
  

  

   

Extras 5 din REVISTA IDERLISTA “de lă Tr atrea06% 

E aaga. | SI 
=, Dn 335 

ALEXANDRI PATRIOT 

CÂTE-VA CUVINTE 
cU 

PRILEJUL MONUMENTULUI LUI VASILE ALEXANDĂI 

  

  

d
j
 

  

| BIBLIOTECA CI NTRALĂ ve 

R UNIVERSITĂ A EENGESCU 

  

  

  

* : 

ke B U o U R E cal, ENERAL LA CONSTANTINOPOLE 
FUST MINISTRU PLENIPOTENTIAR 

PS ine A 
Danaţiunea „pMaisresca 

SA | ed 
N. “ , 

XE = a 6 

E. Se vinde în folosul monumentultă Sr | — 

BUCUREȘTI 

SPABILIMENT DE ARTE GRAFICE „UNIVERSALA“ 

14 — Strada Covaci — 14 

app i 1904 
0 0 erat 
die



    

  
ati A B.C.U.Bucuressti 

îi LU 
018395



ALEXANDRI PATRIOT». 
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PRILEJUL MONUMENTULUI LUI VASILE ALEXANDRI 

Bine a fost inspirată Academia romînă cînd a hotărit deschi- 

derea unei subserieri publice pentru a se ridica un monument 

neimuritoruiui poet Vasile Alexandri. De patru-spre-zece ani 

bardul de la Mircești aştepta rîndul săi ; ia» mulți dintre aceia, 

care lai iubit, care'l admiră, care, cu o statornicie neclintită 

în convingerile lor literare, persistă a'l privi ca cel mai mare 

genii poetic al Romîniei, se întrebaii cu surprindere şi cu du- 

rere pentru ce pînă astă-zi monumentul lui Alexandri nu fusese 

încă înălțat pe una diu pieţele noastre publice. 

Departe de noi gîndul de a contesta sai de a micşora meritul 

acelor bărbaţi iluştri cari ai fost podoaba şi fala naţiunei ro- 

mîne, şi cărora patria recunoscătoare le-a consacrat en drept 

cuvînt niște monumente neperitoare ca serviciele ce dinşii W-aă 

adus. Aşi fi dorit însă ca, de-odată cu statuele ridicate la noi 

în acești din urmă ani, să se fi înălțat de iubirea şi de grati- 

tudinea poporului romîn şi monumentul lui Vasile Alexandri, 

căci printre numele cele mai frumoase numele lui este poate 

cel mai frumos ; căci poetul e dintr'aceia pe cari, după măreaţa 

expresiune a lui Victor Hugo „glasul unui popor întreg îi lea- 

»gănă în mormîntul lor: „la voix d'un peuple entier les boree 

„en leur tombeau: 1) Ă 

  

1) Les Chants du crepuseule. — Hymne. 
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I; bine să fii un om politic renumit şi puternic, să conduci 
o nație, să întemeezi un Stat; e frumos ea într'o adunare, să 
convingi spiritele şi să răpeşti inimile cu farmecul cuvîntului, 
cu autoritatea gestului, cu prestiiul talentului; dar e tot aşa 
de bine, tot așa de frumos să fii un poet mare, mai cu seamă, 
cînd ţi-e dat să fii, cum a fost Alexandri, interpretul măreț al_ 
aspirațiunilor unui neam, cîntărețul _eroie—al: faptelor xitejeşti. 
care at condus un popor la neatîrnare. Posteritatea pune pe 
aceăși Îimie pe Pericles şi pe Omer, pe Richelieu şi pe Cor- 
neille, pe Bismarek și pe Goethe ; iar omagiul închinat poetilor 
este poate mai întreg, mai sincer, mai unanim de cât acela care 
s'aduce oamenilor de Stat: căci rolul, acţiunea, influenţa aces- 
„tora se pot judeca în mod deosebit, după ideile, pornirile, con- 
cepţiunile politice, simpatiile fie-căruia, pe cînd poeţii fac să 
răsune şi să vibreze de 0 potrivă toate sufletele omeneşti, 

Dacă un poet a ştiut să viiște— şi să fariiiece Îa noi, de la 
cel mai mare pînă la cel mai mic, pe toţi aceia cari ai o inimă: 
românească, acel poet a fost de sigur Alexandri, căci tot ce e 
românese pare a fi trecut în versurile lui, căci însăşi patria 
pare a fi exprimat dorințele, speranţele, durerile şi bucuriile 
sale prin glasul lui duios şi răpitor. 

Această particularitate proprie şi caracteristică a geniului lui 
Alexandri a fost de mai multe ori nesoentită de aceia cari vor- 
besc astă-zi cu oare-care dispreţ de opera lui poetică. Tineretui, 
care din fericire pentru dînsul, ma cunoscut şi n'a văzut zilele 
grele din trecut; care a găsit constituită şi organizată starea 
politică și socială de care ne bucurăm în timpul de azi, nu poate 
şti en ce sforțări, cu ce sacrificie, cu ce lupte generaţia căreia 
aparținea Alexandri a dus la bun sfîrșit opera uriaşă ce între- 
prinsese, nici ce răsunet avură, pe atunci, în sufletele patrioților 
români, frumoasele cînteci ale poetului. Ea le judecă astă-zi 
numai din punctul de vedere al formei, — deşi forma a rămas 
mai tot-d'a-una, perfectă la Alexandri — şi în virtutea unor teorii 
literare. contestabile, opunînd numelui bardului de la Mircești 
alte nume, negreșit glorioase, dar care totuşi sunt eclipsate prin- 
trial săi. Faţă cu actul de dreptate și de reparaţiune, a cărui 
nobilă iniţiativă a luat-o Academia romînă, Şi în urma subscerierej 
deschisă pentru a se înălța un monument în onoarea poetului, 
am crezut interesant, şi, în ori-ce caz, indicat de împrejurări, 
nu de a discuta meritele literare şi poetice ale lui Alexandri — 
merite care sunt mai presus de ori-ce discuţie — ci de a mai



scoate încă odată la iveală, după mulţi alţi critici şi literatori, 

partea însemnată ce ocupă, în scrierile iui, dragostea nemărgi- 

nită cu care dînsul * Şi-a. iubit (era eamintind, cu această oca- 

“i-a inspirat. Nu avem pretenţia “de a face mai alt nici “de a 

spune mai bine de cât respectabilul Preşedinte şi eminentul Se- 

cretar General al Academiei romîne, cari ai iscălit, în numele 

doctului corp, elocentul apel adresat publicului romîn cu prile- 

Jul deschiderei subserierei: singura noastră ambiţiune e de a 

comenta acel apel şi de a arăta, mai cu deamănuntul, cît este 

de drept și de bine întemeiat. 

Dacă r&sfoim volumul de Prosă din Operile complecle ale lui 
Alexandri), găsim la paginele 155--156 următoarele rînduri, 

scrise în 1849 (poetul avea atunci două-zoci şi opt de ani), în 

care el singur ne spune pentru ce'i era drag Rominul: 

„Mie "mi-e drag Romînul şi ştii a preţui bunătăţile cu care 

„Va dăruit natura. Mi-e drag să'] privesc şi săl ascult, căci el 

„e simplu și frumos în înfăţişarea lui; căci e curat, înţelept, 

„vesel şi poetie în graiul săi. 

„Imi plae obiceiurile sale patriareale, credinţele sale fanta- 

„stice, danţurile sale vechi și voinicești, portul săii pitoresc care, 

„la Roma, se vede săpat pe coloana lui Traian, cânticele sale 

„jalnice şi melodioase, şi mai ales poeziile sale atât de armo- 
„nioase. 

„Eu îl iubesc, şi am multă sperare într'acest popor plin de 

„Simţire, care respectează bătrîneţele, care-şi iubeşte pământul, 

„Și care, fiind mândru de numele seii de Român, î dă ca un 

„semn de cea mai mare laudă ori-cărui om vrednic, ori-cărui 

„viteaz, fio măcar de sânge străin. 

„Am multă sperare întracest neam, a cărui adîncă cuminţie 

e tipărită într'o mulţime de proverburi, unele mai înțelepte de 

„cât altele: a cărui închipuire minunată e zugrăvită în povestele 

„sale poetice şi strălucite ca însăşi acele orientale ; al cărui spi- 

„Tit satiric se vădeşte în nenumăratele anecdote asupra tuturor 

„nâţiilor cu care s'a aflat el în relaţie; a cărui inimă bună şi 

„darnică se arată în obiceiul ospeţiei pe care Pa păstrat cu sfin- 

„tenie de la strămoşii sei; al cărui geniu în sfîrşit lucește atât 

„de viii în poeziile sale alcătuite în onorul2) faptelor măreţe3)......* 

1) Ediţia Socec ;—1876. 

2) Alexandri scria: onorul, ci nu onoarea ; el spunea că onorul fiind



  

Sentimentele expuse cu atita convingere într'această profe- 
siune de credinţă aii inspirat lui Alexandri, încă din primele 
sale tinereţi, un şir îndelungat de poezii patriotice, care încep 
cu Alfarul monăstirei Putna, scris în 1843, și se succed fără în- 
trerupere pînă la Oda de Ia sfințirea Curţii de Argeș, compusă în 
1856. In acest interval de patru-zeci şi ţrei de ani—Jongurn aeti 
spatium — “şi-a luat sborul, din lira entusiastă şi mereii armo- 
nioasă a poetului: Adio Moldovei — Deşteptarea României ;— Sen=- 
tinela vomină (18148) ;— Intoarcerea în țară (1849) ;—Anul 1855 — 
Steaua ţărei;— Moldova în 1857;— Hora unirei > — Dunul lui Ste- 
Jan cel Mare (1871); — Cîntecul gintei latine (1877); — Ostașit 
noşiri;— 10 Mai 1881, etc., ete., etc, pentru a nu cita de cît 
cele mai cunoscute dintre acele poesii ale lui Alexandri carei 
ai fost însuflate de dragostea lui de ţară. precum şi de credinţa. 
nestrămutață ce dînsul a avut, încă din copilărie, în viitorul Pa- 
țriei, în renașterea și propăşirea neamului romînese. 

Cu ce jale poetul se desparte de „scumpa şi frumoasa“ lui 
Moldovă, atunci cînd mișcarea de la 1818 sileşte pe cei mai 
buni dintre Romîni a'şi căuta în străinătate un adăpost contra 
spiritului de reacțiune şi de asuprire ce băntuia la acea epocă 
nenorocita noastră ţară: 

„Cine ştie, cine știe 

„Dacă *mpins de-al soartei vânt, 

„Moi întoarcen veselie 

„Să sărut al tăi pămînt! 

„De-oi vedea încă vre-odată 

„Munţii t8i r&sunători 

„Ce cu-o frunte înălţată, 

„Se perd falnic printre nori! . 

„Sai tăi codri de verdeață, 

„Unde curg, șoptese ușor, 

„Reci izvoare ce dai viaţă, 

„Doine care zic de dor! 

„Şal tăi cer care zîmbeşte 

„Sufletului romînese 

„Și ori-care mă iubeşte | at: 
„Ş'ori pe care ei iubesc !...* 

mai cu seamă un sentiment bărbătesc, cuvîntul care'l desemnă urmează 
a priimi genul masculin. 

3) Cf. Salba literară, Iassi, 1857, pp. 213—974,



Era rezervat lui Alexandri, nu numai de a revedea cerul 

zimbitor al patriei, dar de a o regăsi, cu toate năpeștile şi 

primejdiile timpurilor de pe atunci, vitează, voinică, gata de a 

face toate jertfele pentru isbânda aspiraţiunilor sale seculare. 

„ia glasul patrioţilor din ambele Principate, la glasul lui Ale- 

xandri, care împrăștiase în toate unghiurile ţărei minunatele 
strofe ale Deșteptărei României : 

„Pînă cînd să crează lumea, o copii de Romînie, 

„C'ori-ce dor de libertate a pierit, sa stins din voi? 

„Pînă cînd să ne tot plece cruda, oarba tiranie, 

„Și la caru'i de trufie 

„Să ne 'njuge ea pe noi? 

„Până când în ţara noastră tot străinul să domnească ? 

„Nu sunteți sătui de rele, n'aţi avut destui stăpîni? 

„La arme, viteji, la arme ! Faceţi lumea să privească 

„Pe cîmpia românească 

„Cete mindre de Romîni! 

„Sculaţi frați de-acelaș nume, iată timpul de frăţie, 

„Peste Molna, peste Milcov, peste Prut, peste Carpaţi 

„Aruncaţi braţele voastre cu-o puternică mîndrie, 

„Și de a acum pe vecinicie 

Romînii, dîndu-şi eu toţi mîinele, făcuseră sforțări eroice pen- 

tru a scăpa de starea de înjosire şi de umilire în carei 

menţineaă atât egoismul și indiferența interesată a Puterilor, 

căt şi neputința Domnitorilor numiţi în urma Convenţiunei de 

la Balta Liman de a favoriza pe faţă avântul libertăţilor publice 

si al dorințelor naţionale. Rolul Jui Alexandri, în tot timpul care 

se întinde între mișcarea de la-“1848 şi primul pas. spre nea- 

tâmare, adică unirea, fu de a deştepta spiritele şi de a întări 

sufletele prin farmecul a-tot-puternic al cîntecelor sale patrio- 

tice. Pe când emigraţii din Muntenia, refugiaţi în Franţa : Go- 

leștii, Brătienii, Bălcescu, Eliad, Ion Ghica, C. A. Rosetti, 

Bolliac, ete., ajutaţi de o mână de Francezi filo-români, ca U- 

bicini, Bataillard, Vaillant, Colson, Elias Regnault, ete. ştiaii, cu 

multă pricepere şi cu multă dibăcie, să intereseze, printr'un şir 

neîntrerupt de lucrări şi de broșuri politice, la soarta Princi- 

patelor pe cei mai iluştri dintre oamenii de Stat şi dintre scrii- 

4



„torii străini, Alexandri se silea pe de o parte a răspândi lite- 

ratura noastră populară în ţările occidentale (se ştie că el însuși 

a tradus în limba franceză Baladele şi cântecile populare ale 

Romîniei, publicate în 1855, de Ubicini, la Paris), iar pe de 

altă parte protesta, în strofe înflăcărate, contra soartei nedrepte 

„care prigonea pe compatrioții săi, reînsufleţindu-le inimele, și 

prorocindu-le, cu destinuri mai bune, izbânda definitivă a. 

cauzei lor: 

„Dar cât va bate inima 'n mine 

„Bă în veghere la luptă-oi sta, 

„Și cu tărie eu pentru tine 

„În fața lumei voi protesta ! 

„Pentru coroana-ţi de Suverană 

„Pentru-al tăi nume şi al tăi drept, 

„E înfrunta-voi hidra dușmană, 

„Șun scut ţi-oi face din al mei pept! 

„Voi zice ţie „Mamă 'ntristată, 

„Prinde la suflet învietor, 

„Căci tu scăpa-vei de munci odată, 

„Și'i avea parte de viitor! 

„Las să te prade hoţii în taină, 

„Să urle lupii în urma ta; 

„Lasă'i să rupă mândra ta haină;..... 

„Haină mai mândră tu vei purta ! 

„Im zadar reii vreai în orbire 

„Ceresca lege a împotrivi ! 

„Cerul voeşte a ta mărire, 

Acestea le scria poetul în 1857, și tot din anul 1857 este 

vestita Zfora unirei, care răspândită, recitată, cântată, danțuită 

în toată ţara, făcu poate mai mult pentru propaganda şi pro- 

păşirea ideii uniunei, de cât multe articole d'ale publiciştilor şi 

multe protocoale d'ale diplomaților: 

m Undei unul, nui putere 

„la nevoi şi la durere; 

„Unde-s doi, puterea crește 

„Și duşmanul nu sporește!



„Amiîndoi suntem de o mamă, 

„De-o făptură şi de-o seamă, 

„Ca doi brazi într'o tulpină, 

„Ca doi ochi într'o lumină! 

„Vin la Milcov cu grăbire 

„Să'1 secăm dintro sorbire, 

„Ca să treacă drumul mare 

„Peste-a noastre vechi hotare, 

„Și să vază sfintul soare 

„Intr'o zi de sărbătoare, 

„Hora noastră cea frățească, 

„Pe câmpia românească!“ 

Veni „ziua de sărbătoare“, ziua neuitată de 24 Ianuarie 1859, 

care împlinea dorinţele tuturor patrioţilor romîni, și de la care 

se poate zice că datează existența Romîniei. Noul ales al Prin- 

cipatelor-Unite, Alexandru Ion I-ii, urmând a notifica Cabine- 
telor europeane atât suirea sa pe tron cât şi nobila resoluţie ce 
luase de „a depune ambele sale coroane pe fruntea unui prin- 

„cipe străin, dacă marele Puteri ar voi să realizeze dorinţele 

„naţii romîne exprimate de Divanurile ad hoc din anul 1853“, 

încredință lui Alexandri, care devenise ministrul să de Ex- 

terne, această misiune pe cât de măgulitoare, pe atât de deli- 

ceată. — „Du-te, şi fă cum te-or povăţui inima şi conștiința“; 

zisese Domnitorul lui Alexandri, în ajunul pornirei sale; iar 

poetul-diplomat, încrezându-se numai și numai patriotismului 

s&i, plecase purtând în adâncul sufletului și având merei di- 

naintea ochilor efigia sacră a patriei : „.... Ei, un biet ţăran de 

la Dunăre“ — serie Alexandri în privinţa acestei misii — „aveam 

„a m5 găsi în contact cu oamenii cei mai însemnați din Europa. 

„Nu dar fără grijă mă întrebam de voii putea să mă ridic şi 

„să m& susțin la înălțimea misiei mele. Însă găseam o îmbăr- 

„bătare în tainica şi deplina convingere ce aveam de mult că 

„Dumnezeu ţine cu Romiînii....* £) 

Se ştie cu ce succes Alexandri îndeplini sarcina ce'i fusese 

încredinţată. La Paris, la Londra, la Turin, blândeţa și afabili- 

tatea manierilor sale, amenitatea caracterului, fineţa spiritului, 

1) Istoria misiilor mele politice; în Convorbirile literare, î. XI, 

p. 429; —t. XII, pp. 41, 81, 153.
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a 
măsura şi tactul ce'l deosebeaii, îi câștivară simpatiile generale 

şi contribuiră mult la reuşita negociărilor cu care fusese însăr- 

cinat. Acoia care ar vroi să cunoască mai de aproape cu ce 

demnitate — și tot de-odată cu co dibăcie — el ştiu să apere 

interesele ţărei, chiar faţă cu unii bărbați cari nu erai tocmai 

bine dispuşi în favoarea noastră, vor citi cn mare plăcere și cu 

mare folos extraotele ce s'ait publicat în Convorbirile literare din 
Isloria misiilor politice ale lui Alexandri. 

După întoarcerea lui în Romînia, diplomatul și omul de Stat 

se deteră iarăşi în lături dinaintea poetului, care, deșteptând 

pe Muza ce o culease, cum zice el însuşi cu haz „în fundul 

„unui portofolii ministerial“, consacră toată activitatea sa literară 

la publicarea unei noui ediţii a Poesiilor populare ale Românilor, 

adunate, „îndreptate“, şi tipărite de dînsul, sub titlul de Balade, încă 

din anul 1853. Această operă capitală a lui Alexandri—care singură 

ax fi de ajuns pentru a face numele lui neperitor — merită de a ne 

opri câte-va nomente, căci găsim într'insa o nouă dovadă de pa- 

triotismul nemărginit ce însufleţea pe poet. Poesia populară este 

într'adovăr cartea supremă, cartea cărților, deschisă tuturor, ci- 

tită, de toți, în care generaţiile de astă-zi învaţă a cunoaşte fi- 

rea, pornirile, obiceiurile, ideile, simţirile generaţiilor de eri ; ea 

este ca sufletul strămoșilor ce se comunică şi se transmite ur- 

maşilor ; facla sacră pe care părinţii o depun în miinile fiilor, 

pentru ai conduce, pentru ai lumina, pentru a deștepta şi a 

întări într'înșii iubirea şi mîndria, trecutului; oglinda în care se 

resfrînge, în trăsături netede şi luminoase, fisionomia și carac- 

terul unui neam ; tesaurul nepreţuit al datinelor şi al tradiţiu- 

nilor naţionale. Convins, încă din prima sa junie, că numai prin 

descoperirea şi scoaterea la lumină a unui asemenea tesaur se 

putea. reconstitui, în lipsa unor alte documente istorice care pe 

atunci abia, începuseră a se culege şi a se publica, trecutul mă- 

reţ al poporului romîn, Alexandri nu eruţă nici o sforțare, nici 

un sacrificii pentru a îmbogăţi ţara cu această avere naţională. 

Nu este aci locul de a examina dacă poetul merită reproşul, 

ce i sa adresat unc-ori, cum că ar fi tras o mare, „parte din_ 

acele-poeme. din propria lui | imaginaţie Auten enticitatea poeziilor 
populare ale Românilor & mai presus de ori-ce îndoială: iar, 
pe de altă parte, poetul a protestat tot-d'auna contra aserţiunei 

că aceste poezii ar fi fost închipuite şi compuse de dinsul, deși 

a recunoscut în mod sincer şi leal — și asta chiar din prima, 

zi—că le-a îndrepiat (ast-fel cum arată titlul broșurei originale)
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și că a făcut întocmai giuvaergiul,_care găsind pietre pre-_ Ie 

ioase acoperite cu rugină și cu praf, le cioplește, le metezeşte, 

şi apoi le aşează. între ramurile un unei, coroane_s strălucitoare. E 

țiuni interesante : în D766 Caz, 2 Tieratura şi arta “naționali Zu 
"câștigat o operă de o vâloare nepreţuită. 

O serisoare, scrisă în limba franceză, și adresată de Aledinas 

cunoscutului filo-romîn Ubicini, conţine în această privinţă ur- 

mătoarele destăinuiri, puţin cunoscute pînă astă-zi: „Alina odată 

„descoperită“ (Alexandri a vorbit, la începutul scrisoarei, de 

primele sale încercări poetice, citînd printre poeziile sale cele 

mai nemerite Baba-Kloanţa, Strunga, Doina, Hora, Craiit-Not) 

„mă gîndii la o lucrare scumpă şi pioasă, culegerea poesiilor 

„populare ale ţărei mele, şi în acest scop străbătui munţii şi 

„cîmpiile, amestecîndu-mă cu ţăranii pe la bileiuri ; intrînd fără 

„Sfială cu dinşii în cîreiumi, privind horile din sate, suindu-mă 

„pînă în virful munţilor pentru a descoperi ciobani—trubaduri ; 

„vizitînd ruinele castelului din Neamţ, umblind des prin mi- 

„năstiră, ascultînd pretutindeni povestele basmelor popălare, le- 

„gendelor fantastice, ete., etc., şi stenografiînd în pripă tot ce 

„resunase la urechile mele. După trei sai patru ani, mă aflam 

„în posesiunea unui amestec voluminos de versuri stricate şi 

„schimonosite de cîntăreţi, de legende ciuntite; de bucăţi încâl- 

„cite într'o desordine nepomenită; pietrele preţioase 'mi eraii 

„însă la îndemînă ; nu mai aveam de cât a le netezi, a le pune 

„la locul lor, a le așeza frumos pentru a reconstitui vechile 

„scule ale strămoșilor noştri: O asemenea ocupaţie fu pentru 

„mine plină de interes şi de farmec. Căpătasem într'aceasta o 

„facilitate aşa, de mare, încît mi s'a întîmplat adesea de-a-atuna 

„prin versuri compuse de mine părţile despărțite şi împrăștiate 

„ale vi"unei balade, apoi de a regăsi mai tirziii acele versuri 

„în gura bătrînilor eare 'mi povesteau legende necunoscute...“. 

Tot trăind mereă, prin minte şi prin închipuire, cu eroii ba- 

ladelor .şi legendelor noastre naţionale — cu un Mihu copilul, 

cu un Romîn Grue Grozovanul, cu un Dragoş, cu un Radu 

Calomfirescu, care deveniseră ea familiarii săi — poetul se de- 

prinsese de vreme a cunoaște, a preţui și a admira vitejia nea-j 

  

1) O parte din această serisoare a fost reprodusă în Introducţiunea 

volumului nostru: Pastels, podsies de V. Alexandri, traduites en 

vers francais, etc. ete. Bruxelles şi Paris, 1902.
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mului romînese. Faptele măreţe din analele noastre, luptele 
erîncehe susținute de strămoşii noştri contra păgînilor şi contra 
popoarelor vecine cu care sai luptat în decursul veacurilor, 
îi inspiraseră cea mai mare încredere în valoarea militară a sol- 
datului romîn. Incă din anul 1859, atunci cînd armata noastră 
abia începuse a se alcătui și a, se organiza, Alexandri zicea îm- 
păratului Napoleon : 

„Id considerez, Sire, soldatul romîn ca pe unul din cei mai 
„buni din Europa, căcă este disciplinat prin -însăși natura sa, 
„deprins cu toate greutăţile vieţei, cu foamea, cu osteneala, cu 
„căldura, cu gerul, şi are o aplecare la soldăție. Iu vremea cînd 
„Ruşii aă organizat cel d'întiiă batalion românesc, ei se minunară 
„ast-fel de lesnirea tinerilor recruți a, deprinde mînuirea armelor, 
„cât îi numeau franzuski, adică francezi....* 1). 

Evenimentele din (877—1373-urmaii să dov edească—opt-spre- 
zece ani mai tîrziii—ce bun proroe fusese Alexandri, şi cît de 
intemeiată era buna opiniune ce 'şi formase despre calităţile sol- 
datului nostru. Vitejia desfăşurată de armata, romînă în luptele 
eroice d'imprejurul Plevnei a inspirat poetului—printre alte ver- 
suri care vor trăi tot atât de mult dit și limba romînă — Oda 
„osfașilor .romini-si, Peneș Curcanul : 
So ÎS 

A 

„Juni ostași ai țărei mele, însemnați cu stea în frunte! 
„Dragii mei vultani de cîmpuri, dragii mei șoimani de munte! 
„Am cîntat în tinerețe strămoşeasca vitejie, 
„Vitejie fără seamăn pe-acel timp de grea urgie 
„Ce la vechiul nostru nume a adaos un renume 

„Dus pe Dunărea în Mare și din Marea dus în lume! 

„O viteji de viţă veche! Auziţi în depărtare 

„Acel vuet fără nume ce răsună ca o mare 2, 

„Sunt bătăile de inimi al întregui neam al nostru 

„Ce unește zi și noapte dorul lor cu dorul vostru, 
„Sunt vărsările de lacrimi pentru-acel care se stinge 
„Sunt urările voioase pentru-acel care învinge! 

„Pas dar! pas tot înainte! timpul vechii din noi zorește! 
„Viitorul Romîniei dat-aii mugur ce 'ncolțeşte. |, 
„O copii! de voi sunt mindru; simi acea mîndrie mare 
„Care creşte cu mărirea unui neam în deşteptare. 
„Mi-am văzut visul cu ochii, de-acum poi să mor ferice! 
„Astăzi lumea ne cunoaște: Romin zice, Viteaz zice !:. 

  

1) Convorbiri literare, XII, 46.
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Credem de prisos de a mai retranseri versurile admirabile din 
Peneș Curcanul : 

„Yoioși ca șoimul cel uşor 

„Ce sboară de pe munte, 

mean « chiar pene la picior, 

căci ele sunt adâne săpate în mintea şi în sufletul ori-cărui Român. 

Cu câte-va luni mai 'nainte, Alexandri, răspunzînd la apelul, 

Socielăţei pentru studiul limbelor romane din Montpellier, care pusese 

la concursul săi trienal: Cintecul lalinului sati al gintei luline, Cu 

scop de al traduce în toate limbele romane, de al pune pe mu- 

sică şi de al răspindi în întreaga lume latină, scrisese frumosul 
Cinlec al gintei latine : 

„Latina gintă e regină 

„Intr'ale lumii ginte mari ; 

„Ea poartă 'n frunte o stea divină 

„lmucind prin timpii seculari, 

„Menirea ei tot înainte 

„Măreţ îndreaptă paşii săi, 

„Ea merge 'n capul altor ginte 

„Vărsând lumina în urma ei...“ ; 

cîntec care, premiat de juriul înfiinţat de societate, atrase, în ţară, 
poetului învingător, o serie de ovaţiuni frenetice, slabă expre- 
siune a bucuriei naţionale precum şi a recunoştinței publice 
pentru această izbîndă a, literaturei şi a poeziei romîne. 

In fine ziua de zece_Maiii care puse pe capul primului 
hege al Romîniei coroăiiă”d6 oţel făurită, cu tunurile biruite la 
Plevna, a fost celebrată de Alexandri în versurt ce se pot număra 
printre cele mai frumoase inspiraţiuni ale lirei sale_pațriatice ; aia 

„In viaţa mea avut-am un dor șun vis de-acele i 
„Ce poartă pe-a lor aripi resfrîngere de stele, 

  
„Să fie a ta parte în seculi, Romînie! 

i „Un vis frumos ca dorul ce naște dintr'un vis. i | 
| „Prin umbră deabia ochiul ţintit îl întrevede A E 

„Și mintea, n ndrăzneşte în el a se încrede... A 4 
„Dar iată !... Azi la soare el sborul şi-a deschis ! i i 

: „Onor, mărire, fală și viaţă și tărie , | i
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blul din coroană cu glorie-i bătut! 
faptă, ajutată de sacra Provedinţă, 

ră-care fapte grele păreai cu neputinţă 
/>Tu le-ai dorit pe toate, pe toate le-ai putut! 

   

    

  

„Săltaţi în pepturi inimi cu-o mîndră exaltare ! 
„Tunaţi, viteze tunuri, lungi salve de serbare! 
„Mișeaţi a voastre coame vechi codri de pe plaiă ! 
„Ază Patria romînă apare triumfală , 

„Purtînd cu majestate coroana sa Regală 
„ȘI falnica hlamidă a soarelui din Maii!«. 

De altmintrelea nu nuriai poeziile patriotice ale nemuritoru- 
lui bard — poezii din care credem că lectorii Revistei idealiste 
vor fi regăsit aci cu plăcere cîte-va extracte — dar şi cea mai 
mare parte din scrierile atit în proză cât şi în versuri ale lui 
Alexandri, de la Bucheliera de'la Florența pînă la Ovidiii (tipărit 
cu cite-va luni înainte de moartea. lui) învederează întinderea, 
şi neclintirea, patriotismului înflăcărat care în materie politică, 
socială — să nu uită că Alexandri, încă din anul 1844, cele- 
brâ Desrobirea Higanilor — literară, artistică, "i-a, aprins sufletul, 
a făcut să-i bată inima, 1-a condus condeiul pînă în cele din 
urmă zile ale vieţii sale. Şi într'adovăr, ce sunt Doinele, dacă 
nu un snop de flori culese pe cîmpia romînească, și îmbalsa- 
mate cu mirosul pătrunzător al pămîntului natal? Mulţi poeti 
— şi nu din cei mai neînsemnaţi — încep prin a cînta pati- 
mele lor, adese-ori imaginare, încercînd a ne interesa şi a ne 
mişca prin destăinuiri intime, prin confidenţe personale, mai tot- 
de-auna, indiferente publicului ; Alexandri, deşi în primul foc 
al tinereţii, nu are în suflet decît o patimă.: dragostea de. țară. 
El cîntă doina, adică, după cum ne zice el însuși „cea mai vie 
„expresie a sufletului Yomih6sc, plingerea duioasă a patriei 
„noastră după gIOFIă să frecuță: 7 EL ne” desțăinueşte. pe Cinel- 
Cinel, pe Marioara Florioara, Şi de-o- -o-dată, țara _ românească, pe 
care Romiînii abia o cunoşteaii, cafe ZăGsă cu a comoarele ci, sub 
vălul negru ce aruneaseră asupra'i lungi veacuri de tiranie şi 
de asuprire, se deşteaptă, reînviază, și răsare la ochii noştri în 

toată strălucirea şi în toată fala frumuseţii sale ! ! 
După Doinele iată Pastelurile, tabloul cel mâi perfect, cel mai 

fermecător al vieţii noastre bucolice — căci Romînul e mai 

nainte de toate păstor şi plugar; Pastelurile, pe care le-ai crede 
eşite din imaginaţia unui Teocrit sai unui Virgiliii, și în care 

  

   

 



poetul descrie, cu o simplicitate maiestrită şi cu o intensitate 
de emoţiune pe care singurii Romîni o pot pricepe și simţi, 
diferitele aspecte ale ţării şi ale vieţii țărăneştă ; iarna, acope- 
rind cîmpiile cu manta-i de zăpadă: 

„Ziua ninge, noaptea ninge, dimineaţa ninge iară! 

„Cu o zale argintie se îmbracă mîndra ţară...“ 

prima adiere a vîntului de primăvară: 

„Ah! iată primăvara cu sînui de verdeață! 

„In lumei veselie, amor, sperare, viaţă !...* 

obiceiurile şi sărbătorile de la ţară (Floriile, Paştile) ; traiul şi 
îndeletnicirile ţăranului nostru (Sersânătorii, Secerişul, Cositul 2— 
toate acestea exprimate cu atîta duioşie, cu o perfecţiune de 
for.nă așa de întreagă şi de deplină, încît Pasfelurile vor remâ- 
vea în veci podoaba şi fala poeziei române, 

-.A voim & păși mai departe : ne-ar fi însă lesne, dacă n'am 
fi restrinși prin marginile cam înguste ale presentului articol, 
si dacă n'ar fi din parte-ne, o ambiţiune îndrăsneaţă de a pre- 
tinde a, fi zugrăvit, abia prin cîte-ve trăsături de penel, o fi- 
gură așa de compiexă și aşa de uriașă ca acea a lui Alexandri, 
ne-ar fi, zic, lesne de a reaminti că în Dumwbraua roşie, în_mai 
toate Legendele, dragostea. de țără şi simţirile patriotice ale poe- 
tului țin un loc de căpetenie, iar că cea mai mare parte din o- 

"perile lui dramatice ai fost serise cu gîndul şi cu intenţiunea, 
bine hotărită de a biciui şi de a distruge, prin arma a-tot-pu- 
ternică a batjocurei, toate înrturirile vițioase și nefaste care po- 
ciseră limba, şi stricase moravurile noastre naţionale. In ura ce 
purta, dușmanilor țării sale — dacă totuși un om bun şi blind 
ca dînsul era capabil de ură — în dorinţa lui meclintită de a 
reînvia atît idiomul cât şi datinile strămoșești, Alexandri a sa- 
tirizat tot ce nu era; curat romînese, pe toţi aceia ale căror o- 
biceiuri, apucături, limbagiii, costum chiar, eraă potrivnice ide- 
ilor de renaştere şi de regenerare naţională preconizate şi a- 
părate de dînsul. 

lată pe scurt ce fu, în diferitele lui sfere de acţiune, patrio- 
ismul lui Alexandri.NSă ne fie permis, nouă care am avut fe- 
ricirea de a] cunoaște mai de aproape şi de a trăi pe lîngă, 
dînsul într'o intimitate plăcută și neuitată de mai mulţi ani, să 
ne fie permis de a adăoga că nici înalta cultură cu care el era. 
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înzestrat, şi care era cu mult superioară stărei de civilizare în 

care ne aflam în prima jumătate a secolului al XIX-lea, 
nici simpatiile sale bine cunoscute pentru Itâlia şi pentru 
Franţa, unde mergea des şi bucuros, nu avură darul, la 
nică un moment şi în nici o împrejurare, de a micșora sai 
de a încropi dragostea fierbinte ce el avea de ţara lui. 
Unii din Romînii noştri — mai cu seamă aceia cari ait co- 
pilărit, cari aii fost crescuţi, cari s'aii format în străinătate — 
sînt cite-odată predispuși a găsi viaţa de aiurea mai frumoasă, 
mai interesantă din punctul de vedere al culturei literare şi 
artistice, mai uşoară de cît viața de la noi — aceasta mai cu 

seamă în prima lor junie, atunci cînd nu sunt încă oameni de- 

plini, şi cînd sentimentul de datorie către patrie n'a luat încă 

în inima lor rădăcini puternice şi adînci. Alexandri n'a căzut 

nici odată întrun asemenea cusur. Din potrivă.-el. nu pricepea» 
nu gusta viaţa de cît în mijlocul cîmpiilor pe care privirea lui 

cra. obicinuită a se întinde, de cît faţă cu acei „codri de ver- 
—dcaţă”, cui acei „munţi răsunători*, ce Musa, lui a cîntat de ă- 

—tâtea ori. Veneţia, Roma, Palermg, Parisul îl atrăgeaii negreşit, 

oferindu-i minunatele lor frumuseți, plăcerile lor nesleite, toate 

desfătările unui traii plăcut și ușor; îndată însă ce stătuse 

cit-va timp pe malurile Senei, sai în Veneţia „mult duioasă“, 

saii „la Palerma 'n Moreale“, îl apuca doru] de ţară, și se re- 

întoroea, la, a Mirceşti în în pripă şi cu cea mai deplină fericire. Sici 
chiar în cursul misiunei sale diplomatice în Franţa, atunci cînd 

se bucura de toloasele unui traii îmbelşugat şi de creditul unei 
situațiuni excepţionale, Alexandri nu putuse să se deprinză cu 

agrementele şi petrecerile din Paris. Pentru cine la cunoscut 

mâi de aproape, pentru cine a studiat, chiar în mod superfi- - 

cial, operile poetului, acea” trebuință de a reveni adesea „să 

sărute pămîntul“ Romîniei; acea imposibilitate de a trăi aiu- 
rea de cît sub umbra recoroasă a luncei din Mircești ; în fine, 

acea, indiferenţă, acel dispreţ pentru onorurile şi foloasele de 

tot felul ataşate la înalta poziţiune ce el ocupa în Franţa—toate 

acestea se explică prin unele din trăsăturile cele mai earacte- 

ristice ale firei sale ce ne-am silit de a pune în lumină în ! 

cursui articolului de faţă. Neuitatul Francisque Sarcey ceruse - 
ca să se scrie pe mormîntul săit: Sarcey, ziarist şi profesor. Sin- 

gura inscripţie ce sar cuveni pentru monumentul Ii Alexan- 

dri ar fi: Alexandri, poel şi palriol, căcă „toate versurile _ui--par — 

a fi eşite chiar din fibrele cele mai intime ale inimei romiîne,
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și sunt ca icoana adevărată și poetică a ţărei şi a neamului 
nostru- De aceea s'a zis cu drept cuvînt de Alexandri că el 
este poetul nostru „naţional“, în gradul cel mai înalt, şi pre- 
cum a fost Virgiliu la Romani. 

Nimic deci nu putea fi mai nemerit, nici mai glorios pen- 
tru Academia romînă, nici mai demn pentru naţiune, de cît 
hotărîrea luată de a consacra printr'un monument măreț meri- 
tele şi virtuțile unui asemenea bărbat. Nu ştim cine va fi che- 

mat a face parte din comitetul întocmit pentru ridicarea acelui 

monument, nici de ce maiestru, nici în ce loc el se va ridica. 

Dacă ne-ar îi permis însă să exprimăm și noi umila noastră 
părere, am dori ca monumentul lui Alexandri, săpat într'o bu- 
cată de marmoră, albă, netâdă şi curată cum a fost inima sa, 
să înfățișeze poetul adînă i în gîudirile lui, zimbind la tot ce'i 
a fost mai drag în astă ine, adică ţara romînească, fălindu-se 
de fala ei, şi tot-de-odată ascultind cu emoţiune imnul etern 
frumos, eter măreț, ce natura neperitoare înalță către Creator; 
ia” Patria, îngenuchiată dinaintea lui, Patria pe care a glorifi- 
cat-o, Patria pentru care a bătut necontenit sufletul săi, săi 
întinză o ramură de laur, ca unuia, ce bine a meritat de la dînsa, 
ca unuia ce n'a avut nici o gîndire, nici o dorinţă, nică o spe- 
ranță care să nu fi fost pentru ea! Am dori de asemenea ca 
să reînvie în trăsăturile feţei, în atitudinea trupului, în simpli- 
citatea gestului acea bunătate, acea, blîndeță, acea veselie care 
ai fost semnele distinctive şi caracteristice ale firei lui Alexan- 
dri, ast-fel ca să ni se pară că a mai rămas printre noi ceva 
din spiritul şi din sufletul duiosului cîntăreţ. Am cere, în fine, 
ca monumentul lui Alexandri să se ridice, nu în mijlocul seo- 
motos al unei pieţe publice, nici chiar dinaintea teatrului nos- 
tru naţional, deşi întemeiat de dînsul, ci într'o grădină, întrun 
pare, în Cismegiit saii la şosea, departe de agitaţiunea şi de 
vălmăşagul oraşului, întrun loc păcinie şi înflorit, unde adie 
vîntul, unde cîntă privighetoarea, unde înfloresc crinii şi tran- 
dafirii, singurul lăcaș demn de poetul ce a iubit numai ce e 
dulce, ce e frumos, ce e senin, şi care n'a celebrat decit pa- 
tria, libertatea, şi amorul ! 

Ar fi bine, ar fi drept, ar fi meritos pentru naţiune ca un a- 
semenea monument să, se ridice cu întregul concurs al neamu- 
lui romînesc, şi ca, cei mai mari, ca și cei mai mici, chiar cei 
mai sărmani, să aducă sai să trimeată cu pietate, cu recuno- 
ştinţă şi cu respect omagiul. prinosului lor. Să subserie deci 
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bogaţii şi săracii, bătrînii şi tinerii, bărbaţii și femeile, flăcăii 

şi fetele, funcţionarii şi pensionarii, plugarii, ostașii, toţi aceia, 

pe care Alexandri "i-a. iubit, "i-a cîntat, "i-a glorificat în versu- 

rile sale ; să subscrie ori-cine are o inimă rominească, ori-care 

simte romiînește, ast-fel ca să se adevereze singura inscripțiune 

pe care am dori să o vedem, după cum am zis nai sus, să- 

pată pe soclul monumentului: Naţia romînă ]mi Alexandri, poet 

și patriot. 
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