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PERIOADA MODERNĂ  

A. SECOLUL AL XIX-LEA – ÎNCEPUTUL SECOLULUI AL XX-LEA 

Curente literare: romantism, realism 

Romantismul este o mişcare artistică şi filozofică apărută în ultimele decenii ale secolului 
al XVIII-lea în Europa, care a durat până la jumătatea secolului al XIX-lea; s-a născut ca o 
reacţie la regulile rigide ale clasicismului, curent literar manifestat în cultura apuseană înce-
pând cu secolul al XVII-lea. Iniţial, doar o atitudine, o stare de spirit, romantismul va lua mai 
târziu forma unei mişcări. Autorii romantici au scris din ce în ce mai mult despre propriile 
sentimente, subliniind drama umană, iubirea tragică, ideile utopice. Dacă secolul al XVIII-lea a 
fost marcat de obiectivitate şi raţiune, începutul secolului al XIX-lea va fi marcat de subiectivi-
tate, de emoţie şi de eul interior.  

Trăsături: 
- promovarea libertăţii creatoare; 
- primatul fanteziei şi al sentimentului în literatură; 
- libertatea formelor de exprimare; 
- preferinţa pentru situaţii şi personaje excepţionale; 
- cultivarea antitezei; 
- interferenţa genurilor literare; 
- preferinţa pentru fantastic, folclor, natură, trecutul istoric. 
 
Realismul este o ideologie estetică apărută în jurul anului 1850, ca reacţie împotriva 

romantismului, în care se pune accentul pe relaţia dintre artă şi realitate. Realismul a avut un 
impact major în epică, în special asupra romanului şi asupra dramaturgiei.  

Trăsături: 
- reprezentarea veridică a realităţii; 
- obiectivitatea scriitorului; 
- personaje tipice în situaţii tipice: avarul, arivistul, fata bătrână etc.  
- veridicitatea detaliilor; 
- preocuparea pentru social; 
- atitudine critică faţă de societate; 
- stil sobru şi impersonal; 
- interesul acordat de către scriitori raporturilor dintre om şi mediu, dintre individ şi 

societate; 
- ideea importantă pe care o impune estetica realistă este autonomia textului, care trebuie 

judecat exclusiv prin raportare la coerenţa lumii ficţionale construite, şi nu la elemente 
exterioare operei.  

 
Ce se spune despre realism/ romanul realist? 
Artistul trebuie să fie pentru opera sa ceea ce este Dumnezeu pentru creaţie: să fie simţit 

pretutindeni, dar niciodată văzut. (Flaubert) 
Reprezentarea realităţii devine imperativul unui tip de discurs care nu-şi mai propune să 

copieze referentul imediat, ci să-l concureze ca omologie structurală, ca alternativă. 
Reprezentarea e o tehnică tot atât de străină de realitate ca şi perspectiva în pictură. Adevărul 
reprezentării aparţine textului şi nu lumii. Exact în sensul acesta romanele lui Balzac fac 
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concurenţă stării civile. Promiţând că exprimă realul, romanul realist îl dublează ca produs 
ficţional. El simulează fenomenalul şi mişcările vieţii, căutând, de fapt, abstracţiunea, 
repetabilul, simptomele, permanenţele, elementele constante ale istoriei. […] Realismul afirmă 
superioritatea textului în raport cu realitatea, faptul că el este o lume adevărată mai bogată şi 
mai fină. (Gheorghe Crăciun – În căutarea referinţei) 

Romanul (realist) este o oglindă pe care o ducem cu noi, în care se răsfrânge şi lumina 
soarelui şi noroiul drumului. (Stendhal) 

Romanul realist este istoria unui eşec. (E. M. Forster) 

PERIOADA PAŞOPTISTĂ. DACIA LITERARĂ 

Contextul istoric al perioadei paşoptiste, cuprinsă între 1830 şi 1860, este dominat de o 
stare de spirit antifeudală, simţindu-se nevoia de modernizare a sistemului de guvernământ. 
Prin activitatea lor socială, politică şi literară, scriitorii acestei epoci au contribuit la 
modernizarea societăţii româneşti, la realizarea idealului de unitate naţională.  

Cei mai mulţi dintre scriitorii epocii au început învăţătura cu profesori particulari, 
continuându-şi apoi studiile în străinătate, în special în Franţa, intrând în contact cu idei 
social-politice şi culturale apusene. Implicaţi activ în viaţa publică, majoritatea scriitorilor au 
ocupat funcţii importante şi au participat la Revoluţia de la 1848, fiind apoi obligaţi să plece în 
exil.  

În domeniul presei, scriitorii din generaţia paşoptistă au contribuit la înfiinţarea multor ziare 
sau au fost colaboratori activi ai acestora. Din iniţiativa lui Gheorghe Asachi, a apărut la Iaşi, 
în 1829, „Albina românească”, una dintre primele gazete în limba naţională. Ion Heliade 
Rădulescu a înfiinţat „Curierul românesc”, la Bucureşti, în 1829, iar Dimitrie Bolintineanu a 
condus ziarul „Poporul suveran”. Mihail Kogălniceanu, preluând modelul lui Heliade şi 
Asachi, şi-a cumpărat o tipografie şi a editat opere în limba română, franceză şi germană, 
conducând şi revista „Dacia literară”, care a fost interzisă doar după trei numere.  

Revista „Dacia literară” a apărut în 1840, iar în primul ei număr, Mihail Kogălniceanu 
publică un articol-program intitulat Introducţie, considerat manifestul romantismului românesc. 
Programul formulat în acest articol cuprinde câteva idei directoare, limpede exprimate: critică 
obiectivă, unitatea în acţiune pentru realizarea idealului comun, a unei limbi şi a unei literaturi 
pentru toţi românii, respingerea imitaţiilor şi a traducerilor lipsite de valoare, ispiraţia literară 
autohtonă. Această ultimă idee este întărită prin îndemnul lui Kogălniceanu, al cărui rol este şi 
acela de a direcţiona scriitorii spre surse de inspiraţie romantice: Istoria noastră are destule 
fapte istorice, frumoasele noastre ţări sunt destul de mari, obiceiurile noastre sunt destul de 
pitoreşti şi de poetice, pentru ca să putem găsi şi la noi sujeturi de scris, fără să avem pentru 
aceasta trebuinţă să ne împrumutăm de la alte naţii.  

 
TEXTE CE ILUSTREAZĂ LITERATURA PAŞOPTISTĂ 

Nuvela: Alexandru Lăpuşneanul de Costache Negruzzi 

NUVELA 
Nuvela (fr. nouvelle „noutate, nuvelă”) este specia genului epic în proză, cu un singur fir 

narativ, urmărind un conflict unic, concentrat; personajele nu sunt numeroase, fiind 
caracterizate succint, în funcţie de contribuţia lor la desfăşurarea acţiunii; intriga este riguros 
construită, accentul fiind pus mai mult pe definirea personajului decât pe acţiune, iar tendinţa 
naratorului este de a se obiectiva.  
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Clasificarea nuvelelor: 
a. după criteriul tematic: 
 istorice 
 psihologice 
 fantastice 
 filozofice 
 anecdotice 
b. după criteriul curentului literar căruia i se circumscriu: 
 renascentiste 
 romantice 
 realiste 
 naturaliste 
 
Contextul apariţiei 
Opera literară Alexandru Lăpuşneanul de Costache Negruzzi este prima nuvela românească 

şi a apărut în 1840, în primul număr al revistei „Dacia literară”, în anul 1840, fiind publicată 
imediat după articolul-program Introducţie, semnat de Mihail Kogălniceanu.  

Tema nuvelei este istoria şi este evocat un moment din trecutul Moldovei, mai precis cei 
cinci ani ai celei de-a doua domnii a lui Alexandru Lăpuşneanul. Nuvela transmite ideea că 
istoria poate fi o sursă de inspiraţie pentru scriitori, aşa cum afirmase şi Kogălniceanu în 
Introducţie.  

Relaţia realitate-ficţiune 
În construcţia nuvelei sale, Negruzzi a apelat la diverse surse documentare, dintre care cea 

mai importantă e cronica Moldovei de Grigore Ureche. Unele dintre surse sunt semnalate de 
către autor, însă nu foarte exact: fie în notele de la subsol, fie in interiorul textului, punându-le 
astfel pe seama cronicarului (zice hronica, zice hronicarul). În ciuda intenţiilor manifestate de 
a atesta veridicitatea nuvelei, Negruzzi modifică în mai multe locuri adevărul istoric sau chiar 
creează situaţii fictive. Deşi căsătoria doamnei Ruxanda cu Lăpuşneanul, după ce aceasta îi 
fusese destinată lui Joldea, întâlnirea cu delegaţia de boieri, uciderea celor 47 de boieri, 
incendierea cetăţilor Moldovei, cu excepţia Hotinului, şi moartea prin otrăvire a lui 
Lăpuşneanul se regăsesc în cronică, există o serie de evenimente pe care Negruzzi le modifică. 
De exemplu, potrivit cronicilor, Veveriţa, Moţoc şi Spancioc ar fi pribegit la venirea lui 
Lăpuşneanu în Polonia, unde ar fi murit din cauza uneltirilor domnitorului. În nuvelă, cei trei 
boieri trec de partea lui Lăpuşneanu, iar destinul lor este altul: Veveriţă este ucis împreună cu 
majoritatea boierilor, Moţoc e dat pe mâna poporului, iar Spancioc primeşte rolul de justiţiar. 
Episodul dialogului dintre doamna Ruxanda şi Lăpuşneanu este rod al ficţiunii scriitorului, la 
fel ca discuţiile purtate cu vornicul Bogdan sau armaşul său. Licenţele istorice şi intervenţia 
scriitorului în prelucrarea materialului au fost determinate de necesitatea de a asigura nuvelei 
echilibru compoziţional, de a intensifica tensiunea narativă şi de a reliefa felul de a fi al 
personajelor.  

Structura textului (elemente de compoziţie, timp, spaţiu, acţiune, personaj, narator, 
perspectiva narativă, elemente specifice nuvelei) 

Construcţia 
Nuvela lui Negruzzi este construită pe baza tehnicii decupajului, din 4 capitole, fiecare 

având un motto semnificativ: Dacă voi nu mă vreţi, eu vă vreu, Ai sa dai sama, Doamnă, 
Capul lui Moţoc vrem, De mă voi scula, pre mulţi am să popesc şi eu.  

Timp şi spaţiu 
Acţiunea nuvelei este plasată în Moldova secolului al XVI-lea, mai precis în timpul celor 
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cinci ani de domnie a lui Alexandru Lăpuşneanul, perioadă menţionată şi în subtitlul: 
„1564-1569”. Primele trei capitole sunt plasate în primul an de domnie al lui Lăpuşneanu, iar al 
patrulea în ultimul an. Din punct de vedere al spaţiului, acţiunea se desfăşoară la Tecuci, apoi 
în Cetatea de scaun a Moldovei, iar şi în cele din urmă la Hotin.  

Acţiune şi personaj 
O trăsătură a nuvelei, regăsită şi la nivelul creaţiei lui Negruzzi, este aceea că accentul 

cade pe caracterizarea personajului, în defavoarea acţiunii. Toate capitolele nuvelei 
Alexandru Lăpuşneanul sunt riguros construite, iar episoadele sau secvenţele au rolul de a 
scoate în evidenţă caracteristicile personajului principal. Capitolul I se deschide cu o secvenţă 
rezumativă care prezintă contextul în care Alexandru Lăpuşneanul revine în Moldova pentru a 
se urca a doua oară la tronul ţării şi din care se desprinde perseverenţa domnitorului. A doua 
secvenţă este dialogată şi redă discuţia lui Lăpuşneanu cu vornicul Bogdan, din care reiese 
nesiguranţa domnitorului (Ce socoţi, Bogdane, […], izbândi-vom oare?), acesta având nevoie 
de confirmarea aşteptărilor sale. Episodul întâlnirii lui Lăpuşneanul cu boierii domină primul 
capitol şi este alcătuit din două scene. Prima conţine discuţia domnitorului cu solii Veveriţă, 
Moţoc, Spancioc şi Stroici, care îi cer să se întoarcă, fiindcă ţara nu îl vrea şi cărora 
Lăpuşneanu le răspunde cu vorbele devenite celebre: Daca voi nu mă vreţi, eu vă vreu. Prin 
replică mai degrabă-şi va întoarce Dunărea cursa îndărăt, domnitorul dovedeşte hotărârea de 
nezdruncinat de a reveni la tronul ţării, iar atunci când Spancioc aduce vorba de Tomşa, 
Lăpuşneanul îşi pierde cumpătul, ameninţă şi duce mâna la buzdugan, gest ce-i trădează impul-
sivitatea. Discuţia cu Moţoc reprezintă a doua scenă a acestui episod. Rămas cu domnitorul, 
Moţoc încearcă să-l convingă să intre în Moldova fără oaste, dar acesta, dovedindu-se un bun 
psiholog şi un om inteligent, intuieşte planul boierului, dar îl acceptă de partea sa pentru a se 
putea folosi de calităţile sale de intrigant. De altfel, relaţia dintre cele două personaje va fi pe 
tot parcursul nuvelei una conflictuală, deşi în aparenţă Lăpuşneanul pare a-l accepta pe Moţoc 
ca omul său de încredere.  

Cel de-al doilea capitol debutează cu o secvenţă rezumativă care prezintă primele măsuri 
luate de Lăpuşneanul la începutul domniei: incendierea cetăţilor Moldovei cu excepţia 
Hotinului, confiscarea averilor boiereşti, uciderea boierilor din motive reale sau inventate, 
alcătuirea unei gărzi personale din lefegii străini, reducerea numărului de oşteni din armata 
moldovenească, toate cu scopul de a-şi consolida puterea. Secvenţa are rolul de a reliefa 
machiavelismul domnitorului, una dintre principalele sale trăsături. Episodul discuţiei lui 
Lăpuşneanul cu doamna Ruxanda este întrerupt de două secvenţe, una retrospectivă, având 
rolul de a evidenţia din nou machiavelismul domnitorului, care pentru a atrage de partea sa 
simpatia poporului se căsătorise cu fiica lui Petru Rareş, iar a doua, descriptivă, în care este 
prezentat portretul fizic al doamnei Ruxanda. Dialogul dintre cei doi soţi se concentrează pe 
rugămintea Ruxandei adresată lui Lăpuşneanul de a înceta vărsarea de sânge, atrăgându-i 
atenţia că va da seama pentru faptele sale în faţa Divinităţii, şi pe relatarea întâlnirii cu văduva 
unui boier care îi reproşase indiferenţa faţă de faptele soţului ei. Lăpuşneanul se manifestă 
violent şi duce instinctiv mâna la jungher, dar îi promite soţiei sale că de poimâine nu va mai 
vedea capete tăiate şi că a doua zi îi va da un leac de frică.  

Capitolul al treilea este cel mai tensionat şi evidenţiază sadismul domnitorul. Lăpuşneanul 
soseşte la biserică după începerea slujbei. Gesturile sale (sărutarea moaştelor, închinarea în faţa 
icoanelor) sunt mijloace de persuadare a boierilor, în timp ce discursul demonstrează 
inteligenţa lui Lăpuşneanul, care face apel la textul biblic, pentru a câştiga încrederea boierilor. 
Boierii sunt invitaţi să ia masa alături de domnul ţării, iar episodul uciderii acestora accentu-
ează sadismul lui Lăpuşneanul, care priveşte de pe margine, râzând, scena sângeroasă. Între 
timp, câţiva dintre slujitorii boierilor reuşesc să se salveze şi răscoală mulţimea care se adună 
în faţa porţii domneşti. La întrebarea armaşului ce anume doreşte, iniţial mulţimea nu ştie ce să 
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răspundă, dar în cele din urmă cere uciderea lui Moţoc, pe care îl consideră vinovat pentru 
relele din ţară. Deşi vornicul încearcă să se salveze, Lăpuşneanul îşi manifestă hotărârea de a-l 
sacrifica, prin replica Proşti, dar mulţi, dovedind că destinul lui Moţoc este pecetluit. Apoi, 
Lăpuşneanul cere să fie tăiate capetele celor 47 de boieri şi le aranjează sub forma unei pira-
mide, în funcţie de rang şi neam, acesta fiind leacul promis soţiei sale. Finalul nuvelei conţine 
ameninţarea formulată de Spancioc şi Stoici, care reuşesc să treacă deja în Polonia, şi îi 
transmit domnitorului că se vor vedea până a nu muri.  

Acţiunea capitolului al patrulea este plasată la patru ani de la uciderea boierilor, în ultimul 
an de domnie al lui Lăpuşneanul, şi se centrează pe ultima zi a vieţii sale. Prima secvenţă, 
rezumativă, prezintă faptul că domnitorul îşi respectă promisiunea faţă de Ruxanda şi nu mai 
ucide boierii, că el ar face tot posibilul să îi aducă în ţară pe Spancioc şi Stoici. Pentru aceasta, 
se mută în cetatea Hotinului, aflată la graniţa cu Polonia, dar aici se îmbolnăveşte de lingoare. 
Simţind că va muri, Lăpuşneanul cere mitropolitului şi boierilor să fie călugărit când îi va veni 
ceasul, iar în timpul unui leşin, aceştia îi îndeplinesc dorinţa. Când Lăpuşneanul se trezeşte 
aruncă în călugări cu potcapul şi îi ameninţă: De mă voi îndrepta, pre mulţi am să popesc şi eu! 
Aflând că Lăpuşneanul este pe patul de moarte, Spancioc si Stroici revin în Moldova şi o 
sfătuiesc pe doamna Ruxanda să îşi otrăvească soţul. Scena morţii lui Lăpuşneanul este cu atât 
mai tragică, cu cât Spancioc şi Stroici se dovedesc la fel de cruzi ca victima lor.  

Narator. Perspectiva narativă 
O altă trăsătură specifică nuvelei în general, şi deci şi operei literare Alexandru 

Lăpuşneanul, este obiectivitatea naratorială. Naratorul nu intervine prin prea multe comen-
tarii personale şi astfel nu influenţează receptarea personajelor de către cititor. Obiectivitatea e 
realizată nu numai datorită folosirii naraţiunii la persoana a III-a, ci şi datorită faptului că 
naratorul îşi estompează prezenţa, intervenind doar atunci când precizează sursa de inspiraţie – 
zice hronicarul, zice hronicarul în naivitatea sa sau prin mărci deictice prin care opune timpul 
narat timpului narării, în special prin adverbe de timp sau locuţiuni: acum, astăzi, pe vremea 
aceea, atunci. De asemenea, la un moment dat naratorul se adresează unui destinatar imaginar 
prin formula: Închipuiască-şi cineva, fără însă a impune propria perspectivă asupra faptelor.  

Modalităţi de narare. Limbajul nuvelei 
Din punctul de vedere al modalităţilor de narare la care apelează autorul, se remarcă 

folosirea atât a povestirii, cât şi a rezumării sau a scenelor. Limbajul naratorului conţine ele-
mente regionale, specific moldoveneşti, dar şi o serie de neologisme: ministru, satelit, parchet, 
apartament, care evidenţiază diferenţa dintre timpul narat şi timpul narării; în limbajul perso-
najelor se regăsesc o serie de elemente arhaice, menite să contureze atmosfera epocii evocate.  

Concluzii 
Nuvela Alexandru Lăpuşneanul evidenţiază printr-o naraţiune riguros construită lupta dusă 

de personajul principal pentru impunerea autorităţii domneşti, dar şi consecinţele deţinerii 
puterii de un domnitor crud pe care istoria l-a catalogat drept tiran. Deşi practicile la care 
domnitorul recurge sunt specifice Evului Mediu, Costache Negruzzi reuşeşte că creeze un 
personaj caracterizat prin complexitate, excepţional în situaţii excepţionale, capabil să îşi ducă 
planurile la bun sfârşit, chiar cu preţul sacrificării celorlalţi.  

Creaţie romantică, nuvela Alexandru Lăpuşneanul de Costache Negruzzi ilustrează 
trăsăturile paşoptismului românesc, valoarea sa fiind exprimată prin afirmaţia lui G. Călinescu: 
nuvela istorică Alexandru Lăpuşneanul ar fi devenit o scriere celebră ca şi Hamlet dacă ar fi 
avut în ajutor prestigiul unei limbi universale. 
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Poezia: Umbra lui Mircea. La Cozia de Grigore Alexandrescu  

Contextul apariţiei 
Poezia a fost publicată iniţial în revista „Propăşirea” în 1844 şi a fost inclusă, în 1847, în 

volumul Poezii. În anul 1842, Grigore Alexandrescu a făcut o călătorie pe Valea Oltului, 
împreună cu Ion Ghica. Cu acest prilej a scris un Memorial de călătorie şi cinci poeme: Umbra 
lui Mircea. La Cozia, Trecutul La Mănăstirea Dealu, Răsăritul lunei. La Tismana, Mormintele. 
La Drăgăşani, Adio. La Târgovişte. Această excursie a constituit doar ocazia, izvorul inspi-
raţiei fiind programul revistei Dacia literară, care a adresat scriitorilor îndemnul de a se inspira 
din realitatea autohtonă, indicându-le sursele principale: istoria, natura patriei şi obiceiurile 
populare.  

Umbra lui Mircea. La Cozia este o strălucită meditaţie de inspiraţie istorică şi are ca temă 
evocarea figurii glorioase a voievodului Mircea cel Bătrân.  

 
Structura poeziei 
Poezia este alcătuită din patru secvenţe poetice: 
a) Secvenţa I – (strofele 1-7) prezintă un tablou de natură, un cadru solemn în care apare 

fantoma voievodului Mircea cel Bătrân. Aceste strofe se constituie într-un pastel.  
b) Secvenţa a II-a (strofele 8-12) cuprinde elemente de odă în care sunt glorificate faptele 

de vitejie ale domnitorului muntean.  
c) Secvenţa a III-a (strofele 13-14) se constituie ca un plan abstract, al meditaţiei filoso-

fice asupra urmărilor războiului.  
d) Secvenţa a IV-a (strofele 15-16) reia pastelul de la început, un final care dă echilibru 

poemului.  
În prima parte a poeziei este prezentat un peisaj natural nocturn, care este cadrul fizic al 

meditaţiei poetice asupra trecutului. Este o atmosferă dominată de „medievalisme fantastice”, 
cum sublinia G. Călinescu:  

 
Ale turnurilor umbre peste unde stau culcate; 
Către ţărmul dimpotrivă se întind, se prelungesc,  
Ş-ale valurilor mândre generaţii spumegate,  
Zidul vechi al mănăstirii în cadenţă îl izbesc.  
 
Dintr-o peşteră, din râpă, noaptea iese, mă-mpresoară: 
De pe muche, de pe stâncă, chipuri negre se cobor; 
Muşchiul zidului se mişcă… pintre iarbă se strecoară 
O suflare, care trece ca prin vine un fior.  
  
Este ceasul nălucirei: un mormânt se dezveleşte,  
O fantomă-ncoronată din el iese… o zăresc…  
 

Creându-şi o ambianţă propice meditaţiei, poetul alege cel mai liniştit moment al zilei, 
ceasul nălucirii, ce poate asigura atmosfera unei tihnite meditaţii.  

Cadrul solemn este realizat prin indicarea locului (zidul mănăstirii) şi a timpului 
(înserarea) – elemente romantice. Atmosfera solemnă este sugerată de imaginile vizuale … ale 
turnurilor umbre peste unde stau culcate, noaptea iese, mă-mpresoară şi prin imagini auditive 
(Zidul vechi al mănăstirii în cadenţă îl izbesc…). La crearea atmosferei de mister contribuie 
armonia imitativă bazată pe alternarea iscusită a resurselor prozodice. În primele două versuri 
ale primei strofe „asistăm la o întâlnire de vocale închise, asonantice, şi de consoane nazale, 
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care sugerează solemnitate şi mister nocturn; apoi registrul vocalic se deschide (a mai întâi, 
urmat de e şi i în poziţie dominantă) iar sonorităţile devin percutante. Ritmul se sacadează 
progresiv prin marcarea frapantă a pauzelor metrice, distribuirea impecabilă a accentelor şi 
estomparea cezurii. Auzim plesnitura seacă a valurilor în piatra Coziei.” (Paul Cornea). 
Vladimir Streinu considera genial versul: „Ale turnurilor umbre peste unde stau culcate”.  

Tabloul de natură, proprie meditaţiei, se lărgeşte cu alte elemente odată cu căderea nopţii: 
peşteră, râpă, stâncă, muşchiul zidului. Epitetul cromatic chipuri negre sugerează cadrul 
nocturn, dar şi face trecerea spre trecutul istoric. Personificarea (muşchiul zidului se mişcă), 
comparaţia (o suflare, care trece ca prin vine un fior), enumeraţiile, punctele de suspensie 
contribuie la realizarea atmosferei de mister. Cadrul dinamic al tabloului înserării, atmosfera de 
mister şi menţinerea unei tensiuni deosebite sunt realizate cu ajutorul verbelor la modul 
indicativ, timpul prezent, persoana a III-a (stau, se întind, se prelungesc, izbesc, iese etc.) şi 
prin aglomerarea mai multor verbe în acelaşi vers (Iese… vine către ţărmuri… stă… în preajma 
ei priveşte). La aceasta se adaugă afirmaţia cu caracter de proclamaţie (Este ceasul 
nălucirei), imperative solemne (Ascultaţi… Marea fantomă…). 

Încordarea lirică atinge punctul culminant odată cu apariţia umbrei încoronate, realizată 
stilistic cu ajutorul punctelor de suspensie şi a propoziţiilor principale, scurte. Evenimentul 
ieşirii din neant a măreţei fantome este însoţit de reacţia cadrului natural: Râul înapoi se 
trage… munţii vârful îşi clătesc. În acest vers, personificarea sugerează senzaţia de groază. 
Apariţia hamletiană a fantomei rupe contactul cu lumea reală, prezentă, stabilind legătura cu 
epoca lui Mircea cel Bătrân. Pentru dezlegarea misterului, vocea lirică, printr-o amplă 
invocaţie retorică, se adresează Oltului, atribuindu-i virtuţi omeneşti, prin personificare: 

 Oltule, care-ai fost martur vitejiilor trecute 
 Şi puternici legioane p-a ta margine-ai privit,  
 Virtuţi mari, fapte cumplite îţi sunt ţie cunoscute,  
 Cine oar’ poate să fie omul care te-a-ngrozit? 

Apariţia lui Mircea este o proiecţie a eului subiectiv al poetului, care impresionează şi 
natura: 

 Mircea! îmi răspunde dealul; Mircea! Oltul repetează,  
 Acest sunet, acest nume valurile îl primesc;  
 Unul altuia îi spune; Dunărea se-nştiinţează,  
 Ş-ale ei spumate unde către mare îl pornesc.  

Se observă armonizarea perfectă a „vocilor naturii“ (dealul, Oltul, Dunărea, marea) în 
confirmarea presupunerii poetului. Acesta salută cu respect şi admiraţie apariţia „umbrei 
măreţe”, aducându-i recunoştinţa contemporanilor, pentru faptele sale de vitejie: 

 Sărutare, umbră veche! priimeşte-nchinăciune 
 De la fiii României care tu o ai cinstit! 
 Noi venim mirarea noastră la mormântu-ţi a depune: 
 Veacurile ce-nghit neamuri al tău nume l-au hrănit. 

Sunt cuprinse, în aceste versuri, gesturi ample, protocolare, care surprind meritele domni-
torului, a cărui amintire s-a păstrat în conştiinţa românilor. Poetul închină voievodului o odă, 
subliniind meritele sale istorice (râvna neobosită, silinţa îndelungă). Această secvenţă în care 
poetul reaminteşte glorioasa domnie a lui Mircea cel Bătrân este doar un pretext favorabil de a 
medita la contemporaneitate.  

Strofele 13-14 se constituie ca o meditaţie filosofică pe tema războiului, strofe intercalate 
între tablourile de natură: 

 Căci războiul e bici groaznic, care moartea îl iubeşte,  
 Ş-a lui sângeraţi dafini naţiile îi plătesc.  

Respingerea războiului, de către poet, este expresia unei convingeri intime, ferme, flagelul 
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fiind sinonim cu distrugere şi moarte, pentru om şi natură. În construirea acestei imagini, 
poetul nu a folosit nuanţa comparativă explicită (de exemplu: căci războiul e ca un bici….). 
Prin modalitatea la care a recurs, poetul a obţinut, din punct de vedere afectiv, o înfricoşătoare 
definire a războiului. Poetul are încredere în valorile umaniste, considerând ştiinţele şi artele 
factori de pacificare şi de prosperitate: 

 Au trecut vremurile-acelea, vremi de fapte strălucite,  
 Însă triste şi amare; legi, nărvuri se-ndulcesc; 
 Prin ştiinţe şi prin arte naţiile înfrăţite 
 În gândire şi în pace drumul slavei îl găsesc.  

Confruntarea melioristă între prezent şi trecut e realizată cu solemnitate şi măiestrie în 
sunetul cadenţat al undelor, printre negurile în mişcare ale nopţii romantice (E. Lovinescu). 

Poezia se încheie cu cadrul de la început, într-un final rotund, care dă echilibru 
compoziţional poemului. Umbra reintră în mormânt şi valurile Oltului continuă să izbească în 
cadenţă zidul vechi al mănăstirii. Astfel este marcată trecerea ireversibilă a timpului, prin 
contrastul între curgerea râului şi neclintirea zidurilor mănăstirii şi se realizează antiteza dintre 
omenesc/trecător – natură eternă.  

 Dar a nopţei neagră mantă peste dealuri se lăţeşte,  
 La apus se adun noriii, se întind ca un veşmânt; 
 Peste unde şi-n tărie întunericul domneşte; 
 Tot e groază şi tăcere… umbra intră în mormânt 

Versul lui Grigore Alexandrescu atrage atenţia prin orchestraţia intimă, prin legănarea 
calmă, maiestuoasă a sunetului. Avem de-a face cu o poezie mare, în care muzica a transfigurat 
mişcările cugetării, utilizând largo-ul alexandrinului, ce variază între 14 şi 18 silabe… 
(Antoaneta Macovei, Meditaţia lirică românească, 1982). Frecvenţa în cuvinte a vocalei u, 
vocală închisă, velară rotunjită, aproape la aceeaşi distanţă, creează o stare sufletească liniştită, 
tristă.  

Rima este variabilă. Uneori se termină în vocale deschise: (culcate – spumegate), chiar în 
aceeaşi strofă, alternând cu finaluri de rime dure (izbesc – prelungesc), aceasta dând senzaţia 
unei variaţii acustice încântătoare.  

Concluzie 
Vladimir Streinu afirmă că Alexandrescu face parte dintre cei mai muzicali poeţi români ai 

secolului al XIX-lea. Despre muzicalitatea lui Alexandrescu a făcut referire şi G. Călinescu: 
Farmecul artistic al poeziei lui Grigore Alexandrescu […] e de domeniul muzicii…. Grigore 
Alexandrescu stă între Heliade şi Al. Macedonski, ca poet curat euphonic, transcriindu-şi 
ideea racinian, în pură melodie… (Gr. M. Alexandrescu, 1962).  

LITERATURA ROMÂNĂ ÎN EPOCA MARILOR CLASICI 
JUNIMEA. CRITICISMUL JUNIMIST. TITU MAIORESCU 

După înfăptuirea Unirii Principatelor din 1859, în viaţa poporului român se contura o nouă 
etapă istorică. După enciclopedismul caracteristic perioadei 1830 – 1860, promovat de I. 
Heliade Rădulescu, se încheagă, treptat, o direcţie culturală creatoare delimitată de un spirit 
critic şi un puternic sentiment al valorii. Fundamentarea acelei perioade de spirit critic se 
datoreşte Junimii.  

Junimea a fost o asociaţie culturală care a luat fiinţă la Iaşi în 1864. Întemeierea acesteia 
este un moment decisiv în modernizarea şi europenizarea spiritualităţii româneşti. Membrii 
fondatori au fost: P.P. Carp, Vasile Pogor, Th. Rosetti şi Iacob Negruzzi. În fruntea lor s-a aflat 
Titu Maiorescu, o personalitate dinamică şi luminată. Aceşti tineri s-au întors de la studii 
universitare din Occident şi au fost dornici de a da o nouă orientare culturii şi literaturii 



50 

române. La 1 martie 1867 apare, la Iaşi, revista „Convorbiri literare”, publicaţie junimistă 
culturală, literară, ştiinţifică şi politică; continuă fără întrerupere până în 1944.  

Iniţial, programul Junimii cuprindea organizarea unor conferinţe („prelecţiuni populare”), 
prin care se urmărea informarea publicului cu date din domeniul literaturii, al ştiinţelor şi al 
filosofiei. Ulterior Junimea s-a orientat spre activitatea de tip cenaclu, unde se citeau unele 
opere literare noi ale membrilor ei. Deviza Junimii era: Entre qui vent, reste qui peut! („Intră 
cine vrea, rămâne cine poate!”).  

ETAPELE JUNIMII 
În viaţa grupării se disting trei etape: 
Etapa I este a primului deceniu (1864 – 1874) de manifestare exclusiv ieşană. Este epoca 

polemică a Junimii. Titu Maiorescu publică în „Convorbiri literare” articole referitoare la 
probleme de limbă, literatură şi cultură.  

Etapa a II-a (1874 – 1885) este de consolidare a unei „direcţii noi”, în revista „Convorbiri 
literare” publicându-se opere de maturitate ale marilor clasici ai literaturii române: M. 
Eminescu, I. Creangă, I.L. Caragiale, Ioan Slavici. În această perioadă şedinţele se ţin 
alternativ la Iaşi şi la Bucureşti. Criticismul junimist se diminuează, T. Maiorescu absentează 
din publicistică aproape un deceniu.  

Etapa a III-a începe după 1885, când Iacob Negruzzi se mută la Bucureşti împreună cu 
redacţia revistei „Convorbiri literare”. În 1895 Iacob Negruzzi renunţă definitiv la conducerea 
revistei. Treptat, revista se orientează spre cercetări de istorie literară, folclor, etnologie, 
dobândind un caracter preponderent universitar; ea îşi încetează apariţia în 1944, dar perioada 
de glorie este a primilor 25 de ani. Valoarea revistei „Convorbiri literare” a constat în valoarea 
literaturii pe care a publicat-o.  

Până în 1870, junimiştii nu s-au implicat în viaţa politică, dar după această dată s-au 
orientat spre partidul conservator, unii membri ocupând funcţii în mai multe guverne.  

Obiectivele Junimii: răspândirea spiritului critic, încurajarea progresului literaturii 
naţionale, promovarea originalităţii culturii şi literaturii române, crearea şi impunerea valorilor. 
Toate acestea la un loc au creat spiritul junimist ale cărui repere esenţiale – potrivit opiniei lui 
Tudor Vianu – sunt: spiritul filosofic şi spiritul oratoric; gustul clasic şi academic; ironia şi 
spiritul critic.  

Acţiunea critică junimistă este legată de teoria „formelor fără fond”, expusă de mentorul 
Junimii în studiul În contra direcţiei de astăzi în cultura română din 1868. Maiorescu 
consideră că înaintaşii au greşit întemeind instituţii politice şi culturale fără să fi existat condiţii 
pe măsură. Cuvântul forme denumeşte instituţii şi forme de cultură, iar termenul fond se referă 
la creaţii şi creatori de valoare din domeniul reprezentat de instituţiile respective. Criticul 
junimist observă că cultura română a timpului se caracterizează prin neadevăr în toate 
compartimentele ei. S-a introdus „precipitat” modelul european occidental într-o societate 
cufundată până la începutul secolului al XIX-lea în barbaria orientală. Formele (instituţiile 
europene), apărute în Occident, printr-o evoluţie firească, s-au golit de conţinutul lor originar 
(fond), devenind forme goale. Maiorescu este de părere că trebuie să se aştepte dezvoltarea 
fondului şi apoi să se creeze instituţiile (formele) corespunzătoare. El avea netăgăduit dreptate 
să observe lipsa de spirit critic a înaintaşilor, fragilitatea unor instituţii, imposibilitatea 
construirii unei democraţii reale pe bază de împrumut. Greşea doar prin extinderea acestor 
obiecţii şi mai ales, cum au dovedit E. Lovinescu, Şt. Zeletin şi alţii mai târziu, prin ignorarea 
celuilalt drum posibil, de edificare a unei civilizaţii, ce constă în adaptarea treptată a unor 
forme, iniţial împrumutate, la fondul existent (N. Manolescu). Totuşi T. Maiorescu propune un 
program de însănătoşire a vieţii publice româneşti ce s-a dovedit eficient, în cultură, prin 
descurajarea mediocrităţilor de la viaţa publică, a lipsei de valoare, a mistificaţiei. În acest scop 
face apel la critică, aceasta având rolul de a denunţa public aceste mediocrităţi. Critica, fie şi 
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