POETUL lvlOLDOVEAN NECUNOSCUT MANOLACHE CîRJĂ
ŞI PATERNITATEA UNOR VERSURI ATRIBUITE
LUI CONACHI •
DE
N. A. UHSti
Din poezia românească scrrsa In Muntenia Şi 111
'Moldova la sfîrşitul secolului al XVIII-lea şi în primele decenii ale secolului al XIXlea, rămasă aproape toată in manuscris, mai bine cunoscută este cea
a Văcăreştilor, a lui Conachi şi a lui Mumulcanu, pentru că -- fiind
şi mai valoroasă - CIfost editată intre timp de mai multe ori. Versurile altor poeţi ai vremii, anonimi sau pe care abiavii aminteşte istoria
noastră Iiterură, se cunosc prea puţin. S-a creat asţfel impresia, numai
in parte justificată, că poezia acelei epoci este s[mlCalchiar şi sub raport
cantitativ, Cercetarea amănunţită el bogatelor cO]ţ'oţ,iide manuscrise ale
Bibliotecii Academiei Il.S. Romania i ale altor mar i biblioteci şi depozite de arhivă din ţară scoal.e Tnsă la iveală suficiente dovezi dl mi%-carea Iiterară CIepocii la care ne referim a fosti mult mai in tensă, participînd la ea nu numai cunoscuţii boieri cărturari, cu acces la o cultură
mai inaltâ, ei i numerosi scriitori mai mărunti, exponenţi ai unor categorii sociale modeste, de obicei fii de răzeşi sau moşneni deveniţi dascăli ori funcţionari în diferite cancelarii ale administraţiei statului sau
în unele case boiereşti, care - in prima gencraţie -' abia urcau treptele de jos ale arhondologiei. Fireşte, versurile acestor scriitori anonimi
sau aproape anonimi, situate în mod obişnuit la limita dintre folclor
şi creaţia cultă, au un nivel artistic relativ scăzut. Dar pentru că nici
gustulJiterar al majorităţii cititorilor de atunci nu era mai ridicat, ele
au avut o largă răspîndire, după cum' atestă numeroasele manuscrise in
care ni s-au transmis. Larga lor răspîndire se explică prin faptul că
aceste versuri aveau un deosebit ecou în sufletele contemporanilor,
fiind fie povestiri ale unor evenirnente mai impor-tante din viaţa poli...
• Un rezumat al acestui studiu a fost publicat în "Cronica"',
X, 1975,nr, 4,
din 24 ianuarie,p. 8, sub titlul: Un poet moldo1)eannecunoscut: Manalache
Cirji'i..
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tică si socială a vremii, străbătute de ură împotriva stăpîniri: otomane,
a grcilor Ianarioţi şi il ciocoilor, fie satire, meditaţii sau comentar-ii
privitoare la diferite "pricini de amor", după expresia lui Murnuleanu 1,
Dintre acestea elin urmă, multe au aj uns Ioarte populare. devenind
.,cîntece de lume", adiel texte pentru romante!e epocii, de asemenea
puţin cunoscute şi studiate.
Cu toate scăderile lor. versurile acelor modeşti poeţi de la sfîrşitul
secolului al XVIII-lea şi din primele decenii ale secolului trecut, în
bună parte anonimi, prezintă un deosebit interes istorico-Iiterar. Ftlr:'l
să le cunoaştem, nu vom putea avea o imagine mai bine conturată a
inceputurilor poeziei romanesti culte, a atmosferei Literare a timpului,
a raporturilor literaturii noastre incipierite cu Iiternturfle avansate ale
unor popoare vecine sau mai îndepărtate. In unele cazuri, cunoaşterea
nctivitătii literure il acelor scriitori rămaşi în anonimat ne poate ajuta
să clarificăm ş; probleme dificile de stabilire a paternităţii anumitor
opere, căci - datorită împrejurări lor în care au fost adunate şi ecUtate --- probabil nu toate versurile publicate sub numele Văcăreştilor
sau al lui Coriachi, de exemplu, apartin acestor poeţi. In studiul de
raţă ne propunem să prezentăm tocmai un asemenea caz, şi anume:
o serie de versuri ale poetului obscur Manolache Cîrjă, imitator al poeziei contemporanului său Conachi, au intrat în colecţia de poezii publicate sub numele cunoscutului poet moldovean.
De la Manolacho Cîrjă ni s-au păstrat două manuscrise autografe,
ambele aflate la Biblioteca Academiei R.S. România.. Primul. în ordine
cronologică, estcms. rom. ·1159.,intitulat lnfhnplările lui Ttirlo şi o
prietinilor siii, istorie iiicească şi înt eresătcare care acum. întâi s-au
iâlrniici; elin limba jranţu::::ascâmoldoveneşti, şi aceasta s-ou scris intiiieş dată la CInul1810. Este deci o copie Ciromanului respecti v, tradus
- după cum se ştie ,- de Aleou Beldiman, in 17862, Pe foaia 250' a
manuscrisului se află următoarea insemnare, preţioasă prin faptul că
elin ca deducem anul naşterii lui Cirjă : .,lIna, noiembri 20, luni sara,
Ia. 7 ceasuri de noapte, am săvîrşit de scris această iticească istorie,
fiind în vristă de 20 ani, fiind pircălabi dumnealui ban Arghiri Cuza j
dumnealui spat. Mihalachi Cerchez. Manolache Cîrjă". Aşadar, acest
Mtmoiach«Cîrjă s-a născut. prin 1
Al doilea manuscris are cota
rom. 5965. Este un caiet oblong,
cu 1'1'1de foi, 'in care Cîrjă a
atit versuri ale sale, greceşti şi
românoşti, dintre/·care unekvdatate între anii 18U şi 1821, cît şi multe
versuri HIn Iui Conachi 'ii ale altor poeţi contemporani. Initialele l'vl.C.
sau semnătura MonolocheCi.Tjă, care apar sub unele poezii, constituie
Un.indiciu de paternitate, dar nu în toate cazurile, pentru cElele apar
une<;ri i sub versuri care în rnod sigur nu aparţin :lui Cîrjă. Faptul
acesta ingTeuiază lnult operatia de separare a producţiilor proprii dE'
1 U secţiune'a volumuluilui B. P. Mumuleanu,Rost de 120.(??ii,
.CAdecdsu,
h,llr1,
Bucureşti,lŞ20,p. '13·--54,
.esteintitulatăPTidn de amOT.
2 Vezi' Iuan··Biann, Ca/drugul:manllscrÎptc/'oT.
rumâneşti,vol.T, BucureşU,
1907,p. 85.
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cele numai copiate de el, dar, după cum vom vedea, această separare,
absolut necesară, este în majoritatea cazurilor posibilă. Dar mai întîi
să vedem cine a fost Manolache Cîrjă.
După însemnările aflate în ms. 5965, corelate cu datele extrase
dintr-o serie de documente aflate la Arhivele statului din Iaşi 3, cu
cele comunicate de Consiliul popular al comunei .Bereşti-Meria, judeţul
Galaţi 4 şi cu cele aflate în nota lui Gh. Ghibănescu, Spiţa [amiiiei
Cîrjă s, semnalată de Ştefan S. Corovei, în nota intitulată Ciieoa tutuimmte despre [cmilio. poet1l11liMtinolactie Cîrjă 6, Manolache - născut
deci prin 17917 - era fiul mai mic al lui Ioan Cîrjă, descendent dintr-o familie boierească ridicată dintre răzesii din Cirja, ţinutul Fălciului, care în 1803 avea rangul boieresc de sulger şi indeplinea funcţia
ele sameş la Galati s. Mama lui se numea Elcnco. Fratele mai mare,
paharnicul Petr ache Cîrjă, se căsătoreşte în 181Acu Zoita, fiica serdarului Ionită Cerchez elin Focşani, In iunie 1821, Elenco, mama lui Manolache, Zoita, cumnata lui, şi Catinca, o vară el sa, toate trei robite de
eterişti la Galaţi, mor la Scu1eni9. Recăsătorit, probabil prin 1824, cu
Safta Lambrino, Petrache Cîrjă avea sa moară relativ tînăr, în 1834,
lăsînd doi copii (Iancu şi Smarunda) din prima căsătorie şi doi (tot un
băiat şi o fată) din căsătoria a doua 10.
Testamentul lui Ioan Cîrjă, la sfîrşitul vieţii cu rangul de ban,
datat 26 noiembrie 1827, atestă că familia lui avea o casă spaţioasă în
Galati, în mahalaua Vovideniei, precum şi citeva moşii, dughene, locuri
de casă, locuri de han şi al tele, în ţinuturile CovurIui şi Fălciu, precum
şi în alte părţi 11.Din averea tatălui său, lui Manolache îi revine moşia
Onceştii,pe care el o administra de prin 1B18, un,yilumăr de stînjeni in
diferite moşii răzeseşti din împrejurimi, precum şi casa din Galaţi, cu
,1l1ug{11ll
PC'colegiiarbivist! HodicaAnghelşi.;\urel Ghoorgh
iu SL\găscască
aici expresia recunostinţeinoastre pentru ajutorul ln'eţios pe care ni I-au dat
la depistareadocumentelorrespective.
"Mulţ.umimConsiliuluipopular al comunei Bercstt-Mcr!a,precum şi tovarăsllor' 1. Bauciogşi ing. Victor Nicolauelin Balintestl,pentru solicitudinea C1\
care au răspuns celTTiinoastre:de a ne comunicaunele informaţiiprivitoarela
MnnolncheCu-ja,adunato din Iocalitatca Gl1ibiirţeni,În care il trăit el.
o Vezi".Arhiva",
VIn, 1B97,p. 189---196.
(, Ve;oi"Cronica''.,
X, 1975,nr. 17,.din 25'aprilie,p. 3.
7 Intr-o listă a boierilordin ţinutul Covurlui,cu data de 28 februarie 18,30,
afl&tăin rns.. 5382de la BibliotecaAcademiei11.8.H.ornânia,·
pe f. ]771"
este inre·
gistrat şi Mano]acheCîrjă, serdar, cu menţiuneacă s-a niiseutin tîrgul Bîrlad,
are 40 ele ani, locuie'iLe
în satul;,Onciul" şi că este ,,,stăpînHori
di moşie Oneiu
01 binali i casEL
în Galaţi". (Informaţiane-a fost oferită ·de eolegl.llIuliu Ciubotanl,de la Institutulde ist()riei arheologiedin Iaşi).
8 Vezi '1'h. Codrescu,Uricarl1.l,
voL VII, Iaşi, 1886,.j). :338şi 385:
9 ArhivelestatuluiIaşi,Doc1.ll11ente,paeh.
407/114.
10-Date mai nmM1Llnţi1.e
privitoare la faiDiliaşi starea materială 'a' lui Pe. tr.ilcheCîrjă se pot afla în următoc\l'eledoeumentede la. Arhivele statului din
Iaşi: Doc.,pach. 407/114;colecţia Litere, K/159"9,
doc. 5; comisiaepitropicească,
tr. 74,op. 82,dos.2, 145şi 163.
.
11Arhivelestatului laşi, colecţiaLitere, K/448,f. U-:-12,şi Dac.,pach. 407ilHi.
2- Alluaml
de llllgvis
tică
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toată gospodăria 12.Prin 1829, probabil, Manolachc
se
cu Casandra, născută Panu, după cît Se pare Iemeie cu oarecare instrucţie. A avut doi copii, pe Ionită, născut, probabil, în 18:30,şi pe Catinca,
cu cinci ani mai mică 13.Aceasta se va căsători prin 1853 cu serdarul
Lupu Budiştcanu, apoi cu unul Pascu, Devenind între timp proprietarul
moşiei Ghibărteni, vecină cu Oncestii, Manolache Cîrjă va Interneia aici
o nouă gospodărie, unde va zidi, în 1843, o biserică cu hrarnul Inălţarea
Domnului 14,care s-a dărîmat la cutremurul din 10 noiembrie 1940. Manolache Cîrjă a rnurit la 24 ianuarie 1855 şi a fost îngropat Iîngă biserica zidită de el, în localitatea Ghibărterii, astăzi în comuna BereştiMeria, judetul Galaţi 15.Proprietatea moşiei Ghibărteni, cu o gospodărie
relativ modestă, trece asupra fiului său Ionită, care însă. moare Ia 8 iulie
1857, în vîrstă de 27 ele ani, împuşcat de un grec, Eni, probabil administratorul moşiei". Soţia lui Manolacho, Casandra, mai trăia în 1863,
cînd este citată, în calitate de proprietară Elmoşiei Ghibărteni, într-un
proces cu printesa Calimachi, pentru împresurare de hotare 17.
Cele aproape o mie cinci sute de versuri româneşti care aparţin
în mod sigur lui Manolache Cîrjă, aflate în ms. .5965şi datate sau databile între anii 1814 şi 1821, ca şi unele dintre versurile greceşti, dovedesc că autorul lor era un tînăr relativ cultivat, cunoscînd bine limba
neogreacă şi, mai puţin, franceza. Avea o deosebită plăcere să versi..
fice. După cit se pare, avea şi alte predispoziţii artistice, pc care le
menţionează un prieten al său, Lazarchi Cerrievici, funcţionar la vama
rusească de la Scu1eni, în următoarea notă de pe L 1'"a manuscrisului:
"Aceasta carte eşti a dumisali Manolachi Cirja, ci-i zîc Onşanul, ader,
stihotvorit şi iscusnoi muzicant di Ilaută, tambur, scripcă şi fluiraş, La
anul 1820, april în 20, în Pochişcanl''. Aşadar, 111cercul prietenilor, el
era cunoscut nu numai ca poet, ci şi ca actor şi iscusit cîntăreţ la mai
multe instrumente, fapt care-I avantaja, desigur, în societatea pc care
o frecventa.
Multe dintre versurile lui Cîrjă sînt scrisori versiticate, adresate
amicilor şi cunoscutilor, în care tratează tot felul de chestiuni particulare, dar mai ales de amor. Dovedind înderninarea sa în alcătuirea
versurilor, ele au îndeosebi valoare biografică. De exemplu, Răspuns
iubitului Vidră (f. 1gV-20'), Răspuns iubitului meu Vidră la scrisoare
din 18 mart 1815 (f. 21V-24V),Răspuns iubitului Lazarach.i Cerneoici,
qubersctiii reistrator ot Sculeni, pe carte sa din 18 ghenar 1816. Mart 1,
1816, nr. 9, la 6 ceasuri din zi (f. 29'), Din Onceşii. Dumisali Iancui Mi
12Vezi şi jaloba din 5 iunie 1830adresatăgeneraluluiKiseleff,(la Arhivele
statuluidin Iaşi, colecţiaLitere,dos.K/892).
13ArhivelestatuluiIaşi, JudecătoriaCovurluî,dos.,16/1855.
14Vezi G. 1. Lahovari,C. 1. Brătianu şi Gr, G. Tocilescu,Marele dicţionar
geograficaZRomâniei,vol. I, Bucureşti,1898,p. 21:5.
15Arhiv. Stat. Iaşi, JudecătoriaCovurlui,dos. 46/1855,şi datele comunicate
de ConsiliulPopularal comuneiBer-eşti-Mcrl
a.
16Arhiv, Stat. Iaşi, Stare civilă, mitrici, Covurlui,dos, 16174/1857,
care confirmă cele păstrate in tradiţia locală şi comunicatede ConsiliulPopular al comuneiBereşti-Meria,
17Arhiv.Stat. Iaşi, JudecătoriaCovurlui,dos.46/1855.
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clescu; la Pochişcani,m.ulţ(lrnire pentru daltă chil: pâpuşoi ci HHW imprunwtai. Supt nr. 97,1818, aoqst, 20, marţi, la qiumătate ceas elin zi
(f, (jgv·-69r), Din Onceşti. Dumisali Iiincui iâiciescu, la Pochişcuni, ca
să-mi iriinuită peşti de iaz. Supt nI'. 110, 1818, ociu, 2., rnercuri, la cinci
ceasuri şi qiurriătate din zi (I. 6\F---71r), Dusnisali chir 1/asiii Ziuţrcu»,
10 Bărtăleşti, că-i triimăi stiiiurile prescrisă şi tiilmiicire iconii. Nr, 150,
1819, 0('1.1'.31, vineTi, la 7 ceasuri din zi. .1n Onceşii (f, 74Y-'l6'), Vâruiui Ilie .MtLrgulescu,ot rct, loqoiiţie, în carie ci i-ora triimes de supt
111'.5, 1821, ghcnar 4, nWTţisara, la 1 ceas şi .15 minute de noapti. Pentru dragoste (L 781'),Prietenului meu, dumisali 'vârului Şărbtinaen; Perieioiui ot. vi. logojiţie. 1821.,ghenaT 22, shnbiîtCiSCLTCl,
la 4 ceasuri de
noapti. Nr, 20 (L 78v7D') .. Retinem din titlurile transcrise ordinea care
domnea în biroul lui Manolache Cîrjă, cu registre amănunţite de evidenţă 11corespondenţei. Din scrisorile respective reţinem de asemenea
unele informaţii care privesc relaţiile lui literare şi artistice cu prietenii şi cunoscutii. Astfel, la sfîrşitul celei de a doua scrisori către
Vidră se află versurile:
Perigraft ce ai dat băditii ca s-ovprescrie,
Mai are încă la dînsa puţine Iilc să scrie,
Şi-ridată ce-a mîntui-o, cu ocazionul grabnic,
Nu ti-ndoi că-i primi-o, mă ştii că nu sînt făţarnic.
[
]
Pe 'I'arlo cari-I doreşti a-I tr limeti n-am putut,
Nvam crezut ocazioriul,şi alt chip nu am avut.
Triimeti înadins călăraş, dacă-l voieşti,
La o aşa întîmplare multe pildo-n el 1';.',,"0<"<',1""
Tiirlo este: manuscrisul citat mai sus, pe care iîl copiase Manolache
Cîrjă în 1810şi la care se vede că ţinea foarte mult.
Din scrisoarea către Vasile Zugrav din Bărâălesti
faptul
că Manolache Cîrj{\ obişnuia să trirnită prietenilor şi cunoscuţilor copii
după versurile sale eventual, ale altora:
..:\1doile, n-am lipsit,
(Precum m-am făgă.duit),
A-ţi triimeti cu-nadins
Stihurîle oe-am prescris,
AUta cîte·-am putut
Ş-în opt coaIe-au încăput,
nume ş-în tîmplări,
După a vremilor stări.
ToL în această scrisoare, Cîrjă ni se dezvilluie şi amator de picturii,
rugînd chiar pe artist să execute un portret după indicaţiile sale:
Cu tot că le-am mai rugat,
Cind acolo m-am aflat,
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Pentru un portret slăvit,
De dumneata zugrăvit,
Ca din două mari ci ai
Şi mie unul să-mi dai.
Portretul acel ci ari
Capot alb cu fclbarali,
Carii şi cu ochii verzi,
Mult îmi placi, si mă crezi.
Insă nu precum el esti,
Ci încă. mai trebuicsti,
Precum. ş-atunce t-am zis,
Ca să mai lucrezi la dins.
Ci dar iarăs te rog foarte,
Cu îndrăzneală de frate,
. Şi te pui la supărari,
Punct sila în lucrari,
Precum mi-ai făgăduit
In ceasul ci rn-am pornit,
Şi de-al doile-l lucrează,
Mai dregi-i chipul la faţă,
Nu altă mai mult schimbari,
Ci tot chipul ci îl ari,
Nasul gros şi mai umbrit,
Părul rar şi mai zrnolit.
Aceste-i mai trebuiesc,
Iar alt nimic riu-i lipsesc.

Într-o însemnare, probabil mai tîrzie, de la sfîrşitul celei de-a
doua scrisori către Iancu Miclescu, Cîrjă face cîteva consideraţii glumete asupra faptului că, în condiţiile grele de locuit şi de hrană în
care era obligat să trăiască la Oncesti, în octombrie 1818, cînd îşi or-ganiza gospodăria de acolo: "şi spre zăbava de Ioami, mai vîrtos fiind
şi zili de toamnă, neguroasă, închisă, vinturoasă, mclanholicoasă, unde
nu putem să-mi trec uritul cu alte trebi la lucrători, şîdem în poiată şj
am alcătuit multe stihuri, ci şi mai în gios sînt, una şi mai întăi să-mi
treacă de Ioami, al doile de urît şi al treile să m-incălzăsc'' (f. 71r).
Altă categorie de 'versuri scrise de Manolache Cîrjă o alcătuiesc
acrostihur.ile sau numele, cum li se spunea atunci. El scrie asemenea
versuri nu numai cU numele său ori al femeilor cu care era prieten sau
cărora voia să le cîştige dragostea, ci şi cu numele femeilor tiubite de
către unii prieteni şi cunoscuţi ai săi, pe care le trimitea - drept omagiu --- în scrisorile adresate acestora. Uneori este chiar rugai de aceştia
să le compună asemenea versuri. Oprindu-ne numai la cele semnate
cu iniţialele M.C., cu numele său în acrostih sau care au alte indicaţii
că aparţin lui, cităm. [Martur Chipidon imi esti], în acrostih cu numele Martora (f. 9V),[Tu eşti raza cClri,arzi], avînd în acrost.ih, împletite, numele Terezina ş;i Monolaki (f. :wv_2 1'), [Mîinile cele frurnOClse],
în acrostih cu numele Manololci (f. 25r-25'), [Foc pătrunzător şi viu],
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în acrostih cu numele Frosiniia (1'.26'"---27'),[Fiindc-arn ajuns], în acrostih cu numele Fotini, iar în titlu cu menţiunea: ,,1816, iuni 14, la
:3 ceasuri din zi, în carte vărului Costachi Caracaş ot Tecuci. Nr. ,13"
(f. 29V),[Făptura ioatii sti vază], în acrostih CI.1numele Erosiniiică, iar
în titlu cu menţiunea: "Al Catincăi, cătră soră-sa Fr-osina ot Craiova.
1817, avgt, 23, joi sara, la 6 ceasuri, 15 minunti noapte" (f. 33v--34r),
[Pâr într-acest de pre urmii curs al peirecirei meli], avînd în acrostih,
împletite, numele PTofiriţi, Poriiriti, iar în titlu menţiunea: "Stihul
acrostihidă ci, pcîtindu-rnă, am scris durnisal.i chir Vasili Zugrav ot
Bărlăleşti, supt nr. 15(1,1819, nomv. 6, joi sara, la 2 ceasuri din noapte,
în Onceşti. Numi de la 2 stihuri" (f. 7f3v---771),
[Rană, ah, nevindecată],
în acrostih cu numele Rolu, iar în titlu cu menţiunea: "La 1820, octv.
1:3,marţi, la 9 ceasuri din zi, în Iaşi, poftit fiind de dumnealui vărul
Şărbănachi Perietanu, scriitor ot vt. logofitie" (f. 104V).Pentru acelaşi
văr Şărbănachi el scrie în continuare o scrisoare de dragoste în versuri, adresată, desigur, aceleiaşi Ralu.
In sfîrşit, menţionăm meditatiile în versuri ale lui Manolache Cîrjă
cu privire la incertitudinea celui îndrăgostit, la gelozie, la j1împietrirea" sau la nestatornicia în dragoste a femii iubite. Căci, spre deosebire de mai marele său model, Costac:he Conachi, un răsfăţat al amorului, Cîrjă a avut parte în tinereţea lui numai de iubiri neîrnpărtăşite
sau nestatornice. Ca atare, versurile lui erotice au o tonalitate jeluitoare, sînt, în general, strigăte deimpiorare,de
desperare şi de imputare la adresa jjmpietritelor", el "nemilostivelor" sau chiar a "nelegiuitelor", pe care totuşi le iubea. Unele dintre ele sînt simple scrisori
de dragoste versificate. Opriridu-ne iarăşi la cîteva dintre cele semnate
de el, cităm: [Văz urgie-nsufleţUă] (f. 5r), Iroicesc (f. 71_7V), Căinţa
(J. 10"-11r), Aiiiajorie, nădejde şi vicleşugul (1:. 12'+12"), Jălanie de
dispărţire (f. 13v-14r), [Dupi'i toatii-nupoirioire] (f. ;1lJr),{Ca un fulger
numai] (f', 1W), [Zîce lume cu greşală] 18 (1:.25"-2'61), [Si'irace om, cît
trăieşti] 18 (f. 26'), Sufletul, inima, n2îdejde şi di:r;năcli'ijduire,o meditaţie în peste cinci sute de versuri, avînd la început menţiunea: l,1816,
Ievr. 15, supt cruda împetr-ire" (f. 451--58"). Nu putem fiti, deocamdată,
dacă toate versurile acestea sînt originale; s-ar putea ea unele să fie
traduceri sau prelucrări. Ceea ce caracterizează însă stilul lui Cîrjă este
prolixitatea, evidentă atît în aceste versuri, cît şi în scrisorile sale versificate.
Aşa cum am mai spus, Manolache C1rjă transerie în manuscrisul
respectiv, printre versurile lui, numeroase versuri sigure ale lui Conachi şi, mai puţine, ale lui Alecu şi Iancu Văcărescu. J\.cestea, cu CÎteva excepţii, nu sînt semnate de Cîrjă, dar nu au nici menţiunea autorilor lor. Deoarece între poezia lui Cîrjă şi cea a lui Conachi există
mari asemănări de ordin tematic şi chiar de stil, dar mai ales. datorită
18ConstantinBotez, Poezii inedite ele CostacheConachi,în "Viaţa româ··
nească",I, 190G,
p. 1'28-129,descoperindacesteversuri în manuscrisulaflat astăzi
la Bibliotei,aUniversităţiidin Iaşi, cota 111-36.aEituri de numeroaseversuri alp
lui Conachi,le editeazăşi le atribulelui.
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faptului că el ia de multe ori versuri de ale lui Conachi şi le adaptează
nevoilor lui sau ale prietenilor săi, în numeroase colecţii manuscrise,
alcătuite prin anii 1820-1830 sau chiar mai tîrziu versurile lor sînt
amestecate. Acest amestec a fost favorizat şi de faptul că Manolache
Cîrjă. însuşi, în extrasele pe care le trimitea cunoscutâlor, copia atît
versuri ale lui, cît şi de' ale lui Conachi. Acelaşi lucru se întîmpla şi
cînd prietenii lui Cîrjă îşi oxtrăgeau ei singuri versuri din manuscrisul
sau. Un exemplu odilicator de amestec între versurile lui Conachi şi
ale lui Cîrjă, care pune sub semnul întrebării patern itatea lui Conachi
asupra unor poezii editate sub numele său, îl constituie un fragment
din manuscrisul lui Cîrjă, in care el tratează literar deznodamîntul nefericit al logodnei lui cu o tînără numită Catinca,
Prin 1815---18Hî,probabil, Manolache Cîrjă se îndrăgosteşte de accastă Catincă, despre care ştim doar că era din Galaţi. După cît se pare,
logodna lor urma să aibă loc în februarie 1818, dar pînă la urmă tînăra
nu l-a mai vrut. Acest lucru rezultă din partea de manuscris intitulată
Celi îniîm.plă.toari ele la 8 [eor., uuieri, .1818,la 8 ceasuri din zi, în care
starea sufletească CIlui Cîrjă din diferite momente ale episodului respectiv este exprimată în versuri. Vom prezenta 'In mod amănunţit acest
interesant fragment de manuscris (f. 97Y_·-85r)
19,pentru a putea fi urmărit în deplină cunoştinţă de cauză firul demonstraţiei care va urma.
Din lipsă de spaţiu, nu cităm în întregime decît versurile inedite; din
cele publicate în ediţiile poeziilor lui Conachi, cităm - pentru inlesnirea recunoaşterii lor imediate .-- doar primele două versuri, iar pentru rest trimitern la ediţiile respective.
Jurnalul lui Cîrjă incepe cu versurile intitulate Dispre temut
(f. 97") :
Ce dureri, inimioară, ii temutul de amori.
Ah, fereşti, Doamni sfinti, pe tot omul mur-itori20,
"La 15 f'evr., vineri, 1818, la 7 ceasuri din zi. Dispre neasteptata
îrnpetriri, prinzîndu-mă o părechi buni friguri, netrecîndu-mi încă prin
cuget vînzare" (L 97v-97r) :
Păn într-acest cumplit ceas,
Durerile cîte-am tras 21.
",sîmbătă, la IG Ievr., noapte, Ia 9 ceasuri, spre duminică" (f. 97r) :
19Paginaţia curioasă,dcscrescindă,se explică prin faptul că partea respcct.ivăde manuscrisa fost scrisăde la sfîrşitspre început.
20Sînt 10 versuri, publicate în ediţiile Conachisub titlul Ce durere, inimioarti(ed, 185G,
p. G'l,ed. 1887,p. 118),unde au însă la sfîrşit două versuri în
plus, care în 111S.
137 de la BibliotecaAcademiei(cel revăzut de Conachi)sînt
adăugateele el (cu excepţiafragmentuluiRăgaznu dă o clipală, care era deja
Sînt cele :36de versuri publicate în ediţiile Ccnachi sub titlul Deznă.
c/âjcluirc(l
(ed 185G,
p, 93-94, cel.1887,p. 155-156),
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Ci noapti, ah, Doarnni sfinti, nu ştiu viată-i ori ii moarti,
Dar cu-atîta plins şi jăli a fi vro viaţă să poati ?22
"La 17
zi" (1'.

duminică, la lăsatul de S[lCde carni, la 4 ceasuri din
Piire
Acum să sfirsiră toate
Cîte bietul suflet poate 23.

TIroi duminică, Ia lăsatul de săc, la 17 Ievr., sara, la 9 ceasuri un
dfert din noapte" (1'.afir):
Ce schimbari. Doamni sfinti, de jăli şi de suspinuri,
A căde într-o minuntă din fericire în chinuri 24,
"Luni, la 18 Ievr. H1l8, la 5 pol ceasuri din zi, asupra gătiri! de
purces" (f. DG1')
:
.Iălnic osti pisti firi ceasul cel de prohodiri,
Dar mai groazrlÎc şi mai jălnic esti cel de dispărţiri 25,
"Tot luni sara, la 18 Ievr. la :3 ceasuri 1 ciîert din noapte" (f. 95V):
Moarte, moarte, ci nu vii
Să mă iei dintre cei vii 26,
"Tot într-această sară, după ce m-arn sculat.
suri. Cătră cîinilc Carson, credinciosul meu" (f. D5;-)

la masă, la 6 cea-

O, zidiri cu credinţă, nelipsit de lîngă mine,
De-ar fi fii nelegiuita credincioasă ca şi tine 27.
22Sînt două versuri, publicatein ediţia Conachielin 1887,p. 97, alături de
alLeIrngmentode acestfel, sub titlul comunAh, amarnicâdurere .•.
2)Sînt cele 24 de versuri publicate în ediţiile Conachi sub titlul Peirea
(cel.1836,p. 52-·53,cel.1887,p, 111-112.cel.lDG3,
p. 313).
24Sînt 10 versuri, dintre care primele >1sînt publicate în cel. 1887a lui
Conachi,p. D7,alături de alte fragmente.sub t.itlulcomunAh, amarnicădurere....
iar ultimele li în ediţia 185()il lui Conachi. p., 6B,alaturl ele altele, sub titlul
comunDurereaInea este 7n.o1'e.,.
2.1Sînt li versuri, publicateîn cel. .1887a lui Coriachi,p. D7,în continuarea
celor două citate .la nota l2, alături de alte. fragmente,sub titlul comun Ah,
amatn'icâdurere ... Mentionămfaptul cii pe foaia manuscrisuluicu acesteversuri şi cu cele citate la nota precedentăse află obişnuiteleiniţiale M. C, ale lui
ManolacheCîrjă,
.'
2';-Sint celel4 versuri publicat"în primele ediţii Conachicu titlul Moarte,
moarte. ce Tbţ.vii (cel.1856,p; 65,lŞ87,p.
125),iar în cel.1>1133,
p, 53, cu
titlul De.zniidii.jduirea.
27Sînt 6. versuri, publicateîn ceL 18Ş7a lui Conachi,p, D7,alături ele alte
fragmente,sub titlulcpmunAh, amaFTlieăd;urerc
.. ,
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,.Marţi, la 19 Ievr. 1818, dimineaţă, la giumătate ceas din zi. Asupra purcedirfi meli la Focsani" (L 95r) :
Zori răsar, şi eu sînt treaz,
Plec, mii duc, ah, ce năcaz ! 28
"Marţi sara, după ce-am ajuns în sat Puţănii, tot Ievr. 19" (I'.95r):
Tînguire
Doamne, judecătari drept,
Vezi ce foc îmi ardi-ri pept 29
"După ce am mers în Focsani, ajungînd mercur! la 20 Ievr. 181B.
Joi, la 21 Ievr. la :3 ceasuri din noapte, cătră împetri ... Dispre vînzare ce au lucrat" (1'.94v---92'):
Ce-am făcut, ah, vai de mini, sufletul iar mi-am aprins
Şi mi-am aţîţat văpaia dintr-un foc ci era stîns 30.
"După ce am venit iarăs înapoi la Galaţi, joi, la 7 mart, a doua
săptămînă din post cel mari, 181'8. A doua zi, vineri, la 4 ceasuri din
zi, încredintîridu-mă desăvîrşit de la o punguliţă de buhul' stacojii ce
cu mîna sa însuşi o casa ca să o prezantarisască. La 7 pol ceasuri, viind
acasă" (I. 92"-92;') :
Dispre oinzari
Cutitul luînd în mînă, cu ochi cruntati de vinzari,
Ai alergat ca un tigru spre a sîngelui vărsari.
Mina ta ce îndrăzneaţă rădicindu-l spre plirl,
L-ai înfipt Iăr a-ţi fi frică de cereasca 'răsplătiri,
L-ai răsucit cu cruzime în sînul meu ci să zbate,
Aspumind în singe tînăr, neputind nici glas sloboade.
M-au Iătărnlcit în fală mîna ta ace ce scrie
.Iurămînturi de credinţă şi toată statornicie.
Ai uitat făgăduinţa, n-ai sîmtit milostivire.
Răsplătesti, Doamni sfinti, cruda sa nelegiuire!
M-ai vîndut, n-ai băgat sarnă, celi sfinte ai călcat,
Ş-a ta li mîni vinzătoari cu-al meu sînge le-ai cruntat,
Dar netilcuita sfîntă a lui Dumnezău dreptate
N--arăbda cu-ndelungari această păgînătate.
28Sînt cele Il ver-suripublicateîn ediţia Conachi.din1963,p, H5.
29Sînt cele 14 versuri publicateîn editiile Conachlcu titlul Tinquirea(ed.
185(;,p. 19, «d, 1887,p, 108,cd. 1963,p. 67), Moşia Puţeni, astăzi satul Valea
Mărului. din judeţul Galaţi, prin 1817proprietateahatmanului CostacheGherachi, iar mai tirziu a beizadeleiDimitracheMoruz,era atunci arendată,probabil, de un membru al familieiCîrjă sau de o rudă prin alianţă. Astfel ne
r-xpllcâm trecerea rE-petatăil lui ManolacheCîrjă pe la moşia respectivă.
30Urmeazăîncă 111 versuri, care nu sînt 'altceva decît .Abelilard că.tl'ă
Eloiza,traducerealui Conachidupă Collardeau(vezi ed.1963, p. 244-247),cu
unelemici interpolărişi cu numeleEloizaînlocuitcu InîţialaC '"
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"Tot intr-această zi, după amiazăzl. la 9 ceasuri, neputînd dormi
si văzînd de istov nepăsare" (f. 92') :
lrnpuUiciuni
Amori, spuni-mi ce-am greşit
In vremi cit te-am slujit 31.
"Tot într-această zi, sara, la un ceas de noapte, hotărînd ce desăvîrşit depărtare mo" (f, 92r):
Intre dumnezăii noştri cunoaştim diosăbiri,
Căci al tău îţi porunceşti să omori spre răsplătiri,
Iar al meu, cînd tu cu mîna m-ai lovit, m-ai singerat,
Imi zici să-mi fie milă şi să te iert de păcat 32,
"Tot vineri sara, la 8 ceasuri din noapte, gata fiind a purcedi a
doua zi, împreună cu cucoana Zoitica, cumnată-rne, mergînd la sat Puţănii" (f. 92v-90r) :
Tinquiri căiră însuşi păriiuii mei pentru
a me tiepărtari-:
La stare care-am agiuns,
Di trăiesc oftînd pe-ascuns 33.
1n continuare (f. 89'--·BB') se află copiate versurile intitulate Na1'chis, precedate de însemnarea: -In sat Putănii, la 21 mart, joi. Pilduieşti tot pricina această de la f'evr. lBlB. Luciul apii, făţărnicia şi celelalte urmează, socotind a vide darurile sale în persoana aceea. Să Însală''
i
.< c
:/1
Printr-o vaii răcoroasă curg ca laC'!'c'imi19
pe
Unele nici păstori, nici turme nu cuteaza sa s-adape 34•
Jurnalul se încheie cu versurile intitulate CâJră Letuuiru. (f. H7v85r), la sfîrşitul cărora se află însemnarea: ,,1818, în sat Putănii, la 24
31Sînt cele 10 versuri publicateîn ediţiile Conachi cu titlul ltnpuiâciunea
(cd.1856,p. 70,ed. 1887,p. 130,ed. 1963,p. 66).
32Acestepatru versuri sînt cuvintelelui Guzmancătr-eZamore,din Alzira
lui Voltaire,pe care le-a tradus Conachi,In InS.rom, 13'ide la BibliotecaAcademieiR.S. România,f. 76r,sînt precedatede următoareaprecizare: "În tragedia
Arzili il lui Voltor,intre alti mmunatl stihuri, sint şi acestea. Zice creştinul
îngiunghetcătră amerecan,care îl Iovisă pentru că nu voia Sel creadă în durnnczăli lui". Versurileşi precizarease află şi în ms, 945 de Ia BibliotecaAcademiei, f. 44Y,precumşi în InS.1II-36de la BibliotecaUniversităţiidin laşi, p, 45,
33Sînt cele 94 de versuri publicate în ediţiile Conachi cu titlul Necazul
lOţ}odnei
(od. 1856,p. 183-18H,ed, 1887,p. 60-(3). In manuscrisullui Ma:1OIacheCîrjăversurileacesteasînt semnatecu numelelui întreg.
34Sînt în total 94 de versuri.în ms. 137de la BibliotecaAcademiei,f. 74r-76r,
sînt intitulate Narches,amllrezatu[de sîniş, adicâ iubirea de .line piste măsu1'ă.
Din Melamor-jozurili
lui Ovidie asupl'(Jmitolouhiii,Acelaşititlu îI au şi În InS.
(J45de la BibliotecaAcademiei,f. 4;3r--44".
în manuscrisulluI Cî.rjăsînt semnate
CIIiniţialelei\-T.C.
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mart, duminică, a patra săptămînă din post cel mari, la 10 ceasuri din
zi. Pilduieşti tot pricina de la 8 Icvr. In urmare persoanii"
Ah, trei zili să să treacă, trei zîli sti nu te
, 11,[01',
Lcandri, ceas nu perdi, vino SElti-nbrătisăz !35
Ecouri alc vevcnimentelor petrecute în februarie ,1818 sint şi alte
versuri din man uscrisul lui Cîrjă, originale sau numai copiate şi. raportate la starea lui sufletească, pe care le putem deci considera o
continuare a jurnalului prezentat mai sus. De pildă, versurile irrtitulate 11isu{,care au Ia sfîrşit însemnarea: "S-au scris în Putăni, 1818,
la 25 mart, Juni, la G ceasuri din zi" (f'. 66'--08') 36,versurile care incep:
,lIn pept îmi şade, / Să svîrcoleşte, / Nimic nu scade" (L 59'..-59V)37,
datate ,)818, apr. 27, la 9 ceasuri elin
simbătă, in Focşani", cele trei
acrosi.ihur-i cu numele Caiincuiii, pe care le reproducem în anexe
(X, XI şi XII) : [Cînd eram în pătimiril, datat ,.1818, în Onoeşti, octv.
:\ joi, la cinci ceasuri-din noapte" (L 72'-72"), [Chinurile ci le-adună],
datat ,,18113,în Oncesti, octv. 4, vineri, la opt ceasuri din zi" (I. 73'·-73\) şi [C-în necaz mOTi],scris "Lot într-această zi, sara. la :3 ceasuri
şi un cifert din noapte" (I. 73'), precum şi versurile de mai tîrziu, care
încep: "Sîmt dureri, / C-o jungheri, / Intr-al meu pept", datate ,,18:21,
dec. 22, în casă Ia dascal Ioan ot Cirja" (1'.80'--81').
Cu privire Ia versurile inserate în jurnalul prezentat mai sus, dintre
care cele mai multe - după cum am văzut -- sînt publicate în editiile
de poezii ale lui Conachi, se pune în mod firesc întrebarea: aparţin ele
intr-adevăr lui Conachi, sau unele sînt opera lui Cîrjă, cum indică circurnstantele in care ar fi fost scrise ? Răspunsul nu 'Poate fi dat decît
pentru fiecare text in parte, căci··, în mod evident
multe dintre vor"urile respective (traducerile din franceză, de exemplu) sînt intr-adevăr
ale lui Conachi, fiind doar folosite de Cîrjă în exprimarea stărilor lui
sufleteşti SEIU
pentru mustrarea logodnicei care il trădase. In acelaşi timp,
trebuie si1 avem în vedere si faptul că Manolachc Cîrjă putea să alcătuiască el însuşi asemenea versuri ocazionale, destul de modeste ca valoare artistică.
La stabilirea patcrnrtătii versurilor aflate în jurnalul lui Cîrjă si
publicate în editiile Conachi, despre care ne putem îndoi că ar aparţine
lui Conachi. este necesar să avem în vedere şi faptul că ..în diferite colecţii manuscrise de poezii ale lui Conaehi fiiaJe altora: alcătuite prin
aniiJ820-1830, inclusiv cea rcvăzută mai tîrziu de Ccnachitrns. 137 de
la Biblioteca Academiei), versurile respective sînt de obioei.grupate
ximativ în ordinea pe care o au ele în manuscrisul )uiCîrjă, aceasta
fiind. o dovadă că s-au răspîndit prin copii după anul 1818, cînd
",35Sînt 202 versuri traduse de Con'achi,după Dor.at,i publicate ,:·toaLc
ediţiile pooziilor sale (ed. 185().p. 220-225, ed. 1887,p. '2B()-241, 1!)(j,3,
poeziaVislll arnorÎlIlui,publicată:în toate ediţiile Gonachi
HlfJ()
,
"l"-"'JU"',,
eeL1887,p. 175-182.cd,\HGil,
p, 7275):
Inima rănită, publicat,{t
în Colecţiee!ii1poeziHe
nwrelui
ill'()rp
.•nl BucurC:iti,
1848,p, 191-,-,lH2,
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tuieşte Cîrjă jurnalul. Un exemplu edificator îl constituie ms. 4463 de
la Biblioteca Academiei, o colecţie de versuri alcătuită între anii 1820
şi 18:33de vărul lui Cîrjă, Costachc Caracas din Tecuci, şi de o rudă a
acestuia, Neculai Cerne, Dependenţa acestui manuscris faţă de ms. 5965,
al lui Cîrjă, este Ioarte maraTn acelaşi timp, se găsesc în el, alături de
numeroase versuri ale lui Conachi, simulte poezii, probabil ale lui Cîrjă,
care nu sînt în ms. 5965. Unele versuri din jurnalul lui Cîrjă formează
aici două grupuri, în ordinea din ms. 5965. De exemplu, pe f. 7:3r----76,
(Amărăciune, [Zori răsar şi eu sînt treaz], Tînguire, lmpuiăciusii, Tituniiri
căisii părinţi) loiipe I. 9W---97"(Di temui, [Piinii-ntr-acest curnplit ceus],
Piire, De noapti [Ce schimbari, Doamni sfinti], De purces [Jălnic este
oisti firi]). Grupuri asemănătoare, p'8imari sau mai mici, întîlnim şi îv
următoarele manuscr-ise de la Biblioteca Academiei: ms. 30 (L 2L1'--28',
54" 62r-62v), ms, 1:37(f', 421',-42', 7SC--7T', fJ4v--Fl5r),ms, Fl45(L 47",
55r--55v), precum şi in ms. lIl-36 de la Biblioteca Universităţii din Iaşi
(p. :30-32, 51-52).
Referindu-ne în mod concret la paternitatea unora dintre poeziile
respective, ne vom opri mai întîi la cea .intitulată în ediţiile Conachi
Necazul loqodnei. In manuscrisele 30 (f. 241',-,-25
V)şI 945 (f. 2:3'·--23")are
titlul Năcazul, iar în rns. 737 (L 18'--21)1'),Năcazul. loqodnii, Numai în
ms, 2189 (f. 46V-47') de Ia Biblioteca Academiei, un misoslaneu alcătuit
la Tecuci, probabil între anii 1813 şi 181Flsau, poate, mai tîrziu, este
intitulată Necazul loqoânicii agc1ilui Costachi Conachi. Aşadar, in acest
manuscris avem afirmată patcrriitatea lui Conachi asupra poeziei, în
timp ce în 111S.5965 aceleaşi versuri sînt semnate de Mariolache Cîrjă.
Faptul că în titlul din ms, 2189 lui Conachi i se menţionează rangul de
agă ar putea constitui un indiciu că versurile respective au fost. compuse
de el mai devreme decît anul 1818, cînd le-ar fi];Altut scrie Cîrjă, căci
Conachi a avut rangul ele agă în anul 1814, primindu-J in timp ce mai
era încă ispravnic la Tecuci, iar prin 1817--18'18 era vornic. In acest
caz, Cîrjă nu a făcut decît să transcrie în jurnalul său nişte versuri ale
lui Conachi, care se potriveau situaţiei şi sUii'ii lui sufleteşti dinmornentul respectiv, Pe ele altă parte, se poate însă ca versurile în discutie
să fi fost copiate în miscelaneul 2189, alături ele numeroase versuri ale
lui Conachi şi ale altora, prin 1819 (căci una dintre poeziile aflate în
el se referă la un fapt petrecut în acest an) sau chiar mai tîrziu,iar cel
care le-a transcris şi le-a atribuit lui Conachi să nu fi ştiut cine este
adevăratul lor autor şi nici ce rang mai avea Conachi prin 1819, după
chemarea sa în diferite slujbe administrative la Iaşi. Cu toată greşeala
de copist strecurată în el (Necazul logodnicii), titlul acestor versuri din
ms. 2189 este asemănător cu titlul lor din alte colecţii de poezii ale
epocii şi se referă la o logodn:1.'. cu necaz, care, clUPE\
cum am wlzut, a
fost cea a lu.i Manolacbe Cîrjă, din 1818. In orice caz, chiar dacă nu
putem afirma cu siguranţ,1 că versurile intitulate, în ediţiile Conachi,
Necazullogodnei aparţin lui Cîrjă, prezenţa acestora în ms 5965, cu
semnătura lui NIanolache Cîrjă, pune sub semnul întrebării - pînă la
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apariţia unor mărturii pe deplin concludente - paternitatea lui Conachi
asupra lor.
In ediţiile Conachi se află cîteva poezii care fac impresia că sint
simple variante mai puţinizbuiite ale unor poezii mai bune din aceleaşi
volume. Două dintre acestea se găsesc inserate în jurnalul lui Cîrjă.
Prima este următoarea, intitulată la Conachi Ce 'durere, inimioarii. iar
la Cîrjă, de unde o reproducem, Dispre temut .'
Ce dureri, inimioară, îi temutul de arnori !
Ah, fereşti, Doamni sfinti, pe tot omul muritori 1
Adivăr că Iără dînsul nici arnoriul haz nu ari,
Căci îi ghimpi de simţiri şi gust de nesăturari.
Iar după ce covîrşăşti, să prefaci chiar în chin;
Ce săgeţi, ce rani plini de otravă şi venin!
Căci orice rău cu dureri poati ave potoliri,
Sau din leac, sau din nădejdi, sau din diznădăjduh-i,
Iar acest năcaz de moarti, acest foc necontenit,
Bălaur cu limbi de pară, ci ardi nepotolit.
Poezia aceasta prezintă un surprinzător paralelism cu cea intitulată
în ediţiile Conachi Ce durere, sufletele (ed. 1856, p. 66; ed. 1887, p. 126;
ed. 1963, p, 191). Menţionăm că, în partea a doua a ei, textul din ediţiile
1856 şi 1887 diferă de cel din ediţia 1963. Reproducem versiunea din
primele ediţii, pentru că prezintă o mai mare asemănare cu poezia aflată
în manuscrisul lui Cîrjă:
Ce durere, sufletele, ii durerea de amori !
Dăruicşte-mi, ah, ceri sfinte, de-acea patimă 'să mori !
Adevăr c-a lui durere nu dă minut de 'răgaz,
Toată noaptea-i privighere, ziua toată îi necaz...
Dar necaz, dar privighere, nu cu chin supărători,
Ci cu hazul de plăcere unui foc răcoritori.
Ş-apoi temutul şi dorul sînt pedepse de-ngrozit,
Jntru care omul perde cumpăna desăvîrşit,
Căci temutul şi cu dorul, care se-ntovărăşesc,
Aprinzînd suflete, inimi, orice minte covîrşcsc,
Şi cînd bratele la braţe se Iipiră infocate,
Intr-un ceas numai de viaţă cumpăneştc-n lume toate.
Faptul că prima poezie este o prelucrare a celei de-a doua apare
cît se poate de evident. Cele două poezii diferă între ele! şi ca valoare
ar tistică, prima fiind mult inferioară. Sînt ambele poezii opera lui Conachi? Probabil di nu. Cea din jurnalul lui Cîrjă va fi fost scrisă de
el însuşi, adaptînd la situaţia şi starea lui sufletească, în termeni mai
duri, în fraze mai puţin poetice, tema şi structura poeziei lui Conachi.
In diferite manuscrise de mai tîrziu (cf. ms. 30, I. 54", ms, 94.5,J. 47v,
ms.4463, f'. 9(jr, de la Biblioteca Academiei, şi 111S.III-36, p. 52, de la
Biblioteca Universităţii din Iaşi), prima poezie are exact forma din manuscrisul lui Cîrjă,
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Un paralelism asemănător prezintă şi următoarele două poezii, intitulate in editiile Conachi Zori răsar. .. (prima în cel. 1856, p. 96; ed.
1887, p. 158; ed. 196:3,p. 119, iar el doua în ed. H16:3,p. 95). Le reproducem după ediţia din HJ6:3:
Il
r
Zori răsar şi incă-s treaz,
Ah, nici somn nu-i Ia năcaz !
Mă vaiet, amar mă plîng,
Strig, suspin, minule-mi fring.
Arde-mă, foc arzători,
Dar, vai mic, c[t nu mori.
fi[ldic mini, mă rog la cer,
MW'inu găsăscşi pier.
A.spre-s toate şi, de plîns,
Ochii lumina s-au stins.

Zori răsar şi eu sînt treaz,
Plec, mă duc, ah. ce năcaz !
Fraţi. prieteni las dormind,
Singur sînt. şi mor plîngînd.
Doamne, ce năcaz cumplit
A pierde lucrul iubit !

1n- mod evident, prima poezie este superioară celei de-a doua. In
plus, ca are in acrostih numele Zmara. care o leagă ele poeziile cu acrostihul Zuuurnula din ediţiile Conachi (vezi ed, 196:3,p, 121, 135 şi 158),
dedicate de poet iubitei sale Smaranda Donici, viitoarea lui soţie. il doua
poezie, care se găseşte în jurnalul lui Cîrjă (f. 95'), are un vădit caracter ocazional. Foarte probabil este opera lui, fiind o adaptare a poeziei
citate a lui Conachi la împrejurarea menţionată. de el în jurnal. In diferite manuscrise de mai tîrziu (cf. ms. 30, f. 54', rns..' 137, f. 77", 111S.
945,
L 47V,111S.
4463, f. n', toate de la Biblioteca Academiei, i ms. IIf-36,
p, 51 de la Biblioteca Universitătii din Iaşi) se găte
mai ales prelucrarea lui Cîrjă, care --- împreună cu versurile intl tulate Amăriiciumeîn
manuscrisul lui Cîrjă şi Dezruidăjduirea in ediţiirle Conachi - a devenit
textul unui cîntec de lume (ef. ms. 1753, f. 241:,ms. 3153, f. 8", şi InS.
4308,:f.551',de la Biblioteca Academiei),
:
Avind în vedere că şi alte versuri din jurnalul lui Cîrjă, care se
găsesc !;iiîn ediţiile Conachi, nu un caracter mai mult ocazional, cum
sînt cele intitulate PUre, Amărăciune, Tînguire, lnipuiăciuni şi altele, şi
că,-- în raport cu versurile sigure ale lui Coriachi - ele au o valoare
artistică redusă, probabil că i acestea aparţin tot lui Manolache Cîrjă,
nu lui' Coriachi. Este posibil ca şi unele dintre numeroasele acrostihuri
publicate în ediţiile Conachi să apar-ţină tot lui Cîrjă, Particularităţile
lingvistice şi stilistice care ar putea dovedi patcrnitatea lui Cîrjă asupra
acestor poezii sînt în general discutabile, pentru că ambii scriitori aparţin aceluiaşi grai moldovenesc de sud şi, prin faptul că ManolacheCîrjă
este un imitator al lui Conachi, se aseamănă între ei sub raport stilistic.
Ca atare, nu le mai aducem în discuţie. Atragem totuşi atenţia asupra
deosebirii uşor sesizabile între stilul mai elevat al poeziilor sigure ale
lui Conachi şi stilul mai puţin înalt, uneori prozaic sau chiar vulgar, al
'versurilor sigure ale lui Cîrjă.
Manuscrisele epocii oferă şi alte exemple de amestec între poeziile
lui Cîrjă şi ale lui Conachi sau, mai bine zis, de intervenţie a lui
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Cîrjă în poeziile lui Coriachi.
în rns. ,27'44de la Biblioteca Academiei, J. 18Y,,,2B',poeziile lui Conachi Scrisoarea cătră Zuliiia şi A,moriul din ]Jrieteşug se aJE'! copiate sub ti UuI comun Scrisoare căirii C((tineti, în care numele Zulnia din versurile lui Conachi este înlocuit peste
tot cu Catinca sau cu Tuitiala C" Celălalt nume a rămas Oronte, ca
în original ,Tot in uns. 1744, L :31'---321',
se aîlă şi poezia Iui Conachi
lPănG nu râsiiri
in care numele Zulsiia. este de asemenea înlocuit cu initiala X'. Aceeaşi iniţială apare şi în ultimul vers al poeziei
Iără titlu de pe Ioile 51,--6"ale ms. 1744, care pare el fi opera lui Cîrjă.
In ms, 3592 de la Biblioteca Academiei, f. 68'--_7'±v,se află copiate aceleaşi poezii ale lui Conachi, Scrisoarea cătrii Zulnu: şi Amoriul.din priet.esui],în C;I1'enumele Zulnia este înlocuit.cu initiala C." Tot în acest
manuscris (I. 7fJ') se mai află şi poezia lui Conachi [Pân-(J. nu răsâri
zori], în al cărei ultim vers numele Zulnia este înlocuit cu initiala C,..,
() poezie intitulatEt Gindul cu durere (L 165"-166'), în care este vorba
tot de o femeie cu ini ţiala c." (în rns. 2189, L82Y-83r, aceeaşi poezie
- atribuită lui Alecu Beldirnan - vorbeşte de o Paraschiva), precum
şi versurile intitulate Carte cari cw dat-o lui C. (L 125V-126V),o scrisoare de amor versiIicată, care pare el Ii opera lui Manolache Cîrjă,
Un alt exemplu îl constituie poezia intitulată în ediţiile Conachi
Caiinca (ed. 1856, p. 158-162, cel, 1887, p, 25-29, ed. 1963, p. H--39),
în care ultimul vers al fiecărei strofe este "Catinco, fii milostivă", cu
excepţia strofelor ultimă şi antepenultirnă, in care versul este "Cînd
Catinca-i milostivă". In ms. 5965 (L :lor,,-32'), unde Cîrjă transcrie poezia aceasta Ia ,,11317,ghcnar 1:3", versul respectiv este "StElpînă, fii
milostivă", iar în ultimele două strofc este "Cînd stăpina-i milostivă" şi,
respectiv, "Cînd Elenco-i milostivă". Se pare deci că, în Iorrna ei iniţială,
poezia va fi fost scrisă de Conachi la adresa unei Elenco, Nurnele Catinea i-a fost-in
presupunem
delVlanolachc:Cîrjl, care va fi
adresat-o astfel logodnicei sale Caiinea, In sprijinul acestei ipoteze invocănl faptul c{l în Ins, 2189 (L [3Jr_--B4v)
poezia respectivă, intitulată
Asupra miLostivirii, cste precedatii de un acrostih cU numele CClUnca,
alE' cărui ultinlc două versuri sîm :
Caiinco, ele la tine / Moarte
a,?Lept,în loc de bine", Acrostihul numai se află copiat şi in Ins, 3592
(1. 170''), tot cu titlul Asupra nâloslivirit. 1n ms. 945, 1. 26'-21', este
copiată poezia Jări't.aCl'ostihul de la început, sub titlul Poţ.i zîce şi C([tincu. Putem deci conchide cElversurile în discuţie, scrise, probabil, de
Conacbi, au trecut şi prin condeiul lui Cîrjă, Cclrele-a raportat la numele Catinca, devenit chiar titlul lor, în unele manuscrise cu versuri
ale lui Conachi (ms, 30, f. 2W-29Y, ms, 137, f. 2:3v-26r, ms. 4463, L
120'·---122"de la Biblioteca Academiei, ,?i ms, 111-36,p. 11-16, de la
Biblioteca Universităţii din Iaşi), Mai tîrziu, cînd Conachi scrie Meşteşugul stihuril.oT romdneşti, el J:oloseşte - spre exempli[icare - dourl
strofe din accas([i poezie (vezi cel. :196:3,p, 11-"--12),în CEweultimul vers,
ca şi în manuscrisele citate, este "Catinco, fii milostivEt",
35Vezi N, A, Ul'SU,Nole La poezia Lui Con-achI,
în "Cronica",VI, 19'71,
nr, 1, p, 7,
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După cum an)
în Ins. ;:;965sînt ; multe versuri
ale
JU.iManolache Cîrjă, pe baza cărora ne putem face o idee clari'}.despre
posibilităţile artistice ale acestui modest versificator moldovean de la
începuturile
moderne. In istoria noastră Iitcrară el
fi situat mai aproape ele lHateiMiUo, Ionachc Gane, Nicolae DiPitarul Hristachc, Zi101 Romanul sau Gheorghe Pcşacov decit.
de primii trei Văcărcşti, Costacho Conachl, AJccu Boldiman sau 13. P.
Mumulcanu. In orice caz, Mariolache Cîrjă va trebui ele acum menţionat in legătura cu Conachi, prin faptul cELîşi amesteca unele versuri
cu cele ale contemporanului său şi pentru cit CI intervenit în cîteva
poezii ale acestuia, punînd sub somnul intrebăr.ii patcrriitatca lui Conachi asupra unor poezii din ediţiile sale. Spre a oferi celor Interesaţi
posibilitatea unei cît mai juste aprecieri il valorii literare a versurilor
lui Manolache Cîrjă, reproducem în anexe cîteva dintre poeziile sale.
La sfîrşitul fiecăreia noU\111
foile pc care se află in Ins.. 5965.
LE POETEMOLDA
VJ;;INCONNUMANOLACI-IE;
C'iHJAIT Li\ PATEI1Nln:
DE CERTA
INSVLHSATTR.IBUE::S
A CONACHI
HESUME
Le manuscrf
t 5965ele la Bibliothcqucde I'AcadernioRoumainecontient une
collcctionde vers constitueepar ManolachcCîrjă (1791--1855),
dont quelqucsuns sont Ies sicns et les autrcs appartlennent,:l son conternpor.unCostacheCor.achiet aux autrnspoctosde cette cpoque.
Imitateur de Conachi,ce modestepoete moldave,iucoi}llujusqua prcsent,
a occasionncla pcnetration,dan" la collect.ionde poosies;'edileesous le nom
ele:CostachcConachi,de certainsvers, prohablementles siens.mcttant un scrieux
point di nter-rog
ation ii I'cgard de la paternite de Conachisur les poesiesrespcctives.
ANEXE
1
V{IZurgie-nsuttctt
tZ!
A dragostiicari sîrnpt,
Supt umbrii.acoperită;
De trăiesc,oare ce sint :
Vei.zbine,mii vicleneşte,
Ura Joculmi-aucuprins,
Dragostenu-mpărăţăştc,
Ci ardt':,acu s-au stins.
Ticălosulal l1lieucuget
Cumbine mă.sfătuie,
Inimacu a ei răcnit
De duşmanîl cunost6.
Şi o inimă cînd cere, '
PUrenu Ş-Qcunoaşte;
Unc1esugeîntăi miere,
Iar acumotravă paşte.
(r. 5»
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1roicc"c
Presti-untînăr ce-i simt!t mihniciune-mpăr-ăţeştc,
Ci"\ci
nmoriulmai În\{lii sit rccornanduieştc.
Şi de i-ar fi milostiv, să grlpoartecu blindetu,
S-ajnleC\l-asale chipuripc fragic1atinen'\c\,
N-i.livide pe nirnc
Macarlăcrărninrt,
Ce al SIHIsvînt nume
De toţi proslăvlL
Dar el, prietenvicle-an.
fcricilpc-amorczati
Şi-i pedepseştecumplil. ca cind i-ar fi vinovaţi,
Svinţituljll'ieteşugde-ar voi ca să-i uneasca
,,?i-ntn,arnorişi noroco pace s-ulcâtutasca.
N-aivide pc nime
Macarlăcrăunncl.
Ce al său svînt nume
De toţi proslăvit.
Atunci-iamoriuldulcepentrudoi amorozaţi,
Cindsă iubesccu credinţă,Iar-a fi interesaţi,
Dar ele-arţinE',
indelungace miciifericire,
Unindtinăru păr-echeprintr-oblîndă mijlocire,
N-ai vide pe nime
Macarlâcrămind,
Ce al său svînt nume
De toţi proslăvit,
Chiarşi elea pătimila doi este mai uşor
Decîtunuie ce-isingur,făl'·a ave ajutor,
Pentr-accastaele-amurma păr in sfil'şitcu credinta.
El cu vremi ne-ar pEttidup-asa făgăduinţ[t '
.';:li N-aividepe nime
Macarlăcrămînd,
Ce al său svint nume
De toţi proslăvlt.
(I. 7r-7v)
III
C'âinţa
Nici meşteşugulm-agiută,
Şi pusulaau slăbit,
Acepoliticămultă
Viaţa mi-auotrăvit
Şi stare această-naltă
Uşa au fost la mormint,
Ca o corabiespartă
Ce-aufost giucatăde vînt
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Niciun folosdar, căinţă,
Nu pot de-acumsă aştept,
Căciceasulce-amelatcredinţă
Cugetulmi-au pus in piept.
Nenorocireme-i mare,
Atunciam făcut un pas,
O groaznicăIunccarc,
DAoei acumihtr-un ceas,
O, ceriule,în ce binc,
Cumochiimi s-au deschis
Dar cine trălc ca mineI
Dar oare nu sînt în vis?
Ah,visul lacr-ăminu varsă,
Ranacari sîmptîn piept,
Căciinima că mi-i arsă
Di-unfoc cu totul nedrept.
Vedeti-măcă-s perdut.
Nenorocire-mi
jtiliţi.
Ciicini-am Iost sînt stiut,
Şi ce-amagiunsm2i.
priviţi !
Vedetia slaveicunună,
C;e-ampus-oatunci în cap,
Cu moartecum mă-rnprcună.
Şi nu-l nădejdeSttscap,
Aş face o hotrirîro
Sti rnă-ntorciar înapoi,
Dar vîntul cu-mpotr-lvire,
Dau iarăş pestenevoi.
l uaiutc-isila mare,
InapoiVil!tlllvirtej,
Cu lotul insprepierzare
Furtuna-micaLiprilej,
Ş-aşa,cu cîrmaIăsată,
St.lhiilor m(1jartvcsc,
în stînca această-naltă
!\giungşi ma prăpădesc.
Dar voi strigaîn piir«,
Intr-acelceascu amar:
l\{\spl;'itil'e
l Răsplătu-e!
Şi voi be acestpahar.
Acestjartvr-lriir:
gtitit
Esti peritr-unticălos
Cari-upiiri-uu venit,
Ceri moartedrept folos,
(L 10"-l1r)
IV
Jâlaniede dispărţire
Ce plîngeri,ce-ntristare,ce schimbarefără vremi!
Ceriuls-au cerriitde jălc şi văzduhulînsuşigemi,
Lacrămilece să varsă dintr-a ochilorizvoară
Şi suspinurile:
noastrelemnul,piatra înfioară.
Pcrdlmtot într-o clipală,viaţă, dulcifericire,
Peri vacul cel de aUI'ca un zbor de nălucire,
Muzicace ostenească,rădiul cel de disfătare,
Undesunetulde arme da curaj în adunare.
- Anuarul
de lingvistică.
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Păsăruicace duioasa.îngerulde prnnăvară,
Slobozca sale vicrsuricu un
înalt de fali'!
Şi veste;cu nerăbdareceasulcel fericire,
'I'rezedulcecugetareinimilorcu simţire.
Toati-sjăli şi tăcci-i.şi :fioride pustolrc,
'I'oati-acumsă prefăcuruintru diznudâjd
uirt-.
Barabanulmarşul bate,,Ah,cumplităgrozi'ivie
!
Inima n-oiccască
ii dcprins.i-nsîlnicie.
Nici suspinulo pătrunde,nici la lacrăminu sit uita.
In necazuriîrnpetril.a,atunci ahturi nu ascu]i;(l,
Tot oşteanulin cap poartă sămnulcel de bir-uin
ta
Si în mină fier de moarte.n-au în suflet umilintri.
Prc sălbaticiîn războaie.la arnoriînger de viaţ{\, ,
Scai-taslaviicînd ii chcumă,Sr\ai-uncă-nfoc din brută.
T'iranisînt, indoittirani, cumpliţisîlnicicu cruzime,
Robescţările în arme,răncsnInnn!o mulţime.
Undi-icheptcari să rabde:undi-iinimăde :Ili
ară,
Innotîndcu noi în patimi,moartir . , ,]39să nu-şi cearăI
Ca un fulgerce trăzncstc,a ostcanuluiiubirea,
Şi ca r.olbu-nvînt ce zboarăau fost toată fericirea,
Ah, În veciÎntre voi,ir-oi,raza slaviistrăluceşte
Şi pi-a noastretriste feţEiriu de lacrăminăvălcşte.
Mer-g
iti dar, iubiţi tu-ani,cu-ndoitâibiruintă,
Şi giuraţi si-n alte locurio asămlnccredinţă!
(f. 13v-14r)
v
Ca un fulgernumaicari fulger!',Într-oclipire
Şi să face nevăzut,ca un zborelenaluciz-e.
Au fost toatăfericiresi binile vidii mele,
Cînd la pieptul tău cel fragil răsuflama me durere.
Sau în vis nălucitor. Într-a somnuluiuimire,
Te închipuiai,stăpînă,înger cu milostivire,
Inger dătătorde viaţă, elela ccriuripogorît
Să-midtscopcrifericire să te faci nevăzut.
Ori eu un chip,ori cu altul, faptă sau năluciro.
Ori şi curnau fost,stăpînă,acel ceasde .fericire,
li destulcil de atuncc,elesînt mort sau de trăiesc
Nu poclIuci hosăbire,nici precum.să.hotarăsr.
Atîta pot ca să zir, dar cu cutremurşi n-ică
Că amoriultău îmi este ce de istova me muncă,
Şi de nu vei priimi dragosterne şi c\,edin'\a,
C-o]oviiur{lde moarterădicEt-mi
încai :fiinţa,
Să mă pogorîn mormint,pre deplinînştiinţat
Că iubinclu-te
pe tine j[trtvilmorţiim-amlăsat.
(L 19r)

Tu esti raza cc\,ri,arzi
,
Simţirileomeneşti,
Milă n-ai; filcîndnăcaz,
Cîndvăd că vrei să iubeşti.:
39Cuvîntilizibil,manuscrisulfiind păt11t.
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POETUL
NECCNOSCUT
MANOL\CHE
cîIuA
Ei, tragi la a ta iubire
Cu-aceiochice-s mingîioşi
./1suflet.ilorsimţire,
Mai virtos cînd sînt voiosi.
Rouace vcsălitoare
'
Ş-a chipuluiH\Uumbrire
N-au putut nirnincoare
S-o aducăla iubire?
Eu dar cu mărturdsire
La cugetulce-s stîlpit
O cunoscde fericire,
Cîndaş fi învrednicit.
Zile $i nopţi să..mi petrec,
Făr-a fi diosăbit,
Ungi!peptul tău în vec,
Cu-a ta dragosteunit.
In.imamr-ar zice-atuncc
Iată vacul'aurit,
:lcum durereagiungc,
Destulde cind îs riilliL
N-D.m
putut cunoaşteinsii
Nccrexlint
a cari ai,
l<:ugetile
cel.i-ascunsă·,
C,.!cari-neloialădai.
Apois{\poati,stăpînă,
Să aduciatîta ranri
Inimiice ţi să-nthină
Şi te are de icoan{\I
Prcfa,mă rog,necredinţn
Şi duhul acel ascuns,
Curr-rnlstrăbatefiinta
Şi.păr-a\.Jmm-'lll
Şi () fă milostivire,
De voieştica să l.răiesc
In deplinămulţămire,
Şi murindsa le slăvesc',
(f.
vn
lvIîinilecele Irumoase,gd\sulii,cu fl'L\gizime,
Gingaşi!cdcgeţeJi,plăzmuite-nisteţime,
Acesteîntăi au fost pricinaÎnspreplecare,
Acestesint vietii meli celi mai îndulcitoarc,
NiUucirenu mi-aufost ce dintăi a lor videre.
Şi acumeli îmi sînt sprijinitorla cădere,
Ori 0i ce împotrivirevei voi s-alcătulcstl.
Toateîţi sînrtIa putere,nu poţi să te îndoieşti.
La 1,oatefireştipodoabevei pute purii oprire,
Numaila mîni nu te iartă politicace din fire,
Apoidar lor să cuvinejărtva ce mai umilită,
Ce.mai curată credinţăcu statornicil-unită.
Kăcieli mă-nsufletesc
la toate a mcli chinuri,
Eli mă pot mîngîiaIa necaz;;ila suspinuri.
40Datată ,,181'1,
decv, 23,la 11 ceasuridin zi",
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Inima o răcorescprin adesăsărutare,
Eli au prilej mai :bunîn orişiceadunare.
(f. 25r-25')41
VIII
Zicelume cu greşală
Că-i tiran cine omoară
Şi că moarte-itiran mare,
Căcinu dă, ci ie suflare.
Vrăjmascunosco putere
Ci m-aduccla durere
Si-n mii de chipuriunite
Ardetrup, şi duh, şi minte.
Ce foloscă nu omoară,
Dacămă arde cu parii,
Şi ci, nu-miiesă suflare,
Cînd sufletulsufletn-are,
Moarteam drept o scăpare
Intr-un ceas de năcazmare,
Iar durere din iubire
Tot moarte-i,dar cu lungire,

IX
Săraceom, cît trăieşti
De patimite-nvăluieştl
Şi-ţi pare că nu faci haz
Să trăie;;;tif<'irănăcaz.
In lumevii cu un dar.
Că suspinişi plîngiamar,
Şi după ce arzi în foc
Pentru vicleanulnoroc
Şi viaţa tu-ţi răpui
Alergîndpu urma lui,
Cînd zici că l-ai dobîndit,
Iata moarteau sosit.
Toate-atunccsa sfîrşesc,
Nici părinţi,nici.fraţi priesc,
Ce toţi te lasă strein,
Pe minaunui suspin.
(I. 26r)
x
Cînderam în pătimir'is-in pedeapsade umori,
Hotărîsămcu ele-adin
sul mai bini ceasulsă mori,
Decitiarăşi a iubi.
Avemşi mari nădejdi,după chinulcît am tras,
C[1voi trăi 'linestitîn viaţa ci mi-aurămas,
Fără a mă mai robi.
41Datată ,,1815,
mai 31,la 8 ceasuridin zi".
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P()TULNECUNOSCUT
MANOLACI-IF;
CiRJA
Tic<'tloasi'\
hotărîri.la o inimă simţită
Indesărtesocotelică de veci să fii păziti'!
Supt zădarnicjurămînt1
Jvindu-săabia raza a unui chip luminat,
Prin siigdi ifictr-izutc
cu totul te-au dif'ăimnt
Şi te-au aruncatîn vint.
NU:11ai
cu înfiiţişal'e,ca di-un fulger strălucire.
A chipuluidulcirază ş-a sufletuluisimţire
Mvausupusiar să robesc.
Cunoscîndînsă că-n lumesînt născutspre a iubi
Şi 61 chipuluitău numaisoarta me vre a robi,
Iată îţi mărturisesc.
Umileşti-te,
stăpînă,milostiviriarată
La lacrămileci varsă a me inimă curată,
Dintr-unsufletcu credinţă!
Tic,îngeri,SetIasiide acuma me viaţă
Ş-în mîiniletale deapăna zîlUormeli aţ{l
Şi toată a me fiinţă. '
Inimame îţi vesteştea sa dureri cumplită
Şi aşteaptăde la tini hotărîre ta ce blindâ
Cumcă te-ai milostivit.
Izbăvindu-oelechinuri,ai primit-osă-ţi slujască
Şi, răspunzînddin dureri,ţie numaisă jărtvască
Viaţasa păr la sfîrşit.
rr,il,72r-72v)
XI
Chinurileci le-adunăpcptulmeu cel întristat,
Ca un teatr-al durerii,de ahturt încungiurat,
La toţi esti vidcrat,
.t rătlndu-săpe sine pururepătirnitori,
In tot cursulvieţii sali,de rana ce de amori,
Şi CLItotul arzători.
'1\'Urlllind
foculci-I ardi într-Insul.îl mistulesti
Şi durertli-nlocate cu totul îl vestezăsti,
Şi nicicumnu glăsuiestl.
Interesavînd al cinstiica să n-o tnnegurcască,
Socotindcă cu răbdart În sfîrşit să biruiască,
Au ajuns să să sfîrşască,
Nu i-au mai rămasputeri a să topi tăinuit,
A să înnecaîn lacrămi,C-UI1
suspinnecontenit,
Ş-în cumpănăau venit.
Ca să-ţi arăti, stăpînă,foculsău alt hotărît
Şi eă cumplitpătimestidin ceasulci au zărit
Chipultău cel strălucit,
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Uitîndoricidatorle. la picioari-ţinăzuicsti.
Milostivir-tnrată,..la Iacrăm:ci curg priveşti
Şi elinmoarti-IizbăveştiI
Tie-ţi aficrosăstizare sa ce de viata
Şi la tini stăruiesti,îngerasplin de dulceaţă,
A zîlilorsali ată.
Iconomicrămînela un diznădăjdul
De viaţa sa pe cari cu lacrămit-au dăruit
Din ceasulci l-ai rănit.

XII
C-Înnecazmari
Şi spre perzari
Alerg,stăpînă,
Fiil'a ta rnil.i.
Tu ma vezi bini,
1"0.1'
a-ţi mai spuni,
Jnimi!meli
'I'u-ifaci dureri,
Nevrîndsă-ţi fie
Ea roabei'ţie,
Ca să-ţi slujască
Şi să-ţi jărtvască
Un pept ciuri.
Cu necr'llţari.
Ţie x-închină.
DulciIumină,
Ii LearaUl
Blîndain [apt,"l.

42Pe margineaacestei poezii ManolacheCîrjă scrie următoarele douăversuri: ,,îngeraşulvieţii mell, I Ascultă a me jungherl", datate,,1826, avgst, 13,
vineri sara, la un ceas din noapti, pe Slanic'',fapt care ar putea fi eventualun
indiciucă la acea dată el mai spera să obţină dragosteaiubitei sale Catinca.
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