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cuprinzătoare nu numai de baladele, doinele şi horele 
publicate tot de dn. V. Alecsandri în două fascicole mai 
vechi, ci aceasta [culegerea]  este înavuţită [îmbogăţită] 
cu o mulţime [de] alte poezii populare culese din mai 
toate ţările locuite de români, prin urmare merită 
nu numai recenziunea cea mai binevoitoare, ci şi ca 
să o aibă fiecare familie română, pentru ca să înveţe 
a admira şi din acestea bogăţia de spirit şi puterea de 
imaginaţie cu care este înzestrat poporul nostru, care 
e adevăratul autor şi proprietar al acelor poezii. Dacă 
Vasile Alecsandri nu şi-ar fi mai câştigat alte merite 
pentru limba şi literatura naţională, singur acesta încă-i 
da dreptul la recunoştinţa unanimă şi sinceră a naţiunii 
întregi”. 

Într-un alt număr al revistei, tot în acest prim an de 
apariţie a sa, se publica balada lui Alecsandri, Doncilă.3

Lucrarea monografică recent apărută sub semnătura 
unui distins profesor şi cercetător,4  dedicată vieţii şi 
activităţii lui Andrei Bârseanu5,  consemnează faptul că 
începând cu anul 1878, sprijinit financiar cu o bursă 
de către instituţia ASTREI pe care o va conduce mai 
târziu în calitate de preşedinte, al nouălea în ordine 
cronologică , acesta lua drumul capitalei austro-ungare  
pentru a studia  literele şi filosofia . Aici va deveni 
vioara întâi, „sufletul” societăţii culturale „România 
Jună” constituită din românii care frecventau diverse 
specializări la Universitatea vieneză.

Admiraţia acestuia pentru Vasile Alecsandri s-a 
manifestat cu prilejul aniversării a 60 de ani de la 
naşterea „poetului-rege” (21 iulie 1881)6. Sub directa  
coordonare a lui Andrei Bârseanu, la 4 iulie la Viena, 
„România Jună” organiza un grandios festival „la care 
a luat parte toată societatea românească a Vienei”. În 
conferinţa prilejuită de acest eveniment, tânărul student 
Andrei Bârseanu aprecia faptul că scriitorul aniversat 
reprezenta în istoria literaturii române, „soarele ale 
cărui raze călduroase a înviat o lume întreagă”.

Publicaţia astristă „Transilvania” insera într-unul 
din numerele sale7 un articol redactat  de Cezar Bolliac8 
prin  care se făcea un elogiu limbii române și prestaţiei 
lui Vasile Alecsandri de la Ateneul Român. Întrunirea  
s-a derulat  în prezenţa familiei regale şi a unui numeros 
public, ocazie cu care poetul a citit din propriile creaţii. 
Bolliac concluziona faptul că „Adunarea a fost demnă 
de poet şi poetul demn de adunare”. În continuarea 
articolului lui Bolliac, redacţia  publica două din 
scrierile lui Vasile Alecsandri: Răzbunarea lui Statu-
Palmă şi Concertul din Luncă 10.

În numărul din februarie11, la rubrica Bibliografie 

publicul cititor este informat cu privire la editarea 
volumelor de Opere complete ale lui Vasile Alecsandri,  
la Bucureşti în anul 1876; se specifica în revistă că 
achiziţionarea acestora era posibilă de la o librărie 
braşoveană. Aprecierea editorilor revistei faţă de 
autorul acestor lucrări este exprimată deschis, tranşant: 
„Nu cunoaştem în toată naţiunea noastră scriitor 
mai popular, mai citit şi mai gustat, decât este dn. 
Alecsandri; de aceea şi suntem convinşi că nu va 
rămânea o singură bibliotecă românească, fie aceea încă 
pe atâta de modestă, ca să nu-şi câştige scrierile dsale.”

O altă poezie  este selectată spre apariţie în aceeaşi 
gazetă astristă: „Balcanul şi Carpatul”, considerată de 
redacţie drept genul de creaţie literară „care se ia din  
mână în mână,  precum nu s-a mai văzut de mult”12. 
Tot în cadrul rubricii de Bibliografie, referindu-se la 
aceleaşi Opere complete (trei volume cu privire la teatru, 
poezie şi proză), vandabile la librăria lui H. Zeidner din 
Braşov, redacţia furniza  o nouă apreciere elogioasă la 
adresa scriitorului: „Numărul preponderent al lucrărilor 
dlui Vasile Alecsandri va avea preţ nepieritor pentru 
naţiunea noastră cu atât mai vârtos, căci acelea sunt 
străbătute de spiritul sacru naţional şi de patriotismul 
cel mai pur şi totodată luminat”13.                                                                     

În vara anului 1878, „Transilvania” informa 
cititorii săi privitor la succesul înregistrat de poetul 
român la Montpellier, la vremea când poezia sa 
Cântecul ginţii latine era premiată, întrunind  sufragiile 
unanime ale juriului. În finala respectivă, alături de 
Vasile Alecsandri s-a clasat şi poetul francez Frédéric 
Mistral (1830-1914)14, câştigător mai târziu, în anul 
1904, al Premiului Nobel pentru literatură. De  această 
dată,  câştig de cauză a avut reprezentantul român. Era 
o dovadă indubitabilă a talentului, dar şi a mândriei 
exprimate prin versurile sale, aceea a apartenenţei la 
marea familie romană; oferim, spre exemplificare, 
câteva versuri ale acestei poezii:

Latina gintă e regină
Între-ale lumii ginţi mari,
Ea poartă-n frunte-o stea divină
Lucind prin timpii seculari.
Menirea ei tot înainte
Măreţ îndreaptă paşii săi.
Ea merge-n capul altor ginţi
Vărsând lumină-n urma ei.

Cu titlul „Cântecul latinului” poezia, însoţită 
de  un comentariu al redacţiei revistei „Transilvania”, 
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şi-a jertfit-o binelui şi înălţării patriei sale. Din tinereţe 
până în adânci bătrâneţe, a ascultat de durerile şi 
bucuriile neamului său. Alecsandri a fost înainte de 
toate un mare patriot...Toate darurile pe care i le-a dat 
Dumnezeu, sufletul cald, mintea vioaie, versul şi vorba, 
el le-a pus în slujba ţării”.

Cu prilejul zilei de 3/15 mai 1878 la Sibiu,20 în 
pavilionul din Grădina lui Hermann, s-a desfăşurat o 
întrunire comemorativă în cadrul căreia s-a ținut un 
discurs istoric de către  juristul Liviu Bran de Lemeni, 
însoțit de un  moment muzical şi de o recitare a poeziei 
„Peneş Curcanul” de Vasile Alecsandri21.

În onoarea proaspătului premiat, în Bucureștiul  
acelei vremi, în spaţiul generos al Teatrului Naţional,  
se organiza un banchet la care luau  parte reprezentanţi 
ai culturii, ai ştiinţei şi politicii româneşti: Carol 
Davilla, Vasile Boerescu, V.A. Urechia, P.C. Esarcu, V. 
Constantinescu, Gr. Vulturescu, generalul Florescu, 
Dimitrie Sturza. În toastul său, poetul încheia cu 
urarea de unitate adresată către „toţi românii, cari cu 
ochii aţintiţi la viitorul patriei, ştiu a lăsa de o parte 
duşmăniile”22. Un mesaj care, astăzi, este mai actual 
ca oricând.

Numărul revistei „Transilvania” din vara aceluiaşi 
an 187823 conţine corespondenţa purtată între 
Baronul de Tourtoulon, preşedintele Societăţii limbilor 
romanice de la Montpellier, şi V.A. Urechia, cu privire 
la decernarea premiului pentru Cântecul gintei latine 
poetului Vasile Alecsandri:

„Domnule director!
În urma frumoasei victorii repurtată de România prin 

iubitul său Alecsandri la Montpellier am adresat, cu un mare 
număr de cetăţeni din Bucureşti, o depeşă [telegramă] de 
felicitare pentru Congresul sărbătorilor latine şi am îndemnat 
să se ţină sesiunea viitoare  la Bucureşti, spre a da consacrare 
ţării latine de la Dunăre după ce o încununase bardul favorit. 
Comitetul Congresului a răspuns prin telegramă că adunarea 
latină primeşte această invitaţie cu toată plăcerea.

Astăzi ne-a venit însă de la dl. Tourtoulon, preşedintele 
serbărilor, o scrisoare din care cu grabă şi fericire extrag 
următoarele pasaje spre a ajunge la cunoştinţa ţării întregi, 
prin organul foii dumneavoastre. Iată-le:

„Trebuie să vă spun că depeşa d-v. a fost primită de latinii 
întruniţi la Montpellier, cu sentimentele cele mai vii simpatii 
şi cu un adevărat entuziasm.

Am fost fericiţi că talentul ilustrului vostru Alecsandri 
ne-a dat ocaziunea de a încununa pe un poet al acestei 
viteze naţiuni române, care luptă de atâtea secole pentru 
civilizaţiunea latină şi pentru libertatea sa.

Urările noastre se îndreaptă către dânsa şi sperăm la  un 
mai bun viitor.

Primim invitaţia voastră fraternă. În septembrie 1879, 
avem credinţa că delegaţii din toate ţările latine ale lumii noi 
vor proclama pe ţărmurile Danubiului, că rasa latină e mândră 
de România”. Semnează, Baron de Tourtoulon.

Satisfacţia succesului lui Vasile Alecsandri se 
manifestă şi în cadrul despărţământului Şimleu al 
Asociaţiunii care, la finalul adunării generale desfăşurată 
în 16 iulie 1878 în localitatea  Băseşti24, expediază 
o telegramă  semnată de  Alimpiu Barbulovici, 
preşedintele despărţământului şi de Vasiliu Pop, 
actuariu [secretar – n.n.], destinată proapătului laureat, 
prin intermediul căreia acesta  este invitat a lua parte la 
Adunarea generală a Asociaţiunii de la Şimleu:

„Laurul învingerii glorioase, care l’au seceratu 
limba română prin penelul poetic al Domniei Tale, 
în societatea limbilor latine, acordându-Ţi-Se premiul 
meritat pentru „ Cântecul gintei latine” înfrumuseţează 
şi Templul naţiunii române dincoace de Carpaţi 
[sublinierea noastră-G.L. – G. M.G.], prin urmare şi 
al Asociaţiunii transilvane pentru literatura română 
şi cultura poporului român, pentru care primeşte, 
te rog, expresia onoarei, devotamentului şi iubirii 
noastre frăţeşti, care ţi le cultivăm şi eternizăm pentru 
totdeauna, dorindu-te fierbinte nu numai cu braţul 
ci şi cu inima deschisă, ca să binevoieşti a lua parte la 
adunarea generală a Asociaţiunii transilvane pentru 
literatura română şi cultura poporului român ce se va 
ţine în Şimleul Silvaniei la 4 august a.c.

Te rugăm ca pe un Mesia al românismului să 
veniţi în mijlocul nostru spre a vă putea săruta fruntea 
şi mâinile care au eternizat gloria limbii române în 
concernul naţiunilor gintei latine”.

Răspunsul poetului este prompt:

„Domnule preşedinte ! Cu mare mulţămită am primit 
epistola d-voastră de invitare la adunarea generală a  Asociaţiei 
transilvane pentru literatura română şi cultura poporului român. 
Cu o mulţămire încă mai vie aş răspunde acelei amicale invităţi, 
dacă împregiurările casnice mi-ar permite să mă depărtez în 
vara aceasta de la Mirceşti. Ar fi o adevărată sărbătoare pentru 
mine, de a mă găsi în mijlocul iubiţilor mei fraţi români din 
Şimleul Silvaniei; însă, neputând să mă aflu în persoană la 4 
august, gândul şi inima mea vor fi la d-voastră, aducându-vă 
urările mele cele mai fierbinţi pentru prosperitatea, mărirea şi 
gloria românismului.

Primiţi, vă rog, domnule preşedinte, asigurarea simţirilor 
mele de cea mai înaltă consideraţie”25.

Reprezentantul marcant al ASTREI, juristul 
Iacob Bologa, aviza în numele comitetului central 
al Asociaţiunii, achiziţionarea pentru Biblioteca  
„ASTRA” a douăsprezece volume din operele clasicilor 
români: Alecasandri, Bolintineanu, Negruzzi, 
Maiorescu, pentru suma de 27,50 florini. Referatul de 
achiziţionare a acestor publicaţii era întocmit de Horia 
Petra-Petrescu26.

În cadrul Adunării generale a Asociaţiunii 
desfăşurată la Sighişoara în zilele de 3-4 august 187927, 
într-un consens general, sunt propuşi şi aleşi drept 
membri de onoare ai ASTREI poetul Vasile Alecsandri 
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poeţilor români, privighetoarea de la Mirceşti, iubitul 
nostru Alecsandri nu mai este în viaţă. Da, doamnelor 
şi domnilor, generală a fost şi a trebuit să fie durerea 
pentru pierderea acestui ilustru fiu al neamului 
nostru, deoarece timp de o jumătate de veac el a fost 
fala noastră, deoarece numele lui era cu drag rostit în 
toate colţurile locuite de suflarea românească... El a 
fost acela care a descoperit mai întâi bogata comoară 
ce sta ascunsă de veacuri întregi în sânul poporului 
nostru, comoară rămasă din moşi, din strămoşi, care 
se numeşte literatura noastră populară.... Român a 
fost Alecsandri în simţirile sale, Român în faptele sale, 
Român în scrierile sale”35.

În primul număr al publicaţiei „Transilvania”, 
apărut în anul 1896, se da publicităţii un anunţ-apel 
în vederea sprijinirii morale şi materiale a societăţii 
rhaeto-romane „Sociedad rhaeto-romanscja”, înfiinţată 
în localitatea Coire (Spania), care tipărea în acest 
dialect, în traducere , Cântecul gintei latine al lui Vasile 
Alecsandri36.

Către sfârşitul secolului al XIX-lea, un autor 
cunoscut în epocă insera în paginile revistei 
„Transilvania” un articol elogios la adresa lui Alecsandri 
în  care afirma: „Sunt oameni a căror viaţă este intim 
ţesută cu viaţa naţiunii din care s-a născut. A vorbi 
despre ei înseamnă a face istoria timpului lor. Unul 
din aceşti oameni este Vasile Alecsandri”. Se relevă 
puternicul sentiment patriotic al poetului, dragostea sa 
neţărmurită pentru folclorul românesc care, conform 
expresiei proprii a acestuia, este „o avere naţională 
demnă de a fi scoasă la lumină ca un titlu de glorie 
pentru naţia română”.

Referindu-se la prestigioasa prestaţie a poetului în 
străinătate, în misiunile avute la un moment dat, autorul 
studiului concluziona: „În străinătate Alecsandri a fost 
unul din cei mai zeloşi între emigranţii (după 1848) 
români a face cunoscută cauza naţională şi a o susţine 
prin broşuri, prin articole, în deosebite ziare şi reviste şi 
prin convorbiri cu persoane însemnate”37.

În anul în care la Sibiu se inaugura Muzeul 
„Asociaţiunii”, Iosif Sterca-Şuluţiu dona pentru  această 
instituţie, alături de alte obiecte, şi o scrisoare a lui 
Vasile Alecsandri, redactată în anul 1879 la Mirceşti, 
împreună cu poeziile sale Ostaşii noştri38.

Un număr integral al principalei publicaţii 
astriste39 insera trei studii redactate de către I. Beu, 
Biografia şi poezia patriotică a lui Vasile Alecsandri 
(p.25-39), V. Bologa, Epica lui Alecsandri (p.39-
54) şi Ioan Borcia, Teatrul lui Alecsandri (p.54-69). 
Respectivele studii reprezentau conferinţele  publice 
susţinute de autori în clădirea dată în funcţiune în 
acel an, în faţa membrilor   Despărţământului Sibiu al 
„Astrei”. Motivând intervenţia sa, I. Beu afirma: „Este 
numai natural, ca subiectul primei conferinţe ce avea să 
se ţină în acest sanctuar cultural să fie activitatea acelui 
bărbat, care prin lucrările sale literare a contribuit mai 

mult la deşteptarea, înaintarea culturală şi consolidarea 
poporului român şi a dat cea mai fidelă expresiune firii 
acestuia”40. În paginile articolului de omagiere, autorul 
prezintă bogate date biografice subliniind faptul că, 
„prin scrierile sale, [Vasile Alecsandri] a contribuit 
foarte mult la deşteptarea conştiinţei poporului român 
şi a exprimat în mod până la el neobişnuit tot ceea ce 
ne caracterizează”. Sunt surprinse magistral trăsăturile 
dominante ale generaţiei marelui poet, exemplu 
şi îndemn pentru contemporanii noştri: „iubirea 
libertăţii, iubirea de neam şi de ţară”. Sunt subliniate 
neîncetat în paginile articolului, legăturile intrinsece 
pe care Alecsandri le are cu poporul din care a răsărit, 
cel care i-a oferit exemple  viabile pentru scrierile 
sale poetice, pe cele în proză ori a pieselor de teatru: 
„Mie mi-e drag Românul şi ştiu a preţui bunătăţile 
cu care l-a dăruit natura. Mi-e drag să-l privesc şi să-l 
ascult, căci el e simplu şi frumos în înfăţişarea lui; 
căci e curat, înţelept, vesel şi poetic în graiul său”. 
Cunoscând efervescenta viaţă şi activitate a poetului, 
rezumăm cu cele exprimate de I. Beu: „Alecsandri a 
fost contemporan şi soţul de luptă al acelei pleiade de 
bărbaţi, care a întemeiat România de astăzi şi care a 
căutat să asigure nu numai viitorul acestei ţări, ci şi 
viitorul tuturor Românilor, aflându-se ei oriunde”41.

După aprecierea lui V. Bologa, poezia epică este 
poezia evenimentelor şi a întâmplărilor omeneşti 
ilustrată consistent cu numeroase exemple din vasta 
creaţie poetică a lui Vasile Alecsandri, subliniind că:  
„Poezia epică nu priveşte  viaţa internă a poetului, ea 
desfăşoară întâmplări externe, petrecute în vremuri 
depărtate de poet şi între oameni cu desăvârşire 
independenţi de viaţa sufletească a poetului” 42.

În cadrul celei de a treia conferinţe, publicată 
şi dedicată scriitorului moldovean, Ioan Borcia se 
îndeletniceşte cu Teatrul lui Alecsandri realizând o 
veridică analiză a operei sale dramatice, pentru că 
„teatrul este, desigur, acea parte din opera lui Alecsandri 
care a străbătut mai repede şi în păturile mai largi, 
fiindcă nici un gen de literatură nu se adresează aşa 
imediat publicului mare [...] ca teatrul”43.  În acelaşi 
context, autorul aduce în mod suplimentar argumente 
ieşite din pana celui mai mare istoric român, Nicolae 
Iorga: „Teatrul lui Alecsandri e patriotic, fiindcă întîi a 
fost o şcoală, pe urmă o armă. Aşa trebuie să-l privim 
noi astăzi şi nu ca pe o operă de artă liniştită şi senină, 
în scrierea căreia autorul a avut înainte ochilor o ţintă 
estetică numai atunci vom fi drepţi cu Alecsandri. 
Comediile, canţonetele şi vodevilurile, sub forma lor 
neîngrijită cu spiritul  lor greoi, cu imitarea lor de 
jargoane, au biciuit tendinţele sale, care nu se puteau 
altfel atinge, au învăţat un public şi l-au pregătit pentru 
opere mai însemnate. Ele au fost o pedagogie literară. 
După desăvârşirea educaţiei publicului, tot Alecsandri, 
i-a dat şi operele mai însemnate, pentru care era acum 
pregătit, prin cele trei lucrări dramatice: „Despot Vodă”, 
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O recenzie la lucrarea lui Alexandru Marcu57 
punctează în diacronie elemente din biografia şi opera 
poetului Alecsandri, latura  romantică a creaţiei sale,  
datorată în parte legăturilor acestuia cu Italia. Potrivit 
realizatorilor repertoriului revistei Transilvania, autorul 
acestei inserări, care semna cu literele I.T, ar fi scriitorul 
I. Agârbiceanu58.

Ion Breazu publica în paginile aceleiaşi reviste 
astriste59 un articol intitulat Un omagiu al moldovenilor 
pentru Gheorghe Bariţiu (1843), o scrisoare colectivă 
semnată de intelectuali moldoveni precum C. Negruzzi, 
V. Alecsandri, Lupu Balş, Mihail Cantacuzino, I. 
Săulescu, Teodor Răşcanu, Damaschin Bojincă 
ş.a., prin care se sublinia caracterul panromânesc al 
publicaţiilor conduse de ilustrul cărturar transilvănean, 
a faptului că înaintarea limbii şi a literaturii române se 
datorează şi publicaţiilor la care s-a implicat G. Bariţiu: 
„Foaie pentru minte, inimă şi literatură” şi „ Gazeta 
Transilvaniei”.

La împlinirea unei jumătăţi de veac de la moartea 
poetului, în condiţiile extrem de neprielnice ale unei 
Europe marcate de derularea conflictului belicos, 
devenit mondial, cinstirea memoriei acestuia nu s-a 
putut desfăşura la înălţimea intelectualităţii române. A 
fost organizat un pelerinaj la Mirceşti, la mormântul 
lui Alecsandri; Academia Română a ţinut o şedinţă 
comună; presa şi literatura de specialitate au consemnat 
câteva apariţii comemorative, culminând cu ediţia de 
Poezii (două volume) ale lui Vasile Alecsandri îngrijită 
de cercetătoarea Elena Rădulescu-Pogoneanu60. 

Studiul semnat de I. Breazu61 confirmă ideile 
lansate anterior de G.Bogdan-Duică62 potrivit cărora 
legăturile statuate între Vasile Alecsandri şi Transilvania 
„formează un capitol mare de istorie literară şi, în acelaşi 
timp, de istorie a unităţii spirituale a românismului”.  
Se realiza o paralelă între poetul moldovean şi înfocatul 
astrist Andrei Bârseanu. Alecsandri a devenit celebru 
pe meleagurile transilvane prin câteva poezii patriotice: 
„Sentinela Română”, „Deşteaptă-te Române”, „15 mai 
1848”, „Hora Ardealului” şi, mai târziu, fără îndoială, 
prin piesele sale de teatru, considerat în veacul al 
XIX-lea drept un mijloc de cultivare a limbii şi a 
sentimentelor naţionale”63. La loc de cinste menţionăm  
poezia populară şi basmul care au brăzdat în lung şi în 
lat meleagurile Transilvaniei. În vremea când tânărul 
Andrei Bârseanu  ajunsese elev la liceul din Braşov, 
cultul marelui poet atinsese cote înalte. Sub influenţa 
dascălilor săi Ion Popea şi I.A. Lapedatu  se stârneşte 
o dragoste permanentă a lui Andrei Bârseanu pentru 
creaţiile alecsandriene, iubire de care nu s-a despărţit 
până la sfârşitul vieţii sale64.

Un alt articol, semnat de Vasile Scurtu şi intitulat 
„Ecoul poeziei lui Vasile Alecsandri în nord-vestul 
Ardealului”65, ne avizează că, în scurtul răgaz de timp 
cuprins între jumătatea secolului al XIX-lea, marcat de 
revoluţia de la 1848, şi semnarea dualismului austro-

ungar de la 1867, în zona de nord-vest a Transilvaniei, 
într-o serie de localităţi urbane se înfiinţează catedre 
de limba română însoţite de Societăţi de lectură, la 
Baia Mare, Satu Mare, Oradea, Şimleu etc. Este zona 
geografică a Transilvaniei unde bardul de la Mirceşti este 
cunoscut şi apreciat pentru opera sa - și mai ales pentru 
creaţii precum „Hora Unirii”, „Moldova în 1857”,  
„Tătarul”, „Drum bun”, „Strigoiu” sau „Despărţire”. 
Acestea erau cunoscute  de către  Societăţile de lectură 
din Satu-Mare şi Baia Mare, locuri unde „poeziile 
lui Alecsandri au exaltat şi frământat sufletele tinere 
ale unei generaţii, care a ştiut să-şi facă datoria către 
neam”66.
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