ÎNCEPUTURILE POETlCE ALE LUI MUIAI CODREANU
DE
CABRIELA
DRĂCOI
Volumele de început ale lui Mihai Codreanu. Diotone 1 şi Din cind
în cînd, Poezii (1901-1903) 2, considerate de autorul însuşi şi de cei
care s-au ocupat de activitatea lui poetică, drept încercări, simple exerciţii pregătitoare pentru volumele ce-l vor consacra, fuseseră concepute
totuşi cu valoare în sine, desiqur cu speranţa depăşirii ulterioare, şi,
mai mult Încă, nu fără pretenţia unei recunoaşteri oficiale a reuşitei.
Dovada este făcută, cel puţin pentru primul volum, mai întîi de solicilarea unei prefeţe sub semnătura lui Titu Maiorescu 3 şi apoi, de prezentarea volumului la concursul de premii literare ale Academiei
Române"4.mbele. actiuni s-au soldat cu eşec:, deşi. Îl} scri0..ara :te
raspuns", Titu Maiorescu recunostea talentul tînărului poet ŞI Il invita
la Bucureşti pentru o discuţie asupra poeziilor lui.
De altfel, în ediţia definitivă 6, Mihai Codreanu introduce cîteva
poezii din aceste prime volume, ca şi renegate, recunoscindu-ls dreptul de a figura într-o astfel ele ediţie fie prin integrarea, de multe ori
fără necesitatea retuşulul.în conceptia sa matură despre artă, fie
ca simple motive poetice ce mărturiseau avîntul unei prime vîrste.
Ca în orice creaţie, primele lucrări dezvă.luie disponibilităţile
artistice, concretizate într-un prim mănunchi, abandonate sau centinuate, oferă sugestii preţioase în legătură cu afinităţile poetului. cu
1M. Ccdreanu,Diciane,Iaşi, 1901.
2 MihaiCodreanu,Din cînd in cînd, Poezii(1901-1903),
Iaşi, f.a.
3 BibliotecaAcademieiR.S.R.,Corespondenţă,
fondul
Maiorescn,
cota Sxrr
- (1).
.
.....
.
4 M. Codreanu,Diaiane,Versuri,Iaşi, 1901- Raport de D. C. Ollănescu,În
"AnaleleAcademieiRomâne",XXIV,1901--1902,
p, 375-379.
5 Vezi mai sus nota 3, conformînsemnăriilui Maiorescupe scrisoare: "Răspuns 15j2ilsept. cii uu.i fac prefată, dar că are talent şi să vie pe la 30 sept.
la Bucureşti,dacii vrea să discutămasupra poeziblorlui. T.M.".
6 Mihai Codreanu,Statui. Soneteşi cvadări din sonet, Bucureşti,193\),
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sursa influenţelor puternice sub semnul cărora se formează i ele sînt
omagiul adus modelului, dar şi încercarea de afirmare a originalităţii.
Se înţelege că există sl trăsături caracteristice doar pentru această
perioadă, dar dincolo de menţionarea lor, studiul asupra începuturilor
dă posibilitatea car acterizării diferenţiate a individualităţii poetului
şi ajută la reconstituirea evoluţiei normale, cu evitarea trunchierii şi
prezentării unei anume laturi Ca singura existentă şi posibilă.
După încercări timpurii în revistele vremii 7, Mihai Coclreanu îşi
publica în 1901 volumul Diaiatie, dedicat "Memoriei neintrecutului
maestru al literaturii româneşti, Mihail Eminescu" cu un motto din
Scrisoarea IV, corespunzător cu starea de infatuare juvenilă a celui
ce-şi afirma apartenenţa la gruparea poeţilor printr-un semet Atictiio
son poeta 8, rostit probabil .ca odinioară Correggio, la confruntarea
cu maeştrii săi. Mihai Codreanu continuă apoi cu un volum de titlu
şi proporţii modeste, Din cind in cînd, în care foloseşte aproximativ
aceleaşi coarde, dar cu unele indicii suplimentare asupra cadrului în
care se va statornici poezia sa.
Poeziile din aceste două volume se născuseră la cumpăna veacului.
intr-o atmosferă în care orientările în poezie îşi disputau întîietatea
şi discipolii. In occident: parnasianismul apusese; simbolismul îsi
afirma cu violenţă veleităţile novatoare. risipindu-se într-o mulţime
de şcoli şi direcţii. La noi se încerca adoptarea acestor curente. pe
cînd, pe de altă parte, poezia unor scriitori de prestigiu promova
inspiraţia naţională. Deşi exista o largă orientare de înnoire, cu inspiraţii din poezia străină. o bună parte a poeziei române se afla încă
sub influenţa lui Eminescu, prin Încercări de continuare şi originalitate, ce eşuau, nu o dată, în epigonism. Capacitatea de captare si
asimilare a îndrumării optime era dificilă şi unui autor format, dar
mai ales unui începător. După cum se va vedea. poezia lui M. Codreanu
din această perioadă va întru ni în căutările ei diversitatea unul vpeisaj
literar, cu aclăstarea în umbra marii poezii, dar şi cu tentative ele clarificare şi emancipare.
Motivele lirice la Codreanu vor fi în poezia de început de cea
mai diversă sursă, desfăşurate în maniere contradictorii, fără a se
delimita cu certitudine stabilitatea unei atitudini proprii şi a unui
credo artistic definitiv.
Incă de pe acum se conturează predilecţia poetului pentru marile
probleme ale umanităţii, pentru descifrarea sensului universului şi
societăţii. probleme abordate cu îndrăzneală aici. reluate, amplificate
'li nuanţate în toate celelalte volume.
Desfăşurată în ample constructii poemalice, ;setea ele adevăr se
zbate într-o oscilaţie permanentă între entuziasm-bucurie şi revoltă
plină ele neîncredere, pînă la afirmarea lipsei de finalitate a existenţei
universale, idee ce-şi află unica soluţie etică într-o izolare voluntară
7 "Lumeailustrută",.Vlcata", "Opinia","Evenimentul",
"Ade,văru1",
8 M, Codreanu,Diaiane,p, 1,
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il individului. Ca substanţă lirică aceste atitudini se propuneau poetului pe de o parte din arsenalul vîrstei sale - avintul, răsvrătirea,
căutările . p.e cînd altele erau impuse de cultul poeziei de frunte,
căreia tînărul poet îi căuta cu ambiţie replica.
Caracteristică este _... dintru început - consemnarea în poezia
sa a punctului terrninus al frărnîntări i: totul apare ca un proces finit
de cunoaştere a uni versului şi a social ului, nicidecum sintetizat printr-o rezolvare pozitivă, ci prin proclamarea tainei asupra evoluţiei,
destinului. Sensurile adînci, iscodirea dincolo de marqi nile acestei
opacltăti. risipirea în Întrebări. tentativele de străpunqero a aparentei
iqnorante prin analiza ratională a mecanismului nu sînt exploatate
in poezia lui Codrcanu. El preferă lansarea Într-o filozofie generalizatoare, căreia nu-i lipsesc totuşi crisparil« tragice, patlnind pe locurile
comune ale motivelor, risc ce şi-ar fi asigurat succesul doar prin
vigoarea marelui talent; în poezia de început a lui Mihai Codreanu
încercarea are deseori ca efect didacticismnl şi prolixul.
Viata este concepută ca o retrăire monotonă în forme diferite,
"forme şi sarbede şi seci /19, predestinate orlqinar să parcurgă acelaşi
drum spre neant, zădărnicia. Dansul absurd al astrclor. răsărite din
pustiu nca rînd pe rînd să piară de vreme mistuite!.." /110, simbolizează aceeaşi trecere perpetua prin gol:
"De-oveşnicieastfel vă chinuiţi,zburînd
prin sferi nemărginitesi-n noapte snrîzînd
destinuluidespotic
pe cere-Iînfrunta
ti" 'Il,
Ideea, transpusă aici destul de stinqaci, va fi reluată în ediţia
definitivă 12, undei Codreanu va îndepărta nuditatea etalăru. inlocuind-o cu o arhitectură mai disciplinată, cu un alt sÎ1J1ţal imaginii,
solicitate acum să înlăture ariditatea variantei din vclumuj Diaiane.
Existenţa umană este văzută. în Soei malorum, de exemplu, nu
în strictă delimitare spaţială şi temporală, ci în fluxul universal, laolaltă cu cerul şi pămîntul. în continuă agitare cle "năluci" 13,încununată doar de florile sterpe ale veşniciei:
"Se nasc ._--începeagonia,
trăiescmai mult sau mai puţin,...
le CÎntămoarteasimfonia
şi-apoi." dispar de unde vin"14,
Este evidentă sursa acestor cugetări în poezia lui Codreanu:
prin filiera poeziei eminesciene, el va adopta poziţia pesimismului
9 M, Codreanu,Din cînd în cînd, p, 8.
10M. Codreanu,Diaiane,p. 8.
11M. Codrcanu,op, cit., loc. cit.
12M. Codreanu,Statui,Bucureşti,1939,p. 216.
11M. Codruanu,Diaiane,p. 65.
14M, Codreanu,op, cit., loc cit.
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aqnostic, atît de răspîndită la sfîrşitul veacului trecut. Nu e greu să
recunoaştem dureroasa lucidltate a lui Eminescu:
În veci aceleaşidoruri mascatecu-altă haină
Si-n toată omenireaîn veci acelaşiom În multe forme-aparea vieţii crudă taină,
Pe toţi ea ii înşală, la nime se distaină,
Dorintinemărginiteplantindintr-lin atom."li
ca punct de plecare pentru poeziile lui Codreanu citate mai sus, al
căror şir poate fi încă mult imboqătit (O zi pierdută 16,Post-mortem 11,
Ptiiqtna 18etc.).
În aceste viziuni de ansamblu, fără o concretizate prea fericită
în planul artistic, se observă consecventa cu care apar cîteva formule
cheie, urmate cu asiduitate, multiplicate nenumărat, cu destulă monotonie, notate cu majusculă şi ridicate la r anqul de principii universale:
Neani, Nemic, Eternitate, Etern, Infinit etc. Acceptînd interesul acestor
idei sau mai bine zis stări psihice, căci este vorba de o pătrundere
afectivă nu conceptuală, poezia nu putea rămîne aici. Tocmai datorită prezentării exterioare, printr-o succesiune de afirmaţii explicite,
fără concret artistic. multe din poeziile lui Codreanu nu au vibraţia
izvorîtă dinlăuntrul imaqlnilor, o dată cu frămîntarea lor, care să
vizeze mai întîi sensibilitatea şi apoi prin ea intelectul. Tendinţa
aceasta de devansare a desfăşurării compoziţionale va afecta şi unele
poezii din volumele următoare: Statui, Cîntecul deşertăciunii, Turnul
ele fildeş 19.
O altă axă a poeziei din primele volume, menţinută şi mai tîrziu
în sfera atenţiei poetului. este consemnarea trecerii ireversibile a
timpului. botezată de el însuşi quasi-filozofi«, pretext horaţi an, întruchipat în majoritatea poeziilor printr-un paralelism antaqoni c, uşor
nuanţat ici şi colo: veşnicie-clipă, Viziunea este romantică, sînt puse
[aţă in faţă actul constructiv al vieţii şi acţiunea nivelatoare a timpului
asupra a tot ce-i cade sub determinare, iar atitudinea este rind pe
rînd a omului contrariat uimit sau resemnat, mărqinit la înregistrarea
şi reacţia pasivă faţă de fenomenul elat, dar şi cu unele răbufniri de
dominare il perisabilităţii prin dragoste şi crea lie şi chiar prin revoltă
socială.
Fulgi ele clipe 20din volumul Din CÎnd în CÎnd expune o succesiune
ele imagini ale realizării timpului din clipe trecătoare. Discursivă întîi,
conferind punctua tiei o funcţie emoţională, poezia îşi concentrează
treptat substanţa, printr-o justă proportionars a enumerărji, "clipa"
rcqăsmdu-se în forme antipodice diverse: "tăcere şi cuvînt", "zile,
15M. Eminescu,
Opere,cel.Perpessicius,
'101.1, Buc..1939,p, 64.
16M. Codreanu,Diaiane,p. 3.
17M. Codreanu,op, cii., p. 57.
18M. Codreanu,Din cînd în cînd, p, 52.
19M. Codrcanu
: Statui, Iaşi, 1914; Cînteculdeşertăciu.nii,
laşi, 1921; Turnul
de iiuie»,Bucurcst
i, 1929.
20M. Codrcanu,Din cînd în cînd, p. 49,

BDD-A1596 © 1965 Editura Academiei
Provided by Diacronia.ro for IP 54.146.129.121 (2023-01-09 03:29:25 UTC)

5

JNCEPUTURILE
POETICE
ALELUJMlHA
1 CODREANl1

139

nopţi adinci", "haos şi atom", "astru, vierme şi om", "linişte şi act" 21
etc. Relaţia stabilită, la locul cuvenit aici, este Însă solicitată cu insistenţă mai peste tot 22,reluată şi în cîteva poezii din volumele de mai
tîrziu j frizînd manierismul, ea devine obositoare.
Pe fondul acestei idei, Coclreanu practică reqresiunea istorică,
incursiunea în mitologie şi religie. Panorama istorică, cultivată în
amplele poeme romantice, Încercată ;i de Eminescu în aceeaşi manieră de vastitate a compoziţiei, este utilizată de parnasienj într-o altă
finalitate estetică: divinizînd frumosul, echilibrul şi distanţarea, pentru ei mitologia şi istoria sînt modalităţi de control şi exerciţiu de
măiestrie, constituie riposta, considerată ca singura demnă, la ancorarea în pedestru şi prozaic. Leconte de Lisle, Heredia au construit
poezii nemuritoare, stilizind în imagini de rară. fineţe tablouri din
trecerea vremii, din istoria păqînlsmului şi a religiei creştine. înrudirea
artei lui Mihai Codreanu cu a acestora din urmă nu poate fi susţinută
pentru primele volume decît parţial; poezia din această perioadă nu
este structurată conform idealului pernasian, ci atestă o apropiere mai
mare faţă de inspiraţia romantică. Codreanu va aborda istoria, mitologia şi religia creştină doar ca simplu divertisment, ca o variaţie
de decor, pe cînd, ulterior, ele vor deveni componente indispensabile ale
viziunii sale poetice asupra vieţii. Caracterul ornamental al evocăr ilor
sale se drapează CÎnd intr-o aparentă sete de cunoaştere, anihilată prin
concluzii, în Uitra coelJos 23, cînd într-o ironie voit solemnă într-o
poezie ca Saturn 24. Dorinţa de a învăţa "istoria, de-a dreptul din
lumină" 25 îşi află ipotetica înfăptuire în perindarea unor oameni de
frunte ai vremurilor, pentru al căror zbucium poetul nu găseşte motivaro r atională. Nihilismul, concepţia budistă despre viaţă ca iluzie,
întîlnite la Eminescu, au impresionat puternic pe tînărul poet care,
preluindu-Ie, nu le poate asimila. Claritatea eminescianăj atît de grea
de idei. suferă aici o sdrcicire, ca şi la Vlahută, căci făr;;i complexitatea
notiunilor vehiculate prin imagini magistrale, poezia devine descriptivă şi filozofardă. Evocarea istorică menită să poarte sensurile fila ..
zofice rămîne exterioară lor. deci cu simplul rol de ornament.
Se pare însă că acolo unde Mihai Codreanu părăseşte ambiţia
poeziei filozofice, demonstrarea şi sentinţa pedantă cu citaţii erudite,
atunci cînd se opreşte la scene de viaţă cu descrierea cadrului, Cl
unor situaţi i şi chipuri din care abia cititorul extrage armătura de
idei, poezia nu are decît de cîştigat. Astfel, Gt qie 26,cu o temă după
Oua voiits, desfăşoară o plastică descriere a unui fastuos banchet
nro!lian. Imaqinea picurării cu roze peste deşăntarea şi gîndurile
crirnmale ale lrnpăratului stăruie permanent, însoţeşte fiecare nou
21M Codreanu.op, ci!., p. 50.
22M. Codreanu,Diaiane,p. 36; Din cînd în cînd,p. 25,p, 28,p. 33 etc.
23M. Codreanu,Diafane,p. 49.
24M. COdH!anU,
Din cînd iti cînd, p. 25.
2SM. Codreanu,Diaicne,p, 49.
;'6M, Codreanu,op. cii., p. 35.
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aspect, contrastînd prin gingăşie şi puritate cu orgia din palatul imperial. Poate în această poezie s-ar putea observa o uşoară apropiere
a poetului de parnasianism, printr-o aderen(.ă tematică, făr ă o contopire structurală. Afluxul de cita ţii mitologice şi istorice, abundenta
sonoritătilor exotice, bogăţia minuţiei descriptive sînt doar cîteva
însuşiri formale; atitudinea de distanţare, severitatea acestui ideal de
artă au fost intuite şi încorporate mai tîrziu (Dura Lexţ 21,cultivate
voluntar întîi, devenind apoi, sau cel putin creind aparenţa desăvîrşită
CIunei trăsături temperamentale.
Mihai Codreanu este însă acum lUI nonconformist. afectarea pesimismului fără remediu este contrazisă de izbucnirile viforoase, de
marile qesturi romantice. Printr-o îndelungată tradiţie romantică, de
Ia Byron pînă la Baudelairo, răzvrătirea 'demnă împotriva unei autorităţi rigide, nedrepte, măreţia tragică a titanilor osîndiţi au fost
transpuse În poeme şi simboluri vaste. Codreanu va dezbate şi el
problema inadaptării şi a reacţiei active în numele unui înalt ideal
etic Ridicînd un Imn 28libertăţii. ca principiu călăuzj tor al descătuşării
vieţii. proiectează revolta lui Vulcan împotriva lui Jupiter în plan
universal (Balada fulgerului) 29, simbol al mîniei generatoare de răsturnări. O furtună pe mare 30,înfăţişată printr-un dinamism remarcabil
al fluxului imaginativ şi verbal. este simbolul romantic al inclestării
în lupta eroica. cu destinul; eroul nu-şi doreşte izbăvirea, ci preferă
moartea în valuri. într-un apogeu al forţei şi al actiunii.
Revolta lui Cain (Cain Nebunul) 3\ figurată în monologul -- cu
intelepciuni amare - al unui nebun, nu mai are demnitatea puterii
si încrederii în ideal, se destramă în jale şi neputinţă; e plîngerea
unui învins care-şi sfarmă credinţa în dumnezeu, în oameni şi în
fericire, propovăduind moartea generală. Alcătuită într-o compoziţie
de forţă şi imaginaţie, cu nuanţări şi despletiri ale comentariului,
această formă de poem este abandonată în volumele de mai tîrziu,
unele şi ideile şi realizarea lor în cadrul limita t. al sonetuJui vor suferi
o Lemperare, o estompare a exprimării. directe, violente.
In aceste volume este întîlnit însă tonul frust, fără nici o voalate
il inten ţiei incluse, sarcasmul şi satira vehementă împotriva unor obiective concrete ale vieţii sociale. Depăşind tentaţia permanentă a ancorării în metafizic, M. Codreanu formulează viguros într-o Poezie ca
Scrisoare 32cîteva capete de acuzaţie împotriva parazitismuluj social.
Cu unele ecouri din Grigore Alexandrescu, influenţat evident, chiar
ca formă de construcţie a poeziei. de Scrisori.le lui Eminescu, Codreanu
vizează succesiv cabotinismul literar, mondenitatea şi desfrîul, ipocrizia
şi suficienta. Aceleaşi obiective şi în Pe hiitie 33.
27M. Codreanu.Statui,Iaşi, 1914,p, 79.
28M. Codreanu,Dincînd in cînd, p. 33.
29M. Codreanu,Diaione,p. 123.
.10M. Codrcanu,Din cînd În cînd, p. 22.
31M. Codrcanu,Diaiane,p. 63.
32M. Codreanu,op. cit., p. 109.
33M, Codreanu,Din cînd În cînd,p. 75.
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Deasebit de elocventă pentru completarea portretului tînărului paet
răzvrătit social este situaţia poeziei Părinteascâ, cu o temă după
Andrea Gill, elin volumul Din CÎnd în cind, în prima lui ediţie 34.
Poezia conţinea o cinică Întoarcere a semnificatiilor etice ale unui
furt, dovedea cu candoare sarcastică adevărul că într-o societate ele
şarlatanie şi concurentă. hoţia .mu-i mai puţin morală decît o mostcnire " 35.în ediţia a IT-a 36,poezia nu mai. apărea, o dovadă deci că
poel:ulincepuse să rnearqă încă de Pe acum pe calea renunţării.
Dar. pentru perioada în studiu, actul de revoltă este mai frecvent
decît pasivitatea, fiind consemnat prin elemente artistice bogate, dintre
care cîteva sint şi simboliste. Ironia romantică, satira evoluează în
satanism SUVeran,de un traqism sec, oarecum detasat. Simbolul banchetului viermilor din mormînt 37,în directă legătură cu pasajul corespunzător din Noapte de noiembrie a lui Macedonski şi cu unele note
din Baudelaire, simbolul purtat de viperă, cucuvaie sau liliac, deci de
cei oropsiti în întuneric, ură şi sinqurătate, Se menţin În linie morală
şi semnifică prohodul durerilor şi revanselor cinice ale unei forme de
viaţă. impuse independent de voinţa celui ce o îmbracă. Reuşita acestor poezii se datoreşte tocmai asimilării ideii de către imaginea simbol.
Dar nu trebuie ignorată incapacitatea poetului de a se lăsa captat
total de simbol; el nu scapă -- decît rare ari -- prilejul de a amesteca
şi aici retoricul, atît de potrlvnlc manierel simboliste, printr-o Încercare
permanentă de explicita re şi epuizare a sensur ilor prin linii directoare, lipite poeziei. Macabrul. nervozitătilo sumbre ale iernii pustiite,
tăcerea cavourilor, fluturarea corbilor, muzica delirantă sau obsesivă,
însetarea de ţinuturi misterioase îşi pierd în poezi a lui Codreanu ca"
raderuJ fluctuant, incert şi se arganizează în imagini finite, cu contlruTi
paIPCl:)i!e,iJl:aqil?
reductib.iJe
la. ten:nen;.'i
Sl1t lllai de.qrabă
cu
compar
a tiei decît al i rneta
forei , poetul
preferăarecertitudinea
ŞI descriptivul - în linie romantlcă
suqestiei practicate de simbolismul
autentic.
Mihai Codrea uu încearcă şi citeva traduceri elin Baudelaire. Nu s-a
hazardat însă în a traduce piese esenţiale dIe inspiraţiei baudelairiene,
poate constien t ele diterentlerile temperamentale şi artistice exstente
între ci şi poetul tradus. Aleqerea s-a oprit mai ales asupra pieselor
cu nuanţă romantică, transformată bineînţeles de Baudelaire printr-o
ascutire crudă a sensuri lor, cu o fineţe şi un rafinament deosebit al
sensibilităţii şi imaginilor. Amestecul de concret şi deschiderea spre
abisuri, de durere r ăvăsită şi nostalgie, de terifiant şi duioşie, de
credinţă şi blasfern pluteşte cu arome derutanta în poeziile acestea.
Multe motive lirice din poeziile traduse din Baudelaire determinaseră
sau se întîlneau numai cu motive similare ale poeziei lui Codreanu:
34M. Codreanu,op. cii., P. 56.
35M. Codreanu,Din cind in cînd, p. 61.
36Ediţia a 2-a·a volumuluiDin cînd in cînd a apărut la Bucureşti,Alculuy,
Bibliotecapentru toţi, nr, 630,[1905J.
37M. Codreanu,Diafrme,
p. 97.
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deruta înspăimîntată în faţa spatiului mut ce înconjoară fiinţa umană,
incapacitatea pătrunderii misterului i pretextul romantic al inălţărll
deasupra banalitătii, superloritatoa efortului spre lumină în comparaţie cu platitudinea scarbădă ; visul romantic, seninul unor lumi imaqina.1e ce copleşesc qindul cu bucurii nebănuite; lauda vinului, a
tiqării sau a ceaiului, voluptăti Tmpăttăsite sau solitare etc.
Expresia rafinală a lui Baudelaire, sensibilizînd o surprinzătoare
bogăţie sufletească, înclină mai intotdeauna spre dezvăluiri bruste.
spre alătutări dramatice, în metafore neobişnuite, Cu fidelitate, traducătorul urmează mtrutotuţ poezia lui Baudelaire, redîndu-i frumuseţea
Cel puţin prin imagini, dacă ritmul, muzicalitate']. versului nu puteau
fi captate.
1 '
Deşi a rămas toată viata un admirator al poeziei baudelairiene,
Codreanu a renunţat la continuarea traducerilor sistematice din ea. însuşirile sale poetice, o anume fluiditate lejer ă, o tentaţie spre facilitate
în versificaţie şi chiar factura afectivă şi intelectuală mai superficială,
cel puţin aşa cum o reflectă poezia sa, nu-l recomandau ca traducător
optim al lui Baudelaire. Un Arghezi sau un Al. A. Philippide vor realiza, mai tîrziu, perfecţiunea acestei poezii, deficienţele transpunerii
dintr-o limbă în alta devenind minime prin efortul lor de creaţie, nu
numai de fidelitate.
*
Dacă în poezia filozofică şi socială Mihai Codreanu porneşte de la
romantism şi, după cum s-a văzut, cu unele infiltra ţii simboliste şi
elin sursa mărturisltă a poeziei baudelairiene,un ultim aspect al lirismului său, poezia de dragoste, atesta pe lîngă apartenenta qenerală
la orientarea romantică şi cîteva trăsături particulare, suficiente pentru
a-i conferi. încă de pe acum, un profil oriqinal, căruia poetul i-a intuit
valoarea şi i-a menţinut-o pe parcursul intregii sale evoluţii poetice,
ceea ce îi va da acea unicitat., remarcabilă în literatura română.
În volumul Dioione, construit mai ales sub influenţa lui Eminescu,
se constată prezenţa unei prime ipostaze a iubirii: zbaterea dureroasă
între adoraţie şi ură, femeia văzută ca înger şi demon. Paralelisrnul
este reluat în mai multe poezii, trecîndu-se de la idolatrie la rechizitoriu. Impreqnat de procedeele romantice ale liricii de dragoste a lui
Eminescu, Coclreanu va acoperi cu sarcasmul acuzaţiilor făţărnicia
femeii 38 şi va moraliza, cum au făcut mai toţi epiqonii lui Eminescu:
,,0 minciunăzirnbitoar«
orişicîndva fi femeie"3?,
Dar lirismului acestei perioade îi sînt specifice stările de exaltare.
rod al trăirilor directe, manifestate mai întîi printr-o risipă de fastuos
în portretizarea femeii iubite şi în descrierea cadrului. Exuberanţa
38M, Codrcanu.Diaiane,p. 78,
39M, Codreanu,oţ), cit., p, 52.
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tinereţii plasează dragostea in decoruri de vis, în care fuJguirile de
str ăluciri diamantinc. cununile de crini şi roze, muzica feerică a harpclor concurează cu exaltarea sentimentului, într-un baroc ele podoabe
şi qinqăsi i. Muza inspiratoare, stăpîna noptilor, este caracterizată in
acelaşi mod, învăluită în feeric într-o voluptate de scliplri şi adieri,
Si natura în poezia lui Codreanu este reprezentată maj ales prin tablouri de noapte, dînd poetului posibilitatea să-şi expună întreaga
iecuzi tă de podoabe. pentru confectionarea unei atmosfera de sărbătoare perpetua.
Gustul acesta pentru ornamental şi fast, dar într-o organizare
plastică mai concentrată, mai echilibrată. îl va fi Întîlnit Codrean LI
sl în cele două piese traduse de el în perioada în care ne ocupăm:
o dramă 40 de .Iean Richepin şi La ţirincesse tointoine 41 de Edmond
Rostand. In poezia originală Însă, manierismul procedeului este sesizabil, cu atît mai mult cu cît în spatele acestui flux imaginativ nu ,,,e
ascund sentimente prea profunde 42.
Şi pentru că erotica nu era un capitol definit al afectivităţii sale,
ci îşi căuta modalitatea optimă de întruchipare artistică, în poezia lui
Codreanu apare un echilibru ce Începe a se statornici, depăşind
oxaqerările, excesul ornamental. În versuri se strecoară treptat discrete şi elegante armonii de serenadă sau madriqal, ceremonia reţinută a declaraţiilor de dragoste făcute în sonete. Acordurile acestea
ViDdin epoci situate cu mult înaintea romantismului, din vremea trubadurilor, prin Petrarca şi Ronsard, prelunqindu-so apoi în literatura
franceză chiar pînă spre praqul secolului al XX-led, prin poezia lui
Edmond Rostand.
Lirica ele draqost» a unui Cincinat Pavelescu, adesea comparată
cu
a lui
iJ1ai
Coelream:,
.rI?jne Şl.stăjnă
suprafata,fac<:stei
atmosrere,
riu-r
mţelege
subtilităţile
Jocul salI.
puţinla afectat,
dar întotdeauna
tandru, chiar dacă sentimentele sînt uşor voalate.
Reticenta şi distanţarea sînt exteriorizate la Mihai Codreanu printr-o formulă de adresare în care se utilizează întotdeauna pluralul.
Modalitatea, pusă desigur la dispoziţie de lecturile din literatura
franceză, va fi păstrată in mai toate poeziile de draqosts- din volumele de mai tîrziu. Atitudinea aceasta pare a fi cel mai intim legată
de structura sufletească El poetului, de înclinarea sa spre o oarecare
desuetudine, spre poza plină de eleganţă. atitudine în care poetul va
păstra, cu un echilibru din ce in ce mai bine dozat, măsura ele sentimentalism care îl va păzi de ariditate,

40,Miha,i
Cod:eanu,MurtiH1,
druruăîn cinci acte, în versuri, prelucraredupă
Jcan Rlchepin,Iasi, cel.l, f.a.
41EdmondRostand,Prinţesa'ruiepăitaiă,
piesă în 4 acte, în versuri,traducere
de M. Codrea.nu..'1 Iaşi, 1903.
42Probabilcă în aceastăserie imaqisticăîşi are izvorulşi titlul primuluivolum
al lui M. Codreanu,Diaiane,
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Cu prea multă uşurinţă glumeaţă în Cupidon 43, cu cîteva note
stridente în Serenadă, Fedora 44 sau in Pantoma", Cu citeva artificlalităti În acea galerie de tablouri ivite din omagiul frumuseţii ochilor
iubitei (Spre soare şi Licăriri] 46, în care relua şi o experienţă mai
recentă, aceea a parnasieniIor şi în special a lui Sully Prudhornme,
modernul trubadur îşi exercită însă arta aproape cu desăvîrşire în
cîteva compoziţii, din care cităm souetul Lacrima .17,apropiat ca tonalitate şi chiar ca arhitectură de un sonet celebru al lui Ronsard. Quand
vous serez bien vieille ...
Deşi deziluziile, prelungite într-o lirică a eleqiaculul, nu-] coplesiseră încă, în unele poezii se întrevede o resemnare calmă, demna,
acum momentană, mai tîrziu stabilă, a cărei expresie este tulburată
doar de intervenţia ornamentului romantic:
"Căci dac-a voastră nepăsare
cu umilinţăm-a rănit,
în clipa asta nu mă doare
nimic din tot ce-ern suterit...
. . . si-n schimbulzîmbetclorvoastre
şi toate-a voastre Ironij,
poetu-nsferi!ealbastre.
vă, urcă-n clare vesnicii,
Iar cînd in pletele buclate
vă va luci eternulnimb,
va şti de el că-s înstelate
şi n-a cerut nlmjca-nschimbl. .. ".3.
*
După cum s-a putut constata, poezia lui Mihai Cocireanu elin
aceste volume de început, fără apartenenţă la o anumită orientare
estetică, foloseşte motivele şi procedeele ce pluteau în epocă, pornind
de la Eminescu, cunoscînd influenţa lui Baudelaire, şi a simbolismului.
dar descinzînd în esenţă elin romantism, în sensul 1arq al Iloţiunii, prin
concepţie şi modalitate formală de realizam artistică. Cu multe deficienţe, dar şi cu evidente izbutiri, primele volume au avut calitatea
de a incerca o diversitate de idei, sentimente, atitudini şi forme de
cută, de a cristaliza chiar in cuprinsul lor un ideal poeti c originaL ele
a structura în cîteva. reuşite o inspiraţie haotică, supusă treptat controlului lucid al maturităţii artistice, pînă la acea "fineţe ele tuşeu" 49
a. sensibilităţii şi expresiei din volumele care au urmat, pe care o releva G Ibrăileanu ca element caracteristic al poeziei lui Mihai Codreanu.
43M. Codreanu,Diclane,114.
44M. Codreanu,op, cii., p. 23, 76,
45M. Codreanu,Din cind în cînd, p, 37.
46M. Codreanu,op. cit., p. 68, 79.
7 M Codreanu,Diaiane,p. 56.
48M: Codreanu,Din cînd în cînd, p. 47.
49G. Ibrăileanu,Scrtitori.românişi străini, Iaşi, W26,p. 104.
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LES DEB1JTSPOETIQUES DE MIHAI CODREANU
RlSUMG
Dans ce travail, rau tem s' occupo des d(\buts poetiqucs de Mihai
Coclreanu, aspects moins etudies jusqu'ici, On y tente ele definjr les
caracteros ossentiels des premiers recueils de vers du poete, Diaiane
("Transparences") el. Din cind in cînd (v.De ternps en ternps").
L'analyse ele ces volumes offre des suqqestions relatives aux
affinites litteraires du poete. aux sources et aux influcnces SOUE>
le
signe elesquelles il s'est forme. On constate ainsi que le poete
emploie divers motifs et procedes, domine surtout par l'mfluence
d'Emiriescu et ele Baudclaire. Durant cette premiere periodo Mihai
Codreanu est un romantique, bien que les experiences parnassiennes
et symbolistes ne lui soient pas etranqeres.
])'autre part, certuines poesies du debut nous donnent la possibiIite de dessiner le profil original du poete. frappant des rnaintenant et
cultive constamment jusqua la fin de sa vie.
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