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După o perioadă de pionierat desfăşurată de corifeii şcolii bârlădene, la sfârşitul secolului al
XIX-lea se înregistrează un salt calitativ, în special în domeniul literar, prin contribuţia noii generaţii
de entuziaşti ai condeiului în frunte cu George Tutoveanu, Dumitru Nanu, Corneliu Moldovanu,
Emil Gîrleanu, Tudor Pamfile.
În primele decenii ale sec.al XX-lea, Bârladul a continuat să-şi păstreze aureola de oraş cu o
veche tradiţie culturală în viaţa românească. Şi poate nu întâmplător, Al. Vlahuţă, legat prin
numeroase fire de spiritualitatea bârlădeană, va fi iniţiatorul, alături de George Coşbuc, al revistei
„Semănătorul”, la 2 dec. 1901, titulatură ce amintea într-o oarecare măsură de vechea publicaţie
editată la Bârlad în 1870.1 În paginile revistei bucureştene se vor lansa o serie de scriitori de certă
valoare, va fi generat un nou curent literar a cărui ideologie se va distanţa de celelalte apărute în epocă.2
Pe aceleaşi coordonate spirituale cu „Semănătorul” bucureştean, dar păstrându-şi şi anumite
trăsături specifice generate de tradiţia locală, se vor situa „Luceafărul” de la Budapesta,
„Făt-Frumos” de la Bârlad şi „Junimea literară” de la Cernăuţi.3
În acest climat cultural s-a format poetul Corneliu Moldovanu. S-a născut la Bârlad la
15 august 1883, dintr-o familie de negustori. Primii paşi în viaţă i-au fost îndrumaţi de mama sa, de
la care a moştenit şi dragostea faţă de tradiţiile istorice ale neamului românesc. Clasele primare le-a
urmat în urbea natală, după care a fost trimis la Liceul Internat din Iaşi. După absolvirea cursurilor
liceale se înscrie la Facultatea de Litere şi Filozofie de la Universitatea din Bucureşti, după care a
fost promovat într-o serie de funcţii de mare responsabilitate în domeniul socio-cultural.
Corneliu Moldovanu s-a afirmat în domeniul literar, în activitatea publicistică şi socioculturală. Ca scriitor, Corneliu Moldovanu s-a impus atenţiei publicului printr-o operă diversificată,
abordând poezia, proza, dramaturgia, dar nu în egală măsură şi de aceeaşi valoare. O mare parte a
lucrărilor sale s-au dovedit perisabile, intrând în conul de umbră al uitării.
Debutul şi l-a făcut însă de pe băncile liceului, publicând poezii la o serie de reviste: „Epoca
literară”, „Floarea albastră”, „Revista modernă”, Arta şi literatura română”, „Noua revistă română”.
La Bârlad s-a remarcat în paginile ziarului „Paloda”, a cărui nouă orientare sub conducerea
lui George Tutoveanu era mai mult literară decât politică, apoi la „Paloda literară”, prima revistă
literară bârlădeană.4
Cu multă emoţie relata peste ani Corneliu Moldovanu, întâlnirea cu poeţii consacraţi
bârlădeni, facilitată de inimosul patron – tipograf Gheorghe Caţafany.
„.....Tutoveanu mi-a dat mîna, m-a bătut pe umăr şi m-a numit – confrate –, poftindu-mă să-l
însoţesc în plimbarea-i cotidiană, care se prelungea pe strada Principală până la Grădina Publică.
Pe drum m-am întâlnit cu Nanu şi Mândru şi toţi patru agale, am pornit-o pe sub umbra copacilor,
vorbind de cărţi, citind versuri, criticând sau făurind planuri literare. Mi se părea că toţi trecătorii se
opresc ca să admire şi să murmure în urma noastră: - Cei patru poeţi ai Bârladului -”.5
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Primele poezii publicate, elegii şi romanţe, vădesc o puternică factură eminesciană:
„...Acelaşi zîmbet dulce,
Ispititor mă cheamă,
Să pribegesc sub umbra stejarilor de-aramă.”6
Apariţia „Palodei literare” la Bârlad în 1904 era salutată cu interes de Nicolae Iorga, în
numele redacţiei „Semănătorului”: „E vorba adică a se încerca în Bîrlad o mişcare literară de
provincie care ar folosi mişcării literare generale a neamului nostru.”7 După apariţia primelor şase
numere sub egida lui Dumitru Nanu, care nu a reuşit să se ridice la înălţimea dezideratului propus în
articolul-program, direcţia a fost preluată de tânărul poet Corneliu Moldovanu, carea i-a imprimat
revistei o tentă semănătoristă. După 12 numere „Paloda literară” îşi înceta existenţa „ spre a uşura
drumul revistei – Făt-Frumos – aprecia redacţia – care are multe greutăţi, mult mai mari de învins şi
în jurul căreia trebuiesc concentrate toate fondurile băneşti şi intelectuale.”8
Revista „Făt –Frumos” a apărut la 15 martie 1904 la iniţiativa unui grup de scriitori
bârlădeni în frunte cu George Tutoveanu şi apoi Emil Gîrleanu.9 După o perioadă scurtă revista se
va alătura „Semănătorului” bucureştean. Printre colaboratorii noii publicaţii literare se numără şi
Corneliu Moldovanu. Paralel trimite versuri şi la revista „Semănătorul”. Compoziţiile sale
demonstrează aderarea poetului la crezul semănătorist.
Debutul editorial în 1907 cu volumul „Flăcări” se înscrie în aceeaşi direcţie. Pe drept cuvânt
E. Lovinescu aprecia că această colaborare i-a impus „o fază de patriarhalism, de evocare a
trecutului, a zilelor de restrişte”.10 O parte din critică a privit cu unele reţineri volumul amintit,
scoţând în relief că: „Autorul se îmbată el însuşi de muzica versului său şi iată forma populară de o
bogăţie aparentă, retorismul sau haina sclipitoare fără fondul fără de care nu se poate crea şi
construi o operă de artă de valoare”.11 În acelaşi timp se subliniau şi valoarea emotivă a unor poezii
cum ar fi. Zile de restrişte, Pustietăţi sau a unor portrete realizate cu sensibilitate: Boierul, Jupîniţa,
Cronicarul „în care se vădeşte un adevărat dar de a însera chipuri din trecut în culoarea lor de
vechime şi originalitate”12.
Vom ilustra cu două exemple aceste calităţi de miniaturist ale poetului. Mai întâi figura
boierului patriarhal care în pragul înserării:
„Mai dă poruncă vătafului la seară
Orînduieşte argaţii toţi la treabă
Chemînd vechilul grabnic îl întreabă
Dac-a intrat cu secera-n secară.”
(Boierul)
Şi a cronicarului plin de înţelepciune:
„Si-a prins a zice-atunci moldoveneşte
Povestea vremurilor amare,
Cu trudă multă, căci pentru scrisoare
- Când slobod, fără valuri trebuieşte -...”
(Cronicarul)
Idealul unităţii naţionale este transpus într-o serie de poezii: Trecînd Carpaţii, Mirăslău,
Cântec războinic, Un vechi cîntec de vitejie. „Ideile n-ar fi rele, dare aici un amestec de pastişă după
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Coşbuc şi Goga, de-a dreptul dezarmant”, comenta criticul AL. Săndulescu.13 Influenţa lui O. Goga
în poezia Trecând Carpaţii este vizibilă:
„În cartea vitejiilor străbune
A neamului meu vrednic de mărire,
Nu-i nici o slavă să vă pomenească
Ci numai blestem,lacrimi şi obidire,
Căci voi aţi stăvilit cu zid de stâncă,
Durerile aceluiaşi popor,
Ca-n două ţări, să plâng-aceeaşi doină.
Neîmplinit dor sfînt, acelaşi dor....”
Această poezie ca şi multe altele din ciclul Povestea neamului au fost publicate iniţial în
paginile revistei bârlădene „Făt-Frumos”. Poezia erotică nu reuşeşte să depăşească anumite scheme
convenţionale atât de răspândite în epocă. Acest spirit romanţios, de cele mai multe ori fără
consistenţă se degajă şi din poezia Romanţa:
„Şi-n urma rămas-am cu visul –
Copil dezmierdat al iubirii
Un vis este tot ce-mi rămîne,
Şi-acela, menit risipirii...”
Volumul de poezii „Flăcări” va cunoaşte o nouă reeditare în anul 1910. În 1908 publică
volumul „Poezii”.
Corneliu Moldovanu colaborează la o serie de reviste literare de prestigiu: „Viaţa literară şi
artistică” (1907), „Convorbiri critice” (1907 – 1908), „Falanga” (1910), „Junimea literară”,
„Flacăra” (1911-1912), „Luceafărul” XI, XIV, „Sburătorul”, I (1919).
Contactul poetului cu criticul M. Dragomirescu, directorul „Convorbirilor critice” şi apoi al
„Falangei literare şi artistice” i-a imprimat orientarea spre o „poezie de concepţie”. În poezia de
meditaţie, spre deosebire de P. Cerna, tonurile sunt cenuşii, demonstrând incapacitatea omului de a
înţelege esenţa lucrurilor, singura mântuire a lui fiind credinţa („Homo”, „Vulturul”, „Sacra
fames”). Încercările faustiene ale neamului sunt sortite eşecului:
„..e mută, păgînă, sterilă
Pe vechi închinată adevărului mort,
Pe culmi ideale pătrunde cu silă
Căutînd să deslege a lumii resort,
Pîndeşte acelaşi etern cerşetor
Nu-i fiu al luminii, nu-i domn al plăcerii
Zadarnic se crede un munte atomul
Doar oaspe vremelnic la masa durerii
E omul.”
(Sacra fames)
Dacă M. Dragomirescu afirma extaziat că nu crede că „în literatura universală se găseşte un
alt poem în care credinţa şi puterea credinţei să fie pusă în relief mai puternic şi mai îndrăzneţ”14,
pentru E. Lovinescu, poezia de concepţii este considerată drept „partea cea mai caducă a operei
acestui poet”.15
În anul 1910 editează volumul de poezii „Cetatea soarelui şi alte poeme”, iar în 1924 o
culegere antologică de Poezii.
Poetul atinge dimensiuni mai puţin cunoscute în etapa anterioară, ceea ce îi aduce un
surplus de calitate operei sale. De altfel şi critica vremii aprecia „versificaţia uşoară, versul plin
13
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şi sonor”16. Natura este prezentată în diferite ipostaze. De la imagini în tonuri calde, catifelate în
care poetul ascultă „freamătul permanent şi rodirea din natură”, aducând un imn de slavă acesteia
(Georgica), la viziuni cu adevărat apocaliptice, când seceta pârjoleşte pământul, distrugând totul în cale:
„Sub bolta de-aramă topită tresare
Ţărîna crăpată, spuzită de soare”.
(Seceta)
Sau distrugând puterea de germinaţie a acesteia:
„Pămîntul e vînăt, adînc împietrită
Puterea rodirii în brazda lihnită.”
(Mînia cerească)
Înlăturând concepţia mistică de natură semănătoristă care stă la baza poemului, vechiul
antagonism între oraşul pradă viciilor ”cetate de crime”, asemenea anticei Sodome, şi satul
patriarhal de credinţe şi smerenie, unele imagini dovedesc o mare forţă de sugestie.
„Un preot slujind în odăjdii sărace
Îşi reazemă anii în cîrja de-alun
Privirea-i mocneşte şi picură pace,
Iar glasul lui geme în stihul străin”
(Procesiune)
Acest poem este pe drept cuvânt apreciat drept partea cea mai durabilă a inspiraţiei sale
artistice. „Era poate singura dată cînd el ieşea cu adevărat din convenţii, din epigonismul nivelator
şi se prezenta cu o individualitate proprie, marcată aici în cîteva tablouri antologice.”17
C. Moldovanu a tradus şi a adaptat numeroase poezii: ”Elegie”, „Hamlet plîngînd pe
Ofelia”, „Cîntec breton” după Richepin, „Somnul lui Booz” după V. Hugo.
Un adevărat moment cultural îl constituie tipărirea în 1908 a poemului „Cîntarea cîntărilor” în
tălmăcirea lui Corneliu Moldovanu. „Poetul relevă o fineţe şi o acuitate senzorială, o intuiţie a
erosului şi o ştiinţă a portretizării, de-a dreptul surprinzătoare... Valoarea ei stă în faptul de a fi
păstrat în bună măsură spontaneitatea aproape copilărească a emoţiei, candoarea şi forţa ei de
erupere pasională”.18
În atmosfera erotică a vechii Iudee se desfăşoară dragostea tumultoasă a frumoasei Sulamita
pentru un tânăr păstor.
Imaginile sunt de un mare rafinament şi acurateţe, tehnica portretistică desăvârşită. În
redarea frumuseţii Sulamitei poetul foloseşte o gamă variată de simboluri. Comparaţiile sunt de o mare
forţă sugestivă: „curată ca o floare”, „ca o stea”, „cu ochii senini şi blînzi de porumbiţă”, „cu trupul
ca o ramură de viţă”, părul „ e-o turmă de mioare”, dinţii „o fugă de oi tunsă”. Ceremoniile de la
curtea regelui Solomon trădează rafinament, solemnitate.
C. Moldovanu a abordat şi alte genuri literare, fără a reuşi să se impună atenţiei posterităţii.
În 1912 publică volumul de povestiri „Venus şi Gioconda, însemnări şi fantezii”; în 1914, „Lumina”,
în 1916 „Neguţătorul de arome” şi în 1919 „Povestiri”. A debutat în proza de o factură „elegantă şi
de esenţă mai mult lirică” prin acel volum de „fantezii şi anecdotică”19; pentru ca zece ani mai
târziu în 1922 să editeze romanul „Purgatoriul”, încercând să realizeze o adevărată frescă socială a
mediului citadin.
Nu pot fi negate unele merite ale romanului în ceea ce priveşte descrierea unor medii sociale,
conturul fugar al unor psihologii urbane, dar autorul nu a reuşit să dea verva şi strălucirea necesare
unor personaje citadine. De aceea „cu toate sforţările sale lăudabile spre epic şi grandios scriitorul
rămîne, totuşi, în formula sa lirică, autobiografică, cu tendinţa firească de autoidealizare în analiza
16
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convenitului caz de dezrădăcinare.20
În calitate de director al Teatrului Naţional a fost preocupat de îmbogăţirea repertoriului
artistic atât prin traduceri şi adaptări după marii clasici ai literaturii universale cât şi cu lucrări
originale. Astfel la 3 iulie 1914 a fost prezentată pe scena Teatrului Naţional, „Fluturii”, comedie
în versuri de C. Moldovanu. Ea a figurat de 7 ori în programul stagiunii 1914-1915.21
În colaborare cu D. Nanu traduce „Polyeuct”, tragedie în 5 acte după Corneille care va fi
reprezentată pe scena naţionalului bucureştean în 1915. Diferitele cronici dramatice, reflecţii asupra
artei teatrale au fost adunate în volumul „O privire asupra evoluţiei artei dramatice” (1910) şi „Autori
şi actori” (1920). Alături de direcţia Teatrului Naţional din Bucureşti, C. Moldovanu se remarcă şi
în fruntea altor instituţii culturale de prestigiu: profesor la Consevatorul de Artă Dramatică,
preşedinte al Societăţii Scriitorilor din România.
Participă cu dăruire la o serie de acţiuni social – politice menite să contribuie, alături de alţi
intelectuali, la realizarea marelui ideal al tuturor românilor, Unirea cea Mare. În acest sens publică
foiletoane la „Românul”, proză şi versuri la „Luceafărul” şi „Cosînzeana”.
Îl întâlnim mereu prezent la diferite şezători şi întruniri organizate pe teritoriile româneşti,
aflate sub ocupaţia monarhiei austro-ungare.Colaborează la presa politică cu articole în „Epoca” lui
N. Filipescu, la „Naţionalul” lui Toma Stelian, „România”, organul politic al Marelui Cartier General.
În timpul ocupaţiei germane s-a refugiat la Iaşi, încercând prin diferite mijloace propagandistice să
menţină ridicat moralul ostaşilor români.22 Organele de ocupaţie din Bucureşti l-au somat să se
reîntoarcă la postul de profesor al Conservatorului de Artă Dramatică. Plin de demnitate a refuzat şi
şi-a înaintat demisia.
De pe poziţii liberale elaborează o „Foaie pentru popor” cu scopul de a explica reformele
făgăduite maselor de către regele Ferdinand şi Partidul Naţional Liberal şi a pregăti astfel opinia
publică pentru o nouă reintrare a României în război de partea Antantei, după evenimentele din
primăvara anului 1918.23 Sfârşitul războiului mondial şi realizarea statului naţional unitar român au
umplut de bucurie inimile întregului popor, care-şi vedea astfel realizat dezideratul secular.
C. Moldovanu se reîntoarce la Bucureşti, unde începe o nouă campanie în presă în ziarele
„Viitorul” şi „România Nouă” în vederea sprijinirii cauzei româneşti la Conferinţa de pace de la Paris.
Articolele de publicistică vor fi înmănunchiate în volumele „Sărbătoarea pîinii”, 1919 şi
„Majestatea morţii”, 1919. În perioada interbelică renunţă la activitatea publicistică în favoarea
celei literare, fără să se ridice la cotele înregistrate în primele decenii ale secolului al XX-lea. Ca
reprezentant al Societăţii Scriitorilor îl întâlnim în 1925 făcând parte din Comisia de decernare a
premiilor literare pentru proză, critică şi poezie, alături de Al. Lepădatu, ministrul cultelor şi artelor,
O. Goga, scriitor, I. Bianu, membru al Academiei Române, M. Sadoveanu, scriitor.24 În 1945 era încă
membru în Consiliul de Administraţie al Casei Scriitorilor, alături de M. Sadoveanu, preşedinte, I.
Teodoreanu, V. Eftimiu, C. Brătescu, membri, cu ocazia semnării unei decizii de mărire a pensiei
poetului M. Codreanu, grav bolnav la acea dată.25
C. Moldovanu s-a stins din viaţă în anul 1952.
Deşi a scris mult şi în diferite domenii, o mare parte din opera sa nu rezistat
timpului.Oricare ar fi dimensiunile operei sale, Corneliu Moldovanu, ca poet al începutului de veac,
format în atmosfera literară a târgului bârlădean, a vibrat câteva corzi de o deosebită căldură şi
sensibilitate umană pentru care orice cititor îi rămâne îndatorat:
„În sufletul meu arde o flacără curată
Pe care vîntul vremii nu poate s-o stingă
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Iar viforul de patimi, de-a străbătut vreodată
În casa amintirii, n-a izbutit s-o stingă.”
C. Moldovanu
CORNELIU MOLDOVANU AND THE BÂRLAD’S BOHEMA
Corneliu Moldovanu was born on the 15th of August 1833, in a family of merchants. He did the
highschool in Iaşi, then the Faculty of Letters and Philosophy in Bucharest. He gained recognition in
literature and in the journalistic and social-cultural activities. He published in „Paloda literară”, the first
literary magazine of Bârlad in 1904 „Făt-Frumos”. He made his debut with the volume called Flăcări
(1907); the second volume was Poezii and after that Cetatea Soarelui şi alte poeme ( 1910) and an
anthological collection of Poezii (1924).
Corneliu Moldovanu was a contributor at several prestigious literary magazines: „Viaţa liteară şi
artistică” (1907), „Convorbiri literare” (1907-1908), „Junimea literară”, ”Flacăra” (1911-1912), „Luceafărul”,
„Sburătorul” (1919).
Among the numerous translations from the classical and modern literature there is the poem
Cântarea căntărilor, printed in 1908.
He also approached other literary genres, without having the possibility to compel recognition to the
posterity, with volumes of stories: Venus şi Gioconda, însemnări şi fantezii (1919), Lumina (1914),
Neguţătorul de arome (1916), Povestiri (1919); novels: Purgatoriul (1922); literary critique: O privire
asupra artei dramatice (1910), Autori şi actori (1920).
He also had certain social-cultural functions: general manager of the National Theatre in Bucharest,
president of the Writers Society from Romania, professor at the Dramatic Art Conservatory.
Corneliu Moldovanu was a consistent supporter of the Great Union in 1918 as a contributor to the
political press at the time. The articles were gathered in the volumes Sărbătoarea pîinii (1919), Majestatea
morţii (1919).
He continued his literary activity in the inter-war and post-war periods.
Corneliu Moldovanu died in 1952. His literary and journalistic activity deserves to be reconsidered
in order to take its righteous place among the values of the Romanian spirituality of the first half of the 20th
century.
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