. Aici, 

vocabularul, procedeele simboliste sunt căutate cu insistenţă, 

iar laitmotivul şi refrenul reprezintă elemente constante de 

construcţie.  

 În acest fel, se poate afirma că legea fundamentală a 

acestei poezii e repetiţia, recurenţa unor imagini arhetipale 

pentru condiţia alienantă omului modern, minată de absurd şi 

singurătate. Realul şi interioritatea, instanţe complementare ale 
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poeziei bacoviene, sunt demonizate, astfel, prin precizarea lor 

cu acuitate repetitivă a percepţiei, realitatea e agresivă, iar 

fenomenele naturii sunt surprinse sub specia maleficului. Eul 

liric reacţionează la stimulii realului malefic prin retranşarea în 

limitele nevrozei, ale solitudinii şi nebuniei.  

 Cu toate acestea, în poezia lui Bacovia lumea nu suferă 

un proces de i-realizare, ci, dimpotrivă, obiectele îşi acutizează 

forma, consistenţa, devin parcă mai agresive, conturând un 

univers monoton, morbid, ce se păstrează în limitele sale 

contingente. Bacovia îşi refuză, astfel, orice încercare de 

conceptualizare a realităţii, transcriind, dimpotrivă, în versurile 

sale, ineditul, fenomenalitatea lumii cotidiene.  

 Această fascinaţie a concretului, acest gust al banalului 

şi contingentului relevă poate cel mai bine inadecvarea lui 

Bacovia la poetica simbolistă. 

  

  

Identitatea duală 

  

 Chiar în primul volum, de altfel, Bacovia îşi dezvăluie, 

dincolo de o anumită unitate tematică, o dublă vocaţie, o 

identitate duală, lucru observat şi de Tudor Vianu în articolul 
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Bacovia în ediţie definitivă (1946): „Printre procedeele artistice 

ale lui Bacovia mi se pare a distinge două îndrumări, despre 

care n-aş putea spune că sunt succesive, pentru că ne lipseşte o 

cronologie a poeziilor sale, dar care se leagă totuşi de câte un 

alt moment al evoluţiei noastre lirice mai noi. Unele din 

versurile lui Bacovia se asociază în configuraţii decorative, 

stilizate, cu o largă întrebuinţare a refrenului, amintind de 

Macedonski. Este un moment în care poetul lucrează prin 

generalizarea unei singure impresii artistice, procedeu folosit 

de atâtea ori de Macedonski în Rondelurile sale.  

 Poetul se exprimă într-un material de impresii artistice, 

ca cele pe care i le împrumută poezia vremii, cu parcurile, 

havuzurile şi statuile ei. Apoi, limba poetului este aceea a 

primului simbolism românesc care, cu solitar, funebru, secular, 

sinistru, hidos, carbonizat, lugubru, barbar, satanic, sumbru 

etc. exprimă nu numai genul imperator care l-a urmărit mai cu 

dinadinsul, dar şi participarea lui la o lume a cărţilor şi a 

culturii (...).  

 A doua îndrumare a tehnicilor lui Bacovia tinde către o 

individualizare a impresiilor, stând într-un anumit contrast cu 

stilizările observate mai înainte. Tendinţa de a zugrăvi tablouri 

simetrice, conturate, raţionalizate este depăşită acum. Poetul 
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doreşte să noteze senzaţia sa nemijlocită, ingenuă şi dureroasă. 

Forma se dezorganizează în această aspiraţie către imediat, aşa 

încât nu o dată asistăm la o frângere a ritmului. În această 

configuraţie limba se schimbă nu numai prin limbajul mai 

familiar care primeşte şi unele provincialisme, dar şi prin toate 

acele împerecheri de cuvinte ale vorbirii cotidiene”. 

 Cea de a doua identitate lirică a lui Bacovia e tot mai 

evidentă în volumele Cu voi (1930), Comedii în fond (1936), 

Stanţe burgheze (1946), dar ea poate fi detectată chiar în poezia 

Nocturnă din 1899: „Stau... şi moina cade, apă, glod... / Să nu 

mai ştiu nimic, ar fi un sigur mod – / Un bec agonizează, 

există, nu există, / Un alcoolic trece piaţa tristă” etc. În această 

poezie e evidentă dispariţia prozodiei clasice, a laitmotivului şi 

a repetiţiei, în timp ce limbajul a devenit laconic, eliptic, poezia 

caracterizându-se printr-un acut interes pentru detaliu.  

 Tema centrală e, şi aici, solitudinea, însă poetul nu se 

mai declară un însingurat, starea sa de singurătate derivând din 

context. Interesantă e, în ordinea impunerii unor teme şi a 

reliefării unui limbaj liric, cronologia operei lui Bacovia. 

 Astfel, volumul Plumb e rezultatul unei relaţii 

determinate de voinţa asumării de către poet a unei anumite 

fizionomii lirice, adecvată la estetica simbolistă a începutului 
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de secol. Această voinţă de preluare a unei identităţi simboliste 

face ca poezia sa să fie saturată de repetiţii, de imagini 

senzoriale sau cromatice, aflate sub imperiul sugestiei şi al 

simbolului, lucru ce se regăseşte şi în al doilea volum, Scântei 

galbene.  

 Volumele Cu voi şi Comedii în fond sunt rezultatul unei 

perioade de tranziţie, în care simbolismul coexistă cu notaţia 

abruptă de factură expresionistă. În aceste volume, versurile lui 

Bacovia, considerate prin prezenţa accentuată a sarcasmului, 

prin care sunt des-figurate toate lucrurile, trimit în spaţiul 

derizoriului forme, motive şi convenţii poetice. Poemele lui 

Bacovia se descompun într-o formă tot mai eliptică sau, 

dimpotrivă, reiau ritmuri ale altor poeţi, vădind tentaţia 

parodiei (Eminescu, Macedonski, Coşbuc). 

 Volumul Stanţe burgheze din 1946 cultivă, după 

observaţia lui Gh. Crăciun, „contingenţa biografică, nostalgia 

trecutului, cotidianul, versul eliberat de orice constrângeri 

muzicale, procedeele sintactice, vocabularul prozaic, ironia 

directă, discontinuitatea notării”. Nu temele şi motivele se 

modifică, în acest volum, ci viziunea, percepţia lirică, relaţia 

conştiinţei cu realul sau cu rolul asumat. Universul pe care 

textul bacovian îl asimilează e monoton şi limitat, aparţine 
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vieţii comune, cotidianului, actelor stereotipe ale existenţei 

umane.  

 Dincolo de obiectele şi fenomenele realităţii 

reprezentate de poet se află pustiul, vidul. Universul 

reprezentat de Bacovia e un univers închis, lipsit de 

posibilitatea evaziunii, un univers al damnării şi disoluţiei 

existenţiale.  

 În poezia bacoviană, elementele cadrului nu sunt văzute 

dimensional, descriptiv, ci din perspectiva atmosferei ce 

sintetizează, cu mijloace artistice reduse la minimum, o stare 

sufletească. Acordul dintre sentiment şi expresie se realizează 

printr-un registru stilistic ascetic, de o mare sărăcie a figurilor 

de stil. 

 După cum observa Constantin Ciopraga, „lipsa de 

artificiu, la artistul grav şi lucid, pare un efect al spontaneităţii, 

dar Bacovia îşi lucrează versurile cu o perseverenţă incredibilă. 

Sobrietatea clasică şi extragerea esenţei sunt dobândite printr-

un efort aproape dramatic, în luptă cu materia. Versuri 

despuiate, emoţii surdinizate, epitete curente, toate 

demonstrează repulsia pentru stilul grandilocvent”. Dacă în 

lirica de dinainte între poezie şi realitate se afla obstacolul 

convenţiilor, care artificializa, într-un fel, viziunea lirică, în 
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poezia bacoviană de mai târziu lirisimul e un reflex imediat al 

cotidianităţii, existând o echivalenţă aproape totală între poezie 

şi viaţă. 

  Stanţe şi versete (cuprinzând poezii scrise între 1950 şi 

1957) se caracterizează tocmai printr-o inserţie fără rest a 

datelor realităţii în text. Identitatea biografică a poetului e 

exprimată în mod nemediat de identitatea sa lirică. Pe de altă 

parte, lirismul lui Bacovia se bazează pe ideea refuzului ideii 

de absolut, căci metafizicul este asimilat pustiului, vidului 

total. V. Fanache, în Bacovia. Ruptura de utopie romantică 

fixează locul pe care îl ocupă poetul în peisajul liric românesc: 

„Bacovia întrerupe, în devenirea poeziei noastre, discursul liric 

încrezător în depăşirea de sine. Lui îi este proprie ruptura de 

iluzie, de visarea romantică sau de himera simbolului învestit 

cu puterea de a sugera misterul cosmic. Nicio intenţie 

programatică nu se arată eficace în a salva eul prăbuşit în 

plumbul realului concret.  

 Stoarsă de iluzionare, poezia pe care o scrie nu mai e 

vechea stare de farmec, extaza incantatorie; este sunetul stârnit 

de ireversibila sa autodistrugere.  

 Ce îl separă pe Bacovia de utopia romantică stă în 

faptul că în textul său nu se întrevede salvarea (redempţiunea) 
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nici în viaţă, nici în moarte, lipseşte magicul tărâm 

compensatoriu, indiferent că el s-ar numi trecut sau spaţiu 

oniric, cosmos, istorie sau eros”. Prin această luciditate 

desăvârşită, prin care se desprinde de orice iluzie, Bacovia e 

contemporanul nostru, prima conştiinţă postmodernă 

românească. 

  

 

  

Tragicul crepuscular 

  

 Poezia lui Bacovia e, în primul rând, o poezie de 

atmosferă, în care cadrul evocator trădează o sensibilitate acută 

la „stimulii” realului. E, cum remarcă Lovinescu, o atmosferă 

„de copleşitoare dezolare, de toamnă cu ploi putrede, cu arbori 

cangrenaţi, limitată într-un peisagiu de mahala de oraş 

provincial, între cimitir şi abator, cu căsuţele cinchite în 

noroaie eterne, cu grădina publică răvăşită, cu melancolia 

caterincilor şi cu bucuria panoramelor în care «prinţese oftează 

mecanic în racle de sticlă»; şi în această atmosferă de plumb, o 

stare sufletească identică; o abrutizare de alcool, o deplină 
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dezorganizare sufletească prin obsesia morţii şi a neantului, un 

vag sentimentalism banal (...)”.  

 Apărută în volumul omonim 1916, Plumb e, mai mult 

ca sigur, cea mai citită şi mai citată poezie a lui Bacovia. Nu 

ştiu dacă, în ciuda atâtor interpretări, e şi cea mai bine 

înţeleasă. În această creaţie reprezentativă poetul configurează, 

în expresia minimală şi repetitivă atât de caracteristică, o 

realitate în primul rând psihologică, în sensul că sugestiile 

cromatice, muzicalitatea grea, scrâşnită ne pun în faţa 

universului lăuntric al poetului, un univers traumatizat, 

dizarmonic şi alienat în raporturile sale cu lumea exterioară. 

 Evident, găsim aici întreaga poetică simbolist-

expresionistă a lui Bacovia, modul său de reprezentare a lumii 

şi de figurare a propriilor sale emoţii în vers, un anume stil 

inconfundabil prin care autorul s-a impus în istoria poeziei 

româneşti. Plumb e, cu alte cuvinte, o poezie programatică, 

tocmai în sensul acesta al reflectării unui mod de a scrie şi a 

unui mod de a resimţi datele realului în expresie lirică. 

 Lirica bacoviană e structurată în formula unui monolog 

elegiac, în care senzaţia de absurd şi atmosfera tragic-

crepusculară sunt dominante. Ele ţin de sensibilitatea enormă a 

lui Bacovia, o sensibilitate atentă la cele mai subtile nuanţe ale 
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mecanismului lumii, la cele mai mici stridenţe ale devenirii 

universale. În plan ideatic, poezia lui Bacovia închipuie un 

univers alienant şi restrictiv, lipsit de orice urmă de idealitate, 

în care eul îşi resimte acut lipsa de identitate, cu sine şi cu 

ceilalţi, dar şi neputinţa de a fiinţa în mod autentic, plenar. 

 Căderea e, cum observă V. Fanache, cuvântul-cheie al 

creaţiei bacoviene, un cuvânt paradigmatic pentru 

reprezentările ontico-poetice ale autorului Plumbului: „De 

oriunde am decupa o secvenţă şi indiferent dacă obiectul ei ar 

fi materia cosmică, spectacolul uman sau fiinţa poetică, dincolo 

de scenariul textual prezidează, asemenea unui fatum, căderea. 

Alunecarea, dispariţia, curgerea, declinul, îngălbenirea, 

degradarea, pierderea de sine, în alienare mută ori în nebunie 

răcnită, scufundarea în «hăul» care «toate adună», ca o groapă 

insaţiabilă, sunt feţele (metaforice) ale aceleiaşi căderi, activă 

pretutindeni, ca şi cum ar corespunde unui numitor simbolizant 

comun al limbajului: tot ce se poate închipui în rostire se 

derulează ca o ratare”.  

 Şi în Plumb traiectoria imaginilor poetice are în ea un 

sens declinant, axul poeziei nu are însemne ale ascensiunii, ci, 

dimpotrivă, accente foarte clare ale regresiunii, căderii, 
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alienării şi mineralizării – toate acestea aducând în scena lirică 

demonia morţii, sugestia extincţiei şi a inerţiei insuportabile. 

Cuvintele-cheie ce trasează datele acestui univers liric sunt 

plumb, cavou şi singur. Sunt cuvinte ce sugerează o solitudine 

totală, tragică a eului liric, o singurătate esenţială ce-l plasează 

într-un spaţiu de dincolo de lucruri şi de oameni, un spaţiu 

metafizic, în care fiinţa îşi regăseşte izolarea sa fundamentală 

în faţa ilimitatului lumii şi se închide în propriile sale trăiri. Se 

poate ca însăşi această teroare în faţa infinitului şi a unei lumi 

ce înspăimântă tocmai prin lipsa de repere suficient de clare să 

conducă eul liric la o atitudine retractilă, la recluziunea în spaţii 

închise, de tipul cavoului. Cavoul e, dacă psihanalizăm puţin, 

un simbol al regresiunii ad uterum, prin care putem înţelege 

retragerea eului liric într-un spaţiu protector, din faţa agresiunii 

lumii exterioare, oprimante şi lipsite de noimă. O altă 

interpretare ar putea pune accent tocmai pe dimensiunile 

restrictive, procustiene al unor simboluri spaţiale de tipul 

cavoului ori al sicriului.  

 Putem considera că toate aceste spaţii minimale, în care 

fiinţa se regăseşte izolată, împuţinată, cu idealurile amputate, 

sunt tot atâtea spaţii ale căderii, alienării, apăsării şi damnării. 

Dintr-o astfel de perspectivă, poezia e structurată într-o viziune 
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centripetă, în care energiile semnificante se strâng într-un punct 

de convergenţă, se focalizează într-un centru semantic de pură 

emergenţă negativă.  

 Dovadă stau termenii cu rezonanţă funerară prezenţi 

aici (sicrie, funerar, cavou, mort, plumb) ce ne trimit la o lume 

a închiderii, claustrării, a lipsei de orizont existenţial şi, în cele 

din urmă, la un spaţiu infernal prin dimensiunile sale minimale, 

mortificante. 

 Pretextul liric e dat de pierderea iubirii (iubitei), pentru 

că, spre deosebire de poezia romantică, la Bacovia, şi mai ales 

în Plumb, dragostea pierde orice urmă de idealitate, orice 

contur utopic, ea capătă accente mecanice şi reificante, se 

transformă într-o senzaţie alienantă de cădere, de tumult 

îngheţat, de pasionalitate mineralizată, stearpă. Dintr-un atare 

unghi, poezia Plumb e epilogul unei iubiri pierdute („Dormea 

întors amorul meu de plumb”), o iubire ce nu mai oferă 

poetului şansa redempţiunii, ocazia evaziunii din spaţiul 

constrângător al cimitirului, cavoului, sicriului. Singurătatea 

esenţială a eului liric, punctată de sintagma – repetată – „stam 

singur” e amplificată de reprezentarea obsesivă a cadrului 

spaţial minimal, alienant şi restrictiv, dar şi de senzaţia de frig, 

notată în imagini halucinante.  
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 Între spaţiul interior al unei dureri agonice, al unei 

tristeţi metafizice şi al unei suferinţe aproape fiziologice şi 

decorul exterior, răvăşit de vânt şi de frig, se stabileşte o 

corespondenţă desăvârşită.  

 Interiorul şi exteriorul comunică şi-şi accentuează 

ecourile; pe de o parte, viziunea e contrasă la starea minimală a 

sufletului încătuşat în propriile obsesii şi viziuni aneantizante 

şi, pe de altă parte, poetul pune în scenă un decor marcat de 

solitudine şi de apăsare grea, de monotonie şi dezolare acută. 

Plumbul, cuvântul-cheie al poeziei, repetat de trei ori în fiecare 

strofă, devine o metaforă şi, în acelaşi timp, un simbol pentru o 

realitate sufletească devastată de nelinişte şi accentuat 

sentiment al neantului. Se sugerează aici lipsa de orizont şi 

senzaţia de cădere a unui suflet chinuit, strivit de limitele 

uman-prea umanei sale alcătuiri. Ce poate sugera versul ultim 

(„Şi-i atârnau aripele de plumb”) decât că însăşi imaginea 

zborului e una declinantă şi iluzorie, imposibil de înfăptuit. 

Zborul e o înălţare amputată, o ascensiune „întoarsă”, una nu 

spre înalt, ci spre adânc, spre zonele abisale ale propriului sine, 

marcat de angoasă şi de nevroză. Scindat între zădărnicia 

înălţării şi conştiinţa damnării, poetul nu resimte decât 
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realitatea abuzivă exterioară şi pe cea interioară – devastată de 

deziluzie şi sentiment al neantului. 

 Apărută la rândul ei în volumul de debut, Plumb (1916), 

Lacustră exprimă aceleaşi obsesii ale unui eu liric apăsat de 

singurătate şi disperare difuză. Sentimentul izolării eului într-o 

lume cu repere nesigure e copleşitor. Poetul are senzaţia – de o 

acuitate tulburătoare – că universul, în imensitatea lui 

strivitoare, îi aboleşte făptura, sentimentele, individualitatea, 

amputându-i identitatea, dizolvată într-o realitate precară, fără 

determinaţii precise. Atmosfera poeziei rezultă tocmai dintr-o 

astfel de nedeterminare, spaţială şi temporală deopotrivă. 

 „Plânsul materiei” trebuie înţeles ca o modalitate de 

reprezentare a substratului profund al lumii; e vorba de o 

realitate preformală sau supraformală, originară, ce-şi 

dezvăluie identitatea cu sine şi, în acelaşi timp, transpunerea în 

diversele modalităţi ale fiinţării. Lucrul e observat, între alţii, 

de V. Fanache: „Cine este «materia» al cărei plâns este auzit de 

poet? Avem de-a face, precum şi în alte texte bacoviene, cu o 

imagine generalizatoare, de însumare şi transcendere într-o 

suprarealitate sensibilă a diferitor forme ale existenţei. «Aud 

materia plângând» numeşte o entitate originară situată dincolo 

de lume şi dincolo de om, din care derivă orice fiinţare, 
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existarea in actu (...). Glasul ascultat vine din interioritatea 

profundă a universului, e un semn al esenţei dezvăluite în şi 

prin vers, care în limbajul bacovian se cheamă plâns”. E aşadar 

un „plâns” metafizic, o suferinţă a materiei ce-şi dezvăluie 

precaritatea şi disoluţia sub imperiul ploii, al apei. De altfel, 

spre deosebire de poeţii romantici, ce acordau apei un rol 

benefic şi purificator, Bacovia învesteşte elementul acvatic cu 

o forţă malefică, cu însemne destructive, dezagregante. 

Universul întreg e ameninţat de dispariţie, lumea se găseşte 

într-un vădit declin, iar materia îşi surpă tot mai clar formele, 

organizarea, starea firească. 

 Într-un astfel de context, fiinţa însăşi nu mai resimte 

natura ca pe o „locuire”, ci, dimpotrivă, se simte ameninţată tot 

mai mult, supusă unei tot mai accentuate crize de comunicare – 

cu sine şi cu exterioritatea. Singurătatea poetului, starea sa de 

solitudine, de izolare extremă aduc cu sine impresia unui timp 

imemorial, lipsit, ca şi spaţiul acvatic, de repere sigure, 

liniştitoare. „Locuinţele lacustre” precizează mai mult acest 

tablou poetic dezolant, al situării omului faţă cu stihiile naturii, 

agresive şi inacceptabile. Umiditatea şi acvaticul sunt 

atotprezente aici, ele sugerează dizolvarea lucrurilor şi fiinţelor 

sub imperiul apei destructive, lichefierea formelor stabile, 
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extincţia sub semnul ploii terorizante. Somnul e, la rându-i, 

unul de coşmar, un somn ce întreţine angoasa în faţa forţelor 

malefice ale materiei dezlănţuite, alimentează teroarea fiinţei 

umane în faţa naturii ieşite din matcă: „De-atâtea nopţi aud 

plouând, / Aud materia plângând... / Sunt singur şi mă duce-un 

gând / Spre locuinţele lacustre. // Şi parcă dorm pe scânduri 

ude, / În spate mă izbeşte-un val – / Tresar prin somn şi mi se 

pare / Că n-am tras podul de la mal”. 

 Tabloul exterior, al dezlănţuirii naturii, îşi află un 

corespondent în fiinţa interioară, răvăşită, lipsită de apărare, 

repliată într-un sine ameninţat de dezagregare şi alienare. 

„Golul istoric” sugerează ieşirea din timp, atemporalitatea 

metafizică a situării fiinţei umane în univers. Omul bacovian e 

iremediabil singur, e, în fond, un arhetip al umanului 

dintotdeauna şi de pretutindeni, rupt de orice relaţionare socială 

şi de orice determinare istorică. Pe de altă parte, imaginea 

adăpostului lacustru ameninţat de furia apelor ne conduce la 

ipoteza unei continue căderi a fiinţei, a unei alunecări treptate 

în neant, în neantul apelor şi în neantul interior deopotrivă. 

 Disoluţiei materiei îi corespunde, în acest fel, o 

dezagregare a fiinţei, ameninţată în chiar structura ei intimă de 

o natură incontrolabilă, demonică. Senzaţiile auditive („aud 
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plouând”, „aud materia plângând”) şi cele tactile („scânduri 

ude”, „în spate mă izbeşte-un val”) se îmbină aici, pentru a crea 

în modul cel mai apăsat sugestia neantului, a golului, a 

ameninţării venite dinafară, a furiei malefice a apei. E, în 

modul cel mai cert, cum observa Florin Mihăilescu, vorba de 

un triumf al materiei în faţa dimensiunii metafizice, aceasta 

deoarece starea de angoasă şi de nesiguranţă a eului liric reiese 

din „imposibilitatea de adaptare la structurile sociale întemeiate 

pe triumful materialităţii asupra idealităţii în raporturile umane, 

ceea ce explică persistenţa simbolului existenţial al şubrezeniei 

umane şi al ameninţării perpetue şi, compensativ, al aspiraţiei 

latente sau uneori revoltate”.  

 Bacovia excelează, în Lacustră, dar şi în alte poezii 

reprezentative ale sale, prin capacitatea de a sugera stări 

sufleteşti extreme, de un mare impact ontologic şi emoţional, 

cu ajutorul senzaţiilor, notate pregnant. Sentimentul precarităţii 

fiinţei, al perisabilităţii ei în contextul universalului e notat prin 

spectacolul unei materii instabile, perpetuu fluctuante, în cadrul 

căreia apa e simbolul eroziunii, inconstanţei, evanescenţei: „Un 

gol istoric se întinde, / Pe-aceleaşi vremuri mă găsesc... / Şi 

simt cum de atâta ploaie / Piloţii grei se prăbuşesc. // De-atâtea 

nopţi aud plouând, / Tot tresărind, tot aşteptând... / Sunt singur 
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şi mă duce-un gând / Spre locuinţele lacustre”. Poezie a 

alienării fiinţei în faţa naturii stihinice, Lacustră nu e mai puţin 

o poezie a singurătăţii esenţiale a omului într-un univers ostil 

ori măcar lipsit de raţionalitate, un univers absurd, ce nu 

răspunde chemărilor sale, un univers, într-un cuvânt, alienant, 

în care omul nu se regăseşte pe sine, nu-şi poate afla adevărata 

identitate interioară, structura sa lăuntrică autentică. 

  

  

Ritualul apropierii 

  

 În mod firesc, sentimentul erotic bacovian se încarcă de 

limpezi conotaţii negative, ca la mai toţi poeţii simbolişti ori 

decadenţi. Dacă la poeţii romantici dragostea era proiectată 

într-un orizont ideal, al împlinirii şi regăsirii originalităţii 

fiinţei, la poeţii simbolişti amorul e un amor convulsiv, marcat 

de însemnele nevrozei şi alienării. Iubirea simbolist-decadentă 

nu uneşte, ci desparte două sensibilităţi şi două fiinţe, nu 

transfigurează sentimentul, ci desfigurează afectele unui eu 

răvăşit de teroarea istoriei, a timpului ori a propriei nimicnicii. 

Poezia simbolistă, şi mai cu seamă cea bacoviană, retrage 
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iubirii orice şansă de mântuire în plan afectiv, orice posibilitate 

de depăşire a unui real inconsistent din unghi ontologic. 

 O poezie precum Decembre e o excepţie în această 

privinţă, ea aducând o notă nouă a figurării erosului, o nouă 

concepţie asupra sentimentului iubirii. Decembre e o poezie a 

intimităţii şi comuniunii a două fiinţe aşezate sub semnul 

anotimpului hibernal. Zăpada nu are însă, aici, efectele 

apocaliptice din alte poezii ale lui Bacovia, ci, mai curând, 

capătă o finalitate oarecum ornamentală, e un decor pentru 

conturarea spectacolului graţios al iubirii.Ca şi în unele 

pasteluri ale lui Alecsandri, în această poezie se stabileşte o 

clară antinomie între exterior şi interior; stihiei – decorative, 

cum spuneam – de afară corespunzându-i o atmosferă de 

linişte, tihnă şi armonie în spaţiul camerei. Camera e un loc 

securizat, ce protejează comuniunea dintre cele două fiinţe 

aşezate sub însemnele benefice ale erosului. 

 Dragostea se transformă într-un ritual graţios, cu gesturi 

lipsite de pondere şi cu atitudini ceremoniale ce conduc spre 

iluzia unei iubiri botticelliene. Nu mai e vorba aici de amorul 

„întors”, ce are conotaţii funebre, ci, mai curând, de o iubire 

spiritualizată şi, în acelaşi timp, eliberată de orice pornire 

angoasantă, având toate trăsăturile înălţării şi ale intimităţii. 
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Sublimitatea, suavitatea sentimentului eminescian al iubirii le 

întâlnim, aproape nealterate, în această poezie în care discreţia, 

vraja versului şi limpezimea aproape transcendentală a 

atmosferei produc un sentiment de împăcare şi de armonie 

lăuntrică. Gesturile cotidiene, obiectele familiare ne conduc cu 

gândul tocmai la un astfel de ritual al iubirii în care atmosfera 

de interior e trasată în linii precise şi vagi totodată, în culori 

estompate, de o anume graţie a nuanţei restrânse la 

infinitezimal.  

 Sunetele, la rândul lor, sunt de minimă anvergură, 

gesturile par neduse până la capăt, o lentoare a mişcărilor 

impune poeziei aerul de ceremonial al erosului sublimat situat 

într-o ambianţă de o simplitate extremă, de un dinamism 

restrâns şi, totodată, caracterizată de suavitate şi implicare 

afectivă: „Te uită cum ninge decembre / Spre geamuri, iubito, 

priveşte – / Mai spune s-aducă jăratec / Şi focul s-aud cum 

trosneşte. // Şi mână fotoliul spre sobă, / La horn să aud vijelia, 

/ Sau zilele mele – tot una – / Aş vrea să le-nvăţ simfonia. // 

Mai spune s-aducă şi ceaiul, / Şi vino şi tu mai aproape; – / 

Citeşte-mi ceva de la poluri, / Şi ningă... zăpada ne-ngroape”. 

 E configurată aici o atmosferă de domeniul regimului 

oniric, în care fiinţele şi lucrurile îşi pierd corporalitatea, 
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gesturile capătă o diafanitate ce le scote din sfera concretului, 

iar atmosfera în ansamblul ei e una halucinant de ireală. La o 

astfel de impresie a oniricului în care se înscrie sentimentul 

erotic contribuie şi prezenţa verbelor la imperativ sau la 

conjunctiv („te uită”, „priveşte”, „spune”, „s-aud”, „mână”, „să 

ascult”) ce plasează acţiunile într-un fel de nedeterminare 

temporală, transpunându-le într-un domeniu al idealităţii şi 

reveriei.  

 Căldura, ca şi senzaţia vizuală de întuneric, frigul de-

afară şi focul din cameră contribuie la crearea unei ambianţe 

propice apropierii dintre cele două fiinţe aşezate sub semnul 

iubirii. Structura textuală, ca şi dinamica semantică a poeziei e 

alcătuită dintr-o dialectică a apropierii şi depărtării, a 

interiorului şi exteriorului, realităţi ce-şi dinamizează unele 

altora semnificaţiile, sugestiile, sensurile: „Ce cald e aicea la 

tine, / Şi toate din casă mi-s sfinte; – / Te uită cum ninge 

decembre... / Nu râde... citeşte-nainte. // E ziuă şi ce întuneric... 

/ Mai spune s-aducă şi lampa – / Te uită, zăpada-i cât gardul, / 

Şi-a prins promoroacă şi clampa. // Eu nu mă mai duc azi 

acasă... / Potop e-napoi şi-nainte, / Te uită cum ninge 

decembre, / Nu râde... citeşte-nainte”. În nicio altă poezie 

 Bacovia nu învesteşte sentimentul iubirii cu un astfel de 
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sens purificator şi elevat. În spaţiul evocator şi armonios, 

protector al camerei se desfăşoară un ritual al apropierii şi al 

iubirii, un ceremonial delicat al comuniunii dintre două fiinţe 

ce contemplă spectacolul naturii dezlănţuite de afară. 

  

  

Între simbolism şi expresionism 

  

 Ca mai toţi poeţii simbolişti, şi Bacovia a fost atras de 

magia corespondenţelor ori de tehnica sinesteziilor. Nu 

întâmplător Mihail Petroveanu îl numea pe Bacovia 

„compozitor în vorbe şi pictor în cuvinte”. Cu observaţia că la 

Bacovia picturalul, culoarea nu au nimic decorativ, sau, dacă, 

într-o primă instanţă, ele au rolul de a reda o ambianţă, de a 

configura un decor, într-o a doua etapă a structurării viziunii 

lirice, culorile sunt transpuse dintr-un regim al senzorialităţii 

pure într-un domeniu al afectivităţii. Senzaţia se preschimbă în 

sentiment, culorile conotează stări sufleteşti de o mare 

diversitate.  

 Gama de culori prelucrate liric de Bacovia e restrânsă, 

în corespondenţă cu numărul restrâns de sentimente ce sunt 

sugerate de poet (plictisul, tristeţea, angoasa, singurătatea, 
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monotonia etc.). Melancolia, de pildă, e sugerată de sunetul 

viorii şi al clavirului, în timp ce starea de nevroză e redată de 

culoarea verde crud, de albastru şi roz, în timp ce din unghi 

muzical aceste sentimente sunt reprezentate liric de violină şi 

flaut. Nicolae Manolescu subliniază, de altfel, predilecţia – 

împinsă până la obsesie – a lui Bacovia pentru culori sugestive: 

„Violetul, negrul, albul, rozul invadează lucrurile ca nişte 

prezenţe fizice, erodează personajele sau le pătează. Poetul 

pare a aplica vopselele pe pânză direct din tub sau cu latul 

cuţitului. Şi aceste vopsele sunt câteodată halucinante prin 

intensitate”.  

 O poezie reprezentativă pentru o astfel de tehnică a 

sinesteziei e Amurg violet. Gama cromatică a poeziei e una 

monotonă, iar intensificarea senzaţiei se realizează prin 

repetarea obsesivă a culorii violet. Cadrul poetic e desenat 

sumar, din câteva linii, spaţiul e alcătuit din trăsături şi repere 

minime, astfel încât decorul e de maximă austeritate şi 

simplitate. 

 Culoarea violet e însă cea care favorizează un anume 

echivoc, o anumită ambiguitate semantică, ea conferind 

reprezentării poetice un accent aproape fantastic. E ca şi cum 

dincolo de realitatea prezentă poetul ar presimţi o alta, 
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halucinant de aproape, dar, în acelaşi timp, de o ţinută fantastă, 

iluzorie, aproape sacrală („Amurg de toamnă violet... / Doi 

plopi, în fund, apar în siluete: / Apostoli în odăjdii violete – / 

Oraşul tot e violet. // Amurg de toamnă violet... / Pe drum e-o 

lume leneşă, cochetă; / Mulţimea toată pare violetă, / Oraşul tot 

e violet”). În strofa ultimă senzaţia de fantastic, de retragere 

într-un trecut iluzoriu e şi mai evidentă. Poetul părăseşte cadrul 

şi timpul prezent, pentru a se refugia în spaţiul unui trecut 

imemorial, favorizat de invadarea lumii de culoarea violet. 

Poetul, aflat într-o poziţie privilegiată („din turn”), ce-i permite 

panoramarea peisajului, asistă la un recul în istorie, ori la o 

descindere a istoriei, a mitului în realitatea diurnă: „Amurg de 

toamnă violet... / Din turn, pe câmp, văd voievozi cu plete; / 

Străbunii trec în pâlcuri violete, / Oraşul tot e violet”. Amurgul, 

moment al zilei ce favorizează inserţia fiorului fabulos, ca şi 

culoarea violet, conduc la o viziune halucinantă, în cadrul 

căreia realitatea prozaică îşi părăseşte pregnanţa, ponderea, 

transfigurându-se în mit şi iluzie aproape mistică. 

 O atmosferă sumbră, de nevroză şi spleen e conturată şi 

în poezia Plumb de toamnă. Poetul trăieşte într-o lume cu 

articulaţii mecanice, lipsită de orice fior existenţial autentic, în 

care reificarea cuprinde orice manifestare vitală. Închis în 
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spaţiul constrângător al târgului, poetul e apăsat de nelinişte şi 

de conştiinţa faptului că existenţa e o „eroare” şi că 

transcendenţa e absentă. Provincia e figurată aici nu doar în 

sens pur spaţial ori geografic, ci primeşte conotaţii ontologice: 

omul se situează în margine, are mereu nostalgia centrului, a 

originalităţii, însă condiţia sa precară îi refuză orice şansă de 

evaziune, de transcendere a ceea ce este un dat exclusivist şi 

terorizant.  

 Într-un comentariu, V. Fanache subliniază caracterul 

demoniac al acestui spaţiu în care fiinţa e de aflat la periferia 

existenţei, iar poetul e un damnat, exilat într-o lume ce-l 

înstrăinează tot mai mult de sine şi de ceilalţi: „Viziune 

similară cu a gnosticilor, lumea din Plumb de toamnă pare a fi 

stăpânită de Satan şi, în consecinţă, constituie un imperiu al 

răului, «provincie pustie», părăsită de spiritul divin, încât în 

acest spaţiu damnat pentru oricine – tânăra fată, palidul visător, 

nebunul agitat, iubita «uitată», poetul însuşi – «orice speranţă e 

pierdută». Situat undeva departe sau poate nicăieri, remediul 

existenţial îi este omului inabordabil, damnaţia la 

provincializare ontologică definindu-i natura intrinsecă. Spaţiul 

târgului îşi etalează semnele pustiite de sens (...)”. Răul e o 

prezenţă atotputernică în aceste versuri. 
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  Imaginile morţii sunt numeroase, reiterate cu o 

insistenţă obsesivă. Moartea, nebunia, nevroza, pierderea 

speranţei şi pierderea de sine într-un spaţiu descentrat – sunt tot 

atâtea imagini ale răului de care e cuprins eul liric, captiv al 

unui spaţiu fără orizont şi repere sigure, prizonier al propriilor 

sale nelinişti mistuitoare: „De-acum, tuşind, a mai murit o fată, 

/ Un palid visător s-a împuşcat; / E toamnă şi de-acuma s-a-

nnoptat... / – Tu ce mai faci, iubita mea uitată? // Într-o grădină 

publică, tăcută, / Pe un nebun l-am auzit răcnind, / Iar frunzele 

cu droaia se desprind / E vânt şi-orice speranţă e pierdută // 

Prin târgu-nvăluit de sărăcie / Am întâlnit un popă, un soldat... 

/ De-acum pe cărţi voi adormi uitat, / Pierdut într-o provincie 

pustie”. Finalul poeziei ne transpune într-un fel de explicare a 

naturii alienării prin „răul social”, iar „iubita uitată” sugerează 

o nedeterminare a atmosferei, proiectând răspunsul în nostalgie 

şi în inconsistenţă a trecutului („De-acum, au şi pornit pe 

lumea eronată / Ecouri de revoltă şi de jale; / Tot mai citeşti 

probleme sociale... / Sau, ce mai scrii, iubita mea uitată?”. O 

„eroare” situată într-o „lume eronată” fiinţa îşi presimte 

căderea, are conştiinţa clară a propriei damnări, a înstrăinării 

sale faţă de propriul sine şi faţă de lume. Alienarea, răul, 

nevroza, reificarea – sunt reperele tematice obsesive ale acestei 
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poezii cu un cadru sumbru, învăluit în culorile melancoliei şi 

ale disperării. 

 Titlul poeziei Decor nu e deloc întâmplător. Poetul dă 

contur unui decor citadin, în ambianţă hibernală, decor marcat 

de imaginea parcului şi a copacilor albi şi negri. Din punct de 

vedere al structurării viziunii, am putea constata o alternanţă de 

static şi dinamic, de mişcare şi de repaos. Astfel, catrenele dau, 

în cel mai mare grad, senzaţia de încremenire, de inerţie şi 

neclintire, în timp ce versurile izolate produc o anume impresie 

de mişcare. Alternanţa de alb şi de negru aduce cu sine 

stridenţa şi contrastul între două culori cu o anume 

simbolistică: albul ar sugera viaţa, o viaţă mineralizată, în 

hibernare, în timp ce negrul poate aduce conotaţii ale neantului, 

ale morţii.  

 Poezia lui Bacovia nu e, în ciuda caracterului 

reprezentativ al imaginilor, propriu-zis un pastel. Decorul, 

descripţia, figurarea peisajului nu constituie un scop în sine, ci 

sunt un pretext pentru sugerarea unor stări sufleteşti, pentru 

redarea unor afecte. Lucrul a fost observat şi de Nicolae 

Manolescu: „Chiar de la prima lectură remarcăm că nişte 

sintagme se repetă, într-o ordine anumită, şi că reprezentarea 

peisajului de iarnă este puternic stilizată.  
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 Tabloul «descărnării» naturii este realizat prin 

alternanţa de alb şi negru. Mimesisul este, la început, 

perceptibil. Primul vers poate fi citit referenţial: copacii albi şi 

copacii negri sunt copacii desfrunziţi, ca şi carbonizaţi, 

acoperiţi de zăpadă.  

 Reluarea schemei (în versurile 6 şi 11) atacă însă 

impresia de descriere fidelă, fie şi numai prin faptul că 

extinderea opoziţiei alb – negru la alte aspecte ale realităţii 

(penele păsării, frunzele) introduce un criteriu de similaritate 

artificială: intuiţia e contrariată de codul coloristic foarte 

simplu întrebuinţat de poet. Ne dăm seama că poetul nu descrie 

peisajul, ci îl organizează în funcţie de două trăsături opuse, 

albul şi negrul, care nu au numaidecât corespondenţe stricte la 

realitate”.  

 Atmosfera pe care autorul o construieşte în poezia 

Decor e una de maximă austeritate. Elementele de natură sunt 

de o simplitate extremă, lor asociindu-li-se stări de spirit de 

asemenea monocorde: tristeţe, melancolie, solitudine. Repetiţia 

unor cuvinte sau a unor sintagme are rolul de a intensifica 

emoţia, de a accentua şi mai mult trăirile ori de a apăsa 

accentele distribuite asupra unuia sau altuia dintre elementele 

ambianţei lirice. 
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 Simetriile şi corespondenţele poetice sau de structură 

sunt, de altfel, foarte elocvente: primul şi al treilea catren sunt 

aproape identice, fapt ce are darul de a amplifica impresia de 

monotonie, de nediferenţiere pe care autorul ne-o comunică 

(„Copacii albi, copacii negri / Stau goi în parcul solitar: / Decor 

de doliu, funerar... / Copacii albi, copacii negri (...) Şi frunze 

albe, frunze negre; / Copacii albi, copacii negri; / Şi pene albe, 

pene negre, / Decor de doliu, funerar...”). Catrenul median 

aduce, în atmosfera de încremenire a decorului de iarnă, un 

anumit dinamism, o senzaţie de mişcare mai apăsat notată („Cu 

pene albe, pene negre / O pasăre cu glas amar / Străbate parcul 

secular... / Cu pene albe, pene negre”). Poezie a antinomiilor 

unei naturi ce exprimă contraste sufleteşti, Decor pune în 

lumină mai toată gama de procedee şi tehnici bacoviene 

caracteristice.  

 Simbolismul trece, prin stilizarea afectelor şi 

austeritatea peisajului, înspre expresionism, relevând 

disponibilităţile artistice ale unuia dintre cei mai originali poeţi 

români. 

 



56 

 

MIHAI EMINESCU ŞI VASILE ALECSANDRI 

 

 Mihai Eminescu şi Vasile Alecsandri au fost cei mai de 

seamă poeţi români ai secolului al XIX-lea, amândoi membrii 

ai Societăţii Culturale ,,Junimea” din Iaşi, căreia, prin operele 

lor, i-au dat valoare şi strălucire. 

 Eminescu l-a cunoscut pe Vasile Alecsandri încă din 

tinereţe, când îi citea cu nesaţ volumele de poezii, din care avea 

să se inspire în primele sale încercări poetice. 

      La opt ani, ajuns la şcoală la Cernăuţi, Eminescu recită 

,,Destul de bine”, lui Vasile Bumbac o elegie a lui Alecsandri 

şi balade populare (Bogdan  Duică- Poeziile lui Eminescu, Buc. 

1935). 

     Eminescu cunoştea şi era atât de legat de poezia lui 

Alecsandri, încât atunci când s-a organizat Serbarea de la 

Putna, la stăruinţele studenţilor ca el să facă un Imn lui Ştefan 

cel Mare a refuzat şi l-a rugat pe Alecsandri să-l scrie. Acesta a 

compus cunoscutul ,,Imn religios lui Ştefan cel Mare”, cu toate 

că el nu a participat la serbare: 
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 ,,Etern, A-tot-puternic, o! Creator sublime, 

 Tu, ce dai lumei vieaţă şi omului cuvânt, 

 În tine crede, speră, întreaga Românime, 

 Glorie Ţie-n ceruri, glorie pe pământ”. 

        După terminarea studiilor, Eminescu l-a întâlnit pe 

Alecsandri la şedinţele ,,Junimii” din Iaşi, unde ,,Bardul de la 

Mirceşti” îşi citea poeziile:,,Cetind, Alecsandri se uita din când 

în când mai la unul, mai la altul, de cele mai multe ori la 

Eminescu- pare că ar fi voit să zică: Dar tu ce zici?. De, zicea 

fie Eminescu, fie Caragiale, prea e frumoasă (lucrarea)! Păcat 

ar fi să nu i se facă şi puţinele corecturi, de care e nevoie, 

pentru ca să fie pe deplin frumoasă” (N. Petraşcu- 

monografia Vasile Alecsandri). 

      La rândul său Ioan Slavici afirma că ,,înrâurirea lui 

Eminescu asupra lui Alecsandri ar fi fost şi mai hotărâtoare 

decât acea a lui Alecsandri asupra tânărului său urmaş. Una din 

cele mai frumoase însuşiri ale lui Alecsandri era slăbiciunea pe 

care o avea pentru scriitorii mai tineri şi mai ales pentru 

Eminescu, pe care-l socotea mai presus de sine, în ceea ce 

priveşte cultura generală şi pregătirea technică”. Acest lucru se 
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întâmpla, mai târziu, când ,,Junimea” se mutase la Bucureşti şi 

Eminescu era, deja, un poet recunoscut. 

      Eminescu şi Alecsandri au fost două personalităţi cu 

unele trăsături comune, dar şi cu concepţii şi păreri diferite. 

Amândoi au provenit din mediul rural, au cunoscut 

îndeaproape viaţa ţăranului român, cultura şi obiceiurile 

populare, frumuseţile naturii din care s-au inspirat în creaţiile 

lor. Chiar dacă veneau din clase sociale diferite, Eminescu şi 

Alecsandri au iubit creaţia populară din care s-au inspirat, au 

cântat natura, faptele de vitejie ale poporului român, trecutul 

său istoric glorios şi pe domnitorii cu dragoste de ţară şi popor. 

      Dacă Alecsandri, făcând parte din rândul boierimii, a 

făcut politică la un nivel ridicat, a fost în apropierea şi în 

favorurile casei regale, Eminescu, dimpotrivă, a fost un critic 

aspru al guvernanţilor şi regalităţii, motiv pentru care a avut 

mult de suferit, mai ales, în timpul cât a fost bolnav. 

      Amândoi poeţii au criticat politica acelor vremuri, 

Alecsandri afirmând că ,,Nebunia politică a smintit la noi cei 

mai mulţi creeri, epidemia e generală”, iar Eminescu constată 

că ,,nu este pe faţa pământului nici o ţară în care politica zilnică 

să consume atâtea puteri, ca în România”. Aceste practici 

nefaste ale politicii se întâlnesc şi astăzi, din păcate. 
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      Atât Eminescu cât şi Alecsandri au avut principii 

conservatoare, ridicându-se împotriva progresului pripit, care 

nu ţine cont de specificul naţional şi de gradul de dezvoltare a 

societăţii româneşti şi din acest motiv amândoi s-au refugiat în 

trecut, în lumea voievozilor ,,dătători de legi şi datini”. 

Amândoi au creat opere dedicate voievozilor români: Dragoş-

Vodă, Ştefan cel Mare, Mircea cel Bătrân, etc. 

      Am spus că Mihai Eminescu l-a cunoscut pe Alecsandri 

din volumul său de poezii ,,Doine şi lăcrămioare”,  apărută în 

anul 1863 la Iaşi, pe care acesta l-a citit şi din care s-a inspirat 

în primele sale încercări poetice. 

      La Cernăuţi apare ,,Foaea Societăţii pentru Cultură şi 

Literatură Română din Bucovina”, publicaţie ce se afla şi în 

biblioteca lui Aron Pumnul, unde Eminescu era bibliotecar, şi 

în care Alecsandri publică mai multe poezii: La o mamă, 

Bucovina, Sus la stâncă, Cântec vechiu de lume, Tudora din 

Târguşor şi Imnuri. În aceste poezii Eminescu a găsit forme pe 

care apoi le-a folosit în poeziile sale de început. Prima sa 

poezie ,,De-aşi avea”, publicată în revista ,,Familia”, în 1866, 

se apropie de poezia ,,Doina” a lui Alecsandri: 

 

,De-şi avea şi eu o floare                  ,,De-aşi avea o puiculiţă 
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Mândră, dulce, răpitoare                     Cu flori galbene-n cosiţe, 

Ca şi florile din mai…                         Cu flori roşii pe guriţă, 

De-aşi avea o porumbiţă…                  De-aşi avea o mândrulică 

Câtu-ţi ţine ziuliţa…                            Cu-ochişori de porumbică 

I-aşi cânta doina doiniţa…                   Şi cu suflet de voinică 

I-aşi cânta-o- ncetişor                          Face-m-aş privighetoare, 

Şoptind şoapte de amor”.                     De-aşi cânta noaptea-n răcoare 

                                                              Doina cea dezmierdătoare”. 

 

 

     Majoritatea poeziilor lui Mihai Eminescu, aflate în 

caietele ,,Elena” şi ,,Marta”, au ca modele poeziile publicate de 

Alecsandri. Unele dintre poeziile lui Eminescu, împrumută de 

la Alecsandri chiar şi unele imagini: ,,Fuge, trece, fuge, 

zboară” – în poezia ,,Printre stânci de piatră seacă” a lui 

Eminescu, cu versurile lui Alecsandri din poezia ,,Baba 

http://luceafarul.net/wp-content/uploads/2013/10/Alecsandri+Eminescu.jpg
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Cloanţa”-,,Saltă baba, fuge, zboară”. În poezia ,,Din 

străinătate” a lui Eminescu, unde vorbeşte de ,,poetice şoptiri”, 

poezia lui Alecsandri ,,Dedicaţie” vorbeşte de ,,poetice 

simţiri”.  

     Chiar şi poeziile de inspiraţie populară precum: Călin 

Nebunul, Fata din grădina de aur, Frumoasa lumei, Miron şi 

frumoasa fără corp, rămase în manuscrise, nefiind cizelate şi 

definitivate, rivalizează cu unele din cele mai inspirate poezii 

ale lui Alecsandri de inspiraţie populară. 

      Eminescu apreciază mult poezia lui Alecsandri pe care-l 

numeşte ,,rege-al poeziei veşnic tânăr şi ferice, Ce din frunze 

îţi doineşte, ce cu fluierul îţi zice, Ce cu basmul povesteşte”, în 

poezia sa ,,Epigonii”, poezie dedicată poeţilor ,,ce-au scris o 

limbă, ca un fagure de miere”. 

      În perioada cât a fost redactor la Timpul, Mihai 

Eminescu l-a apreciat şi l-a lăudat pe Alecsandri pentru limba 

lui, ,,frumoasă şi vrednică”, înţeleasă de întregul popor. În 

diferite articole publicate la Timpul, Eminescu se adresează lui 

Alecsandri cu ,,iubite şi dulce poet”, ,,marele nostru poet”, ,,cel 

mai însemnat autor din România”, ,,cel mai popular şi mai 

mare poet al românilor”, manifestându-şi mereu admiraţia, 
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spunând:,,Armata noastră poate câştiga bătălii, Alecsandri 

poate scrie versuri nemuritoare” (Timpul– 9 decembrie 1878). 

      Când a venit Alecsandri pentru prima dată la 

,,Junimea”, a fost un mare eveniment, el citindu-şi poemul 

,,Dumbrava roşie” şi  producând o bună impresie tuturor 

participanţilor. Era un oaspete de seamă, recunoscut de toţi ca 

cel mai mare poet al românilor. Totuşi venea destul de rar pe la 

şedinţele ,,Junimii”, trimiţând prin poştă poeziile lui Iacob 

Negruzzi, pentru a fi publicate în revista ,,Convorbiri literare”. 

      Începutul colaborării lui Alecsandri cu ,,Junimea” s-a 

produs în primăvara anului 1868, când acesta a trimis spre 

publicare mai multe pasteluri: Sfârşit de 

toamnă, Iarna, Gerul, Viscolul, La gura sobei, Sania etc. Când 

,,Junimea” se întrunea la Bucureşti, Alecsandri a participat şi a 

citit piesele sale  ,,Despot –vodă” şi ,,Ovidiu”. 

 A fost apreciat mult de Regina Carmen Sylva care i-a 

tradus câteva poezii în limba germană şi l-a invitat de multe ori 

la Sinaia, unde stătea săptămâni întregi, devenind, în cele din 

urmă, un poet al Curţii Regale, fiind propus şi primind şi 

premiul ,,Năsturel Herăscu”. Nu acelaşi lucru s-a întâmplat cu 

Eminescu, care deşi apreciat de Regină, nu a acceptat să devină 

un poet apropiat de Curtea Regală, având astfel posibilitatea şi 
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libertatea de a critica acţiunile regelui. Acest lucru a făcut ca 

poetul să nu fie ajutat, atunci când se îmbolnăveşte şi avea 

nevoie de o pensie pentru a putea trăi şi a se putea trata, Regele 

neuitând criticile aduse de Eminescu. 

     Regina Carmen Sylva i-a tradus şi lui Eminescu, în 

limba germană, peste 20 de poezii, poetul traducându-i la 

rândul său o serie de lucrări ale Reginei, dar relaţiile între ei au 

rămas destul de reci. 

 

    

  Deşi, Mihai Eminescu şi Vasile Alecsandri nu s-au 

întâlnit în viaţă de prea multe ori, atunci când poetul era bolnav 

şi aflat în mari lipsuri materiale, a fost ajutat şi cu bani de către 

acesta. Se cunoaşte o scrisoare a lui Eminescu către Veronica 

Micle, aflată în posesia lui Octav Minar, în care Eminescu 

spune că a primit suma de 200 de lei de la Alecsandri:,,Azi am 

http://luceafarul.net/wp-content/uploads/2013/10/Carte-postal-alecsandrieminescu.jpg
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primit de la d-l Vasile Alecsandri suma de două sute de lei. 

Banii au sosit la timp şi din ei îţi trimit 100 pentru că mi-ai 

scris că ai nevoie. Nu ştiu de unde a aflat despre adresa mea şi 

pentru ce mi-a trimis suma…Eu nu cunosc personal pe d-l 

Alecsandri; l-am văzut la ,,Junimea” fără ca cineva să mă 

prezinte. De altfel nici nu se putea- eu sunt încă un începător 

faţă de marele poet. Ce frumos bărbat şi ce impresie plăcută 

mi-a lăsat în suflet” (Octav Minar- Alecsandri şi Eminescu– 

Revista Luceafărul XI, 1912, p. 347). Dacă scrisoarea este 

adevărată, Eminescu a fost ajutat în perioada când a rămas fără 

slujbă, după ce a fost destituit din funcţia de revizor şcolar. 

Dar, dacă e aşa, nu înţeleg ajutorul dat Veronicăi Micle, care 

atunci nu avea nevoie de bani. 

      Cel mai preţios ajutor dat de Vasile Alecsandri lui 

Mihai Eminescu, a fost în anul 1883, în urma îmbolnăvirii sale. 

Pentru a fi trimis la tratament la Ober Dobling, ,,Alecsandri 

contribui, la rândul lui, ţinând o conferinţă la Ateneu, în 

ajutorul poetului bolnav, conferinţă ce produce două mii de lei. 

În ea el arată rolul poetului în o ţară şi puse în relief talentul lui 

Eminescu” (N. Petraşcu- Vasile Alecsandri). În felul acesta 

Alecsandri a contribuit cu cea mai mare parte din suma de 
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3000 de lei necesari poetului pentru internare la Viena. Cu 500 

lei a contribuit şi Regina Carmen Sylva. 

     În ultima perioadă a vieţii lui Alecsandri, Eminescu era 

mai cunoscut şi mai apreciat pentru creaţia sa artistică, 

popularitatea sa depăşind-o pe cea a lui Alecsandri. 

     În perioada maturităţii creaţiei sale artistice, Vasile 

Alecsandri, criticat de mulţi dintre confraţii săi, care căutau să-l 

coboare de pe piedestal, răspunde criticilor săi, conştient de 

valoarea creaţiei sale, în poezia ,,Unor critici”: 

    ,,Poetul care cântă natura-n înflorire, 

      Simţirea omenească, a Patriei mărire, 

      Chiar slab să-i fie glasul, e demn a fi hulit, 

      Când altul vine-n urmă cu glas mai nimerit?” 

     Alecsandri recunoaşte meritele literare a lui Eminescu 

şi încheie cu o strofă de o mare nobleţe sufletească: 

 ,,E unul care cântă mai dulce decât mine? 

 Cu-atât mai bine ţărei şi lui cu-atât mai bine. 

 Apuce înainte şi-ajungă cât de sus, 

 La răsăritu-i falnic se-nchină-al meu apus”. 

      Aceste atacuri se petreceau în perioada de boală a lui 

Mihai Eminescu, care nu a putut să dea replica cuvenită acestor 

critici, dar în anul 1888, el are prilejul să-i arate recunoştinţă 
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lui Alecsandri, dând numele noii publicaţii ce o lansa, celebrei 

piese ,,Fântâna Blanduziei”, spunând: ,,Literatura şi artele sânt 

chemate să sanifice inteligenţele de această boală psihologică a 

scepticismului şi de aceea, în amintirea acestei arte, care putea 

face asemenea minuni, am pus acestei foi numele Fântâna 

Blanduziei, numele izvorului ce răsărea de sub un stejar, în 

vecinătatea oraşului Tibur, izvor care întinerea şi inspira şi 

despre care Horaţiu spune (în piesa D-lui Alecsandri): 

 ,,Fântână Blanduzie, vei deveni tu încă 

 Celebră-ntre izvoare, când voi cânta stejarul 

 Ce-nfige rădăcina-i adânc în alba stâncă, 

 Din care eşi vioae şi dulce ca nectarul”. 

        Vasile Alecsandri şi Mihai Eminescu, cei mai cunoscuţi 

şi mai iubiţi poeţi  români ai sec. al XIX-lea, au meritul de a 

introduce în literatura română limba literară, sunt deci creatorii 

limbii literare moderne: ,,Eminescu n-ar fi putut să vie, dacă n-

ar fi fost mai înainte un Alecsandri. Curăţind drumul şi 

bătătorindu-l, cizelând limba, dând sonoritate verbului 

românesc şi armonie versului, Alecsandri reuşeşte adesea, într-

o producere adecvată cu toate acestea şi mentalităţile 

contemporane, să ne convingă că n-a lunecat în van cu mâna 

lui pe liră” (N. Gane- Spice–  Bucureşti,1909). 
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Arta de a percepe frumosul din natură în culori 

 

ARTĂ RUSEASCĂ 

Pictorul rus, Yuli Yulievich Klever ( 1850-1924) 

Peisaje de iarnă 

 

Albul de mesteacăn 

La fereastra mea 

Parcă-i de argint 

Înnăscut în nea. 

Pe pufoase ramuri 

Înfloresc ciorchini 

În beteala albă 

De zăpadă plini 
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 Pictura este o ramură a artelor plastice care reprezintă 

o posibila realitate în imagini artistice bidimensionale, create 

cu ajutorul culorilor aplicate pe o suprafață (pânză, hârtie, 

lemn, sticlă etc.).[1] Scopul este de a obține o compoziție cu 

forme, culori, texturi și desene, care dă naștere unei opere de 

artă în conformitate cu principiile estetice.  

 O mare parte din pictura artei occidentale și orientale 

este dominată de motive religioase; exemple ale acestui tip de 

pictură sunt scenele biblice luate din pereții catacombelor și din 

plafonul interior al Capelei Sixtine, iar ale artei orientale sunt 

scenele din viața lui Buddha sau picturile mormintelor 

faraonilor egipteni care au reprezentat trecerea la imortalitate.  

André Félibien (n. mai 1619 – 11 iunie 1695), arhitect și 

teoretician al clasicismului, a arătat o ierarhie de genuri, ale 

picturii clasice, acestea fiind „istoria, portretul, peisajul, mările, 

florile și fructele”.  

 Pictura este una dintre cele mai vechi expresii artistice 

umane. În ceea ce privește estetica sau teoria artei moderne a 

picturii, ea este considerată o categorie universală care include 

toate creațiile artistice făcute pe suprafețe.  

 

 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Arte_plastice
https://ro.wikipedia.org/wiki/P%C3%A2nz%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/H%C3%A2rtie
https://ro.wikipedia.org/wiki/Lemn
https://ro.wikipedia.org/wiki/Sticl%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Pictur%C4%83#cite_note-suse-1
https://ro.wikipedia.org/wiki/Figuri_geometrice
https://ro.wikipedia.org/wiki/Culoare
https://ro.wikipedia.org/wiki/Desen
https://ro.wikipedia.org/wiki/Capela_Sixtin%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Buddha
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Andr%C3%A9_F%C3%A9libien&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/wiki/Mai
https://ro.wikipedia.org/wiki/1619
https://ro.wikipedia.org/wiki/11_iunie
https://ro.wikipedia.org/wiki/1695
https://ro.wikipedia.org/wiki/Arhitect
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 Peisajul. Încă de la finele secolului al XVI-lea, când a 

început să fie frecventat de artiști ca un gen de sine stătător, 

peisajul a evoluat rapid în preferințele acestora, devenind, în 

scurt timp, expresia lor favorită.  

 Această opțiune a fost posibilă datorită deschiderii pe 

care un asemenea tip de imagine o oferă artistului dar și 

receptorului nu doar la nivel epic sau pictural cât mai ales la cel 

emoțional.[2] Este motivul pentru care, timp de aproape o 

jumătate de mileniu, a constituit – și subiectul este încă departe 

de a fi epuizat – una dintre cele mai fascinante și complexe 

aventuri ale fenomenului artistic universal.  

 Bineînțeles și arta românească, atât cât este, a fost 

serios marcată de subiect nu doar prin influența, așa acum prea 

des s-a afirmat, ci și datorită substanței noastre genetice.  

 În ultimele decenii, la noi și nu numai, datorită noilor 

încercări de expresii vizuale (media, performance, happenind 

etc.) se încearcă o marginalizare a tuturor formelor de artă 

„clasice”, implicit a peisajului, mai ales de către tinerii creatori 

care le cred desuete, și în contradicție cu ceea ce ei consideră 

performanță. Este o viziune excesivă care, deși firească vârstei 

și mai ales momentului de criză pe care îl traversează arta de o 

bună perioadă de timp, nu își găsește susținerea în realitate nici 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Pictur%C4%83#cite_note-prado-2
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la nivelul artiștilor și cu atât mai puțin la cel al consumatorului 

de artă.  

  

Terasă la Sainte-Adresse - Claude Monet; ulei pe pânză 

(cca 1867), Metropolitan Museum of Art, New York.  

  

Gara din Upper Nordwood - Camille Pissarro; 1871, 

Courtald Institute Gallery.  

https://ro.wikipedia.org/wiki/Fi%C8%99ier:Claude_Monet_-_Jardin_%C3%A0_Sainte-Adresse.jpg
https://ro.wikipedia.org/wiki/Metropolitan_Museum_of_Art
https://ro.wikipedia.org/wiki/New_York_(ora%C8%99)
https://ro.wikipedia.org/wiki/Fi%C8%99ier:Pissarro_lordship.jpg
https://ro.wikipedia.org/wiki/Camille_Pissarro
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Riesengebirge - Caspar David Friedrich; ulei pe pânză 

(cca 1835), Muzeul Ermitaj.  

 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Fi%C8%99ier:Caspar_David_Friedrich_016.jpg
https://ro.wikipedia.org/wiki/Caspar_David_Friedrich
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 Natura moartă - Natura statică este reprezentarea 

în artele vizuale a unor obiecte neînsuflețite, din natură sau 

ordonate în mod voluntar. Prin definiție, natura moartă este un 

gen de reprezentare grafică sau picturală a unui grup de obiecte 

inanimate naturale, constând în glastră cu flori, fructe sau 

legume așezate pe o fructieră, vânat, o vază, sticlă, amforă, o 

narghilea sau un ceainic, pahare, farfurii, piese la care sunt 

asortate uneori și cărți, un ziar împăturit, într-o combinație 

artificială și un element textil ori două, ca suport cromatic.  

 Acest tip de pictură poate fi găsit în interioarele 

mormintelor egiptene. Erau reprezentate obiecte care ar fi 

servit în viața de dincolo a celor decedați. În Grecia antică, 

apogeul acestui gen este atins prin secolele al III-lea și al II-lea 

î.Hr. Lucrările respective nu au supraviețuit timpului, fiind 

doar menționate în diverse scrieri.  

 Termenul a început să fie utilizat abia prin secolul al 

XVII-lea. Astfel, Giorgio Vasari folosește expresia cose 

naturali („lucruri naturale”) când se referă la picturile lui 

Giovanni da Udine. Prin Flandra de la mijlocul secolului 

menționat circulă termenul stilleven, adoptat curând de germani 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Arte_vizuale
https://ro.wikipedia.org/wiki/Egiptul_antic
https://ro.wikipedia.org/wiki/Grecia_antic%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Giorgio_Vasari
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Giovanni_da_Udine&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/wiki/Flandra
https://ro.wikipedia.org/wiki/German%C4%83
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ca Stilleben și apoi de englezi sub forma still-life. În română, 

termenul provine din francezul nature morte.  

  

Natură moartă, frescă, Casa Iulia Felix, Pompei  

  

Natură moartă cu rac și fructe - Jan Davidszoon de 

Heem; ulei pe pânză (cca 1648-1649), Muzeul de Stat, 

Berlin.  

https://ro.wikipedia.org/wiki/Englez%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Rom%C3%A2n%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Francez%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Fi%C8%99ier:Pompejanischer_Maler_um_70_001.jpg
https://ro.wikipedia.org/wiki/Pompei
https://ro.wikipedia.org/wiki/Fi%C8%99ier:Jan_Davidsz._de_Heem_-_Still-Life_with_Fruit_and_Lobster_-_WGA11288.jpg
https://ro.wikipedia.org/wiki/Jan_Davidszoon_de_Heem
https://ro.wikipedia.org/wiki/Jan_Davidszoon_de_Heem
https://ro.wikipedia.org/wiki/Berlin
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Natură moartă - Francisco de Zurbarán; ulei pe pânză 

(cca 1633), Muzeul Prado.  

  

Natură moartă cu mere și portocale - Paul Cézanne; 

ulei pe pânză (1895-1900), Muzeul Orsay, Paris.  

https://ro.wikipedia.org/wiki/Fi%C8%99ier:Zurbaran_-_Bodegon.jpg
https://ro.wikipedia.org/wiki/Francisco_de_Zurbar%C3%A1n
https://ro.wikipedia.org/wiki/Muzeul_Prado
https://ro.wikipedia.org/wiki/Fi%C8%99ier:Nature_morte_aux_pommes_et_aux_oranges,_par_Paul_C%C3%A9zanne.jpg
https://ro.wikipedia.org/wiki/Paul_C%C3%A9zanne
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Vază cu 12 floarea-soarelui - Vincent van Gogh; ulei 

pe pânză (august 1888), Neue Pinakothek, München.  

 

 

 

 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Fi%C8%99ier:Van_Gogh_-_Zw%C3%B6lf_Sonnenblumen_in_einer_Vase.jpeg
https://ro.wikipedia.org/wiki/Floarea_soarelui_(Vincent_Van_Gogh)
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Neue_Pinakothek&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/wiki/M%C3%BCnchen
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MLĂDIȚE  LITERARE 

 

Magia pădurii în plină toamnă 

 

 Este o după-amiază dezmierdată de vântul plăpând de 

toamnă. Mă plimb domol pe poteca împodobită de frunzele și 

nucile îmbrăcate în cămăși zdrențuite din care curge mustul 

amar. Stratul gros al frunzelor galben-maronii a reușit să 

mărginească liniștita cărarea.  

 Pădurea tristă, aproape moartă, fiindcă a ignorat verdele, este 

acum pustie. Singurii amici care i-au mai rămas sunt vântul și 

frigul. 

 Intru în pădure și văd uimit cum pare totul o magie a 

locurilor tainice, a locurilor ce ar putea însemna o minunăție 

pentru mulți dintre noi. Farmecul toamnei a schimbat totul în 

ceva nevăzut, trecând de « foarte frumos » și ajungând la 

expresia « ceva ce n-a mai văzut pământul ».Nu a uitat de răul 

ce încă și-a mai păstrat limpezimea, covorul ce se întinde la 

nesfârșit al multicolorelor frunze și desigur de ceea ce o 

acoperă, cerul, pătat cu fum amestecat ce-a devenit gri. 
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 Copacii sunt triști fiindcă le-au pierit mulți frați, 

maroniul închis fiind culoarea lor de baza. Fiecare lucru are o 

taină a sa, una mai specială ca alta, dar a potecii, sfârșitul 

potecii nu cred că a fost găsit. 

 Poate nimic nu ar fi fost la fel fără strigătul cerbului 

înfrigurat de bătrânul vânt ce se crede domnitorul tuturor. 

Soarele palid printre ramurile nemișcate ne va mai lumina și 

încă atât. Ploaia pălmuiește parcă cu fiecare picătură tulpina 

copacilor, vântul ridică frunzele ude de la pământ, iar fulgerele, 

http://farm4.static.flickr.com/3162/2894165921_1dcce3b361.jpg
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tunetele le sperie și mai mult pe puținele viețuitoare. Ceata 

zglobie îi joacă feste întreii păduri. Greierii, pe aripi pudrați cu 

brumă, sunt triști acum că vor răbda, din nou o iarnă întreagă 

de foame. 

 Răcoarea serii se lasă încet, iar noaptea își așterne 

perdeaua peste pământul mohorât. Îmi deschid umbrela și cu 

pași mărunți dar grăbiți mă îndrept spre casă. Nu uit însă să 

observ un lucru. Nu doar păsările călătoare nu se mai află în 

acest peisaj, dar nici picior de om, care nu știe să aprecieze 

magia pădurii în plină toamnă. 

 

                             Vis de iarna 

       Zăpada s-a așternut ca o mantie albă și strălucitoare 

peste sat. Au sosit “zilele babei și nopțile vegherii”. Perlele 

mari și albe dansează în văzduh un dans fantastic. Cerul este 

uneori înnorat, alteori alb ca zăpada. Copacii ,înveșmântați cu 

zahăr tremură de frig în livezile pustii. Flori de gheață s-au 

așternut la fereastra mea. Marele policandru al cerului își 

aprinde una câte una steluțele ca într-o imensă sală de dans… 

 Casele, împodobite cu zăpadă cristalină, dorm liniștite 
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sub acoperișurile încărcate cu omăt și aranjate cu ghirlandele 

de cristaluri.  Printre ramurile goale, crivățul cântă la xilofonul 

țurțurilor de cristal. 

        Închid ochii și în fața mea apare un lung câmp de 

mărgăritare. Glasul vântului de iarnă parcă îmi șoptește 

povestea lui. O zână, ce purta o rochie cusută cu ace de gheață 

și împodobită cu steluțe argintii,  frumoasă ca imaculatul 

murmur al zăpezii, infinită ca fulgii de catifea, surprinzătoare 

ca toanele iernii, m-a luat în zbor pe aripile ei străvezii. Zâna 

îmi prezenta întreg ținutul pe care a pus stăpânire, după care a 

pocnit din degete și un roi de fluturi albi m-a înconjurat.  

 Fulgii începuseră să zboare și, spre surprinderea mea, 

aveam și eu aripi, pluteam și dansam cu ei. Din norii de oțel 

cad mii de steluțe argintii ce dansează prin văzduh ca un roi de 

fluturi fermecați.  

 Zâna m-a luat de mână și m-a dus pe un tărâm fermecat, 

unde se află un castel de cristal. Înăuntru totul era de gheață, în 

mijlocul palatului se afla un tron sculptat minuțios. În fața 

castelului se află un lac înghețat, oglinda pe care am patinat 

mângâiat de adierea vântului. Era nemaipomenit. Copacii oftau 

cu lacrimi brodate din flori de gheață. Steluțele albe de cristal 

mi se topeau în palmă. Zăpada cristalină pe câmpii strălucitoare 
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pare-un lan de diamante ce scârţâie sub picioare. Gerul îmi 

picta în obraji bujori. Fiindu-mi frig, Zâna mi-a dăruit o haină 

albă țesută cu fir de aur. 

        Spre seară, Zâna mă duse acasă. Pe drum, am privit 

atent pentru a reține toate detaliile. Un fulgușor de catifea mă 

luase din caleașcă și mă puse în patul meu cald si pufos. Am 

adormit într-o clipită. 

 

Parada anotimpurilor 

 

       Într-o zi frumoasă, IARNA, prințesa înghețurilor, 

discuta aprins cu supușii ei: CRIVĂȚ, FULG, GHEAȚĂ  și 

VISCOL: 

     - Concediat ! se auzi o voce șuierătoare. Te concediez 

pentru că  nu ai fost în stare să aduci destui fulgi pentru a 

acoperi tot pământul cu o mantie de zăpadă și  să o îndepărtezi 

pe dușmanca   mea, PRIMĂVARA. 

     - Vă rog, Măria-Ta ! Mai dați-mi o șansă! spuse 

FULGER disperat. 
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      - Destul! Sunteți niște incapabili. Cred că ați fi în stare 

să  vă pierdeți capul. 

 - Vă rugăm! spuseră toți în cor. 

      - Bine, vă  mai dau o șansă, doar cu condiția, MÂINE, 

LA  CARNAVALUL ANOTIMPURILOR, vreau să-i puneți 

dușmancei mele un praf să o adormiți. Astfel, nu va ieși 

câștigătoare, iar eu voi putea dormi mereu. 

    Supușii ieșiră, împleticindu-se. 

    A doua zi, la CARNAVAL, anotimpurile intrară în 

culise pentru a se aranja. CRIVĂT, FULG, GHEAȚĂ și 

VISCOL  se strecurară și puseră praf  de adormit într-un pahar. 

Organizatorul anunță începutul carnavalului și al concursului: 

- Doamnelor și domnilor, e timpul să începem! 

    Pe scena defilează IARNA, TOAMNA și,  surpriză, 

PRIMĂVARA, numai VARA nu și-a făcut apariția. 

- Vaiiiii! Cred că am încurcat paharele! spuse 

VISCOL. Ar fi timpul să dispărem înainte să ne 

întâlnim cu prințesa  noastră. 

    Câștigătoarea a fost PRIMĂVARA, iar IARNA nu a mai 

fost văzută. 
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NATURA-N ARMONIE 

 

Când ieşi afară din căsuţă 

Şi vezi cum soarele răsare, 

Parcă şi inima-i călduţă 

Şi iar miroşi… o floare. 

 

Când vezi că totul înfloreşte, 

Când viaţa capătă culoare 

Atunci copacu - nmugureşte 

Şi să respiri este  onoare ! 

 

E verde-n jurul meu, e vară! 

E armonie între noi 

Eu stau deja a mia oară 

Sub micul copăcel vioi. 

 

Întins pe iarba moale, fină 

Un cântecel îmi mai lipsea, 

Grădina mea de flori e plină 
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Iar curtea, de poiana mea ! 

 

Dar mai târziu cu întristare 

Când vad că rupi din ea, cobori 

Mă doare sufletul mai tare 

Că practic viața mi-o omori. 

 

Lasă-ţi natura să trăiască 

Şi omul lângă ea sa fie, 

Şi fiecare să cunoască  

Ce-nseamnă aceea, armonie ! 

 
 

GLASUL NATURII 

Despre ceva la geografie 

Eu voi scrie o poezie. 

O poezie care… 

Sper să convingă pe fiecare, 

Că mediul în care trăieşte „fericit” 

Ar trebui să fie ocrotit, 

Mai mereu îngrijit. 
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Nu distrus de poluare, 

De maşini, generatoare… 

Nici de fabrici şi uzine, 

Nici de semeni, nici de tine. 

 

 

Poate o floare de-ai planta, 

Un copac în faţa casei de-ai avea… 

Poţi să te convingi că tot ce zic eu aici e îngrijorător… 

Nu scriu simple versuri, ci, o chemare în ajutor 

Adresată mie, ţie, omului de rând. 

Natura suferă …şi…va dispărea curând. 

 

 

NATURA - PARADIS  ETERN 

  

Un soare sfânt a răsărit deodată 

Peste - a naturii zămisliri, 

Sufletul meu e prins în mreajă 
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De-a noii zile fericiri. 

 

Am renăscut și noi odată 

Cu ale cerului sclipiri. 

Peste câmpie întinde o roată 

Un șir vioi de ciocârlii. 

 

În sufletele noastre e cald și bine 

S-aprinde-n candelă de lut, 

Căci nu-i motiv de bucurie 

Mai mare ca o zi la început. 

 

Subțire-n zare se zărește 

Îndepărtatul orizont, 

Iar râul în vale tot vuiește 

De-a valurilor lung resort. 

 

Îți mulțumim, O Doamne Sfinte, 

Că n-ai uitat pe-ai tăi umili sărmani, 

Ajută-ne să ocrotim natura 

Să rămână  un paradis etern. 
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SENSURI CRUDE… 

 

Bine-ai venit cer fără vise  

Prea liniştit de tot ce-a fost 

Stelele-ţi cad în lacrimi ninse 

Soarele-ţi pâlpâie anost 

 

Şi înţeleg c-acesta-i drumul... 

Păşind pe pajişti de cuvinte 

Continui să mă-nalţ ca fumul 

Timpului ars-flăcări mocnite 

 

Prea linişte înseamnă pace 

Crezând că asta-i fericire 

Dar pe ascuns, în suflet zace 

O luptă prevestind pieire 

 

Mintea încalcă legi, hotare 

Zvâcneşte inima din moarte 

Gânduri pornind spre-aceeaşi zare 

Cu aripi crescute din şoapte 
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Trimite cerule, furtună 

Săgeţi de viscol să-l întoarcă ! 

Dar gândul, cocoţat pe Lună 

Şi-a făurit, din vise, arcă. 

 

 

PE ARIPILE VISULUI 

 

            Mă bucuram că iarna era pe sfârșite și că urma să vină 

primăvara, cu alaiul ei de flori și păsărele. 

            Într-o frumoasă zi a începutului de martie, eu și bunicul 

ne-am hotărât să mergem la pădure, să culegem ghiocei și 

viorele. Voiam să-i dăruiesc bunicii cel mai frumos buchet. Dar 

mai știam că îi plăceau florile proaspete de primăvară timpurie. 

Când am ajuns în pădure, m-au încântat micuțele floricele, ce 

alcătuiau un covor delicat printre petele de zăpadă răzlețe. 

           Am umplut coșulețul cu floricele din belșug și am pornit 

spre casă. I-am pregătit bunicii un frumos buchet, ornat cu o 

panglică violet. A fost foarte încântată. Apoi, m-am întors în 
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camera mea cu ferestre mari care ofereau o priveliște minunată 

a pădurii din apropiere.  

         Nu știu cum, dar o toropeală plăcută m-a cuprins și am 

adormit. Am visat că în cameră a intrat o zână nespus de 

frumoasă, cu ramuri înflorite, împletite în păr. Ea m-a rugat să 

o ascund să nu o găsească Moș Viscol. Am ascuns-o în 

cămăruța pe care bunica o folosea pentru provizii. Dar n-am 

apucat bine să o ascund că un vânt rece și puternic mi-a deschis 

fereastra camerei. Un bătrân cu pletele în vânt, pline de 

chiciură și promoroacă mi-a vorbit cu glas răstit, să-i spun unde 

este zâna Primăvara, că știe că se află în casa noastră. M-a 

amenințat dacă nu-i voi spune ne va îngheța casa și pe noi. 

         Zâna Primăvara s-a arătat în prag și i-a spus să plece în 

palatul său, fiindcă acum este timpul ei. A chemat soarele și 

vântul călduț să-i vină în ajutor. 

         Din pletele lui Moș Viscol a început să picure apă, a 

plecat speriat fără să mai amenințe pe nimeni. Nu știu cum, dar 

o rază de soare s-a oprit pe obrazul meu. Atunci m-am trezit și 

visul meu s-a întrerupt. Lângă pernă am găsit o ramură 

asemenea celor din părul zânei Primăvara. 

Oare totul a fost adevărat? 
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PRIN VĂI DE MUNTE… 

În zorii zilei, printre razele-azurii, sclipesc 

Doar stropi de rouă pe flori, ce înfloresc 

In clipocitul apei cristalin-grabind 

Prin văi de munte, pe pietre licurind.  

 

În drumul lor spre marea-ndepartată 

Se-nchid în cuib cu unda-I tulburată, 

Rotesc în loc pornind nervos pe prund, 

Pastravi spicați sub pietre își ascund. 

 

Apoi, la vale iar alunecă în ropot surd, 

Se-aruncă gol de pe tapșanul ud, 

Înspăimântând cu vuietul profund 

Când cad grabit pe malul scund. 

 

În vale, apele încet se domolesc  

Uitând ce-au fost acum se potolesc 

In bălți adânci. Țin ceruri prizoniere 

În unde-ncremenite de calm și de tăcere. 
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	MIHAI EMINESCU ŞI VASILE ALECSANDRI
	Peisajul. Încă de la finele secolului al XVI-lea, când a început să fie frecventat de artiști ca un gen de sine stătător, peisajul a evoluat rapid în preferințele acestora, devenind, în scurt timp, expresia lor favorită.
	Natura moartă - Natura statică este reprezentarea în artele vizuale a unor obiecte neînsuflețite, din natură sau ordonate în mod voluntar. Prin definiție, natura moartă este un gen de reprezentare grafică sau picturală a unui grup de obiecte inanimat...

