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-caracterizarea personajului- 
 
 Nuvela ,,Alexandru L ăpuşneanu”, capodopera a 
lui C. Negruzzi, cuprinde un numar relativ mare de 
personaje, unele din acestea fiind prezentate în 
toat ă complexitatea caracterului lor. 
 Cel asupra caruia se opre şte cu deosebire 
realizându-i un portret magistral, este domnitorul 
Moldovei, Alexandru L ăpuşneanu, surprins în ultimii 
cinci ani din a II-a sa domnie.Perosnaj principal, 
în jurul c ăruia graviteaz ă întreaga ac Ńinue a 
nuvelei, Alexandru L ăpuşneanu este un personaj 
real, cu atestare istoric ă, întruchipând în opera 
pe tiranul crud, sângeros, r ăzbunator şi 
viclean.Trebuie remarcat îns ă faptul c ă atitundinea 
sa, însu şirile sale, comportamentul sau au la baz ă 
motiva Ńii de ordin istoric şi pshihologic, iar 
defectele men Ńionate ce-l definesc nu exclud unele 
calit ăŃi, ceea ce fac din el un personaj complex. 
 Din punct de vedere istoric scopul politicii 
sale era sporirea autorit ăŃii domnitorului prin 
limitarea puterii marii boierimi, iar pshihologic 
el î şi pierduse încrederea în boierii de care 
fusese tr ădat în prima domnie. 
 Deaceea privit în toat ă complexitatea sa, el nu 
este o brut ă însetat ă de sânge, ci un monarh 
absolut care nu tolereaz ă apari Ńia boierilor. 
 Este lucid  şi prev ăzător, deaceea îl consul ă 
pe vornicul Bogdan, care îl înso Ńeşte, dar î şi 
exprim ă îndoiala în privin Ńa spuselor 
acestuia.Primeste delega Ńia boierilor cu fals ă 
bunăvoin Ńă, dar orgolios, dârz şi neab ătut în 
hot ărârea sa nu cedeaz ă în fa Ńa greut ăŃilor, nu 
renun Ńă u şor si deaceea respinge categoric 
preten Ńia acestora de a se înapoia ,,Dac ă voi nu ma 
vre Ńi eu v ă vreu”. 
 Inteligent, cu spirit de p ătrundere, având o 
bogat ă experien Ńă, î şi d ă seama de inten Ńiile 



necurate ale lui  Mo Ńoc, c ăruia i se adreaseaz ă 
,,Lupu- şi schimba parul, dar n ăravul ba”.Fin 
psiholog sesizeaz ă cu u şurin Ńă caracterul şi 
psihologia celor din jurul sau.Pentru el, Veveri Ńă 
este un opoznt vechi şi deschis, iar Spancioc este 
patriotul tân ăr şi orgolios, iar Mo Ńoc ,,învechit 
în rele” deprins a se ciocoii pe la to Ńi domnii. 
 Dovedind abilitate politica, se apropie de 
popor îndreptând nemul Ńumireile acestuia fa Ńă de 
boieri. 
 Ajuns din nou la putere, L ăpuşnenu devine crud, 
violent şi brutal deoarece însetat de r ăzbunare, îi 
ucide pe to Ńi boierii care îl tr ădeaz ă, îi ucide 
f ăr ă mila sau îi deposedeaz ă de averi pe to Ńi 
boierii care îl tr ădeaz ă. 
 La el nici atitudinea fa Ńă de domni Ńa Ruxandra 
nu este constant ă, ci dureaz ă doar pân ă când acesta 
î şi aminte şte de crimele s ăvâr şite.Atunci când 
domni Ńa isist ă s ă înceteze v ărsarea de sânge, 
devine impulsiv şi violent prin limbaj şi gesturi 
(,,Muiere nesocotit ă, striga L ăpuşneanu”), totu şi 
se adapteaz ă oric ărei situa Ńii, ştiind s ă- şi 
reprime pornirile impulsive, fie pentru a-i induce 
in eroare pe ceilal Ńi, fie pentru a- şi asunde 
adev ăratele inten Ńii. 
 Ipocrit, ironic şi insinuant, profitând de 
credulitatea şi naivitatea so Ńiei, L ăpuşnenu îi 
promite încetarea incidentelor şi un leac de fric ă. 
 Ipocrizia sa atinge punctul culminant în timpul 
cuvânt ării de împacare cu boierii, rostit ă în 
biseric ă.El simuleaz ă cucernicia, ascult ă subjba, 
se închin ă la icoane, dar nu are nimic sfant şi 
jur ă strâmb în fa Ńa altarului.Violen Ńa, omorârea 
celor 47 de boieri şi piramida de capete dezv ălue 
nu numai cruzime ci şi sadism. 
 Actor des ăvâr şit, un artist al disimul ării, 
Lăpuşneanu reu şeşte s ă în şele vigilen Ńa boierilor, 
excep Ńie f ăcând Spancioc si Stroici. 
 În apropirea mor Ńii cerbicia i se înmoaie, c ăci 
dore şte s ă se poc ăiasc ă, devenind c ălug ăr, dar 



revenidu-i puterile îi revin si impulsivitatea, 
violen Ńa şi setea de r ăzbunare(,,Ie şi Ńi c ă pe to Ńi 
vă omor”).Se adreseaz ă celorlal Ńi cu: 
,,pocitanii” , ,,c ăŃeua” , ,,boaite”. 
 Toate aceste însu şri  sunt evidente direct prin 
expresii ca: 
,,Aceasta de şantal ă cuvântare” , ,,urâtul s ău 
caracter”  sau prin caracterizare directa facaut ă 
de alte personaje ,,bunul meu domn” , ,,viteazul 
meu so Ń” (Ruxandra) ,,crud şi cumplit este omul 
acesta”(Teofan).Cele mai multe tr ăsături sunt 
eviden Ńiate prin gesturi, mimic ă şi felul s ău de a 
vorbi (,,silindu-se a nu zâmbi) , ,,raspunse cu 
sânge rece”, ,,azvârli cu mânie!”. 
 


