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INTRODUCERE.
Acum vreo treizeci şi cinci de ani un poet era slăvit
in Anglia cum nu slăvim decât marile genii. El stăpânea
sufletul englez şi nici un rival nu-i disputa acest drept.
Cuvintele lui erau aşteptate şi ascultate cu evlavia ce se
dă numai profeţilor ; inimele cele mai îndurerate, Intre care
însăşi îndurerata văduvă Regina Victoria, mărturiseau că
mângăerea cea mai blândă o găseau în cântecul bardului
lor: Alfred Lord Tennyson,
Tennyson este într'adevăr poetul în a cărui operă re
găsim multe din aspir aţiunile, îndoielile, emoţiile şi credinţele
acelei mari epoci din istoria şi literatura engleză cunoscută
sub numele de epoca Victoriană. Alături de un Carlyle, un
Browning, un Ruskin, un Matthew Arnold, el este unul din
scriitorii representativi ai Angliei secolului al XIX-lea.
O glorie necontestată a fost cu drept cuvânt răsplata
celor şaizeci şi doi de ani de neîntreruptă producţie literară.
Acest cult, care nu poate fi comparat decât cu cel pentru
Victor Hugo în Franţa de după 1850, făcu ca ultimii ani
ai poetului laureat englez să fie apoteoză de erou. Dar
această adoraţiune, care da zilelor de naştere ale Lordului
Tennyson însemnătatea unor adevărate sărbători naţionale,
închidea gura oricărei încercări de critică serioasă. Să nu
ne mirăm deci că o reacţie violentă i-a urmat.
Gloriei lui Byron i-a urmat desgustul pentru tot ce e

extrem, romantic, exaltare lirică; gloria lui Tennyson, supunându-se aceluiaş ritm psi'.ologic de care vorbeşte cu
deplină competenţă d-l Cazamian în „Psihologie de la litterature anglaise", a trebuit să scadă pe măsură ce anii
treceau. Fusese prea mare pentru ca să nu semene a ti
ranie. A continuat, scăzând mereu, zece, cincisprezezece ani
dela moartea poetului, iar Anglia de după râsboi, mai
blazată, mai sceptică, privind cu o tristă ironie la întreaga
operă premergătoare celei în care trăim, reneagă credinţele,
se îndoieşte de idealurile şi zâmbeşte la iluziile marei epoce
Victoriene şi a poetului ei.
Jntr'o îndrăsneaţă încercare unul din criticii de seamă
ai timpului nostru, d-l Harold Nicolson, făcând o nouă re
vizuire a chestiunii, înlătură din poesia tennysoniană ab
solut tot ce admiraseră contimporanii acestuia, adică tot ce
e parte narativă şi mit simbolic, pentru a desvălui — cu o
pietate admirabilă — partea lirică şi subiectivă cuprinsă
în această operă. Voeşte a dovedi astfel că Tennyson, au
torul poemelor Idilele Regelui, Enoch Arden, Idilele En
gleze, Princesa, etc., poeme pe care se stabilise gloria
poetului Victorian, este un poet de o calitate destul de ne
glijabilă, care nu mai poate impresiona în zilele de acum,
dăunător chiar poetului liric din In Memoriam şi din cele
câteva bucăţi în care sbuciumul sufletesc găsise accente de
o patetică emotivitate; că cerinţele secolului său, târând
poetul pe căi contrarii dispoziţiilor sale naturale, a făcut
ca poezia sa să devină didactică, rece, nesinceră, fără
adâncă vitalitate.
„Dacă vre-o admiraţie pentru Tennyson", zice Nicolson,
trebue să reînvie în această generaţie, formula nu va fi
obţinută prin suprimarea sau ignorarea elementului Victo
rian în poezia lui Tennyson, ea va fi căpătată prin ana
lizarea şi definirea acelui element, în scopul de a-l izola
de emoţia lirică care tremură în opera poetului. Căci se
cretul lui Tennyson trebue căutat nu în aparenta armonie
între opera şi temperamentul lui, ci în conflictul esenţial

între aceste două, adică, în conflictul dintre marea adân
cime şi originalitate a temperamentului său poetic şi super
ficialitatea şi timiditatea elementului intelectual. Tennyson
prin temperament poseda calităţile care ar fi trebuit să-l facă
unul dintre cei mai mari şi mai originali lirici ai noştri. *)
Dar astfel pusă tema ea este contrariul criteriului de
critică engleză a veacului al XIX.
Fără să avem pretenţia a rezolvi această problemă, să
ne fie totuşi permis a crede că dacă Tennyson ar fi avut
o sentimentalitate profund lirică, esenţialmente lirică, ca
Shelley, ca Byron, ca Swinburne, ca Yeats, el, ca un rău
năbădăios care rupe zăgazurile făcute de oameni, ar fi în
vins tendinţele didactico-sociale ale vremii sale.
Privită dela depărtarea care ne desparte de întreaga
producţie literară engleză, cu spontaneitatea de impresii
pe care ne-o dă lipsa copleşitoarei influenţe a mediului in
care opera tennysoniană a fost produsă, precum şi a me
diului care o atacă astăzi, poesia lui Tennyson ne pare de o
tonalitate mixtă — ca şi secolul care a produs-o — dar în care
elementele ce o compun nu se contrazic şi nu se excludCăci, după cum în „La legende des siecles" forma epică
învălue sufletul liric al marelui poet francez, făcând astfel
ca „cel mai liric dintre romantici, să fie cel mai obiectiv", *)
tot astfel o poemă ca The Idylls of the King e un mit în
care lirismul poetului ar fi fost liber să se înalţe pe aripele lui.
Sunt poezii de o impresionantă inspiraţie pur lirică în
opera lui Tennyson, cine să o conteste ? Tennyson posedă
însă şi minunate calităţi de poet epic: darul de a povesti,
imaginaţiunea mitică, sobrietatea, simţul grandiosului. Vom
\câuta dar să analizăm alături de poezia lirică şi religioasă
elementul narativ, de o intrinsecă valoare, dar care ca şi
poezia lirică, ca şi cea religioasă, a avut de suferit de pe
urma dorinţei lui Tennyson de a apărea întotdeauna în
1) H. Nicolson : Tennyson, Pag. 9.
2) Lanson: Histoire illustree de la litterature francaise. Tome II. P.4 34

Profet, fără să bage de seamă că devenea astfel „the en
dless clergyman", uecinicul cleric, cuvântul este al lui H.
J. C. Grierson.
Pentru noi originalitatea poeziei lui stă mai cu seamă
în aceia că ea este de esenţă pur engleză. In parte anglosaxonă, în parte celtică, de o inspiraţiune totdeauna înaltă,
de o artă desăvârşită, de o forţă virilă unită cu o fantezie
şi o delicateţă aproape feminină, însufleţită de un puternic
sentiment naţional şi o tendinţă spre spiritualizare, ea are
o savoare specială, e poezia unui bard de Nord.
Anglia ne-a dat mulţi şi chiar mai mari poeţi. Pe nici unul
însă nu-l simţim aşa de îndrăgit de Nordul lui ca pe Tennyson.
„For bright and fierce and fickle is the South,
„And dark and true a n d tender is the North".
„Căci strălucit şi fioros şi schimbător e Sudul,
„Si 'ntunecat şi credincios şi iubitor e Nordul".

Ceaţa şi bruma Nordului s'au abătut şi au întunecat
de multe ori tristul său suflet de poet, dar credinţa a în
viat întotdeauna în el, o credinţă vie în rostul lumei aces
teia, în demnitatea muncii şi în misiunea artei de a
mobila gândurile şi a însenina inimile.
Şi dacă vântul bate acum cu oarecare tărie şi contra
acestui poet, să nu uităm şi să repetăm aci ce a spus
altădată Gosse despre el: „ Tennyson a fost o putere sta
tică, el a fost în stare prin vigoarea şi uniformitatea da
rurilor sale să ţie poezia engleză staţionară timp de
şaizeci de ani, un lucru absolut fără paralelă în altă parte ;
rezultatul diferitelor încercări de reformă în prozodie şi
stil în timpul erei Victoriene a fost de fiecare dată ceva
temporal. O explozie isbucnea, fumul trecea şi statuia lui
Tennyson rămânea exact unde fusese mai înainte".
Credem că această statue stă şi va sta încă multă
vreme dreaptă şi mândră deasupra piedestalului ei.
NOTA. — Opera dramatică a lui Tennyson nu intră in cadrul acestei
cercetări, Tennyson poetul find aceia ce ne-am propus o analiza.
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The worth of a biography depends on whether it is done
by one who wholly loves the man whose life he writes,
yet loves him with a discriminating love. Few of these
gossiping biographies are the man, more often the writer.

Tennyson.

Valoarea unei biografii atârnă de faptul de a fi scrisă
de cineva care iubeşte cu adevărat omul a cărui viaţă o
scrie şi totuşi îl iubeşte cu o iubire plină ae discernământ.
Puţine din aceste biografii — vorbării goale — arată omul,
mai adesea arată pe cel ce le-a scris.

Tennyson
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S'a scris mult asupra operii lui Tennyson, ') şi mai mult
asupra vieţii lui. Criticii englezi, de multe ori, nu despart
nici chiar în capitole diferite opera unui scriitor de viaţa
lui, convinşi că, fatal, cadrul în care s'a mişcat omul a
creiat, a influenţat cel puţin, atmosfera operii lui. Somersby,
Cambridge, Farringford, Aldworth sunt pentru cei ce se
ocupă de opera tennysoniană porţi ce se deschid pentru
ca ei să se apropie mai uşor de poet şi să-1 înţeleagă
mai bine.
Dar viaţa lui Tennyson este de o rară nobleţă. Voind
să cunoşti poetul ajungi — inevitabil — să iubeşti omul.
Dornic de singurătate, fără goană după onoruri şi pompe,
fără altă dorinţă decât de a scrie gândurile lui curate, viaţa
lui e o minunată viaţă de studiu, de cugetare, de artă, de
îndemn spre frumos şi bine. El e Poetul, el e Artistul, el
e Profetul.
Cu sufletul întotdeauna deschis pentru a înţelege şi a
iubi, când gloria a venit şi a încununat fruntea lui, el a
primit-o ca pe un oaspe ales, dar gloriei el nu i-a jertfit
„sacrele" lui ore de muncă, nici sufletul lui el • nu şi 1-a
închinat ei.
O carte piosă, scrisă cu iubire şi veneraţiune, Memoir
by his son *), apărută în 1897, povesteşte viaţa la Tennyson
an de ah. Ea ne pune la îndemână întreaga corespondenţă
a poetului, afară de scrisorile adresate de el prietenului
său, Arthur Hallam, distruse din nefericire de tatăl lui
Hallam la moartea acestuia. Tot în această carte se află un
1) Catalogul din British Museum indică vreo 250 de cărţi referitoare
la acest poet.
2) Memorii scrise de fiul poetului, Lordul Hallam Tennyson.
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jurnal al soţiei şi unul al fiului lui Tennyson, amândouă
privitoare la viaţa poetului, şi o sumă de memorii ale con
temporanilor ce l-au cunoscut şi l-au venerat.
Preţios isvor de date biografice şi interesante aprecieri
de cari nici un povestitor al acestei vieţi nu s'a mai putut
lipsi, el face ca figura poetului englez să o avem vie îna
intea noastră şi lui, în mare parte, se datoreşte deci şi
această sumară expunere.
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S'a născut în 6 Aug. 1809, într'un ţinut de sate liniştite,
de ţarini întinse, de dealuri verzi. Sătuleţul Somersby e un
cuib ascuns între pomi, pe panta unui deal împădurit din
Lincolnshire. Din depărtare se vede doar un turnuleţ gotic
şi ici şi colo câte un crâmpei de zid. Verdeaţă curată şi
proaspătă acoperă totul. Dacă te apropii vezi un mănunchiu de ulmi şi un râuşor care îşi uneşte apa lui vioaie
cu apa altui râuşor venit dinspre Holywell — şi pajişti în
florite despărţind căsuţele una de alta. Iar în curtea bise
ricii ciudate şi scunde cu turnuleţul gotic o cruce normandă
stă mărturie a vremurilor de demult, a stăruitoarei voinţi
de a trăi a poporului englez.
Casa preotului — the rectory — stă ceva mai la o parte
de celelalte case, despărţită cu un drum de pietriş şi un
gard cu două porţi pe lângă cari cresc narcişi mari galbeni.
Preotul satului era pe vremea acea însuşi tatăl poetului,
the Rev. George Clayton Tennyson (1778—1831), un om
oacheş, posomorât, mâhnit de a fi trebuit să îmbrăţişeze
cariera preoţească pentru care nu simţea nici o aplicare;
dar cetit, deştept, pasionat de studiu, cunoscător al limbilor
ebraice, siriace, latine şi greceşti. Alfred era al patrulea
din cei doisprezece copii ai lui: opt fii şi patru fiice.
Tennyson a vorbit în totdeauna cu duioşie de căsuţa
din Somersby ') pe care se înălţa rochiţa-rândunicii până la
fereastra camerii lui de copil, de sala de mâncare cu geamuri colorate, de frumosul cămin sculptat de tatăl său, de
1) Ode to Memory.
„Flow down, cold rivulet, to the sea", în amintirea râuleţului dela
Somersby.
17

biroul plin de cărţi, de perdelele galbene dela ferestrele ce
dau spre pajiştea verde, umbrită intr'o parte de ulmi, de
cealaltă parte de molifţi şi sicomori şi colorându-se în fund
cu şiruri de crini şi trandafiri la spatele cărora se ridicau
nalbele învoalte şi floarea soarelui. Dacă azi căsuţa cân
tată de poet pare mică şi oarecum meschină, trebue să ne
zicem că el o vedea cu ochii celui ce era strâns legat de
ea cu lanţul amintirilor scumpe. Mică căsuţă care trebuia
să adăpostească o sumă de popor : doisprezece copii (din
care unul, cel mai mare, muri de timpuriu), tatăl lor —the
stern doctor — şi mama, femeia uscăţivă, sfioasă şi blajină,
devotată soţului şi copiilor, şi dobitoacelor, o mulţime, de
care purta totdeauna mare grije şi avea mare milă. O ve
dem într'un tablou stând într'o cărucioară trasă de un câne
Newfoundland şi cetind copiilor ei. Elisabeth Fitche din
Louth (1781 —1865) fusese o frumuseţe a timpului. Avusese
douăzeci şi cinci de propuneri de căsătorie şi nu uita
aceasta nici la vârsta de optzeci de ani. Avea un humor
care făcea bucuria casei. Dar mai cu seamă mila ei de
animale ajunsese proverbială. Se zice că băeţii din sat bă
teau înadins câinii sub ferestrele ei, ca e a să iasă să le
dea bani, şi bietele dobitoace sa fie lăsate în pace, Intr'o
scrisoare adresată unei mătuşi în 1883 puetul scrie :
«Mama, care după cum ştii este una din cele mai angelice fiinţe d e
pe pământul acesta a lui Dumnezeu, făcând întotdeauna binele ca dintr'un
fel de intuiţie, merge destul de bine cu sănătatea, deşi e obosită de grijile
inevitabile unei familii atât de numeroase".

Poetul a descris-o de mai multe ori în versurile lui.
Poezia Isabel e portretul ei. In The Princess o regăsim iarăşi :
Si totuşi fu una prin care am iubit-o (femeia), una, — Nu învăţată,
decât în gingaşe îndeletniciri gospodăreşti. — Nu perfectă, nu, dar plină
de iubire. — Nu înger, dar o finţă şi mai scumpă, plină — De instincte
îngereşti şi răspândind fericirea în jurul ei... Ferice de acela cu o mamă
ca aceasta! încrederea în femee în sângele lui bate, credinţa in tot ce e
18"
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Uşor se naşte in el I Şi chiar de alunecă şi cade -

El sufletul

nu-şi va 'ngropa in t i n ă " . ')

Dela această mamă ne-a rămas, intre altele, o minunată
scrisoare adresată fiului ei Alfred, pe când acesta era în
plină glorie şi aplauzele criticilor şi mai marilor zilei nu-i
mat erau precupeţite. Iată-o : *)
Rose Manor, Well Walk
Luni, 10 Ian. 1860.

Prea scumpul meu Ally,
Am primit acum câtva timp o bună scrisoare dela Alan Ker pe care
o alătur aci, socotind că îţi va face plăcere să ştii şi tu ce spune el despre
ultimul, frumosul şi interesantul tău poem. Am într'adevăr cea mai mare
mulţumire fprecum crede şi el) văzând că volumul tău este străbătut în
întregime de spirit creştinesc.
v.
O prea scumpul meu Ally, cu câtă ardoare m'âm rugat ani de zile
ca milostivul nostru Mântuitor să mijlocească pe lângă Tatăl nostru Ce
resc ca Sfântul Duh să se coboare asupra ta şi să te îndemne să-ţi în
trebuinţezi talentul tău în căutarea prilejurilor p r i n care Sfântul lui
cuvânt pătrunde în sufletele celorlalţi. Prea iubitul meu fiu, cuvintele
sunt prea slabe ca să-ţi mărturisesc bucuria inimei mele văzând că tu
cauţi cu tot dinadinsul aceasta. Prea scumpul meu Ally, nimic nu poate
fi comparat cu mila cerească. N a m nevoe să te î n t r e g dacă şi tu crezi la
fel, scrierile tale sunt cea mai bună mărturie etc. e t c " .

Când mama e o femee ca
fie copiii fericiţi ? Şi Somersby e
şi de flori pe când, de departe,
de Nord şi ceaţa pluteşte deasă
1)

2)

aceasta se poate să hu
un colţişor plin de soare
se aude mugetul Mării
pe deasupra bălţilor din

„Yet was there one through whom I loved her, one
Not learned, save in gracious household ways.
Not perfect, nay, but full of tender wants.
No Angel, but a dearer being, all dipt
In Angel instincts, breathing Paradise.
Happy he
With such a mother I faith in womankind
Beats with his blood, and trust in all things high
Comes easy to him, and though he trip and fall
He shall not blind his soul with clay".
Memoir. Anul 1860
19

împrejurimile dinspre miază-zi... Iarna, în faţa căminului,
copiii ascultau poveşti minunate. Alfred fascina adesea
pe micuţii săi spectatori. Napoleon, Wellington, legendarele
figuri din basme, iată eroii povestitorului — deşi Somersby
era aşa de departe de lume încât chiar fraţii cei mari
nu auziseră nici măcar de bătălia dela Waterloo. Dar Alfred
povestea frumos şi juca cu atât talent în piesele pe care
le representau ei câteodată, încât părinţii lui socoteau că
el va ajunge actor. A păstrat darul acesta toată viaţa. Avea
un glas de o muzicalitate rară, o profunzime de ton şi o
putere de dramatizare uimitoare. Aceasta ajuta poetului
să-şi cetească poeziile lui prietenilor şi cunoscuţilor caii îl
vizitau aşa încât să le lase o amintire neştearsă. Nenumă
rate sunt mărturiile lor despre aceasta.
La şapte ani Alfred trebui să părăsească Somersby,
calda atmosferă de familie, care fu una din influenţele cele
mai adânci asupra lui. Fu trimes la şcoală, la Louth,
unde trăia bunica, mama mamei lui. Un profesor brutal
şi violent îi făcu urâtă şcoala pe care o aşteptase ca pe un
„rai". Regimul era aspru în şcoli pe atunci. Profesorul mi
cului Alfred, Rev. T. Waite, bătea copiii şi-'i teroriza. O fi
oftat de multe ori copilaşul după grădina lui de acasă, plină
de flori, dar nu rămase aci decât trei ani, pe care nu-i
uită însă uşor.
Se întoarse acasă în 1820 să înveţe, ca şi fraţii săi,
sub conducerea tatălui lor : Muncă serioasă şi inteligentă.
O scrisoare trimisă pe când era de 12 ani unei mătuşi
ale sale, Marianne Fytche, este o compoziţie care ne uimeşte
când ne gândim Ja faptul că e scrisă de un şcolar la o
vârstă atât de fragedă. E analiza literară a unei opere a
lui Milton, Samson Agonistes, cu referinţe la autori latini
şi o sumă de observaţii asupra limbei. Şi mai mult ne mirăm
aflând că pe la 10 ani Iliada, tradusă în englezeşte de Pope, era
lectura lui favorită, că el însuşi scrise sute şi sute de ver
suri în stilul lui Pope, că pe la 12 ani scrise şi o epopee
de şase mii (!) de versuri, în genul lui Walter Scott, iar pe
~20~

la 14 ani o dramă, The Devil and the Lady, pe care Charles
Tennyson, nepotul de fiu al poetutui, a publicat-o în Ianuarie
1930, după mai bine de o sută de ani dela compunerea ei.
Ititr'o zi capătă dela bunicul său o guinea (26 lei, pe
atunci) pentru o poezie. „Primul ban câştigat pe versuri
şi ultimul" zise bunicul, fără să fie însă şi bun profet.
Nu numai el ci şi fraţii lui se încumentau să scrie
versuri, şi chiar tatăl lor care, zice poetul, „putea scrie
versuri obicinuite cu multă dibăcie". Sora tatălui său,
Mrs. Matthew Russell, de asemenea avea înclinări poetice.
Dintr'o familie în care atâţia membri erau atraşi spre litera
tură Alfred singurul avea să devie ilustru.
Origina acestei talentate familii e încă puţin cunoscută.
Unii zic că strămoşii familiei Tennyson au venit de dincolo
de Humber, din partea de Nord-Est a Angliei şi că erau
Danezi. Dar erau o rasă de oameni oacheşi, şi Alfred Ten
nyson era atât de oacheş că nimeni pe continent nu-1 lua drept
englez. Toţi Tennysonii semănau dealtfel puţin a Anglo-Saxoni
şi mai puţin a Celţi. Hallam Tennyson, fiul poetului, crede
că culoarea oacheşă a pielei lor se datoreşte unui strămoş
Hughenot, rudă cu M-me de Maintenon ; iar criticul Harold
Nicolson sugerează că, poate, aveau ceva Semitic în ei r
sau chiar ceva din sângele Ţiganilor din Ungaria, din
Cehoslovachia. sau Polonia — lucru ce, zice H. Nicolson,
ar explica nu numai înfăţişarea fizică dar şi o parte inte
resantă din caracterul poetului: dorul lui de singurătate,
melancolia, obsesiunea spaţiilor largi în lumina umedă a
crepusculului, indiferenţa lui faţă de temperaturi reci, „ar
explică mult din tot ce este mai bun şi mai permanent din
geniul liric al lui Tennyson". Dar acestea sunt bine înţeles
numai presupuneri.
Cea dintâi amintire despre acest nume se găseşte pe
la 1343. Apoi, în 1528, John Tennyson dinRyall îşi exprimă
dorinţa ca corpul lui să fie îngropat în biserica All Hallows
din Skekelinge. Din acest Tennyson se scobora Michael
Tennyson din Lincoln (1721-95), bunicul tatălui poetului.
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Tatăl poetului, Rev. Dr. George Clayton Tennyson (1778—
1831J îşi amintea cum bunicul acesta îl luase odată în patul
lui şi-i povestise despre stele. Iar soţia acestui Michael
Tennyson, Elisabeth Clayton, era nepoata de fiică a lui Lady
Jane Pitt. Mai interesant, findcă este mai bine cunoscut şi
findcă a avut mai multă înrâurire asupra vieţii poetului,
este bunicul, George Tennyson M. P. of Bayons Manor
(1750—1835). îmbogăţit prin căsătoria sa cu Mary Turner
of Caistor, priceput el însuşi a face bani, proprietarul do
meniului Bayons Manor din vecinătatea orăşelului Tealby
avea doi fii. Dintre aceşti doi fii George Tennyson M. P.
prefera pe al doilea, Charles, din care cauză George,
întâiul născut şi tatăl poetului, fu desmoştenit în favoarea
fratelui său, căruia i se impuse să poarte de atunci îna
inte şi titlul d'Erincour, bătrânul pretinzând că famila Ten
nyson era înrudită cu vechea şi nobila familie d'Erincour
venită in Anglia cu Vilhelm Cuceritorul.
Ca o compensaţie pentru această desmoştenire, George
Tennyson fu numit, prin influenţa tatălui său, preot în
mai multe parohii: la Somersby, la Bag Enderby, la Benniworth şi la Great Grimsby. Tristă compensaţie, pentru
că forţat să trăiască între oameni puţin culţi, departe de
orice centru civilizat, cu o meserie pentru care nu era fă
cut, desmoştenirea aceasta îl apăsa ca o cumplită ne
dreptate. O melancolie, mai bine zis o mohoreală, îl cu
prindea deseori, şi accesele sale de violenţă îngrozeau pe
toţi cei din jurul lui. Se zice că micul Alfred, speriat
odată într'o asemenea împrejurare, alergă afară în întune
ricul nopţii, şi căzând în genunchi pe mormântul din curtea
bisericii imploră mila cerească plângând amar...
Acestui tată însă, care era respectat de toţi cei ce îl
cunoşteau, se datoreşte îngrijită educaţie primită de Alfred
şi fraţii săi. Tot ce învăţară ei ca limbi, arte, matematici,
ştinţe naturale, până ce se duseră la Cambridge, învăţară
dela el. D-rul Tennyson, un fel de arhitect, muzician, poet
şi om de ştiinţă, învaţă greceşte numai ca să poată fi pro-

esorul copiilor săi. Pasiunea lui pentru studiul naturii, gustul
lui" de a observa obiceiurile pasărilor, ale furnicilor şi ale
albinelor, ce exemplu pentru copiii lui! înţelegem de ce Tenny
son ajunse să cunoască aşa de bine lumea concretă şi de ce ştifinţa positivă îl atrase aşa de mult. Biblioteca tatălui său, mai
cu seamă, fu isvor de lumină : Shakespeare, Milton, Burke,
Goldsmith, Rabelais, Sir William Jones, Addison, Swift,
Defoe, Cervantes, Bunyan, Buffon, iată adevăraţii şi marii
profesori ai poetului Tennyson.
Vara familia Tennyson mergea la mare, de obicei la
Mablethorpe. Valurile Mării Nordului sunt aci uriaşe, urletul
lor asurzitor, furtunile sălbatice.') Era ţărmul lui favorit. Cu
ochii lui de copil privea ceasuri întregi de pe ţărmul ni
sipos şi trist al coastei din Lincolnshire albul crestelor în
spumate şi măreţia nemărginitului îi cuprindea tot sufletul.
Să nu ne mirăm deci că, contrar poeţilor şcoalei romantice
engleze care au cântat mai întotdeauna munţii, el, Tennyson,
a fost cântăreţul mării.
Primul volum de versuri apăru în 1826 purtând data
1827, Poems by Two Brothers,
tipărit de Jackson din
. Louth. Cei doi fraţi poeţi erau Alfred şi Charles.
Un editor de provincie se încumenta să publice plătind
suma de 20 lire sterlinge, 10 în bani şi 10 în cont, ver
surile unor copilandri de 1 7 - 1 8 a n i ! Revistele literare s'au
ocupat fireşte, prea puţin de apariţia acestei opere de ti
nereţe ! o mică dare de seamă în Literary Chronicle and
Weekly Review şi una in The Gentleman's Magazine. Era o
isbucnire de entusiasm tineresc, pe care tatăl nu o prea
aprobă şi bunicul dela Bayons Manor şi mai puţin. Poetul
însuşi mărturisi mai târziu că făcuse lucruri mai bune.
înainte de acest volum. Cu cele 10 lire însă, câştigate de ei. ti
nerii poeţi luară o trăsură şi după o plimbare de vre-o paispre...That in the distance overlooks the sandy tracts And the hollow
ocean-ridges roaring into cataracts (Locksley Hall).
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zece mile prin câmpuri şi livezi, ajunşi la Mablethorpe,
plaja cea favorită, ei «împărtăşiră isbânda lor cu vânturile
şi cu valurile».
Care era partea lui Alfred ? care a lui Charles ? 0 ches
tiune rămasă deschisă. Cum poeziile nu sunt copiate în ma
nuscris în totdeauna de cel ce le-a şi compus, — manus
crisul original se află actualmente la biblioteca din Trinity
College Cambridge — aceasta nu se poate şti. însuşi Alfred
Tennyson revăzând manusciisul mai târziu şi rămânând
surprins de unele frumuseţi poetice cuprinse în el, nu a
putut recunoaşte cu siguranţă care poezii erau ale lui
şi care ale lui Charles T.
Influenţa lui Scott, Ossian, Grey, Campbell, şi mai cu
seamă a lui Byron, este destul de vizibilă. Volumul a fost
retipărit în 1893, după moartea poetului. In această ediţie
apărută şaizeci de ani şi mai bine după cea dintâi, cu toată
grija fiului lui Tennyson de a da partea ce se cuvine fie
căruia din cei trei fraţi — căci de fapt şi Frederick con
tribuise cu câteva poezii, foarte puţine, — lucru nu e încă
pe deplin stabilit.
Perioada de studiu tihnit, de viaţă familiară, de tinereţe
liberă se termină aci. In 1828, 20 Februarie, Alfred şi
Charles părăsiră Somersby pentru a merge la Universitatea
din Cambridge. Cel care se despărţise o singură dată de
acasă — şi atunci la vârsta de 9 ani — cu greu se putea
simţi bine intre străini. Fratele său mai mare, Frederick, e
drept, era de un an în Cambridge unde şi câştigase o me
dalie pentru o odă în greceşte, asupra piramidelor, şi ştia
acum rosturile şi toată viaţa de student la Cambridge.
Şi nici nu venise singur, ci cu fratele său Charles. Dar
cum intrară în oraş, în Trumpington Street, în amurgul în
tunecat, un censor le ieşi în cale. Tinerii nu purtau încă
nici pelerina nici toca reglementară. Ii dojeni. Trist în
ceput ! Se inscriseră la Trinity College, unul dintre cele mai
mari şi mai renumite colegii din Cambridge, care se mân
dreşte de a fi adăpostit între zidurile sale pe Isaac Newton,

pe Bacon, pe Macaulay, pe Thackeray... La Trinity College
era înscris şi fratele poetului, Frederick,
O nostalgie cumplită îl cuprinse. Ti trebuia atmosfera
caldă de acasă, şi timiditatea, mai bine zis nesociabilitatea
lui, punea un zid între el şi tovarăşii lui cei noi. „Stau
singur ca o bufniţă în camerile mele ') (între mine şi stele
e numai un rând de ţigle). Tropotul cailor, huruitul roatelor,
strigătele studenţilor beţi şi ale oraşului ce pare el însuşi
îmbătat, se ridică spre mine ca murmurul mării. Nu ştiu de
ce, dar mă simt singur în mijlocul tuturor. Ţinutul e desgustător de plat, petrecerile aşa monotone aci, studiile Uni
versităţii aşa neinteresante, prosaice".
Acestea le scria mătuşei salej Mrs. Russell, puţin după
sosire. Sensibil, extrem de susceptibil, tânărul din Somersby
trebuia să sufere din cauza impresiei ciudate ce desigur
făcea asupra celorlalţi: înalt şi oacheş, stângaci, păşind
greoi şi dornic de singurătate. Trăsăturile feţii îi erau fru
moase, ochii blânzi, fruntea lată şi părul negru, mare şi
ondulat, iar mâna, — admiraţia sculptorilor — cu degete lungi
şi unghii pătrate. Blând ca un copil, dar mare şi puternic. Când
Thomson ') 1-a văzut întâia dată intrând în Trinity Hall a
zis : „Omul acesta trebue să fie poet". Si Fitz Gerald, prie
tenul lui de mai târziu, care nu-1 cunoscuse decât din vedere
la Cambridge, spunând impresia ce i-o făcea la Universitate :
„Mi-1 aduc bine aminte, uu fel de Hyperion". Iar Fanny
Kemble, poetă şi actriţă, care venea deseori să viziteze la
Cambridge pe fratele ei John : „Alfred Tennyson era eroul
nostru, marele erou din timpul nostru".
La Cambridge Tennyson legă prietenie cu Arthur Hallam,
o nobilă şi duioasă prietenie, care a fost inspiratoarea uneia
din cele mai profunde opere ale poetului.
Dar această bătrână universitate, întemeiată la 1231,
posedând colegii zidite de veacuri, mândre de vechimea
1) Rose Crescent, iar mai târziu
Building No. 57.
1) Profesor la Trinity College.
•25

Trumpington

Street, Corpus

lor, cu stilul lor gotic, cu capele în care dimineaţa stu
denţii ascultă evlavioasă muzică şi rugăciune înălţătoare de
suflet, cu frumoasele lor ferestre de sticlă colorată, cu bi
bliotecile lor savante, cu parcurile lor imense şi curţile
lor interioare de o admirabilă arhitectură, sunt adevărate
locaşuri d e cultură în care şi trupul şi mintea şi sufletul
se desvoltă în mod armonios. E o mândrie îndreptăţită a fi
aparţinut uneia din aceste glorioase instituţiuni. O nobilă
rivalitate între vechea Universitate din Cambridge şi şi mai
vechea Universitate din Oxford adună studenţii în societăţi,
pentru ca ei să se prepare cu mai mult temei pentru
viaţă, pentru misiunea socială ce au de îndeplinit.
Pe la 1830 aceste instituţii împărtăşeau idealurile po
litice ale vremii. Timpul de entusiasm nemăsurat, de avânt
romantic pentru drepturile omului, pentru libertatea nede
finită cu precisiune, pentru teorii abstracte, trecuse. Reform
Act din 1832 dase clasei industrialilor, a comercianţilor şi a.
financiarilor dreptul de vot. Burghazimea engleză ignorată,
dispreţuită până în preajma secolului al XIX, se întărea.
Epoca aceasta e o epocă de idealism practic, de pre
cise reforme politice economice şi legislative. Canning şi
Peel sunt eroii ei.
Poporul de jos, în miserie, pe care aceste reforme nu-1
ajutau întru nimic, se revoltă dese ori; în ferberea generală
el se da la excese : incendia ferme, da foc la grâne.
Intr'o poezie adresată lui Mary Boyle, Tennyson spune
cum el singur a ajutat să stingă un foc „to hand the bucket
from the well", pus la o casă de lângă Cambridge. Aceste
revolte ale sărăcimei punea în sufletul poetului mila pentru
cei in durere, dar şi oroare — şi a păstrat-o întotdeauna —
pentru revoluţie şi anarhie. Dacă spiritul de moderaţiune
care animă poesia Tennysoniană e o atitudine antipoetică
faţă de generoasele avânturi ale predecesorilor săi, idealul
lui este creat de însuşi instinctul rasei sale : dor de sănătate
fizică şi morală, iubire de tradiţie, admiraţie pentru eroi,
credinţă şi ideal creştinesc, convingere că progres înseamnă

înaintare înceată dela precedent la precedent „slowly
broadening from precedent to precedent".
In Cambridge, societatea căreia Tennyson s'a afiliat,
Cambridge Conversazione Society, cunoscută mai bine sub
numele de „The Apostles" (Apostolii), nume care i-a fost
dat mai întâi de alţii în zeflemea, dar care a fost adoptat
ca o cinste de membrii ei, este descrisă de Dean-ul Merivale cu părţile ei şi bune şi slabe:
„Legătura dintre noi, zice el, era formată de acelaş gust de intelec
tualitate, de aceleaşi studii, de aceleaşi aspiraţii literare; şi toţi am simţit,
cred, un stimulent în stima ce aveam unul de altul şi, poate, in oarecare
măgulire ce ne-o aduceam reciproc. Ajunserăm în curând — cum se în
tâmplă de obicei in astfel de coterii tinereşti — foarte orgolioşi. Înce
pusem să credem că aveam misiunea de a lumina lumea in ce priveşte
chestiunile intelectuale şi cele spirituale. Aveam anume principii, mai cu
seamă relativ la poezie şi metafizică, şi stabilisem anume idei în privinţa
cultului nostru. Coleridge şi Wordsworth erau zeii noştrii, iar Hare şi
Thirlwall erau socotiţi ca profeţii acestora, sau — mai bine — în această
celestă ierarhie, eu aş fi pus pe Shakespeare în fruntea tuturor şi aş fi
găsit un piedestal înalt pentru Kant şi Goethe".

Intre preocupările literare ale acestor tineri intra şi
aceea de a face pe Shelley mai bine cunoscut în Anglia,
în care scop au şi republicat opera acestuia Adonais,
regăsită la Pisa. Byron era în acest timp în declin. Aceia
ce mai cu seamă îi preocupa şi îi pasiona erau chestiunile
relativ la reformele religioase şi politice.
Discuţiile erau aprinse, animate însă în totdeauna de
generoasa ambiţie de a fi utile societăţii şi ţării lor. Această
asociaţie înjghebată la Cambridge dură şi după ce membrii
ei părăsiră Universitatea. Ei se întoarseră chiar de multe
ori între zidurile savantei cetăţi pentru câte o cină Apos
tolică sau se întâlniră la Londra, la clubul întemeiat de ei,
The Sterling Club. Când Tennyson intră în această so
cietate, în 1830, din ea făcea parte Sterling (autorul unei
opere asupra vieţii lui Bacon) şi promotorul acestei socie
tăţi, în cinstea căruia şi clubul înfinţat la Londra se nu27

mise Sterling Club, Milnes (viitor Lord Houghton), Trench
(viitor arhiepiscop de Dublin), Alford (viitor Dean de Can
terbury), Brookfield, Blakesley (viitor Dean de Lincoln),
Thompson (viitor profesor la Trinity) Stephen Spring Rice,
Merivale (viitor Dean de Ely) J. M. Kemble, Heath (întâiul
la examenul de matematici în 1832) Charles Buller, R.
Monteth, Tennant şi — Arthur Hallam.
Ei se întruneau regulat Sâmbăta după masă, în afară de
alte întruniri aproape zilnice în camerile unuia sau altuia
dintre studenţi, beau cafea multă, fumau tutun... Unul dintre
Apostoli sta în picioare lângă cămin şi propunea subiectul de
discutat. Tennyson vorbea de obicei puţin. El sta — aşa îl des
crie Douglas Heath —în faţa focului, cu pipa în gură, meditând
şi rar zicând un cuvânt — două în timpul discuţiei. Aceşti
zeloşi studenţi citeau pe Hobbes, Locke, Berkeley, Butler,
Hume, Bentham, Descartes, Kant. Ca subiecte de discuţie
se citează: „Au sau nu poeziile lui Shelley o tendinţă
morală?, „Origina răului", „Sursa sentimentelor morale",
„Rugăciunea şi persoana lui Dumnezeu". Tennyson era
Poetul acestei societăţi. In 6 Iunie 1829 el luase un premiu,
o medalie pentru poemul său Timbuctoo în versuri albe — o
inovaţie versurile albe pentru premiile Universităţii. Cu
acest titlu de premiat al Universităţii fu prezentat Apostolilor.
Cu disertaţiile nu se împăca. Când fu rândul lui să vor
bească, îşi pregăti în scris cuvântarea — asupra Fantome
lor — dar nemulţumit de ea o rupse chiar în momentul
când tovarăşii lui se pregăteau să vie să o asculte. Fu scutit
de disertaţii de atunci.
Influenţa acestei societăţi asupra poetului stă mai cu
seamă în acea că 1-a convins că el are, ca poet, o mi
siune de îndeplinit. Idea de Poet-profet aci a luat naştere,
înclinarea spre a moraliza, de foarte multe ori o stingherire a inspiraţiunei lirice, dă poeziei lui Tennyson ceva
formal şi rece, câteodată insă o amploare şi o majestate
de o rară nobleţă. Ori cum, în mijlocul Apostolilor această
idee s'a născut şi Poetul-profet aci a fost consacrat.

Dacă Tennyson represinta pentru acest grup de studenţi
viitorul poet al neamului, ei vedeau în Arthur Hallam viitorul
mare om de stat. O figură aproape legendară a rămas tâ
nărul Arthur, vecinie tânăr, căci moartea 1-a răpit la vârsta
de numai 23 de ani. Ar fi fost realizate nădejdile puse întrânsul de tovarăşii lui, cine o poate spune ?
Urma Dreptul şi făcea critice literare ; diplomă nu a luat,
ca şi Tennyson, şi ne-au rămas foarte puţine lucruri scrise
de el — dar despre inteligenţa lui vie, curajul lui, can
doarea optimismului său generos, mărturisesc toţi cei ce
l-au cunoscut; şi Gladstone, imparţial întotdeauna, cer
tifică acelaş lucru.
Era cu un an şi ceva mai mic ca Tennyson. Era fiul
marelui istoric Hallam. învăţase la Eton unde cunoscuse şi
se împrietenise cu Gladstone, viitorul ministru, cu care ră
mase prieten şi după ce acesta trecu la Oxford iar el
veni la Cambridge. Se înscrise la Trinity College pe când
poetul era în al doilea trimestru de Universitate, şi aci, cu
cultura lui, cu numele ce îl purta, cu distincţia lui, cu
accentul lui puţin italienesc fascină din- prima zi pe toţi.
Cu Tennyson se împrieteni numai decât. 0 prietenie plină
de duioşie, de încredere, de admiraţie reciprocă ii uni
strâns. „Cred", scrie Hallam lui Gladstone în 14 Sept. 1829,
„că Tennyson va fi cel mai mare poet al generaţiei aces
teia, poate chiar al secolului întreg"; iar pentru poet Ar
thur Hallam era raza care învie speranţa în clipele de
îndoială, era întruparea tinereţii cu puterea şi avântul ei
triumfător.
Hallam venea des în camerile lui Tennyson din Corpus
Buildings. Câte odată mergeau împreună la Somersby. Dela
o vreme Emily, sora poetului, o fată de vreo 19 ani, oa
cheşă ca întreaga familie Tennyson, atrăgea pe tânăr acolo
tot cât şi fratele ei. La Somersby, Alfred şi Arthur făceau
împreună plimbări lungi pe dealurile verzi, pe pajiştele
înflorite, şi seara se coborau din mica lor „vizuină" dela
mansardă să asculte cântecul la pian sau vocea surorilor
29

poetului. Tennyson cetea câte odată cu glasul lui melo
dios din Milton, Chaucer sau Spenser, sau Arthur Hallam
din Dante, Petrarca, Tasso sau Ariosto.
La Cambridge Tennyson, cu toate crizele lui când şi
când de pesimism acut şi melancolie, continua munca lui
de poet: citea clasicii, citea istoria, studia ştinţele naturale,
scria versuri şi le recita admiratorilor săi.
Fitz Gerald îşi amintea felul neîntrecut cum Tennyson
spunea Oriana, deasemenea cum poeziile Sir Lancelot şi
Queen Guinevere treceau din mână în mână. Şi vâslea, fă
cea scrimă sau pleca în lungi plimbări pe jos, până ce da
de un râuşor ce-şi clocotea apa voios la vale... Să meargă
pe jos, mult, departe, a fost aproape o pasiune pentru
Tennyson. Era ceva romantic în el care îl mâna pe dru
muri, departe de oameni,
In Iunie 1830 Effingham Wilson îi edita volumul de
versuri Poems chiefly Lyrical. Poetul, admirat până aci
de cercul Apostolilor, se presenta acum criticei mari; căci
dacă Poems by two Brothers putea fi considerat ca o
operă de copilăresc entusiasm, acest volum — cu toate că
autorul era numai de 21 de ani — avea cu totul alte pre
tenţii. El representa aspiraţiile tinerilor universitari şi ca
atare apariţia lui era aşteptată cu o vie emoţie. Cele
două mari reviste veterane Edinbourgh şi Quarterly îl
ignorară însă cu desăvârşire : un dureros episod din ca
riera poetului. Prietenii lui, în special Hallam, întâmpinară
în schimb volumul cu aclamaţiuni mai presus de meritele
lui; apropiară, în mod nesocotit, în Westminster Review,
numele lui Tennyson de al marelui Milton, comparând
poezioarele Nothing will Die, All Things will Die, cu //
Penseroso şi /'Allegro; Leigh Hunt scrisese în Tatler (Fe
bruarie şi Martie 1831) că dela moartea poetului Keats
nici o altă producţie literară nu se putea compara cu aceasta.
Christopher North (Profesor Wilson), competentul critic
de atunci, puse, într'un mod desigur nu prea blajin, lucrurile
^0~

la punct: 17 poezii erau declarate nule, Tennyson era to
tuşi recunoscut poet şi unele poezii ca Recollections
of
the Arabian Nights, Mariana, erau chiar lăudate ; epitete
cu totul disgratioase erau rezervate revistelor care lăudaseră fără rezervă aceste încercări poetice, şi mai cu seamă
lui Arthur Hallam.
Dar dacă Arthur Hallam nu se supără de aceasta, sen
sibilitatea poetului era prea fină pentru a nu se resimţi. In
zadar Arthur Hallam demonstra că critica lui Christopher
North in Blackwood nu numai că nu trebuia să-1 supere dar
că îi şi folosea făcându-1 cunoscut publicului, Tennyson răs
punse cu o epigramă puţin prudentă pe care marele critic
nu i-o iertă niciodată. ')
Mai curioasă e critica făcută acestui volum de Coleridge.
„Nenorocirea e " , — zice el, că a început să scrie versuri
când nu pricepe prea bine ce înseamnă o măsură de vers".
Dintre toţi poeţii englezi însă Tennyson şi Swinburne sunt
cei cari au instinctul ritmului şi măsurii până la excelenţă !
Jignirea poetului prin nerecunoaşterea talentului său nu
era însă să se oprească aci, şi Hallam Tennyson, fiul poe
tului, scrie în Memoir relativ la acest timp : „Entusiasmul
lui Arthur Hallam era demn de prietenia lui sinceră şi
devotată şi fu un bun sprijin tatălui meu in anii de întuneric
şi de depreciare care aveau să'vină în curând".
In vara acestui an cei doi prieteni făcură o excursie în
Pirenei, să ajute cu bani trimeşi din Anglia pe răsculaţi,
To Christopher North.
1) You did late review my lays
Crusty Christopher.
You did mingle blame and praise
Rusty Christopher.
When I learned from whom it came
1 forgave you all the blame
Musty Christopher.
I could not forgive the praise.
Fusty Christopher.
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aliaţii lui Torrijos, cel care se ridicase împotriva inchiziţiei
şi în contra tiraniei regelui Spaniei, Ferdinand.
Această expediţie e o faptă atât de diferită de tot ce
făcuse Tennyson în viaţa lui până atunci, încât nu ne-o
putem explica decât ca o acţiune dictată de prietenia ce
avea pentru Arthur Hallam. Dar mulţi dintre Apostoli
erau plini de simpatie faţă de aceşti revoltaţi şi, în conse
cinţă, însărcinaseră pe Arthur Hallam cu îndeplinirea
acestei periculoase misiuni. Guvernul englez însă, în mâna
căruia se afla Gibraltarul, spusese clar că Gibraltarul nu
putea fi loc de adăpost pentru cei răsculaţi în contra Spaniei.
Şefii răscoalei pieriră, iar 56 de răsculaţi, printre care şi
vărul lui Sterling, Boyd, şi unul sau doi „democraţi" din
Regent Street, fură prinşi într'o fermă din Fuengirola şi
executaţi milităreşte pe Esplanada din Malaga.
Din această neisbândită întreprindere poetul se întoarse
cu poezia Mariana in the South, scrisă într'o diligentă
între Narbonne şi Pepignan, cu o parte din Oenone scrisă
în valea Cauterets şi cu impresia — din trecerea prin
Franţa -— că Francezii sunt oameni veseli, dar că aerul
Angliei e mai plin de libertate şi că poporul englez e mai
plin de bun simţ.
In Februarie 1831, tatăl lui find bolnav, poetul părăsi
Cambridge fără să-şi fi luat vreo diplomă. Deşi nu fusese
un prea fervent entusiast al vieţii universitare, Tennyson
n'a rupt însă niciodată legăturile de prietenie făcute acolo.
Dar în 1831, când plecă din Cambridge, după o masă
luată în comun cu prietenii săi şi după o petrecere cu joc
şi râs în camerile din Corpus Buildings când, trăsura co
tind, ca ultimă impresie văzu frumosul chip al lui Thomson
luminat de lampa unui felinar de stradă, poetul simţi că
viaţa lui era legată de altceva, de altundeva. Somersby, cu
cămăruţa dela mansardă, the Darling Room, cu afecţiunea
caldă a alor săi, aceasta-i trebuia lui, şi poiana cu râuşorul
în vale şi marginea mării la Mablethorpe.
Tatăl său, dar mai cu seamă bunicul din Bayons Manor,
_
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voia ca Alfred şi ceilalţi fraţi ai lui — tineri fără de avere
— să facă carieră preoţească. Charles, al treilea fiu, se
supuse ; ceilalţi refuzară.
Când tatăl muri, în Martie 1831, momentul deveni critic
de tot, findcă bunicul era dârz, nti voia să dea nici un
ban, şi mijloacele de trai ale" familiei Tennyson erau foarte
reduse. Chestia locuinţei mai cu seamă era greu de re
zolvat. Mai putea familia Tennyson rămâne după moartea
tatălui în casa din Somersby, sau trebuia s'o cedeze noului
preot ? Lucrurile însă se aranjară, Noul numit se învoi să
se lipsească de casă, şi — până în 1837 — poetul şi
familia lui putură rămâne în ea. Iar bunicul din Bayons Ma
nor muri şî el în 1836 şi cu aceasta se puse un punct şi
chestiei relative la cariera preoţească.
In liniştea dela Somersby poetul îşi prepară noul său
volum de versuri. Până la publicarea lui câteva poezii c a :
No\ more, A Fragment etc. apărură în calendarul The Gem.
Era lucru obişnuit pe atunci publicarea de poezii în ca
lendare când cineva voia să se impună atenţiei publicului,
Arthur Hallam îl îndemna să lucreze tot mai mult în această
direcţie. Ii scrise' chiar odată dela Hastings că, fără să-i
ceară voe, el a trimes un sonet, Sombre Valley, lui Moxon,
care scotea pe atunci The English
Magazine.
Alfred şi Arthur se vedeau destul de des. In Februarie
1831 Arthur Hallam se logodi cu sora poetului şi un
an mai târziu — un an de aşteptare fusese impus de tatăl
lui Hallam findcă Arthur era numai de 21 de ani —
această logodnă fu anunţată în public. Era împlinirea unui
vis şi pentru Arthur Hallam şi pentru Alfred Tennyson :
prieteniei lor se adăoga legătura rudeniei şi Somersby de
venea un mic cuib de adevărată fericire.
Pe
făcură
bridge
des şi
ducea

vară cei doi prieteni fură împreună la Sheffield unde
noi proiecte literare. Hallam se întoarse apoi Ia Cam
să-şi continue studiile de drept. Din Cambridge scria
— când venea el la Somersby, când Tennyson se
la Londra unde stau şi vorbeau politică, teologie sau
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filosofie, în mica odăiţă dela mansardă ce da în „strada
cea lungă şi urâtă".
Şi într'o zi Alfred ceti tatălui prietenului său poezia
Oenone, dar pe când ajunsese numai pe la jumătatea ei,
cineva intră şi chemă afară pe marele istoric a cărui pă
rere era aşteptată cu atâta sfială.
Prietenii din Cambridge erau entusiaşti ca şi in trecut.
Charles Merivale scrie din Cambridge lui Thomson că ei
continuă să facă câte o şezătoare în fiecare zi, sică poezia
The Palace of Art e cetită fiecărui student de cum vine
după vacanţă, şi că Spedding o ştie pe dinafară şi 12 strofe
din The Legend of Fair Women. In Iunie Alfred Ten
nyson e cu Spedding şi Kemble şi Arthur Hallam în Lon
dra, cu pipa în gură ziua întreagă. Şi sunt cu toţii fericiţi,
cum erau odinioară la Cambridge, atât doar că nu era şi
Thomson cu ei.
In Iulie Tennyson e cu Arthur Hallam pe Rin într'o
excursie până la Bingen, de unde se întorc prin Aix la
Chapelle şi Bruxelles.
Şi în Decembrie 1832 Edward Moxon of 62 New Road
publică noul volum de poezii, Poems by Alfred Tennyson.
Apariţia acestui volum e o dată importantă în cariera lite
rară a lui Alfred Tennyson. Critica pentru a doua oară şi cu mai
multă înverşunare fu în contra poetului. Şi înainte chiar de a se
pronunţa critica savantă, tot publicul cetitor. Cine ar fi crezut ?
Se invoca „artificialitatea poeziilor", „obscuritatea", „meta
fizica lor searbădă", „stilul lor umflat şi pompos", „cu
vintele compuse după modelul german", etc., etc., etc. •
Christopher North nu se scobori a lua încă odată pana sâ
facă o dare de seamă, şi lovitura cea grea veni dela
revista The Quarterly (April 1833) sub semnătura lui
Lockhart. Zadarnic Arthur Hallam şi prietenii Apostoli
încurajară pe poet spunându-i că puterea lui creatoare
e mare şi originală, că măestria şi varietatea ritmurilor şi
minunatele lui îmbinări de sunete pentru redarea stă34

rilor sufleteşti aveau nevoe de o prealabilă educaţie a
gustului publicului pentru a fi înţelese, că însuşi arti
colul din Quarterly era inofensiv de oarece revista aceasta
era cunoscută la Londra ca având anumite idei politice şi
literare, lovitura era teribilă pentru sensibilii nervi ai poe
tului, cu atât mai mult cu cât articolul lui Lockhart era
nedrept, pătimaş, inspirat de Christopher North ca ur
mare a imprudentei epigrame apărută în acest volum !
Şi pentru mulţi, pentru foarte mulţi, revista
The
Quarterly era, cum spune un naiv bătrân squire din Lin
colnshire „a doua carte după Biblie".
Tennyson scrise o scrisoare lui Christopher North — un
fel de explicaţie puţin nemerită — ca să îmbune pe cel ce
se răsbuna : Era prea târziu. Şi el era aşa scârbit, aşa
adânc rănit, că se gândi să plece din ţara lui, să trăiască
într'altă parte, la Jersey, in sudul Franţei, în Italia...
Dar ce poate face cineva când este aşa de sârac şi are
numai 23 ani! Prin Martie 1833 Tennyson e în Londra cu
sora lui, Mary, şi Arthur Hallam. Colindă muzeele, vizitează
Turnul Londrei, Grădina zoologică, e t c
In Iulie e în Scoţia. Acolo îi scrie Arthur Hallam că
un dor neînţeles, fără raţiune, îl împinge să îi scrie şi că
în curând o să plece la Viena şi că a fost la Somersby şi că
t,ţi-am simţit lipsa, nu din dorinţa de mai multă distracţie ;
am fost foarte fericit, dar n'am fost niciodată la Somersby
fără de tine".
Şi Tennyson se întoarse sâ-şi salute prietenul înainte
de plecarea acestuia la Viena. Hallam plecă în August cu
tatăl său prin Tyrol şi Salzburg. Scrise din Viena în 6 Sep
tembrie 1833. Vizitase galeria de pictură şi cele două mari
Şi frumoase săli de pictura italiană îi umpluseră sufletul
de entusiasm. ,,Sunt şi două camere de Rubens", adaogă
e
li „dar ştiu că tu eşti un exclusivist şi nu-ţi place Ru
bens şi greşeşti, deşi stilul şi imaginaţia lui Titian se po
trivesc fără îndoială mai bine cu stilul şi imaginaţia ta decât
Rubens sau orice altă şcoală."
I
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Era ultima lui scrisoare. Muri în 15 Sept. 1833. lntr'o
cameră de hotel, singur, se odihnea pe o canapea, pe
când tatăl său îşi făcea zilnica lui plimbare. O mică vână
de lângă creer se rupse şi prietenul bun, tânărul în care
îşi pusese speranţele o generaţie întreagă, dispărea pentru
totdeauna, la 22 de ani.
Alfred Tennyson află despre aceasta la 1 Octombrie,
dintr'o scrisoare trimeasă de unchiul lui Arthur Hallam,
Henry Elton.
Urmară zece ani de tăcere, zece ani în care nici un
volum de poezii nu făcu să mai se vadă numele poetului
prin coloanele revistelor engleze.
Triste şi întunecate luni de iarnă la Somersby, când
sora plânge logodnicul perdut, când „printre frunzele în
gălbenite cad castanele la pământ", când orice calm este
doar „calmul disperării", când gândul urmează ultima că
lătorie a celui ce e adus mort, pe mare, in ţară... Corpul
lui Arthur Hallam, transportat dela Triest pe Mediterana, fu
adus în Anglia, şi înmormântarea lui se făcu în ziua de 3
Ianuarie 1834 în mica biserică din Clevedon, la gura râului
Severn, în. locurile unde copilărise altădată „in the places
of his youth".
Te sparge, o mare, te sparge
In pietrele-ti reci, cenuşii I
Şi-aş vrea ca gura-mi să spună
In mine ce gânduri învii.
De băiatul pescarului-i bine,
Cu sor-sa se joacă strigând !
Si de marinarul cel tânăr
Pe mal, in barcă, cântând.
Vapoare măreţe sosesc
P e mare, spre dealuri, în port.
Dar unde-i strângerea mânii iubite
Răsunetul glasului m o r t !
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Te sparge, o mare, te sparge
La poalele stâncilor reci
Blândeţea zilei însă ce-i moartă
Nu se va 'ntoarce p e veci I

Break, Break, Break,
On thy cold gray stones, 0 sea !
A n d I would that my tongue could utter
The thoughts that arise in me.
0 well for the fisherman's boy
That he shouts with his sister at play I
O well for the sailor lad,
That he sings in his boat on the bay.
And the stately ships go on
To their haven under the hill;
But o I for the touch of a vanish'd hand
And the sound of a voice that is still;
Break, Break, Break,
At the foot of thy crags, 0 sea I
But the tender grace of a day that is dead,
Will never come back to me.

Cu aşa cuvinte îşi mângâia durerea acel ce pierduse pe
prietenul inimei lui. Iar în poezia „The two Voices" se
sbate îndoiala despre rostul nostru pe lumea aceasta şi
tremură desnădejdea amară...
A still small voice spake unto me :
Thou art so full of misery,
Were it not better not to be ? ')•

In aceste sfâşietoare momente când Alfred Tennyson
simte că moartea i-a răpit sprijinul lui moral cel mai de
seamă, când durerea este aşa de mare că însăşi gândirea
amorţeşte, amintirea deschide încet poetului poarta ei de
1) Un glas mic şi slab vorbea în mine : — Eşti aşa de nenorocit —
N'ar fi mai bine să nu mai fii?
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aur şi trecutul învie mai blând şi mai frumos ca în tot
deauna... Un poem lung, In Memoriam, la care Tennyson a
lucrat 17 ani, scump mai presus de orice generaţiei care
1-a cetit cea dintâi, este prinosul adus memoriei lui Ar
thur Hallam şi opera prin care numele lui Tennyson şi a
lui Arthur Hallam au devenit nemuritoare. Aflăm din Me
moir că unele din elegiile acestei poeme au fost compuse
îndată după moartea lui Arthur Hallam : Fair ship that
from the Italian shore, With trembling fingers did we weave,
When Lazarus felt his charnel — cave, This truth came home
with bier and fall, The time draws near the birth of Christ.
Intre With trembling fingers şi When Lazarus felt a
scris prima încercare a poeziei Morte d'Arthur. Era un
indiciu bun, căci poezia aceasta epică de o înaltă va
loare artistică şi morală dovedeşte că poetul avea un fond
latent de optimism, care avea să-1 susţină în momentele
cele mai grele. Dar nu mai publică nimic până în 1842.
Pentru aceasta ar fi trebuit o energie care acum ii
lipsea. In afară de durerea pierderii prietenului său,
era jignit adânc şi înspăimântat de ura ce se pornise in
contra lui la apariţia ultimului volum. Volumul din 1833
coprinsese totuşi poezii ca „Lotos Eaters", „The Lady of
Shalott", „Mariana in the South", „The Palace of Art",
„The Dream of Fair Women", şi Arthur Hallam spusese
că acest volum era superior celui din 1830, Tennyson
crezuse şi el la fel, daria ce folosise aceasta ? Era puţin co
municativ din fire poetul, dar acum mai mult ca ori când
îi trebuia singurătatea : Somersby, în care la fiecare pas
regăsea amintirea celui dispărut, Mablethorpe — cu tristeţa
şi nesfârşitul întunecatelor valuri ale mării de Nord...
Sâ refaci ce ai crezul bun odată, ce a stârnit totuşi
râsul altora, este greu. Articolul lui Lockhart pe lângă o
serie de răutăţi arătase şi unele scăderi reale, şi Tennyson
îndrăsneşte acest lucru, să reia volumele apărute în 1830
şi 1832, poezie cu poezie, şi fără a urma docil sfaturile
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date de critici, ci bazându-se numai pe instinctul lui de
inimos, pe nesfârşita lui iubire de adevăr, de natură, de
umanitate, să corijeze sau să refacă unele din cele 56 poezii
ale primului volum şi din cele 30 din al doilea volum, să
înlăture definitiv câteva.
Ceea ce este demn de admirat — şi vom reveni asupra
acestui lucru — este că instinctul lui nu a greşit în această
încercare niciodată. Textele celor două volume comparate
cu volumul apărut în 1842 dovedesc lămurit cu câtă îngrijire
artistică aceste modificări au fost făcute, fie că textul ini
ţial a fost amplificat, fie că el a fost redus. Dar mai trebuia
un lucru: Trebuia şi o lărgire a orizontului. Dorind să-şi
bazeze de aci înainte poezia lui „pe interesele largi şi reale
ale timpului şi ale omenirei", trebuia să-şi complecteze
cultura. Acest dor de progres, care este una din caracteristicele cele mai interesante ale poetului, avea să-1 scoată
din letargia durerii, să-1 împingă ca pe marele Milton odinioară
spre „fresh woods and pastures new", spre orizonturi noi.
îşi făcu deci un program.de studii. Ciudat program
pentru un poet! Iată-1:
Luni
Marţi
Miercuri
Joi
Vineri
Sâmbătă
Duminică

Dimineaţa
După masă
Istoria
Nemţeşte
Chimia
„
Botanică
„
Electricitate
„
Psihologie animală
„
Mecanica
„
Teologia
„

A doua săptămână italiana după masă, a treia greceşte.
Acest program ne ajută să ne explicăm de ce poezia lui
Tennyson este aşa de savantă. Dacă cu o uşoară ironie
poetul a zis că Anatomia şi Geologie sunt „teribile muze", ')
1) Sind like a bird and be happy, nor hope for a deathless hearing.
Sounding for ever and ever? Pass on the sight confuses —
These are Astronomy and Geology, terrible Muses. (Parnasus),
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lor le-a consacrat totuşi o mare parte din timpul său
toata viaţa.
Departe de sgomotul lumii, cu durerea lui, Tennyson
se instrueşte şi se perfecţionează ; înălţătoare pildă. Dar anii
vin şi cu ei şi lucruri noi, o speranţă poate de mai- bine,
o nouă tovărăşie, un nou dor de viaţă. In Mai 1836 fratele
său Charles, singurul care se făcuse preot şi slujea în bi
serica din Tealby, se căsători cu Louisa Selwood. Alfred
Tennyson fu cavalerul de onoare al sorei mai mare a
Louisei, Emily Sellwood. O mai văzuse odată, mai de mult,
în 1830, când familia Sellwood venise dela Horncastle în
visită la Somersby. O văzuse la o cotitură de drum în pă
duricea Holy Well, pe când se plimba cu Arthur Hallam :
o fetiţă de vreo 17 ani, drăgălaşe, subţirică în rochia ei
cenuşie, mişcându-se ca „o rază de lumină pe drumurile
înfrunzite". Acum părea şi mai frumoasă.
O, fericită domnişoară de onoare, s'ajungi mireasă fericită! — Şi
dintr'o dată am aflat un adevăr plăcut. — Găci, pe când slujba cea du
ioasă te făcea să plângi — Eu te-am iubit pentru lacrima ce n'ai putut
ascunde. — Şi ţi-am strâns mâna ta în a mea şi am simţit că-mi răspundeai şi tu". 1 )

In anul următor se logodiră. Ce i-a oprit să se căsăto
rească timp de treisprezece ani ? ce i-a făcut să strice chiar
logodna în 1840 ? Numai faptul că Tennyson era sărac şi
n'ar fi putut susţine greutăţile unui menaj ? El nu încercă
nimic pentru ca să înlăture această piedică — acest argu
ment pe care îl aduce în „Memoir" fiul lui Tennyson
pare, oricum, cam ciudat. Dar Englezii sunt desigur oa
meni mai răbdători, ei ştiu să aştepte. Şi totuşi, se zice că
Emily Sellwood în urma ruperii logodnei s'ar fi îmbolnăvit.
1) O happy bridesmaid, make a happy bride !
And all at once a pleasant truth I learned,
For, while the tender service made thee weep,
I loved thee for the tear thou couldst not hide,
And preSt thy hand and knew the press return'd!"
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In 1837 familia Tennyson trebui să plece din Somersby ') şi
aceasta nu putuse fi decât o dureroasă despărţire. Charles
se însurase. Frederick care moştenise o parte din proprie
tatea Grimsby era la Corfu, de unde trecu apoi în Italia,
la Fiesole, lângă Florenţa, într'o vilă construită după pla
nurile făcute de Michel Angelo. Şi îi plăcea să se delecteze
ascultând în sala cea mare cele cincizeci de viori ale mu
zicanţilor de care se înconjurase. Un original.
Mama lui Tennyson „care guverna prin dreptul iubirii"
nu se pricepea la nimic în afară de casă, aşa că întreaga greu
tate a găsirei şi amenajărei unei noi locuinţe rămase în
sarcina lui Alfred. Se mutară la High Beech în Epping Forest,
unde rămaseră până la 1840, când trecură la Tunbridge Wells,
de unde iarăşi în 1841 se mutară la Boxley, aproape de Maid
stone. Căsuţa din Epping era drăguţă. Ca să o mobileze
poetul dădu probă de un sirtţ practic nebănuit. Camera lui
nu era la mansardă, cum prefera de obiceiu, ci era o
odaie mare deasupra sălii de mâncare, 'cu fereastra ieşită
în afară. Lângă casă un parc şi în parc un lac pe care
Tennyson patina adesea în haina lui lungă, albastră. Li
niştea 2) de care poetul avea mai multă nevoe ca alţii ca
să poată scrie — într'aceasta se potrivea cu Carlyle —
avea destulă aci. Doar vânturile erau rele. $i mamei poe
tului îi era aşa de u r â t ! într'o noapte de furtună Alfred
Tennyson o găsi căzută de groază pe podea, şi strigând:
„am să plec de aci, am să plec !"
Dar unul din avantajele mari ale casei din Epping era
că se afla în apropierea Londrei unde se putea întâlni cu
prietenii s ă i : Spedding, Fiţz Gerald, Heath, Kemble, Milnes.
Dacă poşta nu venea decât o singură dată pe săptămână,
totuşi, seara, cum ieşeai din pădurea Epping, luminile Lon
drei se vedeau „ca un trist revărsat de zori" ')
1) Vezi: In Memoriam Secţiile C şi CI şi Cil.
2) I require quiet and myself to myself more than any man when I write.
3) And at night along the dusky highway near and nearer drawn
Sees in heaven the light of London flaring like a dreary dawn. (Locks
'ey Hall).
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Câte odată Tennyson se ducea la Spedding în districtul
Lacurilor, unde se simţea foarte bine şi Spedding vru
odată să-1 ducă la Rydal Mount şi să-1 presinte bătrânului
şi venerabilului poet Wordsworth, şi Tennyson refuză. Şi lui
Spedding şi Fitzgerald le cetea acum dintr'un caet lung,
roşu/poeziile cele noi: Morte d'Arthur, Dora, The Gar
dener's Daughter, etc. şi Fitzgerald, aşa de greu de mul
ţumit, aproba tot mai des.
Nu publică, dar prepară volumul ce avea să apară in
1842. Milnes îl roagă să trimeată ceva pentru volumul pe
care vroia să-1 scoată Lord Northampton, The Tribute, în
folosul unui scriitor sărac, şi Tennyon refuză şi apoi trimete
O that t'were possible, duiosa poezioară din care avea
să crească mai târziu poemul Maud. Şi Leigh Hunt îl
roagă şi el să-i trimeată nişte versuri.
Mulţi prieteni ii credeau însă trăind sub aceiaş impresie a
infrângerii lui şi îl îndemnau, unii să se ducă la Praga unde
ar fi putut căpăta impresii noi, alţii — ca Venables — să
meargă la Cambridge unde ar fi găsit primirea cea mai caldă
şi cărţi câte ar fi vrut. Poetul îşi vede însă înainte de munca
şi sărăcia lui. De sărăcia lui auzim destul de d e s : Fit/.
Gerald îi oferă galant punga lui, ca un generos prieten ce
e ; poetul scrie logodnicei lui : „Poate o să vin pe coasta
din Lincolnshire — dar abia ştiu acum, drumul e aşa de
scump şi eu aşa de sărac ; şi tot ei: „Trebue să suferim
sau să murim. E mai uşor poate să murim, dar cu mult
mai puţin nobil". Când călătoreşte spre Leicester, merge
într'un vagon de clasa a treia, deschis, fără locuri de
stat jos, cu bare transversale ca „ţarcurile de animale".
Şi logodna cu Emily Sellwood se strică şi corespon
denţa cu -ea e întreruptă. Poetul şi familia lui se mută
acum (1840) la Tunbridge Wells, o „abominaţiune" scrie
poetul lui Rev. R. T. Tennant, colegul lui de odinioară
dela Cambridge şi care acum e în Italia, la Florerţa, ca
pelan englez. „Adesea m'am gândit să-ţi fac o vizită şi tot
de atâtea ori punga mi-a stat goală în faţă şi mi-a
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sfărâmat visul ce-mi făceam să te văd şi pe tine şi palatul
Pitti". Şi scrie că s'au mutat acolo sfătuiţi de doctor care
a găsit că acesta era singul loc bun pentru constituţia
familiei Tennyson. „Am încercat câteodată să-i conving pe
ai mei să trăim în stăinătate dar fără rezultat, şi nu mă
îndoesc că tu, din exilul tău, eşti de aceiaşi părere cu ei
că nu e loc mai bun pe lume ca o casă englezească".
Dela Tunbridge Wells familia Tennyson se mută la Boxley,
nu departe de Maidstone, ca să fie mai aproape de Park
House unde locuia familia Lushington cu care în curând
se şi înrudi. Edmund Lushington, savantul egiptolog, cu
noscător profund al limbelor greacă şi germană luă în căsă
torie pe sora poetului, Cecily Tennyson, căsătorie anunţată
la sfârşitul poemei în Memoriam. Parcul din prejurul casei
familiei Lushington e descris la începutul poemei The Princess.
Era o societate rafinată prin excelenţă societatea dela Park
House. Dacă chestiunile de pură actualitate: mişcarea dela
Oxford, întreaga controversă religioasă, mai că nu intra în
preocupaţiile ei, în schimb cultura clasică, tragediile greceşti
pe care Edmund Lushington le ştia ca şi când limba greacă
ar fi fost însăşi limba lui natală, Shakespeare, din care nu e
rând asupra căruia Henry Lushington să nu poată face
comentar savant, erau elementele conversaţiunilor zilnice.
Tennyson era mai în toate zilele la Park House, de obicei
grav şi tăcut. De multe ori cu câte un prieten ce întâlnea
aci: Milnes, Venables, Lear, de mai multe ori singur, por
nea pe şoseaua Pilgrim's Road sau prin satele din vecinătate.
La Londra se ducea destul de des după 1837. Dacă
prefera viaţa de ţară şi marginea mării, îi plăcea însă să
se plimbe şi prin Strand şi Fleet Street, în mijlocul asur
zitorului zgomot din centrul Londrei şi al furnicarului de
lume. Ii plăcea deasemenea să contemple de pe unul din
podurile Tamisei oraşul peste care ceaţa se lăsa uşoară
ca un văl alburiu şi din care Westminster Abbey apărea ca
° mistică întrupare a evului mediu... Sta când la un prieten
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când'la altul şi mesele le lua cu ei la restaurant, simţindu-se bine în mijlocul glumelor lor, până ce o fiisteţe deo
dată îi năvălea în suflet şi râsul lui nu se mai auzea. Mai
des mergea la Sterling Club (înfiinţat la 1838), unde întâlnea
pe Thackeray, pe Dickens, pe Forster, pe Landor, pe Leigh
Hunt, pe Rogers, pe Tom Campbell. Acolo întâlnea şi pe
Carlyle.
Carlyle publicase în 1837 The French Revolution şl
Sartor Resartus şi datorită prietenului său Ralph Emerson,
numele lui era bine cunoscut în America.
Prietenia acestuia pentru Tennyson se datora nu atât
admiraţiei pe care originalul filozof ar fi avut-o pentru vesurile poetului, cât mai cu seamă potrivirii lor de vederi
in privinţa problemelor mari ale vieţii. Carlyle a îndemnat
chiar cândva pe Tennyson să se lase de versuri şi să se
apuce de proză ; aceasta mai cu seamă înainte de 1842,
înainte de apariţia volumului la care poetul lucrase în tim
pul celor zece ani de nepublicare. Amândoi aveau acelaş
dispreţ de logică, aceiaş credinţă in puterea spirituală şi vir
tute. In faţa îndoelilor pe care noua ştiinţă şi noua teologie.
a sec. al 19-lea le sădeau în sufletul oamenilor, ei puneau
biruitoarea certitudine a adevărului intern, a divinaţiunii
mistice. Pentru Tennyson prietenia şi exemplul lui Carlyle
au fost un sprijin puternic, findcâ Tennyson suferea
cumplit din cauza atacurilor criticilor, iar Carlyle aveadârza.
încăpăţânare de a merge pe drumul lui, fără să-i pese,
de nimeni.
Dela 1842, intimitatea între ei spori şi buna Jane
Carlyle, devotata soţie, găsea pe Tennyson plăcut, cu
trăsăturile lui frumoase, cu inima lui generoasă, cu ceva de
boem în înfăţişarea lui. Dela Carlyle ne-au rămas două por
trete ale lui Tennyson : unul intr'o scrisoare adresată de
Carlyle fratelui său John în Septembrie 1840, altul făcut,
pentru Emerson. In cel dintâi zice:
Acum câteva săptămâni intr'o seară văzurăm pe poetul Tennyson ş'
pe Matthew Arnold stând şi fumând în grădină. Tennyson mai fusese pe
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aci, dar pentru J a n e era o cunoştinţă nouă... Alfred este un om frumos
cu trăsături pronunţate adânc, cu vederea slabă, cu faţa ca bronzul,'cu
părul în- dezordine, plin de praf, mirosind a fum, cu mişcări slobode,
par'că innoată încoace şi încolo cu multă îndemânare într'un element
articulat, să zicem într'un haos liniştit şi în fum de tutun. Din când în
când pare înalt, când se ridica în sus. Un om paoinic, ca un frate, cu
sentimente adânci.

A doua descriere :
Alfred este una din puţinele figuri engleze sau străine |un număr ce
nu cred că creşte) care sunt şi vor rămâne frumoase pentru mine, un
adevărat suflet de om, sau ceva foarte asemănător cu aceasta, căruia pro
priul tău suflet îi poate zice : Frate ! Mă îndoesc insă de va veni sau nu
să mă vadă. Adesea mă ocoleşte în scurtele lui vizite la oraş. Ocoleşte
de fapt pe toată lumea find un om singuratec — sunt oameni şi aşa —
trăind într'un element de tristeţe, purtând in el o bucăţică de Haos pe
care el o transformă în Cosmos...
Şi-a făcut educaţia la Cambridge, cu gând să se pregătească pentru
Drept sau Biserică. Devenind posesorul unui mic venit la moartea tatălui
său, preferi să se asocieze cu mama şi cu câteva din surorile sale, să
trăiască fără diplomă şi să scrie poezii. Tot aşa trăeşte şi acum, când ici,
când colo, familia lui find întotdeauna in apropierea Londrei, niciodată
in Londra, el insuşi făcând rare şi scurte vizite şi stând atunci în camerile vreunui vechi camarad. Cred că trebuie să aihă sub patru zeci de
ani. Un păr des, negru şi aspru ; ochi căprui care râd; o faţă masivă,
aquilină, foarte masivă şi totuşi foarte delicată ; o piele oacheşă, gălbue,
ai putea zice chiar că e un om din India ; hainele cinic de l ă b ă r ţ a t e ; cu
mişcări slobode ; fumează nemai pomenit de mult- Glasul Iui e muzical'
molatec, potrivit pentru râsul tare ca şi pentru ţipătul sfâşietor şi pentru
toate gama intre aceste d o u ă ; vorbă şi speculaţiune liberă şi bogată. N u
întâlnesc la pipă tovarăşi ca el in această decadă din urmă ! Vom vedea
ce o s'ajungă.

In 1842, când golumul de poezii refăcute şi complectate
cu altele noi apăru, recunoaşterea fu imediată, dacă nu atât
din partea publicului cititor, din cartea literaţilor englezi în
fruntea cărora erau Milnes şi Sterling.
Numele lui Tennyson ajunsese cunoscut prin 1837—1338
şi în America, căci Emerson dând de volumele din 1830
şi 1832 le trecuse prietenilor săi ; şi Hawthorne, M. Fuller,
Edgar Poe maieu seamă, îl citeau şi îl apreciau. Pe la 1841
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Tennyson auzi chiar că se pregătea în America o editare
a vechilor volume, un lucru care desigur nu '-ar fi mul
ţumit.
Edgar Poe şi Emerson în America, poetul Ferdinand
Freiligrath în Germania salutară cu entusiasm noul volum,
Spedding făcu în Anglia o entusiastă dare de seamă în re
vista Edinburgh (Aprilie 1843). La Oxtord numele lui fu pe
buzele tuturor, poeziile lui fură discutate şi interpretate, versurite lui fu ă traduse în latineşte şi greceşte. Tennyson fu
comparat cu Wordsworth. E de remarcat că până la această
dată numele lui Tennyson aproape nu era cunoscut la Ox
ford. Poeţii admiraţi acolo erau Shelley, Byron şi Words
worth, pe când unii studenţi se încumentau a scoborî va
loarea lui Milton. Aubrey de Vere scrie, mult mai târziu,
vorbind de Tennyson şi de Oxford din acel timp : ..mi se
pare că aud încă glasurile ce acum sunt de mult stinse
repetând vers de vers aceste poezii pe care abia le pot ceti
fără să revăd în faţa mea, cu accentul şi figura lor, prie
tenii din „zilele ce acuma nu mai sunt".')
însuşi bătrânul Wordsworth zice despre Tennyson: „el
este desigur primul dinire poeţii noştrii în viaţa", iar Carlyle îi scrie în 7 Decembrie 1842 :
„Unde te-o găsi această scrisoare să te găsească cu bine, să te ajungă
ca o prietenească salutare. Am cetit chiar acum poeziile d-tale. Am cetit
unele din ele de mai multe ori şi am de gând să le citesc încă şi de ma«
multe ori până ce ele vor ajunge poeziile mele. Acest lucru cu toate con
secinţele lui este de aşa mare importantă pentru mine că nu îl pot păstra
singur ci trebue să ţi-1 împărtăşesc şi dumitale. Dacă ai şti care au fost
legăturile mele cu acest lucru ce se cheamă „Poejie" engleză atâti amari
de ani, ai considera aceasta ca ceva foarte surprinzător. Intr'adevăr, de mult
n'am simţit că bate cu adevărat inima unui om într'o carte engleză, în ver
suri sau în proză, cum simt in aceasta. O luptă vitează, adevărată, o inimă
biruitoare, tare ca a unui leu şi totuşi blândă, iubitoare, plină de mu
zică : aceia ce numesc eu o sinceră inimă de cântăreţ— Versurile acestea
(Ulysses) nu mă fac să plâng, dar pe când citesc simt lacrimi în mine
1) Tears, idle tears
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care ar umple lacrimatorii întregi Vino când le intorci la Londra să stăm
şi să fumăm o pipă împreună. Să spunem câteva cuvinte, sau multe sau
nici unul, nu-i nevoe să fie o pipă elocventă.
Al dumitate,
Caiiyle.

Volumul acesta cuprindea pe lângă alte poezii publicate
deja, câteva din poeziile cele mai bune ale lui Tennyson :
Sir Galahad, Sir Lancelot and Queen Quinevere, Ulysses,
Morte d'Arthur, The two Voices, Dora,Locksley Hall, St. Si
mon Stylites, The Beggar Maid, etc.
Doi ani după această isbândă găsim totuşi pe Tennyson
bolnav, cu nervii sdruncinaţi, la Cheltenham, urmând un
tratament de hidroterapie. Tennyson posedase o mică pro
prietate la Grasby, Lincolnshire, şi moştenise vreo 500 lire
sterlinge dela o mătuşe a lui Arthur Hallam. Un doctor
care locuia aproape de Beech Hill, doctorul Allen, intrase
în intimitatea familiei Tennyson şi ajunsese să-i entuziasmeze
pe toţi pentru o încercare comercială a lui, sculptatul lem
nului cu maşina. Aşa de mult îi entusiasmase încât Alfred
Tennyson îşi puse tot avutul lui in această întreprindere şi
îndemnă şi pe fraţii şi surorile lui să contribue la aceasta.
J
Dar afacerea nu reuşi. Alfred pierdu tot ) şi fraţii şi su
rorile lui părţile cu care aceştia contribuiseră. Prin aceasta
proectele de căsătorie perdeau orice putinţă de realizare.
O stare de melancolie atât de acută îl cuprinse încât prie
tenii lui începură să se îngrijească de însăşi viaţa lui.
In 1845, prin intervenea lui Carlyle şi a lui Milnes, Ro
bert Peel îi acordă o pensiune de 200 lire anual pentrucă
„a închinat scopurilor nobile mari forţe intelectuale". Pen
siunea aceasta care fusese cerută şi pentru Sheridan
Knowles îi atrase o polemică în versuri cu Lyton Bullwer,
1) O parte din ce perdu ii fu dat inapoi de generosul său cumnat,
care asigură viaţa d-rului Allen pentru o parte din datorie. Doctorul
muri în 1845.
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care susţinea pe Sheridan Knowles, polemică foarte puţin
pe placul lui Tennyson care fugea întotdeauna de răutăţi
şi duşmăniri. „/ hate spite", urăsc răutăţile, el a repetat
aceasta toată viaţa. Pensia aceasta, cu toate micile inconve
niente de pensionat—Tennyson nu le-a simţit mai d e l o c —
permise poetului să poată călători din când în când. In 1846
merse în Elveţia cu Moxon, în 1848 în Scoţia. Cu Aubrey
de Vere, Spring Rice şi The Knight of Kerry merse în ItaliaApariţia poemului The Princess în 1847 — in care cu
mijloace poetioe şi intr'un mod glumeţ trata despre ches
tiunea socială a drepturilor femeii, deşi nu fu salutată cu
prea mult entusiasm de revistele literare, plăcu cititorilor
foarte mult şi Tennyson deveni popular.

Sunt unii ani fericiţi in viaţă. Anul 1850 este pentru
poetul Tennyson anul cu noroc. In acest an el publică In
Memoria/n, se însura şi fu numit poet-laureat, în locul rămas
vacant prin moartea lui Wordsworth. Dela această dată
viaţa lui fu un drum de glorie din ce în ce mai mare, nu
mele lui ajunse tot mai mult un simbol în faţa căruia An
glia întreagă avea să se prosterne.
Poemul Im Memoriam, alături de versuri duioase inspi
rate de sentimentul durerii personale pentru moartea prie
tenului perdut, aducea rezolvirea unei probleme de ordin
filosofic şi religios, împăcarea datelor Ştiinţei cu intuiţia
Credinţei. Poetul, in limba poeziei, aducea mângâetoarea
afirmare că viaţa nu sfârşeşte aci, că ea se perpetuează şi se
perfecţionează în altă lume mai bună şi mai largă. Poemul
i

—

48 ~

acesta era după părerea lui un fel de Divina Comedie care
se sfârşeşte cu bine. Frica, îndoiala, suferinţa găseau adă
post în credinţă şî iubire.
Zadarnic unele periodice, în special The Times, căutau
să ponegrească poetul. Opera aceasta răspundea arzătoa
relor dorinţi ale unei generaţii chinuite de noile aserţiuni
ale Ştiinţei. Ea da liniştea sufletească.
Moxon, editorul lui Tennyson, promisese să servească
poetului un venit „onorabil" dacă s'ar învoi să publice
acest poem. In luna Mai 1850 apăru prima ediţia a elegiilor
şi Moxon oferi 300 lire anual. Odată cu acest sprijin
material dispărea şi cauza care făcuse ca logodna cu Emily
Selwood să fie desfăcută. După zece ani de despărţire
Tennyson şi Emily Selwood se relogodiră. Cununia se făcu
în ziua de 13 Iunie 1850 şi fu dintre cele mai simple. In
biserica Shiplake, cu atâtea admirabile sculpturi în stejar,
cu atâtea rămăşiţe preţioase de artă medială, „pacea Dum
nezeiască" intră în viaţa poetului când el se uni în faţa
altarului cu Emily Selwood. îndată după cununie ei plecară
la Weston-super-Mare pentru ca, ajunşi la Clevedon, să se
plece în faţa mormântului lui Arthur Hallam. Considerau
aceasta o sfântă datorie. De acolo porniră la Glastonbury,
patria regelui Artur, eroul legendelor celtice. Pe u r m ă m e r seră în regiunea Lacurilor.
Femeia pe care Alfred Tennyson şi-a ales-o de tova
răşe era plină de însuşiri sufleteşti. Ca şi J a n e Carlyle ea
ştia să se devoteze. Delicată şi nobilă ea a înconjurat pe
poet cu blândeţea unei îngrijiri de fiecare minut. „Sunt mân
dru de inteligenţa ei" zicea Tennyson vorbind de so
ţia lui. Ea îi copia poeziile, ea răspundea la nenumă
ratele scrisori adresate poetului, cu ea discuta Tenny
son asupra operii iui poetice. Sentimentul de nelinişte
care predomina în prima parte a vieţii poetului se atenuează
acum din ce în ce mai mult şi, în consecinţă,arta lui devine
din ce în ce mai senină. Emily Sellwood are partea ei în
această transformare.
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Poetul era de 41 de ani, Emily Sellvvood de 37. Nu
mai erau tineri dar aveau înaintea îor patru zeci şi doi de
ani de bună tovărăşie. O poezie, Dear, near and true, şi alte
două scrise în ultimii ani ai vieţii, Roses on the tenace şi
Jane Bracken and Heather, sunt dedicate ei. Câteşi trele
vorbesc de aceiaş statornică iubire a poetului pentru această
devotată femee şi o duioşie rară vibrează în ele.
Numirea în postul de laureat pare a se datori mai cu
seamă faptului că Prinţul Consort fusese atât de impresionat
de In Memorlam încât stărui pe lângă Regina ca această
distincţie să fie acordată lui Tennyson după cum se zice
că pensiunea acordată lui de Robert Peel se datora fap
tului că Robert Peel cetise poezia Ulysses în momentul
când trebuia să hotărască între Tennyson şi Sheridan
Knowles.
Fusese vorba încă din 1843, la moartea lui Southey, ca
postul de poet-laureat al Angliei să fie dat lui Tennyson.
Dar pe atunci poetul nu se prezintă decât cu volumul său
din 1842, pe când Wordsworth avea o glorie bine stabilită.
In 1850, la moartea lui Wordsworth, acest post fusese
oferit blajinului poet Rogers care, din motive de bătrâneţe,
îl refuzase. Dintre cei patru noi candidaţi: Leigh Hunt,
Knowles, Taylor şi Tennyson, cel mai popular era — fără
îndoială — Tennyson, cu toate că era înscris al pa
trulea pe lista prezintată Reginei de Lord Russell. Postul
fu oferit lui Tennyson „pentru ca numele poetului numit
să facă cinste funcţiunei de laureat" zice scrisoarea trimisă
în numele Reginei de C. B. Phipps. Era o surpriză pentru
Tennyson care nu solicitase această cinste. După o zi de
gândire acceptă şi titlul îi fu decernat în mod oficial în ziua
de 19 Noembrie.
Cetim într'o scrisoare a lui adresată lui Rev. T. H.
Rawnsley :
Iţi mulţumesc pentru felicitările D-tale referitor la titlul de laureat.
Am fost sfătuit de prietenii mei să nu declin această onoare. Eu n'am

"To-

nici o pasiune pentru Curţi ci o mare iubire pentru singurătate. Cred
că venitul e de abia 100 lire pe an şi prietenul meu R M. Milnes imi
spune că costul brevetului şi hainele de ceremonie ii vor înghiţi pe un an
intreg... Aştept un moştenitor — fără moştenire — prin Martie sau April.
Bănuesc că va trebui să-i pun deoparte leafa mea de laureat, cum făcea
odinioară Southey.

Şi, poetul se stabili la Chapel House, Montpellier Row,
Twickenham, într'o casă cu o foarte frumoasă şi veche scară
de stejar, în capul căreia era un episcop ce par'că bine
cuvânta.
Cât despre haina de Curte de care avea absolută nevoe pentru „Salutul de dimineaţă" în ziua de 26 Februarie,
bătrânul şi bunul Rogers i-o oferi pe a lui. Ea fusese pur
tată şi de Wordsworth.
In Iulie poetul şi soţia lui făcură o călătorie în Italia.
Amintirea acestei călătorii o găsim în poezia The Daisy de
a cărei cadenţă Tennyson era aşa de mândru.
O
In
In
Of

Love,
lands
lands
olive,

what hours were thine and min^
of palm and southern pine,
of palm, of orange blossom,
aloe, and maize and vine etc. ')

Iubita mea, ce ceasuri fură pentru tine şi pentru mine — In ţara
palmierilor şi a pinilor de miază-zi, — In ţara palmierilor, a florilor de
portocal, — A măslinilor, aloesilor şi a porumbului şi a vinului, etc.

Titlul de laureat da o strălucire numelui poetului la care
poporul' englez, nu rămase insensibili. Volumele editate de
Moxon se vândură din acel moment din ce în ce mai mult,
aşa încât cu banii câştigaţi numai pe volumul cuprinzând
poemul Maud şi alte şapte poezii, intre care vestita Odă
la moartea Ducelui de Wellington, fu cumpărată casa în
care poetul se stabili din 1853, Farringford din Insula
Wight, şi de care sunt legaţi anii lui cei mai fericiţi. Aci
1) Al doilea fiu, Lionel, in 1854
'
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i se născu şi un fiu în 11 August 1853 pe care îl bote
zară Hallam, în amintirea !ui Arthur Hallam.
Insulei Wight i se zice „grădina'Angliei" pentru yerdele
ierbii sale, pentru mulţimea florilor. Aerul ei e blând, ma
rea albastră. Anglia nu mai e aci ţara cetii, a crepuscului
trist dela marginea oceanului întunecat şi rece, a imenselor
mulţimi din oraşele înegrite de fumul nenumăratelor fabrici
— aci ierburile cresc nebune şi parcurile se răsfaţă într'un belşug de soare şi lumină. Pentru poetul Tennyson
Farringford avea meritul suprem: departe de lume —
aproape de mare. Ne place descrierea D-nei Thackeray
Ritchie. 2 )
„Eram pentru prime oara in Insulă cu oamenii de acolo. M'am plimbat
cu Tennyson pe dealul High Down, mergând prin iarbă, ascultând vorba
lui, pe când pescareii veneau sburând din coastă şi atingeau marginea
stâncilor cu piepturile lor iar haina poetului bătea măsura adierilor vân
tului dinspre apus. Casa Farringford părea ea însăşi un palat fermecat, pe
dinafară cu pereţii verzi, pe dinăuntru cu pereţii plini de poveşti. Dante
cu nasul lui solemn şi cununa pe frunte atârna pe un perete, Italia stră
lucea deasupra uşilor dela intrare, chipuri de prieteni erau înşiraţi pe co
ridoare, cărţi umpleau rafturile şi o lumină purpurie plutea pretutindeni.
Fereastra în ogivă a salonului era plină de frunze verzi şi aurii, de cân
tecul pasărilor şi de al mării din depărtare".

Şi în jurnalul soţiei poetului cu data de 30 Aprilie

1856:

„Azi dimineaţă am primit o scrisoare dela D-l G. S. Venables prin
care ne spune că d-l Chapman declară că totul e în regulă relativ la
Farringford. Am convenit să cumpărăm. Cred deci că acum casa aceasta
acoperită de iederă ce stă între pini e a noastră. A m fost la păduricea de
sălcii: ce frumoase zambile, orhidee, brânduşe, margarete, rosmarin şi iarba
cocoşului 1 Si cireşii sălbateci cu flori ca zăpada şi curpenii albi cu „măr
găritarele lor de M a i ! " Parcul a fost plin multă vreme de aglice şi grozomă înflorită. Ulmii sunt o coroană de aur la piciorul dealului de lângă
mare. In partea de miază noapte a casei castanii sunt in floare şi merii
acoperiţi de muguri trandafirii. A. a terminat de săpat stratul pentru rododen
droni. Un sturz cânta intre privighetori şi alte pasări ca şi când ar fi zis
sunt „nebun de bucurie''. La scăpătatul soarelui verdele poleit al copacilor,
2) Mrs. Thackeray Ritchie : Records
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strălucirea înflăcărată a crestei dealurilor Blackgang şi St. Catherine şi
malul roşu al râului de altădată alăturea de albastrul de topaz al mării
(priveliştea ce avem din salon) sunt o minune de frumuseţe".

0 viaţă de ţară în cadrul colorat al naturei,- fără alte
îndatoriri sociale decât vizitele prietenilor, destul de nu
meroşi e drept. O viaţă patriarhală : Casa, grădina, săracii...
după masă cositul ierbii, maturatul frunzelor, nivelarea pie
trişului... Florile — o încântare perpetuă.
Poetul lucrează acum la un dicţionar de horticultura si cum
pără un binoclu să observe păsărelele ascunse în cedri şi
brazi. Cu geologul Keeping, care stă şi el în Insulă, pleacă
de multe ori în interesante cercetări. Când vine Fitzgerald ')
ca in 1854, şi stă câte o săptămână întreagă, Fitzgerald
schiţează, Tennyson # sapă în lemn. Şi seara Fitzgerald cântă
din Mozart sau traduce pentru poet ode persane a căror
litere Tennyson cu ochii lui slabi nu le putea citi. Zilele
cele mai bune de lucru sunt la începutul primăverii când
„natura ae trezeşte din somnul cel lung de iarnă".
Viaţa aceasta convenea perfect geniului poetului. Dacă
poezia singurătăţii şi a îndoielii, mai dramatice desigur,
dispare aproape. în vecinătatea „mesei de -ceai dela
Farringford", ca să ne exprimăm ca H. Nicolson, este o
poezie a seninătăţii, a armoniei, a umanului şi a sănătăţii
pe care Tennyson ne-a făcut să o simţim cu o amploare
şi o majestate neîntrecută. Iar nota lirică, aşa de simpatică
în opera lui Tennyson, nu dispare niciodată.
In acest colţ englezesc poezia lui ia o culoare mai lo
cală, mai naţională; iar poporul englez răspunde cu un en
tuziasm tot mai sincer şi tot mai mare. In 1853 studenţii
din Edinbourgh *) îl roagă să primească a le fi Rector şi
Tennyson se scuză şi nu primeşte această cinste. Când în
1854 apare poezia The charge of the Light Brigade, care
1) El a tradus, cu o aită admirabilă, poemp Rubayat de Omar
Khayyam, poetul persan dela sfârşitul sec. Xll-lea.
2) In 1855 Universitatea din Oxford ii oferi titlul de Doctor şi stu
denţii îi făcură o călduroasă ovaţiune.
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glorifică sentimentul de datorie şi vitejia armatei engleze
în răsboiul din Crimeia, numele lui e rostit de toată su
flarea engleză cu o emoţie pe care nu a mai stârnit-o de
cât — mai târziu — poeziile naţionale ale lui Kipling. In
1859 primele patru Idile ale Regelui pun lacrămi în ochii
celor mai pretenţioşi cetitori, iar în 1864, când publică
Enoch Arden şi poeziile în dialectul Lincolnshire, în care
descrie viaţa pur engleză a fermierului, a pescarului, a
preotului, a boernaşului de ţară, şaizeci de mii de volume
se vând numai decât. Tennyson e acum „Poetul Poporului".
Nici o operă a lui — în afară de In Memoriam — nu fusese
atât de populară.
Legenda tennysoniană creşte în consecinţă. In atmosfera
de cult, de reverenţă adoraţiune de care poetul e încon
jurat, gesturile cele mai mici din viaţa lui iau proporţii
exagerate. Nesfârşite şiruri de pelerini vin să vadă, câteo
dată să zărească numai, figura sau haina poetului. Bieţi
curioşi pe care Tennyson i-a urât întotdeauna pentru lipsa
lor de discreţie şi de bun simţ ! Dela o vreme sunt aşa de
mulţi şi vin atât de des încât Tennyson se hotărăşte să
facă o altă casă într'un loc mai retras, mai la adăpost de
inoportuni. Puţini oameni puneau mai mult preţ pe inti
mitatea familiară. Cărţi, flori şi câţiva prieteni, aceasta dorea
Tennyson ; dar aceasta acum, în plină glorie, era o impo
sibilitate. Ca să scape de jurnalişti, de turişti, de solici
tatori şi de interwiev-uri, şi findcă umezeala din Freshwater
Bay nu priia soţiei sale, foarte delicată ca sănătate, şi
findcă el însuşi suferea de friguri, construi Ald\vorth. Cum
pără un loc la Blackdown, lângă Haslemere, în Surrey,
care îl ademenise ; puse temelia în 23 Aprilie 1868 şi casa
fu gata în 1869. Clădirea se înalţă frumoasă, cu o minunată
poartă gotică şi o terasă mare de pe care ochii se odih
neau pe şesul împădurit din Sussex până la „marea in
violabilă" şi pe care au stat poeţi, savanţi, prinţi de sânge
regal, mari oameni de Stat, celebrităţi din alte ţări străine,
şi pe care atâtea glasuri înţelepte au răsunat...
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Pe pragul uşii dela intrare scrise în mozaic în limba
celtă: Gwyt 'yof erbyn y byd adică: Adevărul în luptă cu
Lumea.
Dar de turişti nu scapă. Cităm din H. Nicolson :
„Turiştii soseau cu sutele la Haslemere. Corespondenţi anonimi şi oa
meni care se făleau cu numele lor se scoborau la stratagemele cele mai
josnice pentru ca să capete un autograf sau o părere a poetului. Zilele lui
de naştere aveau pentru ei măreţia unor sărbători naţionale. Compatrioţii
lui îi trimiteau daruri: miere, scaune de grădină, bucăţi întregi de stofă ;
botezau lacurile din Noua Zelandă cu numele lui, botezau ţarinele din
sudul Africei cu numele lui; exploratorii alegeau stâncile hiperboreene
cele mai depărtate pentru a le da numele Laureatului ; horticultorii se fo
loseau de numele lui pentru a da suprema strălucire trandafirilor lor cei
mai frumoşi; fiecare mişcare a lui, fiecare faptă, hainele lui, câinii lui,
bastonul lui, tutunul lui, erau descrise şi trâmbiţate în jurnalele ilustrate ;
oameni foarte serioşi mergeau la Somersby, Mablethorpe, Cambridge, Clevedon, Epping, t heltenham şi Freshwater, şi ore întregi chestionau plu
garii din Lincolnshire sau pescarii din Grimsby ; publiciştii puneau repede
mâna pe rezultatele cercetărilor acestora şi librarii expuneau în vitrine
volume legate cu multă îngrijire cu astfel de titluri: „Casele şi locurile de
predilecţie ale familiei Tennyson" sau: Dări de seamă asupra expediţiilor
pline de smerenie în Ţara lui Tennyson".

O mai mare impietate din partea publicului asupra per
soanei private a unui scriitor nu se poate. Dacă Victor
Hugo era amator de aşa publicitate, această reclamă sgomotoasă şi indiscretă curiositate nu putea decât să supere —
oricât de măgulitoare ar fi fost pentru el — pe Tennyson
vecinie doritor de libertate.
Cât despre laudele criticilor, acestea şi mai puţin le
gusta. Din 1874 avem următoarea poezioară publicată in
„Memoir".
Popular, popular, nepopular!
„Nu eşti poet", strigară criticii!
„De c e ? " zise poetul. „Eşti nepopular".
Pe urmă strigară, când apa veni la moara lui :
„Nu eşti poet!" „De ce ?" „Eşti popular !"
La dracu popular şi fiepopular !
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Timid, foarte sensibil, cercetările biografilor fără scrupul
îl torturau. Cetim în prefaţa
Memoir-ului:
„Dorea ca incidentele vieţii lui să fie date cât de pe scurt, fără co
mentarii, dar ca însemnările mele ') să fie concludente şi suficiente pentru
a inlătura ocazia altor biografii neautentice".
Şi alt^ dată mărturiseşte : ,, Nu sunt câtuşi de puţin sfios in faţa oa
menilor de seamă: Fiecare din aceştia are o personalitate de care el sau
ea e responsabil, dar în faţa unei mulţimi care e formată din mai multe
personalităţi, de care nu ştiu nimic, sunt nemaipomenit de sfios".

Aldworth avea, ca şi casa din Epping odinioară, avan
tajul de a fi aproape de Londra, deci posibilitatea ca Ten
nyson să fie des între cei pe care el îi aprecia. Intre 1875
şi 1882 închiria chiar o casă în Londra ca să fie mai
aproape de al doilea fiu al său, Lionel, care lucra la bi
roul Indiei. Crăciunul îl făceau totdeauna la Farringford,
între Februarie şi Paşte erau la Londra, până în Iunie sau
începutul lui Iulie iar în Farringford, când treceau la Ald
worth, casa oarecum oficială a poetului laureat. Murmurul
mării la Freshwater, freamătul pădurii la Haslemere şi
Londra cu sbuciumul vieţii...
Din Aldworth se putea duce să-şi vadă prietenii mai
des şi, mai plăcut, prietenii puteau veni la el. Se vede
astfel că bunul şi politicosul Ruskin, marele critic, cu Lor
dul Russell cu care e de aceiaş părere că rasa engleză e
menită să fie cea mai puternică rasă din lume, cu Matthew
Arnold, subtilul critic şi poet, cu Kingsley care discută cu
vehemenţă plimbându-se în sus şi'n jos prin cameră, cu
celebra romancieră George Eliot care îi amintea chipul lui
Savornarola, vecină cu el în Surrey, cu generalul Gordon,
cu Darwin, cu Thackeray, cu Dickens, cu Fanny Kemble
care cetea admirabil din Shakespeare, cu Gladstone, marele
om de Stat şi prietenul prietenului, său, Arthur Hallam, cu
Lord Dufferin : care îl sfătui
să scrie The Grail, cu
Carlyle de câte ori avea două trei minute libere, cu marele
1) Hallam Tennyson.
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şi optimistul poet contemporan lui, Robert Browning, care
nu ştia ce e invidia şi a cărui conversaţie era o minune
de vervă. Acestuia îi dedică el în 1885 volumul Tiresias
and other Poems.
„Bunului meu prieten Robert Browning", zice el, «a cărui inteligenţă şi
bunătate vor aprecia lucrurile cele mai bune şi vor avea indulgenţă pentru
cele mai rele, închin cu afecţiune acest volum. •>

In Insula Wight prietenii lui sunt Sir J. Simion, W. S.
Ward, inteligenta şi originala Mrs. Cameron. Toţi aceştia
ne-am lăsat înscris amintiri despre poet. Dela pictorul
Watts, pe care deasemenea îl vedea aci, ne-a rămas inte
resantul portret astăzi în Hall-ul din Trinity College, Cam
bridge, care iedă minunat şi masivitatea capului şi fineţa trăsă
turilor şi acea atmosfera de reverie în care plutea atât de
des Tennyson.
Veneau şi oameni de seamă din alte ţări să-1 viteze la
Farringford şi mai cu seamă la Aldworth: Garibaldi în
1864 plin de vervă discută politică şi literatură, vorbeşte
de Ugo Foscolo, recită din „I Sepolcri"; Regina Emma din
Insulele Sandwich în 1865; micul şi plăpândul Alamaya,
fiul regelui Theodor al Abisiniei; Longfellow vine în 1868
într'o companie de zece persoane şi discută spiritism ; în
.1875 vine Renan. Călătoria lui Tennyson în Bretagne, le
gendele celtice de care ambii erau îndrăgiţi fac subiectul
conversaţiei celor doi oameni iluştri. „La verite est dans
la nuance" zice între altele Renan. Ce perfect trebue să fi
sunat în gura lui acest subtil adevăr! In 1891 îl vizitează
Tourgueneff, romancierul rus, un om inalt, mare,cu părul
alb, care povestea cu multă vioiciune scene din viaţa
rusească.
La Londra îl chema representarea pieselor sale : Queen
Mary (1875), Harold (1877), The Falcon (1879), The Cup
(1880), The Promise of May (1882), Becket (1889), inter
pretate de marele Irving şi de celebra tragediană Ellen Terry.
Mergea şi la şedinţele metafizice întemeiate de Knowles
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în 1869, la care nu lua parte activă dar la care presenţa
lui era socotită o cinste.
Vara, deobicei în Iulie şi August, călătorea fie în An
glia, fie în străinătate, Vizită astfel Norvegia în 1858, Por
tugalia cu F. T. Palgrave '), Cornwall cu Palgrave, Holman
Hunt şi Woolner, Tennyson mergând regulat câte zece
mile zilnic pe jos. Vizită Tintagil, localitatea cântată în le
gendele Regelui Arthur, cu stâncile cele negre lovite de
valurile Oceanului şi peşterile misterioase din jurul ei. In
1861 merse în Auverne şi Pirenei cu cei doi fii ai lui şi
profesorul acestora, „little Dakyns", cu care ocazie revăzu
valea Canteretz sacră pentru Tennyson, pentru că aci fu
sese odinioară cu Arthur Hallam. Acest lucru îl aminteşte
el în următoarele versuri :
„De-alungul văii, râule ce străluceşti luminos, — Adâncind glasul tău
cu adâncimea nopţii, — De-alungul văii unde curg apele tale, — Eu am
mers cu acel pe care-1 iubeam, acum treizeci şi doi de ani.
De-alungul văii pe când azi mergeam, — Cei treizeci şi doi de ani
îmi părură o ceaţă ce a dispărut, — Căci de-alungul văii, din albia ta
stâncoasă — Glasul tău cel viu răsuna la fel cu glasul celui mort. —
Si de-alungul văii, pe lângă stâncă, peşteră sau pom, — Glasul celui moit
fu pentru mine ca un glas viu.

Nu erau treizeci şi doi ci treizeci şi unul de ani de
când Tennyson fusese cu Arthur Hallam îii valea aceasta.
Când poetul observă greşeala lumea se obişnuise cu versul
aşa cum fusese tipărit şi Hallam Tennyson sfătui pe tatăl
său să nu-1 mai schimbe.
Călătoriile de vară se continuară şi după ce Tennyson
clădi Aldworth. In vara anului 1872 merse la Grenoble,
în 1873 în Italia, în 1875 în Pirenei, în 1878 în Italia. In
1865 fusese cu soţia şi fiul lui la Bruxelles, la Waterloo,
la Coblenz, la Weimar, unde cu multă emoţie vizitaseră
casa lui Goethe.
Romancierul Fielding e îngropat in Lisabona. Tennyson ii căută mor
mântul dar nu-1 găsi.
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Călătoria din 1883 se făcu in stil mare. In tovărăşia lui
Gladstone poetul merse in insulele Orkney, trecu în Nor
vegia intrând în stâncosul fiord Kristiansund, vizită castelul
Elsinore pe coasta Danemarcei şi se opri în Copenhaga.
Aci primiră o invitaţie la masă din partea Regelui, la cas
telul Fredensborg.
Libertatea de aci. lipsa de formalism, încântară pe poetul
englez. Presenţi la masă erau: Regele şi Regina Dane
marcei, Princesa de Wales, Ţarul şi Ţarina, Regina Spaniei,
Princesa Mary de Hanovra, Ducele de Cumberland etc.
Tennyson find rugat să citească ceti Bugle Song şi The
Grandmother.
In anii aceştia din urmă obişnuia să împrumute câte
un yacht pentru o săptătămână două, vara, bucurându-se
de astfel de călătorii pe apă ca de un lucru rar. Aşa făcu
in 1887, 1889, 1891 şi 1892. Dinele se întorcea întotdeauna
mulţumit la Aldworth şi la Farringford.
In anii de după 1850, în anii de glorie a lui Tennyson,
intră un capitol de care nu am pomenit şi care dă suprema
distincţie vieţii acestui poet. E prietenia lui cu Regina Vic
toria, prietenie bazată pe cel mai nobil devotament şi cea mai
respectuoasă afecţiune din partea poetului — pe cea mai
duioasă încredere şi admiraţie din parte Reginei. Iubirea
poporului engles pentru suveran este un sentiment adânc
şi sincer, fără urme de artificialitate. Ea durează de vea
curi şi este probă statorniciei acestui popor de Nord. Ediţia
din 1851 a operilor lui Tennyson purta pe pagina întâia
următoarele versuri :
Venerato, iubito. O tu care ai — O mai nobilă însărcinare pe pă
mânt — Decât armatele sau puterea minţii sau dreptul de naştere — Pu
teau da Regilor răsboinici de altădată, — Victoria, — pentru că graţia Ta
regală — Ingădue unuia de mai puţin merit — Acest laur devenit ma'
verde findcă a stat pe fruntea — Aceluia ce niciodată nu a rostit un cu1) Wordsworth.
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vânt josnic... 1 ) — Primeşte, Doamnă, această sărmană carte de cântece —
Căci chiar de greşelele ei ar fi multe ca puzderia de praf — Dintr'o ca
meră închisă, m'aş încrede — In bunătatea Ta. — Să domneşti asupra
noastră vreme îndelungată — Şi să ne laşi conducători din sângele tău —
Tot atât de nobili ca tine, până în ziua cea din urmă. — Şi copiii copiilor
noştri să zică : Ea a făcut Fericirea poporului ei. — Curtea ei era curată,
viaţa ei senină — Dumnezeu i-a dat p a c e a ; pământul ţării ei i-a dat
odihna, — Ea avea toate darurile care comandă respectul — ca mamă,
ca soţie, ca Regină. — Şi oamenii de Stat din Sfatul ei — Ştiau să prindă
momentul — Şi să facă ca marginile libertăţii să devie mai largi — Prin
făurirea unei auguste legi — Care ţinea tronul ei neclintit — Pe temelia
voinţei poporului ei — Şi apărat de marea cea inviolabilă.

Nu ştiu o mai puternic simţită şi mai frumoasă adresă
făcută unui Suveran. Versurile acestea au în englezeşte o
majestate şi o demnitate în care vibrează cultul unei afec
ţiuni profunde şi sincere cu adevărat.
A treia ediţie a poemului Idilele Regelui începea cu o
dedicaţie în memoria Prinţului Consort, mort în 1861. Re
gina o ceti şi ochii ei se umplură de lacrimi '). Poetul fu
chemat la Osborne în Martie 1862. Era sfios şi stângaciu.
Scrise deci Ducelui de Argyll:
Scumpul meu Duce,
Sunt un animal sfiicios şi-mi place să stau in vizuina mea. Două în
trebări : Ce fel de salut să fac intrând în camera Ei particulară ? Şi să ies la
plecare cu spatele spre uşă sau — aşa cum oi putea ?
Al d-tale întotdeauna, A,

\

•

Această întâie intrevedere între poet şi
vestită în jurnalul soţiei poetului:

T.

Regină e po

„A a fost foarte emoţionat de această intrevedere eu Regina. Mi-a
spus că ea sta palidă, ca o statue, în faţa lui. Vorbea cu o voce liniştită,
nemaipomenit de tristă. Era un fel de candoare maiestuoasă in jurnl ei.
I-a spus multe lucruri bune precum : După Biblie mângâerea mea este In
Memorial».
A vorbit de Prinţ şi de Hallam şi de Macaulay si de Goethe
1) Scrisoarea Princesei Victoria, Memoir, 1862.
"
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şi de Schiller şi a zis că Prinţul semăna cu portretul lui Arthur Hallam in
In Memoriam, până şi la ochii lui albaştri.
A. a zis : „Suntem toţi îndureraţi alături de Majestatea Voastră şi Re
gina a răspuns : .Ţara a fost bună cu mine şi Eu îi sunt foarte recu
noscătoare".
Când în 1863 Regina Întrebă pe Tennyson ce ar putea
face pentru el, el îi r ă s p u n s e :

„Nimic, Doamnă, decât să

dai mâna cu cei doi băeţi ai mei. Aceasta îi va ţine poate
credincioşi în vremurile turburi ce or veni".
In consecinţă Regina îi chema cu mama lor la Osborne
şi D-na Tennyson scrise în jurnalul e i :
.Regina nu seamănă cu portretul ei. Figura ei e plină de inteligenţă,
foarte mobilă şi foarte simpatică. A. a fost încântat de lărgimea şi liber
tatea ei de spirit. Am vorbit de toate câte'n cer şi pe pământ. Umbra du
rerii şi a tristeţii trecea adesea pe chipul Reginei".
Corespondenţa între poet şi Regină e bogată şi atingătoare, scrisori când mai

vesele când

naturaleţă şi simplitate. Versurile
mentul

omului,

sunt

mai triste,

poetului,

pline de

ca şi

devota

un sprijin real în viaţa Reginei „atât

de singură la o înălţime atât de groasnică".
Când în 1866 Tennyson perdu
al lui, Lionel, care era în India,

pe cel de al

doilea fiu

întovărăşind pe Vice R e 

gele de acolo — o lovitură teribilă pentru poet — fu rân
dul Ei 'să-1 mângâe ;
Osborne, 25 April, 1886.
Dragă Lord

Tennyson,

Aş vrea să pot arăta cu cuvinte cât de adânc şi sincer sufăr alăturea
de d-ta in acest ceas de durere doborâtoare. D-ta care ai scris cuvinte
de mângâere pentru alţii, vei găsi şi pentru d-ta, sunt sigură, mângâere în
ele. Dar este îngrozitor să pierzi copii mari când însuţi nu mai eşti tânăr
şi să vezi, cum am văzut eu, şi cum vei vedea acurr şi d-ta, sdrobită de
durere tânăra soţie văduvă a propriului şi iubitului tău fiu !
N'am să te obosesc nici să turbur durerea d-tale cu cuvinte de mân
gâiere pe care de fapt nu le am spre a le oferi. Dar spun din adâncul
inimei mele, care a suferit şi care a perdut aproape tot la ce ţinea şi tot
ceace iubea mai presus de toate, sufăr alăturea de d-ta, ştiu ceace trebue
să simţi şi d-ta şi scumpa d-tale soţie şi rog pe Dumnezeu să vă ajute.
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Te rog pune pe fiul d-tale Hallam să-mi scrie câteva cuvinte prin
aducător şi să-mi spue ce faceţi şi d-ta şi Lady Tennyson.
Scumpa mea Beatrice este adânc îndurerată de nenorocirea tovarăşei
ei de joc de odinioară, sărmana scumpă Eleonor, şi e foarte nerăbdătoare
să aibă veşti despre ea :
întotdeauna a d-tale cu afecţiune,
V. R. 1

Aceste raporturi în care jena oficialităţii nu exista poetul
le rezumă zicând :
N'am să spun că sunt credincios sau că Majestatea Voastră este gra
ţioasă, căci acestea sunt termeni vechi, banali, de care a uzat şi a abuzat
orice curtean, dar am să spun că în timpul convorbirei noastre am simţit
acea prietenie care leagă fiinţele omeneşti împreună, fie ele regi fie bieţi
oameni de rând".

In 1873 Regina voi să acorde un titlu de nobleţă poetu
lui ei laureat. Gladstone, prietenul lui Tennyson, Ministru
în acel timp, îi transmise deci dorinţa Reginei şi îi oferi
titlul de Baronet. Tennyson răspunse că roagă să-i fie îngă
duit ca şi el şi soţie lui să rămână tot Mr. and Mrs. Tenny
son, cum fuseseră până atunci; cu plăcere ar primi însă ca
titlul să fie purtat de fiul lor. Aceasta era greu de admis.
Când anul următor Disraeli oferi din nou acest titlu, poetul
dădu din nou acelaş răspuns. Era contrariu tuturoR prece
dentelor ca fiul să poarte titlul cât timp tatăl trăia, şi Dis
raeli se văzu nevoit ca şi Gladstone să nu poată răspunde
dorinţei poetului.
In 1883 — Ministru find iar Gladstone — Regina îi
oferi titlul de Pair. Când Gladstone îi vorbi despre aceasta
poetul dădu din cap şi zise că acest titlu îl turbura, că el ar
fi fost poate binevenit cu 20 de ani inainte, când ar fi putut
lua cuvântul în Camera Lorzilor. Pentru că mulţi confraţi
îi făcuseră însă imputări refuzul titlului de Baronet, Ten
nyson care era acum de 75 de ani, după câtva timp de
gândire, primi noul titlu, ca o cinste făcută literaturii. Răs
punse deci lui Gladstone :
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Decembrie 1883.
Scumpul meu Gladstone,
Nu pot să fiu decât mişcat de dorinţa d-tale plină de prietenie ca
asest semn de distincţiune să-mi fie conferit mie, şi mă bucur că d-ta care
ai arătat un atât de sincer devotament literaturii, rămânându-i credincios
in mijlocul ocupaţiunilor ce ne par nouă tutulor doborâtoare şi cu totul
absorbante, să fii cel dintâi a proclama în public locul pe care literatura
trebue să-1 ocupe în activitatea lumii.
Al d-tale credincios şi afectuos, A. T.
P. S. Am uitat de tot ce pasagiu din Dante discutam pe bordul va
porului P. C. Am trimis mulţumirile mele Reginei

Apoteoza era înfăptuită, precum scrise Gladstone fiului
poetului. In Martie 1884 Ducele de Argyll şi Lord Kenmore
introdusese pe Lordul Alfred Tennyson la Camera Lorzilor.
Marele Cancelar Lord Selborne îl primi.
In mijlocul atâtor oameni de seamă ai generaţiei lui,
bătrânul Tennyson este una din figurile cele mai nobile ale
Angliei. O simplitate, o seninătate admirabilă, un minunat
dar de a povesti, de a ceti versurile. Despre iubirea lui de
copii, de flori şi de mare, despre respectul lui de adevăr
şi veneraţia lui pentru trecut, ne-au rămas nenumărate măr
turii. Mai presus de toate stă râvna lui de a şti tot mai
mult, de a lucra fără încetare.
O viaţă şi altă viaţă la un loc
Ar fi tot prea puţin, şi dintr'a mea
Puţin mi-a mai rămas, aar fiecare ceas
Trebue răpit eternului mormânt,
Să fie aducător de ceva nou şi bun.
Dar bătrâneţea 'şi-are partea ei
De cinste şi muncă, căci sfârşit
Nu pune decât moartea...

Versurile sunt din Ulysses. Cât de potrivite pentru a
ilustra însăşi aspiraţiunile poetului! Cantitatea de producţie
literară a a acestor ultimi ani din viaţa poetului este într'adevăr uimitor de mare. Dimineaţa şi seara, singur, în timpul
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pe care poetul ii numea „pipele cele sacre", el contim
— până la sfârşit — să invoace Muza care se cobo
uşoară pe plutirea fumului ce înconjura capul poetuk
Volumul Holy Grail, publicat în 1870, e urmat în 1872 c
ultimile două Idile: Garetfi and Lynette şi The last Tou,
nament. Toate piesele de teatru, citate deja, cuprind ar.
1872—1891. Din 1880 e volumul Ballads and other Poen
în care se află minunata poezie Rispah, din 1885 Tiresic
and other Poems, din 1886 Locksley Hall Sixty Years afte
In 1887 publică The Jubilee Ode, în 1889 bogatul volun
Demeter and other Poems, în 1892, ultimul an din viat.
scrise The Death of Oenone, Akbar's Dream and otht
Poems, publicate trei săptămâni după moartea poetulu
Simpla enumerare a acestor volume este impunătoare, făi
a mai considera faptul că nu se poate vorbi de scădere î,
valoarea artistică a acestei extraordinare producţii. Di
contra, volum după volum dovedeşte o reînoire par'că
forţelor lui de producţie. Cum să ne mai mirăm că la şa,
zeci şi trei de ani începe să înveţe limba ebraică pentr
a încerca o versiune metrică a Cărţii lui Iov ? Sufletul
era tânăr, memoria bună, forţa fizică uimitoare. Urmării
anii trecând şi îl vedem acelaş, gata de drum, pe vrem
bună sau vreme rea, comod în excursii, plin de vervă
voie bună.
Mrs. de Navarro (Miss Anderson) scrie în Memoriile e:
„Am avut fericirea să-1 întovărăşesc în cele două ore de plimbare c
face zilnic pe ploaie sau pe soare. Interesul lui plin de duioşie pentru fi
care .boboc, floare, frunză" era admirabil. Câte legende frumoase ştia
despre fiecare ! Avea întotdeauna ceva de spus despre stânci, cer, mar
tufişuri, pană şi despre bucăţile de calcar de sub picioarele noastre...
Deşi mai aproape de optzeci decât de şaptezeci de ani, pasul 1
era aşa iute, se mişca aşa vioi, că cu greu mă puteam ţine de el. Uit.
mile douăzeci de minute din cele două ore de drum se terminau de obic
intr un fel de trap. Exerciţiul lui nu era niciodată stânjenit de vreme re
Umbrela o dispreţuia. Cu haina lui lungă, de culoare închisă, cu ghete
lui groase sfida orice furtuni. Când pălăria lui cu borduri largi se ingreui

de apă, el se oprea, o scutura sdravăn şi zicea : „Cu mult mai bine aşa
decât să te sgribuleşti lângă foc de frica ploii".

Şi era de aproape optzeci de ani.
La şaizeci şi şapte de ani spune singur că a suit un
munte de 7000 picioare, iar fiul lui povesteşte cum la opt
zeci şi doi de ani Alfred Tennyson se puse la întrecere cu
cei tineri să se ridice de douăzeci de ori, repede, de pe
un scăunel scund, fără să-1 atingă cu mâinile, şi cum îi în
trecu pe tofi. Iar într'o după masă bătrânul de optzeci şi
doi de ani dansă „un vals lung" în admiraţia tutulor. N'a
avut nici odată un fir de păr alb.
La o vârstă aşa înaintată a scris Stejarul. Se va fi
gândit la întreaga lui viaţă scriind aceste versuri poetut:
Trăieşte-ţi Viaţa
Tinere, bătrâne,
Ca cel stejar de colo
Strălucitor primăvara
Aur viu,
Plin de vlagă pe urmă
Vara, şi pe urmă
Toamna schimbat :
Culori mai şterse,
De aur iarăşi.
Frunzele toate
Căzute 'n fine
L)ite-1 — el stă
Trunchiu şi ramuri
Forţa — goală.

Aceşti ani din urmă sunt poate cei mai buni din viaţa
poetului. O viaţă liniştită şi regulată, umbrită doar de amin
tirea celor dragi cari au dispărut... In 1870 murise bunul său
prieten Sir John Simeon de care Tennyson a spus că fusese
singurul om căruia el' putuse să-i deschidă înfr'adevăr toată
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inima lui; în 1879, fratele său Charles, de care era foarte
legat; în 1881 vechiul său prieten Spedding, omorât de o
trăsură în Hill Street; în 1883 Fitzgerald. Despre moartea
fiului său Lionel, în 1886, am amintit deja. Bolnav de fri
guri galbene căpătate în India murise pe mare în drum spre
Anglia. Tennyson avea atunci şeaptezeci şi şapte de ani.
Ca să-şi învingă durerea munci mai mult de cât făcuse în
totdeauna. Dar în afară de aceste necazuri, bătrâneţea lui fu
senină, am zice chiar fericită: o adâncă înţelepciune adusă
de vârstă, o credinţă sigură acum într'o viaţă mai largă,
mai spirituală, în altă lume.
în 1888 avu un atac rău de gută reumatică care îl ţinu
nouă luni în casă, dar lucrând mereu şi vorbind despre ac
tivitatea lui viitoare. In 1890 un atac brusc de influenţă,
încolo nici o boală, nici o infirmitate.
în 1892 poetul împlinea optzeci şi trei de ani. Nimeni
n'ar fi putut bănui că sfârşitul era aproape — aşa de aproape,
între nenumărate urări primite cu ocazia acestei aniversări
din toate colţurile Angliei, o urare făcută de un simplu lu
crător din Yorkshire îi făcu poate cea mai mare plăcere.
Scrisă în cel mai popular dialect şi cu o ortografie sui
generis, ea e expresia cea mai naivă, dar şicea mai sinceră,
a sentimentelor de iubire pentru venera bilul poet. în româneşte ar suna cam aşa :
„Să trăeşti boierule,
îţi trimet o adevărată salutare de Yorkshire dela un bătrân lucrător
şi te felicit din toată inima pentru o întâmplare aşa rară sărbătorirea a opt
zeci şi treia zi de naştere a D-tale. Mă rog lui Dumnezeu pentru sănă
tatea şi fericirea D-tale şi îţi urez ca Dumnezeu să-ţi dea sănătate multă şi
putere să te bucuri de viaţă că, deşi la coapta vârstă de optzeci şi trei,
nu este prea târziu ca să te bucuri de viaţă şi nu văd de ce cu ajutorul
lui Dumnezeu nu ai trăi să sărbătoreşti a suta zi de naştere. Crede-mă
când spun că sărmanele mele felicitări şi urări sunt tot aşa de sincere şi
adevărate cu toate că sunt rostite într'o căsuţă săracă ca cele rostite di;;tr'un palat. Nădăjduesc că vei petrece bine cu toată familia D-tale, care o
fi la aşa sărbătoare, şi nădăjduesc şi am credinţa că această sărbătorire
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nu va fi cea din urmă, încă mulţi ani, şi că această îndrăzneală dela un
biet lucrător bătrân nu o fi cu supărare.
Dumnezeu să zâmbească asupra D-tale in această a optzeci şi treia zi
de naştere.
Al D-tale credincios Edward

Wilkinson.

Fu totuşi ultima aniversare.
Primăvara anul acela merii şi perii la Farringford purtau
bogată podoabă de flori, liliacul alb şi aubrecia roşie lumi
nau aleele. Poetul se plimba pană în fundul grădinii unde
creşteau trandafirii şi unde smochinul cel mare începea „ca
un val care năvăleşte" să înfrunzească. Printre ramurile
şirurilor de ulmi zărea din chioşcul de vară livezile pierzându-se în depărtare şi versul lui Emerson „numai pentru
tinereţe primăvara e primăvară" i se părea greu de crezut.
Dar de pleca să se plimbe, ca de obicei, la jumătatea dru
mului sta jos acum şi se odihnea şi se uita la norii ce
alergau sus pe cer, sau privea la întinderea albastră de
apă, sau observa — ca în trecut— cu luare aminte, zborul
păsărilor, sau uitându-se la florile dinprejurul lui sau la in
sectele cele mici din iarbă se întreba de simt cumva şi ele
ce este durerea...
Cu Herbert Warren, directorul colegiului Magdalen, avu
două trei lungi convorbiri asupra literaturii, dar alta dată
când vru să cetească Oda Ducelui de Wellington glasul i
se stinse şi el se opri. Pentru prima oară glasul nu-1 mai ajuta !
Pe yachtul Colonelului Cozier merse încă odată pană în
Jersey să se întâlnească cu fratele său Frederick. Când fu
însă să-şi ia rămas bun cei doi fraţi simţiră că niciodată
nu le mai era dat să se vadă în lumea aceasta. „Noapte
bună, frate, aci; bună dimineaţa acoio !"
Vara fu umedă şi plină de vânt la Aldworth. Plimbările
se făceau tot mai scurte, tot mai mult rămânea bătrânul
poet in chioşcurile de vară.
In Iulie îl aflăm iarăşi în Londra cu Mr. Craik vizitând
Royal Academy şi Muzeul de Ştinţe Naturale şi insistând
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să treacă prin secţia geologiei ca să mai vadă pe vechii
săi prieteni, Ictiosaurul şi Plesiosaurul.
Şi ziua de naştere sosi şi ea cu urările tutulor şi cu
scrisoarea lui Edward Wilkinson...
La începutul lui Septembre era bolnav de gută. Cercetă
totuşi o carte de poezii trimeasă de un străin cu rugă
mintea de-a fi examinată, şi făcu darea de seamă.
Ultima lui poezie fu Whirl aud follow the Sun.
Se simţea tot mai slab şi când Lord Selborne şi Jovett
veniră să-1 vadă, el îi rugă să nu mai discute cu el ca în
trecut chestii de religie şi credinţă, ceace impresiona pe
toţi ai lui foarte mult.
în dimineaţa de 27 Sept. se plimbă cu fiul său în tră
sură şi când văzu locurile ce îi plăceau aşa de mult zise :
„N'am să mă mai plimb pe aci nici o d a t ă ! "
Cetea din Cartea lui Iov, din Sf. Matei, din Poeţii ca
Interpretatori ai secolului de Miss Swanwick. Ai lui telegrafiară după doctor. Când sosi doctorul nu îl găsi rău
şi se întoarse la Londra. Acesta era într'o Miercuri.
Sâmbătă şi Duminecă fu tot mai slab, Duminecă după
masă respiraţia îi era foarte grea.
Sfârşitul fu creştinesc şi nobil mai presus de ori ce.
Luni dimineaţa ceru ca fiul său să-i cetească din Sha
kespeare. Când se întoarse Doctorul Dabbs dela Londra
poetul se interesă de piesa lui, Becket. A două zi, Marţi,
la amiazi strigă: „Unde e Shakespeare-ul meu? îmi trebue
Shakespeare". Şi ceru să fie ridicate transperantele. „Vreau
să văd cerul şi lumina".
Era o dimineaţă strălucitoare, razele soarelui cădeau
luminoase pe pădurea din Sussex şi pe crestele dealurilor
South Downs care se vedeau prin fereastra camerii lui.
Miercuri 6 O c t , ceru corecturile noului său volum de poezii
şi iarăşi volumul de Shakespeare. Deodată se ridică în sus
şi întrebă pe doctor: „Moartea ?". Dr. Dabbs îşi plecă capul
în jos şi el spuse : „Bine".
Câteva cuvinte de adio soţiei şi fiului său şi
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urmă

„în ceasurile ce urmară", zice Hallam Tennyson, „luna plină
umplu cu lumina ei odaia ca şi priveliştea măreaţă de
afară şi noi veghiarăm într'o tăcere solemnă. Răbda
rea şi liniştita lui tărie avură putere asupra celor ce
eram cei mai de aproape ai lui şi cei mai dragi; eram
înduioşaţi de iubirea şi adânca pace a acelor clipe — şi cu
vintele lui de mângâiere din In Memoriam le simţeam adânc
în inimele noastre. El era foarte liniştit, ţinea mâna soţiei
mele în mâna lui — şi pe când îşi da sufletul eu rostii
aproape de el propria lui rugăciune: „Dumnezeu să-1 îng ă d u e ! Christos să-1 primească!", find-că ştiam că aceasta
i-ar fi plăcut lui." ')
Volumul de Shakespeare cu piesa Cymbelim fu aşezat
lângă el şi o coroană de laur dela mormântul lui Virgil şi
coroane de trandafir, florile care îi plăcuseră cel mai mult,
şi o cracă din laurul lui de Alexandria, laurul poetului.
In seara de 11 Octombrie, corpul fu transportat !a Lon
dra. Cosciugul acoperit cu un văl ţesut de lucrătorii din Nord
şi brodat de cei din Keswick, fu pus pe un breck al
casei, plin de muşchiu şi Lobelia Cardinalis roşie, cu
coronele şi crucile de flori trimese din toate unghiurile
Marei Britanii. Calul fu mânat de vizitiul care servise cu
credinţă mai mult de treizeci de ani.
Familia, sătenii, copiii de şcoală urmară convoiul pe
drumul de ţară pe un strălucit apus de soare şi mai târziu,
prin Haslemere, sub un cer plin de stele.
Cosciugul fu depus în Westminster Abbey. La cererea
Prinţului de Wales el fu acoperit cu steagul englez.
După un serviciu religios de o majestuoasă simpli
tate la care asistă tot ce Anglia avea mai de seamă, pe
când în i^ava bisericii erau înşiruiţi soldaţii din Balaclava
Light Brigade glorificată de poet, din Rifle Volunteers, din
Gordon Boys' Home, care aminteau prin presenţa lor partea
cea mai naţională din opera tennysoniană şi pe când im1) Memoir. Anul 1892.
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nuri compuse pe versurile din Crossing the Bar şj Silent
Voices se înălţau spre cer, corpul poetului Alfred Lord
Tennyson îşi lua locul de veci alăturea de poetul şi bunul
lui prieten Robert Browning1), în faţa monumentului nemu
ritorului poet Chaucer.
Sfârşitul acesta simplu şi nobil încheia o viaţă de muncă
şi de nobilă simţire. Ce alt exemplu mai înălţător ca acesta?

1) In mijlocul nenumăratelor monumente ridicate în Westminster Abbey
în memoria marilor oameni ai Angliei, cele două lespede de marmură,
una lângă alta, de aceiaş mărime, de aceiaş culoare, deasupra mormintelor
lui Tennyson şi Browning, ca o mărturie a înfrăţirei lor in lumea poeziei sunt
de o simplitate cu adevărat impresionantă.
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P O E T U L .

Fair things are slow to die away.
Tennyson

Lucrurile frumoase cu greu pier.
I

Tennyson

P R O F E T U L .
„Catullus says that a poet's lines may be impure pro
vided his life is pure. I don't agree with him. His verses
fly much further than he does. There is hardly one crime
greater than for a man with genius to propage vice by his
written words".
Tennyson.
Catul zice că versurile unui poet pot fi imorale dacă
viaţa lui este morală. Nu sunt de aceiaş părere cu el.
Versurile lui ajung mult mai departe decât el. Cu greu poate
fi crimă mai mare pentru un om de geniu decât aceia de
a propaga viţiul prin scrisul său.
Tennyson.

Intr'un capitol din Histoire de la litterature
anglaise,
comentat în urmă de mulţi, Taine a vrut să arate că Tennyson
inspirându-se din surse multiple, din mitologia greacă şi cea
latină ca şi din legendele celtice, din natură ca şi din is
torie, a dat dovadă de un savant eclectism ; că neavând
nici o preferinţă morală în alegerea subiectelor şi ajutat de
o uimitoare uşurinţă de a traduce viaţa sub diversele ei
manifestări, a fost un diletant, „un epicurian în ce priveşte
stilul şi frumosul".
Nici odată însă Taine nu a fost mai departe de adevăr.
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„Artă pentru artă" nu este lozincă englezească. Dacă un
paradoxal ca Oscar Wilde da preferinţă stilului înaintea
unei intense vieţi sufleteşti, findcă voia să transforme toată
viaţa într'o strălucită producţie de artă şi susţinea, într'o
lungă butadă, că Minciuna, Fictivul') este nu numai un ele
ment de mare valoare artistică dar chiar un element
de înaltă valoare socială, şi dacă Keats, perdut cu gân
dul în armonioasa întrupare artistică a lumii greceşti,
putea trăi cu visul, departe de dramatica realitate a vieţii,
aceştia sunt rare excepţii în lumea scriitorilor englezi. Te
nnyson nu este alăturea de ei. Taine şi Montegut şi toţi cei
ce au înţeles că el este numai un amator sau diletant au
judecat opera lui dintr'un punct de vedere aproape opus
intenţiunilor acestui poet.
Partea pur artistică are, indiscutabil, o mare valoare în
sine, dar concepţia lui Tennyson despre misiunea poetului
constitue şi ea o parte esenţială a acestei opere. Ca şi Mil
ton, ca şi Wordsworth, ! ) Tennyson crede că poezia are
darul de a înălţa sufletele şi nu consideră adevăraţi poeţi
pe cei care cântă numai senzaţii uşoare şi fugitive, nici
pe cei care răsfrâng în versurile lor numai imagini şi forme
colorate, ca magica oglindă a doamnei din Shalott, în
care viaţa nu mai palpita. El e alesul, el întrupează Idealul,
Lumina, Iubirea.
„Poetul s'a născut într'o tară de aur — Cu stele de aur deasupra —
Dăruit cu ura urii, dispreţul dispreţului — Iubirea iubirii".
Aceste versuri se găsesc în primul volum de poezii al
lui Tennyson şi aceasta a fost credinţa lui întotdeauna.
„El a pătruns înţelesul vieţii şi al morţii, al binelui şi al răului —
El a înţeles ce este propriul său suflet — Opera minunată a voinţii eterne
— ca un hrisov deschis — stătu în faţa lui.
De aceia cuvintele poetului vor pătrunde în sufletul oa1) Oscar Wilde : Intenţiuni : Decadenţa Minciunii.
2) Vezi The Prelude şi The Reduse.
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menilor ; ele, ca sămânţa cea bună, vor da floare ; vor aduce
cântec şi lumină. Libertatea ca să triumfe nu se va folosi
de nici o sabie, ci de un simplu pergament pe care un poet
îşi va fi scris cuvântul lui.
„Şi Libertatea
inălţă în acel majestucs răsărit de soare — Fruntea
ei frumoasă şi îndrăsneaţă — Şi rituri şi forme in ochii ei arzători — Se
topeau ca zăpada.
„Nu era nici o pată de sânge pe hainele ei de fecioară — luminate de
acele ceruri matinale — Dar împrejurul orbitelor ochilor ei pătrunzători
,,Şi pe marginea hainelor ei era scris cu flăcări înţelepciune,
un nume
care dărâmă orice visuri neghioabe de putere — un nume sacru.
„
. Nici o sabie — de mânie nu învârtea
mâna ei dreaptă — Doar un biet pergament de poet, şi cu cuvântul tui —
Ea sgudui lumea ').

Libertate — înţelepciune — pergament de poet. Aceasta
e visiunea poetică isvorâtă din sufletul acelui ce vrea să se
coboare între oameni, să-i farmece cu magia artei sale
pentru a-i duce pe calea cea bună. Dar pentru aceasta cân
tecul trebue să fie curat, ca isvorul de munte, limpede şi
luminos şi poetul are nevoe de linişte şi de iubire.
„Nu turbura gândul poetului cu sarbedele tale cuvinte. Nu turbura
gândul poetului: Tu nu-1 poţi înţelege. El trebue să fie întotdeauna lim
pede şi luminos, să curgă ca un râu cristalin, luminos ca lumina soarelui,
curat ca vântul.
„Sofistule cu fruntea întunecată, nu te apropia. Ţinutul lui este loc
sfânt. Surâs perfid, râs batjocoritor şi rece nu te apropia. — Cu apă sfin.
tftă am să ud florile parfumate ale laurilor care îl înconjoară — Florile s'ar
vesteji la cruda ta veselie. în ochiul tău e moarte, in suflarea ta îngheţul
care ar face plantele să degere — De unde stai tu nu poţi auzi cântecul
Pisărei sălbatice din crâng. în inima grădinii pasărea veselă cântă. Ea ar
cădea la pământ dacă tu ai intra înăuntru.

Un cântec de iubire eternă. .. . Iată rostul cântăreţului. Nu
contemplarea frumosului, nu bucuria artistului în faţa de
săvârşirii depline, ci- cântecul de iubire care zi şi noapte
1) The Poet.
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se înalţă în mijlocul celor ce cred în el. Astfel numai pacea
şi mila se vor cobora în inima oamenilor.
„Ploaia 'ncetase. Poetul se sculă, străbătu oraşul, ieşi din el — Un vânt
uşor sufla dinspre porţile soarelui şi valuri de umbră treceau peste lanuri
de grâu. Si se aşeză jos intr'un loc singuratec şi cântă un cântec, tare şi
blând, care făcu lebăda sălbatică să stea pe L e în norul ei — şi ciocârlia
să se lase la picioarele lui.
„Rândunica se opri pe când fugărea o muscă, şarpele se strecură sub
o ramură uliul sălbatic se opri cu puful pe bot şi privi lung, cu ghiara pe
pradă. — Si privighetoarea gândi: „Am cântat multe cântece, dar niciodată
un cântec atât de vesel, căci el cântă despre ce va fi lumea în viitor, când
anii vor fi murit de mult".

„Great is song used to great ends", mare este (puterea)
cântecului întrebuinţat în scopuri mari. Aceasta o spune
poetul în The Princess şi această credinţă îi dă o demnitate
şi o răspundere de care e lipsit simplul artist.
„Ori ce artă, ori ce literatură, ori ce ştinţă e zadar
nică, dacă nu crează forţă şi bucurie" zice Ruskin. Şi Carlyle
şi Dickens şi Mrs. Gaskell şi Kingsley cred la fel căci ei pun
arta lor în serviciul aceluiaş ideal. Tot astfel Browning. Arta
singură — cât de desăvârşită — nu poate creia fericire. Artă
şi izolare de oameni, de interesele, de bucuriile şi durerile
lor nu poate aduce mulţumire deplină. Izolare este moarte,
între oameni şi pentru oameni este crezul lui Browning
şi figura lui April'e din ^Paracelsus ce învederează decât
aceasta? Tennyson, alături de marii lui contimporani, scrie
The Palace of Art pentru a ilustra că ,,acela care goneşte
Iubirea, la rându-i va fi gonit de Iubire".
Un suflet orgolios s'a izolat de oameni, trăind în lumea
Frumosului, dar departe de oameni tristeţa, urâtul, îl cu
prind şi toate bunurile lumii el nu le mai poate gusta.
,,Eu mi-am clădit un palat regesc — In care in desfătare să trăiesc
întruna. — Am zis : ,,0 suflete, bucură-te şi te înveseleşte, suflete scump,
căci totul de acum este bine".
„O platformă mare de stâncă, netedă ' ca arama lustruită — Am ales.
Din câmpia de iarbă înaltă pereţi drepţi de piatră suiau în sus spre lumină.
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„Sus, deasupra, am clădit temeinic. De trepte sau terase pereţii erau
lipiţi, şi de scări şerpuind. Sufletul meu va trăi singur, el numai cu' el, în
palatul lui de sus de acolo.
„Si rie când pământul se 'nvârteşte în jurul lui, întruna şi întruna, am
zis, „Trăieşte tu deoparte, ca un rege în pace. Liniştit, după cum pe
când Saturn se învârteşte umbra lui neclintită doarme pe inelul lui luminos.
„La care sufletul meu răspunde numai d e c â t : „Fii sigur, in fericire
am să trăesc in această casă măreaţă, clădită pentru mine, atât de regal
de bogată şi atât de m a r e " .

Urmează descrierea palatului şi podoabelor lui : frumu
seţi naturale, tablouri reprezentând marile închipuiri poetice
ale Iudeii, Greciei, Romei, Creştinismului, Arabiei; pe jos
mozaicurile povestesc istoria lumii iar în muzica clopotelor
care se aude din bolţile palatului şi în luminele care le lu
minează gândurile înalte ale omenirei prind glas şi.vorbesc.
Această maestră descriere care dovedeşte infinitele re
surse de imaginaţie plastică ale poetului permite simbolul/
alegoria.
în palatul acesta minunat trăia sufletul fericit cu el însuşi.
„Toate acestea sunt ale mele.
Şi de o fi pace în lume or răsboi — Acesta este al meu.
„O
Eu
Pe
Ce

singurătate divină, singurătatea mea,
nu te pot socoti decât ca pe un dar minunat
când mă uit şi văd turmele de porci, tot mai întunecate,
se mişcă în câmpie acolo.

„Eu stau ca un Dumnezeu şi n'am nici-o formă de

crez.

Eu le contemplu pe toate".

Pedeapsa vine. Nu în cultură, nu în iubirea frumosului
era greşeala, căci nu era nimic josnic în acest palat, dar
orgoliul, egoismul, izolarea de semeni săi, indiferenţa faţă
de ei nu pot aduce decât desnădejdea, desgustul de viaţă,
ura de sine.
„Moartea şi Viata le ura la fel — Şi nu vedea nimic din cauza desnădejdii lui, decât timpul înspăimântător, Eternitatea înspăimântătoare. Nici o
mângâiere de nicăeri.
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„Rămânând încremenit de frică, şi tot mai mult astfel cu cât timpul
trecea," şi niciodată uşurat de lăcrămile triste, şi singur în păcatul lui.
„închis ca într'un mormânt care se dărâmă, înconjurat de întuneric ca
de un zid puternic, i se părea că aude de departe sgomotul înăbuşit al
unor paşi de oameni,
„Precum un călător mergând încet prin ţări necunoscute, plin de 'ndoială, de mare nedumerire, puţin înainte de răsăritul lunii, aude murmurul
blând al unei mări nevăzute
„Şi nu ştie de e tunet sau sgomot de stânci ce se prăbuşesc sau un
ţipăt adânc de mari fiare sălbatice, şi atunci gândeşte: „Am dat de o ţară
nouă, dar mor",
„El strigă tare: „Mă arde un foc dinăuntru — şi nici o şoaptă de răs
puns nu s'aude. Ce o să mă spele de păcat şi să mă scape ca să nu mor?"

Pocăinţa spală rănile, iubirea vindecă durerea.
,,Ast-fel după ce patru ani trecură pe deplin, el îşi svârli regestele lui
haine. ,,Fă-mi o căsuţă în vale", zise el, „în care să mă pot pocăi şi să
.mă pot ruga.
'Şi totuşi, nu dărâma turnurile palatului meu, sunt atât de delicat şide
frumos clădite ! Poate mă voi putea 'întoarce cu alţii acolo, când mă voi fi
curăţit de păcat".

Palace of Art este una din cele mai reuşite poezii ale
lui Tennyson prin generoasa ei concepţie despre datoriile
omului superior faţă de ceilalţi oameni ca şi prin desăvâr
şita ei realizare artistică.
In anii din urmă ai vieţii lui, Tennyson — avea 80 de
ani — a scris o poezie întitulată Merlin and the Gleam,
Merlin şi Raza de lumină, un fel de testament, de alegorie,
în care el îşi povosteşte îndoielele, idealul şi aspiraţiunile
sufletului său, dela începutul carierii lui de poet până la
sfârşit. Ritm, imagini, nobilă inspiraţiune, totul contribue ca
emoţia cu care e scrisă această poezie să ne stăpânească şi pe
noi, până ce raza de lumină pe care Merlin, magicianul, a
urmat-o fără şovăire din tinereţe până in momentul când el
e pe pragul morţii şi care simbolizează pentru poet cea mai
nobilă imaginaţie poetică, devine pentru noi simbolul dorului,
al aspiraţiunii sufletului nostru pentru ce e generos, ideal.
~80~

In ce măsură această poezie corespunde biografiei poe
tului şi concordă cu epocile producţiei lui literare nu vom
cerceta. Controversele de această natură sunt de multe ori
absolut nefolositoare; dar frumuseţea, magia acestor po2zii
este lucru rar, aproape unic in opera întreagă a poe
tului.
Merlin e pe moarte la marginea mării din care probabil
că s'a născut, pe care probabil are să plece acum. Cuvin
tele lui au gravitatea solemnului moment al despărţirii şi
totuşi — in ele se simte încă o vibrantă emoţie de tinereţe i
O marinare
Ce stai în portul
Ascuns sub stâncă
Şi cu mirare
Priveşti acuma
La Vrăjitorul

Cărunt la plete,
Eu sunt Merlin
Şi sunt pe moarte,
Eu sunt Merlin
Ce 'ntotdeauna
Raza-a urmat.

II.
Cât fu de mare
învăţătorul
Ce'n zori de ziuă
Dând peste mine
Dormind — mă smulse
Din somn — Magia

A mă 'nvăţa.
Mare 'nvăţatul,
Dulce Magia,
Când peste vale
In primăvară,
Şi peste munte

Şi frunţi de oameni
Si'n jur de mine,
In legănatul
Blândului cântec
Raza plutea.

Dar oamenii nu înţeleg şi badjocoresc. Sunt „orbi la
Magie, surzi la Cântare", Raza păleşte. Cântecul scade.
Nădejdea însă nu piere din sufletul lui Merlin, findcă el aude
învăţatul şoptindu-i: „Mergi după Rază" (Follow the Gleam).
Merge prin singurătăţi, trece prin pustiuri, pătrunde prin
păduri unde cascadele cad cu sgomot năpraznic, unde ba
lauri şi smei se luptă crâncen, unde pitici trăesc în peşteri
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şi nimfe dansează în văgăuni ascunse şi... iese iarăşi la
câmp deschis. La poalele muntelui unde strălucitor ca ar
gintul râul curge liniştit printre sălcii întâlneşte fete şi
băeţi, copii sburdalnici, cosaşi şi spicuitori, muncitorii pă
mântului. Raza se face mai luminoasă şi cântecul mai me
lodios.
Apoi — cu cântec
Tot mai puternic,
Dusu m'a'n urmă
Chiar în cetatea
Şi în palatul

Regelui Arthur,
Atinse cruci ce's
Toate de aur
De pe biserici,
Sticli in arme,
Sclipi in coifuri,
Dintr'unu 'ntraltul,
Şi-apoi pe fruntea
Sfântului Arthur
Raza s opri.

Dar durerea se abate iarăşi crudă. Arthur, Regele iubit,
Regele ce nu e menit să moară, dispare deodată şi întu
neric cumplit se face în jurul lui Merlin. In noaptea cea
adâncă:
Mică şi slabă
O licărire
Tot mai rămase
Lucind pe sloiuri
Albe de ghiaţă,
Prin codri vesteji,
Prin valea Umbrei..,

Slabă licărire, abia pâlpâind, dar care nu se stinge nici
odată, ea începe încet încet să crească din nou, tot mai
mare, tot mai luminoasă, „Rază şi cântec", străbătând lumea,
în timp ce tot mai firav, tot mai bătrân ajunge cântăreţul.
In drumul lor prin sate, prin cetăţi, prin grădini, prin ci• mitire, din ierburi moarte răsar acum forile mândre. Merlin
însă sleit de puteri simte deodată că moartea lui e aproape.
Dar la marginea Oceanului, ai zice aproape de cer, stră82

luceşte Raza. El nu o mai poate urma, dar s'o urmeze alţii,
cei tineri. Şi el îi îndeamnă să plece, să meargă după ea,
şi cuvintele lui sunt calde de entusiasm.
Nu e de soare,
Nu e de Lună,
Nu e de Stele.
O marinare,
Tu ce eşti tânăr,
Jos colo'n portu-ţi
Chiamă-ţi tovarăşi,

Dă d r . m u l năvii,
Pânzele prinde,
Şi pân' nu piere
In zări, departe,
Mergi, o urmează,
Mergi după Ea.

Este Idealul pe care poetul îl vede înaintea lui în zile
de bucurie ca şi în zile de durere şi întuneric şi pe care
îl urmează până în clipa din urmă. Fericit cel ce 1-a cu
noscut şi 1-a urmat, findcă aceasta i-a înseninat sufletul, şi
atunci când ochii lui se închideau pe vecinicie i-a um
plut inima de nădejde nouă. Această constantă aspiratiune
pentru ce e înalt şi ideal simbolizată în Merlin and the
Gleam este aspiraţiunea tuturor marilor artişti cu adevărat.
In această privinţă Tennyson este între cei dintâi.
In privinţa misiunii poetului ca Profet şi îndrumător al
omenirii e mai mult de spus.
Credinţa în puterea moralisatoare a artei, scumpă lui Ten
nyson, după cum se vede din chiar versurile citate, implică
în primul rând că nu mai poate fi vorba de „diletantism"
sau „artă pentru artă".
Este drept că în prima perioadă a activităţii lui, Ten
nyson find oarecum sub influenţa lui Keats pare a da
formei o atenţiune cu totul specială. Versurile lui sunt scli
pitor de colorate. Pe lângă aceasta, căutând să se conforme
gusturilor felurite deşi puţin definite ale publicului cetitor
de atunci, el încercă în primele sale volume teme variate :
poezii de albume, poezii cu teme clasice, cu teme romantice cu
teme morale etc. Volumele următoare ni-1 arată însă limpede
preocupat de rolul său de îeformator. A-l ignora în această
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atitudine, e a ignora una din principalele caracteristice ale
operii sale.
Dar ca poezia să poată transforma sufletul oamenilor,
să-1 poată mâna pe căi noi, cum vrea Tennyson, ea trebue
să fie neapărat preconizatoarea unor mari idei regenera
toare, sau să cuprindă în ea isvoare nesecate de generoasă
emoţiune. Ea trebue să fie animată de suflul puternic al
unui Milton, Ruskin, Carlyle sau Browning.
Calitatea intelectuală a poeziei lui Tennyson este însă
mult inferioară literaturii acestor poeţi. In aceasta stă scă
derea acestei opere şi vina ce i se impută de generaţia
actuală. Tennyson a vorbit generaţiei sale limba pe care
această generaţie o înţelegea dar nu a creiat nici un curent
nou, nici o îndrumare nouă, într'un secol sguduit de o sumă
de curente şi de probleme noi.
Anglia eşită din faza extravaganţelor romantismului şi
ameninţărilor Revoluţiei franceze, epuisată de emoţie, decepţională de idealism dorea înainte de toate pacea. Căci,
dacă pericolul naţional prin înăbuşirea revoluţiei franceze
dispăruse, mari probleme interne turburau vechiul optimism
şi iluziile Angliei aristrocratice : mişcarea democraţiei, cea
spirituală religioasă şi noite descoperiri ale Ştinţei cu
multiplelele lor aplicaţiuni pi.-ictice care modifică viaţa pe
zi ce .trece.
Epoca Victoriană, prin Reform Act şi alte legi similare,
făcuse posibilă ridicarea clasei mijlocii, a burghezimii in-»
dustriale şi financiare, al cărui filosof e Jeremy Bentham.
Doctrina acestei clase era utilitarismul. Refractară intelec
tualismului pur ca şi formelor romantice sociale şi literare,
ea represintă în curând triumful realismului burghez. Se
ridică astfel o Anglie nouă, în care vechile forme de exis
tenţă — care îşi făcuseră totuşi probele — fură aproape
distruse. Ea puse în locul vechilor credinţe de altădată cu
noştinţa metodică a faptelor, în locul cultului Divinităţii
cultul banului, în locul vieţii patriarhale a squire-lor pro
tectori faţă de populaţiunea din jurul
manor-house-urilor
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lor viaţa metropolelor m a r i : Londra, Manchester, Birming
ham, Liverpool. Umilul meseriaş manual dispărea lăsând
locul maşinismului modern şi fumului nesfârşitelor fabrici.
Bogăţiile se strângeau de câţiva aleşi ai soartei, miseria şi
desnădejdea rămânea partea imensului proletariat indus
trial, în contra acestor forţe noi, distrugătoare a vieţii vechi,
dar formidabile totuşi în posibilităţi viitoare, ie ridică cei
doi profeţi ai Angliei secolului al XlX-lea, Carlyle şi Ruskin, mai târziu Matthew Arnold. Carlyle sgudui constinţa
adormită sub puterea Mammon-ului
pentru ca trezite să
învie instinctele vitale ale poporului englez: încrederea în
forţa sufletului întărit printr'o superioară conştinţă morală,
prin muncă şi credinţă în puterea divină. Ideile morale
şi sociale ale lui Carlyle sunt ideile pe care după aproape
două zeci şi cinci de ani le va predica Ruskin, cu aceiaş
ferventă, cu alte mijloace.
Secolul al XIX întreg este astfel străbătut de îngrijo
rare socială. Problema morală fatal trece înaintea tutulor.
Poezia însăşi este atinsă de această tendinţă, ea trebue să
discute şi să predice. în mijlocul prefacerei continue, a
durerii celor de jos, obidiţi şi nedreptăţiţi, a burgheziei
din ce în ce mai bogată şi mai dominatoare, a aristrocraţiei tot mai înspăimântată pe măsură ce democraţia câştiga
teren, poezia trebue să îndrumeze. Tennyson, poetul laureat,
este acela dela care Anglia cere lumină. Care este însă
mesagiul lui ?
Revoluţionarul spirit al lui Byron, utopismul lui Shelley,
romanticul entuziasm de tinereţe al lui Wordsworth, emo
ţionaseră, sguduiseră spiritele, findcă ei vorbiseră de liber
tate, de rupere de lanţuri şi cătuşe. Rolul lui Tennyson
însă nu e ' s ă sgudue, el vrea să aducă la ordine, la disci
plină. Atitudinea lui avea dela sine ceva nepoetic în ea.
El caută compromisul care să împace aceste două i d e i :
Libertatea şi Ordinea. In faţa frământărilor clipei de faţă
şi a îngrijorării pentru viitor, Tennyson recomandă a merge
încet, dar sigur, pe calea din trecut. Şi consecvent teorii85

lor individualiste ale secolului el crede în eroi, în guver
narea prin câţiva oameni de elită, aristrocraţi prin cultură
şi educaţie. Colectivismul îl are în oroare, Ideile lui politosociale sunt conţinute în acea ce Wells numeşte „the Bladesover system", sistem pe care el cu o vervă usturătoare
îl ironizează în romanul său Tono-Bungay. Acest sistem
bazat pe stăpânirea proprietăţii rurale nu mai putea cores
punde însă Angliei industriale pentru care trebuiau gă
site alte mijloace şi alte remedii; cum gravele probleme
care munceau milioanele de oameni ai Angliei secolului al
XIX-lea nu puteau fi rezolvite numai prin ascultare faţă de
legea existentă, prin răbdare, respect şi stăpânire de sine.
(Self reverence, self knowledge, self control. ')
Dar autoritatea lui Tennyson era aşa de mare încât cu
vintele lui aduceau totuşi un fel de linişte, un fel de nouă
şi nedesluşită nădejde în sufletul celor ce îl ceteau cu veneraţiune.
înţelepciune, moderaţiune, frică şi desgust pentru „fal
sitatea extremelor", iată fondul acestei poezii moralizatoare
şi cauza pentru care ea nu poate produce emoţiune lirică.
Ea n'are nici tăria accentelor de revoltă a prozei tui Carlyle, nici patetismul înflăcăratelor îndemne ale lui Ruskin.
Ea poate căpăta o majestuoasă pompă, o specială nobleţă
de ton, dar rămâne abstractă şi rece. Ai impresia că Ten
nyson nici n'a avut îndeajuns intuiţia Presentului sau cu
rajul să'l privească în faţă şi să vadă ce reserve as
cundea în el.
Odată abia un slab indiciu, în Locksley

Hali:

1) Self-reverence, self-knowledge, self-control,
These three alone lead life to sovereign power.
Yet not for power (power of herself
Would come uncalled for) but to live by law,
Acting the law we live by without fear;
And because right is right to follow right
Were wisdom in the scorn of consequence.
(Oenone)
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Slowly comes a hungry people as a lion creeping nigher
Glares at one that nods and winks behind a slowly dying fire.
Încet vine un popor înfometat, ca un leu târându-se aproape,
Se uită sălbatec la unul ') care moţăe şi clipeşte din ochi în dosul
unui foc ce moare încet.

şi o isbucnire în Maud în contra păiurii comerciale tot
mai hrăpăreţe, pusă în gura unui tânăr cu nervii bolnavi.
Şi aceleaşi doleanţe în Locksley Hall sixty years after, în
gura unui bătrân care reneagă credinţele sale de tinereţe.
A ignora răul poate fi fără îndoială un lucru comod,
dar a recomanda celor ce suferă „bunul simţ" şi
That sober freedom out of which there springs
Our loyal passion for our temperate kings.
Acea libertate sobră din care isvorăşte
Iubirea noastră plină de credinţa pentru regii noştrii

cumpătaţi,

şi nădejdea unei îmbunătăţiri în sute de mii de ani, e lipsă
de generositate.
In prologul poemei The Princess Sir Walter Vivian ce
dează parcul său cu frumoase pajişti poporului o zi în
treagă. Acesta e un gest pe care Tennyson îl admiră : Să
fie imitat. Ce ar fi, zice unul din eroii poemei, dacă aceşti
mari domni ar ceda parcurile lor poporului vreo douăzeci
de ori pe an? La aceasta să se rezume spiritul democratic ?
Dacă râul se măreşte, zice Tennyson, dacă pacea nu
înseamnă decât o egoistă şi păgubitoare concurenţă, o cres
cândă duşmănie, ei bine, este un remediu energic : răsboiul.
Părerea aceasta se găseşte la sfârşitul poemei Maud. Răs
boiul ? adică suferinţa, sacrificiul, moartea ? E partea cea
mai slabă din ideile politico-sociale ale lui Tennyson şi e
păcat că Maud, una din cele mai lirice şi mai reuşite lu
crări ale lui are acest sfârşit.
1) Clasa nobililor şi a îmbogăţiţilor care nu-şi da seama de mişcarea
democratică.
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O altă chestiune socială care începuse să fie discutată
cu destulă pasiune în timpul lui Tennyson şi cSreia el i-a
consacrat o întreagă poemă e emanciparea femeii ') Poema
este The Princess. Dar şi aci conservatismul său îl împie
dică să privească chestiunea în complexul ei. Tennyson
vede în căsnicie singura ţintă către care trebue să tindă
ori ce femee. Dacă femeia caută să se sustragă acestei
situaşi, să se emancipeze, Tennyson vede în ea o revol
tată dar care, în deosebire de Nora lui Ibsen, îşi va înţe
lege greşeala, mai de vreme sau mai târziu, şi se va în
toarce pe calea cea sănătoasă. De femeile care nu au pu
tinţa, deşi ar avea dorinţa să se mărite, nu se ocupă. El
îşi reservă sie-şi sarcina do a cânta iubirea care leagă
soţ de soţie, fericirea căminului. Poezia lui are atunci,
e drept, accente de adâncă duioşie, de un cald entuziasm,
dar în afară de acesta iubire conjugală el nu cunoa
şte o alta. Pentru un Shelley însă, pentru un Keats, un
Dante, un Peharca, iubirea s'a înălţat întotdeauna mai sus
de barierile şi convenţiile lumeşti, ea a fost un spon
tan şi generos elan sufletesc neţărmurit de nici o piedică,
cunoscând o singură lege, jertfa de sine. Pentru Tenny
son aceste regiuni ale sentimentului liber sunt prohibite.
Tn raportul creat de căsnicie între bărbat şi femee, soţul
e întotdeauna proiectorul; soţia e o finţă mai slabă care
trebue protejată. Avem în câteva versuri o categorică deli
mitare a activităţii fiecărui sex dela care Tennyson nu
s'a îndepărtat prea mult niciodată:
„ Man for the field and woman for the hearth ;
,. Man for the sword and for the needle she ;
1) Ca surse de inspiraţie pentru această poemă Tennyson se poate
să se fi folosit de :
Plato : Republica
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„ Man with the head and woman with the heart ;
„ Man to command and woman to obey ;
„ All else confusion.
„ Omul la câmp şi femeia- în cămin — Omul cu sabia in mână şi
femeia cu acul — Omul cu capul şi femeia cu inima — Omul să comande
şi femeia să asculte — Altfel totul este un haos.

Pentru Tennyson femeia nu poate înţelege, ea iubeşte. ')
In Locksley Hali tânărul erou, desamăgit în iubire, se
exprimă şi mai brutal. Zicem că exagerează, cu tendinţa de
exagerare a tinereţii, totuşi citim cu mirare :
„Slăbiciune să fii supărat de Slăbiciune ! Plăcere de femee — necaz
de femee. — Natura le-a făcut impulsiuni mai oarbe, în capete mai strâmte:
Femeia este inferioară bărbatului, şi toate pasiunile tale comparate cu ale
m'ele sunt ca lumina de lună în lumina de soare, CEL apa în vin".
„ „Woman is the lesser man",

Ne zicem că Tennyson nu va fi gândit la fel, dar mo
delul lui de femee rămâne totuşi eroina din Lord of Bur
leigh sau femeia descrisă în The Princess şi cu care am
identificat pe mama poetului,
„Not learned, save in gracious household ways etc."

femeia fără cultură prea mare, care guvernează „prin
dreptul iubirii", care aduce dragostea, ordinea, confortul
în cămin şi se sacrifică pentru cei pe care ea îi iubeşte.
Cu aceste idei Tennyson nu putea fi alături de acei ce
susţineau femenismul în forma în care el s'a desvoltat ul
terior. Pentru a fi apostolul unei mişcări progresiste trebue
să fii tu însuţi convins de eficacitatea ei. Dar dacă nu eşti
de ce să alegi ca subiect o temă ca aceia din The Princess ?
Margaret Cavendish, Marchioness of Newcastle: The Female Aca
demy 1662.
Daniel Defoe ; Essay on projects
Johnson : Rasselas (cap. X/IX)
Mary Wollstonecraft: Vindication of the Rights of Woman 1791
1 ) 1 cannot understand : I love !
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Find-că e populară ? Find-că se pretează la o producţie
heroico-comică ? findcă poetul Tennyson va şti să o îmbrace
într'o haină plină de fantezie ? Poetul va avea şansa de
reuşită, moralistul nu.
E graţios prologul în care e introdus subiectul poemei.
In parcul lui Sir Walter Vivian fete şi băeţi, rude ale lui
Sir Walter, pe lângă alte distracţii cetesc şi despre o eroină
din timpul evului mediu care, revoltată în contra sălbăti
ciunii soţului ei, a luat armele, s'a luptat şi a învins, Şi
• fiica lui Sir Walter, Lilia, cuprinsă de entusiasm zice:
„Acum sunt mii — de astfel de femei, dar puterea obiceiului le în
vinge : — Aceasta se datoreşte numai creşterii lor. Destul acum : — Voi.
bărbaţii, aţi făcut aceasta. Cum vă urăsc pe toţi!
„O, cum aş dori să fiu o princesă puternică! Aş clădi departe de băr
baţi o şcoală întocmai ca pentru bărbaţi, — Şi le-aş învăţa tot ce învaţă
bărbaţii, —Noi prindem aşa de repede !
„Dar aş interzice sub pedeapsă de moarte ca vre-un bărbat să ne
zărească măcar".

Aceasta e luarea da posiţie a princesei Ida, eroina prin
cipală, care încearcă să dea femeii cultura necesară pentru
a putea lua în manile ei parte din conducerea lumii şi a
se putea împotrivi robiei impusă ei de bărbaţi.
„In sfârşit se ridică ca un vânt de profeţie prognosticând ce va să
fie: Pretudindeni două capete în consiliu, două lângă cămin, două în în
curcatele afaceri ale lumii, două în nobilele îndeletniciri ale vieţii, două
plumburi scoborâte pentru a sonda adâncimea ştinţei şi secretul minţii
omeneşti: în musică, pictură, sculptură, critică, mai mult; şi pretutindeni
pământul larg si bogat va trebui să poarte o dublă întrupare a acelor su
flete alese, poeţii, a căror gânduri întăresc sângele lumii.

E curios ce bine ştie Tennyson să explice cauza femi
nismului ! Şi totuşi ironia lui, blândă dar constantă, întâm
pină pretutindeni îndrăsneţele aspiraţiuni al Princesei.
Princesă se hotărăşte să nu se mărite niciodată, soco
tind că toată lipsa de tărie a femeii vine din nevoia ei de
iubire, din slăbiciunea inimii ei. Dar princesă este învinsă
în lupta ei de emancipare tocmai de elementele pur femenine -ale sufletului ei: mila şi iubirea.

„O frumoasă şi puternică şi teribilă! Leoaică care din lungile tale
bucle faci coamă de leu! Dar Iubirea şi Natura sunt două lucruri mai
teribile şi mai puternice".

Poema se termină în idilă. Prinţul, logodnicul ce a îndrăsnit să intre deghizat în haine de femee în colegiul de
fete pentru ca astfel să-şi recucerească logodnica, e des
coperit. O luptă în felul luptelor din evul mediu se dă între
partizanii Prinţului şi fraţii Princesei. Prinţul e învins şi
rănit. Colegiul care işi ţinuse atâta timp porţile închise băr
baţilor, le deschide larg acum pentru ca toţi cei răniţi să
fie îngrijiţi.
„Voinţa ei de fier fu frântă 'n mintea ei,
„Inima ei nobilă se înmuie in pieptul ei.

Princesa Ida înţelese că femeia nu poate sta singură, că
singură nu poate învinge.
„Nu te învinui prea mult", îi zise Prinţul, „nici nu invinui
„Prea mult fii oamenilor şi legile barbare,
„Acestea au fost mijloacele aspre ale lumii până acum.
„De acum înainte tu ai un sprijin, eu, care ştiu
„Că femeia şi bărbatul au (de luptat pentru) aceiaş cauză : ei se înaltă
sau se scoboară
„împreună, ') micşoraţi sau glorificaţi, sclavi sau liberi"...

Şi lecţia ia proporţiile unui adevărat discurs — frumos
fără îndoială — în care căsnicia este încâ odată arătată ca
singura posibilitate de fericire. „Femeia nu e om nedesvoltat
ci diferit; dacă am face-o la fel cu bărbatul, blânda Iu
bire ar fi omorâtă".
Ideia căsniciei urmăreşte cu persistenţă pe Tennyson
chiar când tratează subiecfte cu teme clasice ea legenda
nimfei Oenone şi'a necredinciosului ei iubit Paris ; sau su
biecte cu teme celtice ca atât de romantica şi lirica po
veste a lui Tristan şi Isolda, a cărei frumuseţe veche de
secole nu o înţelege şi pe care o strică printr'o critică se
veră a amorului ilicit.
1) The woman's cause is man's. They rise or sink together.
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Sunt poeţi care au încurajat generaţia lor prin faptul că
au privit viitorul cu încredere şi au cântat cu avânt ti
neresc binele şi frumosul din lume. Aceştia sunt visătorii,
utopiştii, dar şi mari profeţi ai omenirii. Un Shelley, un
Lamartine, un Browning, au întrupat nădejdile noastre cele
mai bune. Ei sunt nemuritori pentru că poezia lor înaripată
ne ridică deasupra clipei presente şi visul lor ne poartă
în regiuni pline de lumină. Tennyson, influenţat de marea
mişcare ştinţifică din timpul său, adept al teoriilor lui
Darwin şi Spencer, nu permite visului să se înalţe dincolo
de datele precise ale Ştinţei.
Positivist, scrupulos cercetător al legilor Naturei, el trans
pune în poezia lui teoriile de evoluţiune lentă, de progres
ce necesită eternităţi pentru a fi înfăptuit. El tae aripele
visului şi speranţelor născute dintr'un elan de optimism,
voind să pună în locul lor o senină şi imparţială contem
plare a lucrurilor. Dar poezia lui produce atunci o pro
nunţată descurajare.
Odată, în Locksley Hali, el, sau tânărul erou descris de
el, vede „The Vision of the World and all the Wonder
that would be", Visiunea Lumii şi toată Minunea ce va să
fie, şi poetul face un tablou al Angliei viitoare îmbogăţită
prin comerţul ei şi prin invenţiunile ştinţei, trăind în pace,
condusă înţelepţeşte de un parlament al tutulor, de o ,,Federaţiune" a luroei întregi, dar
când?
Cetim răspunsul în cuprinsul aceleaş poezii:
„Yet I doubt not thro' the ages one increasing purpose runs
And the "thoughts of men are widen'd with the process of the suns.
Totuşi nu mă îndoesc că prin secole lucrează o tendinţă spre mai bine
Şi că gândurile oamenilor se lărgesc odată cu cursul sorilor.

Teribilă consolare ! Şi totuşi tânărul strigă cu entuziasm :
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Not în vain thî distance beckons : Forward, forward let us range
Let the great world spin for ever down the ringing groves of changeNu in zadar ne cheamă depărtarea. înainte, înainte să mergem !

In „Locksley Hall sixty years after" până şi acest avânt
e înfrânt:
Gone the cry of „Forward, Forward", lost within a growing gloom
Lost, or only heard în silence în the silence of a tomb.
Stins strigătul de „înainte, înainte", perdut intr'un întuneric tot mai mare,
Perdut sau abia auzit în tăcere în tăcerea unui mormânt.

Cetim în „The Dawn",

Zorile Zilei:

Suntem departe de Amiaza omului, trebue timp ca speţa omenească
să crească. Roşeaţa Zorilor ! începe ea să pălească? Aşa să fie, dar când
ne vom putea desbăra de Strigoiul brutei care păşeşte alăturea de noi şi
ne domină, pentru a fi liberi ? In o sută, intr'o mie de ani ? Ah, ce vor
fi copiii noştri, oameni după o sută de mii, un milion de alte veri ?
We are far from the noon of man, there is time for the race to grow

Şi in „The Making of

Man".:

Omul e acum <abia făcut, nu vor [trebui să] treacă eternităţi după
eternităţi modelându-1 mereu până să vie Vârsta cu cunună a Vârstelor ?
Totul în jurul lui este acuma încă umbră etc.

Şi totuşi . . . viaţa omenească este un lucru
N'a scris chiar Tennyson în In MemcrTam :

minunat!

,, That life is not as idle are
,, But iron dug from central gloom
, And heated hot with burning fears
,, And dipt în bath" of hissing tears
„ And batter'd with the shocks of doom
,, To shape and use "
că viaţa nu este un minereu inert, ci fierul scos din adâncimea întuneri
cului, încălzit la roşu de temerile cari îl ard, cufundat in baia lăcrămilor
fierbinţi, sdrobit de loviturile soartei pentru a fi modelat şi făcut bun pentru
întrebuinţare.

Şi Omului îi strigă altădată poetul:
,, The reeling Faun, the sensual feast ;
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Arise and fly

„ Move upward, working out the beast
i, And let the ape and tiger die.
Sooală-te şi alungă Faunul şovăitor, festinul care place simţurilor ;.
Mergi înainte, nimiceşte animalul (din tine) şi fă să moară maimuţa şi
tigrul (din tine).

Este un nobil îndemn, un strigăt de alarmă care găseşte
răsunet, căci Tennyson după momente de pesimism, de
ezitare, de îndoială dureroasă sau simplă contemplare pa
sivă, găseşte câteodată cuvâtul pe care îl aşteptam cu toţii.
Şi atunci arta lui ştie să-1 învâlue în haina în care să stră
lucească pentru în totdeauna.
Tennyson este la larg când vorbeşte despre trecutul
ţării lui.
Cosmopolit nu a fost nici odată '). Groaza lui de „ne
buna furie roşie a Senei" ,.the red fool fury of the Seine",
cum numeşte el revoluţia franceză, denotă cât de insular
era şi cât de refractar faţă de spiritul generos al Franţei
intelectuale. Englez în sentimentele lui până la şovinism ')
acea ce a admirat şi preamărit este eroismul celor ce au
ştiut ,,să făptuiască şi să moară în mod nobil" „nobly to
do, nobly to die" pentru Anglia, ţara lui. El a slăvit eroii
neamului, fie ei un Sir Richard Grenville în care trăeşte
marele avânt al epocei reginei Elisabeta, fie un Wellington,
sau un Nelson, sau acea brigadă din Crimeea care deşi
ştia că cineva dase un ordin greşit, pentru cinstea de sol
dat englez înfruntă focul pustiitor al vrăşmaşului şi muri
fără să şovăe. Admirabile poezii pline de nerv şi avânt
ca The Revenge, The Charge of the Light Brigade, Ode
on the Death of the Duke of Wellington, The Defence of
1 In toată opera lui poetică se găseşte un singur sunet inspirat de
lupta pentru independenţă a Poloniei şi un sunet pentru Muntenegru, Lupta
Italiei pentru desrobire este abia menţionată.
2) Vezi : ,,Britons Guard your Own", ,.Hands all Round" ,,Riflemen
Form". '
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Lucknow, The Fleet, ele sunt cea mai înaltă lecţie de pa
triotism, forma cea mai nobilă de poezie eroică.
Tennyson ştie deasemenea să cânte, cu un lirism grav şi
plin de emoţie, Anglia conservatoare şi tradiţionalistă, idealul
ei de pace şi prosperitate, înţelepciunea ei politică şi libertatea
ei câştigată fără vărsări de sânge şi fără revoluţii. Şi tot astfel
sănătatea şi sobrietatea poporului englez, stăpânirea lui de
sine, simţul lui de datorie, respectul lui pentru trecut şi
instituţiile Ţării. El e reprezentantul cel mai de seamă al
Angliei tradiţionaliste şi aristocrate. Cine citeşte You ask
me why, Love thou thy land with love far — brought, Of
old sat Freedom on the hights, Freedom, fără să recunoască
că ele sunt scrise cu acea nobilă mândrie care nu aparţine
decât unei vechi rase? Tennyson nu predică aci, el cântă
pentru el şi pentru ai lui şi convins de puterea materială
şi rezervele spirituale ale Ţării sale poetul, ca un antic
vates, profetisează :
„Ale tale vor fi mările, oceanul fără de margini, ale tale ţările in care
soarele nu mai apune, al tău Nordul şi al tău Sudul".
Thine the myriad—rolling ocean, light and shadow illimitable,
Thine the lands of lasting summer, many blossoming Paradises,
Thine the North and thine the South, and thine the battle — thunder
of God.

Poetul laureat al Angliei întrupează în astfel de mo
mente aspiraţiunile neamului, dorul de mărire al poporului
englez, cu care el se identifică intr'uii avânt puternic de
sincer şi nobil patriotism.
Pentru astfel de realizări poetice i se cuvine numele de
y
poet naţional, nu pentru predici ca cele de pe anvon,
nici pentru lungi poeme didactice.
Dar trebue să relevăm chiar câteva poezii cu caracter
pur moral. Am amintit la începutul acestui capitol despre
Palace of Art. Dacă imaginaţiunea poetică în această lucrare
e de o calitate superioară, concepţia ei morală este la
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fel. Simbolul învălue adevărul moral cu o perfectă măestrie, dar adevărul moral merită acea minunată haină sim
bolică. Să adăogăm la această poezie, poeziile St. Simeon
Stylites, The Vision of Sin şi The Golden Year şi am putea
avea, cred, un rezumat al crezului moral tennysonian.
Tennyson nu poate admite ascetismul ca formă supe
rioară de viaţă sufletească. Ascetismul îndepărtează dela
viaţa activă, izolează de oameni, distruge echilibrul moral.
Când Tennyson scrie poema Sfântului Graal, atât de desă
vârşită ciin punct de vedere artistic, el spune clar care
trebue să fie ţinta fiecărui om. Nu contemplaţiune, nu aspiraţiune după idealuri aproape imposibile de atins şi că
rora numai finţe cu totul excepţionale se pot devota — un
Galahad, un Percivale — ci dorinţa puternică şi străduinţa
continuă de a îndrepta acea ce e rău în viaţa zilnică, deci
fapta morală.
Ah, Galahad, Galahad, said the King, for such
As thou art is the vision not for these.
Ah, Galahad, Galahad, zice Regele, pentru cei ca tine este arătarea
(sfântului Graal) nu pentru aceştia.
Şi apoi:
What are ye ? Galahads ? — no — nor Percivales, nay, said he, but men
With strength and will to right the wrong'd, of power
To lay the sudden heads of violence flat.
Ce sunteţi voi, Galahazi, nu, nici Percivali, nu, zise el, ci oameni
Cu putere şi voinţă de a face dreptate celui năpăstuit şi a înlătura
brutalitatea.

Ascetismul nu-1 poate admite. Scrie St. Simeon Sty
lites ca să arate că excesul e un pericol chiar când sco
purile pentru care el e făcut sunt de natură spirituală. Dar
ce admirabilă analiză psihologică! Căci dacă St. Simeon
este tipul care întrupează o idee, Tennyson are marele
merit aci de a fi creat un caracter. Umilinţă, flagelare, pa
truzeci de ani de chin, până ce bucăţică de bucăţică se
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rupe din trupul spălat de păcat, aceasta e viaţa sfântului
Simeon. Moartea îi e înceată şi dureroasă, pe o coloană
dela înălţimea căreia nici plânsul, nici rugăciunile lui nu
mai ajung auzite de nimeni. Dar în lumea cealaltă el va
sta în rândurile celor drepţi! Amănuntele acestei lupte su
fleteşti sunt impresionante. Tennyson ne desvălue cu un
surprinzător simţ psihologic sufletul celui ce se pedepseşte
de bună voie : suferinţa ca şi orgoliul suferinţei; dispreţul
vieţii şi oarecum regretul fericirii dispreţuite, asaltul dat
de natură în contra anormalului şi exagerării şi, mai presus
de toate, teama — groasnica teamă — că sacrificiul ar
putea fi zadarnic Toate aceste elemente de o tragică rea
litate fac din St. Simeon Stylites o vie întrupare a mistui
toarei flăcări ce arde sufletul celor ce voesc să dărâme
barierele naturale ale vieţii.
Şi mai uşor îi e poetului să arate că în egoistă plăcere
trupească nu poate sta fericirea. In poezia The Vision of
the Sin, Viziunea Păcatului, Tennyson arată un tânăr plin
de vigoare şi entusiasm călărind pe un cal înaripat dar
care nu poate să sboare, — simbolizând prin aceasta su
fletul tras în jos de pofte josnice. Tânărul ajunge în faţa
porţii unui palat. II vedem în curând petrecând : vin, cân
tece, joc... Tennyson svârle o haină de poezie peste această
scenă de trivialitate : E tinereţea care petrece. Dar vai
bătrâneţii ! Ea e cinică, hidoasă. Frumuseţea, puterea şi
mândria tinereţii pier. Poetul ne arată un bătrân slab, fără
dinţi, care bate la poarta unei cârciumi. Un vers scurt şi
săltăreţ — aşa încât contrastul cu obicinuita gravitate a
bătrâneţii să fie şi mai mare — descrie orgia bătrânului.
Când amintiri din trecut, pe când el putea simţi ce este
„în lacrâmile pline de iubire", „what there is in loving
tears", trec fugare prin mintea lui, el porunceşte să i se
umple cana şi paharul din nou: „Fill the can and fill
the cup", ca în vin să-şi încerce durerea.
Cu saţiul vine şi desgustul iar disperarea nu e departe.
„Mai este vreo speranţa?" La strigătul lui desnădăjduit s'a
~W~
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auzit de undeva, din înălţimi, un răspuns, „dar într'o limbă
pe care nimeni nu a putut-o înţelege.
Nici în ascetism, nici în sensualim, nici în izolare de
de oameni omul nu poate găsi mulţumirea sufletească, zice
Tennyson. Mulţumirea o găseşti în iubirea de oameni şi în
muncă... Şi nu trebue să vedem — ca romanticii — feri
cirea nici în trecut nici în viitor. Noi s'o căutăm în present.
Munca este forma de mulţumire cea mai curată şi ei tre
bue să-i închinăm presentul, singurul moment de care dis
punem. Această sănătoasă idee morală este fondul poeziei
Vârsta de aur. In versurile acestei poezii poetul cântă
reala nobleţă a muncii şi puterea ei de a creia fericirea.
Rar a fost Tennyson mai bine inspirat.
Cităm finalul : ')
„Zburaţi corăbii mândre peste mări,
„Purtaţi in lumea 'ntreagă şi Tiparul
,,Şi Crucea şi legaţi un ţărm de altul,
„Cu poame, mirodenii şi mătăsuri,
„Purtate fără vamă, 'mbogăţiţi
„Pământul tot — în vârsta cea de aur.
„Dar noi îmbătrânim. Când vom ajunge
„Ca orice om să se gândească numai
„La binele omenirii, iară Pacea,
„Ca un mănunchiu de raze de lumină,
„Pe ţări şi mări în veci să strălucească
„In vârsta cea de aur nezărită ?
„Atâta spuse el şi se opri.
„Ce nebunie ! zise atuncea Iacob,
„Şi imitându-1 cum vorbea în versuri
„Ce nebunie, căci i-aşa departe
„încât aceasta nu o vom vedea-o
„Nici noi şi nici măcar copiii noştri.
ceealaltă,
( ,Aceasta e ca viaţa
„Şi-i tot atâta ca să-ţi pui nădejdea
„In ceruri ca şi'n vârsta cea de aur.
\) Traducere făcută de D-l Petre Grimm.
—
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„Atunci lovi el cu ciomagu'n stâncă
„Şi-1 rupse'n două, — Iacob — cum îl ştii —
„E om bătrân, dar e vânjos şi iute.
,,Şi-i ţapăn pe picioare, ca stejarul
„Ce iarna'n codru parcă-i înflorit
,,De curpenul acoperit de brumă.
„Apoi plin de mânie el mai spuse :
„Ce vorbărie sunt acestea toate !
„Cei vechi acele vremuri fericite
„Credeau că în trecut au fost odată, —
„Cu atâta mai nebuni, — iar noi acuma
,,ln viitor le credem : visători,
„Şi unii şi ceilalţi; dar mai ales
„Mulţi dintre -voi trăiţi în vremea asta
„Când fiecare clipă dintr'un ceas
„Silită e s'asude pân'la moarte,
„Trăiţi aşa par'că semănătorul,
„Ce mcântat aşteaptă rod bogat,
„N'ar trebui să-şi vâre mâna'n sac.
„Dar eu ştiu bine că acela care
„Munceşte şi se bucură de munca-i
„Măreaţa vreme-o vede'n faţă-i pururi.
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POVESTITORUL.
Când Tennyson publică în 1827 primul său volum de
versuri în tovărăşia fratelui său Charles, epoca romantică
a literaturii engleze îşi trăia ultimii ani. Sleită uşor din cauza
imensului efort emoţional şi imaginativ ea nu durase decât
vreo trei decenii. Fusese de o vitalitate extraordinară. Sguduise până în adânc sufletul englez şi adusese noi moduri
de gândire şi noi forme de imaginaţie poetică. Representată prin Wordsworth, Southey şi Coleridge între 1800 —
1815, prin Byron, Shelley şi Keats între 1815 — 1830, ea
avusese un puternic caracter revoluţionar.
Plină de o clocotitoare revoltă în contra mediocrităţii
în general şi a c a l u l u i englez în special, animată de un
orgolios curaj în lupta în potriva oricărei forţe brute sau
constrângeri morale, respirând un nesfârşit dor de singu
rătate şi o frenetică plăcere în faţa naturii sălbatice, poezia
lui Byron represintase prin pasiunea ce vibra în acordurile
ei şi prin sfidarea flegmului naţional o rară şi indrăsneaţă
manifestare. Shelley prin panteismul său, prin sensibilitatea
sa extrem de delicată, prin vecinica sa stare de reverie
beatitudine sau melancolie — prin suavitatea şi feminitatea
cântecului său întrupa prototipul Poetului, inspiraţiunea ro
mantică în forma ei cea mai ideală. Poezia lui, străbătută
de undele unei largi simpatii universale în care nu încap
frontiere nici margini, strălucea de nădejdea unei luminoase
fericiri viitoare. Keats era pgetul amorezat de forma plas
m ă a lucrurilor, trăind în lumea Poeziei condiţionată numai
101

de eternele legi ale Frumosului, dispreţuitor de present,
refăcându-se grec şi primitiv pentru a transforma sensualitatea castă a marilor opere de artă într'o vie voluptate
sufletească şi legendele trecutului într'o desăvârşită întru
pare poetică.
Dar până pe la 1830 Shelley fu cunoscut în Anglia mai
cu seamă pentru vederile lui în materie politică şi religigioasă şi o ediţie a operilor lui literare nu apăru decât în
1839. Keats fu apreciat abia pe la 1840. Byron singur din
această generaţie de poeţi stăpânise puternic inimile oa
menilor, în 1827 însă, când Tennyson publică primul său
volum, opinia publică engleză era toată în contra lui ; findcă
instinctul englez căutând întotdeauna formele normale ale
vieţii nu mai putea continua pe drumul emoţiei excesive
şi al imaginaţiei fără frâu. Aşa se şi explică de ce în anii
de tinereţe ai poetului Tennyson Wordsworth, Coleridge şi
Southey, representanţi ai primei faze a romantismului en
glez, caracterizată prin mai multă sobrietate şi o tindere
spre echilibru — dacă acest cuvânt poate fi întrebuinţat
într'o epocă de continue agitaţie — erau, deşi încetaseră de
a scrie, poeţii cei consacraţi.
Şi totuşi ce ferventă admiraţie avusese Tennyson în copi
lăria lui pentru Byron ! Pe când era de paisprezce ani să
pase într'o stâncă cuvintele : „Byron a murit" adăogând mai
târziu că pentru el lumea întreagă i se păruse că „se în
tunecă în ziua acea". Influenţii lui Byron se datoreşte desigur
volumul de versuri Poems by two Brothers. De Shelley auzi
la Cambridge. Estetismul lui Keats îl impresiona puternic
şi lăsă urme adânci asupra lui.
Dar lumea era obosită de romantism. Revistele cereau
o poezie mai calmă, care să nu surprindă, să nu sgudue.
o poezie care să încânte prin e moţiuni blânde şi imagini
plăcute şi care să facă apel l a . . . . bun simţ. Dacă Jeremy
Bentham este exponentul filosofiei utilitariste a acelui timp, .
Henry Taylor este exponentul cerinţelor ei literare.
Tennyson sosea la un moment critic pentru poezie:
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nici un curent nou în această perioadă de transiţie, nici un
poet mare. Succes aveau poeziile de Keepsake, de albume,
în care totul este încapişonat, rotunjit, fără crudităţi sau stri'
gate de alarmă. In mare parte timida poezie de început a
lui Tennyson precum şi vădita lui tendinţă de ornamentare
se datoresc acestor cauze. La modă erau mai cu seamă
portretele ; în consecinţă, volumul purtând titlul Juvenilia
conţinea o sumă de portrete : Clarlbel, Lilian, Isabel, Ma
riana, Madeleine, Margaret, Adeline etc. Alături de acestea
erau însă şi altele ca Ode to Memory,
The Ballad of
Oriana, Recollections of the Arabian Nights, precum şi cele
citate deja referitoare la misiunea poetului. O entusiastă
admiraţie pentru tot ce e frumos şi o concisiune în formă
neobişnuită până atunci în poezie dovedeau un remarcabil
talent de artist.
Poezia lui Tennyson este îngrijită dela început. Sunt
procedee artistice originale experimentate din primul volum
pe care le-a repetat de mai multe ori în urmă, perfecţionându-le continuu. A descrie un peisaj cu minuţiositate pentru
a aşeza în el o figură omenească care să-i dea viaţă, precum
întâlnim în Mariana, pe urmă în Oenone şi în altele, este
un lucru destul de obişnuit, dar Tennyson face o serie de
tablouri înăuntru aceleiaş poezii, în Recollections
of the
Arabian Nights, în The Dream of the Fair Women, în The
Palace of Art, etc.
Câte odată un întreg tablou e făcut cu patru versuri,
câte odată cu şi mai puţine, fără să piardă nimic din cu
loare sau să fie lipsit de detaliul aşa de caracteristic în
totdeauna în poezia lui Tennyson. Detaliul este câteodată
chiar atât de important şi atât de bogat încât umbreşte
tema, dar ce mână sigură şi ce ureche rafinată pentru ca
culoarea şi melodia să fie perfecte ! întreagă splendoare a
Orientului se desfăşoară pe măsură ce strofele curg una
după alta, o minunată procesiune, în Recollections of ihe
Arabian Nights, şi iată o serie de descrieri din natură în
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the Palace of Art, una diferită de alta, tablourile ce deco
rează pereţii palatului de care vorbeşte poetul:
„Era plin de lungi şi răsunătoare coridoare — ale căror bolţi arcate
aduceau o plăcută umbră — prin care toată ziua sufletul meu trecea fericit,
dela cameră la cameră.
„Plin de camere şi mari şi mici palatul e r a — d i f e r i t e toate, fie care
din ele ("întrupând) cu perfecţie o parte — din natura cea vie, potrivit fie
cărei fantezii şi dispoziţii a sufletului meu liniştit.
„Căci în unele atârnau covoare (lucrate) cu verde şi albastru — representând colorata dimineaţă de vară — în care cu obrajii umflaţi şi cingătoarea la brâu vânătorul sufla — din cornul lui încovăiat.
„Unul părea tot întunecat şi roşu — o întindere de nisip şi un om
trecea pe acolo singur, — trecea mereu în o Ţară abia luminată — de o
lună mare şi joasă.
„Pe unul se vedea o coastă de fer şi valuri înfuriate. — Ţi se părea
că le auzi ridicându-se şi căzând — Şi urlând peste stânci în peşterile muginde — sub zidul de vânt.
„Si unul un râu bine hrănit şerpuind incet — pe lângă nişte cirezi, pe o
câmpie nesfârşită, mărginele sdrenţuite ale tunetului atârnând jos — cu dungi
întunecate de ploaie.
„Si unul secerători la munca lor de vară. — în faţă ei legau snopii,
în fund — erau ţinuturi de munţi, bogate în măslini — cenuşii în vânt.
„Si unul o casă englezească. — Amurgul cenuşiu se lăsa pe locuri
de păşune pline de rouă, pe pomi plini de rouă, mai blând decât somnul—
toate lucrurile aşezate la locul lor — un locaş de pace străbună."
1

Dar ce departe suntem de extazul lui Wordsworth ) care
simte în natură o Presenţă cu care poate comunica şi care
îl umple de bucurie, o bucurie castă, aducătoare de idei
nobile şi înălţătoare ; şi ce departe de extazul lui Shelley*)
pentru care natura este un isvor nesecat de fericire, care-1
face să vibreze în toată finţa lui, până se simte unul cu
ea, contopit în ea; de extazul lui Byron 3) sălbatic şi
1) Vezi Tintern Abbey şi The R e d u s e .
2) Sudden thy shadow fell on m e :
I shrieked, and clasped my hands in ecstasy.
(Hymn to Intellectual

Beauty).

3) My joy was in the Wilderness, to breathe
The difficult air of the iced mountain's top
Ie Elements! In whose ennobling stir
I feel myself exalted
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(Childe Hwold

IX)

pasionat! Tennyson priveşte la natură în spectator. Nu su
fletul naturii ci formele pe care ea le ia îl interesează pe
el. Rar când simţim natura trăind în poezia lui şi mai rar
când vedem poetul singur şi fericit în mijlocul ei. Dar cât o
vede de frumoasă şi cum o cunoaşte de bine ! Mai cu seamă
acea pe care o vede aprope de el, în Lincolnshire, în In
sula Wight, pe coasta mării de Nord.
Să cetim poezia The Lady of Shalott şi ne convingem
îndată. Tennyson foloseşte aci o legendă celtică care po
vesteşte cum frumoasa doamnă din Shalott era ursită să
moară dacă s'ar fi uitat vre-o dată spre oraşul Camelot.
Cum nu putea să se uite într'acolo ea se aşeză la fereastră
şi puse în faţa ei o oglindă. Vedea astfel ,,umbrele lumii"
cel puţin! Şi aceste umbre ea le ţesea într'o pânză, le
ţesea zi şi noapte până ce simţi că i se face rău de atâtea
umbre. „I am half sick of shadows, said the Lady of Sha
lott". Dar când trecu îndrăsneţul cavaler Lancelot ea uită
de blestem şi ochii ei se pironiră asupra lui. Pânza pieri,
oglinda se sparse şi doamna... muri. Pe o barcă pe care
ea singură scrisese numele ei, cobora în jos pe râu până
la Camelot, unde cavalerii o văzură venind şi se mirară de
ea şi Lancelot spuse o scurtă rugăciune pentru sufletul ei.
E o poveste naivă fără nici o intenţiune morală sau filoso
fică cum atâţia au vrut să găsească, dar ce minune de
artă! Tennyson vede tânăra femee şi turnul în care sta ea,
şi grădina cu flori dinprejur şi insula în mijlocul râului ce
curge domol spre Camelot.
„De amândouă malurile râului se întind — lungi lanuri de orz şi se
cară — care îmbracă dealul şi se împreună cu cerul — şi peste câmpie trece
drumul ce duce spre — Camelot cu turnuri fără de număr.
„Si oameni trec în sus şi'n jos — privind la crinii ce înfloresc — în
iurul insulei, colo, (în jurul) insulei Shalott.
.„Sălciile lucesc, plopii se clatină — adieri uşoare pun umbră şi fac să
tremure valul care aleargă mereu — pe lângă insulă, în râul — ce curge in
jos spre Camelot.
„Patru ziduri mari şi patru turnuri mari stau deasupra unei grădini cu
flori — şi tăcuta insulă ţine închisă pe doamna din Shalott.
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„Pe marginea umbrită de sălcii — luntrite grele sunt târâte — de cai
mari; şi nechemată de nimeni alunecă barca cu pânze de mătasă—trecând
uşoară in jos spre Camelot. Dar cine a văzut-o vreodată făcând semn cu
mâna — sau stând in picioare la fereastră — sau o cunoaşte cineva in tot
ţinutul — pe Doamna din Shalott?
„Numai secerătorii, secerând de cu vreme — prin orzul plin de mus
tăţi — aud un cântec care răsună vesel — de pe râul care şerpueşte lim
pede — in jos spre Camelot cu turnuri fără de număr.
Si pe la amiază secerătorul obosit—îngrămădind snopii în sus, în aer—
ascultă, şopteşte : „Este frumoasa — Doamnă din Shalott".

Ce luminoasă şi colorată şi plină de viaţă e lumea ce
se mişcă în jurul femeii ce stă departe de e a ! Când Laucelot apare, ce orbitoare strălucire ! Lumina albă a soarelui
înconjură cal şi călăreţ. Se resfrânge în coiful şi armura
cavalerului, în şeaua calului, în pietrele preţioase ce par'că
îl acoperă de sus până jos, sclipeşte în apa râului, înflăcă
rează oglinda magică în care zi şi noapte priveşte doamna
din Shalott, Dela Chaucer şi Spenser nu se mai văzuse
aşa ceva.
Şi iată o altă eroină celtică, plină de frumuseţe şi de
tinereţe, Regina Guinevere călărind alături de Sir Launcelot
prin pădurea ce prinde a înverzi. Căci e primăvara, şi pri
măvara e în sufletul reginei ca şi în jurul ei, şi poezia lui
Tennyson e o gingaşe inspiraţie în care totul vorbeşte de
bucuria de a trăi. Delicată artă de o graţie aproape preraphaelitică, care răcoreşte şi mulţămeşte sufletul ca un
limpede isvor de pădure! Tennyson ştie să noteze verdele
proaspăt al primăverei tot atât de bine ca şi bogatul auriu
al toamnei.
„Ca sufletele ce cumpănesc bucuria cu durerea — cu lacrămi şi cu su
râsuri, din nou — feciorelnica Primăvara veni din cer pe câmpie — intr'o
ploaie plină de soare. Printre cristalinele picături de apă pretutindeni —
pete albastre de cer râdeau — şi departe, in ascunse adâncuri de pădure,—
vârfurile de ulmi culegeau verdele lor — din boarea văzduhului parfumat.
„Câteodată petroşelul îşi cânta.cântecul lui ; câteodată sturzul fluera
cu putere ; câteodată uliul, rotindu-se pe alocurea făcea crângul să amu
ţească de frica primejdiei.
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„Pe lângă colţuri pline de iarbă, cu sopot tot mai răsunător curgea
şerpuind râul cel galben, şi bobocii de castani care atârnau în jos începeau
— să se deschidă în desăvârşite evantaie — deasupra pământului roditor.
„Atunci, în floarea anului, Sir Launcelot şi Regina Guinevere călăreau
prin desişul plin de ciute şi glasul fericire! suna limpede. Ea părea trup
din Primăvara cea veselă — purta o rochie de mătase verde ca iarba, în
cheiată în faţă cu paftale de aur şi un mănunchiu de pene verde deschis
sta prins într'un inel de aur.
P e când trecea in goană, când pe la umbră, când pe la
se juca vesel deasupra ei, fluturându-i inelul-din cosiţă. Aşa
era pe când mânuia frâul cu vârful degetelor ei delicate, că
fi dat orice altă fericire şi toată averea lui, ca suflarea lui din
într'o singură sărutare pe buzele ei cele perfecte.

soare, vântul
de frumoasă
un bărbat ar
urmă să piară

Iată artistul dar iată şi adevăratul poet.
Celor ce ziceau că el fusese mai întâiu artist şi pe urmă
poet, Tennyson le răspunde că poet nu poate nimeni deveni
dacă nu e. „A strange earnestness in his worship of beauty",
o rară ardoare în adoraţiunea frumosului, cum zicea prie
tenul său Arthur Hallam, iată caracteristica de seamă a
acestui poet, şi o imaginaţiune poetică care îi permite să
străbată secolele pentru ca să descopere frumosul, şi o
imaginaţiune epică remarcabilă pentru ca să se complacă în
timpurile cele mai depărtate. Fantezia uşoară, feminitatea
delicată, dacă nu idealismul special legendelor celtice i-au
surâs de timpuriu. ,Un „Sir Galahad", o „St. Agnes Eve",
sunt primitive figuri de mit pe chipul cărora nu trece nici
o umbră, al căror suflet nu e atins de păcat.
Pentru a reda viaţă însă acestor finţe trebue să devii
simplu, naiv, ca ele. Povestea regelui Arthur, veche de peste
o mie de ani, a încântat totdeauna minţile oamenilor. în
Franţa, în Germania, în Italia, poeţi şi cântăreţi s'au inspirat
din ea. în Anglia Chaucer, Malory, Spenser, Milton, Dryden,
Wordsworth, Morris, Matthew Arnold, Swinburne, toţi s'au
adăpat dela acest curat isvor de poezie, Cu personagiile
acestei romantice literaturi Tennyson a scris o mare poemă,
The Idylls of the King, dar realizarea acestui lucru trebuia
să fie încununarea unei lungi producţii literare.
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Când scrie Morte d'Arthur in 1842, Tennyson nu se
gândea încă la aceasta. Această poezie însă prin măreţia
subiectului, prin sobrietatea cu care acest subiect e po
vestit, prin grandioasa ei imaginaţie mitică, este una din
realizările poetice cele mai reuşite, nu numai din literatura
engleză dar nu greşim, cred, spunând că din toate litera
turile. Ea e dovada cea mai bună a simţului epic cu care
a fost dăruit acest poet şi răspunsul cel mai elocvent celor
ce cred că Tennyson a fost un poet esenţialmente liric.
Tennyson a adăogat la acest episod cu temă celtică
nişte note moderne. Procedeul este ciudat. Naraţiunea pro
priu zisă este prinsă între un prolog şi un,epilog in care
Tennyson descrie scene din viaţa contimporană.
E în ajun de Crăciun şi o parte din cei ce au petrecut
după vechile obiceiuri au plecat. Au rămas de vorbă un
preot, un poet, gazda şi cel ce povesteşte. Chestiuni de
actualitate sunt discutate : scăderea vieţii morale, viaţa de
Universitate, rostul poeziei în viaţă, până ce poetul e rugat
să citească ceva din poeziile lui, şi Tennyson descriindu-se
probabil pe el însuşi zice :
„ And the poet, little urged
„ But with some prelude of desparagement
,, Read, mouthing out his hollow oes and aes
„ Deep-chested music.

„Şi poetul puţin rugat, dar cu un preludiu de defăi nare de
sine, ceti intonând bine o-urile şi a-urile lui închise, o
musică adâncă din piept".
Şi mitul începe aci.
Dacă preotul a adormit legănat de sunet pentru a nu se
deştepta de cât când poezia terminată s'a făcut deodată
tăcere, ceilalţi au ascultat-o plini de emoţie. ,,Poate
preotul a adormit" zice unul din ei, „din cauza celor câ
teva note moderne pe ici pe colo", ilustrând prin aceasta
însuşi procedeul lui Tennyson. Dar e târziu când poetul
şi-a terminat cetitul, cocoşul a cântat, se duc să se culce.
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Pe când doarme povestitorul visează pe regele Artur îm
brăcat ca un domn din zilele noastre, cu o falnică înfăţişare,
şi-aude poporul strigând : „Artur s'a întors din nou, el
nu poate să moară" „S'a întors de trei ori mai frumos" şi
de departe se aud glasuri.' „S'a întors aducând cu el tot ce
e bun şi nici un răsboiu de acum, n'o să mai fie". Povestitorul
se deşteaptă în clopotele bisericelor care sună : e dimineaţa
de Crăciun şi bucuria zilei celei mari pare că încunună
visul de noapte.
Tennyson s'a folosit de mai multe ori de acest procedeu
de a apropia epocile de altădată de viaţa modernă, vrând
astfel să dea impresia că deşi viaţa se scurge mereu ea
este una şi că oamenii refac sau continuă visurile noastre
străbune.
Povestea mitului produce o emoţie de o calitate rară.
De o linie largă, de o sobrietate advărat clasică, sentimentul
misterului, al grandiosului, ne cuprinde şi simţim că ne mişcăm
într'o lume mai mare, mai creştină, mai eroică, „Un archeolog poate reface, ni se pare, toate stilurile, în afară
de cel mare, şi Tennyson a refăcut până şi stilul cel m a r e " . ')
Intr'adevăr, subiectul cere o amploare şi în acelaş timp
o simplitate pe care numai un mare poet epic o poate avea.
Am îndrăsnit a traduce în româneşte această capodoperă,
alăturând-o la sfârşitul acestei lucrări, socotind că numai
prin cunoaşterea ei în întregime cineva îşi poate da seama
de adevărata ei frumuseţe.
Artur a fost învins în lupta purtată în contra duşmanilor
săi şi e rănit şi e pe moarte. Pentru un astfel de erou ca
drul trebue să fie sobru şi m ă r e ţ : Oceanul, munţii prin care
rătăceşte încă vuitul luptei şi un schit părăsit lângă un lac
unde Sir Bediver, credinciosul cavaler, aduce pe regele rănit.
Un gând îl munceşte pe Rege : Sabia lui, Escalibur,
Pe care el a primit-o în dar dela zânele ce nouă ani au
lucrat la ea în adâncul lacului.
Taine : Histoire de la Litterature Anglaise voi. V. p. 408
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«Căci tu-ţi reaminteşti
«O după — amiazi de vară'n vremuri vechi
«Cum din cel lac un braţ s'a ridicat,
«Un braţ învestmântat in alb Satin
»Ce mistic, ca'n minuni, o Sabie
«Ţinea în sus, iar eu, vâslind spre ea
< Am luat-o şi-am purtat-o ca un prinţ.

Sabia dăruită lui de zânele Iacului nici un alt om nu
trebue să o poseadă. El porunceşte deci lui Bediver, singurul
cavaler ce i-a mai rămas, să o svârle in lac. Şi Bediver pro
mite, dar de două ori încearcă să o svârle şi de două ori
se întoarce la rege fără să fi săvârşit porunca lui. El nu o
poate svârli, e prea frumoasă.
„El trase sabia Escalibur
„Şi învârtind-o în sus, luna, ce atunci
„Inflacărea lung marginea de nori,
„Ieşi şi rece străluci 'n mâner,
„Căci tot mânerul tremură 'n Scântei
„De diamante,'n flăcări de topaz,
„In mii de florii lucrate mâestrit.

Şi iată răspunsul pe care el îl dă regelui, când regele îl
întreabă ce a văzut în clipa în care Sabia a atins luciul lacului.
„Răspunse îndrăsneţul Bediver:
„Am auzit în trestii sopot lung
,.Şi ape crunt căzând din stânci in stânci.

Dar regele se înfurie. înspăimântat pleacă Bediver, scoboară prin stânci, intră între trestii şi svârle sabia. Pe când
sabia cade, un braţ învăsmântat în alb se ridică spre ea,
o prinde de mâner şi-o trage în lac. Regele e acum liniştit.
Dar e galben de moarte, ochii lui sunt vinefi, el simte că
sfârşitul e aproape. Se ridică în sus cu greu şi porunceşte
lui Sir Bediver să-1 ducă lângă lac. Şi Sir Bediver ar vrea
să-i vorbească şi nu ştie ce cuvinte să găsească, şi atunci
îngenuchie lângă rege, îl ia pe spatele lui şi fuge cu el prin
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cimitir, peste stânci, pe dealuri, pe când zalele lor sună
ascuţit prin peşteri pustii şi prăpăstii adânci....
O, magia versului lui Tennyson ! Ce limbă, ce poet
poate reda aşa expresiv goana aceasta . desnădăjduită pe
când zalele zăngăne, pietrele se rostogolesc şi groaza stă
pâneşte tot mai tare sufletul credinciosului cavaler că re
gele lui va muri pe drum şi nu va ajunge la marginea de
lac ? Dar lacul le iese deodată în faţă, scăldat de alba
lumină a lunei de iarnă.
But on a sudden Io the level lake
And the long glories of the winter moon.

Numai cine ştie englezeşte îşi poate da seama de efectul
liniştitor al acestor două versuri în care vocalele şi în
special sunetul o e de atâtea ori repetat după stridentele
consoane din versurile precedente.
Şi acum regele şi Sir Bediver văd pe lac o barcă de
culoare mohorâtă şi pe ea lume multă, în negru. In mijloc
sunt trei regine cu coroane de aur pe cap. E barca pe
care trebue să plece regele. Dar la vederea regelui pe
moarte reginele scot un ţipăt sfâşietor, un ţipăt ce ajunge
până la cer şi face stelele să tremure mai tare,
Un vaet de agonie, ca un vânt
Ce geme noaptea 'ntreagă 'n câmp pustiu,
Unde nimeni nu vine nici n'a fost
De când pământu-a fost făcut pământ.

Şi reginele iau pe rege în barcă şi-i desfac coiful sfărâmat
Şi plâng cu hohot. Sir Bediver plânge şi el pe ţărmul la
cului, rămas singur. El simte că de acum viaţa lui nu mai
are nici un rost, că de acum încep alte timpuri.
Si zilele şi anii'n jurul meu
De acum se 'ntunecă 'ntre oameni noi,
Ciudate chipuri, gânduri de altfel.

Dar regele îl mângâie cu blânde cuvinte de încurajare.
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Le rosteşte regele, dar simţim bine că Tennyson îsi măr
turiseşte astfel credinţa lui în bunătatea, puterea şi înţe
lepciunea lui Dumnezeu. Sunt de o impresionantă solem
nitate :
Se schimbă ce e vechi cu ce e nou
Şi Dumnezeu s'arată 'n feluri mii,
Căci lumea ar lâncezi cu un singur bun.

vrând să spună astfel că oamenii se obişnuesc cu binele
şi binele prelungit aduce lâncezire şi corupţie.
Regele Artur pleacă în insula Avilon, acolo unde nu
cad. ploi, nici zăpezi, nici vânt nu bate tare. Acolo, în
mijlocul grădinilor pline de umbră, în insula înconjurată de
o mare caldă, el îşi va vindeca rănile lui. Va veni apoi
din nou între oameni ? O nădejde mijeşte în sufletul lui
Bediver, poate şi într'al nostru.
Iată ce poate face un poet a cărui imaginaţie străbătând
secolele are darul de a învia o lume şi un ideal de care,
poate, uitasem.

Când alege teme din mitologia greacă sau latină ') sim
ţim acelaş entusiasm de a îmbrăţişa cu gândul vremurile de
demult şi de a se inspira din legendele antichităţii. Devine
el grec în simţire şi cugetare pentru aceasta ? Criticii au
dovedit adânca lui cultură clasică cu numeroase citaţii din
operile lui în care reminiscenţele autorilor vechi sunt câ
teodată chiar prea transparente. Dar Tennyson e diferit de
Keats în ce priveşte folosinţa acestor isvoare. Keats cântă
despre Endymion în pădurile din Latmos şi despre zeii
antici şi cetatea Atenei şi viaţa primitivă de altă dată
pentru că scârbit de prezent problemele sociale din timpul
scui nu-1 atrag cât de puţin. El trăeşte în trecut, pe când
1) Oenone. The Lotos Eaters. Ulysses. Tithonus. Lucretius. Tiresias.
Demeter and Persephone. The Death of Oenone.
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Tennyson caută în trecut ocazii în care să poată vorbi
Angliei cu înţeleptele adevăruri ale antichităţii. Şi de aceia
poeziile lui Tennyson cu teme clasice sunt atât de clasice
în formă dar atât de englezeşti în gândire. Niciodată Pallas
Atena nu a vorbit cu Paris în felul discursului pe care
ea îl ţine în poezia Oenone, nici Ulise creat de Ten
nyson nu este iscusitul, şiretul erou al epopeei omerice.
Mâncătorii de lotus, inspirată dintr'un scurt pasagiu din
Odiseia, este o lecţie dată visătorilor de astăzi; Oenone, în
locul răsbunătoarei, înverşunatei nimfe părăsită de Paris, o
lirică, melancolică şi modernă eroină ; iar Demetra din
Demeter and Persephone, o poezie scrisă de Tennyson la
vârsta de optzeci şi patru de ani, o minunată interpretare
a iubirii de mamă. Cadrul este însă grec şi tratarea clasică.
Iată portretul lui Paris ') :
„Eu aşteptam la poalele dealurilor in zori de zi, — sus pajiştea mun
telui era întunecată şi plină de rouă şi întunecat şi plin de rouă sus pinul
de munte. Frumosul Paris, vicleanul Paris, mânând o capră neagră cu
coarne albe, cu copite albe, suia singur dinspre Simois *) cel plin de trestii.
„Din depărtare şuvoiul de ape mă chema din prăpastie; departe, sus,
singuratică dimineaţa isbea în dungile de virginală zăpadă. Stăm singură,
cu ochii'n jos : cu pieptul alb ca o stea, el suia drept in faţa răsăritului ;
o piele de leopard :l) atârna de umărul lui, dar părul lui strălucitor ca soa
rele se aduna pe lângă fruntea lui ca la un zeu, şi faţa lui se lumina cum
se luminează curcubeul în spuma mării când spuma-i gonită de vânturi, şi
tot sufletul meu sbură spre el să-1 îmbrăţişeze pe când el sosea, mai îna
inte de a fi sosit".

Şi iată portretul Aphroditei : ')
Frumoasa Aphrodita din Idalum, strălucitoare ca spuma mării, de
curând îmbăiată in isvoarele din Paphis, cu trandafiriile şi delicatele ei de
gete dădu de pe fruntea şi de pe pieptul ei încălzit părul ei des, auriu, de o
cerească frumuseţe, împrejurul gâtului şi umerilor ei luminoşi; dintre vio
aie piciorul ei sprinten lucea alb-trandafiriu şi pe când ea înainta pe trupul
1) Oenone.
2) Râul Simois isvorăşte din muntele Ida, Mysia, şi se varsă în Helles
pont unit cu Scamander.
3) Tot ast-fel e descris de Omer în Iliada.
-J) Oenone.
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ei rotund plutea, străbătând printre umbra tufelor de viţa, luminoase raze
de soare".
„Ea, cu un surâs şiret în ochii ei blânzi, vestitorul isbândei, apropiindu-se încet şopti în urechia lui:
„Eu i^i promit pe cea mai frumoasă şi drăgăstoasă femee din Grecia"
— Spuse şi râse: De frică am închis ochii, dar când i-am deschis Paris
îşi ridicase braţul şi eu văzui înfuriaţi ochii ai lui Here pe când ea s'ascundea în norul auriu, şi eu rămăsei singură 'n tufiş, şi de atunci până
acum eu singură am rămas şi singură voi fi până ce voi muri."

Pentru cadrul acestei poezii ştim că Tennyson s'a servit
de o vale din munţii Pirinei, valea Cauterets. La îndemână
se simte Tennyson când peizajul este copiat după colţuri
din ţara lui şi nu trebue să îl irwente ca în Recollections
of the Arabian nights, în Mâncătorii de lotus, în descrierea
insulei din ţara tropicală în care e svârlit Enoch Arden, în
Oenone. Poezia Oenone *) i-a dat de altfel mult de lucru.
Ea fusese publicată în volumul din 1833. Fu republicată în
urmă în volumul din 1842 mult refăcută, în special fondul
abloului. Tennyson care mai întotdeauna tinde spre stilul
concis, aci pune mai multă lărgime; dar cât de mult câştigă
tabloul în atmosferă prin acesta! Acest poet nu ezită de
a reface atunci când crede că opera lui ar deveni mai per
fectă prin aceasta, scrupulositatea sa artistică nu se oboseşte
nici odată.
Dar pentru poeziile acestea cu teme clasice el se simte şi
mai la largul lui când fondul tabloului poate fi făcut în două
trei versuri, interesul principal al poeziei stând în Idea con
ţinută în ea. E cazul poeziei Ulysses în care Tennyson folosindu-se de acest erou atât de bine cunoscut îşi permite
să-i dea o interpretare cu totul modernă. Am citat câteva
versuri din această poezie vorbind despre viaţa poetului.
Cu drept cuvânt. Ulise represintă vecinicul dor de ştinţă
al lui Tennyson ca şi sufletul care nu pregetă până la
moarte de a lucra, de a se strădui, pentru că crede in va1) Pentru un mai amănunţit studiu al poeziilor cu teme
Herbert P a u l : Men and Letters.
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clasice

vezi

loarea fie cărei clipe de viaţă: Viaţa este acţiune '). Când
energia englezească a fost mai conştientă de ea însăşi ca
in această poezie ?
„Eu sunt o parte acum din ce-am văzut
„Si totuşi, tot ce ştiu e că nu arc
„Prin care se 'ntrevede strălucind
„Minunea lumii 'n care nu am fost
„Si-a cărui margine s'afundă'n zări
„De câte ori mă'ndrept să merg spre ea.
„Ce trist e să te opreşti, să stai in loc,
„Să rugineşti, să nu luceşti lucrând.
,,Ca şi când să respiri e să trăeşti!

Scena se petrece pe ţărmul insulei Itaca. E seara. Marea
geme, întunecată. Dar luna se ridică încet şi pe stânci se
văd luminele aprinzându-se. Ce nestăpânit dor de ducă îl
munceşte pe Ulise ! E poezia primejdiei, a vieţei trăite în
mijlocul valurilor, care face să-i bată inima puternic. Cu o
artă desăvârşită Tennyson pune toate acestea în câteva
versuri.
„Luminele sclipesc deja prin stânci,
„Păleşte ziua, luna urcă'ncet,
,, Adâncul geme greu în jur de noi . . . .
„Hai, dragii mei, că nu e prea târziu
„Să căutăm o lume nouă iar . . .

Atât avânt şi atâta concentrată poezie !
între poeziile cu teme clasice un loc de frunte merită
şi Demeter and Persephone. De două ori Tennyson a descris
sentimentul cumplitei dnsnădejdi a unei mame ce şi-a perdut singurul ei copil : în această poezie şi în Rizpah, dar
ce sumbru realism în Rizpah, ce idealizare clasică în
Demeter. Ar fi desigur interesant de pus una lângă alta.
I} De comparat cu Lotos Eaters, imaginea vie a inactivităţii. Cu cât
fondul de tablou e mai important în Lotos-Eaters, şi cu cât muzica ver
sului e mai melodioasă.
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Ne-am da seama mai bias atunci de felul cum Tennyson
ştie să creeze o atmosferă proprie geniului de poezie căreia
aparţine tema aleasă. Demetra e o zeiţă, eroina din Rizpah
o biată femee bătrână urgisită de soartă. Dacă sentimentul
lor este acelaş, mijloacele lor sunt foarte diferite.
Când Demeter de altfel îşi spune durerea ei Persep
hone s'a întors din Ţara Intunerecului şi a morţilor, şi noi
auzim mai mult amintirea decât sfâşietoarele accente ale
durerii însăşi. Nu era chiar acesta mijlocul ca imaginaţia
să poată lua o formă mai plastică, mai sculpturală ?
„Istovită ca o pasăre călătoare ce sboară toată noaptea prin întuneric
şi în zorii zilei cade pe pragul tării sale natale şi nu mai poate, aşa ai
venit o, copila mea, călăuzită de zeul sufletelor şi al visurilor, care te-a
lăsat la Eleusis, orbită, ameţită de a fi trecut de odată dintr'o stare in alta,
până ce te am adus aci, ca ziua când aci manile tale au lăsat să cadă flo
rile adunate de tine să străbată din nou amintirile întunecate ale sufletului
tău peidut.- Deodată o privighetoare te-a văzut şi-a isbucnit intr'un cântec
vesel de bună venire, şi o rază ca de lună, ca prima rază de lună, alu
necând pe tremurătorul adânc, a trecut legănându-se pe faţa ta şi a alun
gat umbra ce o făcea să semene cu regele umbrelor, întunecatul tău tovarăş. Persephone ! tu care nu mai eşti regina celor morţi, copilul meu !
ochii tăi divini părură din nou omeneşti şi Soarele ieşi dintr'un nour ce' nuşiu ca iarna şi te îmbracă în lumina lui de sus până jos. — „Mamă !"
— şi eu fui cuprinsă in braţele tale !

Acest strigăt „Mamă" scos
duioşie. E primul moment al
adevărate. El fusese premers
şi de raza ce-i luminase faţa.
Iată strigătul durerii:

de Persephone este plin de
recunoaşterii şi al regăsirei,
de cântecul privighetoarei
el e plin de umanitate.

„Copilă, după ce tu dispăruşi eu invidiai femeile oamenilor şi pasările cuibărite, da, şi leoaica cu puii ei ; te-am căutat prin multe palate
şi prin multe colibe, sânul (meu c s era al) tău, eu l-am dat noptea copiilor
bolnavi de mamele se deşteptau mirate găsind bolnăviorii lor sănătoşi, şi
apoi mai departe, prin jeluirea vânturilor la miezul nopţii, şi le-am strigat:
,,Unde-i iubita m e a ? De ce vă jeliţi v o i ? " Şi din adâncul nopţii un răs
puns ascuţit s'a auzit : ,.Noi nu ştim, nici nu ştim de ce jelim". M'am suit
pe toate stâncile din toate mările şi am întrebat valurile ce gem pe intin116

derile lumii: „Unde-i? Gemeţi voi pentru copilul m e u ? " Şi din toate păr
ţile pământului glasurile veneau : „Noi nu ştim, nici nu ştim de ce gemem
noi ! .Unde-i ?" şi am cătat cu ochii din fiecare vârf cu vultur şi am strărbătut inima neagră a pădurilor, am răscolit mormintele şi peşterile şi prin
furtuni de toamnă am alergat prin cetate, şi am auzit murmurul din temple
proslăvindu-mă pe mine, pe mine, pe mine, Mama cea desnădăjduită.
„Unde-i ?" şi m'am întors şi am alergat prin locuri pustiite, prin locuri
părăsite de oameni, şi m'am îndurerat de soarta oamenilor din cauza du
rerii ce simţeam pentru tine ; — jungla prindea rădăcini în câmpul cel
dărâmat, şearpele se răsucea împrejurul coloanei sfărâmate, scorpia se ţâra
pe goalele capete de morţi; am văzut tigrul in templul in ruină sărind de
pe zeul cel doborât, dar nici o urmă de tine eu n'am văzut; şi tot mai
departe am mers, o leghe prin labirinte in întuneric, am dat de trei ca"
pete cărunte pe care cădea dintr'o crăpătură o slabă rază de lumină.
,,Unde-i ? şi am auzit un glas dinspre ele t r e i : „Noi nu ştim, căci noi
(esem vieţile oamenilor, dar nu pe ale zeilor, şi nu ştim de ce ţesem noi.
E un Destin deasupra noastră" Nimeni nu ştia nimic.

Această poezie scrisă în versuri albe de zece picioare
— în care Tennyson excelează—este o măreaţă reconsti
tuire a legendei celei vechi, care ea însăşi este simbolul
unui sentiment etern : iubirea de mamă.
Persephone vine pe pământ în fiecare primăvară, dar
Demeter plânge toamna şi iarna după copilul ei. Când du
rerea ei de mamă a găsit cuvinte mai înduioşătoare şi mai
frumoase ca în versurile lui Tennyson, scrise pe când el
avea optzeci de ani ?

Wordsworth crease un gen nou de poezie. Conştient
de spiritul de democratizare a vieţii, încercase o demo
cratizare a artei; scrisese, alături de poezia filosofică şi
panteistă, o poezie cu subiecte din lumea celor mici şi umili.
Sarcina lui fusese grea. Dela Chaucer şi dela Shakespeare
poezia engleză nu mai întrebuinţase astfel de teme. Trebuia
creat până şi un vocabular nou pentru ca abstracta şi for
mala poezie al secolului al XVIII-lea să poată deveni mai
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spontană, mai naivă, mai naturală. Dacă Wordsworth nu a
reuşit îndeajuns în această direcţie, a lăsat totuşi poema
Michael, un model reuşit de literatură cu subiect popular.
Tennyson, având o largă simpatie, nu pentru reformele po
litice democratice, dar pentru tot ce e uman, trăind mult
în apropierea oamenilor simpli din Somersby şi convins că
nobleţă sufletească nu are nevoe de titluri,') iubitor de
cămin şi admirator al virtuţilor casnice, era indicat să de
vină „Poetul Poporului" şi să scrie „Idilele Engleze".
Din ciclul de p o e z i i s ) care tratează despre bucuriile şi
durerile noastre ale tutulor s'a tradus şi în româneşte de
d-1 Lecca povestea lui Enoch Arden. Traducerea e făcută
în lungi versuri rimate care împiedică ritmul minunatelor
versuri albe ale lui Tennyson, cu amplificări dăunătoare
textului englez ; totuşi, aşa cum e, cu versurile ei de 14
picioare, de o monotonie regretabilă adesea ori, cine a citit-o
fără ca umezeala ochilor să nu trădeze emoţia ce simţise
cetind-o ?
D-1 Grimm a tradus de curând Dora.
Dora e o îndrăsneaţă încercare a poetului englez. Po
vestea e simplă. Un bătrân vrea ca fiul lui să se însoare
cu nepoata lui, Dora, fiica fratelui mort cu care el se cer
tase pe vremuri. Fiul nu vrea find-că a văzut-o pe Dora
prea des, s'a obişnuit cu ea prea mult pentru ca să o mai
poată privi ca pe o logodnică. Bătrânul la această împotri
vire îl goneşte pe fiu din casă şi el, de ciudă, poate find-că
în adevăr i-a plăcut, se căsătoreşte cu altă fată.
Lucrător la alţii, nenorocirea îl paşte : suferă miseria, se
îmbolnăveşte, moare. La moartea lui lasă un copilaş. Dora
care fusese oprită de bătrân să treacă pragul casei lui Wi
lliam, fiul gonit, vine acum, fără ştirea unchiului ei, să ajute
1) „Plowmen, Shepherds have I found, and more than once, and still
could find
„Sons of God and Kings of men in utter nobleness of mind".
2) Vezi şi The Gardener's Daughter, Sea Dream*, The Lord of
Burleii/li.
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pe văduvă şi pe orfan. Indrâsneşte mai mult: ia copilul cu
ea să-1 arate bunicului. Bunicul se supără, goneşte pe Dora
dar opreşte copilul. Când mama copilului înţelege că copilul
de va fi crescut de bunic va ajunge tot atât de hain ca
acesta, vine să-şi ia copilul înapoi. Scena e înduioşătoare.
Bunicul nu se poate lipsi de copil, iartă pe cele două fe
mei, le ţine să trăiască în casa lui şi înţelege acum — deşi
târziu — că el a fost cel ce a adus nenorocirea fiului lui.
Aceia ce Tennyson şi-a propus să facă e să vorbească
în vers cu sobrietatea cu care poate vorbi cineva în proză,
să lipsească prin urmare poezia lui de ori ce ornament,
pentru că, zice Tennyson, sufletul jsimplu, primitiv al acestor
oameni de jos nu se exprimă decât în mod simplu, ceea
ce poate este tocmai contrariul sobrietatea find un apanaj
al perfectei culturi. Iată dece poezia Michael e superioară
poeziei Dora, deşi bătrânul poet Wordsworth cetind Dora
se zice că ar fi rostit: „Domnule Tennyson, m'am muncit
toată viaţa mea să scriu o pastorală ca „Dora" d-tale şi
nu am reuşit."
Citez în traducerea d-lui Grimm, foarte apropiată de
forma englezească orginală, începutul poeziei pentru a se
vedea că a exagera nu e bine în nici o direcţie :
Cu Allan fermierul locuiau
William şi Dora, William era fiul
Si ea nepoata Iui. Ades privia
La ei şi se gândea: „Voi face
Din amândoi un sot şi ° soţie."
Acum Dora asculta în toate
De-a unchiului voinţă şi iubea
Pe William, dar băiatul, cum mereu
Fusese tot cu dânsa împreună,
Nu se gândea la Dora, etc., etc.
Chiar în asemenea condiţii, Tennyson încă reuşeşte să
impresioneze câteodată. Când Dora ia copilul să-1 ducă bu
nicului, nu îl duce acasă la bunic ci îl aşează într'un lan
de grâu între maci, ca inima lui să se înduioşeze mai uşor
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în faţa bogăţiei rodului de pe câmp. Dar bunicul nu îl vede
şi nimeni nu îndrăzneşte să-i spună de copil.
Si Dora luă copilul şi se duse
Si se-aşează cu el pe o movilă
Pe care printre grâu nesecerat
Mulţime de maci roşii înfloreau.
In câmp veni din depărtare Allan
Si n'o zări, şi nimeni nu 'ndrăzni
Să-i spue că acolo cu copilul
Sta Dora aşteptându-1. Ar fi vrut
Să se ridice Dora cu băiatul
Spre el să meargă ; nu avu putere.
De lucru şi-au văzut secerători,
Si soarele apuse colo'n zare
Si peste toate se lasă'ntuneric.

Şi iată scena bunicului cu copilul în braţe :
„Acolo uşa
Era deschisă, s'au uitat 'năuntru
Si au zărit băiatul, pe genunchii
Bunicului, care-1 prindea în braţe
Si-1 mângâia cu drag, încet lovindu-1
Cu palmi peste mâni şt pe obraji.
Băiatu 'ntindea mâna, gunguria
Silindu-se s'apuce — un ban de aur
Ce atârna de lanţul dela ceas
Si scânteia 'n lumina dela vatră etc.

Poema Enoch Arden este cu mult superioară : O nobilă
idealizare a vieţii umile de pescar. Să nu credem însă că
zicând idealizare excludem prin aceasta noţiunea de rea
lism, excludem numai elementul de trivialitate şi de bru
talitate. Realiştii englezi căutând să scpatâ la iveală părţile
nobile ale vieţii caută totuşi şi ei adevărul, căci virtutea
e tot atât de adevărată ca şi viţiul. Dacă realismul francez
este întunecat şi pesimist şi cel românesc de multe ori ,
brutal, cel englezesc este mai generos, mai optimist. Un
Dickens, un Tennyson, o George Eliot sunt suflete pline de

iubire şi nădejde, ceace nu înseamnă că sunt mai naive.
Arta lor cere o tot atât de mare doză de simţ de obser
vaţie şi scrupulozitate, poate mai mare chiar, pentru a nu
aluneca în exageraţie sau în banalitate. Poezia lui Tennyson
cu teme populare este una din exemplificările acestei no
bile interpretări a vieţii. Nicăeri Tennyson nu e mai englez
ca în acesta minuţioasă observaţie a vieţii din jurul lui,
făcută cu răbdare şi iubire pentru ca detaliul să fie ade
vărat, precis, concret şi impresia generală lăsată să fie fru
moasă şi înălţătoare.
Simnificativ e deasemenea faptul că pentru o poemă
atât de lungă Tennyson alege ca erou un pescar, un om
cs-şi face viaţa pe mare. Tennyson a preferat întotdeauna
marea uscatului. Marea a căntat-o în mii de feluri: liniştită
sau înfuriată, în zorii zilei, la lumina crudă de soare, întu
necată sub acoperământul de nori, legănându-şi valurile în
lumină argintie a lunii... Ea dă sufletelor tărie, ea vorbeşte
de putere de îndurare şi de sbucium continuu ; ea dă nă
dejdea şi ea dă resemnarea. Lângă ea deci găsim pe Enoch
Arden.
Enoch şi Filip, doi băeţaşi se joacă 'ntr'o peşteră strâmtă,
croită sub stânca din faţa mării: E casa lor. Acolo Enoch
e stăpân într'o zi şi Filip a doua zi şi Annie, o drăgălaşe
fetiţă din port, le e soţie pe rând. Dar băetaşii se ceartă
câteodată findcă Enoch vrea să fie numai el stăpân şi
Annie numai a lui, şi Filip plânge atunci şi Annie plânge
şi ea şi promite că ea va fi nevastă la amândoi.
Tragedia este astfel schiţată, întocmai cum în preludiul
unei opere se presimte drama muzicală întreagă. Ce e joc
de copii va fi luptă între cei doi la vârsta bărbăţiei.
Enoch este sărac dar deştept şi plin de curaj; Filip
este bogat, find fiul morarului din sat, şi e blând şi iubitor,
într'o după amiază de toamnă, în păduricea dela spatele
satului, Enoch cu faţa bătută de vânturi, cu ochii în care
luceşte un dor ascuns, stă lângă Annie şi-i spune — eterna
poveste a Iubirii. Filip i-a văzut de departe şi ca un biet
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animal rănit se ascunde 'n desişul pădurii. Enoch se căsă
toreşte cu Annie.
Câţi-va ani buni de căsnicie şi miseria vine, dar curajul
şi nădejdea e mare. Enoch pleacă în lume, departe pe ape,
să facă avere, să se întoarcă bogat, pentru Annie şi copi
laşii lui. S'a dus şi nu mai vine, şi lumea îl crede mort.
Copilul cel mic a murit şi sărăcia grozavă bate la uşe. E
rândul lui Filip. El e prietenul lor de altă dată. Cu sfială
şi cu iubire o roagă pe Annie să îngădue să o ajute, şi
Annie e singură în durerea ei şi îl lasă. Copiii sunt trimişi
la şcoală de Filip, în casă e iarăşi belşug, şi iarăşi nădejdea
intră în inima lui Filip. Pentru că Enoch e mort, a trecut
zece ani decând el a plecat, nu este Annie a lui ?
Şi într'o zi el îi spune dorul lui. Dar lui Annie îi e frică,
ea simte că Enoch trăeşte. Lumea însă e rea şi vorbeşte
pe socoteala ei. Ea cere răgaz. Când timpul făgăduit s'a
împlinit Annie, cu inima strânsă de îndoială, se căsătoreşte
cu Filip. Dar Enoch se întoarce. E sărac şi aproape bă
trân. Caută casa lui de odinioară şi o găseşte goală şi de
vânzare; intră la o cârciumă şi nimeni nu-1 recunoaşte ; îi
e frică să întrebe şi totuşi află povestea lui Annie. Lovitura
cade asupra lui ca o năprasnică secure, dar nu-1 doboară.
O dorinţă îi rămâne: s'o vadă. Se furişează intr'o noapte
pe lângă casa ei, se uită prin fereastra luminată şi atunci
vede realitatea care e mai crudă de cât ori ce închi
puire :
Argintăria ' ntinsă pe masa lor curată,
Văzu cum, la lumină, cu ceştile lucea ;
în dreapta sobei, Philip, (copilul de altă dată),
Voinic, pe-al lui genuche un copilaş ţinea ;
La spate, înclinată spre el, o fată mare,—
O altă Armie, ' naltă, cu părul ca un spic, •
Tot necăjea copilul cu-o panglică pe care
O legăna s'o prindă şi nu prindea nimic ;
Iar lângă stânga sobei, vedea cum ochii numai
Ii urmăreau şi adesea cam vesel îi priveau
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Când un băiat mai mare '), dând slobod umblet gurii,
Se ' nveselea obrazul (!) şi ei cu toţi râdeau.

Enoch în faţa acestei fericiri simte că puterile îl pără
sesc, se clatină pe picioarele, lui, îi-e frică să nu ţipe de
durere şi, ca un hoţ, pleacă încet, pe ascuns, căci nu i-a
mai rămas decât un gând : să nu afle Annie că el nu a
murit. Dar cine îi va da tăria să tacă, să'ndure, să moară
necunoscut. Este o putere deasupra noastră, Tennyson o
crede *), şi acestei puteri Enoch se închină. Trupul e sdrobit, dar sufletul poate încă să se roage, şi mântuirea vine.
Enoch lucrează de acum înainte în port. El face sacri
ficiul său fără nici un murmur, fără nici o şovăire. Când
ultima zi a sosit, atunci numai el spune gazdei sale ade
vărul, pentru ca copiii lui să vie să-1 vadă măcar mort şi
Annie să ştie că sufletul şi inima lui ale ei au fost toată
viaţa.
Poet al Englezilor, admirabila lor energie, puterea lor
de a îndura Tennyson a întrupat-o magistral în persoana
lui Enoch Arden. Enoch Arden ne reaminteşte şi de alt
erou popular: Robinson Crusoe 8), Nici un tratat de psiho
logie nu ne-ar face să înţelegem mai bine decât aceşti
doi eroi calităţile esenţiale de rasă ale poporului englez : dârza
lui îndărătnicie la muncă, optimismul lui religios, curagiul lui
admirabil în mijlocul pericolului, stăpânirea de sine, puterea
de a tăcea.
Philip represintă calităţile de fidelitate şi devotament,
un devotament care ştie să se resemneze, pentru care timpul
nu înseamnă nimic.
Aceia ce ne înduioşează pe noi în această poemă e
puterea iubirii, puterea uitării de sine, puterea sacrificiului.
Mânaţi da o crudă 'fatalitate şi Enoch şi Philip se supun
1) Aflăm din versurile englezeşti că mama spunea aceia ce îi plăcea
băiatului, la care el surâdea. Traducerea de Haralamb G. Leca.
2) There is a hand that guides
3) Daniel Defoe : Robinson Crusoe.
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ei fără să murmure, findcă iubesc. Dar iubirea lor se ex
primă în accente sobre. Un sublim produs de gravitate şi
simplitate în care fervoarea lirică se trădează printr'o anu
mită vibraţie, proprie popoarelor de Nord.
Odată mai' mult Tennyson a dovedit ce bine înţelegea
sufletul conaţionalilor săi. Relevăm de asemenea cu cât e
superioară descrierea naturii când Tennyson face tabloul
micului port din Anglia (în două rânduri: şi ca fond de
tablou la începutul poemei şi când Enoch îl vede ca o
mistică viziune departe în insula în care a fost svârlit) faţă
de descrierea insulei din ţara equatorială. Pasagiile sunt
prea lungi pentru a fi citate aci, dar ele sunt in mintea
tutulor ce au cetit acesta poemă. Numai nouă versuri i-a
trebuii lui Tennyson pentru ca să ne presinte portul cel
mic englezesc, la începutul p o e m e i : strâns între două stânci
care s'au rupt pe vremuri, nisip galben şi spuma mării,
în apropiere câteva case adunate la un loc, o bisericuţă'n
ruină, o ulicioară care sue în sus pe deal până la o moară
la spatele căreia stă duna cu o pădurice unde oamenii
merg toamna s'adune alune. Un cadru simplu, potrivit vieţii
celor ce trăesc în el. Această poemă cuprinde câteva din
versurile cele mai reuşite ale poetului, mai cu seamă pentru
descrierea mării
Cităm descrierea Oceanului înfuriat, aşa de cunoscută:
,,He could not see, the kindly human face,
„Nor ever hear a kindly voice, but heard
„The myriad shriek of wheeling ocean fowl
The league-long roller thundering on the reef".
în contrast cu descrierea mării abia murmurând sub cerul
acoperit de nori :
„
.
.
.
.
the chill
November dawns and dewy-glooming downs,
The gentle shower, the smell of dying leaves
And the low moan of leaden-colour'd seas.
Un vers din acesta poemă a fost
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mult comentat: ulti-

mul. După emoţia tragică produsă de ultimele momente ale
vieţii lui Enoch auzim :
„So past the strong heroic soul away
„And when they buried him the little port
„Had seldom seen a costlier funeral".

„Astfel dispăru acest puternic suflet de erou — şi când
îl îngropară micul port — rare ori mai văzuse o mai pom
poasă înmormântare".
Scoborârea dela momentul tragic la banalul vieţii de
toate zilele era sau nu îndreptăţită ? mărea sau nu efectul
poeziei ? Pare însă ceva atât de voit, de artificial!
Intre poeziile cu teme populare e şi The Brook, o
poezie care contrastează în mod interesant cu tragica po
veste din Enoch Arden, o poezie mai plină de humor, cu
noscută mai cu seamă pentru versurile în care poetul reu
şeşte să imite mersul săltăreţ al râuşorului.
I chatter, chatter, as I flow
To join the brimming river
For men may come, and men may go
But I go on for ever etc. etc.

frumoasă prin duioşia c.u care povestitorul îşi aminteşte de
timpurile trecute ca şi prin colorata descriere a locurilor
pe lângă care râuşorul îşi mână, fără încetare, apele sale
sglobii.
Mai significative, mai originale, sunt poeziile scrise în
dialect, interesante pentru savoarea limbei lor, a tipurilor
descrise, precum şi a procedeului literar de care Tennyson
s'a servit în ele. Intre acestea cea mai caracteristică e de
sigur The Northern Farmer, un muncitor de pământ care
n'are altă pasiune decât berea şi' bucăţica de pământ pe
care a trăit şi din care el s'a hrănit. Pământul Angliei nu
a avut niciodată un adorator mai mare ca el.
Tennyson, ca şi Kipling, a înţeles poezia din sufletele
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acestor oameni care, aplecaţi pe securea ori secerea lor,
nu se opresc niciodată din lucru. Neştiutori de ale lumii,
dar convinşi că au un rost hotărât, ei îşi duc viaţa lor
monotonă şi înceată, de veacuri aceiaşi, plini de vigoare
şi plini de credinţă.
Aşa e şi acest fermier. Cu sudoarea feţii el a scormonit
bucata lui de pământ, a scos pietrele şi bălăriile din ea —
şi iarba a crescut netedă şi frumoasă deasupra. Din rodul
pământului s'a hrănit el. Aci s'a născut, aci a trăit. El ştie
o datorie: să muncească pământul.
Tennyson ni-1 arată în carne şi oase : cu logica lui
simplistă, cu credinţa lui curată, cu încăpăţânarea lui tra
diţională, cu poftele lui nerafinate, căci Tennyson nu se
sfieşte să arate şi micimile lui. Din contră. El ne face de
asemenea să gustăm din humorul sănătos al finţei acesteia
atât de aproape de natură.
Ne arată muncitorul acesta la sfârşitul vieţii lui. Doctorii
i-au spus că nu mai are mult de trăit, dar ce ştiu doctorii?
zice el. Ştiu ei ceva? Să nu mai bea bere ? O viaţă întreagă
a băut şi n'o să se apuce acum de învăţat lucruri noi? Şi
o să moară ? Dar Dumnezeu ştie ce face de-1 ia pe el ?
„Do God amoighty knaw what a's doing a-taaking o' mea ?"

El a slujit cu credinţă pe boerul lui (his squire) şi
munca i-a fost muncă şi el şi-a făcut-o în faţa oamenilor
ca şi în faţa lui Dumnezeu, cum a făcut-o şi pentru ţarina lui.
„I done tnoy duty boy 'um as 1 'a done boy the land".

Admirabilă figură, ca sculptată în bronz.
Poezia aceasta e un monolog dramatic, o formă de care
s'a servit şi Browning, cu foarte multe variaţiuni de teme,
când lirice când narative, Tennyson numai în naraţiuni. ')
Două persoane find de faţă, una din ele îşi spune povestea
1) In Locksley Hall, The Grandmother, The First Quarrel, Rizpah. etc.
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fără să auzim reflecţiile celeilalte decât din fragmentele re
petate de persoana ce povesteşte. Bunica ') vorbeşte cu
nepoata ei, nenorocita mamă din Rizpah cu vizitatoarea ei,
fermierul cu servitorul său. Forma aceasta de poezie în
găduind monologul este plină totuşi de mişcare dramatică.
Pentru ca să exemplificăm cât de cât aceasta, dăm aci
un fragment din întâia ceartă, căci poeziile în dialect nu
pot fi traduse, tot farmecul lor stând în însăşi limba lor
evocatoare şi naivă.
Scena se petrece în insula Wight. Femeia ce vorbeşte
e văduvă de cincisprezece ani. Soţul ei a murit de mult
pe mare, după ce plecase de acasă pentru prima oară su
părat pe nevasta lui : „întâia ceartă". Femeia se adresează
doctorului care a venit să vadă copilul ei bolnav :

„Aşteaptă pu(in" mi-ai zis. Eşti sigur că nu e nimic.
Dar băiatu-i născut la necaz şi-i slab şi palid şi mic !
S'aştept ? S'alt'dată aşteptat-am şi n'am avut mult de aşteptat!
S'acum tot pe Harry l-aştept. — Nuu ! te-ai înşelat,
Eram cununaţi amândoi. Să-şi ţie fruntea in sus,
Da, da, băiatul, că numai apoi bărbatu-mi s'a dus.
De cincisprezece ani muncesc pentru el să-1 cresc şi s'adun,
Că'n lume's singură acum, şi mi-eşti singurul prieten bun.

De, doctore, fiofi să aştepţi, ţi-oi spune şi viaţa mea !
Eram copilaşi când Harry nevasta lui mică-mi zicea.
Cu el ce voioasă eram, şi tristă atunci când pleca!
Nu jocul ci el îmi plăcea cu mine când el se- juca.
Si lanţuri din flori imi făcea şi tot ce cu gândul socoti.
Pe băieţii cei răi ii bătea ; mi-era drag mai mult decât toţi.
Pornită aşa cum eram — acasă ades m'ocarau —
Cu Harry eu nu 'mă certam că ochii lui buni îmi râdeau.

In Dorset era un plugar, o rudă a lui Harry, ce vrea
La fermă un băiat. Si tat'su să meargă-i zicea,
2) The Grandmother.
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Si atuncea Harry porni câţiva ani la Dorset să stea.
La port cu dânsul m'am dus şi el ca şi mine plângea.
Când clopotu apoi sună vaporaşu porni *ncetinel:
,,Pe tine şi numai pe tin' te-oi iubi, iubita mea Nell."

Si el un copil ca şi mine, şi a dat de piaza cea rea,
C o fată, o stricată, la fermă acolo cu dânsu lucra.
Nu'ş cine o înşelase, şi-aşa, în lume cu numele-i prost,
Se legă de Harry al meu. De vină ea numai a fost.

Si ani după ani au trecut, c'atâta de mare crescui
Că toţi bărbaţii ziceau : „Frumoasă ca Nell alta nu-i!"
Dar n'ascultam eu la ei, ci doru mi-era tot mai viu
Ca 'ntors acasă, lui Harry o bună nevastă să-i fiu.

Si-ades eram tristă şi-ades prindeam iarăşi veselă a fi,
Căci la câmp de mergeam auziam: „Eu numai pe tin' te-oi iubi"
„Pe tine şi numai pe tine" cântau ciocârliile 'n zori,
,,Pe tine şi numai pe tine" chiar noaptea privighetori, etc, "etc, etc.
Simţim că doctorul ascultă,

dar femeea

pe drumul amintirilor nu se mai

odată pornită

poate opri. Ea-şi trăeşte

viaţa ei din nou : căsătoria ei cu Harry, nebuna ei gelozie
pentru o scrisoare găsită între lucruri svârlite, prima şi ul
tima ei ceartă cu bunul ei tovarăş
mai aştepte puţin, să aibă

care o

puţină răbdare

Îndemnase „să
că totul

se

va

îndrepta".
Tragedia din Rizpah ') — o poezie scrisă
de monolog

dramatic — e cu

tot în formă

mutt mai sumbră.

un ţipăt sfâşietor dela început până la sfârşit.
mei pentru fiul ei mort — spânzurat în lanţuri

Ea e^te

Iubirea ma
şi lăsat să

fie mâncat de corbi — este un sentiment de o neobişnuită
forţă în poezia lui Tennyson.
Mila şi

ruşinea şi

iubirea ei

neţărmurită de

1) Tennyson avea 72 de ani când a scris-o.
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mamă o

imping să meargă în întunericuul nopţii s'adune de pe pă
mântul urgisit oasele împrăştiate de vânturi. Toate elemen
tele naturei sunt deslăntuite: ploaia cade fără milă, vân
turile bat năprasnic ; dar nenorocita mamă ştie că numai
pe astfel de vreme se poate apropia de locul în care fiul
ei şi-a ispăşit vina, spânzurat pe un loc aşa înalt „încât
toate vapoarele din lume îl puteau vedea, trecând pe acolo".
„That all the ships of the world could stare at him,
passing by".
întunericul o ascunde şi urgia vremii ţine departe pe
păzitori . . . Măreţia acestei tragedii ne reaminteşte pe a
regelui Lear: acelaş paroxism al suferinţii, aceiaş bătrâ
neţe în lacrămi. în vânt aude glasul copilului ei care o
cheamă, şi bâjbâie prin întuneric şi ploaie şi se duce la el.
„Carne din carnea mea s'a dus, dar os din osul meu a rămas. — Le-am
furat pe toate judecătorilor, şi zici c'aceasta-i hoţie ? Copilaşul meu, oasele
care m'au supt, oasele care au râs şi au plâns ! — Ale lor ? O nu! Ele
sunt ale mele — nu ale lor — ele s'au mişcat în pântecele mele".

Ce strigăt al maternităţii mai adevărat ca acesta ?
Sărmane oase de care ea nu s'a îngrozit niciodată, pe
care le-a sărutat adunându-le şi le-a îngropat noaptea pe
toate lângă zidul cimitirului, ca întreg să se ridice copi
lul ei când va fi să sune trâmbiţa judecăţii din urmă ! Căci
în acest suflet desnădăjduit până la nebunie a rămas o
certitudine : dreptatea, bunătatea Aceluia care ne va judeca
pe toţi. Ea ştie că copilul ei s'a pocăit, ştie că îl va găsi
în lumea celor drepţi. Fără el, ce paradis, ce fericire poate
fi pentru ea ?
Dar în seara în care sufletul ei sdrobit se destăinueşte
î i iaţa doamnei care stă mutăneştind cu ce cuvinte se mai
poate mângâia aşa mamă, dealurile sunt luminate ca ziua
şi luna se priveşte îndelung în zăpadă. De ce glasul lui
Willy s'aude aşa tare ? Nici vânt nu bate, nici ploaie nu
plouă. E noaptea când ea se va duce pentru întotdeauna
la el.
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Vorbind de toate aceste poezii nu am ţinut seamă de
ordinea cronologică în care ele au fost scrise. Am vrut să
arătăm ce variate sunt pentru Tennyson isvoarele de in
spiraţie, ce minunat este povestitorul şi ce plastică este
imaginaţiunea lui. Acest poet are un spirit propriu observaţiunii şi desigur o culoare engleză în felul lui de a
gândi. Era el capabil cu aceste calităţi să scrie o operă
cu un subiect mai larg? Prodigioasă aşa cum e imaginaţia
lui nu are ea vreo lipsă ?
Tennyson e stingherit când trebue să creeze incidentul
naraţiunei însăşi. Câte din poeziile citate au subiectul in
ventat de Tennyson ? Imaginaţia lui brodează cu plăcere
pe teme gata şi în jurnalul D-nei Tennyson nu o odată găsim
adresată sculptorului Woolner ') rugăciunea de a sugera el
un subiect. Woolner a povestit lui Tennyson subiectul din
Enoch Arden sub numele de „O poveste de pescar" şi
Aylmer's Field tot el, sub numele de „Predica". Rizpali,
dacă dovedeşte extraordinara forţă de producţie a autorului
la o vârsta toarte înaintată, este o întâmplare adevărată,
povestită într'o revistă din Brighton, „Old Brighton". The
Revenge este frumos povestită de Sir. Walter Raleigh şi
Froude şi Bacon.
Ştim ce puţin simpatic îi era lui Tennyson să invente
chiar un cadru când nu avea natura în faţa lui, necum .un
subiect. Un mare poet epic insă nu poate fi lipsit de acest
fel de imaginaţie şi de aceia marea lui poemă, inspirată din
1) Beyond all price to me would be a worthy subject for A. — one
which would fix him, whether he would or no (Memoir 1860)
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legendele celtice, nu poate fi considerată o capododeră.
Dar Maud? dar Princesa?
Maud e o minunată poemă lirică şi cel ce o ceteşte e
fermecat nu de poveste, nici de analiză psihologică a eroului
ei — pe care Tennyson punea atâta preţ — ci de cadenţele
rimelor şi delicata emotivitate a acestui poet de Nord.
în Princesa partea narativă este deasemenea de o cali
tate uşoară, cu incidente romanesci precum căderea Princesei în râu etc, etc, dar ce admirăm e fantezia, drăgălaşa
poesie în care poetul le-a îmbrăcat . . . . A.m arătat
in alt capitol lipsurile din Princesa. Căutam să deter
minăm atunci valoarea moralistului şi nu calităţile poetului.
Căci ce fantezie mai plină de graţie şi exuberanţă ca
această poemă! Frunţele noastre nu se încreţesc citind-o,
surâsul ne e pe buze.
Princesa e o poemă eroico-comică. Nota gravă abia e
atinsă în ultimul capitol când sentimentul se adânceşte, când
soarta eroilor se decide, dar ce atmosferă senină, de visuri,
de dorinţi, neisbândite dar pline de tinereţe şi de avânt !
Cum poate fi Tennyson câteodată atât de tânăr?
O poemă cu scop didactic şi moral care să nu plicti
sească ? Poetul ne lămureşte chiar din Prolog :
„Atunci ia pe Lilia drept eroină", strigă el, — „şi fă-o o mare
Princesa, înaltă de şase picioare, — falnică, eroică, omorâtoare de oameni ;
şi fii tu — Prinţul care s'o cucerească". — ,.Atunci urmaţi-mă pe mine,
Prinţul", — am răspuns, „fiecare erou la rândul lui! — Şapte şi totuşi
unul, ca umbre într'un vis. — Eroică pare Princesa noastră, cum se şi
cuvine, — dar trebue să facem ceva care să se potrivească cu Timpul şi
locul, — o ruină gotică şi o casă în stil grecesc, — o conversaţie despre
Universitate şi despre drepturile femeii, — un cavaler feudal in haine de
mătase de bal mascat, — şi colo . . . strigăte şi curioase experienţe ')
pentru care bunul Sir Ralpii i-ar fi ars pe toţi — iată ce amestec ! (medley).
Ar trebui să-1 avem din nou intre noi — pe cel ce spuse „Povestea de
iarnă", 2) să povestească el in locul nostru. — Nu-i nimic: vom spune noi
1) Care ar fi fost considerate în evul mediu ca vrăjitorii.
2) Shakespeare
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cum vom putea — şi femeile să cânte dacă vor din când în când vre-o
baladă, vre-un cântec, — în timp ce noi ne-om odihni".

O „Poveste de vară", în felul feeriilor Shakespereene ?
dar ce amestec, în adevăr! Evul mediu şi viaţa modernă,
ştinţă şi artă, burlesc şi serios, poezie şi romanesc, râs şi
satiră, toate ţările, toate timpurile adunate la un loc.
O poveste în care durerea să fie doar o umbră trecătoare
şi totul să se termine cu bine, un „medley", un fel de potpuri, cu toate notele, cu toate culorile? Nu simţim câteo
dată că galeria are prea multe tablouri şi n'am vrea câte
odată să închidem ochii, să răsuflăm puţin ? Cum era să-i
placă lui Fitzgerald ? putea oare să-i placă lui Carlyle ?
Nici nu trebue să cetim Princesa deodată, dela un capăt
la altul. Atunci supra ornamentaţia ei, prea desele ei aluzii
istorice şi mitice, scrupulositatea artistului-detaliist ne obo
sesc, dar să deschidem cartea, aşa, la întâmplare: Ce scli
pire de odată, ce colţ blând de natură, ce drăgălaşe chi
puri de femee, ce rochii de mătase
ce decor
•

„Dar când sfatul se sfârşi, eu m'am sculat şi am trecut — prin pădu
rile sălbatice ce înconjurau oraşul, — am găsit un loc liniştit, şi am scos
portretul ei, — l'am aşezat pe flori şi am privit ld el înconjurat — de stră
lucirea verde a pomilor pe care atârna rouă : — Ce însemnau capriţiile
acelea ? de ce să-şi rupă jurământul ei ? — Buzele ei erau mândre. Dar pe
când mă gândeam — un vânt se ridică şi se porni spre Sud, — şi trezi
cântecele, şoaptele şi strigătele — pădurilor sălbatice, pe toate de odată, şi
un glas — se auzi zicând : „Mergi înainte, mergi înainte, ai să 'nvingi".

E prinţul care a plecat să-şi recucerească logodnica lui
din ţara de sud, un prinţ cu ochi albaştri, cu chip frumos,
CU suflet iubitor „ca prima zi de Mai, cu bucle lungi şi blonde ca o
fată findcă peste leagănul lui a strălucit steaua din Nord".
Iată G a m a , t a t ă l p r i n c e s e i I d a . „Numele lui era Gama, ascuţit
şi slab îi era glasul, dar blând surâsul care ca un vânt jucându-se pe o
apă cristalină tăia in dungi obrazul lui".

Şi când prinţul cu cei doi prieteni ai lui, Florian şi Cyril,
sunt în drum spre Universitatea în care Princesa Ida este
stăpână:
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„Noi urmam pe lângă un râu pe când mergeam călări — şi călărirăm
până la miezul nopţii, când luminile Universităţii începură să strălucească
ca licuricii în tufişuri şi în alei de tei; pe urmă trecurăm pe lângă un arc
— pe care se ridica o statue, o femee cu aripi — de pe patru cai înaripaţi,
întunecată in dreptul stelelor, — şi o inscripţie era pe partea din faţă, dar
plină de umbră; pe urmă ajunserăm — la o ulicioară, jumătate grădină, ju
mătate cu case — dar de abia ne puteam auzi unul pe altul de sgomotul—
ciasoarnicelor şi clopotelor, ca nişte ciocane de argint căzând — pe nicovala
de argint, de pleoscăitul şi susurul — fântânelor ce se ridicau in sus şi că
deau ca o ploaie repede — pe tufele împreunate de iasomie şi de tranda
firi — şi deasupra noastră privighetoarea cânta — fermecată de cântecul ei
şi uitând de ori şi ce cursă."
„în zori de zi Portăreasa Universităţii veni: — N e aduse haine de
mătase, portul Academic, de culoarea — liliacului, fie-care având o glugă de
mătase cu margine de aur."
Ce colţ de rai e aceasta ?
Când Prinţul merge cu tovarăşii lui să fie presentaţi
Princesei, curtea Universităţii zumzue de albinele din laurul
de prin prejurul ei, şi fresce clasice o împodobesc, şi mar
mura străluceşte de pretutindeni „Muzele şi Gratiile în grupuri de
câte trei înconjurau o fântână ţâşnitoare ce sta în mijloc, şi ici şi colo pe
marginea ferestrelor zăbrelite vedeai câte o carte sau un lut".
Şi iată-i pe cei trei cavaleri în sala de conferinţe :
„Acolo la o masă în fata tomurilor şi a hărţilor sta, cu doi blânzi
leoparzi culcaţi lângă tronul ei, toată frumuseţea adunată într'un trup de
femeie, Princesa, mai de grabă o finţă de pe vre-o planetă aproape de
Soare decât de pe pământul omenesc".
T i n e r e l e fete „stau pe şirurile de bănci ca nişe porumbiţe pe aco
perişul de stuf încălzind dimineaţa la soare piepturile lor albe".
Din e l e c e a m a i d r ă g ă l a ş e e Melisa, „ 0 blondă cu chip tranda
firiu, într'o haină de Universitate care o îmbracă ca pe un ghiocel de Aprilie,
cu buzele deschise şi toate gândurile ei limpezi în ochii ei, ca agatele din
adânc când ele se leagănă şi plutesc în curentele de cristal ale mării, in lu
minoase dimineţi".
Ascultăm savantele lecţii pentru că ne place
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dar, câte odată, nu ne pare lecţia prea savantă în aşa cadru ?
întoarcem paginile...
Prinţul a fost descoperit! La o plimbare la câmp Cyril
a cântat un cântec obscen. A uitat unde era. Se poate ?
Florian zadarnic i-a făcut semn. Lady Psyche, sora lui Florian, care aflase secretul, a îngălbenit şi a început să tre
mure ; Melissa, albă ca un crin, a lăsat ochii în jos, şi un
ţipăt s'a ridicat deodată, ca atunci când duşmanii intră
într'o cetate: „Pe cai, cai". E glasul Princesei Ida, şi toate
au alergat „cum sboară un cârd de albe porumbiţe prin
amurg când bate cineva în coteţul lor". Princesa, oarbă de
mânie, n'a văzut podul şi a căzut un râu. Dar Prinţul s'a
asvârlit în râu după ea şi a scăpat-o de moarte. Mânia nu
i-a trecut. Când Prinţul este iar adus în sala cea mare,
„o lampă atârna deasupra ei făcând singurul diamant de
pe fruntea ei să ardă ca un mistic foc pe un vârf de ca
targ, prevestitorul furtunei".
Dar ce frumoasă e !
„Ea nu părea că e Pacea, ci ridicându-se în sus, îmbrăcată în noaptea
lungă a părului ei des, se îndreptă spre fereastră, rămânând acolo, pe loc,
ca turnul unui far deasupra valurilor furtunei, când ochiul ce roteşte roşu lu
minează ca un dezastru şi pasările sălbatice bat in lumină până ce mor".

Tatăl prinţului vine cu armată să-şi scape fiul din ma
nele răsbunătoarei Princese. Cincizeci se luptă contra cinci
zeci: Prinţul e învins, Princesa înduioşată.
Imaginile până la sfârşitul poemei sunt strălucitoare,
dar pe măsură ce ne apropiem de marea scenă finală ver
surile se fac mai blânde, mai duioase : Princesa Ida e mai
umană, mai aproape sufleteşte de noi. Şi când Universitatea
întreagă e plină de răniţi şi Prinţul zace între viaţă şi
moarte iată „Iubirea, ca un clopoţel din Alpi îngreunat de
lacrămi, dimineaţa, pe un rece gheţar, neştiutor de el în
suşi, dar zi de zi tot mai plin de culoare".
Princesa Ida se căeşte — şi din adâncul durerii ei naşte
speranţa. Un ciripit de pasăre când abia mijeşte lumina
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dimineţii ne înduioşează mai mult decât toate cuvintele,
el ne vorbeşte de dor de viaţă, de eterna iubire.
„Aii ce nebună, am făcut din mine o Regină de farsă ! Când se va
mai naşte încă una ca mine ? cred că niciodată, până ce soarele va cădea
mort din cer". Vocea i se opri în gât şi fruntea ii căzu pe mâini şi ini
ma ei generoasă se întoarse cu durere spre Trecutul cel vinovat, • într'o
;
tăcere pe care nu îndrăsnii s'o întrerup, până ce un foşnet se auzi în
lumea întunecată a salcâmilor şi o pasăre care se deşteptase de cu vreme
să-şi hrănească puii scoase din pieptul ei umed de rouă un strigăt după
lumină: Ea se mişcă şi la picioarele ei cartea căzu".

Căci este totuşi în Princesa ceva mai mult de cât o
frumoasă haină de poezie. Un sentiment o străbate dela un
capăt la altul, sentimentul iubirii. Nu numai iubirea Prin
ţului pentru Princesa, al lui Cyril pentru prietena ei, Lady
Psyche, al lui Florian pentru drăgălaşa Melissa ; toate frunţele acelea tinerea plecate deasupra celor răniţi ne vorbesc
de milă şi de iubire.
Uităm de drepturile femeilor învăţând care sunt dato
riile lor. Universitatea aceasta a fost disolvata findcă
Princesa Ida înţelesese să rupă ori ce legătură între bărbaţi
şi femei; ea rupsese în acelaş timp legăturile cu lumea
întreagă. In locul unei largi şi generoase simpatii vedem cum
cele două prietene ale ei, Lady Blanche şi Lady Psyche, se
duşmănesc şi se urăsc.
Este un simbol al iubirii în acesta poemă: copilul lui
Lady Psyche. Ida care nu iubeşte pe nimeni nu se poate
despărţi de el nici chiar când isgoneşte pe Lady Psyche,
mama lui. Cu el în braţe o vedem trecând prin câmpul cu
răniţi, căci sentimentul ei răspunde unei nevoi sufleteşti
mai mari decât toată îndârjirea ce pune în căutarea nobi
lului ei ideal.
„L'am luat pentru un ceas în patul meu azi dimineaţă ; duioasele lui
mâini de orfan mă mângâiară pe inimă şi par'că, ca prin farmec, isgoniră
furia ce hrăneam în contra lumii întregi".

Dar despre aceiaş iubire auzim în toate „cântecele" din
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această poemă. Simţim că poetul însăşi a fost emoţionat
scriindu-le, un lucru rar în opera lui Tennyson.
Aceste cântece intercalate în însuşi corpul naraţiunii
dovedesc însă nevoia noastră de odihnă, pe care Tennyson,
ca un artist desăvârşit ce era, a înţeles-o şi a căutat să o
satisfacă. De ce ne oboseşte Princesa ? Imaginele ei sunt
variate şi frumoase, imaginaţia poetică e una din calităţile
de seamă ale acestui poet, dar nu abuzează el de ea?
Când închidem poema The Princess şi ne întrebăm cu ce
ne-am ales, nu recunoaştem cei mai mulţi că totul a fost o
fantezie cam lungă, un fel de farandolă pe care ar fi im
posibil să o luăm în serios. Aceasta fusese adevărata intenţiune a poetului ? Ne îndoim. Chestiunea emancipării
femeii find incomplect tratată, tema iubirii care constitue
miezul moral şi sentimental al poemei având ca exponent
principal nu pe Princesa Ida, care oricât de patetică devine
la sfârşit rămâne totuşi imaginea vie a teoriei contrare, ci
pe Prinţ, un palid personaj, aproape inexistent ca forţă
morală, poenia aceasta eroico-comică rămâne puţin timp
în mintea noastră.
O cetim cu surâsul pe buze am spus. Desigur. Dar care
este răsunetul pe care ea îl lasă în sufletul nostru ?

Ori care ar fi fost intenţiunea cu care compusese Prin
cesa, când Tennyson se hotăra să scrie Idilele Regelui el ştia
că avea înaintea lui un subiect mare, un subiect la care
mulţi alţi poeţi lucraseră, pe care el la rândul lui îl putea
folosi pentru a produce o operă de înaltă valoare artistică.
Vechi de secole şi secole legendele celtice pătrunseseră
adânc în imaginaţia poporului englez. Regele Artur şi ca136

valerii care îl înconjuraseră erau eroi populari. Dacă Artur
a fost sau nu un real personaj istoric, un apărător al ţării
în contra Saxonilor, cântat de admiratorii lui după cum mai
târziu Carol cel Mare fusese cântat în Chanson de Roland,
dacă legendele acestea s'au născut în Corwwall sau în Nor
dul Angliei — chestiuni de savanţi. Miticul Artur trăia însă
cu o viaţă neperitoare şi povestea isprăvilor cavalerilor lui
era un patrimoniu naţional. Din Cornvall sau din ţara de
Nord legendele celtice trecuseră în Wales, din Wales în
Franţa. în proză franceză sau în proză latină ele se întor
seseră după cucerirea normandă din Bretagne în Anglia,
fuseseră purtate din loc în loc de cântăreţii ambulanţi care
înveseleau cu cântecele lor mesele nobililor normanzi, in
romane, în versuri, ca şi în imitaţiuni din franţuzeşte, ele
se încetăţeniseră a doua oară pe pământul englez. Cea ma
veche poemă engleză după cucerirea normandă, The Brut
of Layamon, fusese inspirată din ele.
Tennyson a cunoscut aceste legende în compilaţiunea
lui Sir Thomas Malory: Morte d'Arthur (1470). Un mare
artist acest Malory. Textul lui deşi în proză are tot far
mecul poeziei. Cu un foarte fin spirit de recunoaştere a
adevăratelor valori poetice, el a ştiut să aleagă din massa
producţiei populare acea ce în adevăr era demn de păstrat,
şi în fraze scurte dar evocative să povestească această
vastă şi misterioasă fabulă. Acest ciclu de fantastice aven
turi, compilat şi aranjat de Malory, constitui, dela publica
rea lui de Caxton în ultimele decade ale secolului al cinsprezecelea, unul din isvoarele cele mai fecunde de inspi
raţie poetică. Toţi cei ce în Anglia au încercat să scrie o
poemă epică cu acest subiect, Spenser, Milton, Dryden sau
Tennyson, nu au avut altă sursă mai preţioasă. Morte d'Ar
thur a lui Malory a determinat un curent nou nu numai în
literatură ci în chiar sufletul poporului englez, căci ea a avut
puterea de a reînvia aceia ce sta înăbuşit de veacurile de
asuprire Anglo-Saxonă — idealismul celtic. în adevăr, .opus
calităţilor virile anglo-saxone, sufletul celtic e de o femini-

tate excesivă. Contemplaţiune, reverie în care intră o sensaţie de bucurie ca şi de tristeţă, fantezie aeriană, delica
teţă de sentiment, un fel de pasiune unită cu extaz, elan
eroic, idealism naiv şi chimeric, nu sunt acestea manifes
tările lui cele mai caracteristice ? Acest suflet celtic îl re
cunoaştem într'un Spenser, un Shelley, un William Morris
un Walter Pater.
Nici unul din representanţii lui nu întrupează insă aşa
de perfect idealul celtic ca Artur, regele mistic, şi legen
darii lui cavaleri. Aceştia au o singură şi supremă regulă
de morală: Iubirea. Viaţa lor este închinată unei sfinte în
deletniciri : căutarea Sf. Graal.
Tennyson dela începutul carierii lui fusese atras de de
licata fantezie a acestor mituri. Imaginaţiunea lui crease
acele mici fragmente pe care le-am analizat la începutul
acestui capitol pentru a arăta cu câtă fineţă erau prinse
de el în vers fragedele figuri de legendă. Când scrie în
1842 Morte d'Arthur am văzut de asemenea cum admira
bilul mit celtic este redat cu o artă vrednică de a fi pusă
alături de a marilor epici ai antichităţii. Nu era el indicat
să scrie marea epopee pe care poporul englez o aştepta
de multă vreme ? Căci Fame Queene a lui Spenser, cu
tcată savanta şi alambicata ei alegorie, nu este decât o mi
nunată galerie de tablouri a unui mare pictor din timpul
Renaşterei în al cărui suflet spiritul medieval creştin se
luptă să nu moară, iar Paradisul perdut al lui Mlton, mai
mult ebraic decât omeric, cu toată splendoare magistrală a
versurilor sale, este totuşi o operă de puritan. O epopee
care să cânte un erou naţional, a cărui poveste să fie în
ţeleasă de toţi,' să emoţioneze pe toţi, aceasta cerea Anglia
secolului XIX-lea poetului ei laureat, şi nenumărate au fost
îndemnurile făcute lui Tennyson în această privinţă.
In ce măsură putea Tennyson răspunde la acest apel?
Primele idile în număr de patru : Geraint şi Enid, Merlin
şi Viuien, Lancelot şi Elaine, Guinevere, apărură în anul
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1859, ultima ') în 1889. Treizeci şi trei de ani deci în care
gândul poetului rămase legat de această lucrare. Un timp
atât de lung dovedeşte valoarea pe care el i-o recunoştea
unui atare subiect precum şi seriozitatea cu care înţelegea
să-1 trateze.
Voia el să reînvie o epocă dispărută pentru a ne da
senzaţia vieţii acelui timp, sau măcar visiunea lui produsă
de un lung contact' cu naivile povestiri ale acelor vremuri ?
o operă de admirabilă reconstituire ca aceia întreprinsă de
J. Bedier în proză franceză? I-ar fi fost desigur posibil.
Mai fericit chiar ca scriitorul francez în privinţa textelor
de consultat, ci avea la îndemână, cum am spus, isvorul
atât de preţios The Morte d'Arthur de Malory.
J. Bedier la începutul lucrării sale „Le Roman de Tristan
et Jseult scrie:
„Am încercat să îmi impun ca prin puterea unei simpatii istorice şi
critice, să nu amestec concepţiile moderne cu formele de gândire şi simţire
antice ; acesta a fost scopul meu, sforţarea mea şi fără îndoială, vai,
himera mea".

Tennyson nu urmăreşte aceasta. Com^ntarul cel mai
bun al acestei vaste lucrări, ale lui îl găsim în „Memoir".
„El şi-a apropiat aceste legende, le-a redat idealismul lor,
a infiltrat în ele spiritul unei gândiri moderne şi a unei
semnificaţiuni etice, aşezând eroii săi într'un peisaj bogat
şi variat".
Intr'adevăr, aceia ce Tennyson a năzuit să facă e o
mare alegorie, după exemplul marei alegorii a lui Spenser,
în care regele Artur să fie imagina Virtuţii, a moralităţii
celei mai înalte; iar lupta lui pentru triumful idealului —
vecinicul răsboi dintre simţuri şi spirit. 0 spune aceasta
lămurit în dedicaţia adresată Reginei :
1) Sunt în total douăsprezece Idile : 1) Venirea lui Artur. 2) Gareth
Şi Lynette, 3) Căsătoria lui Geraint, 4) Geraint şi Enid, 5) Balin şi Bălan,
6) Merlin şi Vivien. 7) Lancelot şi Elaine, 8) Sfântul Graal, 9) Pelleas şi
Etarre, 10) Ultimul joc de arme, 11) Guinevere, 12) Plecarea lui Artur.
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„Dar tu Regina mea... acceptă această veche şi imperfectă poveste,
— nouă şi veche — care descrie Simţurile in luptă cu Spiritul".

Dar alegoria nu se opreşte aci. In Fairie Queene pe
lângă povestea romantică sunt două alegorii, una politică
şi alta morală. Iată ce ne spune Stopford Brooke despre
Idilele Regelui. Citim cu mirare :
„Poemul este acum o alegorie a sufletului omului in luptă cu simţurile
şi trecând prin viaţă spre moarte şi prin moarte sore înviere. Marii con
ducători ai regatului naturii omeneşti — intelectul, conştiinţa, voinţa, ima
ginaţia, spiritul divin din om sunt întrupate în personaje mistice. Forţele
istorice care stau în afară de suflet şi care îl ajută să domnească şi să
lucreze — Biserica, Legea, cele trei feţe ale Dumnezeirei sunt deasemenea
reprezentate. Pe lângă aceasta, diferitele stadii inerente naturii omeneşti în
desvoltarea sa dela brutalitate până la o perfectă organizare, acea ce mântue sau acea ce aduce la ruină o viaţă adevărată, obişnuitele dorinţi şi în
clinări ale omului, tentaţiunile care ii asediază, părerile înţelepte sau neînţelepte asupra scopului vieţii, iubirea care mântue, iubirea care pierde,
pasiunea religioasă care duce pe calea cea bună şi aceea care duce pe
calea cea rea, toate acestea sunt simbolizate pentru noi in un număr de
personagii, episoade, şi întâmplări inventate de Tennyson în favoarea ale
goriei".

Artur este sufletul raţional, Merlin puterea intelectuală,
cavalerii Mesei Rotunde sunt înaltele facultăţi ale minţii
omului, Doamna lacului este Biserica, Camelot, „cetate cu
mistice palate,,, desvoltarea treptată a credinţelor şi instituţiunilor omeneşti şi a progresului spiritual al omului, etc.,
etc., etc.
Mărturisim incapacitatea noastră de a recunoaşte toate
aceste simboluri cetind vechile poveşti în travestirea tennysoniană. Spenser inventase o poveste pentru alegoria lui,
dar Tennyson se foloseşte de o veche poveste a cărei
semnificaţie oricât ar fi variat cu vremea trebuia totuşi să
rămână în esenţa ei slăvirea celor două mituri ce ea con
ţinea : Căutarea Sf. Graal şi întoarcerea lui Artur.
Tennyson pentru a scrie alegoria lui a trebuit să împeticească vechea poveste cu episoade noi care distrug de
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multe ori sensul povestei, după cum povestea nu poate su
porta complicata alegorie. Figura majestuoasă, eroică, a lui
Artur cum e închipuit de Tennyson, un rege viteaz, plin de
generositate, altruism, credinţă, care iartă soţia necredin
cioasă şi pleacă să moară în luptă în contra necredincio
şilor săi supuşi, avea într'însa desigur elemente suficiente
pentru a deveni un model, un simbol „a aceia ce omul ar
putea fi" '), dacă acelaş Artur nu ar fi fost în conştiinţa
oamenilor simbolul unui alt ideal. Căci ce are de aface
idealul celtic cu codul de morală al poetului englez ? şi
cum deci se puteau împăca aceste lucruri atât de diferite ?
„Nici vitejia fără scop definit, atât de frecventă la ei, nici cultul iu
birii ca o pasiune atât de arzătoare şi nobilă încât glorifică chiar păcatul,
nici mistica adoratiune a Sfintei cuminecături şi ascetica năzuinţă spre o
imaculată viaţă sufletească pusă în adoraţiunea şi serviciul lui Dumnezeu,
nu atrăgea puternic pe Tennyson, care dorea să dea luptei un scop filan
tropic, să combine iubirea cu puritatea in căsătorie şi să găsească mistica
revelaţie a lui Dumnezeu în lumea în care ne mişcăm şi in care servim". 2 )

De aci rezultă lipsa de plăcere pentru cetitori: când
alegoria lui Tennyson e prea vagă pentru a fi interpre
tarea unei povesti deja cunoscute, când ea e prea mult
forţată asupra noastră şt distruge însuşi poezia ; pe lângă
faptul că regele Artur care este eroul principal, rămânând
mai întotdeauna numai un simbol, nu mai are aproape ni
mic omenesc. Când regina Guinevere zice : „eu am crezut
că nu pot respira în acel aer limpede—aceia ideală seve
ritate a perfectei lumini,—Am tins spre căldură şi coloare,
pe care le-am găsit în Lancelot", ea era foarte aproape de
adevăr şi vechea legendă celtică este plină de milă pentru
această frumoasă şi nenorocită regină. Scena între Regele
Artur şi Regina Guinevere, când el o găseşte în monastirea Almesbury, unde a venit să-şi ia adio dela ea înainte
de lupta din care nu avea să se mai întoarcă şi unde ne1) Gladstone : Gleamings of Past Years. Vol. II p. 166.
2) The Cambridge History of English Literature: The Tennysons.
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norocita regină ii primeşte sfâşiată de remuşcări şi fără să
îndrăsnească măcar să se uite în ochii lui, e de o impre
sionantă grandoare, dar ce supraomenesc e discursul re
gelui, ce „superb şi intolerabil", ') ce severitate puritană e
în sufletul acestui erou!
Dar trista poveste a lui Tristan şi Isolda cum putea
intra în cadrul acestei alegorii morale? Filtrul de iubire
băut de Tristan şi Isolda care explică şi absolvă fatala lor
iubire, minunata poveste a bucuriilor, a durerilor şi a morţii
lor care a încântat şi a turburat sufletele din vremi aşa
îndepărtate, Tennyson nu le putea primi. Tennyson în The
last Tournament ucide pe Tristan în braţele Isoldei. Bă
nuitorul soţ, regele Marc, îi surprinde şi îşi face singur
dreptate. Versiunea lui Tennyson este plină de dramatism,
fiorul fricei ne cuprinde tot mai tare pe măsură ce pericolul
creşte, dar unde-i poezia morţii lui Tristan pe coasta Britaniei aşteptând corabia cu steagul «jel alb care trebuia să-i
aducă pe Isolda din Cornwall, iubita lui ? Malory lasă po
vestea neterminată, dar versiunea foarte cunoscută relatează
cum tânăra soţie Isolda din Bretagne din gelozie i-a spus
lui Tristan că steagul e negru ps corabia ce vine dinspre
Cornwall şi cum Tristan moare de durere* Isolda sosind
găseşte pe Tristan mort şi moare şi ea alăturea de cel de
care nici moartea nu o putea despărţi. Matthew Arnold in
Tristram and Iseult omite acest amănunt şi cei doi îndră
gostiţi mor împreună.
Tennyson lucrând după o altă versiune, sau inventând-o
el însuşi, a mers în contra simpatiei cu care această tristă
poveste de iubire şi moarte a fost întotdeauna primită. Ale
gând un subiect în care pasiunea pură e motivul principal,
era o greşeală să ignoreze aceasta. Moralistul vorbise şi
de data aceasta mai tare ca poetul.
Şi totuşi

cetim cu emoţie Idilele acestea. Să lăsăm

1) H. Grierson.
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alegoriile la o parte,—ce minunat ne va apare povestitorul !
Este absolut indispensabilă oare alegoria pe care însuşi
Tennyson o numeşte „an allegory in the distance", o ale
gorie ca fond de tablou ? „Nu e un singur fapt sau incident
în Idile, ori cât de mistic ar părea, care să nu poată fi
explicat fără nici un fel de mister sau alegorie ')". Tenny
son spune aceasta. Cu atât mai bine.
De altfel cele patru Idile publicate la început n'au nimic
de aface cu „gradata desvoltare a sufletului omenesc", cu
„lupta între simţuri şi spirit". Ele au fost scrise înainte ca
acest plan, măreţ fără îndoială, dar distrugător de poezie,
să fi fost inaugurat. Tennyson reuşeşte în ele să ne intere
seze pe alte căi. Enid — o a doua Griselis — ne înduioşează
prin blândeţea şi răbdarea ei puse la încercare greu, neomenos, de brutalul ei soţ, Geraint; Vivien este femeea sensuală, perversă, frumoasă şi seducătoare; Guinevere este
Regina, o splendidă regină, dar sfâşiată de gelozie findcă
iubeşte pe Lancelot, cel mai mare şi mai credincios dintre
cavalerii regelui Artur, prietenul acestuia, a cărui viaţă
cu riscul vieţii lui a salvat-o de mai multe ori în răsboaie,
pe care el îl stimează, îl iubeşte şi totuşi
îl înşeală, cel
mai dramatic şi mai real personaj dintre toţi cei pe care îi
întâlnim în această poemă; iar Elaine, cea mai duioasa dintre
eroinele lui Tennyson, iubind pe Lancelot pe care 1-a văzut
o singură dată, cetind pe scutul ce el i-a lăsat în păstrare
întreaga lui viaţă de lupte şi vitejii şi murind de durere
pentru că iubirea ei nu are răspuns.
Aceste Idile au fost înserate între celelalte pentru a representa momente din măreaţa dramă, povestea regelui
Artur.
Intr'adevăr, în cele douăsprezece Idile, „cel mai mare
din toate subiectele poetice *)", se desfăşoară înaintea noastră
timpul de glorie al Regelui cel fără de pată, „the stainless
King", când toţi cavalerii lui „îşi respectau cuvântul lor ca
1) Memoir.
2) Tennyson.
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şi când ar fi fost cuvântul Domnului", când iubeau pe Rege şi
aveau încredere în el, deasemenea timpul de durere, ruina Me
sei Rotunde, adusă de nelegiuita iubire a Reginei Guinevere ş 1
de rătăcirea cavalerilor care rup Ordinul şi pleacă în cău
tarea Sfântului Graal, fără ca ei să fie la înălţimea acestei
misiuni, căci numai unui Galahad şi unui Percivale li se
cuvine, pentru admirabila lor curăţenie sufletească, să aspire
şi să ajungă să vadă minunea sfântă, „dar unlil a văzut şi
orbii toţi voesc s"i vadă". în ultima Idilă, Plecarea lui Ariur, regăsim bucata deja cunoscută Morte d'Arthur căreia
Tennyson i-a mai adăugat numai câteva versuri la început
şi încă câteva la sfârşit, lăsând intactă povestirea mitului
făcută atât de magistral în 1842.
Poetul ne presintă în prima Idilă '), un fel de prolog, personagiile sale principale : Regele Artur, Regina Guinevere,
cavalerul Lancelot. Dar cu ce grije, cu ce artă ne presintă
în special pe marele rege: O figură atât de măreaţă şi de
nobilă trebue să inspire mai mult decât admiraţie, o uimire
celor din jurul său.
Cine e e l ? De unde vine e l ? Cine îi dă puterea să în
deplinească vitejiile lui ? Cavalerii se ridică unii palizi de
emoţie, unii ca orbiţi de o lumină prea mare, alţii cu frun
ţile înfierbântate, când el ii leagă cu jurământul lui, şi câte
odată faţa lor seamănă cu a regelui lor, atât de mare e
puterea idealului ce Artur insuflă în sufletul lor. Cine e el ?
Sute de svonuri, mii de bănueli. Auzim cavalerii povestind
vechea legendă a regelui Uther şi a Igerney şi a asedierei
castelului din Tintagil; şi ascultăm părerea credinciosulu 1
dar simplului cavaler Bediver care nu poate să vadă dincolo
de viaţa de toate zilele ; şi pe Bellicent,—regină de Orkney,
povestind de vremea când ea era copil şi se juca cu A r t u n
un copil şi el; şi iată că misterul creşte mai mult auzind
că pe când regele Uther trăgea să moară Merlin şi das
călul său, Bleys,
1) The Coming of Arthur.

„scoborând prin noaptea întunecoasă, o noapte — în care se perdeau
şi marginile ceruluf şi ale pământului, — văzură, aşa de sus pe adâncurile
îngrozitoare — încât părea în cer, o corabie a cărei formă era — un balaur «
înaripat, şi toată, pe toate punţile, de la proră până la pupă, — plină de
o lume strălucitoare, — şi (corabia) dispăru de cum fu văzută. Şi cei d o i —
înaintară în jos până la sânul de mare, şi urmăriră cu ochii gigantica mare
• căzând — val după val, un val mai mare ca altul, — până ce în sfârşit, un
al noulea, adunând în el jumătate din Adânc — şi răsunând de glasuri, se
ridică încet şi căzu — urlând, şi tot valul fu o flacăre ; — şi din val şi
din flacăre ieşi — un copil gol şi merse lângă picioarele lui Merlin, — care
se aplecă şi prinse copilul în mâini şi strigă „Regele ! —• Iată moştenitorul
lui Uther ! Şi marginea creaţă — a acelui val mare alunecând pe ţărm —
se repezi spre vrăjitor pe când spunea acestea, — şi totul împrejurul lui
u deodată o flacără, — aşa încât şi copilul şi el fură îmbrăcaţi în foc. —
Şi numai decât după aceasta urmă linişte, cer senin şi stele".

Dar Merlin întrebat nu vrea să spună nimic despre
aceasta. El răspunde jumătate în glumă, jumătate în ironie,
cu un cântec care farmecă cu melodia lui dar care adaogă
mai mult la impresia de zădărnicie a sforţărilor noastre de
a pătrunde misterul ce ne înconjoară.
Sun, rain, and sun ! and where is he who knows ?
From the great deep, to the great deep he goes.
Soare, ploaie, şi Soare ! şi unde-i cel ce ştie ?
Dintr'un adânc el trece'n alt adânc.

şi alte două versuri alunecă pe buzele noastre, auzite de
mult, scrise de Shakespeare :
There are more things in heaven and earth, Horatio,
Than are dreamt of in your philosophy

Dar să cetim scena încoronării regelui, când Doamna
Lacului stă în dreapta lui şi îi dă sabia Escalibur cu care are
să învingă de atâtea ori, şi scena cununiei, în biserica cea
mare, când Guinevere stă tânără şi strălucitoare de frumumuseţe alăturea de el şi cavalerii în hainele lor albe îl în
conjoară, pe când luna Mai râde pe toate feţele şi îşi trimete mireasma ei prin porţile deschise şi pune flori pe
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altarul în faţa căruia Regele Artur şi Regina Guinevere se
unesc în faţa lui Dumnezeu, şi să auzim trâmbiţele sunând
şi cavalerii cântând gloriosul cântec, un adevărat marş
triumfal:
Blow trumpet, for the world is white with May,
Blow trumpet, the long night hath roll'd away!
Blow thro' the living world — „Let the King reign" etc., etc.

şi vom înţelege ce artist şi ce poet avem în faţa noastră.
în acest tablou grandios o singură notă de melancolie :
ochii reginei Guinevere care nu se ridică spre regele ei,
care stau aplecaţi în jos, căci inima i se strânge poate de
emoţie la gândul că Sir Lancelot care a adus-o dela casa
tatălui ei, Leodogran, în palatul regelui Artur, este şi el
de faţă.
Iată artistica introducere la marea poveste care are să
se desfăşoare în faţa noastră şi pe care nu am putea-o po
vesti nici măcar în scurt aci. Din ea voise Tennyson, la
început, să facă un fel de „musical masque" după exemplul
lui Ben Jonson şi chiar al marelui Milton. Schema celor
cinci acte se găseşte publicată în Memoir').
Intre cele douăsprezece Idile care compun poema în
forma ei actuală acea în care subiectul e inventat aproape
în întregime de Tennyson este The Holy Grail (Sfântul Graal).
Departe desigur de spiritul legendelor celtice care vede în
căutarea Sfântului Graal cea mai nobilă dintre toate înde
letnicirile unui cavaler, Tennyson a vrut totuşi să arate că
numai în măsura în care cineva poate face sacrificiul de
sine îşi poate găsi mântuirea (If I lose myself, I save myself).
Alegoria şi povestea aci nu se ciocnesc în nici un fel,
findcă povestea a fost scrisă înadins pentru alegorie şi fie
care detaliu îşi are cuvenita lui semnificaţie. înţelegem
Vezi Memoir an. 1872. Tot aci este publicat şi fragmentul în proză
pentru Baliii şi Bălan. Tennyson a lăsat fragmente in proză pentru „The
Holy Grail", „Pelleas and Ettarre", „Gareth and Lynette" şi „Balin and Bălan''
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perfect de ce numai Galahad şi sora Jui Percivale văd lim
pede Sf. Graal, de ce din toţi ceilalţi unii abia îl zăresc,
alţii îl văd învăluit, alţii nu-1 pot vedea de loc. E de re
marcat deasemenea că Tennyson, în mare artist de data
aceasta, a înţeles să păstreze Iui Galahad aureola de cas
titate şi ascetism, deşi aceasta nu era idealul lui, numai
find-că spiritul legendei o cerea imperios.
Dacă alegoria e interesantă, deşi foarte complexă, sim
ţim că la plăcerea cu care cetim această Idilă a contribuit
foarte mult şi contrastul, foarte dramatic, între persoana
celui ce povesteşte şi a celui ce ascultă. Şi insistăm asu
pra acestui lucru pentru a arăta ce indulgenţă, ce simpatie
are poetul pentru viaţa umilă, modestă, a celor naivi dar
curaţi la suflet.
Scena se petrece într'o dimineaţă de Aprilie, în o înde
părtată monastire unde Percivale, căruia Artur şi toţi ca
valerii îi ziceau ,,cel cast", renunţând la strălucitoarea viaţă
dela palatul Regelui său, se retrăsese ca să ducă o viaţă
de post, de rugăciuni şi de fapte caritabile şi unde nu
mult după aceia şi muri. Unul dintre călugării mănăstirii,
cu nume Ambrosius, îl iubea mai mult decât toţi. Un săr
man, naiv călugăr care de cincizeci de ani nu ieşise dintre
zidurile vechei mănăstiri, care nu ştia nimic din minună
ţiile lumii dar care, totuşi, recunoscuse (prin ce intuiţie admi
rabilă !) că Percivale era un mare cavaler şi putuse vedea
pe chipul lui asemuirea cu acel Rege de care şi el, bietul
călugăr, auzise în sihăstria lui. Aşezaţi acum la umbra unui
copac bătrân, naivul călugăr îndrăsneşte să cerceteze pe
Percivale, să afle de ce, cum, s'a îndurat să lase el măre
ţia dela Curtea Regelui Artur şi să vină aci să-şi petreacă
zilele între oameni aşa de rând. Este o adorabilă candoare
în întrebările călugărului Ambrosius. Nu cumva Percivale
a fost desamăgit în iubire ? Şi Percivale îşi spune povestea
lui. Ambrosius ascultă şi e înmărmurit de cele ce aude
şi-1 întrerupe des pe Percivale. Auzim reflexiile lui până
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la sfârşitul Idilei, căci a cetit şi el cărţi vechi,
el. dar nimic din toate acestea nu a găsit în ele.

spune

,,0 frate . . . . în adevăr, cărţi vechi de astea — şi ele ţi-ar place
şi t'e — sunt o grămadă, numai că eu nu găsesc nimic in ele despre acest
Sfânt Graal şi astfel de miracole şi minunăţii, — cu toate că nu-s diferite !
pe care adesea le cetesc, căci pot ceti cu uşurinţă cartea mea de rugă
ciuni, până ce simt că capu-mi ameţeşte".

Sărman Ambrosie, ce limpede te vedem in faţa noastră,
cu dorul tău de a şti, răsfoind mereu filele cărţilor sfinte
când sgomotul vieţii adevărate abia ajunge până la tine !
" . . . . şi atunci ies şi cobor în micul cătun care e aşa de aproape
că par'că e lipit, ca cuibul de lăstun, de aceste ziduri bătrâne — şi mă
amestec cu oamenii noştri, — şi cunoscând cinstita faţă a fiecăruia
din ei cum îşi cunoşte păstorul turma lui, petrec stând de vorbă cu ei şi cu fe
mei bătrâne, de boli, de necazuri, de ieşitul dinţilor la prunci, de naşteri,
de glume, — copiii ăstui loc ce n'ar avea înţeles nici la o jumătate leghe
depărtare; sau potolind gâlcevi ce se iscă, tocmeli şi vorbe goale dela
târg; mă bucur, om neînsemnat ce sunt, in astă lume neînsemnată a
mea, da, până şi de găini, până şi de oule lor".

Şi se opreşte Ambrosius din înşirarea naivelor lui bu
curii, se opreşte şi iarăşi întreabă pe Percivale :
„o frate, în afară de ăst Galahad tu nu ai întâlnit
decât umbre — niciun om, nici o femee ?''

în calea ta

Răspunde Percivale :
,Toţi oamenii, pentru oricine s'ar lega cu aşa jurământ, şi toate fe
meile, nu pot fi decât umbre".

Pe marele Percivale şi pe umilul Ambrosius nu-i putea
lega unul de altul decât umanul sentiment al iubjrii — o
lume întreagă de gânduri şi idealuri îi despărţea.

1 ot astfel în Guinevere. încă odată avem în faţa noastră
două fiinţe care ne fac să simţim cât de largă e lumea ce
~US~

Ie-a produs pe ele, suflete aşa diferite, şi totuşi cât de
strâmtă, findcă le-a adunat pe acelaş loc. Intr'o "umilă
chilie de monastire Regina Guinevera, primită fără să-şi fi
spus numele, plânge soarta ce a silit-o să fugă ilela
Curte, secretul iubirei ei descoperit prin mârşevia cava
lerului Modred, aceluia care „ca o suplă fiară sălbatica stătuse
culcat cu ochii aţintiţi asupra tronului, gata să sară, aşteptând momentul".
Vivien o auzise vorbind cu Lancelot pe când ea
îl ruga să plece pentru totdeauna, dar nu înainte d e
a se fi văzut încă o ultimă oară. Şi Vivien spusese
lui Modred şi Modred îi surprinsese în ora lor cea din
urmă. In chilie acum gândul îi merge cu durere în urmă . . .
Dar lângă ea o tânără novice, fermecată de frumuseţea
Reginei, ar vrea s'o mângâie. De ce cuvintele ei fac rana
să sângere mai tare ! Findcă în lumea ei strâmtă nu ştie
decât un lucru : Regele cel mare a fost învins findcă Lan
celot a fost necredincios, findcă Regina a fost necredin
cioasă. Iubirea celor doi, ce ştie ea de aceasta ? Şi logica
ei strâmtă dar tăioasă loveşte fără milă şi toată drăgălă
şenia naivităţii nu îndulceşte veninul crudelor ei mân
gâieri.
„Târziu, târziu, târziu ! şi-i frig şi noapte rea.
,.Târziu, târziu, târziu ! dar tot putem intra.
,,E prea târziu, e prea târziu, nu mai puteţi intra.
E cântecul fecioarelor ce au lăsat lumina să se stingă.
II cântă nevinovata femee, nebănuind ce răsunet aceste
cuvinte pot avea în sufletul aceleia în care cuvântul „prea
târziu" are atâta însemnătate.
Ne amintim de alt cântec, cântat de Enid, la început,
atunci când nici o umbră nu întuneca gândurile, când viaţa
sta înainte plină de nădejde. Soarta putea să-şi întoarcă
roata ori cum, în inimile oamenilor era acea credinţă şi
acel avânt care surâd soartei celei bune şi care işi râde
de soarta rea.
„Invârte-ţi Soartă, învârte-ţi roata ta şi înjoseşte pe cel mândru ; —
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Invârte-ti roata ta sălbatică prin lumina de soare, prin furtună şi nor. —
Roata ta şi pe tine, noi nici n'o urăm nici n'o iubim.
„Invârte-ţi Soartă, invârte-ţi roata ta sau surâzând sau încruntat.:— cu
roata acea noi nici nu ne ridicăm nici nu ne scoboram, — averea noastră
e mică dar inimele noastre sunt tari.
„Surâde şi noi surâdem, stăpâni a multor pământuri; incruntă-te şi noi
surâdem, stăpâni a manilor noastre, căci omul este om şi stăpân pe soarta
lui, etc, .

Erau duse însă acele timpuri. In durerea cu care sfâr
şeşte opera începută cu atâta încredere de Rege şi Cava
lerii lui o singură nădejde, dar cât de vagă : Regele Artur
se va întoarce din nou „căci Dumnezeu lucrează în fe
luri mii".

Această lungă poveste nu o putem numi o epopee. Dacă
are unitatea de inspiraţie ei ii lipseşte totuşi una din cali
tăţile esenţiale ale epopeei: unitatea de subiect. Lui Ten
nyson îi lipseşte marele suflu omeric. Desigur. Dar ce re
surse are poetul acesta când subiectul e mai restrâns.
„Idile" le-a zis el acestor poeme şi, lăsând la o parte ideea
de pastorală, ce alt termen mai potrivit putea găsi pentru
ele? Poveşti mai scurte în care imaginaţia poetului şi sim
patia lui largă găseşte nobile accente de exprimare, căci
Tennyson nu e numai un dibaciu povestitor, el e câteodată
şi un duios povestitor. Cetiţi Idila Lancelot and Elaine.
Pentru Elaine uită de convenţiune, de moralitatea strânsă
în coduri. El ne-o arată în toată sinceritatea sufletului ei
de fecioară în care iubirea pune îndrăsneală şi extaz. Ten
nyson, care nu poate fi considerat poetul Iubirei ') pentru că
1) Tennyson are câteva studii asupra începutul ..i iubirii ca în „The Gar
dener's Daughter" şi „The Talking Oak", nici unul asupra iubirii în de
clin, un studiu al geloziei în „The two Sisters", două iubiri ilicite în
„Guinevere" şi „Iseult".
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a vrut să se facă cântăreţul numai acelei iubiri care a fost
consacrată în faţa altarului şi findcă niciodată n'ar fi putut
zice ca marele şi romanticul său contemporan, Robert Brow
ning, că „nu e nici un bun pe lume înafară de iubire" (There
is no good in life but love), cu o duioşie blândă înconjoară
acest „crin din Astolat". Şi nici un cântec de iubire nu e
mai duios decât cel pe care ii cânta Elaine înainte de
a muri.
>
Iubirea-i dulce chiar când e'n zadar.
$i moartea-i dulce, curmă al nostru amar.
Dar care e mai dulce nu pot şti.
Iubire, tu eşti dulce ? crudă moartea mi-e,
Iubire, tu eşti crudă ? dulce moartea mi-e.
De moartea e mai dulce vreau să mor.
Iubirea dulce pare a nu pieri,
Dar moartea dulce în lut ne-o împietri.
O, care e mai dulce nu pot şti.
Iubirii i-aş urma de s'ar putea,
Eu morţii voi urma, mă chiamă ea.
Mă chiamă şi-i urmez şi am să mor.

Iată ce ar fi putut face întotdeauna poetul Tennyson
dacă moralistul ar fi vorbit mai rar. Poezia narativă a lui
Tennyson când e lipsită de elementul didactic e însă întot
deauna de calitate superioară. Cu toate lipsurile lui acest
poet stă în rândul celor ce au ştiut să ne vorbească cel
mai bine de bucuriile şi durerile pe care noi, cei mulţi, le
avem în comun cu toţii. Şi câteodată ne-a' povestit legende
din vremuri de demult, câteodată ne-a încântat sufletul arătându-ne frumuseţile şi minunile acestei lumi în care trăim, câteo
dată ne-a făcut să simţim ce înseamnă nobila mândrie de
a fi cetăţean al unei ţări mari, cu suflete tari ca Enoch
Arden, muncitoare ca lucrătorul de pământ din Nord, eroice
ca un Sir Richard Grandville sau ca cei şase sute de ne
muritori viteji ai Brigăzii Uşoare.
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LIRICUL.
In masa marei producţii narative şi didactice poezia lirică
a lui Tennyson se strecoară ca un mic isvor (cât de lim
pede!) pe care trebue sâ-1 cauţi ca să-1 găseşti. Contem
poranii poetului l-au trecut cu vederea, ei care vedeau în
Tennyson mai cu seamă poetul-laureat, măreţul cântăreţ al
gloriei şi miturilor naţionale. Publicul literat englez din sec.
XX-lea, regretând că aceste note mai personale, mai spon
tane sunt aşa de rare, socotesc că mediul a fost nefavo
rabil acestui gen de poezie şi pun un ciudat exclusivism
în analiza operei acestui poet.
Pentru noi, străinii, pentru prima oară în contact cu
opera tennysoniană, rămâne interesantă şi o manifestare şi cea
laltă. Dar dacă era relativ uşor de vorbit de poezia pur nara
tivă, traducerea textului englez find încă în oarecare măsură
posibilă, pentru exemplificări, ne lovim vorbind de lirismul
lui Tennyson de greutatea de a pune în cuvinte româneşti
alături de interesul literal al versului englez, alături chiar
de accent, ritm şi sonoritate echivalentă, ecoul pe care
cuvintele le deşteaptă în suflet, speciala vibraţie, proprie
lor, pe care nu o putem explica nici traduce şi fără de
care esenţa însăşi a acestei poezii e distrusă.
Căci poezia lirică a lui Tennyson e făcută din nuanţe
delicate şi infinite. Ea nu seamănă în nimic cu acentele vi
rile şi sălbatice ale unui Byron, greu de imitat dar uşor de
înţeles. Lirismul lui Tennyson este un cântec în care tre153"

mură când o notă de regret, când 6 notă de descurajare,
când o sclipire de entusiasm, când o bucurie care prin in
tensitatea ei este aproape o durere, de cele mai multe ori
o duioşie fără samăn. Găsim această emoţie traducându-se
câteodată în chiar mijlocul producţiei lui pur obiective, o
găsim într'un vers, în repetarea unui cuvânt, a unei vocale.
Simţim emoţia poetului alături de a noastră şi impresia e
cu atât mai vie cu cât eram mai puţin pregătiţi pentru ea.
A fost iluzie ? Magia ei ne urmăreşte, persistă în noi...
Dar aceasta este intraductibil. Numai ce-i ce posedă bine
limba poetului o poate înţelege.
Ştim că Tennyson pe când era copil alerga singur câteoodată pe dealuri repetând tare, pentru el, fermecat de me
lodioasa lor resonanţă, cuvintele : „Far, far away... Far, far
away..." şi „I hear a whisper in the wind". In sunet mai
mult chiar decât în imagini se traduce sensibilitate lui, su
netul în primul rând e aceea ce îl impresionează. De aceia
e şi atât de lirică Maud, Lirismul aci exprimând variate
stări sufleteşti se exteriorizează nu atât prin imagini poetice
cât prin o metrică uimitor de. complexăChiar în faţa naturii pe care Tennyson o priveşte de
obicei cum o priveşte artistul, pe care ne-o zugrăveşte ca
un pictor sau ca un iubitor de ştiinţele naturale, simţim
câteodată că versul lui cuprinde mai mult decât o minu
nată comparaţie sau o admirabilă notare după model; că
ceva nou, pe care nu-i cuvânt să-1 spună, care aminteşte
poate accentele odelor lui Keats, prelungeşte senzaţia vi
zuală în sensibilitatea pură, şi poezia lui Tennyson devine
atunci de o impresionantă sinceritate.
The air is damp, and hush'd and close,
As a sick man's room when he taketh repose
An hour before death.
My very heart faints and my whole soul grieves
At the moist rich smell of the rotting leaves,
And the breath
Of the fading edges of box beneath
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And the year's last rose.
Heavily hangs the broad sunflower
Over its grave in the earth so chilly ;
Heavily hangs the hollihock,
Heavily hangs the tiger-lily.

Să se observe repetarea de trei ori a cuvântului hea
vily implicând o lasitudine din ce în ce mai mare.
Aerul e umed, şi tăcut şi închis — ca odaia unui bolnav când el se
odihneşte — un ceas înaintea morţii. — Toată inima mi se topeşte şi tot
sufletul mi se întristează la mirosul pătrunzător şi jilav al frunzelor pu
trede — şi la adierea — veştedelor vârfuri ale tufişului de colo jos —
şi a ultimului trandafir din anul acesta.
Greu atârnă lata floare de soare — deasupra mormântului ei în pă
mântul cel rece. — Greu atârnă nalba învoaltă. — Greu atârnă floarea
de crin.

Nu simţim că poetul a ieşit din reserva lui obişnuită şi
că un moment şi-a îngăduit să simtă cu glas tare ? Aci a
lăsat Botanica la o parte, el este singur cu emoţia lui, o
realitate tot atât de mare ca şi cealaltă.
Aceiaş impresie o avem cetind poezia The Throstle,
între cele din urmă scrise. De data aceasta bucuria umple
inima poetului: Vine primăvara! Noi simţim emoţia lui nu
din înţelesul cuvintelor, ele sunt în mare parte fără va
loare, ci din repetarea unora din cuvinte, din accelerarea
mişcării şi într'un fel de ironie uşoară care învălue întreaga
poezie,
„Summer is coming, summer is coming
I know it, I know it, I know it.
Light again, leaf again, life again, love again".
Yes, my wild little Poet,
Sing the new year in under the blue,
Last year you sang it as gladly.
„New, new, new, new" ! Is it then so new
That yon should carol so madly?
„Vara vine, vara vine — 0 ştiu, o ştiu, o ştiu, — Lumină din nou,
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frunze din nou, viaţa din nou, iubire din nou". — Da, micul şi nebunul
meu Poet. — Cânţi că vine anul cel nou sub cerul albastru. — Anul trecut
ai cântat tot atât de vesel. — «Nou, noii, nou, nou" ! Este oare aşa de
nou — Ca să cânţi aşa nebuneşte ?.

In faţa unei simple flori care iese dintr'o crăpătură de
zid şi care îi vorbeşte de misterul lumei întregi, emoţia se
trădează în gingăşia cuvintelor, mai bine zis atonului:
Flower în the crannied •wall,
1 pluck you out of the crannnies.
I hold you here, root and all, in my hand,
Little flower but if I could understand
What you are, root and all, and all in all,
should know what God and Man is.
,.Floare din zidul crăpat — te scot din crăpături — te ţin aci, cu rădă
cină cu tot, în mâna mea — floricico — dar dacă aş putea înţelege — ce
eşti tu, tu cu rădăcină cu tot, şi toată in tot, eu aş şti ce este şi Dum
nezeu şi omul.

De o poezie pur subiectivă, dacă omitem câteva părţi
din In Memoriam, fireşte, e greu de vorbit. Poetul acesta
nu vorbeşte de el decât rar. Dar în dedicaţiile ce preced
unele din poezii ; în unele versuri de ocazie, în care o
urbanitate, o fantezie uşoară, foarte plăcută care aminteşte
uneori pe Alfred de Musset; în vibrarea lirică din cânte
cele pe care le-a înserat înăuntru naraţiunei din Princesa;
în duioşia cântecelor de leagăn; în poema Maud, lirică
prin excelenţa ; în admirabila introducere a poemei In Me
moriam şi în cele câteva elogii din ea în care elementul
durerii personale predomină; în poezia „Break, Break,
Break"; în „Oda Ducelui de Wellington", în melodioasele
versuri adresate lui Catul, pentru că el a fost „cel mai;
duios dintre poeţii latini", iată unde îl găsim, unde simţim
că haina de cerem inie a laureatului a alunecat de pe umerii
poetului şi că omul cu sensibilitatea lui ni se destăinueşte nouă.
Am citat în alt loc poezia ,,June Bracken and Heather" :
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O iarbă mohorâtă alăturea de o ferigă verde, şi cerul al
bastru deasupra. Prin ce asociaţie de idei aceste lucruri
îi aminteşte de devolamentul aceleia care i-a fost o
scumpă tovarăşă ? Şi cât de blândă e amintirea!
0 îmbujorare pe obrazul aceleiaş tovarăşe, cu cincizeci (!)
de ani mai'nainte, evocată de acelaş cadru în care ea se
înfăptuise, terasa plină de trandafiri, şi avem ,,The Roses
on the Terace", de o fină şi gingaşe sensibilitate, aproape
femenină prin delicateţa ei.
O prietenă care a promis să vie şi nu a v e n i t . . . pri
măvara
şi poetul trimite versurile acestea uşoare şi
pline de tinereţe :
„Spring flowers"! While'you still delay to take
Your leave of town,
Our elmtree's ruddy-hearted blossom flake
<
Is fluttering down.
,,Be truer to your promise. There 1 1 heard
Our cuckoo call.
Be needle to the magnet of your word
Nor wait, till all
,,Our vernal bloom from every vale and plain
And garden pass,
And all the gold from each laburnum chain
Drop to the grass.
when we met, you prest
My hand and said
„I come with your Spring-flowers". You came not. friend,
My birds would sing
You heard not. Take then this spring-flower I send,
This song of Spring.
„Take, read ! And be the faults your Poet makes,
Or many or few,
He rests content, if his young music wakes
A wish in you
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To change our dark Queen-City, all her realm
Of song and smoke,
„For this clear heaven, and these few leaves of elm
And whispering oak.
„Flori de câmp" ! Pe când tu tot te întârzie să-ţi iei — rămas bun
dela oraş,— floarea cu inima roşie a ulmului nostru - se'mprăştie pe pământ.
Ţine-te mai bine de cuvânt. Iată ! Am auzit — cucul nostru cântând —
Fii ac magnetic cuvântului tău nici n'aştepta
Ca floarea primăvăratică din toate văile, câmpiile — şi gradinele să
treacă — şi tot aurul de pe lanţul de laburnum să cadă pe iarbă.
.
.
.
.
când ne-am întâlnit, mi-ai strâns —
mâna şi mi-ai spus :
,„Eu voi veni cu florile tale de primăvară" Nu ai venit prietenă ; —
Păsările mele au cântat — Nil le-ai auzit. Ţine dar această floare de pri
măvară pe care ţi-o trimet — acest cântec de primăvară.
Ia, citeşte ! şi de greşelile Poetului tău vor fi — multe sau puţine —
el e mulţumit dacă cântecul lui tineresc trezeşte — un dor în tine
Să schimbi întunecata noastră Cetate-Regină, toată împărăţia ei — de
sgomot şi fum — cu acest cer limpede, şi aceste câteva poteci de ulmi
— şi stejari ce foşnesc.

Această notă vioaie, de delicată elegantă, de zâmbitor
regret nu o întâlnim prea des. De obicei nota de duioşie
e mai gravă: E plăcuta amintire a călătoriei în Italia în
„ The Daisy"; e amintirea tristă a fiului mort întorcându-se
pe mare în ţara din India şi recunoştinţa pentru „nespusa
bunătate" a prietenilor ce l-au îngrijit în cele din urmă clipe
ale vieţii lui, în strofele- dedicate Marchisului de Dufferin
şi Ava ; e amintirea plină de regret a timpului de altă dată,
a prietenilor dispăruţi, în „To the Rev. W. H. Brookfield".
Da, acest Anglo-saxon are o sensibilitate femenină. în
faţa copiilor e în extaz. Nimeni n'a scris mai drăgălaşe cân
tece de leagăn ca el. „Dormi, o dormi, o păsărică", de
Iosif, nu e mai duios.- 0 păsărică în cuib ciripeşte ca şi
copilaşul în leagănul lui (What does little birdie say) ;
minusculele coconite Minnie şi Winnie dorm într'o scoică,
pe dinăuntru trandafirie, pe dinafară de argint, şi murmurul
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mării rătăceşte în jurul lor şi apoi se înalţă spre lună. Şi
două stele pătrund până în culcuşul unde ele visează — cine
ştie ce visează ele ? (Minne aud Winnie).
Şi altă dată :
Bate pe inima mea, inimioara mea, bate, bate — Bate pe inima mea,
tu eşti a mea, dulcea mea — Eşti toată a mea, dela ochii tăi albaştri şi
drăgălaşi până la picioare — dulcea mea.
Dormi bobocelul meu, dulcele meu, fericirea mea — că am să-ţi dau
ceva şi am să-ţi mai dau ceva — şi am să-ţi închid ochii tăi albaştri şi
drăgălaşi cu un sărut — dormi. (Roniney's
Remorse).

Aşa le vorbeşte el întotdeauna, cu cuvinte naive şi calde
de iubire pe care copiii le înţeleg întotdeauna.

Sunt alte lucruri mai grele de spus. Sunt doruri purtate
în suflet, nemărturisite, nebănuite de alţii „sălbatice şi dulci",
„I knew not what of wild and sweet
Like the strange song I heard Apollo sing
While Ilion like a mist rose into towers."
„ca ciudatul cântec pe care l-am auzit cântat de Apolo pe când II ionul,
ca o ceaţă, se înălţa cu turnurile lui"

Ce melodie de vers să le sugereze când ori ce cuvânt
e prea tare pentru dureroasa dar delicata lor realitate ? „Un
cântec ca sborul rândunelelor ce îşi înmoaie aripile lor în
lacrimi şi trec uşor înainte", un cântec blând şi trist, să ne
farmece, şi secretul farmecului lui să nu îl putem şti, să
aibă un ecou lung, o magie neînchipuită...
Cităm pentru cei ce ştiu englezeşte :
Ask me no more : the moon may draw the sea,
The cloud may stoop from heaven and take the shape
With fold to fold, of mountain or of cape,
But O too fond, when have 1 answered thee ?
Ask me no more.
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Ask me no more : thy fate and mine are sealed.
I strove against the stream and all in vain.
Let the great river take me to the main.
No more, dear love, for at a touch I yield.
Ask me no more.

Astfel de poezii nu se traduc, sau atunci numai de un
mare poet liric, Swinburne singur, în englezeşte, a putut
face ceva asemănător.
E unul din cântecele din Princesa. O stranie ardoare
vibrează în el, o rafinată spiritualizare a iubirii. Muzicali
tatea versului e la înălţimea adâncului sentiment care refuză
mărturisirea lui. Tennyson care nu a vorbit decât în mod
incidental de iubirea lui T ), ce emoţie pune în aceste versuri!
Şi cine ar spune că o limbă care în proză e considerată
atât de aspră, în poezie poate fi atât de muzicală!
încercăm, lipsindu-1 de ritmul original şi de eminenta
calitate a resonanţei proprii să dăm aci o slabă idee a
acestui alt cântec în care de data aceasta rolul principal îl
au admirabilele lui imagini poetice :
„Acum dorm petalele roşii, dorm şi cele albe — Nici cipreşii nu se
clatină pe aleele palatului — Nici pescăruşii nu sclipesc in fântâna de
porfir. — Se deşteaptă licuriciul: deşteaptă-te şi tu alăturea de mine.
Ca o fantomă s'a lăsat în jos păunul alb, — şi ca o fantomă ea stră
luceşte 'n faţa mea...
Ca o Danae stă Pământul în lumina stelelor, — şi tot sufletul tău stă
deschis înaintea mea.
1) Intr'o singură poezie de iubire „Come not whem I am dead" vorbeşte
poetul in numele lui. Ea e insă cu totul diferită de tonul obişnuit al „cân
tecelor" lui de iubire. E sumbră şi desnădăjduită.
O nu veni când voi fi mort,
Să-mi verşi nebune lacrămi pe mormânt,
Să calci în jurul capului căzut,
Să chinueşti ţărâna ce n'ai vrut mântui,
Ci urle atunci doar vântul şi pasărea să ţipe
Iar tu — te du etc., etc.

E impresionantă dar nu e de loc tennysoniană.
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Acum tăcutul meteor alunecă şi lasă o cărare luminoasă în urma lui,
cum lasă gândul tău în mintea mea.
Acum crinul îşi strânge toată mireasma lui cea dulce şi cade încet în
adâncul lacului:
O strânge-te şi tu, iubita mea, şi cazi pe pieptul meu şi pierde-te în
mine. ')

Mai cunoscut e cântecul „Come down, O maid, from
yonder mountain height" (Scoboară, fecioară, de pe mun
tele de sus). El chiamă fecioara în vale. Fericirea nu e pe
înălţimea muntelui. Iubirea este în vale. Acolo o aşteaptă
el, iubitul... lângă pragul plin. de bucurii în câmpul plin de
roade, în via plină de vin. O fierbinte rugăciune, o pasio
nată implorare. Aci nuanţele nu au ce căuta, aci trebue
imaginea plastică care să convingă, să hotărască. Şi fru
moase sunt versurile în care poetul cântă blândeţea yăii
şi tot atât de frumoase cele în care descrie sălbăticia şi
singurătatea muntelui. Intre oameni este viaţa, şi cu toată
ardoarea acestei credinţe poetul chiamă fecioara să se co
boare între ei.'
Şi totuşi
ce tristeţă ne cuprinde câteodată ! O zi prea
frumoasă — un lan bogat de grâu — o amintire scumpă, — un
1) Now sleeps the crimson petal, now the white ;
Nor waves the cypress in the palace walk;
Nor winks the gold fin in the porphyry font :
The fire-fly wakens: waken thou with me.
Now droops the milk-white peacock like a ghost,
And like a ghost she glimmers on to me.
Now lies the earth all Danae to the stars,
And all thy heart lies open unto me.
Now slides the silent meteor on, and leaves
A shining furrow, as thy thoughts in me ;
Now folds the lily all her sweetness up,
And slips into the bosom of the lake :
So fold thyself, my dearest, thou and slip
Into my bosom and be lost in me.
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regret
ne pun lacrămi în ochi? O, lacramile ce curg fără
să ştim de ce, ce poet le-a cântat ca acest poet al Angliei
în care nostalgiile sunt dese, depărtările misterioase şi lu
mina soarelui emoţionantă, pentru că cerul ei e vecinie de
plumb !
„Lacrămi, zadarnice lacrămi, eu nu ştiu ce înseamnă. — Ele pornesc
din fundul unei dureri divine—şi năpădesc în inimi—şi se adună'n ochi—
când mândrele câmpii de toamnă noi privim — şi ne gândim la zilele
ce-acuma nu mai sunt.
„Sunt proaspete ca raza dimineţii pe pânza unei nave — ce aduce
scumpi prieteni de sub adâncul zării — şi triste ca raza cea din urmă ce
înroşeşte pânza trecând cu tot ce drag ne-e mai jos de orizont — atât de
proaspete, de triste, sunt zilele ce acuma nu mai.sunt.
O, triste şi ciudate, ca'n sumbre zori de vară — întâia ciripire a pă
sărelelor, cuprinse 'ncă de somn — pentru urechea celui ce gata e să moară,
in ochii lui murind — fereastra când mijeşte pătratu-i de lumină — atât de
triste şi ciudate sunt zilele ce acuma nu mai sunt.
Sunt scumpe ca săruturi amintite după moarte — şi dulci ca cele 'nchipuite de suflete desamăgite — pe buze ce's sortite pentru alţii, adânci
sunt ca Iubirea — ca cea dintâi Iubire, nebune de păreri de rău. O, moarte
'n viaţă sunt zile ce acuma nu mai sunt.

Trebue să lăsăm aci la o parte logica perfectă a frazelor,
aci totul e o sugerare a regretului. Versul are o cadenţă,
o mişcare înceată, cuvintele o putere de evocaţiune ade
vărat uimitoare.
Carlyle zicea : „Tennyson trebue să aibă o muzicalitale
latentă în el care se traduce în vers."

Am zis că poema Maud este lirică prin excelenţă.')
1) Henry Taylor: I do not know any verse out of Shakespeare in
which the extasy of love soars to such a height.
Swinburne : Maud is the poem of the deepest charm and fullest de
light, pathos and melody ever written even by Mr. Tennyson.
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Aceasta este suprema ei calitate pentru noi. Tennyson
însă voia ca această poemă să fie o profundă analiză psichologică, „un mic Hamlet", zicea el. Durere, duel, nebunie,
răsboi, întreagă gamă tristă se găseşte în Maud care
este şi un fel de „blood tragedy", tragedie sângeroasă de
care erau pe vremuri englezii amatori. Dar ce ne atinge
pe noi e impresia de tinereţe, fiorul pasiunii curate care o
străbate.
„O that't were possible
After long grief and pain
To find the arms of my true love
Round me once again !"
O de-ar fi cu putinţă — după mult chin şi plâns — să simţ că'n bra
ţele ei iar — iubita mea m'a strâns I"

Acesta este adevăratul subiect. Ştim de altfel că din
aceste câteva versuri s'a şi născut poema întreagă. Dacă
literaţii timpului n'au înţeles noutatea acestor accente de
exaltare lirică, Swinburne şi Browning — şi n'am zis destul
numind pe aceştia ? — i-au adus admiraţia lor.
Versul e diferit dela cântec la cântec. Puterea lui Te
nnyson de a nota în vers nuanţele sufleteşti n'a aflat nicăeri
o mai fericită realizare. Datorită acestui admirabil mijloc
de expresie, urmărim pas cu pas sentimentul ce născut
dintr'un cântec auzit într'o frumoasă dimineaţă de Mai
culminează într'o pasiune apioape sălbatică. Căci iubirea
eroului e plină de nuanţe şi se hrăneşte din lucruri mici,
neînsemnate. Un cântec într'o dimineaţă de Mai, un chip
frumos văzut în lumina înflăcărată a apusului, un surâs
purtător de nădejde, Maud în biserică stând singură lângă
H.
birei să
S,:
patos şi

T.: Eu nu ştiu nici un vers din Shakeaspere in care extazul iuse fi ridicat la aşa înălţime.
Maud este o poemă din cele mai pline de farmec şi încântare, de
muzicalitate, scrisă vreodată, chiar de D-l Tennyson.
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o coloană, ochii ei întâlnind deodată pe ai iubitului ei, o
mână răsărind albă dintr'o mănuşe, amintirea jocurilor
împreună pe când erau copii, Maud trecând călare prin
pădure între doi tineri, alungând nădejdea, născând gelozia,
visiunea iubitei în grădina ei de flori, a camerii ei din care
ea i-ar putea face semn, o plimbare cu ea în pădure, nu
sunt acestea evenimente pentru cel ce iubeşte ? E veche
această poveste ? Dar ce nou e cântecul poetului ! Versuri
scurte, săltăreţe şi vioaie ca fâlfâirea unei păsări grăbite,
sau blânde şi melodioase ca dorul tineresc de iubire, sau
grave, lungi, cu tonalităţi profunde şi surde ca desnădejdea
cea neagră, ele trezesc în noi ecouri adânci findcă sunt
pline de umanitate. Ele ne fac să înţelegem cel dintâiu
fior al bucuriei ce pătrunde într'un suflet plin de tristeţă
(Canto VI.), îndoiala ce se naşte fără să ştim cum, (Canto
VI.), recunoaşterea sentimentului iubirei (Canto VI, 9.),
duioasele amintiri ce îi urmează (VI, 10), gelozia ce încol
ţeşte (IX I), dorinţa fierbinte (XI,), emoţia mărturisirii
(XVI, 3), exaltarea lirică în minunatul canto XVII şi feri
cirea care este aşa de mare încât par'că lacrimi tremură
în ea. Natura întreagă împărtăşeşte ca şi noi bucuria erou
lui, florile toate cheamă pe Maud să lase balul, să iasă în
grădina unde o aşteaptă ele toate şi iubitul ei. Şi cine
n'a spus cu glas tare de zeci şi zeci de ori cunoscutul
„Come into the garden Maud" în care palpităm de nerăb
dătoare aşteptare ?
O splendidă lacrimă a plâns
Floarea Durerii la poartă.
Vine drăguţa, iubita mea,
Vine viaţa, norocul meu . . .
Şi trandafirul cel alb zice aşa : ,,E aici, e aici"
Cel roşu : „A.'ntârziat !"
Şi răsura ascultă : „O aud, o a u d "
Şi crinul şopteşte : „O aştepl !"
i

Şi cine n'a simţit emoţia cuprinzându-1 la mărturisirea
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tânărului înamorat că „mort, la pasul ei uşor ar tresări în
mormântul lui, de ar fi de o sută de ani mort ?"
Când durerea s'abate asupra eroului din Maud noi o
împărtăşim cu el.
„Curaj, sărmană, inimă de piatră. — Eu n'am să te întreb cum de nu
poţi pricepe — că singură pe lume ai rămas. — Curaj, sărmană, proastă,
inimă de piatră. ')

Curaj, sărmană, inimă de piatră!

Trecem la In Memoriam. De obicei prima cetire a acestei poeme aduce decepţie. Am auzit atât de mult de
durerea poetului la moartea prietenului său Arthur Hallam,
atât de mult poema aceasta a fost admirată de generaţia
lui Tennyson, cu atâta emoţie versurile lui sunt încă pe
buzele englezilor, încât venim pregătiţi a gusta poezia Du
rerii şi a Desnădejdii cu curioasa aviditate cu care instinc
tiv căutăm lucrurile rare, excesive . . . Ei bine, ne-am în
şelat. In Memoriam nu e aceia ce ne aşteptam. Tennyson
nu-şi frânge mâinele nici nu plânge tare în faţa noastră.
Este o pudoare care împiedică pe scriitorul englez să-şi
exteriorezeze durerea în forma ei cea mai crudă. Emoţia
lui, pasiunea lui, sunt fenomene lăuntrice. Ele se exprimă
prin o anumită fervoare care dă cuvintelor un înţeles mai
adânc, frazei un ritm mai larg, poeziei un parfum mai pă1) Courage, poor heart of stone !
I will not ask thee why
Thou canst not understand
That thou are left for ever alone :
Courage, poor stupid heart of stone.
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trunzător. Şi trebue să ne reamintim că poema aceasta, în
mare parte, nu a fost scrisă sub prima impresie, cu iuţeala
cu care obişnuim noi să ne supunem durerile. Tennyson
a adăogat elegie la elegie şaptesprezece ani. 0 durere ce
persistă un timp a t â t , d e lung nu poate fi statică, ea se
transformă. Din pur subiectivă d u r e r e a lui Tennyson a evoluat spre o simpatie largă şi generoasă pentru tot ce
suferă pe lume ; dela o stare de descurajare, de amorţire
a puterilor sufleteşti sdrobite prin lovitura primită, la re
naşterea credinţei, la învierea nădejdii într'un bine univer
sal. Lungă călătorie!
Privită astfel poema dobândeşte un caracter filosofic
care o ridică deasupra mărturisirilor, cât de înduioşătoare,
ale unui suflet doborât de durere. Şi am fi avut o înaltă
poemă filosofică fără îndoială, dacă intenţia poetului de a
reliefa acest lucru nu ar apropia-o de atâtea ori de poezia
morală. Căci poetul a vrut ca această ascensiune sufletească să
fie fondul etic al lungei lui elegii. în acest scop a şi indicat
schema de care să ne folosim pentru a urmări de aproape
treptele acestui urcuş. Ea e publicată în Memoir.
Cuvântul „eu" zice Tennyson, „nu înseamnă
întotdeauna
autorul vorbind despre el însuşi" şi „In Memoriam
este o
poemă nu o biografie". Opera aceasta trebuia deci să fie
obiectivă într'o foarte largă măsură. Iată de ce a şi impre
sionat în special generaţia engleză a secolului al XIX, iubi
toare de nădejdi vagi — şi totuşi recomfortante.
Dacă în orice analiză a concepţiei
filosofico-religioasă
a lui Tennyson In Memoriam are incontestabil o importanţă
capitală, poezia lui lirică suferă, nu odată, din cauza intenţiunilor morale şi a planului urmat în mod conştient
de poet. Tennyson nici n'a publicat elegiile în ordinea cro
nologică în care ele au fost scrise, ci le-a aranjat ca cele
una sută treizeci şi una de elegii ale poemei să cuprindă
o perioadă de trei ani numai şi poema să aibă început,
desvoltare, sfârşit. Fără să-şi dea seama Tennyson lipsea
această lucrare astfel farmecul spontaneităţii.
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Dar sunt momente în care Tennyson cântă ca pasărea
neştiutoare de lumea care o ascultă.
I do but sing because I must
And pipe but as the linnets sing.

Căci între cele o sută treizeci şi una de elegii sunt şi
unele în care nu-1 auzim decât pe el, nu glasul omenirii,
nu profetul, moralistul, laureatul, ci pe Alfred Tennyson,
un biet suflet sub ghiara durerii, care se sbate în întuneric s)
şi al cărui ţipăt înăbuşit ajunge câteodată până la noi.' Lacrămile surde ale regretului, fiorul în faţa misterului morţii,
blândeţea duioaselor amintiri, pâlpâirea nădejdii de mai
bine, care când şi când încearcă să învie şi iarăşi se întu
necă, ale lui sunt, şi nu ştim lucruri care să fie spuse cu
mai multă emoţie concentrată decât acestea.
In versurile acestea lipsesc afectaţiunile, epitetele prea
numeroase, abuzul de substantive compuse, ornamentaţia
prea bogată din primele volume de poezii ale lui Tennyson.
Versul lui este aci de o rară simplitate şi o rară nobleţă.
Melodia versului ca un divin narcotic, poetul zice un „trist
narcotic", îmblânzeşte ce e prea crud, brea brutal şi prea
sălbatic în pasiunea durerii (I sometimes hold it half a sin V).
îmblânzeşte şi totuşi ce putere tragică rămâne în aceste
mărturisiri ale poetului! Iată-1 fără astâmpăr rătăcind sin
gur, noaptea, pe străzi, până ajunge în faţa casei aceluia
pe care el nu-1 va mai vedea niciodată.
,,Neagră casă, lângă care stau încă odată — aci în strada cea lungă
şi urâtă — cu uşi în faţa cărora inima mea bătea altădată — aşa de re
pede, aşteptând o mână,
„O mână pe care nu o mai pot strânge acum, — iată-mă, căci nu pot
să dorm ci ca un vinovat mă târăsc — în zorii zilei la uşa ta.
1) An infant crying in the night,
An infant crying for the light,
And with no language but a cry.
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In Memoriam LIV

„El nu-i aici ; dar departe, departe, sgomotul vieţii începe din nou —
şi ca un spectru, prin ploaia care burniţă — pe strada pustie mijeşte
ziua cea pală (VII).
Cu ce durere şi totuşi cu ce nerăbdare aşteaptă co
rabia care vine pe întinsele ape... Ea aduce pe soţ soţiei
de marinar, scrisori manilor ce vor tremura ţinându-le,
ea aduce călători din alte ţări, pe ea vine acel ce este
mort. Tennyson o urmăreşte cu gândul: aude sgomotul ei
în mers, vede lumina dela ferestrele cabinelor ei şi mari
narii lucrând la roţi. „Dormiţi, blânde ceruri, în faţa prorei ei! Dor
miţi, blânde vânturi, cum doarme el acum, Alfred al meu I" El se roagă
şi rugăciunea lui e Ca „şoapta de vânt ce mână (corabia) pe mă
rile singuratice", binecuvântarea lui „cărare de lumină pe ape, noapte
şi zi, un far ce-i arată drumul spre ţară".
Să vie ! pământul Angliei să-1 primească, în el să odih
nească trupul cel iubit din a cărui cenuşe o să răsară „vio
rica ţării natale".
Ce linişte s'a făcut deodată în sufletul poetului! Ce
linişte pretutindeni în jurul l u i ! Dar liniştea aceasta e „liniştea disperării" (XI). E durerea mută care tâmpeşte mintea,
care face inima să bată mai încet. Neastâmpărul e mai
cumplit şi lacrămile sunt mai amare în urma ei (XII, XIII).
D a r în sfârşit, p e A r t h u r Hallam, „inima întunecată care de
acum nu mai bate, l-au aşezat lângă blândul ţărm de unde valurile mării
se aud" (XIX).
Timpul se scurge... Amintirile îşi picură balsamul l o r :
Cărarea pe care s'au plimbat amândoi când primăvara
svâcnea în sângele lor... (XXII), viaţa fericită a celor patru
ani împreună, când totul li se părea frumos, când mintea
şi-o îmbogăţiau cu lucruri noi şi sufletul cu minunile
artei... (XXIII).
Unde este tovarăşul de atunci ? „Te-au dus acolo unde nu
te-aş putea urma, de-aş merge cât de repede, şi îmi pare că undeva în
pustiu Umbra stă şi m'aşteaptă şi pe mine" (XXII).
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Şi o nelinişte, o teamă îl cuprinde, nevoia de a avea
aproape de el pe cel care de atâtea ori i-a dat curaj şi
1-a mângâiat. O implorare ca aceia a unui copil bolnav,
sfâşietor de dureroasă, se aude atunci :
„Fii lângă mine când lumina mi se întunecă — când sângele mi se
increfeşte în vine, şi nervii înţeapă şi dor şi inima mi-e bolnavă şi toate
rotile Fiin(ei [mele] se mişcă încet.
,,Fii lângă mine când trupul e torturat de chinuri care doboară nă
dejdea, şi Timpul e un maniac care împrăştie nisipul şi viata o Furie care
svârle flăcări.
„Fii lângă mine când credinţa îmi scade...
„Fii lângă mine când mă pierd — să-mi arăţi sfârşitul strădaniei ome
neşti şi pe limanul jos şi întunecat al vieţii răsăritul zilei eterne". (L)

Cum altădată spune :
„Vorbeşte-mi din cerul plin de furtună. — Vântul urlă prin vale, pe
deal — Nu e milostiv să taci aşa. — Vorbeşte-mi, iubitul meu, căci
altfel mor".

Emoţionante sunt versurile în care poetul aminteşte că
lătoria ce a făcut în oraşul în care ei odinioară purtaseră
haina universitară. Viaţa veselă, sburdălnicia tinerească ră
sunară în urechile lui din nou, şi el se simţi acelaş ca mai
de mult şi totuşi nu acelaş. Şi încă odată luă drumul aleii
de tei în care el, cel dus, locuise pe vremuri. Alt nume
era pe uşă, înăuntru sgomot, râs şi cântece... (7 past be
side the reverend walls. LXXXV11).
Iar într'o seară liniştită de vară, pe când nici stelele
măcar nu clipeau, nici greerii nu cântau, ci doar un isvor
se auzea de departe, după ce unul câte unul tovarăşii lui
îl părăsiră şi una câte una luminile din casă se stinseră,
poetul, singur în noapte, simţi deodată că inima i se strânge
(a hunger seized my heart), un dor îl cuprinse şi el ceti...
scrisorile celui mort. „Şl ciudat în tăcere răsunau cuvintele
ce vorbeau fără să se audă, şi ciudat strigătul durerii mute...
(XCV).
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Ne oprim. O sacră emoţiunc ne cuprinde... închidem
cartea. Cine a citit scrisori scrise de finţe dragi şi pentru
totdeauna perdute şi nu a simţit un nod ridicându-i-se în
piept ? In noaptea în care poetul stă faţă în faţă cu slovele
mortului, toată lumea s'afundă în întuneric în jurul lui. Cu
fiecare rând, cu fiecare slovă, mortul trezeşte trecutul, până
ce, în sfârşit, „sufletul lui viu mi se arată luminos şi cu
el tot sufletul meu se
împreună".
Această intensitate de viaţă în trecut, cu excluderea
totală a clipei presente, până ce trecutul devine o reali
tate imperioasă şi mai vie decât orice altă manifestare a
vieţii, Tennyson a trăit-o cu adevărat şi de aceia versurile
lui au atâta putere de evocaţiune.

Sunt două elemente care aduc cu ele in această poemă
un fel de linişte, nu liniştea aceia atonă a disperării de
care ne-a vorbit poetul (XI), nici uitarea, care este ceva
negativ, ci o mângâiere blândă, o acceptare înceată dar
reală a soartei al cărui mister renunţăm a-1 înţelege. Un
fel de nădejde mică, slabă, în care nu credem, pe care
totuşi o simţim. Am spus că poema se termină cu o pro
fesiune de credinţă, cu expresiunea unui optimism trium
fător care a atins foarte de aproape pe poporul englez.
Mărturisim că pe noi acele versuri ne lasă mai reci. Dar
simţim că de data aceasta natura exercită o influenţă pu
ternică asupra poetului, căci în mijlocul ei el regăseşte
acum amintirea vie a celui dispărut. ')
Natura e pentru el acum mai mult decât un tablou fru
mos, el sa identifică cu ea, ea vibrează la fel cu poetul
1) 1 climb the hill: from end to end
Of all the landscape underneath,
1 find no place that does not breathe
Some gracious memory of my friend (C)

"no"

de nenumărate ori. Am vorbit de elegia XI „E liniştită di
mineaţa", aşa de caracteristică în această privinţă, ar fi
trebuit să cităm în întregime şi elegia „Dunărea
dădu
Seuern-ului", dar citaţii se pot face nenumărate pentru a
învedera aceasta Simţim că poetul cere dela natură ajutor
în durerea l u i : Ea reîmprospătează, ea transformă, ea aduce
viaţă noua, ce e mort învie sub altă formă, în ea trăeşte
prietenul cel dus. Elegia LXXXVI invocând aerul să vie
să răcorească fruntea înfierbântată, plină de gânduri negre
a poetului, cum s'o traducem în proză românească, cum
să renunţăm a da măcar o umilă idee a conţinutului ei ?
„Blând după ploaie, aer divin — care vii din măreţul întuneric al
serii, pa deasupra tufişurilor, a florilor, — a livezilor, suflând încet, slobod,
„Pretutindeni, — şi fericit [alergând] pe jos — prin toată pădurea
plină de rouă — punând vălurele pe râul ce şerpueşte — răcoreşte fruntea
mea şi alungă
„Fierbinţeala de pe obrazul meu, şi fă să intre — în toată finta mea
viata cea nouă care hrăneşte suflarea ta — până ce Îndoiala şi Moartea,
fraţi vitregi, vor da drumul fanteziei să sboare
„De la o margine la alta a mărilor purpurii — străbătând prin leghi
de mireasmă, departe, — acolo unde în steaua aceia din răsărit — o sută
de spirite şoptesc „Pace".
O singură frază dela început până la sfârşit ne duce, ca
suflarea însăşi a vântului cântat, dela adâncul durerii până
la" binecuvântatul liman al Păcii.
Şi minunata elegie XCI [When rosy plumelets
turf the
larch), în care poetul chiamă pe cel dus să vie în mijlocul
bucuriilor verii, în lumina albă a zilei, „când vara cu blândele
ei schimbări de fiecare ceas poate pluti încărcată de mirosul trandafirilor
pe deasupra miilor de valuri ale grâului ce se leagănă împrejurul ham
barul singuratic 1" „Vino, nu în timpul de veghe al nopţii, dar atunci când
raza de soare naşte căldura. Vino, frumos în întruparea ta de apoi, şi ca
o mai luminoasă lumină în lumină".
Căci această natură el nu o mai desparte de la vreme
de cel pe care îl poartă în suflet. Acelaş dor, dar sufletul
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lui chinuit a găsit o formă de mângâiere : este perceperea
prezenţei scumpe în mijlocul naturei eterne.
în fata aceloraşi uşi pe care poetul le cântase cu ins
tinctul iubirii, din primele momente ale durerii, în faţa că
rora trebue să fi rămas multe nopţi dearându], îl mai ve
dem încă odată :
„Uşi în faţa cărora inima mea bătea altă dată — aşa de repede, nu ca
unul care plânge viu incă odată acum ; oraşul doarme ; — simt mireasma
livezilor pe stradă — aud un ciripit de pasări; văd — prin negura care s'a
ridicat--cărarea de palid albastru a zorilor timpurii — şi mă gândesc la
zilele de demult şi la tine, — şi te binecuvântez, căci buzele tale sunt
blânde şi luminoasă prietenia ochiului tău, — şi în gând, abia cu un suspin,
eu simt apăsarea manei tale într'a mea" (CXIX).

Cu oarecare îngrijorare poetul se întreabă dacă o atare
transformare dela accentele sfâşietoare dela început, dela
acei nervi cari dureau, acel sânge care si_ încreţea în vine,
până la această acceptare fără murmur, această topire în
însuşi esenţa naturii, nu este cumva o micşorare a senti
mentului de iubire.
Răspunde poetul :
„Glasul tău e în aerul care se mişcă ; — te aud acolo unde apele
curg; — tu stai în soarele care răsare, — şi frumos (te văd) în soarele
care apune.
„Ce eşti ? Eu nu pot să ghicesc; — dar cu toate că te simt ca o puitere împrăştiată în stele, in flori — nu te iubesc mai puţin.
„Iubirea mea de acum cuprinde în ea iubirea mea dealtădată.
„Iubirea mea este acum un sentiment încă mai larg; — deşi amestecat
cu Dumnezeu şi Natura — eu simt că te iubesc din ce în ce mai mult.
„Eşti departe, dar întotdeauna aproape ; eşti cu mine încă şi eu sunt
fericit ; — înconjurat de glasul tău eu merg mereu înainte ; eu nu te vo
perde nici când voi muri".

Al doilea element care contribue ca pacea să intre
în sufletul poetului e însuşi religiositatea lui de om de Nord.
Credinţa creştină care de veacuri mângâe inim-ele îndure172
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rate are putere asupra lui. Tennyson a dozat, e drept, acest
aport cu o măsură prea egală, a fixat termenele într'un mod
prea conştient, dar ce are de a face ? chiar dacă această
influenţă nu s'a exercitat într'un mod atât de metodic cum
apare din aranjamentul voit al acestei poeme, ea nu e mai
puţin reală. Emoţia poetului o înţelegem. în sufletul lui plin
de suferinţă ziua Crăciunului este o zi mare.
„Timpul se apropie de naşterea lui Christbs ; - luna este ascunsă ;
noaptea este liniştită ; clopotele de Crăciun din deal in deal îşi răspund
unul altuia prin ceaţă.
„Patru glasuri din patru cătune dinprejur,— de departe şi de aproape,
peste livadă şi peste câmp, se înalţă şi cad ca şi când o uşă s'ar închide
între mine şi sunet.
„Fiecare se schimbă de patru ori în vânt, — acum creşte şi acum
scade : Pace şi voie bună, voie Lună şi pace, pace şi voie bună omeni
re! întregi.
„Anul acesta am dormit şi m'am deşteptat cu durerea [în suflet . —
Aproape că doream să nu mă mai deştept niciodată — şi legătura mea
cu viaţa să se rupă înainte de a fi auzit din nou clopotele acestea
„Dar ele stăpânesc sufletul meu chinuit, căci ele m'au stăpânit când
eram copil ; ele îmi aduc durerea împreunată cu bucurie, — veselele, ve
selele clopote de Crăciun".

Ca omitere acestui ultim vers care pune prea mult
accent pe veselia clopotului, tabloul ni se pare de o im
presionantă realitate emotivă, pe lângă înalta lui valoare
din punct de vedere artistic.
în elegia LXX VIII, în care al doilea Crăciun este amintit,
tonul poemei este un ton de blândă melancolie. Durerea
cea doborâtoare a trecut. Din acest moment un suflu de
primăvară parcă străbate prin întunericul iernii, sufletul poe
tului pare schimbat. O nouă dorinţă de viaţă... un fel nou
de a iubi pe cel plecat... Iubirea lui pentru Arthur Hallam
departe de a se fi micşorat s'a mărit cu timpul, s'a lărgit
tot mai mult. Arthur Hallam nu mai este acum numai prie
tenul poetului, el acum întrupează tipul acelei umanităţi
superioare care trebue să se realizeze în viitor şi finţa lui
se contopeşte cu acea Iubire largă care este însuşi sufletul
universului.
1
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Al treilea Crăciun dela moartea lui A. H., elegia CVI,
a produs „Ring out wild belts to the wild sky...", poate
cea mai des repetată din toate poeziile lui Tennyson. Ori
cât de populară este ea, cu expresivele ei verbe „ring in",
„ring out", intraductibile în româneşte, ea ne pare mai
puţin interesantă din punct de vedere literar, deşi tot atât
de semnificativă ca celelalte două elegii de Crăciun pentru
înţelegerea evoluţiei sufleteşti a poetului. „The turning point",
punctul de transiţie a trecut de mult. Poetul simte acum
nevoia de a-şi mărturisi dorinţa lui de mai bine ca şi nă
dejdea lui în viitorul umanităţii. S'a împăcat cu Suferinţa ?
Durerea lui a evoluat. O înţeleaptă acceptare a lucrurilor
unită cu puternicul sentiment al unei Iubirii atot cuprinză
toare a biruit, a înfrânt durerea ce sfâşia în ghiarele ei su
fletul poetului. în locul mânii şi glasului pe care le căuta
cu neastâmpăr fără să le găsească, în locul golului cum
plit de altă dată, el simte acum unirea spirituală cu cel
dispărut, ca şi cu tot ce a fost, este şi are să fie.
Această transformare s'a înfăptuit încet. în această poemă
în care fiecare din cele o sută treizeci şi una de elegii
ce o compun este o composiţie de sine stătătoare, ex
primând anumite momente sufleteşti, şi totuşi fără deplin
înţeles scoasă din mijlocul celorlalte, schimbările se săvâr
şesc fără semnale de alarmă, sunt lente, abia bănuite. Dar
în mijlocul clipelor trecătoare, uniforme, şterse, fără cu
loare, cine nu simte că pentru poet zilele de Crăciun au
o netăgăduită însemnătate ? Atunci se reculege el mai bine,
se uită în trecut cu mai mult dor, în viitor cu mai multă
încredere. în calda, în blânda lor atmosferă, durerea se to
peşte, sufletul prinde aripi din nou.
Ne place să recitim In Memoriam. Sensul multor ver
suri este, într'adevăr, îndoelnic, câteva pasagii sunt foarte
obscure, câteva cuvinte prea abstracte. Prea multă concisiune ca şi prea multă parafrasare ne supără când şi când.
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rora să ne oprim, ştim unde să găsim poetul adevărat al
cărui lirism ne emoţionează la fiecare cetire tot mai mult.
Căci In Memoriam nu este o poemă de efect uşor. Ea
vorbeşte sufletelor noastre în clipele de reculegere, când
nu ascultăm decât şoaptele crepusculul întunecat, când fugim
de fanfara răsunătoare a zilelor de sărbătoare. O carte
pioasă, *în care tremură durerea... în care mijeşte nădejdea,.,
şi nu putem încheia acest capitol decât recunoscând în
poetul care a scris-o unul dintre cei mai duioşi lirici ai
Angliei secolului al XIX-lea.
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POETUL

RELIGIOS

Poporul englez este eminamente religios. Tradiţia ve
chiului spirit protestant este în Anglia o forţă vie. Ea influ
enţează toate ramurile de gândire şi activitate omenească,
modelează adâncul inconştient al sufletelor, determină voin
ţele. Cartea englezilor este Biblia, conducătorul lor moral
biserica şi de aceia epocile de puternică activitate naţională
au şi corespuns întotdeauna în Anglia epocelor de intens
sentiment religios.
în momente critice, când spiritul religios a perdut din
putere şi biserica din autoritate, s'au găsit întotdeauna
mistici — un Wycliffe, un Wesley, un Newman — care să
învioreze flacărea spiritualismului religios şi bisericei, îm
părţită în secte mai numeroase ca ori unde cum e, să-i
redea vigoarea. Şi întotdeauna coarda lirismului religios a
vibrat mai adânc după astfel de momente, emoţia sacră a
fost mai profundă.
Dar tocmai findcă poporul englez crede cu tărie într'o
Fiinţă vecinie creatoare care conduce lumea, şi findcă mai
crede că el este un popor ales şi are o înaltă misiune de
îndeplinit, acele clipe de amorţire, de îndoială, de slăbi
ciune constituesc pentru el clipe de tragedie sufletească
mult mai dureroasă ca aiurea. Fibrele din însăşi ţesătura
sufletului englez par atunci că se destramă, mintea că
îşi perde echilibrul.
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Epoca Victoriană a asistat Ia una din cele mai grei?
lovituri pe care spiritul religios le-a suferit vreodată.
Teoria evolutionismului lui S p e n c e r ca şi teoria lui
Darwin conţinută în : Despre originea speciilor pe cale de
selecţie naturală (1859), fatal trebuiau să turbure conştinţa
religioasă. Pe de altă parte utilitarismul, ridicat la o doc
trină filosofică de către Bentham şi Mill, insula asupra
inegalităţilor sociale, desvelea plaga nedreptăţilor îxistente,
sdrobind astfel credinţa într'o Divinitate ale cărei primor
diale atribuţiuni erau dreptatea şi bunătatea. Scepticismul
lua tot mai mult locul neraţionatului misticism englez.
Care putea fi atitudinea unui poet ca Tennyson într'urt
astfel de conflict ?
In biserica anglicană predominase de veacuri spiritul
de ordine, de pace sufletească, de înfrăţire între oameni,
un sentiment de încredere şi de optimism. S'ar fi cuvenit
ca aceste sentimente să găsească ecou în poezia religioasă
a poetului — laureat englez. Dar Tennyson nu are nici opti
mismul viguros al luiCarlyle, nici visiunea mistică a lui Ruskin,
mai puţin combativitatea plină de pasiune a lui Browning,
în faţa aserţiunilor Ştiinţei, de care el însuşi este puternic
atras, şi în faţa inexplicabilelor dureri omeneşti, Tennyson
ca şi contimporanii săi — şi de acea poezie lui e atât de
representativă pentru epoca în care a fost produsă — şovăe.
Poezia lui este, în adevăr, un sbucium adânc, o dureroasă
frământare sufletească în cântarea unui compromis
oare
cdre între Ştiinţă şi Credinţă.
Carlyle cu toată vehemenţa lui în contra tuturor for
melor de egoism, cu tot pesimismul lui referitor la strâmta
viaţă sufletească a celor din generaţia lui, are „un pu
1
ternic idealism teutonic" ). El crede, trecând peste com
plexitatea lucrurilor, şi ridicându-se în contra vieţii so
ciale din timpul său, în contra Utilitarismului sordid care-1 întărâtă şi-1 amărăşte, că Binele nu poate fi învins,
că istoria omenirei privită din punct de vedere spiritual
G. K. Chesterton : The Victorian Age in' literature p. 53.
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este o continuă revelaţiune a puterei divine întotdeauna
trează. Iar pentru Ruskin însăşi alcătuirea acestei lumi e
imaginea perfecţiei divine. Cerul, muntele, imensitatea mării,
ca şi umilul muşchi ce creşte pe mormintele cele mai ne
îngrijite, dovedesc prin structura lor, prin înfăţişarea lor,
măreţia planul divin. Browning este un clocotitor isvor de
optimism. Pentru el viaţa pământească este un minunat
câmp de perfecţionare a omului, bogată ea însuşi în nes
fârşite frumuseţi. Dar Tennyson are un spirit mult mai critic
decât aceste mari suflete de entusiaşti. Poezia lui religi
oasă e mai plină de reflexiune.
„Raţionalismul şi argumentaţia caracterisează tot aşa de
bine cutare poem de Browning ca cutare operă tipică din
veacul lui P o p e " , zice d-1 Cazamian. Cu atât mai mult
poezia religioasă a lui Tennyson, Această tendinţă spre o
poezie lipsită în general de imagini plastice şi colorate,
îndreptată continuu spre găsirea adevărului moral şi filosofic
are măreţia ei, o măreţie datorită prestigiului Ştinţei care
o luminează, ardoarei mistice care o încălzeşte şi artei ei
sobre dar desăvârşite care îi dă ritmul aspiraţiunei spre
cea ce e perfect şi etern. Aci analiza interioară ia locul
imaginaţiunei, emoţiunea înlocueşte sensaţiunea, meditaţiunea — expansiunea lirică. Rolul lui Tennyson, ca şi al lui
Browning, în transformarea poeziei engleze este tocmai de
a fi introdus această viaţă interioară în domeniul producţiunilor literare ; căci chiar poezia lui Wordsworth — in
care meditaţiunea constitue unul din elementele principale —
este lipsită de acea notă critică ce dă relief poeziei celor
doi urmaşi ai săi, Tennyson şi Browning.
Această analiză sufletească este în cazul lui Tennyson
de un dramatism emoţionant. Catolicul Verlaine, căzut în
păcat, cerea iertare în cuvinte de o induioşătoare umilinţă,
Savantul Pascal îşi chinuia trupul, îngrozit la gândul damnaţiunei eterne, poetul englez stă între două abise : Cre
dinţa de veacuri în un bine etern, o putere divină, o viaţă
viitoare
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One God, one law, one element
And one far off divine event
To which the whole creation moves.

şi'•—adevărurile Ştiinţei care nu poate rezolvi problema
vieţii şi a morţii, nici explica enigma durerii umane...
Simţim cum poetul se sbate să găsească clipa de echilibru
sufletesc pe care nu i-1 poate da decât siguranţă că Ştiinţa
nu este în <;ontradiţie cu credinţa lui instinctivă. De o con
cepţie filosofică originală nu poate fi vorba. Tennyson nu
e un metafisician propriu zis. Dar cine cere poeziei să
devie tratat de filosofie ? Poetul transformă speculaţiunile minţii în emoţie, în sensibilitate nervoasă, şi acea vi
brare a sufletului lui ne interesează pe noi şi face obiectul
cercetărilor noastre aci.
Nemărginitul îl înfioară. Acel adânc ') din care isvorăşte viaţa, din care spiritul iese învăluit în umbre, este o
lume mai largă decât cea pe care o vede ochii noştri, mai
largă dar plină de mister.
Când vrăjitorului Merlin i se cere să explice naşterea
lui Artur el zice :
„Soare, ploaie şi iar soare! şi unde-i acel care ştie ?
„Dintr'un mare adânc el [sufletul] trece intr'alt mare adânc.

Cuvinte pline de ironie, dar şi de acea dureroasă sen
zaţie a imposibilităţii găsirei unui răspuns satisfăcător.
Venim dintr'un necunoscut, mergem spre un necunoscut')
Ce legătură este intre aceste două ? 0 vagă amintire, câte
odată, a aceia ce a fost cândva, altădată.
„Căci adesea
„în mine când eram copil năvălea aceia ce eu numeam atunci,
„Eu care nu cunoşteam nici cărji, nici filosofii,
„In limba mea copilărească, „Pasiunea Trecutului".
1) De Profundis.
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Cea dântâi mijire de lumină în zori de zi, ca ş ultima
rază ce se topea în apus, un deal, o pădurice, o floare,
năşteau câte odată în sufletul lui acea mistică sugerare a
ceva dispărut, pe veci dus. Ca şi când iubise ceva şi pier
duse acel lucru. Nimic, şi totuşi un regret.,..
Dar aceasta e prea puţin. Mintea nu poate înţelege mis
terul de care suntem înconjuraţi şi nedumerirea e chinui
toare. In faţa noastră stă un abis,
„Abisul tutulor abisurilor, sub [bolta cerului], înăuntru
Albastrului cerului şi al mării, în verdeaţa pământului
Şi în a milioana milioană parte dintr'un grăunte
Care tăiat şi iarăşi tăiat din nou,
Se distruge mereu şi totuşi nu se distruge
Pentru mine, fiul meu mai misterios decât însăşi fiiiiţa mea,
Şi chiar decât Cel Fără de Nume. (The Ancient Sage).'
C ă c i ş t i i n ţ a e s t e ca o rândunică care doar atinge şi mişcă cu
aripile sale umbrele de pe lac dar nu se cufundă în abis.

Natura este fără milă faţă de om. Ea se arată plină de
grijă pentru perpetuarea tipurilor dar lipsită de grijă pentru
viaţa individului. Cum se explică atunci dorinţa noastră ca
viaţa să continue şi după moarte ? Şi nu este partea de Dum
nezeire ce simţim în noi în contradicţie cu legile Naturei ?
Poetul îşi pune aceste întrebări dar nu răspunde la ele
ci ridică manele sale slabe spre cer şi bâjbâind prin în
tuneric imploră Fiinţa atotştiutoare şi nădăjdueşte — dar
fără tărie — într'o viaţă mai largă [In Memoriam LV],..
Aşa plină de grije pentru perpetuarea raselor ? Nici atât.
Atâtea mii de tipuri au dispărut şi omul, opera ei cea din
urmă, va avea poate aceiaş soartă. Cine poate şti? E vre-o
speranţă îndreptăţită ? Adevărul e ascuns ca de un văl,
„Behind the veil, behind the veil (In M. LVI).

In unele elegii din In Memoriam. ca şi în poezia Vastness
sau în Despair găsim momente de cumplită descurajare.
Ce valoare se întreabă poetul în Vastness au :
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„Filosofiile, toate ştiinţele, poezia, feluritele glasuri de rugăciuni,
„Cel mai nobil lucru, cel mai josnic, ce e murdar
„Ca tot ce este curat ?
„Ce înseamnă toate acestea, dacă noi toţi sfârşim doar prin a fi cos
ciugele propriilor noastre cadavre
„înghiţite in Imensitate, perdute în Tăcere, înecate în adâncurile T r e [cutului fără de Sens ?

înspăimântat poetul se uită să vadă în alte lumi trium
ful binelui şi fericirea pe care n'o putem găsi aci, căci cea
mai grea problemă de rezolvat pentru conştiinţa creştină ră
mâne desigur prezenţa răului alături de a binelui, problema
suferinţei şi a durerii inutile. Ori cât a voit Tennyson să
afirme că poezia Despair (Desperare) e numai un monolog
dramatic şi că nu exprimă sentimentul lui propriu, accen
tele ei sunt prea puternice pentru a putea fi considerată o
creaţie obiectivă.
„Şi sorii Universului fără de margini scânteiau şi străluceau pe cer
Luminând ca şi când ar fi fost nişte focuri Dumnezeeşti, dar noi ştiam
că lumina lor e o minciună.
Aprinşi ca de speranţa unei vecinicii—dar oricât scânteiau şi străluceau'
întunecatele mici lumi ce alergau în jurul lor erau lumi de durere ca
şi a noastră.
Nici un spirit in cerul de sus, nici un spirit jos pe pământ.
Un sul aprins de hârtie scris peste tot cu planşete şi durere.

,.Dar mila — Păgânii o ţineau drept un viţiu — era în sulfetul meu
şi al ei
Noi cei fără sprijin luând locul Dumnezeului plin de milă ce ar fi
trebuit să fie.
Milă pentru tot ce suferă în ghiara unei puteri idioate,
Şi mila pentru noi înşine pe un pământ fără flori;
Milă pentru tot ce suferă pe pământ, în văzduh, sau în adâncul (mării)
Şi milă pentru noi înşine, până ce dorirăm somnul de veci.

„Şi totuşi — câte odată am îutresărit o slabă licărire în durerea mea
cea mai neagră,
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A unui Dumnezeu dincolo de tot ce există — marele Dumnezeu, atât
cât pot eu pricepe ;
Dar un Dumnezeu al Iubirii şi al Iadului tot deodată aceasta nu se
poate închipui.
Dacă există un astfel de Dumnezeu, Dumnezeul cel atotputernic să-1
blesteme şi să- nimicească'
Această violenţă e neobişnuită în poezia tennysoniană.
Ea denotă adânca sguduire morală a poetului. Cum din
această negaţie a unei Permanenţe atotştiitoare şi înţe
lepte Tennyson s'a ridicat până la preamărirea aceleiaş
Forţe şi până la exprimarea în termeni categorici a credinţei
lui în suflet ca o realitate independentă şi nemuritoare este
aceia ce dă interes poeziei lui.
Sunt două poezii care cercetate de aproape luminează
acest proces, Una The Two Voices, (Cele două glasuri),
scrisă pela 24 ani, cealaltă, The Ancient Sage (Bătrânul
înţelept) din 1885, când poetul avea 76 de ani, ambele
pline de speculaţiune filosofică. într'amândouă procedeul de
care se foloseşte poetul este acelaş : punerea faţă în faţă
a argumentelor negative şi positive care ar putea îndreptăţi
negaţiunea sau respectiv afirmaţiunea credinţelor religioase.
Simţim în ambele cazuri aceiaş sinceritate de a privi în
adâncul conştiinţei şi aceiaş intensitate de emoţie — deşi de
calitate diferită — născută din valoarea ce poetul atribue
acestor chestiuni.
Lăsând la o parte finalul poeziei The Two Voices, oare
cum aranjat şi deci puţin convingător, auzim în ambele
poezii două argumentări, două glasuri: umil care îndeamnă
spre viaţă, bucurie şi credinţă în bine, altul care spune că
viaţa e o efemeră întrupare datorită hazardului, supusă du
rerii. Credinţa şi îndoiala bat ritmic una după alta.
Şi totuşi ce diferenţă de ton între cele două poezii!
Glasul negărilor în The Ancient Sage pare abia un ecou
îndepărtat al glasului de odinioară.
Vechile argumente negative sunt prezente, dar e o li183

nişte în examinarea lor, o resemnată, aş putea zice o se
nină acceptare a lor.
Cum se sbate o mare bătută de vânturi şi se sgudue
până în adâncuri simţim sufletul tânăr al poetului că se
sbate cu desnădejdea în The Two voices:
\
Când eşti atât de nefericit
N'ar fi mai bine să nu mai fii ?

Insinuant şi ademenitor refrenul acesta s'aude într'una,
coborând tot mai adânc în conştiinţă. Căci scepticul glas
al negaţiunilor taie aripile oricărui avânt.
— Să piară omul care a fost creat cu atâta grije, care e atât de
rumos ?
— Câte lucruri frumoase nu pier.
— Dar mintea omenească e tot ce este mai desăvârşit.
— Lumea e mare. Intr'un univers fără de margini este un infinit de
mai bine, ca şi un infinit de mai rău.
— Dar nici o altă lume nu e la fel cu pământul nostru.
— Chiar de ar fi aşa, fi-va cineva să deplângă pieirea lui ?
— Dar oamenii tind spre lumină.
— Oricât s'ar apropia de ea, nici în milenii de ani nu o vor atinge
căci scara e infinită.
— Dar e o ruşine să renunţi.
— E mai ruşinos să suferi pentru că alţii vor zice că e ruşinos, atunci
când tu nu-i vei mai auzi.
— Dar presimţirile noastre că sufletul nu moare, presimţiri de o altă
lume, ca amintirile unor vise uitate.
— La ce să vorbim de vise ? Nu e destul că durerea e o realitate ?.
— Dar avânturile nobile ? Dorinţa de a reînprospăta isvorul vieţii, de
a căuta plin de nădejde Forţa care mână Firea întreagă, de a închina o
viaţă întreagă propăşirei pe calea adevărului ?
— Idealuri nobile ? Visuri toate acestea, visuri de tinereţe, de care
Natura se serveşte pentru a creia viaţa. Visurilor însă le urmează reali
tatea cea tristă — moartea, etc, etc, etc.
Când eşti atât de nefericit
N'ar fi mai bine să nu mai fii ?

„Cine ştie?", reia Bătrânul înţelept. Această strimtă viaţă
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pământească e poate numai în ghioace, se plămădeşte în
coajă. Desigur, nu ştim şi nu putem dovedi nimic.
„Tu nu poţi dovedi (ce este) Cel Fără de nume, o fiul meu,
„Cum nu poţi dovedi (ce este) lumea în care tu te mişti.
„Tu nu poţi dovedi că tu eşti numai spirit,
„Nici nu poţi dovedi că tu eşti amândouă lucrurile într'unul singur.
„Nici nu poţi dovedi că eşti nemuritor, nu,
„Nici chiar că eşti muritor, — nu, fiul meu,
„Tu nu poţi dovedi că eu, care vorbesc cu tine,
„Nu sunt tu de vorbă cu tine însuţi,
„Căci nimic din ce merită a fi dovedit nu poate fi dovedit
„Nici nedovedit...

Atunci ?

„Prin urmare fii înţelept,
„Alege partea cea mai luminoasă a îndoielii.
„Ţine-te strâns de Credinţă, deasupra formelor de Credinţă.

Da,
„Fiul meu, lumea este întunecată de dureri şi greşeli,
„Aşa de întunecată că oamenii strigă în contra cerului.
,,Cine ştie dacă întunericul nu este în om ?
„Uşile Nopţii pot fi porţile Lumkei.

deci, fă binele, şi
„Uită-te mai sus, poate — atuuci tu ai putea, peste
„ 0 sută de inâjţimi de munte ce se ridică
„Şi dincolo de culmea Nopţii şi a Umbrei — să vezi
„Luminând Muntele Visiunei.

In sufletul poetului, cu anii, s'a statornicit acea convin
gere că munca creerului nu este în stare să rupă vălul
întunericului ce ne apasă, că în noi simţim dumnezeirea
noastră, imperioasă nevoe de a iubi şi a crede.
Pascal a zis : Inima simte pe Dumnezeu, şi nu raţiunea. Iată ce e
credinţa : Dunyiezeu simţit de inimă, nu de raţiune.

Si Tennyson:
„In adâncul fiinţei tale poate vei afla că Cel Fără de Nume are un
glas, lângă care rămâi, ca şi când ai şti (adevăru deşi tu nu-1 poţi şti"
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In plină desnădejde, pe când scrie In Memoriam, măr
turiseşte :
0 yet we trust that something good
Will be the final goal of ill.
Şi totuşi credem că ceva bun
Va fi t>nta finală a răului.

sau, adresându-se lui Arthur Hallam :
Behold I dream a dream of good
And mingle all the world with thee.

/

Iată eu visez un vis de fericire
Şi unesc lumea întreagă cu tine.

sau:
Behold we know not anything
1 can but trust that good shall fall
At last — far off — at last, to all,
And every winter change to spring (L1V)
Iată, noi nu ştim nimic
Eu pot numai să nădăjduesc că ceva bun va veni
La urmă — peste mult timp — la urmă, pentru toţi,
Şi orice iarnă va deveni primăvară.

Dar astfel de mărturisiri sunt încă şovăitoare. îndoiala
este în sufletul poetului o tragică realitate, o balanţă a cărei
talere vecinie inegal îngreunate se apleacă când într'o
parte când în alta. Afirmarea categorică a unei credinţi
triumfătoare nu e însă departe.
Iubirea pentru prietenul perdut, sublimarea sensaţiunilor
prin durere îl făceau apt, cum am văzut în alt capitol, să
perceapă presenţa invisibilă, dar scumpă, a celui intrat în
mijlocul naturei impasibile. Ea îi voibea de o viaţă nouă,
de o ascensiune sufletească după moarte, de viaţa eternă.
Gândul acestei vieţi de după moarte s'a născut într'un
moment de exaltare sufletească, dar el a fost întărit în urma
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unei reflexiuni adânci şi continue. (In Memoriam XXVIII—
LXXVII). în faţa acestei credinţi a unei vieţi ce nu moare,
orice împotrivire a minţii rămâne inferioară elanului mistic care
cuprinde tot mai mult inima poetului. Elegia CXXIV este,
indiscutabil, unul din acele momente de liberare sufletească
în care rugăciunea se poate înălţa caldă şi luminoasă spre
cea ce este etern.
„Aceia ce indrăsnim să invocăm pentru a ne binecuvânta,
„Credinţa noastră cea mai scumpă, îndoiala noastră cea mai cumplită,
„El, Ei, Unul, Totul, dinăuntru, din afară,
„Puterea pe care o bănuim în întuneric,
„Eu nu am găsit-o pe pământ sau în soare,
„Sau în aripa de vultur, sau în ochiul de insectă,
„Nici în întrebările pe care şi le pun oamenii,
„Meschinele pânze de păianjen pe care le ţesem noi.
„Dacă vreodată, când credinţa a căzut adormită,
„Am auzit un glas : „nu mai crede",
„Şi am auzit un ţărm vecinie bătut de valuri
„Prăbuşindu-se intr'o mare fără Dumnezeu,
„Căldura din pieptul meu a topit
„Acea parte mai rece din raţiune care înghiaţă,
„Şi ca un om înfuriat inima
„S'a ridicat şi a răspuns „Eu am simţit", etc.

Dar cea mai puternică, cea mai patetică din aceste in
vocări sunt versurile ce Tennyson a pus în fruntea întregei poeme In Memoriam. Nici o profesiune de credinţă
nu poate fi mai înălţătoare, mai emoţionantă. Ea e gravă,
magistrală şi susţinută, cum se cuvine unor momente atât
de solemne. Ea se înalţă cum din adâncul unei bătrâne ca
tedrale auzim la zile mari gravele melodii de orgă,
„Puternic Fiu al lui Dumnezeu, Iubire nemuritoare,
„Pe care noi, care nu am văzut chipul tău,
„Prin credinţă, şi numai prin credinţă, te îmbrăţişăm,
„Crezând acolo unde noi nu putem dovedi.
„Ale tale sunt aceste globuri de lumină şi de umbră,
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„Tu ai făcut Viaţa în om ca şi în brută,
„Tu ai făcut Moartea, şi iată piciorul tău
„Pe capul pe care tu l-ai creat.
„Tu nu ne vei lăsa în cenuşe.
„Tu ai făcut omul, el nu ştie de ce,
„El crede că nu a fost făcut ca să moară.
„Dar tu l-ai făcut: tu eşti drept etc."
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Această invocaţie trebue cunoscută întreagă, nu într'un
fragment, cum cităm aci. Vom înţelege atunci mândria şi
umilinţa creştină conţinută în ea, şi acea concentrată forţă
de adorare pe care nu o găsim decât foarte rar alt undeva
decât în sufletul poporului englez.
Pe lângă astfel de manifestări poezii ca Higher
Pan
theism (Panteismul Superior) sunt lucruri palide.
Tennyson simte nevoia nu a unei visiuni a Dumnezeire!
în însăşi natura creată de ea şi cu care el s'ar contopi, ci
a unei relaţiuni pur personale între Creator şi Făptură.
Atunci, şi numai atunci, când prin elanul credinţei sale
restabileşte acest raport, el simte bucuria vieţii. Atunci in
tonează imnuri ca De Profundis, sau scrie poezii ca Akbar's Dream (Visul lui Akbar) a căror valoare din punct de
vedere filosofic ca şi literar este mai presus de ori ce co
me ntar.
Toate formele religioase se contopesc în Visul lui Akbar
într'o comună credinţă în bunătate şi iubire. O înţeleaptă
îngăduială faţă de felul de a crede al fiecăruia, o blândeţe
în acceptarea prinosului de adorare al tutulor. şi o nemăr
ginită iubire pentru ori ce-a fost creiat să trăiască, iată de
sigur forma cea mai largă pe care o putea lua poezia re
ligioasă a lui Tennyson.
Iubirea trebue să fie fundamentul oricărei religii. Ea
uneşte şi perfecţionează.
Ce sunt diferenţele în faţa acestei binecuvântate puteri ?
„Trandafirul
„O să zică floarei de lotus: .Tu nu eşti floare?" Palmierul
„O să zică cipresului: „Numai eu sunt frumos?"
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In Akbar's Dream a scris poate Tennyson versul lui
cel mai plin de umanitate :
„I cull from every faith and race the best".
„Eu culeg din fiecare credinţă şi rasă partea cea mai bună".

şi s'a înălţat sufleteşte acolo unde nu mai e nevoe de nici
o minune pentru ca certitudinea unei Fiinţe Divine să fie
cu putinţă.
„Minuni ? nu, (nu fac) nici eu,
„Nici el, nimeni. Eu pot doar să ridic făclia
„Raţiunei în peştera întunecoasă a Vieţii
„Şi să contemplu această mare minune, Lumea,
„Adorând pe Acela care a făcut şi face şi este,
„Şi nu este, acea ce eu contemplu — Toate celelalte (sunt) Forme,
„Rituri, diferind după triburile de oameni.

Pe astfel de culmi se ajunge însă numai după drum
lung şi greu, după zile de răbdătoare trudă.
Akbar's Dream a apărut în 1892, în ultimul volum pu
blicat în timpul vieţii poetului, în acelaş volum care con
ţine poezia Merlin and the Gleam, cele două poezii for
mând astfel două nobile testamente pe care poetul le-a lăsat
urmaşilor săi.
Liniştea sufletească în care terminase In Memoriam fu
sese profund turburată. Urmaseră încă patruzeci de ani în
care Ştiinţa produsese noi argumente şi spiritul de scepti
cism al vremei dăduse roade noi. Era bătrân acum poetub
în pragul clipei supreme. Cine cunoaşte oscilaţiunile acestui
suflet, înfrângerile, scăderile şi dibuirile lui în întuneric, se
cuvine să cunoască şi ascensiunea lui finală.
Iată ce scrie în poezia By an evolutionist (De către un
evolutionist). ' .
„Am urcat până la zăpezile Vârstei şi contemplu câmpul trecutului,
„Acolo unde cu trupul am căzut câteodată în mlaştina poftei josnice.
,,Dar nu aud acum nici un strigăt de brută şi Omul este în sfârşit
liniştit,
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„Pe când stă pe culmile înalte ale vieţii sale, întrezărind o înălţime
încă şi mai înaltă.

Imperfecta formă de traducere în proză nu poate reda
amploarea şi ritmul ascendent ale acestor versuri, dar ce
perspectivă majestuoasă stă în faţa celui ce o priveşte cu
senina putere de contemplare a bătrâneţii !
Perfecţia literară trebuia să încunune ultima manifestare
a acestei poezii speculative pe care Tennyson o preţuia
cu mult mai mult ca noi, astăzi.
Un volum de versuri urma să fie publicat după moartea
poetului. Tennyson a indicat singur poezia care trebuia să
închee acest volum, acea cară prin urmare trebuia să re
zume ultima lui atitudine sufletească. Sunt patru strofe de
o armonie desăvârşită, intitulate Crossing the Bar, titlul
însuşi find un simbol. Poetul evoacă momentul trecerei lui
dincolo de limanul acestei vieţi. Soarele va scoborâ în
apus, steaua de seară va fi răsărită pe cer, iar marea în
clipa acea va chema pe întinsul apelor ei liniştite sufletul
celui ce va fi să pornească în călătoria cea din urmă... Poetul
ştie că Acel care a stat la cârma vieţii lui întotdeauna îi
va ieşi atunci în cale. Cu această credinţă adâncă aşteaptă
ceasul din urmă, clopotul de seară şi întunericul în care
va fi cuprins..,.
E o linişte desăvârşită în aceste versuri. Sentimentul
frumosului şi sentimentul misticului se confundă într'o
inspirată evocaţie a păşirei poetului din colorata lume în
care a trăit în nemărginirea în careva fi să intre. Şi muzica
versurilor e blândă şi armonioasă ca sufletul blând şi ar
monios al celui ce le-a compus.
Nici o amărăciune, nici un regret, nici o îndoială nu
mai tremură acum în el, pacea s'a coborât în adâncul lui.
Dar trebuia să fi cunoscut furtuna ce-1 sguduise mai înainte
pentru ca patetismul înseninării lui să fie pe deplin înţeles.
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O cercetare de aproape a poeziei lui Tennyson lasă o
impresie puternică. E ceva masiv, architectonic în totalita
tea ei. Ea represintă o uriaşă sforţare de peste o jumătate
de veac fără întrerupere şi fără şovăire, o fecunditate
extraordinară asemănătoare prodigioasei activităţi literare
a unui Victor Hugo sau a unui Goethe. Poezia aceasta e şi
foarte ambiţioasă. Experienţa pur personală nu mulţumeşte
în deajuns pe Tennyson. O experienţă personală are sau
ceva prea comun, cunoscut de toţi, sau ceva prea restrâns.
Poetului acestuia îi trebue un orizont larg. El vrea să re
sume o epocă întreagă, o epocă mare din viaţa poporului
englez. Şi nu simţim noi în versurile lui pulsaţiunea acelui
timp în care ele au fost scrise, atât de diferit de al nostru,
atât de aproape şi totuşi.... atât de departe ?
Şi mai mult. Dela miturile celtice şi cele greceşti la
viaţa contemporană, dela instinctivele intuiţii ale sufletului
la datele Ştiinţei, dela emoţia individuală la întruparea
eternelor aspiraţiuni şi eternelor deziluzii ale omenirii, poe
zia aceasta ar vrea să îmbrăţişeze şi să exprime tot. In
ce măsură Tennyson a putut reuşi să facă aceasta credem
să fi răspuns în alte capitole, dar ce câmp larg de inspi
raţie şi în acelaş timp ce grije de a m ă n u n t ! Căci amă
nuntul în poezia lui Tennyson este tot atât de important
ca şi ideea ce el ilustrează. A spus nu ştie cine că Tenny
son find miop se uita la lucruri de aproape. Miopul vede,
într'adevăr, atât de multe amănunte ce scapă celorlalţi.
Dar mai cu seamă ce artă ! O artă care nu dă greş nicio-
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dată, egală în perfecţia ei dela început până la sfârşit. Un
ucru rar. Dacă găseşti scăderi poetului, artistului nu-i
lgăseşti niciodată şi, dacă vrei să încadrezi poezia lui
Tennyson în ideile care au inspirat-o, de câte ori nu simţi
că ideile sunt mai puţin decât forma în care ele au fost
turnate, că artistul e mai mare ca poetul ? Desigur, poezia
aceasta e diferită de a unui Bridges, Graves sau Miss
Sitwell, de poezia secolului nostru. E diferită prin 'ambiţia
ei, prin însuşi fondul preocupărilor ei care aparţin secolului
al XTX-lea, prin raţionalismul ei pe care nu-1 mai poate
gusta generaţia noastră aplicată spre misticism, dar arta ei
desăvârşită nu i-o poate tăgădui nimeni.
Nu însă artă goală. Dacă poezia lui Tennyson ar fi fost
lipsrtă de un adânc element omenesc, atunci ea ar fi avut
soarta atâtor alte încercări literare din chiar secolul al
XTX-lea. Poezia aceasta e o impresionantă manifestare li
terară şi a fost o extraordinară putere statică pentru că
gândul şi simţirea omenească s'au sbătut în ea. Pentru
aceasta a resistat atâtor revolte şi a rămas deasupra atâtor
încercări de emancipare ale poeziei engleze din chiar
timpul în care Tennyson era în apogeul producţiei sale li
terare. Să amintim de poezia lui Swinburne? sau de a lui
Wilde, sau de a Preraphaeliţilor ? Ce le lipsea acelor forme
literare decât acel substrat de largă umanitate pe care
trebue să se razeme ori ce întrupare desăvârşită de artă ?
Excentricul Swinburne pentru care legătura cu viaţa
externă, socială, era ceva cu totul secundar, un incident
fără interes, exclusivist şi pasionat de două-trei lucruri
care îi plăceau lui — marea... vântul... cărţile... inspirânduse din însăşi melodia versului tennysonian a devenit un
mare virtuos al sonorităţilor. Nimeni n'a stârnit un mai
delirant entusiasm ca Swinburne, nimeni n'a fost aplaudat
mai frenetic ca el, căci poezia lui Swinburne are ceva
excitant în ea, ca mustul ce fierbe în pahar pe când duci
paharul spre gură. Perfecţia prosodiei sale, acrobaţia acor
duri or, strălucitoarea orgie a sunetelor cuprinse în ea nu
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le-ai mai întâlnit nicăeri. Şi totuşi ce puţin se mai citeşte
din acest poet! Minunatele coruri din Atalanta în Calydon,
cea mai desăvârşită desigur din producţiile sale, a doua
serie a volumului Poems and Ballads din 1878, grupul
„Hertha" din Songs before Sunrise şi.... ce altceva ? De ce ?
Pentru că a abuzat de acea formă exterioară în care exce
lase, pentru că a transformat din mijloc în scop acea mu
zicalitate admirabilă de care nimeni nu era în stare ca el.
După o cetire mai îndelungată simţim, inevitabil, că imaginele îşi perd valoarea, că sensul se întunecă, că mintea
se oboseşte.... Clocotea o revoltă în versurile lui pline de
sensualitate şi de paganism, un vânt tânăr şi aprig de li
bertate sufla în. ele, dar aceste note noi şi originale au
fost încet încet înăbuşite sub magica broderie a vocalelor
şi mai cu seamă a consonantelor lui.
Acelaş lucru în privinţa lui Dante Gabriel Rossetti şi
a lui Wilde. Nişte răsvrătiţi, nişte inovatori şi unul şi altul.
Rossetti se refugia în medievalism, Wilda într'o decorativă
şi colorată formă exterioară, amândoi departe de intensa
viaţă a secolului lor.
Erau încercări interesante, dar efemere, fără posibilităţi
largi de realisare. Medievalismul lui Rossetti era numai o
atitudine ca şi strălucitoarele paradoxe a lui Wilde ; şi
Rossetti rămânea prea modern în însuşi medievalismul lui,
Wilde artificial. Pare curios şi totuşi credem că din opeia
lui Wilde acea ce va învinge vremea este Balada din
închisoarea din Reading, atât de - lipsită de preocupările
de decoraţiune ale poetului, scrisă după tragica lui expe
rienţă în închisoarea în care el a simţit, în sfârşit, acea
ce e etern omenesc şi adânc impresionant în suferinţă.
Dar Balada din închisoarea din Reading este o excepţie
înăuntrul operei poetului. Tot marele rest al operei lui
Wilde se reazămă numai pe un estetism nou, pe un simţ
foarte fin al decorului şi al culoarei.
Astfel de producţii nu au forţa poeziei lui Tennyson,
Ele sunt încercări cari prin chiar exclusivismul lor fac la
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început să se vorbească de ele, plac câtorva şi rămân
neînţelese de mulţi. Ele sunt departe de a avea răsunetul
unei opere populare, şi zicând populare înţelegem nu scoborâre în ce priveşte nivelul intelectual sau artistic ci po
sedarea unui bogat fond comun de experienţă sufletească.
Dar o literatură nu poate rămâne statică, ea trebue să
evolueze. Fiecare epocă îşi are poeţii ei. Când condiţiunile de viaţă se schimbă, formele literare trebue să se
adapteze mediului nou, dar larg, în care ele se produc.
Concepţiuni diferite de artă, sensibilităţi noi, aduc încer
cări de revoltă. Acestea se produc de multe ori chiar fără
altă cauză decât nevoia de noutate, de descătuşare din
formele vechi. Ca să înflorească însă ele trebue să fie
pline de o bogată şi generoasă sevă. Lipsite de aceasta
ele trăesc o bucată de vreme, lâncezesc şi.... pier.
Ce ilustraţiune mai bună a evoluţiei poeziei engleze la
sfârşitul secolului al XIX-lea de cât compararea imposantei
opere a lui Tennyson cu acea a lui Kipling, urmaşul său
în largă popularitate ?
Un mare urmaş al lui Tennyson este şi Hardy, desigur,
dar sincerul şi adâncul pesimism al lui Hardy, original prin
culoarea lui special modernă, nu a atins îndeajuns publicul
cel mare, pentru că Hardy, din nefericire, s'a exprimat
într'o formă prea greoaie, de multe ori prea abstractă şi
prea severă.
Este cu atât mai instructivă comparaţia operilor lui Te
nnyson şi Kipling cu cât aceşti doi poeţi au puncte comune.
Naţionalismul lui Tennyson — imperialismul lui Kipling sunt
forme de simţire aproape similare. Amândoi cu aceiaş fer
ventă ardoare au glorificat rasa din care ei au descins, amândoi
au îndemnat la faptă disciplinată, la sacrificiul de sine, la
muncă în serviciul ţării. Nicăeri nu găsim o mai mare exal
tare a ideii de datorie ca la aceşti doi poeţi englezi. Deo
sebirea stă în mijloacele technice, în felul lor de exprimare,
în limba întrebuinţată de ei. Ritmul vremii îl regăsim de
multe ori în cuvinte. Kipling a dat un implus nou poeziei
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într'o direcţie în care Tennyson, cu toate încercările sale
reuşite în limba dialectală, cu greu l-ar fi putut urma.
Epoca în care a scris Tennyson a fost mai aristrocrată
decât secolul al XX-l'ea. Poezia lui Tennyson, în consecinţă,
rafinată prin secole de cultură, s'a adresat unui public care
şi-a făcut educaţia în şcoli unde, dacă isvoarele de cunoştinţi ştiinţifice şi filosofice erau bogate, literaturile clasice
erau obiectele lor de preferinţă. Virgilian în expresie Ten
nyson a crezut în perfecţia, eleganţa şi demnitatea limbii.
Publicul la care se adresează Kipling e altul, n'a trecut
întotdeauna prin şcoli înalte, nu vorbeşte şi nu înţelege în
totdeauna pe cărturari. Un Tommy Atkins, un Mulvanis,
soldaţi din regimentele marei împărăţii britanice, au limba
lor. Cine scrie ca Kipling Barrack room Ballads, Balade
de Cazarmă, trebue să o cunoască.
Şi mai e o altă limbă care aşteaptă încetăţenirs în do
meniul poeziei: e limba creată de marea revoluţie indus
trială şi comercială a secolului al XIX şi de multiplele invenţiuni ştiinţifice ale timpurilor moderne. Această limbă
e formată din cuvinte fără ecou puternic. Ele n'au nici o
tradiţie literară, spre deusebire de cele care s'au subtilizat
prin neîntreruptă poleire şi care poartă în ele frământarea
gândului omenesc de veacuri, şi de altele, simple, umile,
dar pline de acea misterioasă putere de evocaţiune pe care
nu o poate avea de cât un cântec. De ce purtăm atâtea
versuri de Tennyson în minte — spre o perpetuă încântare
a noastră ?
Tears from the depth of some divine despair.

sau

sau
sau

And brief the sun of summer in the North
And brief the moon of beauty in the South.
I strove against the stream and all in vain
Let the great river take me to the main.
God made Himself an awful rose of dawn.

Magia lor se datorează, în primul rând, lirismului latent
dinăuntrul cuvintelor alese de poet. Dar trebue să ai o ade
vărată intuiţie poetică pentru ca să faci aceasta cu uşurinţa
lui Tennyson.
Cuvintele limbei industriale, comerciale şi ştiinţifice, care
constituesc actualmente vocabularul cel mai representativ
al vieţii noastre contemporane, sunt lipsite de asociaţiuni lirice. Cine deci, ca Kipling, sau ca Masefield'), se
foloseşte de ele, insuflând acestor cuvinte cu desăvârşire
prosaice o resonanţă lirică, dovedeşte că este un mare poet
şi un inovator. Poezia răspunde astfel cerinţelor de astăzi,
face un pas înainte.
Aceasta nu se face însă fără un oarecare risc. Câţi din
poeţii englezi ai generaţiei de faţă crezând că pot întrebuinţa
orice material, orice limbă, produc opere cari pot fi luate
mai uşor drept proză decât poezie ! % Inovatori în primul
rând de vocabular nou, de forme metrice singulare, nu-şi
fac ei o glorie de a nu fi legaţi de nici o doctrină recu
noscută ? Aceşti scriitori caută astfel forma nouă care să
îmbrace gândul şi simţirea lor modernă şi ei trebue consi
deraţi nişte pionieri, nu altceva.
Poezia modernă noi o înţelegem pentrucă răspunde in
tuiţiilor noastre sufleteşti, prin culoarea ei de intimitate,
prin sinceritatea ei atât de impresionantă, prin emoţia ei
discretă, prin lipsa ei de pretenţie... Dar această poezie nu
trebue să o comparăm cu forme literare care şi-au găsit
expresia lor definitivă. Tennyson e un clasic, el nu trebue
comparat decât cu un alt clasic.
Că pe noi ne încântă mai mult un Drinkwater cântând
merile aşezate în rânduri în podul în care pătrunde lumina
argintie a lunei sau umbrele norilor şi unde, când şi când,
se aude un ronţăit de şoarec ; că îl înţelegem când tot el
ne spune în poezia Politics că poetul nu poate fi decât
departe de preocupările sociale din jurul său, că el nu ştie,
1. Vezi in special poezia

Cargoes.
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nu-i place, nici nu vrea să argumenteze, încântându-se de
mierla ce şueră primăvara în tufişul de liliac, sau de că
ruţele ce trec încărcate pe drumul plin de soare, sau de
propria sa visare ; că ne amuză un Harold Monro descriind
— cu foarte mult talent — înfrigurarea, pofta şi extazul
unei pisici în faţa farfurioarei de lapte, sau că ne emoţio
nează un James Stephens când ne spune mila poetului la
auzul ţipătului în întunericul nopţii al unui iepuraş prins în
cursă şi neastâmpărul lui de a-1 găsi şi a-1 scăpa de durere
— lucruri cari acum vre-o cincizeci de ani ar fi părut cel
puţin futile ; — că mai cu seamă cerem cântecului de iu
bire să fie expresia unui adânc şi puternic sentiment per
sonal, nou prin forţa care stăpâneşte concentrata lui emoţie
şi-1 îl îmbracă în haină de toate zilele, aceasta se datoreşte
sensibilităţii noastre speciale, pe care o găsim în poezie ca
şi în alte forme de gândire, o sensibilitate născută din ma
rile încercări ale răsboiului, enervată de atâtea preocupări
de ordin material ale presentului şi care cere poeziei un
loc de odihnă, de desmaterializare, de primenire sufltească.
Caracterul de „fragment" al poeziei noastre nu ne scapă.
Nu e intitulat un recent volum de versuri de W. Plomer
Notes for Poems, adică însemnări pentru poezii ? Şi ce
lipsă de interes pentru chestiunile generale presupune faptul
că un poet de calitatea lui Yeats sau a lui De la Mare, se
refugiază în lumea poveştilor şi a feeriei!
Intre acest fel de poezie şi poezia lui Tennyson legătura
e mică. Ne place poezia secolului al XX-lea pentrucă ne
regăsim pe noi în ea, dar Tennyson păstrează în faţa noastră
acel rar prestigiu al lucrurilor mari, valoroase, eterne.
Şi mai ştim că mai presus de toate, mai presus de o
înaltă inspiraţie, de o sensibilitate originală, mai presus
chiar de darul de a creia o limbă şi metafore noi, aceia
ce caracterizează un mare artist este simţul de continuitate
în însăşi arta lui. Simţul de tradiţie, care indică că trecutul
e plin de strădanii omeneşti dar şi că ceva nou se adaogă
pe fiecare moment ce trece, este isvorul acelui sentiment

de modestie şi în acelaş timp de răspundere care face pe
artist să considere opera lui în perspectiva timpurilor, a
celui trecut ca şi a celui viitor. Interpretator al momentelor
celor mai caracteristice ale presentului el lucrează atunci
cu conştiinţa că adaugă ceva nou la o operă mare, înce
pută de mult. Poate un Rupert Brooke—dacă moartea nu
i-ar fi fost atât de timpurie — ar fi produs în Anglia încă
una din acele opere cu larg răsunet care leagă lanţul
tradiţiilor literare. Un T. S. Eliot — un altul — încearcă
acum, poate, acest lucru din nou.
Dar cartea de faţă a fost scrisă din dorinţa de a face
cunoscută mai de aproape publicului românesc una din
acele figuri măreţe care posedând într'un adânc grad acel
simţ al tradiţiei şi al responsabilităţii amintite mai sus, este
o chezăşie a viitorului. Puterea lui Tennyson de a înţelege
frumosul şi darul lui de a găsi cuvintele care să-1 exprime
au fost remarcabile. El şi-a iubit munca lui de poet cu o
pasiune pe care nu o pot avea decât sufletele cele mai
alese. în istoria literaturii engleze numele lui nu va putea
fi şters niciodată.
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Aşa o zi întreaga a rătăcit
Al luptei vuet, iarna, printre munţi,
In faţa mării, până ce-a pierit
întreaga Masă a Regelui Artur,
Om după om căzând la Lyoness
In jurul Regelui, Stăpânul lor.
Pe el, adânc rănit, la ridicat
Sir Bed'wer—Sir Bediver,
Din toţi cei cavaleri singur rămas,
Şi l-a purtat aproape înţr'un schit —
O cruce frântă pe un frânt altar
Ce sta pe-o limbă de pământ pustiu.
De-oparte o apă mare se 'ntindea,
De-oparte Oceanul. Luna era'n plin.
Şi-a zis atunci Artur lui Bediver':
„Sfârşitul ăstei zile a sfărâmat
Tovărăşia noastră de viteji,
Şi-o alta mai frumoasă decât ea
Pe lume niciodată nu a fost.Ce-adânc somn dorm âşti oameni ce-am iubit!
Şi eu gândesc c'al nostru suflet noi
Nu vom mai desfăta în viitor
Cu amintiri de fapte vitejeşti,
Plimbându-ne 'n grădini sau cele săli

Din Camelot, ca'n zile de demult.
Eu pier cu ei şi eu i-am înălţat!
Iar de-a jurat Merlin că vei veni
Din nou ca să domnesc, să fie ce
Va fi, dar sunt aşa rănit sub coif
Că fără sprijin până mâni mă duc.
Ia sabia mea deci, p'Escalibur,
Mândria mea. Căci tu-ţi reaminteşti
O după amiazi de vară 'n vremuri vechi,
Cum din cel lac un braţ s'a înălţat,
Un braţ învestmântat în alb satin,
Ce mistic, ca'n minuni, o sabie
Ţinea în sus, iar eu vâslind spre ea
Am luat-a şi-am purtat-o ca un prinţ.
Şi ce-or cânta de mine, ce-or rosti,
In vremuri ce vin, şi-aceasta trebui spus.
Nu zăbovi acum. Ia sabia,
Arunc-o 'n mijlocul de lac,
Aşteaptă ca să vezi şi adu-mi răspuns".
Şi indrăsneţul Bediver atunci :
„Nu se cuvine, Sire, să te las
Lipsit de sprijin, singur şi rănit,
Căci un nimic ucide-un om rănit.
Dar eu porunca ta voi împlini,
S'aştept să văd şi să-ţi aduc răspuns.
Aşa zicând din părăsitu-altar
Păşi sub raza lunii 'n ţintirim,
Acolo unde acuma s'odihneau
Vitejii cavaleri din alte vremi.
De-asupra lor, de spumă plin, ţipa
Tăios şi rece vântul ascuţit.
El scoborând potecile 'n zig-zag
Şi colţurile de stânci se pomeni
In faţa lacului ce sta lucind.
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Şi trase sabia Escalibur,
Şi învârtind-o 'n sus, luna, ce-atunci
Inflăcărea lung marginea de nori,
Ieşi, şi rece străluci 'n mâner.
Căci tot mânerul tremură 'n scântei
De diamante, 'n flăcări de topaz,
in mii de flori lucrate mâestrit.
Iar el atât priui că ochii lui
Se împânziră cum stetea gândind
Ce fel s'asuârle. D.ar, către sfârşit,
Mai bine-i se păru ca sabia
S'ascundă 'n trestiile 'nodate des
Ce şueră ascuţit pe lângă lac.
Se 'ntoarse deci la regele rănit.
Şi zise atunci Artur lui Bediver,
„Ai împlinit porunca ce ţl-am dat?
Deci spune, ce-ai văzut sau auzit ?"
Răspunse îndrăsneţul Bediver :
„Am auzit în trestii şopot lung
Şi ape crunt căzând din stânci în stânci."
îngălbenind vorbi regele Artur :
„Şi fiinţa ta şi numele ce-l porţi
Ai necinstit cu acest răspuns nedemn
De-un jurământ de cavaler.
Căci semn desigur s'a făcut: un glas,
Un braţ, un creţ în luciul de lac.
Ruşine e să minţi când eşti un om.
Tu-mi eşti supus şi îmi eşti drag,
Te du, ascultă, vino cu răspuns."
Porni a doua oară Bediver.
Păşind încet pe marginea de lac
Tot număra încremenit în gând
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Petrişul rourat. Dar când zări
Minunea de mâner, ce straniu
Lucrat, bătu din mâni, strigă atunci:
„ O de-aş svârli eu sabia acum
Pe veci peri-va aşa de pe pământ
Un lucru scump, nepreţuit odor
Ce-ar desfăta desigur mii de ochi!
Ce bun veni-va lucrul săvârşit!
Ce rău altfe l ? l-amar de nu asculţi
Când ascultarea este legea ta.
Dar bine e atunci s'asculţi chiar când
Porunca regelui-i spre râul lui?
Căci regele-i bolnav, ce poate şti ?
Şi semn, ce amintire 'n viitor
De Domnul meu va mai trăi decât
Ca vântul gol un murmur de' ndoeli?
De-aş ţine-o însă la un cavaler
Ascunsă 'ntr'o cămară, careva
Va arăta-o poate la un joc
Zicând: E sabia Eăcalibur
A regelui Artur, şi dată 'n dar
De zâna lacului ce nouă ani
A făurit-o stând în adâncimi
Pe vârfuri de colini ce nu se văd.
Aşa grăi-va poate vreun bătrân
Către popor, cu evlavie ascultat.
Şi-acuma cinste, faimă ar pieri."
Aşa vorbi orbit de gândul lui.
Ascunse sabia din nou, şi 'ncet
Se 'ntoarse iar la regele rănit.
Şi regele vorbi suflănd cu greu :
„O spune, ce-ai văzut sau auzit?"
Răspunse îndrâsneţul

Bediver:
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„Pe stânci ape căzând am auzit,.
Si ape şopotind în trestii lung."
Şi-atuncea regele înfuriat:
„O ticălos, netrebnic, necinstit,
Fără ruşine! Vai mie de acum !
Căci ascultare nimeni nu mai dă
Acelui care moare şi-i lipsit
De vlaga ce 'nfrângea voinţele!
Acuma văd ce eşti în adevăr.
Căci tu, din toţi ai mei singur rămas,
Tu care ar trebui să 'nlocueşti
Pe toţi acum, tu ai vrea să mă lipseşti
De al meu mâner, din dragoste de bani,
Sau, ca femei, de dragul de-al privi.
Şi totuşi... cum un om poate greşi
De două ori şi-a treia oară nu,
Te du din nou, dar dacă nici acum
Tu nu arunci, eu singur mă ridic
Şi te ucid cu mânele-mi atunci1".
Se ridică în grabă Bediver,
Fugi, şi scoborând uşor prin stânci,
Intră 'ntre trestii, sabia găsi,
O învârti puternic şi o svârli.
In strălucirea lunii sabia
Aprinse fulgeri mii. Şi luminând
In jurul ei, în arc alunecă,
Căzu, ca flacărea din dimineţi
De Nord, acolo unde rătăcesc
In întuneric insule de ghiaţă —
Şi 'n urlet crunt de ape se ciocnesc.
Aşa lucind căzu Escalibur.
Dar nici atinse luciul de lac
Şi-un braţ se înaltă, învestmântat
In alb satin, ce mistic, ca 'n minuni,
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O prinse de mâner, o învârti
Deasupra de trei ori şi-o trase 'n lac.
Grăbit porni spre rege Bediver.
Şi zise regele şoptind cu greu:
„In ochi-ţi văd că lucru ai săvârşit.
Vorbeşte, ce-ai văzut sau auzit?"
Răspunse îndrăsneţul Bediver:
„Am închis ochii, rege, căci de nu
Orbiţi ar ţi de strălucire acum.
Căci n'am văzut şi n'oi vedea pân'voi
Muri, chiar de-aş trăi trei vieţi de om,
Minune aşa c'al săbiei mâner.
Am luat-o 'n mâni şi învârtind-o atunci
O asvârlii, — dar când privii din nou
Un braţ se înălţă, învestmântat
In alb satin, ce mistic, ca 'n minuni,
O prinse de mâner, o învârti
De-asupra de trei ori şi-o trase 'n lac.
Răspunse regele, suflând cu greu:
„Sfârşltu mi-e 'n curând, e timp să plec.
întinde braţele, mă ia acum
Şi du-mă lângă lac. O, frică mi-e
Rănit find c'am răcit şi voi muri.'"
Se ridică pe jumătate 'n sus,
încet, cu greu, proptindu-se pe-un braţ,
Şi ochil-i mari, învineţiţi, luceau
Ca dintr'o cadra, fixi. Iar Bediver
Cu ochii 'nlăcrămaţi privea la el
Şi-ar fi vorbit dar vorbe nu găsea.
Şi-atunci, pe un picior îngenunchie
încet, şi puse palidele mâni
Pe după gâtul lui, se ridică,
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Şi prin locaşul celor morţi porni.
Dar cum mergea cu greu sufla Artur,
Ca unul ce muncit e de stafii
Când toţi ai casei dorm. Oftând şopti:
„O iute, iute, e târziu şi moN"
Şi iute Bediver din stânci în stânci
Sări, ca 'nvestmăntat in suflul lui,
Pe îngheţatele colini părând
Mai mare ca făptura unui om.
Şi marea gemând greu o auzea
In urma lui, în faţâ-un ţipăt lung.
Ca pe-o săgeată gândul îl purta.
Iar zalele-i cu sgomot răsunau
Prin peşteri şi prăpăstiile pustii,
Şi pietre, bulgări, se rostogoleau
Când pintenii-i isbind în colţurile
De stânci le sfărâma sunând.
Dar deodată iată largul lac
Şi luna albă iarna luminând.
Zăriră atunci plutind mai jos de ei
O barcă sură ca de 'ngropăciuni,
Din proră până 'n pupă ai fi zis
Un lung zăbranic negru ca de mort.
Şi scoborând văzură că în ea
Stau trupuri majestuoase, ca 'ntr'un uis,
In negru îmbrăcate peste tot.
Şi 'n mijloc trei regine ce purtau
Pe cap cununi de aur. Şi prelung
Un ţipăt dinspre ele se înălţa
De tremura în stelele sclipind,
Un uaet de agonie, ca un vânt
Ce geme noaptea 'ntreagă 'n câmp pustiu,
Unde nimeni nu vine nici n'a fost
De când pămăntu-a fost făcut pământ.
Şi Artur şoptind: „Mă du în barcă acum"
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Spre barcă se 'ndreptarâ. Iar aci
Acele trei regine 'naintând
Si luând pe rege, prinseră a boci.
Dar cea mai naltă dintre ele trei,
Si cea mai mândră, puse capul lui
Pe sânul ei, şi coiful sfărâmat
Ea slobozi, şi mănile-i frecă,
Şi îl strigă pe nume tot jelind.
Amare lacrimi peste fruntea lui,
Cu vârgi de sânge negru, ea vărsă,
Căci palid chipul regelui era
Ca chipul mort al lunei îndungat
De raza ce s'arată 'n răsărit.
La glesne şi genunchi armura.lui
Tăiată 'n huiturile de-atac,
far pletele-i de aur lucitor
Ce fruntea-i soare răsărind făceau
Deasupra tronului sculptat — acum
învăluite 'n praf, ori atârnând
Răsleţ, s'amestecau de multe ori
Cu spuma ce pe buze ciucuri sta.
Columnă sfărâmată zăcea el,
Nu cel Artur ce 'n vremea de răgaz,
Din pinteni până 'n coif o stea lucind,
La joc de arme lancea asvărlea,
In rândurile din Camelot luptând
In faţa celor doamne, celor regi.
Plângând cu hohot Bediver strigă:
„O regele meu scump, ce drum s'apuc,
Şi fruntea mea şi ochii mei s'ascund,
Căci văd că vremurile vechi s'au dus,
Când zi de zi ne da un prilej nou,
Şi fiece prilej ne dovedea
Un cavaler. O lume aşa n'a fost
Decât atunci când steaua a îndreptat
210

Pe magii cei bătrâni cu dar de mir.
Vai, Masa cea Rotundă nu mai e
Şi-oglindă ea era a tot ce-i bun!
Iar eu, cel de pe Urmă, singur sunt,
Şi zilele-mi şi anii in jurul meu
De-acum se'ntunecă 'ntre oameni noi,
Ciudate chipuri, gânduri de altfel.
Din barcă atunci răspunse 'ncet Artur:
„Se schimbă ce e vechi cu ce e nou,
Şi Dumnezeu s'arată 'n feluri mii,
Căci lumea-ar lâncezi cu-un singur bun.
Să te 'ntăresc ? ce sprijin mai sunt eu ?
Eu viaţa mi-am trăit şi facă El
Ca lucrul meu să fie lucru Sfânt.
Dar tu, de nu mai vei mai revedea,
Pentru-al meu suflet roagă-te în cer.
Mai multe sunt acele ce se fac
Cu rugăciuni de cât le visăm noi.
Tu pentru mine ardică glasul tău
Şi zi şi noapte — murmur de isvor —
Căci ce suntem decât capre sau oi,
Ce-o viată oarbă'n sufletul lor duc, —
De cunoscând de Domnul nostru Sfânt,
Noi manile nu ardicăm spre cer,
Să ne rugăm aşa şi pentru noi
Şi pentru acei pe care îi iubim.
Legat cu lanţuri d'aur este atunci
Acest pământ de-al Domnului picior.
Deacum... adio! Drumul meu e lung
Cu cei ce's lângă mine, de mă duc,
Căci mintea mi-e 'mpânzită de 'ndoeli,
In insula cu văi, în Avilon,
în care nu cad ploi şi nici zăpezi,
Nici vânt tiu bate tare, ci blajin
Se'ntind câmpii şi văi, livezi, grădini
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De umbre pline, iar în jurul ei
O mare caldă o 'ncunună blând.
Acolo rana-mi eu uoi vindeca".
Aşa grăi. Şi barca 'ncet porni
De lângă ţărm cu cârmă şi lopeţi,
Ca lebăda ce cântă jalnic cânt
'Nainte de-a muri, şi-şi smulge crud
Minunăţia albă a penelor, şi-apoi
Cu aripi sure prinde a 'nota.
Mult timp stătu pe gânduri Bediuer
Cuprins de amintiri, pân' barca fu
Departe un punct negru 'n răsărit,
Si 'n sus pe lac tot uaetul pieri....
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UL ISE.
De ce ca regii ttăndavi să rămân
In ăst cămin tăcut, clădit pe stânci,
Cu o femee 'n vârstă 'nperecliiat,
Să fac legi proaste unor oameni răi
Ce strâng averi, mănâncă, beau şi dorm
Şi nici nu ştiu măcar eu cine sunt ?
Eu trebui să călătoresc mereu.
Eu viaţa vreau s'o sorb până 'n adânc.
M'am bucurat întotdeauna mult
Şi mult am suferit, — şi cu acei
Ce m'au iubit, şi singur; pe uscat,
Şi-atunci când cerul înorat
Ploioasele Hyade crunt loveau
In sumbra mare. Sunt un nume acum,
Căci rătăcind cu sufletu 'nsetat
Mereu, am văzut multe: cetăţi mari
Şi obiceiuri, oameni, sfetnici mulţi.
Şi n'am fost cel mai mic între ei toţi,
Ci pretutindeni toţi m'au preamărit.
Şi din beţia luptei am gustat
Departe 'n c.'.mpu Troiei cea cu vânt.
Eu sunt o parte acum din ce-am văzut.
Şi totuşi, tot ce ştiu e ca un arc
Prin care se 'ntrevede strălucind
Minunea lumii 'n care nu am fost
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Şi a cărei margine s'afundă 'n zări
De câteori mă 'ndrept să merg spre ea.
Ce trist e să te-opreşti, să stai în loc,
Să rugineşti, să nu luceşti lucrând!
Ca şi când să respiri e să trăeşti.
O viaţă şi altă viaţă la un loc
Ar fi tot prea puţin şi dintr'a mea
Puţin mi-a mai rămas; dar fiecare ceas
Trebui răpit eternului mormânt,
Să fie aducător de ceva nou şi bun.
Şi n'ar fi josnic să mă 'nchid aci
Ăşti doi-trei ani ce încă mi-or fi daţi,
Şi piedică să pun duhului meu —
Bătrân e drept dar dornic de a şti —
Să treacă, ca şi Steaua din Apus,
Chiar peste al minţii omeneşti hotar?
Acesta-i Telermacus, fiul meu.
Eu lui şi insula şi sceptrul meu
Ii las — un fiu iubit, şi priceput
Să îmblânzească ăst popor de rând,
Şi sâ-l aducă cu incetu a fi
De treabă, harnic şi folositor.
Şi fără vlnă-l el, de 'ritpins mereu
De aceste obicinuite 'ndatoriri,
Va ajuta pe-ai săi neîncetat,
Şi zeilor prinoase, cum e drept,
Va închina, când eu voi fi plecat.
El munca lui îşi face, eu pe-a mea.
Dar iată portul. Pânzele s'au prins
Şi 'ntunecată-i marea până 'n fund.
Voi, marinarii mei, ce aţi lucrat
Şi-aţi îndurat cu mine la olalf,
Şi aţi primit cu acelaş bun surâs
Şi tunetul şi soarele, voioşi,
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Cu inima deschisă tot mereu,
Şi voi şi eu suntem bătrâni acum.
Dar bătrâneţea-şi are partea ei
De cinste şi de muncă, căci sfârşit
Nu pune decât moartea : până atunci
Vr'un lucru bun tot poate fi făcut,
Un lucru potrivit acelor ce
Cu zeii a şe lupta au îndrăsnit.
Luminile sclipesc deja prin stânci,
Păleşte ziua, luna urcă 'ncet,
Adâncul geme greu in jur de noi.
Hai, dragii inei, că nu e prea târziu
Să căutăm o lume nouă iar.
împingeţi toţi şi, stând în şir loviţi
In valurile mugind. In gând mi-am pus
Să. trecem peste-al soarelui hotar
Şi-al stelelor locaş dinspre Apus.
Se poate să ne 'nghită adâncu 'n jos,
Se poate însă în Insule cândva
S'ajungem, şi acolo să vedem
Pe marele Achil ce-am cunoscut.
Mult ni s'a luat, dar mult ne-a şi rămas.
Şi chiar de nu avem tărie ficum
Să sguduim, ca'n zile de demult,
Şi cerul şi pământul, suntem toţi
Nişte viteze inimi de eroi,
Mai doborâţi de soartă şi de ani,
Dar tari în vrut — mereu să ne luptăm,
Cătând, găsind şi necedând nici când.
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Ilustrarea concepţiei lui Tennyson prin poeziile : The

Poet, The Poet's Mind, The Poet's song, The Palace
of Art, Merlin and the Gleam . . . •.

Misiunea poetulu'. Starea politică şi socială a Angliei
înainte şi după Reform Act
Concepţia politică a poetului. Comparaţie cu concept a
Romanticilor. Comparaţie cu Carlyle şi Ruskin . . . .
Chestiunea emancipării femeii. Pl'incesa
Pesimismul lui Tennyson referitor la progresul omenirei
Poezia patriotică
Poezia cu caracter pur moral : St. Syineon Stylites, Visiunea păcatului, Vârsta de aur

75

76
83
84
88
92
94
95

Povestitorul
Precursorii lui Tennyson. Ce fel de literatură cerea pu
blicul în 1830
Importanta primelor volume din punct de vedere artistic.
Calitatea de pictor, llustratiuni
Atitudinea lui Tennyson în faţa naturei. Ilustrafiuni
.
Eclectismul lui poetic. Teme celitice : The Lady
of Shalott, Guinevere, The Morte d'Artur. Imag'naţia
mitică. Introducerea notelor moderne
Teme clasice: Oenone, Ulysses, Demeter and Persep
hone. In ce măsură aceste poezii pot fi considerate clasice.
Poezii CU teme populare. Tennyson şi Words
worth. Dora. Enoch Arden. Tennyson Poet al Englezilor.
Poeziile scrise în dialect. The Northern Farmer.
Monologul dramatic. Iţit ăi a Ceartă. Rispah
. . . .
Princesa. Calităţi şi scăderi ale imaginaţiei poetului.
Fantezia lui. Poema eroico-comică. Sentimentul iubirii în
Princesa. In ce măsură impresionează această poemă .
Idilele Regelui, Literatura celtică in Anglia. Epopeele engleze. Ce se aştepta de la Tennyson. Crearea atmosferii unei epoci trecute sau tratare liberă. Spiritul
celtic şi morală tennysoniană. Tristan şi Isolda în poema
lui Tennyson
Ne putem lipsi de alegorie ?

101
103
104

105
112
117
125

130

136
142
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Cele patru Idile publicate in 1855. Legătura între Idile.
Presentarea personagiilor in Prolog
Idila Tne Holy Grail şi simnificatia contrastului intre Percivale şi călugărul Ambrosius
Guinevere în monăstirea Amesbury Cântecul lui Enid .
ţ l a i n e şi înlăturarea convenţiunei
Importanta
/joesiei narative
a lui T e n n y s o n
.

143

146
148
151

Liricul
Poezia lirică a Iui Tennyson din punct de vedere can
titativ. Unde trebue ea căutată. Poeziile de ocazie. Dedi
caţiile. Cântecul de leagăn. Cântecele din Princesa
. .
Maud şi lirismul acestei poeme. Importinta acestei
lucrări din punct de vedere al metricei
In Memoriain.
Fondul filosofic. In ce măsură
poate emoţiona. Influenţa Naturei. Influenţa sentimentului
religios

Poetul

153
162

165

religios

Religiositatea poporului englez. Teoriile lui Spencer şi
Darwin. Conflict intre Ştiinţă şi Credinţă. Atitudinea lui
Tennyson, llustraţiuni
Compararea poeziilor The Two Voices şi The
Ancient
Sage pentru exemplificarea evoluţiei gândirii poetului.
In Memoriain
ca expresia a sentimentului religios . .
Larga comprehensiune din Akbar's
Dream
. . . .
Ultima a t i t u d i n e : ' Tne Crossing
of the Bar
. , . .

177
183
186
188
190

III. I n c h e e r e .
Calităţile resumative ale poez'ei lui Tennyson. Pentru ce
această poezie a fost o puternică

forţă statică. Adâncul

element omenesc in ea
încercări de revoltă : Poezia lui Dante Gabriel Rosssetti,
Swinburne şi Oscar Wilde
Tennyson şi Kipling

'

Cerinţele literare ale epocei de acum
Tennyson un clasic
.
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