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„El (D. Bolintineanu) este întâiul versificator român cu intuiþia valorii acustice a cuvântului, care cautã cuvântul pentru ceea
ce sugereazã dincolo de marginile lui naþionale ºi face din vers o
singurã arie. Bolintineanu e auditiv ºi mecanic, ºi de asta duce mai
aproape de poezia modernã.“
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„Legende istorice“ îi conferã pe deplin titlul de primul cântãreþ
al baladei ºi întemeietor în acelaºi timp al acestei specii. Ceea ce a
sãvârºit cu adevãrat poetul este lãudabil: îºi dã seama de micimea
oamenilor ºi a vremurilor ºi astfel recurge la antiteze, ca mai târziu
Eminescu...
Naþionalist legat de glie, viguros, cald, iatã trãsãturile autorului «Legendelor». ªi dacã neglijeazã efectele, o face pentru cã nu
urmãreºte altceva decât tendinþa. Prin instinctul sãu poetic, el viseazã mari realizãri. O Românie mare a românilor!
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Introducere

I. OMUL
Viaþa poetului. Dimitrie Bolintineanu s-a nãscut la 1819, în
comuna Bolintinul din Vale, din judeþul Ilfov, ºi dupã tatã era de
origine macedoneanã. Mama sa era chiar din satul copilãriei lui.
Ienache Cosmad, de fel din Ochrida, nu era om de jos, ci cu stare
materialã bunã, aºa cã Dimitrie se putea mândri cu pãrinþi care îi
ofereau o gospodãrie cum se cuvenea unui subprefect de þarã ºi
dârzenia de caracter macedonean.
Copilul Dimitrie a fost dus sã înveþe literele în Bucureºti, la o
mãtuºã, care avea casã în mahalaua Dudescu. În casa pitarului
Podeanu, va cãpãta cele dintâi noþiuni de scris, citit ºi socotit, iar
cunoºtinþele se vor înmulþi la ºcoala de la Colþea ºi se vor desãvârºi în Colegiul „Sf. Sava“.
Dar geniul poetic începe sã se trezeascã în Bolintineanu ºi, pe
la 1842, scrie prima lui poezie, „O fatã tânãrã pe patul morþii“, pe
care o publicã în „Curierul de ambe sexe“, stârnind nu numai admiraþia lui Heliade, ci ºi entuziasmul tuturora, care vedeau un
mare poet în floare.
Având nevoi materiale, încã din 1841 este numit copist la Ministerul Dinafarã (Externe) ºi, prin poezia lui celebrã, ajunge sã fie
cunoscut chiar de Bibescu-Vodã, care-i pune pe-o petiþie de concediu rezoluþia: „Vãzând speranþele mari ce dã acest june... Aprobarea aºteptatã“.
În 1843, intrã în societatea secretã, cu caracter politic „Frãþia“,
alãturi de I. Ghica, N. Bãlcescu, Ch. Tell etc., visând ºi el dezrobirea ºi înãlþarea patriei scumpe. În 1844, domnitorul Gh. Bibescu îi
dã rang de boierie, fãcându-l pitar, dar visul lui era sã studieze în
strãinãtate. Fraþii Golescu îl ajutã, fãrã sã ºtie el, cu fonduri strânse din admiraþie pentru marele poet ºi iatã cã, în 1845, Bolintineanu
ia drumul Parisului, unde ascultã pe Quinet, Michelet ºi alþii.
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Revoluþia din 1848 stârneºte în tineretul român de la Paris dorinþa fierbinte de a-ºi câºtiga libertatea ºi de a afirma naþionalismul românesc oprimat. Mai mult, tinerii studenþi români vãd toate
manifestãrile revoluþionare, participã la aceste acte istorice ºi se
pregãtesc pentru o asemenea miºcare în Principatele Române.
Cu condeiul sãu deosebit, Bolintineanu scrie „Poporul suveran“,
care îndemna la apãrarea drepturilor poporului. Doar patru luni
scrie versuri iar apoi nu va mai apãrea.
Turcii, care nu vedeau cu ochi buni miºcarea naþionalã, se îndreaptã spre Dunãre, trec în Muntenia ºi se hotãrãsc sã meargã spre
Bucureºti, ca sã liniºteascã lucrurile. Delegaþia românã, compusã
din bãrbaþii de frunte ai þãrii, care trebuia sã poarte discuþii cu
conducãtorul turc, este luatã ostaticã, arestatã ºi internatã la
Mãnãstirea Cotroceni. Între ei se afla ºi Dimitrie Bolintineanu.
Lupta din Dealul Spirii, între pompieri ºi turci, în care au pierdut
mulþi ostaºi, a îndârjit ºi mai mult autoritãþile otomane împotriva
solilor, considerându-i ca ºefi ai miºcãrii. Mulþi au fost eliberaþi,
iar treizeci ºi mai bine au luat drumul pribegiei spre Dunãre.
Printre cei mai de seamã erau: fraþii Golescu, C. Boliac, N.
Bãlcescu, I. Brãtianu, C.A. Rosetti, dar ºi Dimitrie Bolintineanu.
Poetul trece în Transilvania, apoi, venind pe Dunãre dinspre
Orºova, trece la Constantinopol, prin Bulgaria, luând apoi drumul
Parisului, ca sã-ºi continue studiile abandonate în februarie 1848.
A stat la Paris pânã în 1851. Între timp redacta ºi foaia „Junimea
Românã“. Întorcându-se de la Paris, pânã la Orºova, pe Dunãre,
cãlãtoreºte cu Vasile Alecsandri, de care se va despãrþi curând,
rãmânând sã priveascã valurile Dunãrii, care-i dãdeau un aprins
dor de þarã.
În 1852, îl aflãm, împreunã cu Heliade, I. Ghica, Boliac ºi N.
Bãlcescu, la Constantinopol, mijlocind pe lângã Poartã ca sã se
reîntoarcã în patrie.
La 9 martie 1855 se îmbarcã pentru Levant, Palestina ºi Egipt,
descriind fermecãtor þinuturi, oameni, tradiþii, într-o prozã sugestivã. Pretutindeni unde mergea, îl urma dorul nestins de þarã. Pânã
ºi contemplarea naturii orientale îl dobora sufleteºte, cãci „ea ne
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aducea aminte de patria noastrã atât de frumoasã ºi îndestulatã de
vegetaþie! Blestemam însã frumuseþea ºi îndestularea ei, cãci ele
sunt cauza primarã a suferinþelor în care a fost“. (Cãlãtorii în
Palestina ºi Egipt, pag. 125)
Copleºit de oboseala surghiunului ºi chinuit de dorul de þarã,
reflecteazã ca în vis: „O, patria mea! Þarã frumoasã ºi întristatã/
Pot eu vorbi de-o mare suferinþã fãrã sã-mi aduc aminte de tine?“.
(Ibidem, pag. 192)
Ajutat de fraþii Polihroniade, cutreierã Egiptul, insulele Mediteranei, Anglia ºi apoi Parisul, coborând iarãºi în Italia (Capri). Ia
drumul Constantinopolului ºi viziteazã, în Samos, pe bunul sãu
amic Ion Ghica. Cu el întreprinde cãlãtorii în Asia Micã, plutind
pe întinsul arhipelagului, din insulã in insulã, fãcând vizite oficiale ºi fiind primit cu mari onoruri, alãturi de Ghica, stãpânul Samosului. Asia Micã îl încântã prin vraja ei orientalã, ºi toatã istoria veche a popoarelor i se deapãnã în faþã.
Când nu-i mãcina sufletul nostalgia dupã þarã, fãcea propagandã în faþa strãinilor, care nu ne cunoºteau ºi întrebau ce suntem. La întrebarea unui englez ciudat, care se interesa de unde este
originar, Bolintineanu rãspunde:
„– Din Valachia, rãspunsei, sigur cã este destul a zice aceastã
vorbã, ca tot sã fie zis.
– Ce lucru este acela Valachia? mai întrebã el.
– România.
– Sunt trei ore de-aici pânã la România? Aveþi acolo mine?
– Sunt patru zile cu vasul pânã la România, îi rãspunsei eu.
– Ce fel? Este aºa departe? Nu sunteþi greci? Sunteþi poate
armeni? Bulgari? Muntenegreni? Sârbi?
– Nimic din toate acestea. Suntem un popor de vreo patrusprezece milioane, de viþã latinã tracã, locuim pe malurile Dunãrei, de
la Tisa pânã la Marea Neagrã.
– Mi-aduc aminte, zise el, am auzit la Liverpool, la Bursã,
vorbindu-se de România cã face grâu bun. Iatã bine, urmã el, cã tot
produce ceva“. (Ibidem, pag. III)
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Pretutindeni revarsã o nesfârºitã iubire de þarã ºi este stãpânit
de un puternic sentiment de demnitate în faþa strãinilor. În 1857,
porneºte din Constantinopol spre Moldova, cu gândul sã-ºi revadã
pãmântul, pe care-l pãrãsise fãrã voia lui. Se dãduse voie emigranþilor sã se întoarcã în patrie.
„Este peste putinþã a descrie impresia pe care o încearcã cineva dupã o lipsã de zece ani, întorcându-se în patria sa. Mi se pãrea
cã vaporul umblã prea încet ºi cugetele zburau înaintea lui sã întâlneascã rude, ce ni se pare cã ne aºteaptã cu braþele deschise, cu
lacrimi de bucurie în ochi. Îmi aduceau aminte cã timpul schimbase faþa ºi inima celor ce iubeam, cãci nu mã vor recunoaºte ºi voi
fi mai strãin între ai mei decât în strãinãtate ºi atunci aº fi dorit sã
mã întorc de unde plecasem.“ (Cãlãtorii în Moldova, pag. 5)
Activitatea politicã, lupta pentru Unire, ministru sub Cuza. Încã
de la 1854 publicase la Paris o broºurã „Les Principautés Roumaines“,
cãutând sã atragã atenþia marilor puteri asupra sorþii Principatelor.
În 1856 scoate altã lucrare, intitulatã „L'Autriche, la Turquie et les
Moldo-Valaques“, cu gândul sã atragã atenþia lumii diplomatice
asupra situaþiei din Orient. Bolintineanu aratã Occidentului tendinþele ascunse ale Turciei ºi Austriei de a subjuga pe români.
În 1858, în Bucureºti, scoate ziarul „Dâmboviþa“, foaie literarã
ºi politicã. Iatã programul: „Ne vom sili a sprijini naþia ºi ideile
progresiste potrivit cu trebuinþele þãrii“.
Îl preocupã ideea de unire a tuturor românilor, fãcând sã disparã orice ambiþie personalã, orgolii de clicã ori spirit de gaºcã, ce
fac sã se risipeascã sentimentele sincere ºi curate. Din 1851, pe
când se afla la Paris, scoate ziarul „Junimea Românã“, în care se
aratã ostaº neînfricat al unirii, chemând toate inimile generoase sã
batã pentru acelaºi ideal, cu lozinca de a fi gata pentru ziua cea
mare. Cultivã sentimentul eroic al tineretului, cu convingerea de
luptãtor al baricadelor, el, care vãzuse ºi trãise momentul istoric al
anului 1848 la Paris. Face apel la unire, prin onoare, întrebuinþând
gândirea sub toate formele ei: artã, literaturã, istorie, politicã,
moralã, toate dintr-un singur punct de vedere: Patria.
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Cuza-Vodã a preþuit mult pe Bolintineanu. La 21 aprilie 1860
este numit efor al spitalelor civile. La 23 mai în acelaºi an îl aflãm
comisar în Comisia Europeanã a Dunãrei. În guvernul lui ªtefan
Golescu, Bolintineanu este însãrcinat cu afacerile externe. Nu a
stat mult în fruntea ministerului ºi se retrage în urma votului de
neîncredere al Adunãrii legislative, fapt care l-a afectat mult pe
Cuza. Domnitorul preþuia mult cinstea în gând ºi în faptã a poetului
ºi chiar dupã demisie tot pãstrau legãtura de prietenie ºi confidenþã.
Lovitura de la 11 februarie l-a scârbit pe Bolintineanu, care deplângea soarta „în care pieri domnul Cuza, pãrãsit ºi trãdat de cei ce îl
împinserã la despotism“. La 12 octombrie 1863, în cabinetul lui
Mihail Kogãlniceanu este numit ministrul instrucþiunii publice ºi al
cultelor. În aceastã demnitate s-a dovedit a fi un bun administrator.
Creeazã ºcoli noi, pune ordine în clerul dezorganizat, reglementeazã salariile, secularizeazã averile mãnãstireºti, creeazã o facultate de litere în Bucureºti, înfiinþeazã peste tot ºcoli primare, elaboreazã legea instrucþiei publice, în fine se manifestã ca un mare
patriot ºi înþelegãtor al nevoilor vremii. Cãderea lui Cuza l-a fãcut
sã se consacre cu totul literaturii, în care se va arãta laborios.
Portretul poetului ºi moartea sa. Iatã cum se descrie pe sine:
„Sunt de 31 ani, trei luni ºi jumãtate. Chipul, nici frumos, nici
urât, înalt, cu ochi negri, cu un dinte rupt, cu barba neagrã încã, cu
pãr cam lung, dar cam rar, prost, pãlãvratic, sãrac ca un beduin“.
(Scrisoarea sa cãtre G. Sion, 6 iunie 1856, Constantinopol)
P. Chiþu, în conferinþa pe care-a þinut-o la Craiova în 1886, ni-l
prezintã ca fiind „de o staturã mai mult înaltã decât mijlocie, pãrul
ºi faþa brunã, o frunte largã ºi limpede ce da figurei sale un caracter bãrbãtesc – expresiunea mai totdeauna tristã ºi meditativã dovedea natura-i eminamente poeticã, suflet ce în veci se înalþã în
lumea idealã“.
Veºnic îngândurat, singuratic, strângea în suflet melancolii tomnatice, care-i strecurau tainice duioºii calde, sub fruntea lui înaltã se
grãmãdeau aspiraþii cãtre ideal, în inimã, flori de crin, ce-i parfumau
poezia. Îºi trãia lumea visurilor lui de trubadur, sacrificând totul pentru þarã ºi pentru artã, cãreia îi slujea ca un preot neprihãnit.
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Neglijent ca exterior, sufletul era strâns în copci de mãrgãrit. Dar
fruntea poetului era întunecatã ºi pentru faptul cã îºi trãia viaþa în
mijlocul unor oameni care-l înþelegeau prea puþin sau nu-l înþelegeau
deloc pe omul care-ºi jertfea totul pentru binele unei naþiuni.
Frigurile ºi pe urmã paralizia îl vor stinge în curând. Sãrac lipit, ajutat de prietenii lui de visuri ºi realizãri, Vasile Alecsandri
ºi Costache Negri, trãieºte ultimele lui clipe la Spitalul Pantelimon. Cu biblioteca rãmasã lângã patul de suferinþã, prin ajutorul
celor doi amici buni, se lasã în voia sorþii, un mort între vii. Nimic
n-a mai rãmas din entuziastul cântãreþ al vitejiei neamului, decât o
umbrã nenorocitã, care se stinge la ora ºape ºi jumãtate în ziua de
20 august 1872.
Câþiva oameni, prieteni merg dupã sicriul simplu în care se
odihnea marele poet naþional, luptãtor pentru redeºteptarea þãrii ºi
un cinstit ºi vrednic demnitar al neamului românesc.
Publicul rãmâne nepãsãtor la trecerea unui convoi mortuar, sinistru ºi fãrã funeralii naþionale, doar câþiva elevi de liceu ºi lucrãtoare din fabricã – ecou al pãturii româneºti – îºi ºterg genele picurate de lacrimi calde pentru cel ce-a cântat suferinþa unei „Fete
tinere pe patul de moarte“ sau, cu ochii în ceaþa viitorului, a prezis
cu glas de sibilã: „Viitor de aur þara noastrã are ºi prevãz prin secoli
a ei înãlþare“.
Cu greu se strâng fonduri pentru înãlþarea unui monument, care
nu se poate înãlþa tot din lipsã de... fonduri. Sicriul este dus în
satul natal, Bolintinul din Vale, ºi îngropat pe meleagurile pe unde
a crescut copilaºul lui Ienache Cosmad. Dar nici osemintele n-au
odihnã, cãci sunt scoase ºi depuse în podul bisericii, ronþãite de
ºoareci, cum protesteazã un om de inimã în „Viitorul“ din 29 martie 1909, pânã sã fie definitiv înhumate ºi apoi peste care sã se
aºeze o piatrã funerarã, cu un anunþ lapidar:
DIMITRIE BOLINTINEANU
Nãscut 1819 – Decedat 1872
Piatra reprezenta pe poet cufundat în gânduri, cu o panã în
mânã, ºi-l arãta în atitudinea cea mai potrivitã cu firea lui visã12

toare. Maestrul Stork l-a prins bine într-o pozã, care vorbeºte generaþiilor ce vor veni cã, oricât de târziu, tot ºtim sã ne preþuim pe
cei mai aleºi fii ai neamului.
II. OPERA
Materialul poetic. Opera lui Dimitrie Bolintineanu am putea-o
împãrþi în douã mari perioade: cea dintâi, creatã în epoca tinereþii
ºi a exilului, ºi a doua, în plinã maturitate a vieþii lui. Dar socotim
mult mai bine sã urmãrim criteriul estetic, distribuind materialul
poetic, analizându-l, vãzând influenþele ce se exercitã asupra poetului ºi deci asupra creaþiilor lui, bogãþia ideilor ce alcãtuiesc fondul operei lui ºi, în fine, viziunile lui de scriitor inspirat. Privind
Legendele istorice, facem imediat remarca justã cã poetul este obsedat de douã mari figuri de legendã, aproape, în istoria noastrã ºi
le consacrã cicluri de poezie. Mihai ºi ªtefan sunt eroii de care
este inspirat Bolintineanu ºi ni-i prezintã în toate ipostazele ºi sub
toate faþetele lor sufleteºti (sentimentali, rãzboinici, învinºi, paºnici în faþa morþii etc).
Sub influenþa Letopiseþelor Þãrii Moldovei ºi, mai ales, fermecat de limba lui Ion Neculce din „O samã de cuvinte“, scrie minunatele ºi plinele de muzicalitate legende istorice, care pot fi modele de balade, þinând seamã de adânca simþire a creatorului, dar ºi
de vremea în care le-a scris. Nu sunt numai simple documente istorice, ci sunt pline de vibrare sufleteascã ºi astãzi sunt citite ºi
învãþate cu uºurinþã de tineret.
„Cea de pe urmã noapte a lui Mihai Viteazul“ ºi „Muma lui
ªtefan cel Mare“ sunt adevãrate capodopere tocmai prin sinceritatea pe care o manifestã faþã de cele douã mari figuri voievodale.
Lirica patrioticã a lui Bolintineanu este plinã de vigoare ºi sincerã,
iubirea de patrie zace afund în inima poetului, mai cu seamã în
poeziile scrise în timpul exilului.
Inspirat din I. Neculce, creeazã „Daniel Sihastru“, care este
strãbãtut de acelaºi fior sentimental al epocii romantice. Figura
pustnicului, deºi retoricã, reuºeºte sã miºte prin vigurosul îndemn
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