UN FRAGMENT DIN NUMARUL UNIC
AL REVISTEI "ROMÂNIA LITERARA DE LA 1852
DE
CONSTANTIN
TURCU
EXistentanumăruluiunic, din prima serie1 a revistei .Românialiterară" fondatăde către V. Alecsandriin ianuarie1852- a tinut pînă acumtrei decenii
mai mult de domeniullegendei.11văzuserădoar .cei initiati: fondatorul,care l-a
alcătuit, tipografii,citiva colaboratori,poate şi unii prieteni ai lor şi.., cenzorii
care I-au interzisşi suprimat.Presa timpuluidin Iaşi - supusăaceleiaşicenzurin-a putut să comentezeacest fapt. Dar Alecsandrişi Bolintineanu- şi poate şi
i'lilţii-au. scris.unor prieteni ai lor despre cele întîmplate.Apoi, timp de şase
decenii,totul a intrat sub vălul uitării.
Meritulde a fi reactualizatproblemaacesteireviste ti revine lui N. Cartojan
care, in .1913,a adus cele dintii dovezidocumentaredespre alcătuirea ei 2. De
asemenea,şi Ilie Minea,reluind discuţiain anul 1919,a adăugatdate noi pentru
cunoaştereaei 3.
;
Cu acesteaspuse,lucrurilepăreau atunci clarificate.Actele oficiale,descoperite in arhive de către doi cercetători,au confirmataparitia primuluinumăr al
revistei lui Alecsandriin 1852,precum şi confiscareaei de către cenzură.Dar,
in dosarelecerce.tateşi in depozitelemarilor.biblioteci.ale ţării, ei. n-au găsit nici
un exemplardin acel număr şi, astfel,'s-a tras concluziacă, ori n-e fost tipărit,
ori - imprimatfiind - el a fost distrus. Insă Alecsandriscria lui N. Bălcescu
in aprilie 1852că i-a trimis un exemplarsau un fragmentnumai, Intormtndu-l
că suspendareas-a făcut .pînă a nu se naşte măcar" acel număr,din cauza erul Subliniezexpresia prima serie (1852),ca să atrag atenţia că revista lui
Alecsandri,cu acelaşinume.si program,apărutăulterior- în cursulanului1855trebuiesocotităca seria a doua.Au fost două cereri de aparitie(1851şi 1854)şi,
deci.două serii ale aceleiaşireviste.(Precizareaaceastan-er fi trebuit să lipsească
din recenta bibliografie,Presaliterard romând,IIlkătuităde 1. Hanqiu,Bucureşti,
2 vol., 1968,p. 149-152).
2 N. Cartojan,O revistd literard În 1851(Românialiterard),în .Drumdrept",
1, 1913,p. 141'--146.
3 1. Minea,Lupta pentru România.Iirerurd,în •.Convorbiri.Iitcrere", LI, 1919,
p. 382-388.
An .Iingv.isi. lit., T. 20, p. 219221, Iaşi, 1969.

BDD-A1547 © 1969 Editura Academiei
Provided by Diacronia.ro for IP 23.20.60.138 (2017-08-21 17:36:15 UTC)

220

C.TURCU

_____________

-::2

colului său, !RăzvanVodă. socotit ca un .pamflet" contra lui Ştirbei Vodă al
Munteniei,dar cii .nimeni nu-l citise, fiindcă nr. 1 nu ieşise"4. Iar în cererea
sa din 1854,pentru o nouă autorizaţiede aparitie a revistei, Alecsandrispune
că în 1852.anumite intrigi uciseră copilulpînă a nu se naşte încă". Din toate
acesteatrebuiesă întoleqemcă numărulnu fuseseîncă multiplicatpentru difuzare,
dar ctîeva exemplareau fost totusi imprimate,datorităbunelorrel,atiiale poetului
cu personalultipografieilui T. Codrescu.
Un alt exemplardin acest număra fost.trimis în iunie 1352,de către D. Bolintineanului A. Zanne,pe atunci în pribegie,ca şi Bălcescu.El informeazăcă
o altă cauzăa suspendăriia fost şi fragmentulromanuluisău, Ivlatioil
5,
Pe încetul, timpul a scos la iveală dovezi categoricedespre existenta şi,
într-omăsură,desprecirculaţiaacestuinumărunic al .Românieiliterare.
Prin anul 1938,vara, am cumpăratde la un anticar din Bucureşticolectia
seriei a II-a a revistei editat.ăde Alecsandriîn cursul anului 1855.E absolut
completă,are toatesuplimentcle,e frumos legată, avînd cotorul din piele, cu
ornamenteaurlte, iar materialulfolclorical suplimentuluipoartă diferite însemnări şi indicatii,datorate lui Alecsandri,a cărui semnăturăse află pe Iorzetul
volumului.A făcut deci parte din bibliotecasa.
Ceea ce m-a determinatmai mult să cumpăracest voluma fost faptul că am
descoperit,legat la finele lui, un fragmentde opt pagini din acel mult discutat
şi căutat număr unic din 1852.El are dimensiunile27,5/20,3
cm şi e fără indicatia de an, care desiguravea să figurezepe copertace nu era încă făcută.Exemplarul descoperitacum va fi fost desigurcomplet,dar restul paginilorse vor fi
pierdutîn conaculde la Mirceştisau în casa din' Iaşi.
Această descoperirel-a entuziasmatîn mod deosebit şi pe distinsul cărturar.. Gh. T. Kirileanu, care trăia la Piatra Neamţ şi, peamlndo-i,ne-a făcut să
ne dăm seama că cercetăriledin trecut asupra acestuinumărnu trebuiaulimitate
numaila arhive şi la marilebiblioteci,ci - In primulrind - trebuiaufăcute investigaţiiîn bibliotecapoetuluişi in acelce ale unor personalităţiale epocii,cu
care Alecsandria avut strînse legăturide prietenieşi colaborare.
De toate acesteami-amelat seama,cu atît mai mult, în octombrie1940,cînd
am aflat dleaparitiaarticoluluiPrimulnumăral "României
literare"din 1852,a lui
V. Alecsandri,scris de Ncstor Cerruarieno
6. El a găsit un alt număr din 1852,în
exceptionalde importantabibliotecăa "Aşezămintelor
I. I. C. Brătianu",într-un
volummiscelaneucu multeşi variatebroşurişi foi volante,înregistratsub nr. 12626.
In atricolulcitat, Camari
ano face o succintăprezentarea număruluidescoperit,publicîndşi titlurile articolelordin cuprinsulsău7, precumşi cîteva materialedocumentareşi literare.A scăpat însă din vedere un lucru foarte important.Dat fiind
că a avut noroculsă descopereacest exemplarcompletal număruluiunic al revistet din 1852,era necesarsă publiceîn fecsiml!cele 20 de pagini ale lui, spre
a-i asigura astfel păstrarea pentru viitor. Căci, iată, biblioteca "Aşezămintelor
Brătianu"a fost desfiinţatăacum 20 de ani, valoroaseleei cărtt şi manuscrise,
strînse de trei generaţiide cărturari,au fost date altor instituţii şi, astăzi, sin4 Totuşiîl citiserăcenzorii!
5 "Gazetade Transilvania"şi apoi M. Kogălniceanu
au afirmatcă adevărata
cauză.a suspendăriifusesenumeleRomâniadin tillul revistei,care n-a fost acceptat
de către consululrus din Iaşi.
6 .RevistaFundatiilorRegale",nr, 10, din octombrie1940.
7 Le reproducemuici,
pentruInteresullordeosebilt: lnştiiniatecă/re cititori,p. 1i
RăzvanVodă,fragmentdin opera Româniisub MihaiViteazul,de ConradAlbrecht
(N. Bălcescu),p. 1-6 i lnecarea vaporuluiSecetiipe Dunăre,de V. Alecsandri,
p, 6-10 i LogofătulTroiuşanu,de G. Sion, p, 10-14j ManoiJ,roman de D. Valentin(D.Bolintineanu),
p. 14-19j Stelele,poeziede C. Negri,şi Fala de la Cozia,
de O. Valentin,ambelepe p, 20.
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qurul număr complet(?), descoperitptna acum, al .Românieiliterare" din 1852,
nu mai poate fi găsit nicăieria.
Ceea ce nu s-a făcut atunci,pentru întreg numărul,o facemnoi acum,prin
amabilitatearedacţiei acestei publicatii.Reproducemîn facsimilesingurele8 pagini ale acestui număr din colectianoastră. Sîntem convinşică numai astfel le
putemasigurao existentăpermanentă.Aceastacu atît mai mult cu cît înfăţişarea
acestuinumăr nu este cunoscută.E o mare raritatc bibliografică,despre care s-e
vorbit.în trecut fără s-o fi văzut cineva.Ca dovadă este şi faptul că cercetătorii
de azi nu-l menţioneazăîn studiile lor9. Sperămcă, publicatîn acest fel, va fi
de folos culturii româneşti,istoriei literare, biblioqrefieiperiodice!orromâneştişi
publiculuilarg cititor care se intereseazăde astfel de probleme.

j

a Geo Şerban,într-o scrisoaredin 26 februarie1962;"Demai mulţi ani incete,
fără rezultat pînă în prezent,să dau de urma acelui unic număr din "România
literară",apărTUtă
in 1852,studiat de către Nesl.orCamarianoîn Bibliotecafostelor
Asozăminto
Hrătianu.Fondulacestei bibliotecis-a dcsmembratfiind reperuzat în
mai multe directii...• .
9 Vezi lstoria literaturiiromânevoI. II, Bucureşti,1968,p. 476,şi revista "Românialiterară", 1, nr. 1, din 10 octombrie1968,p. 13 (articolulRomanialiterară
In trecut).
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