VASILE ALECSANDRI

ŞI LIMBA LITERARĂ
DE
G. ISTRATI:

Sînt puţini scriitorii care au contribuit, într-o măsură mai mare
decît Alecsandri, la ridicarea .poporului lor, care au stat în centrul
preocupărilor majore ale acestuia, vreme de cincizeci de ani, şi au
împins, in permanenţă .. carul progresului pe up drum inexistent pînă la
dînsit, creat in intregime de ei.
Unii istorici literari, ca şi "QnUcritici, fac abstracţie de epoca în
care ii scris. Alecsandri si-l compară, în .afară de timp, cu scriitorii
care i-au urmat. Este un procedeu nepotrivit
fără îndoială, dezavantajos pentru scriitor. Poetul nu rezistă, din acest punct de v,kdere, nu
numai unei comparatii Cu Eminescu darnici uneia C'UCOŞblC,cu
vian Goga, cu Tudor Arghezi ori. cu Lucian Blaga. Incadrat in epocă,
Însă, judecat sub aspectul aportulu! său pe toate planurile, se poate
afirma fără exaqerare că. el li depăşeşti€!pe totl urmasii
că
niciunul n-a făcut.atita, la vremea lui, cît a realizat
De pe
această PO'zitie trebuie Interpretate şi strofele
Epigonii
lui Eminescu.
Opera lui Alecsandri a în.qeplinit O'functie
În. epoca în care ii fost scrisă şi nu poate fi întf'l!a;ă
dectt .tn măSl,lTCi
în care o fa.portă.mIa vr,prrIP1!
seama de O'l>lectivelepe care le-a avut în faţă scriitorul.
Cei
. diminuează importanţa operei lui uită că marii
din a doua jUll1tq.te Ci secolului al :xIX-lea, n-au apărut
continuare a activităţii literare, culturale,
şi patriotice a
Alecsandri.
cum Dunărea nu poate fi concepută făcînd abstractie
de ceea ce este ea pînă la intrarea pe pămîntul românesc, tot i;l.şa
raturanoastră naţională, ca şi istoria culturală modernă, ne
dreptul mutilate fără Alecsandri. Mai mult dedtatî:t El este izvorul

G lSTRi\TE
1839, cînd
)rî.giJtlaJ!e
Iipseau aproape cu ti"·,,,,,,'i
...,,,,,.,,,
orientări .unllaterale, improvlzatij
mooeie străine. Şi
n-a
Pilonul
cu acele ape de
Motdovei care
mată.
",r."r'r,rnln;
călătorului
Sabesa oriSuha
cu ele poate
punct, scriitorul ardelean L Budaicreate sub
profundă
Intocmai ca
pe la
bucată de vreme. ca şi cum ar
lui avea
cunoscută abia în anul 1
r""",,t", .Buciumul .romăn" din Iaşi.
norocos.
stîrnite
dînsul Il-au
sub pămînt, de
fi putut trimite
înc:feT>ărlat ci şi-au
statornică şi au
cu o lumină mereu mai mare, soarelui viiteruaxromână
print>ipaldeenergie
un punct
literară modernă.
o ierarhie în
meritelor numeroase pe
cîş;tifjat Alecsandri în multipla
sa activitate.
versuri înpro.ză. Este unul
necentesteti
românesc. Adntat frumnsetile patriei şi
ostaşilor
la realizarea unirii
1859
Cidescoperit, a colectat şi a
str'ăil!1ăitate,
populară \ orientînd
conh'i!:Jluitmai mult decjt toţi
no8.5'treliterare, a
sa, ca
prin
a contribuit la
munteni,
complet
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şi
ca

un
recolte
cu păduri spinoase;
cultivator sînt demne de laudă,
lauri
care a
şi
se cuvine un
plin
recunoştinţă curajosului
pămîntul Y'H'y"f>'U
abătut pădurile
şi a
viitorului
în care a trăit
TIUera una obişnuită. Ea se caracm1tuirea,pe
a funcţionarilor de toate
SCJ1itlgitzÎl'e((
ţăranilor şi a ţiganilor 4 de pe moşii, prin
a descompunerii morale prin
tntentărit
cese impotriva
moldoveni, Ci
jucat un
alît de mare în
care "fanariotismul suflase .«
şi
impusese ciocoismut, acea plagă care avea
de-a transmite,
celui stăpînit de ea, secretul de-a fi "mare cu cei mici şi mic cu cei
mari" şi care
zîmbind, insulte dtde orave şi
palme,
fară a
de vreo
0,numai din dorinta de narvenire.
vremea în care HOmare
din
şi "prmc:lpllHe
moderne, care au
societatea noastră, erau
pentru exnnmarea lor"
UUJiiUe,ba
Iipseau şi
iar
căci o epropia
boier
A
de razele
occidental j'
care se "stăseml-crientală în care se
într-o
ordtne venite
afara hotarelor
erau tot aşa de
lui, "literele
nr,

1&76.,
p, 573,

G. ISillATE
ca şi hie.roglifele egiptene sau
în pă.t&sire,în ignoranţă
poporUl pe c.(lpul eă!(liia toţi
proprietari, slujitori, ceauşeri, ţîr1".,·","01'1
s,8.llJleşi,
i!mI'a"\rnicL
jUdeţăiori. directorl.miniştri, Domn,
la. beilicuri, supus la biruri, supus
SLţPUS
.
(:'tIbiciul, supus la supliciul
la toate capriciile crude
soartei, Ia toate
la ..toţi,
indigeni sau străini, să!răcit,
copilă.rie pînă la moarte, şi neapărat de
contra cnimelor".".
Alecsandri descria, în .culori sumbre, viaţa
Iaşi, alaeestui oraş care era, totLţş},capitaJa MoI.
mult .cu un boieT Îll1brăcat în IH1Înescumpe
stremte.Centrul său aşezat, pe zarea unui
şi . frtimoase în
domneşte luxul,
împrăştîete
coastele acelui deal, sînt
bordeie aCO'peritecu stuh, unde .zace sărăcia.
picioarele sînt goale !" 12,
oraşelor
atunci i se păreaupierduţi,scriitorull1i, pentru cauza mare. a poponlui nostru, dareI începeasl,l întrevadă de unde
ajutorul
I!-Rm!lâ,nâi.
..
cufra,ncezii, englezi cu
eiflg1ezii.. /f.
o atitudine 11'ltlll1plătoare dilnpotrivă, prope cărturarii vremii, rezultă şi din
Alecsandri, cum ar fi Negruzzi,
Gh.eOJtgh.e
Asacl1i,.dat.ată
iulie 1.838,se
sintem de o fire foarte desenne defaima
sine. Aşadair, am
domnul ştie ce wcă; acum, din
framc:eZOnla11ipoate curînd vom trece şi
ne vei vedea anglomani" 15,
Alecsandri, ca de altfel
ideile "Dadei literare",
şi, dimpotrivă,
masele
anonime:subliniază

1959,p. 262.
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despera asupra
n-as-şti că ea
o mică parte a
ţăranii,
! alcătuiesc cel
şi-au părăsit
nici limba,
intî.I1lJplărice
peste ţară au apăsat mai
in care
Scriitorul
e;1f.primaingrijorarea nu uumai
care îl
limba ll.aţională, ci şi, mai ales, faţă de
in vederea emancipării
"Limba păstrată. cu sfinţenie de străbunii noştri şi
popor, devenise un turti frutti, impestritat cu vorbe greceşti, turceşti, ruseşti şi
franţuzeşti" 17.
Era
în care "Asachi se încercase a funda o tipografie şi
un jurnal: Albine românească; însă acea tipografie
în nelucrare, din causs. Upsei de ..materle şi biata Albină era condamnată a
culege miere numai din florile grădtnţi domneşti. Ii era.9prit de il deştepta opinia publioă, care pe 1a1840 se prezenta în ochii .guvernului
sub forma unui monstru ameninţător; dar îi era permis
chiar impus
a relata niQmaiceremoniile de.
Curte... ."18.
Scriitorul şi.adat seallla, în urme acestor triste constat.ări, că totul
, trebuie orientat sprereaIitătHe populare, spre Ilmbe şi literatura po, parului, singurele în stare' să inlăture răul şi să creeze condiţiile necesare atU pentru fundamentarea unei literaturi cu adevărat nationale
pentru o limbă literară unitară,
Poezia populară, pe care el cel .dintii .8 pus-o în lumină, era culeasa
dm regiqnilede munte ale Moldovei, din zona estică a Carpaţilor
Subcatpaţilor .răsătiteni, deacolo unde moldovenii se găseau în
contact permanent atît cu ardelerrli, cît şi cu muntenii.
explică
numeroasele cuvtnte nemoldovenestl 19,cele mai multe de provenienţă
ardelenească, tntîlnite în această POezie prin ajutoml căreia scriitorul
Il-a COlltrlbuilnumai la I,românirea" limbii noastre +literare, la scoaterea
ei de sub j,ufluenta "babiloniei lingvistţce" de care era ameninţată, ci
şi la procesul de unificare al acestei limbi iniţiat, după cum se ştie,
in paginile
reviste iesene .Dacla literară" (1840).
Nouă,
astăzi, ni
pare că limba,
care o VOJbim .<1fost
de la început, că
n-a constituit o
pentru
scriitorii
o sută şi ceva de ani. Adevărul
cu totul
altuL Pînă
anilor 1840-1848. exista o limbă
încă,
norme
de
lu..mea, pe de o parte, plină
qrecisme
si turcisme,
supusă unei adevărate invazii neolo16.
Opere cOfElpl!#e, Ptoză,
p. 10(5.
71lbiqnt, p,52.
111
..Ibid.,p.595.
19Cum sînt următoarele:birău "primar"(p. 47, 48)i Bilgău{p. 365)I Braşeu
(p. 5:"1);
cătană "soIdat"(p.29;4-2QQ);
făgădar"crîşmar"Ip. 41, 42); muiere(p. 122,
158,243.);mtiem.şcă(p.53); ..stgvd(p..314);.. stavar(p. 314)etc. Toatetrimiterilese
fac la volumulde Poeziitotnuare,Bucureşti,t866.

. G. ISTRATI:
"(:'e:iastastare de lucruri este reflectată, cum nu se
C€.cldintîi încercare dramatieă. a lui
în
gura" t:are, a fost
în anul 1a44 Boierimea
idei de mult
şi îlltrul1
exagerat,
cum
nează in folosirea unorelemenîe
belbet,
ar fi: afcxldemie, aierim, arhoTl, clfronom,
melanholie, vadea
ori
pe scarâ
originea
(CI)lXtjJronne:tmÎsi
20,
zartss,
flalarisi, ln1cfJ;leJari'si,
relJeiCJ.to!rJ.;r],
sJuportarisi, suvenarisi "aminti" ; eomoreios,
isptavnicos, Ghingos "Gîngu", nume
etc.), Tineretul epocii recurge, tot mai des, la
cum întîlnim şi reprezentanţi ai limbii germane. Ca o ultimă
care pledează în sensul lIoabHoniei 1ingvistic", din epocă, trebuie subliniate numeroasele
stîlcHe, in vorbirea străinilor care nu ne cunosc, decît în mod
cu totul aproximativ, limba ţării.
puriste nu intraseră,
în aCEN3.
în atenţia lui
Scriitorul a stiut să înlăture, cu
ceea ce începea să. apartrecutului şi să .promcveze
Cu toate că nu se poate vorbi, în
opera sa, de o
categorică, in
de conţinutul fiecarei
totuşi, cum
Doine predomină cuvintele populare;
grecismele şi turcismele ne
în unele
de teatru, în care
autorul vizează boierimea ruginită şi
; în Bueheiieca de
la Florenta., ca şi in cutare fragment din Că1<Holieîn Airica, de altfel,
întîlnim numeroase italieni.sme2\
elementele de Oligine franceză
apar, mai ales, in notele de
acolo
ne vorbeşte scriitorul
tnsusi i tn Legende
în generaL în literatura de inspiralie istorică,
găsim arhaisme iar Iatinismelor li s-a făcut loc în RusaWJe şi In Dictionar grotesc,
adică, unde scriitorul a fost pus În situatia de 11
lua atitudine împotriva unor elemente care
justificare în
limba literară modernă 22,
'Il!Ion Diaccnescunu are dreptate cînd
aceste derivate ca fiind
introduse,in limba
sub
limbiifranceze[v, "Analele
C. L Perhon",vol,
p.
Prentuzesti,ma; hine zis .Iatino-rornantce,
numai euvintelede
educa etc.),
este
grecesc după cum ştie
Derivatele
care pleacă de
elementede
recent şi de
ne ajută, la acelaşi
care ne ajutii 5ii ,,!(,calizăn:t"
lucru,anumitenf;olori5me
:11Cîtevaextrase din volumul
1876:
(320),conuitrlţă
gondold{319.:320},
tocanu;
404),ducă "duce"(sub'it,
314,324,341,364,an6,:175,
joCanJ!ier
(314),mat/ana(319),
Maria (317),slnio[
maJ'ldolină
(319,320).padre (316,
(91.313).Iluminat
(313,314,315,316,SI7, 324),taranielă(uapolttană
{Agiorno(410),solta voce (345).
articolullui C. Dimitriu,
22Pentru eventualeamănuntesă se
ale vocabularuluiîn lealmi lui Alecsandri,publicatîn "Jaşul Iiterar", iulie
p. 76--80,
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Intr-un fel sau altul,Alecsandri foloseşte, aşa cum am văzut,
de limbă din toateetraturlle. Pe unele dintre ele le mtrebuin.
numai în funcţie stilistică, numai cu scopul de a ridiculiza pe cei
care nu ştiu să le evite, din vorbirea lor, pe altele
Iundementează
procesul său de
In orice caz, el era conştient că limba
trebuie să apară dlferenţiată, în funcţie de diferenţierea care există în
societate,
ele cele mai multe ori, procedează în consecinţă. În acest
sens trebuie înţeleasă următoarea afirmaţie a scriitorului: "Limba Întrebuinţată piuă acum de traducătorii dramelor franceze şi germane este
o
ridicolă şi indigestă, care displace auzului şi
interesul pieselor, fie cit de bine jucate. Toate personajele vorbesc aceIaşi jargonbursuflat: marchizul ca ciubotarul, printesa ca spălătoriţa,
cardinalul ca vlzitiul, împăratul., ca bircătarul.;" 23. El cere, cu alte
cuvinte ,/0 limbă conformă cu csracterul fiecărui personaj, precum şi
cu naţionalitatea lui şi cu timpul în care trăieşte" 24,
Este cu toiul caracteristic, elin acest punct de vedere .. modul în care
Alecsandri a ştiut să strecoare, în una elin cele mai reuşite bucăţi in
proză dintre cîte ne-a lăsat 25o critică hotărîtă $i foarte realistă, a sistemuluifinqvtstic al lui Eliade, din perioada xle după 1840: "Şi trebuie
să mărturisesc că el ajunsese la o ghibăde atit de măiastră in măsluirea cărţilor, încît ar fi meritat cu toată dreptatea o odă escouiotoiită în
soiul acelei adresate el-lui Roelolfo de d. Eliad, marele cmitatoie âeţta
pcestiâiqitazione.
Paraoa. - (Boldind ochii) Ce cuvinte sînt aceste?
Galbinul, -- Aceste sînt cuvinte dintr-o nouă limbă românească ce
se descopere acum la Bucureşti.
Paraoa,
Dar escamotofil ce bazaconie este?
Galbinul.
Bscamotoiil e văr primar cu bracolbo, cu lungumbw
şi frate de cruce cu Brcscăoeiourie şi cu itupetcaicoiiaq! a el-lui Aristia,
Parana. -- Nu le înţeleg.
Galbinul.
Te cred; dar ian întreabă
croitoril lor
înţeleq cuvintele feşznecherh iuuam, şi să
că ţi-ar răspunde: nu te
capisc, sau nu te cuprind" .
Intr-un pasaj pe care il extrag din cunoscutul Dictionar grotesc, in
care Alecsandri pune in qura politicianului de ieri forme caracteristice
Iattniştilor aberanţi, scriitorul nostru se dovedeşte nu numai un precur23VasileAlecsandri,Teatru.Comediile.Ediţiecomentatăde AlexandruIordan,
EdituraScrisulRomânesc,Craiova,f, a., p. 42.
24Ibidem,p. 44.
25Este vorba de Istoria Ulmigalbîn,
26
complete,III, Proză, 1876,p, 15-16. Nu intră in intenţia noastră
studierea
(lin
lui Alecsandri,ci numai atitudineateoretică a
torulu],Se
pentru o mai uşoară prezentarea acesteia, am recurs,
uneori,la
Caracterele
limbiidin opera poetuluiau fost prezentate in
StefanMunteanu,Limbaliterarâ in opera poetinr a lui
în revista "Orizont"(octombrie1965,p. 3---13,
şi noiembrie

G. ISTRATE
SOfal satirei necruţătoare
pamfletului nimicitor
al lui Arghezi. Cu totii
perioade diferite ale
culturii noastre, împotriva
a limbii, împotriva
abaterii ei de la matca
populare. Dar niciunul
n-e contribuit la înlăturarea
care a
Alecsandri pentru că el singur a
răscruce istorică
care urina să se decidă victoria
asupra sistemelor pedantilor, După ce cumpăna a fost înclinată,
mai venit greu lui Caragiale să dea lovitura de moarte
rămas numai cu două
capete din şapte cîte avusese iniţial, şi cu
mai mult il fost uşurată
acţiunea întreprinsă de Arghezi, în zilele noastre, cînd îngrijorarea
era mai mult pentru trecut decît pentru prezent· avea o valoare retrospectivă. Dar să vedem citatul lui Alecsandri:
"Această terminalre 21 furişat pe nesimţite în convorbirea româna
şi a năvălit mai cu seamă In ziaristică. şi în elocventa parlool1entară.
Ea dă graiului o intonare ţîuitQare" care produce în urechi o gîdi1ire
nesuferită; prin urmare ii este cu neputinţă a găsi
inimei.
tn zadar urn june ţiunist ar căuta
înduioşeze pe Îngerul adorării
sale, zicîndui cu glas tremurător' Ah! Doamnă apariJiwlea d-voastră
mă aduce într-o emoţiune... mă pătrunde de o sensatiune.,. mă pune
într-o confuziune, , cît nu pot să vă fac o declaratiune demnă de.,.
etc., etc.
Ingerul şi-ar freca urechile cu mlinile
trsndaflrii şi ar cădea
numai de cît în spasmurL
Camera deputatilor şi Senatul răsună adeseori de tiuituri şi mal
accentuate. De pildă: "Domnîlor! Cestiunea a dat
la multe discuţiuni în secţiuni, şi la mai multe inleIipeJaţiuni asupra interpretaţiunii
constUutiunii. ProtestaţiUlliIe majorităţii au produs adîncă senzaţlune in
stnul reprezentaţiuni1 naţionale şi ele au cauzat frecvente întreru1pţiunÎ
in disoutiunea propoziţiunJi ministeriale ... etc.,
II28
Dar, ca şi cum
i
se ridică împotriva
RusaJiile, prin gura lui I....ldlU::'CUS,
vrednic
primare: "Domnule, am
aben2ciun,ile
ţilor români şi' fac aici
nu urmezi instfllccÎ/..zn1101
pişti ... " 29.Şi imediat mai departe,.
v.rătes(.'Uîl
acesta
Eşti pentrutiăelune
O
perturbdciune,
Abominăciullf!:,
Şi ecsectăciune
I
1875,p, t18.
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Furat
,Ifn.unusetea" limbii lui
însuşi este
influenţat de acest mod deexprimare, în răspunsul pe care 1-1acordă
"Ciune,ciune,elune.
Du-te-nnăibăciune!
Eşti
o scăpăciune
Din Balamuciune"31.
Să se observe
ce
limba acestor eroi ai lui Alecsandri
aduce aminte
'ipedanţii" din
ori din teatrul lui Caragiale . .Irr
vorbirea "junelui ţiunlst" se poate uşor
iminentă a
lui
Venturieno, "studinte în drept şi publicist".
N-am urmărit atei, se înţelege, toate
luptei pe care Alecsandri a dus-o împotriva ideilor latinîste.
au fost
într-un
articol special, de Petre E. Zuqun, Alfcsan.d.rişi purismul 32.
Ca o măsură de prevedere împotriva sufixelor substalltivale latineşti de origine recentă Alecsandri
în mod deliberat, la derivatele formate pe baza .infinltivului lU11g vorbelor, Iată numai-o parte
din exempleleextrase de mîne, din volumul al III-lea. al Operelor complete (PrOZă),apărut, la Bucureşti, în 1876: adtnittne (3i. 52, 163, 183,
233, 235, 269, 305.r328, 329,355, 360, 40S}Î adorare (532); amalÎre "amărăciune" (510); aspiiore (575,
588, 597, 598); atragere "atracne" (414); eiocotire "clocoi" (253); conirtbuire "contribuţie" (533).
converseze "conversatie" (394). declarare {de alnor) (593,403) i dedi.
care "dedicaţie" (97); demol?:Strar.e
403); des.tinare(351.); distingere " distinctie " (365); dizertare "convorbire, dizertaţie" (182, 353);
iortîiicare (293, 340, 3(7); uxiprovizare (413, 427) ; inspuore (125, 4(2) i
invitare (2()8,409). unonuxmuue (484); întumare (30, 600); lătra re (de
cîne! 33; 3(6) ; meditare "meditatie" (116.,242) i mergere"merş" (519) ;
naviqare "navigaţie" (281); necheza! (418) i necbezare ."n€'c.b.ezlf'(417) ;
nereuşite "nereuşită"
obosae
"oboseală"
(89)
i bbservare
vaţie"
47, 1.05,.(507);
134, 29.0,
3.03,332,
4.03,421,
,518,
54.0,579) ;"obserpetsecutare "persecuţie" (507); poiiire "poftă." (229) i producere "prqducţie"
(602); promilere "promisiune" (59.0,
privite ": "privinţă"(35, 37,
106, 133, 187, 196, J97, 2.03, 207, 236,
28.0, 287, 384, SlO, 585; 594,
602); teqteiare "regret" (364,
reprezentare "reprezentaţie"
(514); saiisiacere "satisfactie'! (415);
"sfat" (76, 208) j .sforwrc
"sforăîtură" (363)i sperate "speranţă"
59, 73, 77, 80, 83,9.0,97,
156, 183, 2.03,218, 22.0,221, 223, 236,
263, 268, 269,319, 33.0,
342, 344,
361, 4.06,435, 534) ; strigare
(282); sun:are "sunet"
(59.0); suspinaTe "s:uspin'! (7) i şerbire "şerbie" (579); temere "teamă"
(575); terminare (532, 533); zuruire ('1).
31Operecomplete,UI, Proză,1876,p, 718.
32"Iaşul literar",iulie 1965,p.. 62-70.
lJ Alăturide lătra! (371).
34Alăturide privinţă(p. 3'n).

rSTRATE
Alecsandri
nu fie >H'UAif
acum,

deliberat, la
pe
teoretică a

poet cu talent şi cu simţul armoniei nu îndrăzneşte a se
ţiane În versuri. Pentru ce dar In proză? Să
oare acest
ca a manta de vreme rea? Pentru ce
umiliaţiune pe
capul lui? Pentru eti are un ce displăcut, care
tonuri discordante în armonia Umbli i pentru căarien de
să fie
îi
alte terminări care îi
bine la auz; aşa
mai ales se împacă el cu admitere
cu
mai voios cu
proclamare decît cu prociatnatiune, mai mulţumit cu comtibuire decit
cu contribu/iune etc.ietc," 36•
.Alecsandri n-e avut totdeauna dreptate. Alături de atitudini ca
me,r1tionatâimediat mai sus el condamnă o
de forme ca
onoare, preşedinte, şedinţă, in locul cărora propune
onot", ptesiseal1ţă 39.Intr-o epocă in care neoloqismele
. pur şi
simplu limba noastră literară, scriitorul n-a găsit, in toate împrejurările
drumul cel mai just. Meritul lui constă, lotuşi, în faptul că de cele mai
multe Ofia propus soluţii juste şi, în acelaşi timp, a pledat pentru
apropieree. lirnbii literare de vorbirea poporului.
Alt exemplu din care rezultă că Alecsandri a dat interpretare mai
fericită· fenomenelor de limbă este cel în legătură cu recomanformelor verbale de tipul ei adun, ei joc, în loc de ei adună, ei
pe
scriitorul Ie-a susţinut pe plan teoretic 40şi le-a folosit
pe scară larţJă în opera sa beletristică.
Cu toată lupta necruţătoare împotriva sistemelor "linqvlstice, cu
toată pornirea impotriva Jatlnistllor extremişti, Alecsandri nu se
să pledeze, el Insuşi, pentru latinitatea limbii noastre, ori de cîte ori
i se pare că există o intenţie .. din partea cuiva/de a ne lua ceea ce-i
al nostru,
a nega ceea ce nu ne poate fi contestat, ca In citatul de
mai jos:
"Eu
român, Impăratul Traian a venit în vechime C1.1multă
putere de a
pe
locuitorii ţării acesteia.
averea mea
sufixul.{tţiune şi
de Ia 1875-( Tablă de
Jîmba literară
225--226,
1958,1962,
m. Prozd,1876,p.. 544.
de la Ianque

p. 46 (ei adunl}, 51
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este o
un cîmp, o
un
doi boi de jug
Am o femeie bună, frumoasă şi luerătoare, Ea nu lasă furca
cit e ziua de lungă,
nu pierde
ochi fiul ce ne-a dat dumnezeu,
etc." .
Toate cuvintele din alineatul de mai sus sînt fie de origine latină .•
fie formate
terenul limbii
din cuvinte moştenite, Alecsandri
se
aici, un vrednic urmaş al lui 1. Heliade-Rădulescu 42 şi
un precursor al lui R P, Hasdeu 1 Sextil Puşcariu , acad. Iorgu Iordan 45etc.
Şi scriitorul continuă cu
consideraţluni :
"D!.:!ajuns sint aceste
ca să dovedească, domnilor, ca poporul ce grăieşte astfel e de neam latinesc"46,
Alecsandri a avut norocul, mărturisit de el insusi, de a-şi. vedea
împlinite toate visurile tineretii. Drumul parcurs în vreme de 50 de ani
de creatie
i-a dat o perspectivă puţin obişnuită, In ţara noastră,
in aoestl 50
s-au străbătut căi de secole, Bătrîneţe a scriitorului
a
într-adevăr una fericită. "Regalitatea literară", de
vorbea
Nicolaie Iorga I după expresia cunoscută a lui Eminescu, era una. reală,
Limba poporului se
ca o adevărată blneîacere, peste
intrequl teritoriu al literaturii naţionale şi. poetul, eliberat de îngrijorarea de care se dovedise a fi stăpînit la începutul activităţii sale, Imbrăţisa, în formularea de mai
nu atît un deziderat pentru viitor cît
o stăpînită Încredere pe care nu ţi-o poate da decît siguranţa datoriei
împlinite:
"Limba este tezaurul cel mai preţios pe care-I moştenesc copiii de
la părinţi, depozitul cel mai sacru lăsat de generatiile trecute şi care
merită a fi păstrat du sfintenie de generaţiile c8-1 primesc. Ea este
cartea de nobleţe, testimoniul de naţionalitate al unui neam, semnul
caracteristic prin care membrii aceleiasi familii se recunosti In marea
diversitate a popoarelor din lume, lanţul tainic ce-i leagă împreună
si-i face a se numi fraţi, altarul împrejurul vcărula toţi se adună cu
inimi iubitoare şi cu simţire de devotament unii către alţii" 48,
cum
lui Alecsandri în domeniul limbii şi literaturii
poate fi caracterizată de propriile-I cuvinte scrise la adresa lui Negruzzi,
tot aşa, altădată, scriitorul, plecind de la o comparatie între rolul poe41Opele complete,Ill, .Proză,1876,p. 198,
42Opere,II, 1943,p, 19.204
Etymologicum
Magnum.Romania.e,
1, Bucureşti,1386,p.
44Limbaromână, Bucureşti,1940,p, 190---195.
45
cu
Ia limbnlui Eminesq!(în "Viataromânească"aprilie-,
mai,
crnfi:dttIIh Proză,1876,p. 198,
47capitol
Istoria
în veacul
al
p. 131-169,exista un
înţreg
intitulat'alf/[;e1;::
11
Il lui Vasile
4'3el,
1it"TTA",
1876,p. 17 (Din albumulunui bibliofil!)CL mai
tnainte, spusele
din Discursulinaugural la înfiinţarea "Asociaţiunii
transilvane"

G. ISTRATf':
tluierulu; popular nu face decît să ne
autobiografia sa literar-culturală:

răspUlse; "Frate,frăţioare,
amurgtil,jalea ne-a cuprins.
a noastră
soartă ee de
mulţămitoare
cîntat
o doiniişi
ajuns"49;
Intocmai ca în această poezie, enii s-au aşternut, grei, peste activitatea multilaterală a lui Alecsandri. Ei TI-au putut opri, însă, şi nici
nu vor fi in stare să oprească ecourile de trezire a consfiintai naţionale
răspîndite în Dainele şi Lăcrămioarele sale, în Pas feluri, în Legende ori
În Ost.aşii noştri, ca şi În teatrul pe care l-a clădit singur, aproape in
intregime, ori în proza care continuă
ne placă şi să nejncînte.
Cine nu citeşte, oare, şi azi, cu emoţie, cuvintele rostite de Iorgu de
la Sadagura, Într-un dialog cu Kiulafoglu, acum 123 de ani.
"Kiulafoglu. - Ha, ha, ha ... la teatre moldovenesco l. .. Nu ţi-e
mila se dai părale
zeaba, ca
vezi niste baeţi care nu stiu nici se
vorbesca macar... şj se asculţi niste piese ca vai de ele?
"largu. - Dac-ar giudeca toţi ca dumneata, domnule. apoi teatrul
naţional nu s-ar pute'a întem.eia niciodată in ta:ră i dar, slavă domnului!
sînt persoane
ştiu să preţuiască greutăţile unei scene începătoare
ca a noastră j care nu se ruşinează de a merg.e să vadă piese naţionale,
şi care, în sfîrşit, ieil'tînd greşelile actorilor, îi încuragează şi le dă agiutorul cuviinCios... Acele persoane sint vrednice de toată lauda şi teatrul naţional le va fi întotdeauna recunoscator" 50.
Şi de data aceasta, Alecsandri se întîlneşte cu
Negruzzi care, în
aceeaşi scrisoare către Gheorghe Asachi afirma.
"Imi rămâne a vorbi de teatrul national, început iarăşi subt a ci-tale
priveghere, şi prin care
aratat
limba noastră nu e mai puţin
primitoare de armonie
italiana. Sărmanul' teatru! El semăna
pruncul mic, frumuşel nevinovat şi - bolnav de strins (Iartă-rnî, mă
rog, ace,astă compa,raţie băbească) î şi unde avea trebuinţă de o bună
oăutare, de-abia Ivindu-să
stîrnit în
droaie de duşmani strasnici şi
jumătate
lorHe rangul
parte
benoaruri 5,
p.

Bibliotecaşcolarulut,196'2,
19()3,p.944.
nfH·tPTl11
«fr, baiqnoire
ţ.
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ba inca duşmănie asupra lui începu El
şi Iojile de sus, şi amede a se sui pînă la paradis" 52.
Două pagini mai departe, C. !\.!",.nrll'771
pune idei asemănătoare în
gura unui "tînăr poet român" :
"Panăacumnu sînt
ca să hotărăscsă merg
La un loc unde
şi cizmarlitoţi alerg.
Fi. donc53cu astă idee poate
ca să qlumesn.
La Paris se dau vreodată
româneşti
1
Caliope,Andronescuse pot socotiactori,
Vrednicica să
nişte nobil!prtvuortr
Ş-apoice să
acolo? Să
pe un actor,
Care face româneşte
de amor!
Quellehorreur1Mati ei idee ce va să zică.bontonr
N-ai auzit,soro dragă.că lui Jean îi zic Ion1"S5
Autor deosebit de fecund in aproape toate genurile literare, Alecsandri ne-a lăsat o operă În care a ştiut să facă să se reverse apa vie
il poeziei populare sub impresia căreia literatura noastră naţională
continuă să întinerească pe măsură ce trec anii şi ne maturizăm,
Iată de ce recunoaştem in
pe unul dintre ceimaistrăludti
deschizători de drumuri în literatură, în teatru, în formarea limbii
române literare şi iată pentru ce amintirea lui va rămîne sfîntă incâ
multă, foarte multă vreme, în inimile şi cugetele tuturor locuitorilor
acestui pămlut.

VASILE ALECSANDRI ET LE ROUMAIN LITTERAIRE
RESUME
L'euteur etudie, d'une maniere detaillee, les idees d1,l.Jrand poete
en caqui concerne notre lanque, Il souliqne non. seulement la sympathie d'Alecsandri
l'aspect populaire de la laillgue .nationale, aspect
qui est determlnant
creation litteretre, mals aussî sa ferme
attitude
De
le f'ait que I'oeuvre d'Alecsendri reflete
la langue
nrrn;'inr<p<:
historiques roumaines etque, mainfois, J'i,rrivrlÎ.n
particularites Iinqutstîques, dans le but
de 'critiquer
contemporaines non conforraes it l'esprit
de la' langue roumaine..

2 CostecheNegruzzi.PăcateletinereteJoI,Bucureşti,1959,p. 26L
53 esta-il
'
3. grozăvia1
55.C. Negruzzi,vo1.
citat,'p, 263,

