IZVOARELE ISTORICE îN OPERA
LUI VASILE ALECSANDRI
DE
J. LĂZĂRESCU

Angajat în lupta pe care generaţia paşoptistă o inaugurează la
1840 pe tărîm cultural. Vasile Alecsandri desfăşoară o activitate literară dintre cele mai boqatc. Scriitorul alcătuieşte piese de teatru,
culege poezii populare, încearcă creaţi i proprii, tipăreşte versuri în
diverse calendare şi în noua revistă a lui Mihail Kogălniceanu, "Propăşirea" din 1844, scoate la 1855 revista "România literară" şi pregăteşte Unirea. Zi de zi îşi concentrează. atenţia asupra realităţilor
sociale pe care mereu le transpune în versurile, în pr9Jza şi în teatrul
său. Cu o facilitate neobişnuită a inspiraţiei trece de la un motiv la
altul, Imprimînd scrierilor sale sensuri noi. Reformator In domeniul
expresiei şi tehnicii literare, Vasile Alecsandri îşi dă seama şi de
dificultăţile Începuturilor. "A sosi pe lume Într-o ţarii liberă şi civilizată, este o mare favoare a soartei i el găsi în acea ţară o limbă cultă
şi avută, pentru a-şi exprima ideile şi simţirile, este un avantaj imens
pentru acei chemati a culege lauri pe cîmpul înflorit al literaturii" 1.
Si, dacă a Învins greutăţile, a fost pentru că. necontenit, poetul şi-a
întors privirile spre viaţa largă a poporului şi spre trecutul lui istoric.
A fost primul dintre poeţii români care şi-a dat seama de importanţa
poeziei populare pentru progresul celei culte. Stimulator, proqramul
.Daciel Iitgrare" considera trecutul istoric un adevărat rezervor de
inspiratie. Dragostea de patrie trecea acum mai înainte de orice. Pusă
în slujba ideilor de eliberare socială şi naţională a maselor, opera'
lui Vasile Alecsandri contribui într-o mare măsură la trezirea conştiinţei nationale .a poporului, la unirea lui într-un stat naţional centra1 Cf. VasileAlecsandri,Opere complete,partea a III-a, Proză,Bucureşti,1876,
p, 574.

BDD-A1588 © 1965 Editura Academiei
Provided by Diacronia.ro for IP 44.207.124.84 (2023-01-09 08:20:59 UTC)

52-----

l. tAZARESCU

2

lizat. "Spiritele", după mărturia lui Vasile Alecsandri, ,,:începuse a se
dezveli la razele civilizaţiei şi o mare prefacere în toate se ivi" 2.
Trezirea interesului pentru folclor, publicarea cronicilor moldovene
şi muntene, studiul istoriei bazat pe cercetarea instituţiilor sociale,
toate foloslră la pregătirea ideologică. şi politică a revoluţiei burghezo-democratice de la 1848. Influenţat. apoi de modul de inţelegere al trecutului şi de conştiinţa istorică a reprezentanţilor romantismului francez, poetul ajunge reallzatorul cel mai de seamă al
curentului istoric-popular creat în cercul revistei. "Dada literară".
Devine adeptul convins al acelei şcoli .Jstorice", al cărei exponent
ideologic era Mihail Kogălniceanu. Şcoala aceasta avea şi ea un
timbru romantic, prin aceea că îndruma Pe scriitori să caute teme
naţionale, Accentuînd importanţa istoriei naţionale în introducerile
revistelor "Dacia literară li şi "Arihva românească", dar, mai ales,
în Cuvînt de deschidere Ia cursul de istoriE! naţională 3, Mihail Kogălniceanu cerea cai literatura săr.Iie oriqinală şi naţională. Era vremea
cînd progresul. ştiinţelor istorice se realiza la noi prin colaborarea
dintre Mihail Kogălniceanu şi N. Bălcescu, ca rezultat al interesului
pentru trecutul inational şi al încercărîlor de a-l înfăţişa în literatură,
in condiţiile dezvoltări! conştiinţei naţionale. În această atmosferă
prilejuită de intensificarea studiilor istorice şi de interesul pentru tematica istorică în literatură. Vasile Alecsandri îşi pune intreaga
viqoare a talentului în slujba luptei pentru fericirea poporului. Şi
astfel. de la delicatele acorduri ale cîntecelor de iubire, poetul trece
La accentele bărbăteşti ale poeziei patriotice. Liric prin excelenţă,
Vasile Alecsanclri se simte atras şi spre poezia narativă. Activitatea
sa literară cunoaşte şi în această direcţie o perioadă de pregătire, în
care inspiraţia populară predomină şi alta de maturitate în care poetul
îşi primeneste izvoarele inspiraţiei, avînd ca sursă principală cronicile
şi marile fapte ale vitejiei româneşti. La începutul anului 1876, universul creator al poetului era dominat de. elaborarea legendelor. "Nu
ştiu pentru Ce şi cum am prins gust la acest soi de poezie şi mai cu
seamă nu pot să-mi dau însumi seama dacă nimeresc sau ba să mă
ţin furcă de dînsa" 4. La 4 februarie, acelaşi an, sfîrşea legendele
orientale Garda saraiului, Hodia Murad Pasa şi Beeri Mustafa 5, iar
doi ani mai tîrziu răsfoia paginile istoriei noastre cu scopul de CI
descoperi subiecte pentru dramele sale în versuri.
"După Doine, după Lăcrămiocue, după Pasieluri şi după Legende,
de care parte a literaturii îmi rămînea să mă. leg? M-am gîndit la
teatru... şi pe loc am rasfoit paqinila :istoriei noastre unde am găsit
subiecte minunate de drame în versuri 6. Astfel. pentru tematica
legendelor şi dramelor sale istorice, poetul cercetează pe lîngă Cto2 Iaii în 1844,in vol, eit., p. 103.
3 Cf. VasileAlecsandri,Drameistorice,comentateele Georqe Baiculcst'u,Craiova,p. XXIX.
4 CI. VasileAlecsandriScrisori,I, Bucureşti,1904,p. 81.
5 lbid., p. 82-83.
'
6 îbid.,p. 111-..112.
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nica românilor şi a mai multor neamuri de Gheorghe Şincai, Domnii
Firii Moldovei şi viaţa lor de Grigore Ureche, Istoria imperiului' otoman
de Dimitrie Cantemir, Letopiseţul Ţării Moldovei de la zidirea lumii
pînă la 1601 de N. Costin si Letopisetul Ţării Moldovei de Ion Neculce.
Dar. ceea ce este important este felul cum Vasile Alecsandri foloseşte
izvoarele istorice. Răsfolnd cronicile.vpoetul nu rămîne la pura COI1templara Istrolcă, el caută să ; pună totul în raport cu prezentul, însufletind .conţinutul istoric cu .;valorile care;îl frămintau pe dînsul.]n
general, la Vasile Alecsandri, istoria nu se justifică decit j-a un element de acţiune asupre iprezentului şi cu deosebire asupra viitorului.
Ne fiind obligat să respecte întocmai adevărul. istoric, ci numai pe cel
poetic. Vasile Alecsandri vede în trecut }llmai ceea Ce vrea el sti
vadă. "Adeseori cind închid ochii, văd strecurtndu-se pe aripile suvenirilor o lume întreagă de fapte istorice, de episoade curioase care ar
interesa mult dacă ar fi scrise.; dar ochii se deschid iarăşi şi ei
văd cu spaimă haosul prezent. dominat de figura hidoasei poei/uri.
care ţipă ca o cucuvea pe ruinele patriei.
Oricum să fie însă, iubite Neqruzzl, întoarce spatele evenimente·
lor actuale şi te aruncă În lumea fanteziei, ca un rim ce se azvirh, în
valuri limpezi ca să se răcorească. Scrie ce ţi-o trece prin minte. fără
plan. fără ordine şi pregăteşte-ţi astfel elementele unui întreg pe care
l-ei scoate la lumină în timpi mai liniştiţi" 7. Scriitorul ne introduce
astfel în procesul creaţiei sale. Ca şi Victor Hugo, Vasile Alecsandri
completează şi el uneori lacunele istoriei cu ajutorul închlpuirfi. pentru a face realitatea istorică mai expresivă. mai reprezentativă. Influenţa lui Victor Hugo asupra lui Vasile Alecsandri, a fost cu lux
de amănunte dovedită. In realitate ea Se mărgineşte" numai la elemente exterioare. formale. dar nu şi de conţinut. S-a nesocotit în
analiza creaţiilor sale literare, sursa cea mai importantă poate, filonul
popular. Astfel, cînd în Dumbrava Roşie Zbaloş cade de pe cal sub
lovitura palosului lui. Negrea, şi viteazul moldovean evită să seTolosească de situaţia nenorocită a Ieahului, Ch, Drouhet găseşte că purtarea aceasta a eroului faţă de duşmanul dezarmat este un procedeu
romantic adoptat de la Victor Hugo. Dar, comportarea lui Negrea,
putea să-i fie sugerată lui Vasile Alecsandri tot aşa de bine şi de
poezia noastră populară. Cu atît mai mult C,l cît. versurile citate
din Dumbrava Roşie, ca expresie literară, nu sint în concordanţă Cu
versurile invocate din Hernani de Victor Hugo. Cînd lui Olivier îi
scapă sabia din mînă, Roland nu vrea să mai continue duelul, opinînd :
..Quandj'en mon ennernldesarmedevant moi
Je m'arrete
..."
7Ibid.,p. 104,
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In Dumbrava Roşie, Neqrea se exprimă:
Pe-unom căzutnu-miplacesă cadă.al meu paloşi
Te scoală,mergiîn pace cu zile dela mine"8

"FrateZbalos

A.P(jlatiul .Frate Zbaloş relevă numaldectt originea populară a
expresiei româneşti. Acelaşi lucru observă C11.Drouhet şi în leqătură
cu enumerarea magnaţilor din.suita lui Albert. In sensul că Vasile
Alecsandri ar fi recurs şi in acest caz la procedeul romantic al enumerării. folbsit de Victor Hugo în Aymerillot, în înşirarea căpitanilor lui
Carol cel Mare, sau în citarea baronilor şi cavalerilor ce înconjură ne
regele Ratbert, la Ancona, Procedeul e folosiLînsă de Vasile Alee'sandr! şi în poezia Concertul în Juncă, scrisă. în 1869, înaintea legendei
istorice Dumbrava Roşie. Într-un impunător cortegiu, enumerînd, poetul
face. .să 'treaCă prin faţa noastră perechile de îndrăgostiţi din lumea
florilor, a : păsărilor şi a gîzelor:
"lată vin pe rînd, păreche,şi .pătrundcolea-npoiană
BujoreluIvioi, rumen,cu năltuta odoleană,
Frăţiorişi romănite,care se atin la drumuri,
ClopoţeişFmăzăreleÎmbăta
te de parfumuri.
MieIlevii.suterăj.oare,
cuculplinde îngîmfare
Daita CeImiteazăonce sunete bizare,
Stigleţi,presuit,nuicatetuittce prin tufe se alungă
,Si duipasetulturelecu dor lung, cu jale lungă,
Iată vin şi gîndăceiiîn hlamidesmăltuite,
Iată greieri,iată fIutmi cu-aripionrepudruitc,
,si culbecicare fac coarnepurt.indu-şi
casa-nspinare.
La lovirealor poianaclocoteste-nhohot mare"9.
De un deosebit interes este însă constatarea lui Ch. Drouhet în
tegăturăcu motivul epic al provocărilor, ameninţărilor şiinsultelor
ceşi ...le adreseaza -războinicii Înainte de a se ataca, În opera lui Hugo,
motiv epic pe oare Vasile Alecsandri îl nesocoteşte cu desăvîrşire 10.
R.marca luiCh.' Drouhet trebuie corelată cu observaţia relevată de
;v1ariQRoques in lucrarea intitulată Poezia românească de azi. Invăţatul francez. observă că. "atunci cînd' Vasile Alecsandri cîntă ţara şi
pe oamenii ţării sale, el o face fără. duşmănie pentru străini" 11.
Cu, datele pe care le avea la îndemînă din tradiţiile culese de Ion
Neculce în O samă de. cuvinte,dar pe care le modifică din nevoia de
afiririre a valorilor vieţii, Vasile Alecsandri scrie legendele Altarul
MănastiriîPl.ltna, Visu.l1ui Petru Raie« şi Dumbrava Rosie. Toate trei
pOeziile sînt de inspiraţie istorica-tradiţionalistă şi cuprind un sîmbure
8 CL Ch, Drouhet,Victor Hugo şi Vasile Alecsandripoet epic, În "Viata românească",an. VII, vol, XXV,Iaşi, 1912,p. H9,
9 CLVasileAlecsandri,Poezii,II, Bucureşti,p. 46, 47, 48.
10CL Ch, Drouhet,loc. cii., p, 323.
1\CLMariaRoques,Poeziaromâneascăde uzi,Bucureşti,p. 1ci.
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de adevăr istoric învăluit În mirajul legendei. Pentru Vasile Alecsandri
legenda nu este altceva decît o specie Ce "stă la mijloc între viaţă,
istorie şi basm" 12,Dacă in prima legendă poetul restrînge informaţia
din izvorul istoric, în cea de a doua respectă izvorul istoric cu datele
tradiţiei. dar amplifică inutil subiectul. făcînd ca povestirea să piardă
caracterul sobru al. expunerii Iui Neqllce ...Verşurile au însă caditătl
care se datoresc talentului şi usurinţl] cu c-are Vasile Alecsandri foloseste octosilabul popular, pe care îl face să alterneze cu versul de
şapte silabe. Tehnica aceasta a mînuirii .octostlebului popular, la
Alecsandri poate fi şi o chestiune de fond nu numai de formă. Poetul
a intuit şi a evocat în moq deosebit tabloul popasului lui Petru Rareş.
"Iată-]colo jos lungit
într-o burcă lnvălit,
Lîngăfocul de nuiele,
Undeard, jupiti de piele,
Patru miei de la Ispas
Pentruprînzulde popas"'13.
In legenda Altarul mănăstirii Putna, Vasile : Alecsandri omite
episodul omorîri! copilului de casă, pentru a înlătura trăsătura ne
gativă a voievodului, reJiefată în cronica lui Neculce. Aleqind izvorul
istoric, poetul l-a transfigurat potrivit gustului său, pentru a nu ştirbi
nimic din figura lui. Ştefan.
Folosind datele din cronica lui Matei Miechowski asupra războiului moldo-polon din 1497 şi datele tradiţiei populare relatate de
Necu1ce În O samă de cuvinte, Vasile Alecsandri le-a transformat şi
le-a combinat cu elemente din Legenda veacurilor şi cu altele proprii
şi a scris Dumbrava Roşie cu scopul de a evoca qlorioqsa epocă a lui
Ştefan cel Mare. Poema a fost citită de autor la una din şedinţele
"Junimii". Lectura a provocat admiraţia celor prezenţi. Din mărturiile
lui G. Panu 14rezultă că Ia şedinţa "Junimii fi era de faţă şi Mihail
Eminescu. Se pare că lui Eminescu nu i-au plăcut lungile monoloquri,
discursurile, nu j -au placut procedeele retorice prin care Vasile Alecsandri căuta să suplinească lipsa elanului epic. Tradiţia populară a fost
modificată şi în Dumbrava Roşie. În poemul lui Vasile Alecsandri
lupta. din Codrii Cosminulul nu cuprinde numai expediţla lui Albert
În, Moldova. ci toate peripeţiile acestei expediţii. Încercarea poetului
de a crea o legendă cu evocări de lupte istorice n-a izbutit. Scrisă pe
un ton retoric şi declamator, legenda nu reliefează îndeajuns figura
centrală, pe. Ştefan. D. Caracostea .15a arătat însă că, atunci cînd legenda istorică ajunqe la punctul de întîlnire a trecutului cu prezentul,
12Cf.D. Caracostea,Criticeliterare,III, Bucureşti,1944,p, 36.
13Cf, VasileAlecsandri.Operecomplete,Poesii,val. I, Bucuresti.1896,p. 357.
14CLPanu,Amintiride la "Junimea",I, Bucureşti,p. 86.
15Cf, D. Caracostea,La poesied'AJecsandri,
în .Lanqueel Iitterature",1, nr. 2,
Bucuresti,1941,p. 125--126.
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avem a face cu pagini din cele mai alese, Scăderile sînt astfel compensate prin finalul care zuqrăveste pe flăcăii ce stau în jurul focului
de lîngă dumbravă,
Priviţi! Iînqă-odumbrav
ă stă tabăra de care.
Flăcăivoinicişed roată pe lingă un foc mare,
Mtrîndn-se-ntre
dînsii cum vreascurllc-nfoc
Ca nişte şerpi se mişGă;··
sucludu-seîn loc.
"ŞtiliVal de ce stejarul.rerzîud,
plînqeşi geme?
(întreabă-unromân'ager' pe care-a nins devreme).
Cole-nastă dumbravăcopaciiuriest
Sînt.locuiţi,se spune,cu sufletede Ieşi.
Pe timpulbărbăţieiau prins Ştefancel 'Mar«
O oaste de năvală s-au pus-oca sa. are;
Iar În pămîntulnegru cu sînge-amestecat
Spre lungă pomenireel ghindă-ausemănat!".
El zice, şi dumbravasepare că roşeşte,
Ş-unaspru glas de vultur în noaptese trezeşte.
El zice, focul arde dumbravaluminînd,
Prin crengilefrunzaase trec umbresuspinînd!16.
Ceea ce va fi plăcut lui Eminescu va fi fost tocmai încercarea
lui Vasile Alecsandri de a îmbina cele două planuri ale creaţiei într-o
atmosferă de fantastic local, planul realist şi cel fantastic.
Legenda Gazi Murad sultanul şi Beeri Mustata are ca izvor Tslo-.
tia imperiului otoman de D. Cantemir. Elaborarea ei. a durat. mai mult
de doi ani. Poezia înfăţişează cruzimile, beţia şi desfriul tiranilor care
conduceau Poarta suzerană. Interesantă este în această leuendă orientală
contaminarea cu motive din legendele lui Victor Hugo: Le roi s'amuse,
Zim-Zizimi, Le âetvictie şi Sultan Momad. Pe Gazi Murad sultanul
Vasile Alecsandri l-a cunoscut din lectura capitolului consacrat de
D. Cantemir lui Amurad al IV-lea. Pe Beeri Mustafa l-a putut cunoaşte însă şi din poveştile turceşti răspîndite şi la noi. In 1900,
P. M.. Rădulescu-Micsunesti publica în "Revista literară". Beeri-Mustata
(Poveste turcească). Deznodămintul legendei e melodramatic. Feringhis,
fiica lui Beeri Mustata, împotrivindu-se îmbrătişărilor sultanului .GaziMurad, e aruncată pradă tiqrilor. Aceasta aduce răzbunarea lui Beeri.
care,. .tăindu-şi venele, înăbuşă pe sultan cu sinqele lui şi cade şi el
fă,ră simţire pe trupul rece al fiicei sale. Ch. Drouhet 17observa că
Vasile Alecsandri. preocupîndu-so mai mult de tablourile pitoreşti pe
care le Înfăţişează, se interesează mai puţin de caracterele personaiJpr ....Eroul romantic e construit simplist Poetul a atribuit eroului
t9.tE! Yi<::in pe eate le-a pus in antiteză cu o singură virtute, iubirea
perib.'h'copiL GJellta:tea elaborarii acesteiJeqende s-a datorat diversităţii izvoarelor folosite.
Cum traducerea Hodos a Istoriei imperiului otoman de D. Cant.rpir,
..'"../ ,",:'î:nediţia
','.'.:",'
.' .'.' Academiei, n-a ieşit decît în 1816, Vasile Alecsandri.
.r16)JQ'SlileAlecS:dridri,
Operecomptete,Poezii,II, Bucureşti,1896p. 234.
17 Ch, Drouhet,oţi.cit., p. :347.
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care începuse încă din J874 să. scrie legenda lui Beeri, s-a folosit
initiel ele versiunea francez ă a lui Joncquieres ele care se servise şi
Victor Hugo.
Intre 1872 şi 1878, Vasile Alecsandri a scris aproape intreaqa
poezie epică cuprinsă în ciclurile Legende şi Cistaşl! noştri. Poezii cu
Iond epic, Legendele lui Vasile Alecsandri pornesc de la poezia ele
inspiraţie poulară (Grozo, Aitdtei Popb s.a.). Poetul trece apoi la poezia cu motive istorice, pentru a se opri în ciclul Legendelor la poezia
cu teme vaste, luate fieclin lumea basmelor, fie din numeroasele su
perstiti; ale poporului. fie mai ales din istoria neamului.
Optimismul e caracteristic legendelor lui Vasile Alecsandri, deznrrdâmintul lor înfăţişînd întotdeauna biruinţa binelui şi dreptăţii contra
răului şi vic1eniei.
Produs al fanteziei poetului. Dan căpitan de plai nu are o bază
documentară. Esteinsă,âşa
cum spunea G. Călinescu, "un fragment
de epopee naţională fantastică şi realistă, care a depăşit tot ce
poetul scrisese pînă atunci în acest genii 18.G. C. Nicolescu arată la
rîndul său că valoarea legendei stă in maturitatea artistică a poetului
şi în splendida pildă de eroism şi patriotism 19.Poezia adUCe în faţa
cititorului spectacolul unei lungi cariere ostăşeşti. Urmînd parcă o
linie a destinului lor, eroii din această legendă nu se lasă biruiţi de
evenimente. Atmosfera, interpretarea istoriei, tensiunea patriotică, retorismul: atitudinile măreţe Se întîlnesc la tot pasul. Influenţa lui Victor
Hugo e evidentă mai ales în stilul dcclamator. Fulqa e un tip eroic
de femeie în literatura română, care înfăj.işează viaţa vechii noastre
societăţi,
Şi în teatrul lui Vasile Alecsandri apare înclinarea către aspecte
folclorice, greu de găsit în modelele franceze.
D. Caracostea a arătat că ani de-a rîndul poetul a/căutat o figură
şi un conflict ca să exprime setea de ajungere la putere; că nevoia
de a da expresie unei astfel de viziuni l-a dus pe poet la o nouă
formă de artă, aceea a legendei dramatice în versuri 20.
Înşirare de tablouri istorice, drama Despot-Vodă a fost scrisă la
1879. Piesa este o evocare a lui Despot-Vodă şi a epocii. Subiectul
ei e luat din cronicarii moldoveni şi din Cronica românilor de Gheorghe
Şincai. A fost scrisă din îndemnul lui A. Cantacuzino Adevărul istoric
e respectat numai în evenimentele cele mai însemnate. În acţiunile
secundare ale dramei. Vasile Alecsandri a dat frîu liber imaginaţiei.
A creat personaje ca Ana, Carrnina şi Ciubăr-vodă. Poetul a ales din
istoria Moldovei perioada care corespundea cel mai mult spiritului
romantic al teatrului lui Victor Hugo. De aceea, procedee apreciate
ca fiind romantice, travestirea, substituirea de persoană, simularea
morţii, otrava şi antidotul. aparţin izvoare lor istorice. În ce priveşte
tendinţa eroului dramei de a ajunge mîntuitorul crestinităţli, ea nu
18G. Călinescu,Vasile Alecsandri,Bucureşti,p. 70·-71.
19Cf, G. C. .Nloolescu.
Viata lui Vasile Alecsaadii,Bucureşti,1962,p. 447.
2 D. Caracostea,Critice literare, vol. II, Bucureşti,1944,p. n.
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se găseşte în cronici. Vasile Alecsandri a putut-o găsi însă în scrisoarea lui Despot-Vodă din anul 156121•Tot în legătură cu izvoarele
istorice ale dramei Despot-Vodă, trebuie să amintim şi de documentele privitoare la domnia lui Alexandru Lăpuşneanu şi Iacob Eraclide
Despotul, aflătoare în arhivele Londrei (Public Record Office). documente trimise guvernului englez de către agenţii săi din Constantinopol.
Praga şi Viena. în anii 15blşi 1562. Aflăm din aceste documente întemeiate pe o legendă acreditată în ţară cît şi în străinătate, că Alexandru
Lăpuşneanu ar fi ţinut în căsătorie pe Ruxandra, sora pretendentului
la domnie Iacob Despotul, şi că în timpul luptelor dintre presupuşii
cumnaţi, soţia lui Alexandru Lăpusneanu ar fi fost de partea fratelui
său. Dar al treilea din documentele aflate în arhivele Londrei ne îndreptăţeşte să susţinem că Ruxandra n-a dat ajutor lui Despot, deoarece,
în acest document se arată că ea a fugit la hotarele turceşti după ce
Alexandru Lăpuşneanu a fost învins 22.
Conflictul fundamental al drameie între ambiţia voievodului Despot Eradide pe de o parte şi rezistenţa lui Tomşa şi a poporului pe de
alta. Nutrită din teatrul lui Victor Hugo, drama lui Vasile Alecsandri e
inrîurită şi de piesa Răzvan.şi Vidra a lui B.P. Hasdeu. Acţiunea se
desfăşoară în jurul conflictelor dintre Despot-Vodă şi Alexandru
Lăpuşneanu şi dintre Despot-Vodă şi Tomsa, Gata să trădezs interesele
ţării, Motor reprezintă marea boierime. Deşi urăşte pe Alexandru
Lăpuşneanu, Tomsa se împotriveşte lui DespoLCarminae eroina care
îmboldeşte pe Despot în acţiunea de cucerire a tronului. Ea e construită,
după modelul Vidrei din piesa lui B.P. Hasdeu. Poporul e de partea
lui Tomşa. Starea de nemulţumire a poporului faţă de faptele lui
Despot Eraclide se vede din dialogul dintre limbă-Dulce şi Jumătate.
Insufleţiţi de sentimente patriotice. aceştia resping încercarea lui
Despot de a-I cumpăra .
.....Despot.sîntem ţărani.
Nu vindemţara noastră.nici cugetulpe bani".
Finalul dramei readuce în scenă pe transfiguratul Ciubăr-vodă.
Vindecat de viciul domniei şi identificat cu instinctul popular. Ciubăr
e acela care-I ucide pe Despot. nu Tomsa cum arată izvoarele istorice.
Dramaturgul a ţinut ca pedeapsa împotriva setei. de domnie să vie
tocmai din partea fostului nebun stăpînit de această patimă. Reprezentată, piesa a repurtat un mare succes, întrucît versurile lui Vasile
Alecsandri au mişcat publicul prin frumuseţea lor simplă şi gravă.
S-a emis părerea că în Despot-Vodă, poetul ar fi complicat voit
datele pe care istoria î le-a pus la îndemînă. cu: elemente introduse
21Cf. DocumenteHurtauzcctie,
Il, p. 415--416şi N. Iorga, Scrisoride boieri.
Scrisoride domni,Vălenil-de-Muntc,
1932,p, 209.
22Cf, MarinDumitrescu,
Documentedin .ArhiveleAngliei,privitoareIa domnia
lui AlexandrtzLăpuşn€anuşi Iacob Erac1ideDespotut,în "Convorbiri literare",
XXXVII,Bucureşti,1903,p. 449-455.
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din dramele lui Victor Hugo. Marie Tudor, Luctece Borqia şi Iviarlon
Delorme. S-a precizat astfel. că dintre accesoriile melo-drarnatice ale
pieselor romantice, Vasile Alecsandri ar fi Împrumutat motivul
otravei şi al antidotului din piesa Luctece Botqia 23,
în realitate, Vasile Alecsandri, în cazul de faţă, n-a complicat
datele istorice, .ci le-a consemnat aşa cum le-a găsit în cronica lui
Nicolaie Coslin : "că înţelegînd Alexandru- Vodă.. au pus de l-au otrăvit
pre taină. Şi simtindu-ss afire otrăvit! îndată a luat doftorii şi nu i-au
stricat nimică otrava" 24.
Aceeaşi apropiere s-a făcut apoi, între actul IILscena fi a dramei
Despot-Vodă şi scena a 4-a· a actului II din Marion Delotuie 25.Căci,
după cum marchizul de Saverny se face că e rănit de moarte şi căpitanul de politle.vîn piesa lui Victor Hugo, îl lasă pe paVea şi arestează
numai pe Didier, s-a demonstrat că, tot aşa se întîmplă cu Despot, în
piesa lui Vasile Alecsandri, atunci cînd seimenii lui Alexandru Lăpusneanu vin să-I aresteze în castelul lui Laski. Nici aici însă, Vasile
Alecsandri n-a schimbat datele din izvorul istoric, pentru că acelaşi
Nicolaia Costin scrie: "Şi vrînd să fie pre taină lucrurile lor ... peste
puţine zile ieşit-au Laski jalnic, zicînd că a murit Despot , '. Făcut-au
săcriu de mort ... si-l duce cu preoţi la biserică d-l prohodesc şi-I
îngropară; şi după aceste s-au pornit Despot cu oşti cu Laski cu
tunuri 26•• .",
În ce priveşte fuga lui Despot din temniţă, considerată de Ch.
Drouhet ca o "contaminare curioasă" a travestirii lui Gilbert din
drama Marie Tudor de Victor Hugo, cu una din isprăvile cele mai
vesele ale lui' Picală, menţionăm că apropierea dintre evadarea lui
Despot din drama lui Vasile Alecsandri şi motivul popular fusese semna1ată lui Ch. Drouhet de către D, Caracostea 27.Luat pe sus de ţăranii
care voiau să, se răzbune de festele ce le jucase, Picală ejbăgat într-un
sac şi dus la marginea unui lac ca să fie înecat. Păcală strigă pe un
văcar care, trecea pe lîngă locul unde-şi aştepta osînda şi-I păcăleşte
că oamenii din sat vor să-I pedepsească, fiindcă nu primeşte să le fie
primar.: Văcarul desleagă sacul şi, cu qindul să ajungă la cinstea pe
care-Picală o dispreţuieşte, se bagă în sac în locul acestuia. Tot aşa
Ciubăr-vodă e înşelat de Despot în drama lui Vasile Alecsandri. Nota
de umor popular a fost intuită de Vasile Alecsandri. şi aici în partea
ei de glumă uşoară. prin care fantasticul inerent poveştilor a fost
scoborit pe planul experienţei obişnuite. Este aici o atitudine mai
curînd antirornantică. proprie poetului Vasile Alecsandri.
S-a subliniat de asemenea, că Ciubăr-vodă a fost creat de amintirea bufonilor lui Shakespeare şi a "nebunilor" de curte ai lui Vidor
23Ch. Drouhet,Alecsandrişi scriitoriifrancezi,Bucureşti,1924,p. 277.
24M. Kogălniceanu.
CroniceleRomânieisau LetcpiseţeleMoldavieişi v aîolue),
Tom.I, Bucureşti,1872,p. 443.
25Ch, Drouhet,op. cii., p, 274.
26M. Kogălniceanu,
op, cii., p,434.
fi
27Cf. Ch. Drouhet,oo. ctts,p. 275,nota 1.
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Hugo: L'Anqely din Marion Delotuie, Triboulet din Le roi samuse,
Trick. Geraff, Gramadoch şi Elespuru, ceata zburdalnică din jurul
posacului Cromwell 28, Personajul Ciubăr-vodă a fost construit de
Vasile Alecsandri după modelul eroului Ciubăr-vodă din fabula iobulelot vechi populare sau Rolonâo iuiiosu moldovenescu a lui C. Stamati 29,într-o scrisoare către C.. Negruzzi 30,din 1868, Vasile Alecsandri
arată că găsise multe frumuseţi în poeziile lui Stamati, printre care. şi
alergarea calului lui Clubăr-vodă.
Ultimele două drame; istorice scrise de Vasile Alecsandri, Fîntîna
Blanâuziei şi Ovidiu sînt piese cu subiecte luate din istoria romană.
Ele tratează tema destinului artistului. Cee.idlntîi este un imn de slavă
inchinat iubirii şi tinereţii. A doua conţine drama omului de geniu.
Terminată în anul 1883, Fîntîna Bltuuiuziei a fost reprezentată în
1884. Punctul de plecare al piesei este Poits Bandusiae a lui Horatiu.
Şi aici poetul Vasile Alecsandri a amestecat în evocarea figurilor
fantezia, care însă rrca depăşit cadrul istoric. Citind traducerile lui
Ollănescu-Ascanio din Horaţiu şi urrele lucrări de specialitate, printre
care Ch. Dezobry, Rome au siecle d' Auquste (Paris, 1875). Vasile
Alecsandri va fi adîncit viaţa poetului latin Horaţiu. oprindu-se. îndeosebi, asupra ultimilor ani ai vieţii. Cu toată vîrsta înaintată a lui
Horatiu, Vasile Alecsandri face să-i tnmuqureasca în Inimă o iubire
tîrzielnică pentru sclava Getta, care însă înfiripase relaţii de dragoste
cu Gallus, un sclav al lui Horatiu. Răpit de frumuseţea ei. Horaţiu o
răscumpără şi, în clipa în care Getta e silită să-i mărturisească simpatia ei perrtru Gallus, Horaţlu se gîrrdeste o clipă să-i omoare, dar
senina resemnare îl face să asculte de glasul raţiunii şi le re dă liberlatea. Astfel, lîngă Fîntîna Blarrduziei, la umbra unor copaci tineri cu
frunza verde şi aromată. unde poetul Horatin stă. întins pe Un covor
de purpură alături de un prieten iubit şi îşi depănau amintirile, Vasile
Alecsandri face să o întîlnească pe frumoasa sclavă Getta. Detaliile
de viaţă romană sînt amintite de Vasile Alecsandri cu o precizie impresionantă. Este o dovadă că poetul îşi asirnilase perfect Inspiratie
horaţiană şi se familiarizass în chip strălucit cu viaţa. cu ideile şi cu
corrcepţiile poporului latin. Ocupindu-so de piesa lui Vasile Alecsandri,
D. Caracostea a arătat că dorinţa poetului de a pătrunde aspectele
mitice' I-a dus la imaginea aceasta a apei vii ca izvor de viaţă, cu acea
atmosferă populară a oglindirii aşteptatului, cu vraja, cu farmece ca
in descîntecele noastre şi cu al doilea simbol al vieţii. stejarul cu
rădăcini adînci preamărit de poet.
În sfîrşit, ultima dramă a lui Vasile Alecsandri este Ovidiu, scrisă
In 1885. Subiectul ei e exilul poetului latin la Tomis, conflictul fiind
alcătuit de o presupusă intrigă de iubire intre Ovidiu şi Iulia, nepoata
împăratului August. Ultimul dintre poeţii elegiaci din timpul lui Au28O. Ch. Drouhet,op, cii., p. 279.
29CI. C. Stamali,Musa românească,Iasi, 1868,p. 143.
30O. V. Alecsandri,Scrisori,Bucureşti,1904,p. 30-32.

BDD-A1588 © 1965 Editura Academiei
Provided by Diacronia.ro for IP 44.207.124.84 (2023-01-09 08:20:59 UTC)

lZVOARELE
lSTORlCE
INOnRAi.ui VASiLE
ALECSANDRr
11
-""------------"------------------------"---

61

gust n-a fost cintăretul inspirat de sentimente înalte naţionale, ca
poeţii din epoca clasică. Pe Ovid nu-l încînta trecutul Romei ca pe
Virgil, Tibul şi Properţiu. Pentru dinsul trecutul Romei avea mai
puţină însemnătate. Ceea ce cinta era timpul în care trăia el. A fost
răsfăţatul societăţii inalte din Roma. In opera lui găsim primele semne
ale decandenţei literare. Viata lui Ovid e viaţa unui om uşuratic care
a trăit în lux, viaţa unul răsfăţat, care exilat nu şi-a menţinut demnitatea unui bărbat adevărat care cade in nenorocire. Cind a publicat
Ars amandi, cartea a făcut multă vîlvă in jurul lui, În ea se dădeau
metode de cultivare a iubirii. Şi August care ţinea să îndrepte societatea romană şi să restabilească vechea viaţă de familiei, n-a fost
bucuros de apariţia operei şi de aceea a căutat să ia măsurile pe care
le-a luat. După plecarea lui Ovidiu în exil, Se zice cbl August ar fi
revenit asupra hotărîrii luate şi ar fi voit să-I recheme. Moartea Însă
l-a surprins pe poet în exil. Că AUgust ar fi revenit asupra hotărîrii
nu ştim bine, mai ales dacă ne gîndim că în ultimii 14 ani ele domnie
August începe să aibă tendinţe spre tiranie. Incepuse să fie ceea ce
au fost Tiberiu, Ca1igula, Nero şi alţi Împăraţi mai .tlrziu. De aceea,
trebuie să ne îndoim că August ar fi revenit asupra hotărîrii luate.
Atît ca realitate istorică, cît şi ca realitate sufletească, Ovidiu nu oferea poetului destule posibilităţi spre a face din el eroul unei drame
istorice. Şi atunci, sub înrîuriroa romantismului francez, Vasile Alecsandri a căutat să împrumute şi să combine elemente de intrigă, ocolind
sau modificind datele adevărului istoric, pentru a face din usuraticul
Ovidiu, mai întîi un erou al iubirii lui pentru Iulia, nepoata lui August,
în al doilea rînd un mare apărător al romanităţii în ţinuturile barbare
ele la Tomis.
Ibis, cartaginezul bogat, care In drama lui Alecsandri Jcaută să se
răzbune pe avid, pentru că furase inima iubitei sale Corina, e construit prin analogie cu Ibis, ultima operă atribuită lui Ovid şi care
este un poem de blestem, în care Ovid imitînd pe poetul alexandrln
Callimachos, blestema pe un prieten din Roma, care in loc să intervină
pe lîngă August pentru qraţierea lui, îl ponegreşte mai rău şi-i aduce
unele jiqniri în familie.
Acelaşi lucru şi cu eroina din piesa lui Vasile Alecsandri, Corina.
Cele mai multe dintre elegiile de tinereţe ale lui Ovid, Amores, au
fost dedicate de poetul latin Corinei, personaj fictiv, după cum se poate
vedea din însuşi mărturia poetului. Analogia dintre eroina fictivă
căreia poetul Ovid îi dedicase colecţia de eleqii Arnores şi eroina din
drama lui Vasile Alecsandri este evidentă.
In concluzie, observăm că în ultima perioadă a creaţiei sale Iiterare, Vasile Alecsandri s-a îndreptat spre literatura istorică, Pasiunea
pentru tot ce era românesc l-a determinat să glorifice eroismul poporului. Necesitatea re organizării statului reclama, după 1859, opere literare capabile să trezească încrederea în însuşirile neamului. Se simţea
nevoia reinvlerii vechilor virtuţi. Deaceea, în legendele şi dramele
sale istorice, scriitorul şi-a îndreptat atenţia exclusiv spre cercetarea
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trecutului. Orientîndu-se către literatura ele inspiraţie istorică, Vasile
Alecsandri a căutat, după. exemplul lui Victor Hugo, să evoce în poezia
epică figuri legendare ele vitejie din trecut pe care să le plaseze alături
de eroii reali. Pentru exaltarea sentimentului naţional al compatrlotilor săi, poetul a scris Legende, Ostaşii noştri, Ce/o/ea Neamtului şi
Despot-VodC1,
opere în care a reinviat figuri ele domni ca Ştefan, Mihai,
Vlad Ţepeş, Rareş şi Despot, ele căpitani vestiţi ca bătrînul Matei
Cîrjă, Coman de la Comana, Cioplan din Pipirig, Velcea, Purice,
Scheianul şi Mircescu, sau eroi ca Dan, care trăieşte ca soimul singuratic "în peşteră de stîncă, pe-un munte păduratic ... -, ori Ursan,
"om aspru care doarme culcat pe-un buzdugan". Deşi scrie sub puternica influenţă a romantismului francez, Vasile Alecsandri reuseste să
creeze opere originale, româneşti.
Iar, dacă. s-a dovedit romantic prin anumite gesturi spectaculare,
poetul nu le-a luat direct din opera romanticului francez Victor Huqo.
Incit, ideea de a prezenta pe Despot ca pe un Făt-Frumos, care cucereşte inima fiicei vornicului Moţoc, prin faptul îmbltnzirti calului sălbatic cu care sare zidurile curţii domneşti, a putut fi sugerată poetului
mai curînd de basmele noastre populare decît de artificiile romantice
ale operei lui Victor HU90.

LES SOURCES HISTORJQUES DANS L'OEUVRE
DE VASILE ALECSANDRI
RlSUME
Dans ceite etude, l'occupe s'occupe de la derniere periode de la
creation de Vasile Alecsandri. L'orientation du poeta vers une Iitterature Iondee sur des sources historiques trouve son echo dans les legendes: Dumbrava roşie (La Foret rouqe}, Altarul MÎnăstÎrji Puino
(L'autel du monastere Poutna), Dan căpitan de plai (Dau, le capitaine),
Visul lui Petru Raieş (Le reve de Petru Rareş). ainsi que dans ses drarnes historiqucs Cetatea Neamtului (La forteresse de Neamţul, Fîntîna
Blanâuziei (La fontaine de Blanduzia] et Ovidiu, Bien que sous I'influence de la litterature romantique Irancaise. Vasile Alecsandri reussit
cependant ii creer des oeuvres originales, oU se refletent les evenements
historiques, la nature, les croyances, les traditions et les sentiments
du peuple, au milleu duquel il a vecu et qu'Il a admite. Les emprunts
qu'Il pratique sans la litterature romantique francaiss n' ont pas et(
serviles i ils concernent seulement certains elements exterieurs et formels, sans en penelrer le contenu. On montre ainsi que Vasile Alecsandri
n'a pas complique deliberement les donnees offertes par ]'histoire, avec
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des (lements empruntes auxdrames ei aux legendes de Victor Hugo 31,
Notro poeto les a presentees telles qu'il les a trouvees dans les choniques moldaves republicos par M. Kogălniceanu. Voile pourquoi des
procedes apprecies cornme romantiques, le travestissement, la substition de personnes, la simulation de la mort, le poison et l'antidote.
a ppartiennent aux sources historiques memes uti1isees par Vasile
Alecsandri, et moins il 1'influence du romantismo de Victor Hugo.

.11Voir Ch. DrouhelVictor Hugo şi Vasile Alecsanâripoet epic dans "Viafa
românească.",
VIILeannee, t. XXV,Iassy, 1924,p, 34 et Ch, Drouhet,Alecsandri
şi scriitori!francezi(Alecsandriei les ecrivainsrournalns},
Bucarest,1924.
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