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DESPRE GRIGORIE ALEOSANDRESCU
Alexandresco. se peint

tout

entier

dans ses ccrits,
Vaillant, Za Pomanie,

TI, 197.

]. Pe cînd Vaillant, dascălul şi prietenul lui Alecsandrescu, scriea cuvintele de mai sus, poetul se afla în zenitul carierei sale de scriitor. Numai trei ani mai erai pînă la ediţia
dela 1847, în care poetul_a tipărit cele din urmă poezii de
valoare, poezii Care şi ca idei şi ca stil ai rămas neîntrecute de cele ce-âii urmat,
De aceea cine cunoaște pe Alecsandrescu dela:
tipărit frumos cu slovele lui Rosetti și Vinterhalder, nu-l mar
poate îndrăgi 'pe cel dela 1863, care producind devine des
trivial, care-i atît de stăpînit 'de curentele filologice, încit îşi
schilodeşte frumoșii copii ai geniului săă, care-i atît de nepăsător, încît nu oprește în loc pe culegătorii de tipografie ce
strică tot rostul unor versuri de preţ,

lată
„unea dela

pentru
1893

ce ne-a părut răi, cînd am văzut că ediţia luat de bază

pe cea

din..urmă

a autorului,

dela 1863; iată pentru ce credem că o ediţie viitoare
să apere poeziile acestea în contra lui Alecsandrescu,
- în contra lui Cronos.
De altfel „Credinţa că cel mai bun Alecsandrescu
dela „1863 m'aii avut-o numai editorul dela 1893, ci
ai: scris despre el, şi 1. Ghica şi. Ar. Densușianu
Florescu și d. I. Găvănescu și d. Delavranceă, cum
o societate

de spirite pricepute

care

în citaţiile lor

trebuie
pe Zevs
este cel
toți cîţi
şi B.
vedem

s'aă oprit

fără escepţie la ediţia din 1863.
Resultatele ]a care ai ajuns studiile numiţilor scriitori
m'aii încredințat chiar că ediţia viitoare va trebui să fie o

—4 —
ediție

critică,

întemeiată

pe

o

comparare

îngrijită a edițiilor

vechi şi a manuscriptelor, dacă acestea. ne
Altfel studiul lui Alecsandrescu nu va putea
va da, ca şi pină acum, resultate numai în
fel desvoltarea unuia "dintre cele mai alese
nismului

nu

se

va

putea

urmări cu

vor fi accesibile.
să fie adincit şi
parte esacte; altspirite ale Romi-

minuţiositatea

şi temei-

niciea de care-i vrednic.
„Poate că cineva, cetind aceste șire, va gîndi: Filologie,
fi iloloie| Ci eii îi răspund: Citește înainte, de dragostea po:
etului

și

te vei încredința

că a publica

pe Alecsandrescu

cu

minuţiositate filologică însemnează a restitui adevărata lui fisionomie și— foarte des—a-l împodobi din noii cu podoabele
pe care odată le-a lăpădat el însuşi,
3, Pentru. a dovedi cit este de necesară ediţia pe
care-o cerem, vreaii să arăt mai întîi ce s'a întîmplat la 1863
şi prin urmare şi la 1893 cu două poezii celebre ale lui Alecsandrescu.
In Anul 7840 se găseşte la 1863 -strofa
Cind

se născu

copilul

ce s'aștepta

să vie

Ca să ridice Yarăşi pe omul cel căzu,
Un

bătrin

îl luă 'n braţe,

strigînd“tu

bucurie:

" «Sloboade-mă stăplne, fiind-că l-am văzut,»

" Ediţia dela 1893
și zice.

îndreptează dela sine versul al. doilea

Ca să ridice Yarăşt pe oraul cel făcut, .

„La

1847, şi 1840 însă se zicea
Ca să ridice Tarişi pe omul cel căzut !

I.a 1863 cetim tot acolo strofa următoare:
Politica adincă stă în fanfaronadă
Şi ştiinţa vieţii în eroism cumplit;
D'a omulul mărire nimic nu dă dovadă
Şi numat despotismul- e bine întărit.

-M'am

de

amară

Atunci

,
:

întrebat ce-va fi căutind erozspzul într'o strofă atit

şi de

versul

critică?

Anul" „1840

și: 1847. m'aă lămurit.

suna
ŞI. știința vieţi În egoism cumplit!

"A

scrie făcu şi eroism. însemnează a imblinzi espresile

Ie

—
nească.>

În adevăr opera
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nu era atit deoriginală,

precum

se

credeşi aceasta se poate dovedi. În adevăr Alecsandrescu s'a
proptit numai ziză /a o vreme curentului latinist, Curentul
acesta era în
şi se apropia

creștere în decursul și după anii 1850—1860,
de momentul în care Cipariu avea să-i dea

loc în Principiile sale (1866) şi alți doi filologi să-l ridiculiseze
într'un dicționar academic (1871). Acestei creşteri a curentului latinist n'a mai resistat nici Alecsandrescu.
Jacă şi dovada. Comparind ediția de li 1847 cu cea dela 1863,

vom

vedea

că

poetul

stirpeşte

cuvinte

care

nu-s

de origine romană ori i se par lui că nu ar fi romanice și
le înlocueşte cu vorbe latinești ori cu neologisme, D. e. el scrie
la 1847

“sai în anul întîiei tipăriri
ceasul
cinste
slavei
vremile
veacuri
= noroade
cinste
nădejdea
duhul
slobod

naţii
veche strălucire

onoare
speranța .
spiritul
liber

:

obştească

-

- tinăr
robie
răsplătire
rod
hrănit
războiii
*
-.ziditor. .
însuflării

Crâiă,
cinstesc

ec,

1863

ora
glorie
gloriei
timpii
secoli
popoare

neamuri
slavă strămoşască

i

la

comună

.

june
sclăvie
recompensă
fruct |
nutrit
resbel
creator

|
|

|

.-

inspirării

|

Domn, Prinţ, Rege ori Rigă
. -:
stimez

etc.

O ediţie critică ar scoate la iveală și alte modificări nu-

—
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măroase, fonetice, sintactice, multe fiind interesante și pentru o
viitoare istnrie a alcătuirii limbii

literare

nu

romine,

numai

pentru o caracteristică deplină şi desăvirșită a poetului care
este deocamdată întîiul nostru gind.
Este așadar dovedit că acel Grigorie Alescandrescu care
încîntarea contemporanilor săi, era îx parte altfel, nu
fost.
a
cum îl cunoaşte lumea de azi. Acelui Alecsanidfescu i s'aii închinat toate spiritele alese care ai viețuit și-aii scris în ţările
romineşti. TDespre acel Alecsandrescu a scris la 1843 M. Co. Rominilor un
..- vestea
gălniceanu că dela «cele întîi cercări
mare

poet»,

laudă

pe care poetul modest

mic-

căuta s'o mai

şoreze 1);.pe acel Alecsandrescu îl da Bolintineanu drept pildă
tinerilor traductomani și stricătoră. de limbă ?), îl lăuda Ghica 3),
îl lăuda C. 'Negruzzi pentru cneimitabila frumuseţea limbei»,
spunînd la moartea lui "Donici că se sperie la gindul că va
- muri și Alecsandrescuf), și în sfîrșit —treacă și asta—pe
acel Alecsandrescu îl populariza şi Anton Pann punindu-l
în Spitalul amorului, nu:i vorbă, bun de spital, adecă stilcit cu
prea mare libertate 5); pe acel Alecsandrescu dorim să nil
reînvieze o ediţie făcută cu deplină pietate.
7 7

,

|

7”

4. Al treilea cîştig ce ni-l va procura o ediție bună este
unei serii lungi de strofe dintre care unele
reînvierea
şi
sînt foarte însemnate pentru cunoaşterea ideilor și vieţii emoţionale.a poetului.
a ——_
Cu problema aceasta s'a ocupat d.. Găvănescu/) care
scris singurul studiu mai mare mai.bun-şi-ma-esențiatce-s'a-făcut”
Alecsandrescu, E drept,. mai înainte
la noi asupra lui Grigorie
Da
er

„— scrisese

"şi

Aron

Densușianu,

dar

cestei părți 7); scrisese și Bonifaciu

el

stăruit asupra

n'a

a-

dar studiul lui

Florescu,

1) 2£. Cogălniceanu în prefața la poeziile lut Hrisoverghi, p. XXI. —
În anul următor poetul ît scriea lu Ghica: « — şi spune-I că și de nu sintașa
după cum mă arată publicului, dar că mă voiii sili să mă fac vrednic de recomandaţia d-sale», Scrisorile lul Alesandreseie către Î. Ghica, foala 44.
Zanne

2) Calendar istoric și
şi P. Ghica, p. 126.

literar pe anul

1839

de

Bolintineanu,

D.

A.

|
3) G. Chainoi, Derniire occupation, 1853, p. 15—76.
4 C. Negruzzi, Scrieri, LI, p. 334 şi 339 şi Zromgcta Carpaţilor dela
25 Aprilie 1565.
.
5) Spitalul amorului (ed. 2-a), 1, S9, II, 108 etc.
6) 7. Găvănescu, Îleditaţiile lut Gr. Alecsandrescat, Studiu literar. Bu.

curești

1896.

/

1) Vezi Cercetări literare.
Di
—

.

!

—
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a făcut numai citeva apropieri cu literatura franceză, apropieri
inteligente, dar nu și adinci 1); scriseseşi d. B. Delavrancea,
dar d:sa a scris un articol de ocasie şi necomplet?). Singur
d. ], Găvănescu i-a dat lui Alecsandrescu pe lingă atenţie și
o muncă analitică 'stăruitoare, dar şi d-sa a făcut greşeli.
O greșală
a d-lui Găvănescu

se află în partea din urmă

a

scrierii sale, unde se ocupă cu vieaţa emoţională a poetului,
şi anumeîn cap. V, unde d-sa admite, ce-i drept în mod hipotetic, că poetul şi-a aranjat poeziile parcă dinadins astfel «ca să
dea autorului impresia unei autobiografii» şi unde d-sa analisează
apoi poeziile în ordinea ediţiei dela 1863, împărțind vieaţa
emoţională a poetului în trei faze, dintre care'cea
din irmă

€SIE
reconvălescenței
firește fază
și admiţind că pentru fie-

care fază sint caracteristice un număr oare-care de poezii..
Această hipoteză a d-lui Găvănescu este greşită 5) și nu poate
servi decit ca piedecă cercetărilor pe care aiurea le cere și
d. Găvănescu și care poate că ne vor desluşi odată adevărata succesiune a întimplărilor, din care aii răsărit acele poezii,
Să lăsăm însă studiile despre Alecsandrescu și să indicăm
de ce însemnătate poate fi materialul elaborat în prinrele lui
publicaţii şi eliminat mai tirziă.
ZI
1832

2) Să vedem anume cum se înfățișa Alecsandrescu” aj
în acel mic adaos de citeva elegii tipărite pe lingij,

zezer si Weflali, lucrare tradusă
din Florian; EI est
EIN
UE ZO=77 ani, care are motive să se plingă de gri.
jile omoritoare adunate prea ' curind pe tinăra sa fcunte, este/
un tinăr trist ce caută singurătatea, în care rătăceşte ca o
fantomă plingătoare şi c'un singur tovarăș de întristare, cu

un ciine

.

”

Căci nici o legătură nu are pe pămint,
<
4

) Columna lul Traian,
2) Revista nouă, 1888.

1874.

3) Pe lingă argumentele de
decisivă.

Citind

fazele şi

poeziile

*

mat
ce

le

i

jos adaog aict o singură consideraţie
corespund,

n'avem

decit să indicăm

anul ediţitlor sai uneori şi al zilelor în care aii apărut poeziile, Yar de douăorl anit în care sai scris, pentru a se vedea că cautobiografia» d-lul Găvănescu se sfirşeşte tocmai cu — începutul et real!
faza

Ţ: Frumusețea

U847),

Prieteșugul şi amorul (1839—1840), Sufr-

rința (1847), Nu, a ta moarte (1847), Cînd dar o să guști pacea (1839—1840),
Incă o zi cu line (1S47).
fiaza II: Un ceas e de cind anul trecu (1S47), Buchet (1847), Barca
(1838), Aeveria

(1547),

Aferitaţie (1838),

Zaza III: Cilnele soldatului (28
arie 1838) şi Wine a (26 Maiii 1845),
,

Aiezul nopțit (1832).

Martie 1838),

Fericire

(25 Febru-

—

19 —
—

ca şi Lamartine,

a

cărui

Singuzătate

a determinat în parte

icoanele prin care tinărul nostru îşi esprimă simţimintele

sale.

Acestea sînt triste.
de tot. Poetul vorbeşte de o naştere
în griji şi necazuri, de răstriştea ce i-a fost leagăn, de hrană
cu lacrimi și

în

vre-o

trei

rinduri

pomenește

și de părinți.

|

Părinții îi muriseră de cîţiva ani, el rămăsese singur. Și |
iată ce plinge el: pustiul unei vieţi de orfan! Se simte și /
“în ediţiile de mai tirziii motivul acesta, dar în Mzezul nopfiă,
care la 1832

căci era temă

avea

18

nu

10

strofe,

se

simțea

şi

mai bine,

principală în poezie. Alecsandrescu zicea:

Eii voii d'această lume să fiiiîn veci departe:
Nimica pentru mine ea nare de Tubit,
Tristarea'mi e răpaos şi ea mi-a căzut parte
Din. mina ce viața ghimpoasă mi-a urzit, :
Acum e miezul nopţii !.. Natura toată tace!..
Aşa! Dar dela mine odihna a lipsit,
Eii văz că vine ziua la cei ce dorm în pace;
Razile el pe mine tot astfel m'aii găsit.
.
Puţine sînt la număr aceste lumi de stele;
Mărimea lor e mică d'oiii vrea să socotesc,
Să fac asemănare cu chinurile mele;
-

Să spuiii-ca ce răstrişte pe urmă mă gonesc.

Te

Vorbind apoi de nădejdea ce se «precurmă» de moarte, poetul
continua (la 1832):
Te pling Yudită matcă ! Te pling
o scump părinte!
Cu lacrămile-acuma durerea-m! aromez :
Dar numele acestea, aceste nume sfinte

Răbelă o deşteaptă, o 'mpunge,

.

o turbez,

De-atunci sînt trei erni, acum sîntem în a patra primăvară
(la 1863 într'o «frumoasă» primăvară) :
Peste puţină vreme o tristă păsărică
Va face si răsune acel jalnic crînguşor,
Va spune că durerea (cu toate că e mică)
Şi mil de suveniruri pe dinsa o 'mpresor,
pr
.
O ştiiil E sora Procnit ce plinge despărțirea;
Natura desfatează cu glasu-t plingător,
- Ea. face în tăcere s'asculte toată firea;
Şi eii ascult!,.

Dar

mie

mi-e

de dureri izvor!

—
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pe

Fatala lume! soartă | A altora 'ntristare
„Acet ce nu se 'mparte de dinsa, o Yubesc:

Ascult eii cu plăcere gemete, suspinare,
găsesc.

În relele streine petrecere

A

Ei nu sînt Slomilă; dar cat singurătate;
Întocmat ca şi dinsa lumina eii urăsc,
Lumina otrăvită de reaua strîmbătate !
Ca dinsa dar în frunze, la umbră mă tirăsc.

De ce glasul meii n'are a lui Orfeii putere.

Dar... ce să fac.cu dînsa, căci Piuton asurzit,
Caăct Cerber nu ma! Yartă de el apropiere, -

CăcI basmele acelea cu veacul aii perit 1),

si

o

Cină sufletuint s'asoarbe că am, că e 'nviere,,
Cind

văz acel

este în vect nemuritor,

EU

Atunci plină de raze în mine-o mingiere de lumină,

Luceşte

adoarme

:

dor:

al meii

Dar cînd nelegiuitul îmi smulge fericirea|
SA nu știii de e moartea
Atuncea

văz

că.

piere

prieten sai duşman,

omul

ca

nălucirea,

Ca rîul ce se 'plerde în vecinic ocean.

Părinţii met odati ati fost şi el în lume!
Aă fosti

Dar acum unde?..

ah!

nu ştii unde sint!

Şi ce mt-aii lăsat mie? Nimic decit un nume
Şi-un trup ce se va duce ca pulberea în vint.

Poetul ştie că şi el va muri în curînd, că soarta numai
prin moarte o va învinge, şi-așa, sfirșeşte el,
Şi pasurile mele la el voiii îndrepta,

adecă la părinți.
Şi a vieţii tatnă în moarte voiii afla,

versul modificat mai tirziă, este mai filosofic și mat puţin biografic decit cel :dela 1832. Cel dela: 1832 esplică fundamen-:
- nimic de
tul tristeții poetului cu o claritate care nu mai lasă
popoetul
ce
de
bine
mat
înţelegem
să
face
dorit şi care ne
menește numai. cu durere de copilăria.sa şi de ce pomentşte

atit de des. N'o mai putea uita!

-

ă

1) Înţelesule că şi el s'ar duce la Hades după părinți, cum s'a dus
|
|
Orteu să-șI âducă.pe Euridike.

—
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dela 1832

Aşa se completează icoana lui Alecsandrescu
8)

În

ale

următori,

anii

căror

se

poezii

adună

în bro-

din trăsăturile fundaşura dela 1838, „nu se schimbă nimic
espresiunea lor este
Numai
lui_emoţionale,
mentale alevieţi!
:
mai variată şi mai originală.
în_CauRugăciune,
în
găseşte
se
| Religia lui ... eticizantăDD
EYi
zeu?
delaŞi în_C Pițirul. Ce-i cer
să doresc

Fă

de

obşte

bine

al omeniril

|

—|

mai cere însă şi
[dealele lui etice s'aii lămurit. De ce
ni? Le, vede
împli
ă
poat
le
"ajutorul supranatural, pentru ca să
ele! Răscătre
ul
drum
i
careștie
şi
doar destul de lămurit
nate mai
elimi
e
strof
a
punsul cel mai clar ni-l daii iarăşi cîtev
12 continua
tîrziăi din frumoasa:

la început așa:

Meditaţie

care după

strofa

ii

slăvită ;
Cinstea d'a face bine e negreşit
i duşmani,
Frumos e să duci moartea Var binelu

Să scapt de asuprire o patrie Tubită

i

Şi să adapi pămintul cu singe de tiran).

juca de-aici înainte un
Cuvintele patrie şi tiran încep a
rescu.
mare rol în versurile lui Alecsand
Dat cine e acela, pă care conștiința ,
Îl va erta să spue că or'la ce-a lucrat a
Pentru

obştescul bine T-a fost toată. silinţ

t ?
Că la folos în parte de loc n'a cugeta
Ei

mă

gindesc

adesea Vatiţi morţi

fără moarte,

c
Văz că Pacele fapte prin care se slăves
poarte
Pricint deosebite s'a întimplat să-l
c
Şi virtutea pornită de patimi o găses

Poetul n'avea încredere în om!
cereşti,
«pentru nimic>, ca duhurile
atunci la ele

e

n e

re,
Tot scoposul le este sîrmana omeni
esc,
Şi ajută de obște pă cet ce pătim

ar î,
elui ; ori a unde at
le - soar
ca raze
sînt
tea
e ea
Duhurile. : aces
...
A
însă rar i s'a
7
:
.
(fum
ii»
nir
ome
ii
cero
sînt în patria lor; ele sint
pir
d?
întîmplat să-i găsească. în istorie, a”

i

a

a

Dc

De

_

Dubhurile care fac binele
se nasc foarte rar, dar

soarta omeniri

din

suflet m'am

miîhnit!

«transcendent». a cărui
La capătul vieții— moartea şi acel

—
lipsă din poeziile
un cusur;

în

15 —

lui Corradini „Alecsandrescu

viață—patimă

şi egoism

o .remarca ca

incorigibil:

Cum

n'ar

cere sufletul. religios_ajutorul celui de sus?!- Cum n'ar fi .Augăciunea lui Alecsandrescu tot atit de umilă şi devotată ca și
un psalm?! |
Ea
——— Viaţa este. tristă. Poetul o descrie cu aceleași colori ca
„şi pînă la 1832. Ce-i pasă deci dacă Barca lui se va înneca
în mare?

Nu are pămintnl talazuri și mai cumplite, stinci şi mai

primejdioase?

A! Martur Yaii p'acela ce asprele ursite
Viaţa de durere și chinuri Y-a ţesut.
Sală Yubită barcă! Nimic nu te opreşte,
Aerul

este dulce,

tot sgomotul

e mort;

Nădejdea ţine cirma şi cerul ne zîmbeşte:
Sub toata lor lăţime no nu vom găsi port?.

|
Cum dintr'un Rembrandt nu-i permis să iei o umbră, așa
nu-i permis, dacă se 'ngăduie comparaţia, să le iei nici din
Barca ori din alte poezii ale lui Alecsandrescu, pe care cei

din vremea lui le admiraii în forma ce-o restituirăm Î).: .
Dar în schimb vom restitui și acele. motive care începeai să-l mîngie întru cîtva pe poet. Numărul lor sporeşte
față de cel din ed. 1863 îndată ce luăm în cuvenită băgare de:
seamă

d. e. a 5* şi a 6* strofă

din Candela

dela *1838.

La

1863 nu se. mai vorbeşte, ca la 1838, despre o mingiioasă egalitate între soarta tuturor oamenilor:
Atunci ca
Cind sînt
Veacurile
Ne arati

şi acuma, viața neplăcută!
la răutate tiranil mărginiți? .
staii față şi vremea cea trecută
atiţia slăviţi nenorociţi !

Dar vecinicie

p'are nici

chfar

nenorocirea,

Omul de or-ce treaptă e ca un muncitor
Ce )a sfirșitul zilit şi-aşteaptă

.. .

răsplătirea,

ntocmat ca sîrmanit şi împărați! mor!

În epoca aceasta
goste.

în

În Barca

Inima

pleacă ...

poetul

are şi altă

caută şi sperează,

mea
Amorul

e

tristă
acesta,

plinge”

mingăere,

în F/za

o

despărțire

Elisa aceasta,

Lă

1) Vezi d. e. felul cum o aprecia

timpurie,

pe care n'o

dovedi cine-a fost, are un mare merit pentru

o dra-

a găsit fericirea,

el

putem

Alecsandrescu.

Universul la -locul citat,-
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Ea l-a ferit de-o. sfişiere
aprecia meritul ei, trebuie să
cind strofele: ş, 6 şi 7 din
hipotetic— că are aceeași
sueaii

mai mare a sufletului.
recurgem iarăși la ediţia
Așteplarea despre care
origine amoroasă ca”și

Pentru a-i
dela 1838,
credem—
Eliza, glă-

așa:
Inima. mea întrinsul ) nouă puteri găseşte.

Deasa. despreţuire corajul umileşte. *
Poate fără aceasta şi-al meii ar fi slăbit.
N'am văzut nedreptatea de drepturi întărită

Cu cuvîntul puterit asupra mea porniti,
Şi însuși neştiinţa destul nu m'a gonit?

Ic proata

tiritoare

stă c'o frunte

semeaţă, .

Colo ipocrisia de două feţi măreaţă
Subt 'masca de prieten se cearc'a mă prăda.
Dincoact îndemnul firil trece de vină mare:

Dă ce vintul să sufle şi pasărea să sboare?

-

Mm

Şi cine f-a dat vote p'în frunze a cînta?

Dar unde mă împinge zadarnica-mi pornire ?
Or-care cugetare şi or-care gindire
Izvor e pentru mine de mar nemulțămiri,
Inima mea e 'ntocma! ca acele ruinuri”

Prin care nu poți trece făr'a ginai la chinuri,
La oameni, la căderea trecutel străluciri.

unei dragosti.
_" Aştebtarea este un incident din. povestea şi Cilnele sal.
Fericirea
— 38
Mai rămîn— din ediţia dela 18
at, că pot

reserv
datului, Ele mi se par că sint, ori şi mai
nătoare. Feriasemi
e
inent
senti
de
e
impus
eri
tece drept asoci
cu Înima
tului
solda
le
cirea ar corespunde cu FE/isa şi Cirne
!
mea e Iristă.
ceva mai
În resumat, epoca dela 1842 pină la 18393_este l dela,
tînăru
peste
mult
veselă, Intelectual poetul: s'a înălțat
modeste, i-ai
1832. Viaţa-i militară şi politică, deşi aii fost
şi l-a ecspus
temut
făcut
l-a
a
Fabul
liră.
la
adaus strune nouă
«eroii al
devie
să.
lupte,
la prigoniri, fiindcă a încercet să
dețării
ile
graniţ
între
ul
'gind
omenirit>, mărginindu-și însă
cam
viaţă
O
armată,
ocamdată. Avind însă, după dimisia din
riseşte el însuși pela
mărtu
ne-o
Causa
puţin.
scris
a
ă,
ezat
neaș
1842 în Epistolă către Dona :
oament străluciți !
Ei, să-ţi spuiă, zzu 'nzeleg bine cum ășul
a
iţi.
nenoroc
Producea fâră. 'ncetare cînd era
”
eri
Pentru mine griji, necazuri, trebuinţe, neplăc
Sint izvorul

nelucrări! şi al vecinicel

1) Adecă în amor.

tăcert,

—
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c) Mat sus am admis, dar numai hipotetic, că F//sa,
Barca, Aşteplarea şi Inima mea e tristă pot să fie produsul axey

|

dragosti, Această hipoteză are de urmare că pentru Emilia, care

apare

in anul

1839

ori

1840,

trebue

să admitem

alt ciclu de

poezii pe care avem: să le căutăm în ediția dela_1842.
Fiindcă d. |. Găvănescu s'a oprit și la această” chestie,
Y amorul lui Alecsandrescu, mă opresc și eii puţin
la ea.
SS Înrorespondența poetului cu Î. Ghica se găsescși în __

această privinţă citeva” Tiirtitisi

,

Toate Sint însă fate de

“erele, Găsim _fuţie de femei ŞI în” jurul lor un Sentinient
cald, căruia nu ştii cuni ST ZIcr: dragoste ori prietenie bună?

—

Astfetdela-intita—scrisoaie-ce-sa-păstrat (din 29 lanu-

arie 1842) vorbind de:o escursie In societate plăcută la moşia
polcOvnicului Odobescu, poetul găseşte loc”și îndemn să
scrie
cuvintele: s— te unești cu mine la părerea că diu toate
ilu.
ziile vieţii cea

vesel, dar —

mai

adincă

ce poţi

este femeea» 1).

conchide

])e aceea

de-aici?!

În

mergea

același timp

el

spune cuvinte foarte clare despre o Elencă care-i
inspira alt. :
„SE de doruri şi care nu arc a face nimic cu sfera luminoas
ă, în care
$e simţea îndemnat să vorbească de a încile iluzir ale
vieţii 2).

În acelaș timp în care
s€ afla, cum 'se pare, între îngeri puri
şi îngeri căzuţi şi nici unii nu-l lăsa rece, Alecsandrescu mai
scriea despre amor și mărturisirea 3):. «Dar ce să zic, asta
este o boală deîns
care
u-m
am i_
fătimit adesea și prin ur:
mare sint iertător pentru cei ce se află în asemenea stare»Cuvintele din urmă aii oarecare importanţă.
Pină la 1840 ad4. miteam după scrieri că poetul a cintat două ampruri, dar s'a
ţi"nut departe de gindul de-a epuisa şi literariceşte toate situaax fille lor. Vorba dela 1842 ne face să conchidem că amoruril
e
“O.-poetului

Sk
N
Q

aii fost mai

multe,

căci a pătimit

Simţit adesea, ce va fi gindit adesea, se află
care, după impresia ce fac, par că s'aii
a două dragosti, In tot casul saici odată
= pe departe legăturile acestor intimplări

| GJ

aceea

nici conclusii nu putem

face cită

adesea»: Ce va fi

condensat
născut din
poetul “nu
cu poezia
«Vreme

în poeziile
întimplările
indică nici
sa, Și de

.

aceste chestii

nu vor fi luminate de alt material arhivâfetoră tradiţion
al. * 47
Cu idei de dragoste își presărăATăcsandrescu şi
mai
tirziii destul de des scrisorile. Odată nişte pantofi
i-ai vorbit de Ghica şi ci-aii întăritat jaluzia>. Prin Martie
— Maiă
Te

1) Săisorile, f, 1.
2) Despre Elenca vezi f. 4 ets.
*
%F.9, Același timp=STuni Iauuarie—Aprilie

:

.

i

WD

i Sa,Sa
J

LI

i

CATA

."uvr

„

*

A

a

1842,

62204

|

|

i
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Rijnoveanu dela Iași îl preocupă, dar el nu spune
3
— Maria
184
nimic mai grav decît: că-i pare răi că n'a venit la Bucureşti, «căci
aş fi dorit să o văz». În acelaș timp aruncă lui Ghica la laşi
o vorbă 'pe care n'o putem reduce însă la nimeni: «Recomandează-mă la suvenirul afurisit? și al celorlalte cunoştinţe.»
Evident, afurisita care se afla la Iași îl va fi năcăjit cumva.
Cine va fi fost afurisita?! Eufrosina Ghica: care trăeşte tot la
laşi asemenea nu-i este indiferentă, despre ea i-ar plăcea să
audă ori cît vrea să-i povestească amicul săii, pe care-l roagă
să profite de fiecăre ocasiune pentru a-i aduce şi ei aminte
de

Dar

el!).

poţi face de-aici?!

ce conclusii

Din corespondenţa lui cu Ghica, deşi! este intimă, nu
fi
putem scoate deci nici o lumină asupra fiinţelor care vor.
nAlecsa
ţinut
a
care
la
e»
«nimfel
1%40
1837—
anii
fost prin
drescu. Elisaşi Emilia rămîn şi mai departe necunoscute. Astfel
pentru multă vreme, poate pentru tot-deauna, vom fi nevoiţi
să renunțăm

material

la acest

pentru

esplicativ

şi

biografic

„namear a

oara

E

amem

mama e ma ae

să
poezia lui erotică Din causa aceasta mi se pare zadarnic
dela
i
poetulu
viața
și
vedere
de
punct
acest
din
z
mai cercete
1842—1843 încoace,
neînsemnate,

Alecsandrescu

se afla pe

rar ai

stare

întro

1842—1844

la

a
despre care putem crede că a fost relativ cea, mai fericită
DE
vieţii sale.
sub
„Literatul oposant . și 'n preponderanţă satiric de
d
Vorbin
spera.
a
iluzii,
face
a'şi
domnia lui. Ghica incepea
nile
minăsti
Ghica
cu
vizita
care
în
timpul,
despre
târzii
mai
Munteniei

(lulie

el însuşi

şi August 1842)

că acele

spunea?)

mai fericite.»
timpuri eraii timpuri „deiliizieşi prin urmare
să
Ele coincideaii cu o epocă în care literatura începea
răsufle

wie

mai uşor.

Alecsandrescu

însuşi

5) Am
1842 el sâriea lui Ghica:

şi te rog

că nu şti dacă

să-I răspunzi

dup

că nu». Bibescu,

care

răi trebue sc sout în TaŢ

avea

În Noem-

simţea

așa.

subt

Domnia

văzut răvașul lui Donici

poeziile vor avea soarta, ce ati avut sub

pna ae mag nara

sint

Graţie împrejurărilor amintite şi a altora cevom mai a-

d)
minti,

epocă

această

pentru

Indicaţiunile
-

nemiloasa

Ghica.
părere

viitoare

nădăj-

Dar

că poetului

ca-i poet răă și-o spused. e. lui

de valoare. Sub
Genilie, avea destulă atenţie -pentru iterații
și anume încestatului
slujba
în
iar
el Alecsandrescu întră
1) F. 18, 25, 27. 36.
_
2) F. 45.
3F. 17.

,

:
Di

.

pi
>
i

.

m"

e
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pind (1844) ca şef al mesii II a jelbilor
secţia I-a a secretariatului statului.) -

şi registraturir, din
i

Coincidenţa disposiţiilor sufletești ce-am

zarea poetului
putu

întrun

să părăsească

post

care-l

amabilul

mai

azil ce-l

pomenit

cu aşe-

uşura de griji,

găsise

pină

în

a

încit'

1844

ă

la

tatăl lui [. Ghica, găsi un sprijin fericit şi în mișcarea generală-literară de atunci. Lumea se trezise. O mulţime de cause
cunoscute făcuseră ca pe la 1842 «spiritul rominismului să
înainteze cu repejune în principate». Junimea, neputînd concretisa
încă de-ajuns de lămurit şi real ce visa și de altă parte nefiind nici liberă, sai, vorba lui - Rosetti 2), fiind împinsă
spre acţiune şi totuși împedecată, «îşi închipuia că tot ce
poate fi mai frumos și mai lesne pentru dinsa este literatura
şi mai cu seamă poezia», Curentul era favorabil ori cărei producţii. Boliac, Rosetti, începătorul Bolintineanu erai “apreciaţi.
Mai puternic și mat în vîrstă de cit ei, Alecsandrescu sebucura
de-o vază mai mare.
.

Mişcarea aceasta se întrupează la Bucureşti într'o soczetare
literară
o
Literaţii moldoveni plănueaii încă de pe atunci Proză:
sirza. Alecsandrescu se interesa şi de mişcarea din Moldova.
ncă din Noemvrie 1842 el scrie lui Ghica 4): «Aştept cu ne-!
râbdare numărul 1 al jurnalului vostru. Dar îmi pare cam
săi că o să văd și versurile mele care aţi fi-făcut mat bine

să nu le tipăriţi,
profita mult din
2)
3)
în Steaua
3)

căci nu plătesc nimic., Nădăjduesc că voii

crzica q.Îni Alecsandri pe care

ecsagerează
- abia

în

te însărci-

Almanahul statului pe 1844, p. 98..
.
E
Vezi caracteristica-! dare de samă asupra poeziilor lut V, Alecsandri
Dunării dela 14 Februarie 1556, p. 59 ş.u.
«
Cred că dl V. 4. Urechiă, Istoria scoalelor 11; p. 268 şi 329
partea luf Alecsandrescu

Pășirea (p. 16) societatea
1544,

cum

admite

din

lucrările

SocieăţiY literare,

zredue. să se fi întemefat
dl

V.A.

Urechiă

după

în Octomvrie
Foaia

pentru

După

Pro-

1843,
minte

nu -—
(din

1544, No. 9). Printre membri! erai Tel, Voinescu, Boliac, Laurian, Eliad, BăIşescu, dot Golesti, Urian, Negulic!, Anagnost, Predescu, Filitis, Bolintinean,
N. şi C. Bălcescu. Propășirza spune că cele ma! multe desbateri sati ținut asupra limbil, căiindu-se o limbă literară, că soarelele acestea ai făcut mare
sgomot În capitală şi că cstăpinirea ne lasă în pace, căc! politică nu vorbime

şi adaoge: <De multă vreme nu sa văzut la not o adunare regulată şi hotărîtă de vr'o două zec! tineri.» Cu toate acestea Alecsandrescu a fost rezervat,

cel

puţin

Voinescu

la

început.

se adună

El

scriea

in

?n toate mYercurile

16

Noemvrie lu!

Ghica

un fel de societate literară

lacomi de slavă pr. esc aplause și şuerături: ei pînă
du-mă de cele de :€ toilea.z
i
Par,
aș
ma-i

7

ţ

(f. 46):
unde

«La
autori!

acum n'am fost temîn-

.

—

90 —

nez să-l imbrăţișezi de trei ori din parte-mi.>. Versurile lui
Aiecsandrescu apărute în numărul întîi al Propășirei sînt fi
ceasuri de mîhnire. Să fi fost ele tocmai versurile trimise
încă din 1842?
IE
”
Ă
Alecsandrescu va scrie în curînd şi pentru Zoaia din
Braşov

şi va fi reprodusşi

cetit pretutindeni.În această

epocă

elnu produce deci numai bucăţi neperitoare, ci prin răspîndirea lor cîştigă şi înriurirea cea mai mare, înrîurire ce-a rămas de-atunci nedeslipită de operele lui.
„5. Pînă aici amarătat care sînt, după părerea mea, cîteva
direcții în care au să se îndrepieze cercetătorii ce se vor simţi
dispuși să muncească la o esplicare şi la o biografie completă
a lui Alecsandrescu. De aici inainte voiiă intra într'o serie mar
lungă de amănunte privitoare la viaţa oră.la operele lui, amănunte indiferențe pentru aprecierea estetică, însă de preţ pentru
istoricul literar.

.

|

"

Ele servesc uneorila ficsarea momentului şi la esplicarea
condiţiilor din

care

aii răsărit cutare

ori cutare

operă,

alteori

la precisarea epocei în care poetul a dat preferință unui gen
de scriere faţă de altul; toate vor fi îndreptate în contra desnădejdei cu care s'a pronunțat d.e. d. I. Găvănescu, cînd a
vorbit despre «datele causale necesare la esplicarea mulţumitoare .a operei artistului»,
|
D. 1. Găvănescua
zis anume!): «Critica noastră nu poate
să ne orienteze în taina intimă a causelor ce aii pricinuit
cuţare producţie lirică saii satirică a lui Alecsandrescu, bunioară.

În ce

împrejurare

a scris

el d.

es.

celebra

poezie

Anu/

16703 Ce l-a determinat la aceasta? Ce fapte recente, ce
planuri, ce lupte, ce îndemnări? Cu ce ocasie a scris el spi- ritualele lui epistolei La

ce. eveniment
-se raportează

cutare fabulă? Cine e «boul»

ajuns în post

mare?

anume

Cine

e

«ciinele> care numai cu cei mari egalitate vrea? Ce l-a făcut

pe Alecsandrescu anume să se gindească la «toporul»
şi fără coadă?

împrejurări
aşa

Sai,

aruncă

de adînc şi de

întorcindu-ne

la producţiile

sufletul

lui în patima

mișcător

în atitea

este Emilia, cine Elisa care îl inspiră?>.
ceasta

n'o poate

„D.

urmări

Î. Găvănescu

Elisa şi- Emilia, nu vom
putem

șți, pentrucă

descrise

arzătoare?

Cine

«Nu ştim nimic». cA-

critica noastră,

.

|

se înşală în parte. Nu putem ști cine-i

regăsi <boul> ori, mai bine, încă nu

ninen)

1) Op. cit. p. I3—14,

dragoster

poezii

cu coadă

lui lirice, ce

nu a. cercetat!

.
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Dar este o greșală enormă să crează cineva, că nu putem şti cpiwic» din ce lupte şi împrejurări a eşit Anu/ :7r870
ori în ce împrejurări s'aii scris epistolele lui Alecsandrescu
ori cutare fabulă ori cutare epigramă.
Nu-i vorbă, amicii și contemporanii lui. Alecsandrescu
nu și-aă făcut datoria de-a ne povesti despre vieaţa lui şi
raportul ei cu operele lui. E drept că nici azi nimeni nu povesteşte nimic,

deşi vor

mai fitrăind

încă martori de-a vremii

în care lucra poetul oră cel puţin depositari indirşcți de-ai
acestui fel de știri. Dar ceva tot ne-aii spus şi ei şi esplicări
putem şi sintem. chiar datori a încerca şi fără de spusele lor.
Pentru-ca încercările noastre să fie încoronate de succes
este nevoie să ficsăm cronologia lucrărilor, care-i întîia condiţie
mai ales a înţelegerii bucăţilor eşite din viața politică a ţării,
De

aceea

mă

voiii ocupa

Poetul însuși n'a
tipărite decit în vre-o

uneori

și de cronologie.

însemnat data

nașterii

poeziilor

zece cazuri şi anume:

sale
!

1840 pentru Anul 1870!)
1846 » O impresie închinată ostașilor romîul
ch prilejul revizie dela 22 Aprilie
1846 ?).
,
1853 pentru Znan destinat a se cînta la înauguraţia teatrul.

22 Aprilie
1 Ianuarie
18 Septembrie

1853:>

12 Februarie
14 Maiii
10 lunie

1857 >» Comete? anonsate pentru I3 Iunie 3)
18573 Răspunsul comete? 4),
1857 2 Une? necunoscute moldovence care

Cîntecul soldatului.

mi-a

cerul versuri,

') Anul 18go s'a publicat în Dacia Jiterară, 1840, p. 444—446, fascicolul pe Maiă şi Iunie, cu iscălitura; 55% Cdin B.... In ediţia a doua
a Daciet literare se află la p. 319—320.
?
2) Poesia aceasta s'a publicat ca foate volantă şi s'a tipărit la Rosetti
şi Vinterhalder, Se afli reprodusă în Zvale Zentru minte, 1346, 27 Maii,
p. 169—170. Aici lipseşte vu strofi, a noua (Așa în proaste capişti etc.) car:
se găsește în ediţia dela 1847, unde nu se află însă strofa finală din Foate.

Revista militară care a inspirat pe poet se făcuse cu prilejul uneTvisite
a prinţulut Moldovei, M. Sturza. A fost, scriea Cirierul rominesc dela 23
Aprilie <o revistă mare a oștilor din garnizoană.» Din atitudinea soldaţilor te
vedea că pentru eT «slujba e un amor, o artă», Discursurile ţinute cu prilejul aceleT visite

de

vornicul

Oteteleşianu,

de

I. Poenaru

şi

de

Mitropolitul

țărit vorbiseră despre concordie şi despre fraternitatea, pe care țările romînești
o cereaii de veacuri! Din aceste împrejurări s'aii hrănitși strofele lut Alecsandrescu.
) ApSrută

1) did,

în ziarul

Concordia,

nr. dela 29 Maiii,

nr. dela

13 Februarie

1857.

12 August;

1857

> O profesie de crediuză.

1859 > * Mării

Sale Domnului Alexandru
Jou I.

„Anul 1839. Pentru ziua intrării sale
în Bucureşti 1).
În ediţia dela 1893. editoiul mai ficsează după manuscriptul original două date.
1832. ÎnălțimeY sale Prințulu?. stăpinilor al Ioldovel
Mihail Sturzea pentru anul 1832.
:
14 Maiii 1857 D-ue? Principese Alexandrina Jon Ghica
(în ed. dela 1863: D-nei P. S. G.)2)
X

Cum vedem,

poetul

însuși nc-a servit foarte răi. A ficsat

date unde le puteam găsi și noi lesne ori la poezii dintre care
multe nu sînt de nici o însemnătate.
|
De-aici înainte trebue să cercetăm singuri, Datele însă
nu se vor mai putea stabili cu aceeași
chiar unica indicație cu putinţă va fi anul

siguranță. Uneori
ediţiei în care po-

ezia se găseşte întiia oară. Alteori însă vom găsi în conţinutul
poeziilor criterii care permit o datare aprocsimativă. Apoi vom
găsi reviste și ziare, unde aii apărut. De citeva ori ne
vom folosi de amintirile lui Ghica, odată de două ori de scrisorile lui Alecsandrescu către Ghica. Astfel vom micşora nu-

mărul acelor poezii care pină acum nu puteaii fi aşezate
tr'o cronologie sigură.
.
acum

în- :

Ei voiii arăta resultatele la care am putut ajunge pină
lucrind în această direcțiunce,
Cronologie și înrîuriri şi încercări de esplicără sint ex:

puse împreună. Dintre înrîuriri am ales citeva mai puţin cu“noscute, căci d. e. despre Lamartine, Boileau, Lafontaine,
Byron ştim cu toții că l-atiinfluențat
pe _Alecsandrescu..
„.
a) Despie îriceputurile lui Alecsandrescu avem o mărturie .

foarte. interesantă a lui Eliade
meritele adevăraţilor

Sandrescul

Rădulescu î). Vorbind

despre

boeri romini_el zice, între altele: « Alec-

Grigoriii în casa banului

Grig. Băleanul luă primele

inspirațiună poetice ŞI însăși patriotice». "Cine ştie acum

ce a

1) Evident scrisă înainte de $ Februarie, cînd Cuza intră în București”
Eii am găsit-o întifa oară tipărită la 21 Februarie în Saua Dunării, Zimbrul
și Vulturul,
2) Ediţia dela 1593 întregeşte şi alte cîteva titluri care ne pot servi ca indicaţie unde se mat găsesc — probabil — amintiri despre poet, poate şi cite-o
scrisoare a lui,

3) Jssachar, p. 44

-- 93—
fost Băleanul,: cine-și aduce aminte ce parte a avut el în mişcările politice din epoca regulamentului, cine nu uită nici pre-.
ocupările sale pentru facerea unui dicţionar al limbii romine,
"poate

să-și închipuească

cu ușurință

de ce natură

aii-putut

fi

înrîuririle lui Băleanu asupra lui Alecsandrescu!).
Dacă «primele» inspirațiuni pe care, după Eliade, le-a înriurit Băleanu, sînt cele din broșura dela 1932, atunci trebue,
să adaogcă întiurirea lut-se— poată” reduce la un indemn, la
o încurajare

de-a scrie patriotic

ori în sensul

literaturii la or-

dinea zilei, de oarece se poate. dovedi că ele ai: suferit-şi-alte—
înrîuriri după a_căror subtracţie puţin ar mai răminea de
atribuit Tui Băleanu.
—
Să cercetăm acum și cronologia poeziilor tipărite la 1532.
" Aici ne stă în ajutor Ion Ghica. Ghica ne spune anume că"
atunci

cînd a făcut cunoştinţă cn Alecsandrescu,

poesia Adio a
fabula

acesta scrisese

_Zirgoviște şi. că tot cam pe- atunci “scrisese și

Va poiul_ pre icator._
spune

insă

că_a_cunoscut_ps

Alecsandrescu

- «canr
pe” lă 1831, Ta Sf. Sava» unde Valet deschisese 0
__ clasă-de-lioibă-tranceză” Şi că” Alecsatidrescu venise «în primă-

vară» la Vaillant'?). Şeoala- de limbi franceză a lui Vaillânt;
“âvînd”o”clâsă de gramatică și alta de literătură, s'a deschis
însă dela 5 Mai 1830 3, în «casele lui Pană, lingă hanul Grecilor>. La Sf. Sava limba. franceză se întroduse abia în 1831,

la sfîrşitul anului, dar nu cu Vaillant, ci cu profesorii S. Marcovici şi [. Popp +). Vaillant îşi deschide pensionul săii dela
Sf. Sava abia după 1 Maiiă 18325). Descrierea
a lui Ghica despre
învăţătura dela - Vaillant “se potriveşte cu_ce spune--Curie:
ii] românesc despre Clasă” de "literatură din casele lui Pană.
Ghica-greşește dâăr locul, dar anul şi anotimpul nu-l greşeşte%).. Era deci în” 1831 primăvara şi” Adio Ja Tirgooişte
era scris |

“

Data aceasta este foarte apropiată de

20 ''Martie__1830,

cind a apărut în Curier celebra poesie a lui Cirlova » Razele
Jingsovişie, și. de 5 Mail, cind-totâăcolo a apărut „Păstorul

1) Zâid.,

p.

75:

77

—

79.

Băleanu

a murit

la 1542,

îi

2) Z. Ghica, Scrisoarea reprodusă în fruntea, ediţie! dela 1893, p: Oşi ii.
3) Așa anunță Curierul dela 1 Maiii 1830, p. 56.
4) 7, A _Wrechia, [storia școalelor,| „_p:_145.

5
,
timp,

Vegi

şi p.

108

Jbid,, p. 105.
&) Acestea coincid cu toate celelalte date biografice ce se ştiii din acest

y

—

24—

„întristat, Păstorul i se “năluceşte și lui Alecsandrescu cînd scrie
în Ade,
Pe monumente

trece păstorul șuerind,..

*
Este sigur că unele din' primele indemnuri ale lui Alecsandrescu s'aii trezit la _cetirea lui Cirlova şi — în general
zis
— a

literaturii care se făcea

de

pe

la

1827

în

jurul lui

Eliade, al societăţii literare și al Curierului. Dovedirea acestei
afirmaţii este însemnată şi pentru ficsarea vremii de cînd începe a scrie poetul.Astfel Ghica ne mai spune că Alecsandrescu știea pe atunci.
pe

din

afară

toate

poeziile

pe care

[.

Văcărescu

Iepure”

icase întPo
ȚITA”
sornicul - îndreptat, Oda *
la stema fără, Primăvara amorulu? etc.» Broşurica este bine
cunoscută 1). Decit în broşurică se găsea Primăvara amorului,
dar nu se găsea nici Oda la stema ţării, nici Ceasornicul îndreptat. De unde le ştiea deci Alecsandrescu? Ceasornicul apăruse în Curierul romînesc dela 21 Iunie (3 Iulie) 1829 și
Sudt pecetea ţări? tot în Curier la 26 Ianuarie 1830.
Tot la 1830 a apărut o_cărticică a. lui. Eliade? ..Ea cu'prinde-

crizțăcute_€

literără
Ea

este: începătură Fimartinismului

cle!

îii_literatura_na6a-)

Stră_ş şi una din cărţile
a căror înriurire_ ideală _și_ “stilistică _a:
“Supră “poeziilor dela 1832.>ale.lui Alecsandreșcu.se_poate dovedi” uşor printe'6 comparaţie. Fireşte nu iîrebuie să uităm că

traducerile acestea apăruseră și mai nainte, isolat?).
i Byron l-a influenţat din capul locului pe Alecsan.
drescu, ŞI Byron -a fost însă cultivat mui întii tot îi adaosul
Iterar al Curierului (nişte broşuri ce apăreai lunar). Aici, la
Byron, putem precisa și mai bine. Anume. În ediţia lui Ale.
csandrescu dela 1832 apăru Adio al lui Lord Byron la soția sa,
o traducere.

Alecsandrescu

nu știea englezeşte şi n'a tradus di-

„rect din Byron. De-altă parte traducerea lui se foloseşte foarte
|enult de tecstul unei alte traduceri a aceleiaşi

bucăţi,

dar

în

a

1) Poezi? alese din ale D. marehiă logofăt Î. Văcărescu,
el o anunță

Curierul

din

2$S August,

1830. Apariţia

2) Afeditațit poetice dinteale lut A. de la Martin. Traduse şi alăturate
cu alte bucăţi originale prin D. 1. Eliad. 1830.
3) Vezi d. e. Curierul dela 23 Oct. 1829 și22 Iulie 1$29. Eliade susţine
(3. 1830, p. 127) că şi /userarea lut Cîrlova a fost inspirată de Ssugurăfatea
ut Lamartine.

7

a

proză, iscăli Să CE. şi publicată îîn Curierul dela 3o Martie
18301).
În ediţia dela 1832 se afla şi o poezie Prieteşugul pe
care o reproduce ediţia dela 1803. Prieteşugul era o temă cu
care și Curierul se ocupase pe-aceleași pagine pe care eraiă
tipărite Ruinele

'Tirgoviștei de Cirlova.

Putem

deci crede

că

şi macsimele Curierului vor fi contribuit să 'ndrepteze gindirea poetului spre acest subiect pe care poetul îl va fi întii:
nit de altfel și 'n literatura

Cine era prietenul
simţimîntul

curentă,

Aici

căruia "i-o adresa

meii e lămurit

că

Ion

să ne

oprim

Alecsandrescu?

Ghica

era“ acest

puţin.

Pentru .
prieten.

Ghica ne spune anume că el s'a împrietenit cu poetul într'o
primăvară, Prieteşugul spune acelaș lucru despre prietenul nenumit

al poetuluio spune

în strofa a

treia.

Coincidenţa

n'ar

fi chiar doveditoare. dacă nu s'ar confirma prin mărturisirile de
maj tirziii ale poetului. Așa el numește?) odată pe Ghica «cel
mai bun și ce/ ua? vechiii prieten al meii». De ce n'am admite
deci

că despre

el trebue

să fie vorba

și'n cea na? veche poe-

zie în care Alecsandrescu vorbeşte întîia oară despre prietesug? De-atunci încă sentimentul acesta a luat la poet acel caracter pe care-l descrie (1844) lui Ghica şi relativ la Ghica
așas): «Eii sînt ialuz în prieteșug ca și în amor şi nu voiii
ca acest dintiiii sentiment să aibă soartea celui din urmă, a.

decă să fie biruit de simţirea ce insuflă un noii obiect».
În

chipul

acesta”
se” turninează” Tot mat binc” atmosfera

literară şi împrejurările vieţii reale din care se iviră poeziile .
cele dintii ale lui Alecsandrescu..
|
Tot odată a devenit evident că întiiele înriuriri ce le-a
suferit el datează din jumătatea ă doua a anului 1829 și din 1830.
anul

Anul naşteriiliterare a poetului este deci, după_noi,
1820,4)
5 La 153 apărură Poezi? ale D. Grigorie Alecsandrescu,

tipărite la Karkăleki. Din cronologia și împrejurările ce le-au
produs însemn aici ce mi se pare sigur.
|
1) C.F. este C Filipescul, şetul instrucţiy publice care ceste tînăr bine
învăţat şi cu bune aplicări, se sileşte foarte pentru cultura limbit în care a şi
tradus cite va bucăţi din lord Byron, cum scrie D. Pastiescul în Curier, la 12 la- .
,
nuarie 1530, p. 340.

2) Scrisori, f. 150.
3) 15. f 40.
1) Insemn aict că la 1835
75 pagini.

“Traducerea

a fost

:
Al. a publicat o traducere /zira,

făcută

din anul

în versuri,

întit al societății filarmonice.

Gazela teatrul naţional, p. 32 şi Îesaclar, p. So—s1.

V.

_— 28 —
Data celor douii epistole din această ediţie poate fi întrucitva precisată. Intiia este Fristolă marelui logofăt 1. Vă- .
cărescu, la care

Văcărescu

a răspuns cu şase versuri!)

Ver.

“Surile lui Văcărescu sint datate din 24 August 1837. Epistola
lui Alecsandrescu este prin urmare anterioară acestei zile. Ghica
adaoge altă ştire. Epistola a fost scrisă intr'un ajun de Sf.:
Ion, pe cînd poetul ședea la Eliade în mahalaua Dudescului.”
Ştirea aceasta nu concoardă cu data răspunsului care nu se poate
să fi fost scris abia după ce-aiitrecut ani la mijloc. — A, doua
epistolă este Episfolă D-lui polcovnic Î. Cîmpineanul, scrisă, .
după cum reesc din cuprinsul et, pe cînd poetul eta cu-slujba la
Focşani, la vamă ori, după Ghica, înainte de a €şi din armată
şi după constituirea societăţii filarmonice. Epitola. esprimă
nemulțămirile care, aupă Ghica, l-aii îndemnat pe poet să-şi
dea dimisia. Putem aamite deci că va fi fost mai. apropiată
in timp de dimisie, aecit de celelalte îndicaţii ale lui Ghica.
Dimisia şi-a dat-o însă ceva mai înainte de 27 Octombrie 1837
şi epistola este anterioară acestei date și foarte probabil şi
apropiată de ea?).
.

1)

Colecţie

din poeziile D-lul
i
,

277:
Ce

ești, încă

din

marelul logofăt z

pruncie-ţi

pe deplin

Văcăreseu,

am

1838, p:

prevăzut,

Ca Orfeului, şi ţie cerul dar ţi-a încrezut.

Suflet dind la dobitoace, omeniret dat poveţi
Cele prea folositoare, prea plăcute, prea isteţi.
Nu lăsa dar nict odată lenea a te rugini
Şi acel ce ești cunoaște,

ca să te faci ce poţi fi.

2) Epistola” din ediţia dela 183$ are 14
dedicate Iul Patcui și aă- loc înainte de apostrofa

versuri
-

mal

mult, Ele sînt
”

Tu dar care-al zis odată cumcă neamurile 'ncep etc.
Demisiunea

este * notificată

în

Bulezin

gazeta

oficială,

-

1837, p.

208

astfel: «Potrivit cu raportul șefului oştirit cu No. 3531, Nol poruncim a se
slobozi din slujbă praporgicul Grigorie Alecsandrescu, cu toate că peniru fo-

losul slujbeY z7pza această punere la cale să se facă ma! dinainte. NO. 66 anul
1537,

Octombrie 27. (Urmează iscălitura M. S$.) Întocma! după original.»
În Analele Parlamentare ale Romîniei, vol IX, Pp. 236, este publicat
budgetul oștirii munteneşii pe .1837. Pentru curioşi însemn că Alecsandrescu

era trecut în el ca praporgie din polcul No, 2 cu cleafă întreagă pe tetramimia Ghenarie

şi” Maiă;

452; peste tot 2071

Yar din

tetraminia

lei şi 105 bani.

de

Septemvrie

analogon lei 414

bani

:

1

—

Relativ le epistola către Cimpineanul mai observ-că ea
„era a doua dedicație făcută distinsului patriot. La 1835: poetul
„îi dedicase Alzira, ca dovadă de respectul ce autorul avea
către acele”Ii6Bil& sentimenturi pe care «vremea și adevărul
le vor arăta urmaşilor.» Ideea aceasta poetul: o repeţea şi ?n
epistola dela Focșani scriind
Tu ale cărula ginduri. sint vrednici a se "nplini,

un vers înlocuit
incepea

mai

a se reahsa,
Ale

cărul

tirziii,

cînd pogramul

-.

lui Cimpineanu

cu

fapte

bune

sînt

vrednici

a se cinsti,

Cetitorul îşi aduce aminte de schimbările analoage, pe care

Alecsandrescu le-a făcut mai tirziii cu Anu 78640. Nu știii data
schimbării din epistolă. Ei o găsesc la 18471). Versul dela inceput
esprima nădejdi, ca şi dedicaţia dela 1835. La 1835 Cimpineanu

cum

era în special un nume «drag în gurile tinerilor romini»,

zicea Boliac într'o dedicație a lui 3), la 1837 Cimpineanu

se afla

în toiui

luptei

din obşteasca

adunare

care se ocupa

cu cunoscutul falș din regulamentul organic. Alecsandrescu
îşi alegea locul în luptă urmărind cu atenţie oposiţia naţio:
nală, sprijinind-o

cu armele

fabulei

și cu simpatiile

ce le do-

vedea pentru şeful .ei, între altele și prin. epistola de care am
vorbit. Cum n'ar fi scris Ghica Vodă resoluţia citată?! 8)
In-anul 1838 Alecsandrescu a publicat citeva poezii, a:
căror dată de apariție o cunoaștem.
Ele ai apărut în ziarul
România şi anume la 25 Februarie Fericirea, la 5 Martie Pu/1) Ediţia dela 1842 n'am aflat-o şi cu ea n'am putut compara.
=) Operile

lut C.

3) Mat am de
mat tieziii versurile

B,

1833,

observat
r

că

scrisoarea

cătră

Cimpineanu

a

eliminat

Mal bine voii pă o lină apă a mă arăta
Decît cu o barcă

slabă pe

mare

a înota,

Căci nimic nu desgustează atit pă un cetitor
„Decit

Autorul

mar!

suieturi

scrise

de un tînăr autur,

în modestia”sa se privea încă drept un începător!

Asemenea e
rată însuşi modelul
pastorală :

de observat că pomenind de Don Quijote, autorul ne ace imitează, cind îşi bate joc, ca şi Cervantes, de poesia

Şi nu ştii cum în vechime atîți mari biruitor!
Părăsea avere, slavă și trăea între păstori, etc,

—
Bea, calul şi lupul,
nele soldatului!)

iscălite

Nici Fericirea,

28 —
G. A—scu

şi la 28

nici - Ciinele soldatului care

cu numele întreg, nu aveai însemnarea

Martie Ci.
|
este

iscălit

de mai ti'zii că sînt

cimitaţii».

-

Fabula n'a fost retipărită nici în ediţia dela 1838, deși ar
fi putut să fie, căci volumul a apărut abia prin Decemvrie 2), deci
mai tîrziii, De ce o va fieliminat poetul? Ei crez că din causa unei
critice foarte severe, pe-alocurea chiar personale şi malițioase pe
care a publicat-o Eliade în Curier de ambe sexe 5). Eliade; profitînd de lipsa numelui “întreg, vorbi de cun poet necunoscut» şi
oprindu-se la greșelele de ritm vorbi și «despre monstfuositatea versurilor», Se poate că acest atac violent l-a făcut pe
poet să se lapede de fabula sa care de-altfel nu are un cuprins
original. Dar pentru istoricul literar acest incident o face prețioasă.
p
|
Alecsandescu a răspuns. Iată cum.
Mai întîi este absolut sigur că epigrama V din ediția
dela 1842 este îndreptată contra lui Eliăde, Epigrama pune
adecă pe Voltaire din ad să spună că pentru el este destulă
pedeapsă că

Vrăjmaşii lui Voltaire eraii Eliade
şi_Y, Pogor, a cărui
traducere a 10st îiidreptată Ori, cum striga Săulescu dela Tași,

muntenită de Eliade),
Altă

a

a a

— în Bucureşti, după cum vam spus,
Dol vrăjmaşiat mel ştiţi cum m'aii tradus,

critică, Ea
a

_

răzbunare mult mai arzătoare a urmat curînd după
se găseşte

în volumul

bula_Przvighetoarea şi măgarul.
Ce

se spune

despre

din Decemvrie. 1838, în fa-'

Fabula 'este evident literară.

viața și Ocupațiile

privighetoarei

mărturisire autobiografică a poetului;. versurile
Cu

toate-acestea

am

nădejâl

este

o

bune

De nu îţi pare lucru prea grei,
Za nişte regulă a te supune
Lund ecemplu cintecul meii -

!

se reduc la încercarea iui Eliade de-a-f esplica lui Alecsandrescu
1) Rominia era redactată de Aron
2) România dela 24 Dec.
1831

Florian.

3) Vol. 1, p. 238—252,
1) EI traduseseră /anatismul sai Aahomet proorocul de Eliad, Bucureşti
şi /fenriada de comisul V. Pogor, Bucureşti, 1835.
s

)

—

29 —

reguli metrice și de-a face şi el o fabulă cu același cuprins,
dar mai bună: fabula de cluat ezemplu» a lui Eliadese află
publicată în corpul ctiticei amintite;

în Sfirşit

mai

ca

avem

probă şi alt indiciii: prefăcutele plingeri ale fabulistului. naivşiret, cînd îi scrie lui Voinescu în ediţia dela 1842:
Tu ştii că am păţito, cînd am cercat a spune
Că versuri schilopite

nu crez să fie bune

Şi că de o cam dată no! nu ştim latineşte.
Ura neimpăcată,

ce ?n furia-l scrişneşte

A zis (ce urît vede a omului orbire!)
CA lupil, urşit, leit vorbesc

de stăpînire;

Că lupul e cutare ce judecă, despoate
Şi Ya după om

pielea

ca lupul de pe oate:

Că /elăda e omul ce dă povăţuire
Acâlor

care

umblă

pe calea de peire,

Că boul e cutare ajuns în treaptă mare
Dator la orce bine la oarba întimplare;
Şi "n sfîrşit că măgarul ce sbeară şi răcneşte
Este un

autor

jalnic ce prost

ne sfâtueşte!).

«Autorul jalnic> incepuse de vr'o doi ani
cum
cum

A

a ne

sfătui,

am arătât mai sus, să scriem, vorba poetului, latinește,
deocamdată nu ştieam!
« Privighetoarea» era, cum vedem, foarte aspră.

Ca să nu mai rămiie îndoeală că ea închipuea pe poet,
voiii aduce ca argument și o analogie. Alecsandrescu era foarte
conștient de nobleţa -sufletului săii poetic pe care într'o poe:
zie de mai tîrziăîl numește «sfint suflet>. Cind s'ascundea
personal în vr'un animal, şi animalul trebuea să fie nobil. Astfel într'altă fabulă, tot.din ediția dela 1838, el s'a făcut lebădă.
Ghica scriind-tirziii (1886) amintirile sale, crede că lebăda nu-i
decit ce spune Alecsandrescu în pasajul citat mai sus din
scrisoarea

cătră Voinescu,

adecă

comul

care dă sfaturi bune».

Om care dă sfaturi bune este lebăda, fâră îndoeală, daracest
om era anume —.poetul! Contemporanii lui ştieaii prea. bine
acest lucru, Ghica îl va fi auzit şi —va

fi uitat să-l spună

3) Dușmănia lu! Alecsandrescu cu Eiiad nu sa mat potolit de
În scrisorile

căue

li-

atunct,

Ghica:Alecsandrescu înse:nnează niște svonuri rele (1842, Seri-

sori, f. 7), face apol critica citată în nota2 dela pagina 5 şi ceva mal nainte se
arată supărat că Ghica cere lui Eliad prin el o listă de cărți: «şti! că nu
sînt tocmaY prieten
cearta ce-a izbucnit

cu Eliad» (f. 24), După revoluţie este vesel cînd aude de
între Eliade şi aderenţil acestuia (f. 79). Cearta dela 186:

o vom pomeni
mal la vale, Mi:se pare de-altfel ct şi dintr'o pare și din
alta coborirea în decursul aceste! lupte a fost ma! întristătoare în acele poezil
pe care C. D. Aricescu le reproduce în broșura sa Satire politice,- o colecţie de
satire volante, p. 23—35.

murit.

Vaillant,

scriind

la

1844,

o spunea : +--ses fables sont

a

gentralement politiques et celle du Cygne et: des Cu.billats:
est empreinte d'une touchante philanthropie e d'une ingeriite
qui frise la sottise. Le Cygne cest lui et les Corbillats ce sunt
ses concitoyens>!1).
IE

ii

Fiind

din

așa,

este

Privighetoarea

lui Alecsandrescu,

pri

lesne a admite că elva fi şi privighetoarea

din

colipiâ

a_cărei

soarte corespunde vieţii

ori barza 'din Cordşi barza,

care-i O re-

pr

producere în alte împrejurări a Lebădei şi puilor torbului,
7
€) Procsimul volum de șoezii este cel apărut în Iași la
1842. Neputind să-l găsesc în bibliotecele publice din Bucu-

reşti, n'am putut compara tecstele poeziilor ce-aii apărut. aici
întîia oară. Voiii spune deci numai ce-am putut găsi.de spus

a

a

orientîndu-îdupă
nă indicaţiile ediţiei dela 1893 care
nează la fiecare poezie data ediţiei întii.
Alecsandrescu ședea in timpul acesta la tatăl lui 1.
şi acesta citează în scrisoarea sa o parte din poeziile
scris poetul acolo, într'o odaie peste drum de teatru.
areşeşte

cînd

pune

între

aceste: poezii

şi Miezul

însem|
Ghica .
ce le-a
Ghica

nopții care

a

m

se află tocmai în ediţia dela 1832,.pe cînd Alecsandrescu nu
şezuse la Ghica, unde el merge abia după Noemvrie 1837 (nu
ştim mai precis cînd).
Relativ

la Anau/ 7670,

poezia

pe care _d-l Găvănescu

n'o.—..

a

poate tesplica,—ştim-că-apăriis€_intiia_ oară în Dacia /rferară

(Maiii:lunie).—Poezia-era-etevoluţionară>;

_

Po

A

Ici umbre

o

De umbra
De

noroade

le vezi ocîrmuite

unor pravil! călcate, siluite

alte ma!

mici

umbre—

Cine nu vede aici— regulamentul

a
cea e e at ap
me creme e e me
mmm

e
aa
pa —_
Ta

de

organic?

Dacă însă păstorul ce tu ni-l vel alege
Va fi tot ca păstorii de care-avem 'destul
Atunci... lasă în starea-f bătrina, tirănie.
Pa

. v
Pui
Cine nu ar fi putut să vază aici
pe Ghica, despre a
cărui răsturnare se va fi vorbit şi care-a arestat?), sub acest
cuvînt, un număr de tineri complotiști între care se distingea

*

1) Za

Homanie,

DL,

p.

197.

Vaillant

vorbeşte

ca de

un

acestei fabule de o destituire de so emploi ă la chancellerie
despre închisoarea dela Gorgavi. Se persecuta— lebăda!
2) In Octomvrie 1840.

fapt posterior

d Eilat, Ghica

—

31 3.

Dimitri. Filipescu şi Nicolae. Bălcescv 2 Considerind că Anul
_7840 apăruse neiscălit şi că sfiala aceasta părea că tradează con-

ştiinyă unei vinovăţii, poezia a putut trece mai de grabă decit Ze.
băda, ca motiv de bănueală și arest; Alecsandrescu
a fost închis
III
=
=
laGogeani,în-capitală1).—
|
=
ati Te toată ediţia dela Iaşi se găsesc citeva îndicaţii.în corespondenţa lut Alecsandrescu cu Ghica ?).
Din punct de vedere cronologic este interesantă știrea
din 17 Martie 1842 că ceste za? mult de un an decînd i-am
trimis (lui Donici) manuscriptu.» Aceasta : ne îndatoreşte să

ce

considerăm poeziile zoză din acest volum ca “anterioare cel.
puţin lui Martie 1841. Deci anii 1839.şi 1840 sînt ânii în
care s'aii produs poeziile: Anu/ 71840, Prieteșugul şi amorul

Emilici, Cînd dar

o să guşti pacea,

Te mal

văzul

odată,

De ce suspin), Mingierea unel June femei), Mulțumirea, Viaja
cîimpenească, Epistolă d-lui mator Voinescu ÎI Bpistolă d-lui
Alecsandru Donici, Epistolă către Voltaire, Satira spiritului

mei,

Toporul

şi pădurea,

Elefantul,

Oglindele,

cățelul,

Pisica sălbatică și tigrul, Dervişul şi fata,

Mierla

şi bufnița, Cucul,

leuluă, Lu'ul moralist, Nebunia şi amorul,

Epigrame

(I—VPb.

şi

Dreptatea

Vulpea liberală,

Uleul şi găinele, Cîinele şi măgarul,

+

Ion _Ghica_spune

Câinele

că__Alecsandreșcu_eșise_(la _1$32)_ din

armată «casă se—poată—consacra-cu_totul__literelors._| Cum
ZP”
_Vedem-el-a-și-fâcut
aceasta. In 1838_cl_scoate_un_mic_valiat————

de_1&
poezii. în_care Jirismul și _săfira îşi ţin: cumpănă avind
capi acelaşi număr de reprezentaţi. În anii 1839 și 1840 liri-

cele sînt abia
7 faţă de poeziile satirice şi polemice care
sint 20. Literatura această polemică este și calitativ superioară.
* Mărginirea ei între anii 1839 şi 1840 ne arată în ce interval
al istoriei noastre vom trebui să căutăm eventual esplicările
ce se vor da.
—
„Se pare că Alecsandrescu care observa şi biciuia cu
- atita bogăţie de versuri, se săturase de lumea sa şi își fâcu deci
planul de-a merge la Iaşi, unde mersese I. Ghica. Alecsandrescu
ar .fi dorit să intre în «slujba administrativă sa judecătorească>; un post.la vre-o școală declara că n'ar- primi 3), Cînd
--

-1) In arest poetul a tradus J/eropa lut Voltaire. Ghica
nu-şi mal aducea la 1836 aminte ece s'a fi făcut acea traducere.» A fost
tipărită la 1847
şi anume cu fondurile asociaţie! literare care-i upări pe
copertă şi devisa sa
«În unire nădejdea!»
2) Scrisorile

Fra

f. 2, 5, 6,

192,

Nae
d
pr

>

N

"ŢI

7

—
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nimic sigur:
scriea, la 20 Ianuarie 1842, nu ştiea deci încă
la lași, unde
mult
de
eraă
lui
le
poezii
va pleca ori ba? Dar
îndemna să
îl
se tipăreaii. Idea că sar putea să nu plece
nească,
câmpe
Viaţa
în
e
Anum
mai domolească citeva versuri.
ti,
Floreș
moșiei
etarul
propri
o,
cuzin
Canta
Gr.
dedicată vornicului
scrisese că la ţară se află

Departe d'al zirănic!
Tovarăși nelegiuiţi,
De cursele zicienie),

De oameni

neomeniţi.

întîmplare
Dar în Ianuarie 1842 «dedeiii, scrie el, din
veisurile
peste
în nişte îndreptări ce voeam odată să fac»,
de mai jos
Departe dai răutăţii
Tovarăşi nelegiuiţi,
De cursele nedreptăţit,
De oameni neomeniţi.

Rugindu-l

pe

Ghica

să introducă,

dacă

mai

este vreme,

Viaţa câmpeneastă,
această variantă în locul celei vechi din
căci m'am gindit
aşa,
cut
prefă
S'aii
ea
adaoge: « Versurile acest
spînzuratului, mai
că nu trebue să vorbesc de frînghie în casa p-Neavind ediția
aict>
rămii
să
ales dacă soartea mea va voi
Cogălniceanu și Ghica
dela 1842 nu pot vedea, dacă energicii
ie
aii introdus

7

la

varianta;

1847

versurile vorbesc însă de țirăz

şi vicleute!
mat trimetea poetul
Modificări neînsemnate de cite un vers
.
pacea
pentru Mingierea şi Cind dar o să gușiificsa data altor citorva
m
pute
d) Pentru ediția dela 1847
poezii ce apar în ea. Și anume:
cat şi în fruntea vo:
Din Memorialul de călătorie publi
Drăgășani, Umbra
la
le
inte
lumului dela 1863 reesecă Morm
Răsăritul lunel la Zislu Mircea sai o sară la Cozia şi
Călătoria a ţinut o lună și
mana aii fost scrise în Iulie 1842.
30 August. Memorialul,
la
pină
jumătate, în lulie și August,
oriei (vre-o 10 zile din ea)
care povesteşte numai începutul călăt
ile
cuprinde

citate.

pasaje

care esprimă

și idei ce se regăsesc în poezi

poetului, că descrierea
În treacăt notez, după o scrisoare a
eni.
lucrare comună a celor doi priet

călătoriei

era să fie o

“-— Ghica ar fi trebuit

să

scrie

note

de

mineralogie. Alecsan-

—
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N

N

-

o

|

drescu îi da grije să fie cit se va putea mai deslușite şi mai
.

lesne

de

înţeles

pentru

tot: felul

Umăra În Mircea

de.

cititori 1).

.

o.

apăru în Propășirea dc la 7 Maiii_ 1844 2)

“Ti DEGEȘITEa aparuse În RT

ME

"În ceasuri de mihnuire;
"1845, 28 Mai,
Miza

:

.

la 16Olanu:
Tanuarie

în Foaea Zeulru
N
N

1ninte mat

apăru la
Ei

Atita e. puţinul ce pot zice despre timpul. acesta.
nainte de-a trece la .epoca-post-revoluţionară voiiă stărui
"încă asupra citorva versuri rămase -netipărite, poate
perdute.
Într'un

manuscriptal Academiei 1) se află o poesie Pa-__,
" Zriotul_meaca
TE
atribue-lur— Stilul poesiei_nu-i de.
favorabil. acestei atribuiri” şi composiţia” monologis
care-i
conv
-lui.en
Alecsan
ea
drescu, aduce aminte de profesiunea de
. "credinţă. şi de confesiunea renegatului, .Patriotul laudă
stăpinirea:
aa
a
o.

Şi în versuri și în proză tutulor le-am 'dovedit:

.

„ Casa bună stăpînire de .mult 'nu.s'a pomenit
!
*.. Cînd asprimea, nedreptatea, “vorba fie între
noY,
Apăsa sărmana ţară în necazuri şi nevoi,
E povăţuiam norodul:a* "mpleti cununt
de flori

Şi strigam că se pogoară -fericirile, din nori,

IN
”

.
i

:

„Dar
patriotul : cere răsplătire şi - ameninţă că, dacă nu...
:
i 'se' dă ce cere, va Susținecă s'a întors iarăși veacul
de fer:
”

Însă

de-k voi să "ntrehk cum. defalm ce-am

lăuda?

Atunci, atunci voii răspunde că -vremile s'aii schimbat
|
Ca era odată bine sati măcar, de suferit,
-

Dar

acuma

neamul. nostru

a ajuns

nenorccit |

Că ţăranul pătimeşte şi se află "npovărat

Și că judecata 'perde

tot acel nevinovat!

etc, .

O_poesie_perdută_pare_a_fi. Spovedania,_care era să
„apară
la lași, în ediţia dela 1842, dar n'a apărut. Netipă—
rindu-se, Alecsandrescu
darnic

dela

DEF.

o cere

Ghica'5),

194.

.

:

de citeva ori, cum se pare, za-

a:

- 2) Din zroză apărură în Propățirea din 30
Aprilie şi 18 Iunie Gouă
fragmente din călătorie pela minăstirt ; vezi p.
123 și 178. Cf. şi Zoaie pentru
minte
din 1844, 14 August şi 23 Octomvrie,
se pusese în relație și cu revista din Braşov,

de

unde

reese că Alecsandrescu
'

3) In Foaca din același an s'a publicat și n articol,
proză, la 30 Aprilie.
Nr, 21, p. 33. Manuscriptul e din bibliote
ca scheeană,
5) F. 192 şi 21 (din 15 Dec. 1842),

62204

8
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ne. informează alt
- Despre o altă poezie: Versurile măscilor
cu Propăşirea )):
ocupă
se
care
lui
a
oare
pasuj dintr'o scris
vostru va eşi la
lului
cÎmi scriseşi că cel dintii No. al jurna
fost pricină de
Ai
ii.
comed
alte
Noemvrie 1-ii şi acum văz
mi se părea trecută
nu m'am grăbit a face nimic, căci vremea
bunăvoința nu vă.
cînd mam întors dela vii. Aşa cu toată
r o mică bucată
adevă
în
r
“alătu
Îţi
putui slugi deocamdatt.
si n'o tipăriţi, căci”
de poezie 2). Dar socotesc că aţi face mai bine
-o, să adăogaţi tipări
şi
mie nu mi place de loc; -saii de o veţi
am şi ni,te cumai
căci
,
plare
întîm
că v'a venit în .miini din
măscilor nu se povinte „pentru aceasta. Cit pentru versurile
nu se pot întel. *.
note
trivesc nici decum la un jurnal şi fără
bun fie şi petru
mai
ceva
d
curin
Dar nădăjduesc să vă trimit
No.

a] doilea
„mam

avut

V'aș fi. dat vreun

vreme

soarea ta și m'am grăbit
n sfirşit,. după altă
calu nişte. versuri pe
- Albumul poate să fie cel
Eii cunosc însă numai
Alecsandrescu.

abea

căci

prescri,

a

articol din voiajul nostru, dâr
primit

scri-

eri

am

nu

se află nimic
,

ME
să-ţi răspund *p.
întrun
Iași
la
t
apăru
scrisoare +), ai
scă.
oprea
le
să
uise
figăd
Ghica
care
istoric şi literar al lui Cogălniceanu.

un volum
Ma

în care

de

pomeneşte Ghica
“Satira la un poet de curte despre care
a fost o improcă
pare
în scrisoarea sa despre Alecsandrescu,
nătate.

_visație

căreia nici el nu f-a dat nici o însem
l scrie decit. la inter6. După 1848 Alecsandrescu nu_ma
ă cind îl

vite și se bucur
rinds
vale marie Liumea.-se--depsă-l
ă ori revistăsi Astfel la
gazet
vre-o
arătindu-se rarăşi în
vea
1855

Sieaua_Dunărit,

a lui Cogălniccenu,

o nohţă:

«Nu, autorul

reproducind

după

Anaulu? 1870. ..

O fabulă, face
Dacie? hizrăre ia a:
vechiul nostru amic şi colaborator al
de viit—». Tot astfel
'dormit; talentul săii este încă tot așa
nd două fabule, obprimi
Rominul dela 12 Eebruarie 1861,
şi adaoge: «Subt
Patria

Saca

poetul Ticuse <de mat mulţi ani>

l
muanţei
regiordon

asupra

presei,

ne mai fiind ertat oameni-

iar la dobitoace —>
lor a vorbi, cuvintul trece de drept
pe care poetul le primea
ice
polit
ii
estaț
Acestea sînt manif
Nu va fi şi pentru el drept
şi le aproba. Deaceea mă întreb:

2)

1 F. 193.
Nu pot hotăui care va fi.

dela
10, fără an. Propăzizeaa apărut
3; Scrisoarea e datată Noemvrie
fie deci din 1543:
să.
trebue
Scrisoarea
1844.
9 Ianuarie 1544 pină la 29 Oct.
”
i

1), F, 221.

Ri
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ce zicea C. Negruzzi despre toată literatura noastră: eIntim1. plările_ anului-.1848 ati. fost_ fatale “literaturii romîne, politica
” “predominind,

De

Anul

literatura

anu

>=

!

1848 “găseşte”
pe” Alecsandrescu ca paharnic şi ş

-al secţii I din -secretariatul” statului, . care secție se ocupa

cu

lucrări <pentru trebile “din lăuntru2)>. In 1848 el devine
unul_dintre_redactoriiz
Pâpou lu? -suverau în care nu ISCAlEŞtE
“insă, aşa că nu putem şti „ce-a scris
el. Se vede că n'a voit
să se îmbulzească
tate:să zică către

în rindurile din față şi mai tirziii avea drepGhica că nu facuse enimic vrednic de ad. !

„miraţia generaţiilor viitoare 5). Cu toate acestea n'a rămas: ne„EyDăvat, căci în 27 Iunie 1849 scrie lui Ghica +) că abia a pu„x să scape «din ghiarele pntrioţilor Cornescu și beizadea

»carlat> şi că n'ar fi dorit să viziteze fără voe minăstirile.
Crez că aici avem:să "'nţelegem pe vornicul Mihalache Cornescu care în epoca de reacțiune era mădular la înalta curte
şi

pe beizadea

Scarlat--Ghica

care tot pe-atunci

era

mădular

la înalta curte apelativă. Ne putem închipui că pe Alecsan.
drescu îl vor fi scăpat prietenii lui cei vechi, boeri. dintre
care unii erai și colegi ai Cornescului şi ai beizadelei Scarlat.
Alecsandrescu

n'a fost pornit

trist și descurajat,

la nici o minăstire,

dar rămase

n aceeași scrisoare (f. 48), trimisă lui Ghica printr'o
rudă a sa (Lerescu), poetul făcea amicului săi următoarea descripţie: «Dar viaţa este tristă şi descurajarea adîncă; stegarii

revoluţii sint astăzi spioni ai poliţiii şi se teine cineva chiar
de umt:

sa; ce să-ți mai zic, a

știi în ce case
lipsesc, căci

poţi intra
oamenii

după

ca

ajuns

să nu

mizautrop,

auzi

căci nv

sfişiind pe acei ce

cum “știi judecă

după

rezultaturi.

Cine poate prevedea sfirșitul acestei poziţii critice?» S'ar părea
deci că el perduse orientarea politică și cu ea toate nădejdile.
n

Sustul

neliniştea ce însoţeşte astfel de stări a perdut și
de-a mai lucra. «Dispoziţiile în care m& aflu acuni,

scrie el aiurea5), nu mă iartă a mă
lucru şi încă mai puţia de poezie».

1) Scrieri, 1, 339.
|
*) Almanahul statului pe 1575,

dicat serdarul Gr. Alecsandrescu
marelui

”

postelnic.

3F. sr.
%) F. 48.
> F. 55.

Vezi

Bu/etin,

p.

106.

în 1846, în
gazetă

oficială

ocupa de nici un fel de

La

rangul

de paharnic

sa

urma raportului cu No. 6%3
1546,

2

Aprilie,

p.

ni-

105.

:

86

—

a

Altă schimbare, de natură socială, isemenea E -a alterat con-

- diţiile prielnice în care poetul producea mai nainte, Între 183
- 1849 Alecsandrescu este.un om în floarea virstii şi care se afi ză,
nic.în

bună

societate;

casele boereșşti ise deschid, cocoanele-i

“ascultă bucuros versurile, în salon; Ta: ară ori: la vii şi uncoră,.
se interesează chiar și de criticele ce-l ameninţă; la baluri
şi prin cluburi 'merge bucuros, deși uneori: l-apucă uritul;
nimfele»

ce

le întilneşte — vorba: a lui —-ar

petrece Bucuros.

E

şi 'n raiii și în iad; fără grije bate bucurâs-podurile, se duce
" pela “adunarea obștească, unde culege material pentru fabule,
se .simte însă bine stind și pe taraba vr'unui negustor, ascul-.
tind ceasuri întregi opinia publică, iar la nebunii de'cele mai
multe ori este repede gata. Între toate treptele sociale pentru
el nu eraii bariere, el se suia și se'scobora după îndemnul
momentului și al inimii. Dar după 1849 începea se isola .El .
scrie;

«—

de multă

vreme trăesc foarte retirat şi mi-am tăiat

mai toate relaţiile cu societatea cez îna/fă». Dar şi îndemnurile din aceste regiuni asemenea încetară..
Dela un timp. îl vedem însă iarăși în "apropierea bărba.
ţilor ce fac istoria popoarelor. Dar ce istorie se făcea. atuncil
"Ce tristețe îl năpădea pe poet văzind cum se face! El îi scrie
cu durere

lui Ghica

şi-i

arată

cum

boerimea

rămasă

în ţară

se apără ca de foc de dări legitime 2) și cum e gata să ceară
pedeapsa cu moarte pentru toţi îndemnătorit la “revoluţie 5
tra

atmosferă

ca aceasta

poetul

.numai,

bine

nu

se

putea simți.-I se făcu dor de prieteni. Şi scrise“): < Dar crede
3 F. 54, vorbind despre proectul pentru patentari (1550, August) care
se discuta

la divan, Alecsandrescu

vor intreprinde negoț

scrie:

a plăti patentă

cAcel

proect

îndatora

pe

boerii care

ca și ceklalţi muritori de rind. EY bine:

Aş fi vrut să fi faţă, ca să vezi furia și mînia lor; să vezi cu ce majoritate
absolută ati lepădat acel articol şi atunci să-m! spul dacă lecţiile trecutului le-a
fest- de vre-un folcs, În zadar m'am cercat a dovedi unora din DD-lor că această

lepădare îi compromite în opinia publică şi că daii guvernuiul un mare avantaj
(pricep! că cu aceasta vream să le aţiţ fireasca D-lor jaluzie), le-am adus de
ezemplu cea mal

puternică

aristocrație, pe aceea

a Englitersi, şi le-am

zis multe”

frumoase cuvinte care le-am învăţat dela ministru instrucţiii publice: toate

aii

fost în zadar şi n'am izbutit decit a le da o urîtă idee despre sentimentele
mele>,
3) prin Octomvrie se discuta la divan condica criminală, Alecsandrescu

scrie (f.: 49) subliniind cîteva cuvinte: «Un articol. asupra pedepsil ce se cu-:
vine îndimnătorilor de conspiraţiy, cînd va eși o mărturie înpotrivă-le, a fost
„supus la mare desbatere, căct 70Y care avem ecsemplu trecutului şi ze gîrudim
Ja viitor ne temem

în demoralisația

în care ne

aflăm,

să

nu

ponoase şi asupra boerilor. De aceea articolul se va modifica».

14) F, 95,

cază

|,

asemenea

:

|

—
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- că: nici odată n'am simţit ca acum
"Ei

mă aflu din multe împrejurări

lipsa bunilor mer prieteni.
în niște zile de mizantropie

„care de:vor ținea mult,: trebue : după cum zice comedia: esă,
mă omor saă.să măi însor>.- Spre sfirşițul aceluiaşi an (1 Oct. ,
1852) poetul scriea rînduri. şi mai dureroase. Arătîndu-i că o.
“damă oarecare, despre care-i -scrisese -lui Ghica, nu-l mai in-.
spiră” cum ştiea. amicul ' săi „că' poetul'se inspira de femei, ? :
acesta adaogă 1): «Şi te rog să nu-mi suposezi nici un fel de: :
iluzii. în - privința frumoasei. mele (după cum o numești), căci“este pulță vreme de cînd nu mal am iluziă pentru nimici
afară numai pentru prieteșug, de : vreme ce întilneşte cineva
"si în viaţă prieteni ca. tine.. Prin urmare cînd auzi: că fac cite .
-. 0 nerozie, crede că o fac ca. sîngele cel mad rece și. numai
ca să

se împlinească

scriptura».

Desfrunzirea spiritului de iluzii şi ideale nu putea 'să fie
descrisă

mai

lămurit.

În

locul

“vulcanului

de odată

s'a

pus

singele cel mai rece | De unde era să mai iasă versul focos,
puternic?

Poetul cel bun de mai, nainte tăcea.
Cu cele dintii suflări nouă liberale el își reîncepe cîntecul,

|

dar acum cîntecul este mai slab, mai rece. Fireşte „energia
_poetului_n'a_< scăzut deodată. Pină către 1857 se maisimte——>

—iacă leul de odinioară. Vre-S. două poezii mai caută şi mai
"găsesc

loc într'o

revistă a lui Alecsandri, în Rominia literară.

După aceea poetul își publică producţiile — semn răi — numai
în jurnale, adunîndu. le apoi la 1863 în des pomenita ediţie ultimă.
Pentru

acest timp

am

putut

constata

data

scrierii ori

publicării mai multor poezii. lată scria lor:
1854, August
Adio pentru plecarea Proconsululu FHalcinski.
1835,, 30; Ianuarie Răzbunarea, soareczlor

sait moartea lil Sion

.

"
„în Rominia lijerară 5).
» 16 Aprilie Epurele, ogarul FL copolul în” România liter ară.
-2
Noemv. Lupul şi vulpea în Patria,
18565)
.
a.
.
1837,

8 Febr. 3) Cometek

“anonsate

pentru

73

Junie

în Con.

cordia (1 3 Febr.).
1) F. 100.
2) “Acolo avea titlul Salnica tragodie a lul Iorgu Sion mincat de șoareci.
3) In Zroz găsesc în acest an un articol contra broşuret lut . ”: Jszrati,
Chestia sil, Articolul este publicat în Steaua Dunării dela 21 Augu:ţ, 1856.
4) “Data: după manuscript. In roză a scris în 1857 un articol 'politie
în Concordia (12 Martie), tot acolo (25 Iulie) un articol despre Beranger. In
acelaşi an: plănuia împreună cu alţi scriitori o traducere a istoriei lu! Cesare
Cantu i (Rominia dela 23 Aprilie).

araa
a
e

—

.1857,12

a

2

Martie

30

>

38 —

Cordir şi darza
O

în Concordia.

OUuirea Brincipaielor >»

9.

_> 20 Maiă . Răspunsul cometei »
>
|
|
1858, 22 Aprilie Castorul şi alte 'lighioni în Rominul.
1861, 17 Febr,
Mzelul murind
,
>
2.
12

>

>

Catirul cu clopoțel

:

>»

30 Martie Zugravul şi portretul :

>

Mai

.

- Confesiunea

>»

o»:

unui lăpădat

în Independenţa.

1862, 25 Octom. Șar/atanul și boluavul în Reforma.
>
>»
28»
>
Gisca, dișefa şi rața
>:
>
1 'Noem. Afe/agiul. eterogen
>
1863; 23 Ianuarie Pinăzorul

«

în Buciumul.

18 Aprilie Porcul /zberat în Reforma.

,

În desbaterile politice ce-ai precedat publicaţiile acestea
se va găsi ecsplicarea lor mai ușor decit la publicaţiile vechi.
Neavind intenţiunea de-a face acum un studiii complet, m'am
mărginit de-ocamdată la culegerea cîtorva note.
E Tipărind după original, ediţia dela 1893 a. înlăturat
confusiunea ce începuse să se facă cu Adio care în; original
era un Adio peutru plecarea proconsulului Faiciuski. Bonifaciu Florescu îl atribuise lui Duhamel!). Haiinski a luat
frînele

vice-preşidenţiei, sfatului administrativ

al Munteniei

în

23 lunie (3 Iulie) 1853 şi s'a purtat neomeneşte pină la retragerea trupelor ruseşti din principate, 1854, Iulie și August.
n August

a scris și Alecsandrescu

puternica

invectivă

Adio.

La 22 August elo trimise lui Ghica scriind despre ea ?):
«Îți alătur o mică piesă de versuri, ca o consolaţie pentru'că
n'ai avut norocirea a cunoaște personal pe faimosul Halcinski».
Rușii se afla încă pe la Rimnic și Focşani... În-astfel de
împrejurări Adio, care a circulat ca manuscript, a avut:un
efect mare

pe care Aricescuîl compară

şi florilor de Eliade3).
„Poeziile dela 1855 din

.1) Columna luă Traian,

Rowinia

1874, p. 120.

cu

efectul

Măceşului

|
literară ai fost modi-

.

2) F, 113. Halcinski lovise şi în prietenit personal al lut Alecsandrescu, După o bună biografie a lut Cîmpineanu (Pominul, 1863, p. 599)
Halcinski este consulul care a stăruit ca averea lul să fie vînduiă
pentru
cbrituelile din procesul pentru averea Cantemireştilor, Prin Aprilie 1852 se

spera încă într'o mijlocire, scriea Alecsandrescu lut Ghica (f. 91). Halcinski a
împedecat-o.
3) C, D. Aricescu, Satire politice care aii circulat în public între
ăi

1840—1866,

în

prefaţi,

:

— 39 —
ficate în ediţia dela 1863; Fabula
schimbă

şi titlul, avea

alt

Ogaru/ și epurele, cărela-i

sfirşit, mai

lung dar mai caracte-

ristic şi mai frumos. In Ya/nica tragodie a luă Jorgu Sion mi
„se pare că Alecsandri, care judeca că versurile sunt armo-"
pioase, a făcut o modificare prietinească, punind pe-al săii ozor.

„în Jocul onoarei: pe care . Alecsandrescu „6 restitue mai tirziii
în drepturile sale D..:
aa
În 1855 a apărut_în.
în. “Patria.
P;
Zupul șii vulpea; fabula reprodușă iîn PS ua Dunăzel “dela. 3 Noemvrie şişidevenită
în. 1863-15 ȘI =sizau/pea:” Fabula începea aşa:
"A fost ua timp, cînd multe: din fabulele mele
Se esplica de oameni în. chipurt foarte rele,
-Crezind cel cu rai 'cuget că eii prin dobitoace
Pe hoţi,

spion! şi alţil nu -Y-aşi lăsa

.
!

în pace

Să-şi facă meseria. De-atunct învăţaiii minte”
Şi veţi vedea la vale”. :-:
.
.
,
Ce fel m'am pus la cale
Ca

-

ia
,

să nu dâi pricini la astfel de ispite —

şi-apoi urmează fabula, Deși la 1863, este eliminat, începutul
trebuie. să-i fi plăcut poetului, deoarece îl repetase la 1857,
- cu un adaos:
n
Căci

fabulile

mele

cele ce ali să vie

A.

Nevinovate, blinde ca mreil aii să fie,
"- Cum e doveditoare
Fabula următoare :

7

i

a
”

i
ai

.

€

“adecă

« Cordit.

i

barza.

Dar numai i_nevinovată,blindă

| nu era

“fabula. Ea a Şişi supărat: o lume” oare-care despre care poetul...

scricalui Ghica dpi

i

. «În zilele. trecute un boer, din cei mari a reclamat împrotriva mea la caimacamul, “cerînd răzbunare pentru insulta ce
zicea că aş fi făcut clasei întregi printr'o fabulă publicată în
Concordia şi care se. , începea, (,..cu. următoarele versuri :
E

Acel ce dea

ptriț “prea soartă: “profitărăe

Ce de străini în -posturi,. în, ranguri se 'nălțară,
Ce prin trădări, baseţe sînt astăzi mari bărbaţi
Poate şi decoraţi,
După a mea piere sînt corbi neruşinaţi.

1 Răspunsul lui Sion a apirut tot în Xominia literară, p. 79. “Vezi
şi Din poeziite Jul G. S., p. 203, Tar despre Sion ce zice Alecsandrescu către
* Ghica,

f. „75: din

scrisori,

2) F:.144—145

-

(cu data

|

14 Maii

1857).

a

.

_

|

)
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JI "

f

Numitul boer

-*

pe
i

i

care se vede că are cuvinte

a-și aplica fabula,
pretindea că printr'acele veisuri atacam
nu
numaipe
D D.lor -:
„(deşi nu numesc pe nimeni), dar
chiar. și puterile care i-ai
decorat.” Caimacamul n'a înțeles lucrul
ca dinşii, căci altfel
"s'ar fi făcut un frumos scandal şi crez
“că.
n'aș fi perdut 'eă ,
la judecată.» Răspunsul Caimacamului
'a fost publicat cu pri-:
lejul reproducerii
„„"

«De oarece

fabulei în Refo?ma dela 15.Noemvre
1862:
se atacă nimeni personal prin această
poezie, de:

nu

: ce să'vă plingeţi, de.ce

|

să

vă

băgaţi

lingura

::

unde

nu vă:
e
"Cu
aniă care-aiă. preparat și făcut unirea
"principatelor
„7
”Alecsandrescu a intrat tot mat adinc.
în. politică. Pe cînd comisarii puterilor eraii în Bucureşti,
el era bine văzut “de “cel
po
turcesc, căruia i-l recomandase Ghica,
vizita, pe Bulwer, scriea *
j]
"1.
şi vorbea. cît. putea.
i
a
Lucrătile de-acest fel l-ai dus. în 1859
pînă laun scaun
|
„de ministru, pe .care' l-a refu' za
renunt,
ţind. de-a - fi! coleg cu
|
„+
Const. Creţulescu (preș. şi culte), Nicu
“Creţ
Cantacuzin (iust.), Ch, Fălcoian (ext.), Grig. ulescu (int.), Ioan
Filipescu (control)
şi Vlădoian' (răzb.) 1). Ghica 'nt-și aduce
a bine aminte de toate
amănuntele, cînd

fierbe oala.

o
|

"un

pasaj

:

scriea
scrisoarea

din

a

amintirile sale, deaceea reproduc aici
dela 31 Martie 1859 a „lui Alecsan-'*

drescu către el: «Nu ştii cum at. privit refuz
ul meiă de a intra
în. minister. Posiţia era frumoasă şi ași fi.
priimit orcare alt
minister, de eczermplu.pe al cultului, pe al
pricinelor străine,-,
Chiar şi pe al controlului, afară insă de
al finanţelor. Prefacerile
ce se cer în toate ramurile sale sînt.
număroase, timpul foarte
Scurt și camer

numai

pentru

a cum o
două

ştii, Apoi m'am

trei luni, nefiind
în

temut-să
fiu ministru

poziţi

dependentă.ca să mă pocită Susține în urmă» e” materială in. Citeva zile după,
aceea Alecsandrescu a fost numit director
la ministerul cultelor
şi instrucției,
”
a
Luptele politice l-ai. făcut pe poet să
dea
(la 12
Februarie—1861 o lOVitura_ ce fabulă iti
bărbat” politic, Din

:

|

ce a scris poetul in Zizepe
și aid
repren
odus Răvzii
fa
izil dslă _1 T (23) Mâiii 1861
.

E

E

ae

2

7

oma

p

o a -a-

-

reese că, după Alecsandrescu,. acel bărbat, ___
protector”alWafiona/ului —şi_al_]ui _FEliade,
era ameţit de"
”
<sunetul--cl Poţeilor»
şi<nu

mai auzea glasul Spinionir

ce; — Dâr-cazanreţit_in- acelaşi. fel presentase el pe catir în publi
Ca
nal
du clopoer=
Sei

f.

172,

Fabula

————.

era destul_de trivială.__Răspunsul
-

Dai

1) Vezi Correspondance de PEhuile du Danube
,
-

7

3

a fos
t
>

p. 23 şi 32 şi SerisoryY
.

-

— 41 —
și mai_trivial. _El a apărut, era o fabulă, în No. 30 al Wationalulul !):. Ciinele_bolnau-de-ochk—Ciinele
..
+ Ce 'n juneţe_petrecuse—”""""
La “multe curţi ciobineştt,
or

era Alecsandrescu;

autorul

fabulei
— Eliade.

Indignat Alecsan-__

diesartăspundera6
notă e
a

VRoziinul dine 11 (23)
Maiă),
N
„ii care inșiră citeva «păcate» de-ale luiar
Eliadeși după care ut:
mează Confesiunea
fiii llă pă dat-ori:renegăt,

cuui Să tipărit mai

tîziti=). Confesiunea nici nu se poate înțelege bine fără nota aceea.
”
7. Mă opresc aici.
Materia. devine tot mai puţin literară, de. oarece poetul
a slăbit răi și face tot mat multă.politică și polemică și se adincește tot mai mult în mizeriile trecătoare ale zilii,
”
„ La.1863, 23 Ianuarie publicînd Vinăforul poetul dete ultima probă gravă că nicio îndreptare nu mai era de așteptat.
„Acum era o desăvirșită ruină vie,
.
EI mai traduce cite ceva, uneori uită
a spune că a tradus
şi tineri care nu-și vor fi dat bine samă de marea lui însemnătata
îl tratează din causa aceasta ca pe un haiduc literar 5. Lumee
“îl uită şi uitat se stinge în seara zilii de 25 Noemvrie 1885.
"El este îngropat în linişte şi-cu modestie la 28 Noemvrie î)..
"Gazetele nu vorbesc de el. Numai I.: Ghica a pus mina pe
condei

şi a scris cu

mici erori, dar cu inimă

pe care le-a trimes prin Alecsandri
De-atunci

caldă, amintirile

la Convorbiri literare.

aii trecut patrusprezece

ani.'

+ Critică literari şi un profesor de filosofie aii încercat să-l
esplice, să-l caracteriseze pe Alecsandrescu.
Istoricii literari însă nu şi-aii făcut datoria. Unii cred
chiar că nici nu se poate face, ca d: e. d. Th. ]). Speranţă,
care s'a pripit să declare 5):despre fabulele lur Alecsandrescu
că

«nu mat ştii

dela

cine

sînt

luate. şi dacă

originale»! Aceasta nu-i: adevărat, decit pentru
—

1) Pag, 120.

sînt

luate

saii

cine.n'a

cer:

N

|

|

|
2) Păcatele lut Eliade sint reflecse din modul cum el era descris .în
publicațiile politice.: Vezi d, e. portretul lut Eliad în /'Auw/riche, Ja Turguiz
cet des Aloldo- Valagues.

Par Îl. B**,

Paris,

Poporul suveran și pe Chainoi-Ghica ca

1856,

autorităţi

p.

34, o broșură care citează

şi

indică astfel apropierea

sa de atmosfera în care trăea şi Alecsandrescu.
. 5 G, D, Teodorescu, Cercetări asupra proverbelor romîne,
„</lalducise prin codrit literaturit gerinano- franceze >,

.
1377, p. 47:
,

1) Romînul dela 27 Noemvrie 1885..
,
sa
3) Fabula în genere şi faduliştă română în sbeciăl, p. 158...

.

oma

bă
TA

cetat!

oa

Eii sînt

convins

că

tocmai

i?

3

De„d, AD

ae

în_ fabul

;
[EI
ai

ele lui se poate
hotări foarte uşor care-i partea” originalăală şişi cate!
originală
"Proplema ne pretinde. ce i drept, studii..mai. îndelnuiu:l.or
ungate; decit

gt ale dl Speranţă. ”
lecs

Se

andrescu
este
. vrednic de astfel

de

studii

, și cum
toţi sîntem de această părere, avem
drept să sperăm că se
vor și scrie întemeindu se pe . cercetări
serioase, amănunțite
și esacte,

