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Vasile Alecsandri este cel mai de seamă poet din
generația romanticilor paşoptişti. Posteritatea lui n-a
fost pe măsura succesului pe care l-a cunoscut în
timpul vieții. Din două motive. Poetul pare a se fi
îndepărtat de noi din cauza caracterului „ocazional”
al unei bune părți din poezia lui. Toți contemporanii
lui, înainte de Eminescu, înțelegeau la fel rostul poeziei. Poeții moderni nu se vor mai face ecoul eveni‑
mentelor istorice şi naționale, specia însăşi a poeziei
de ocazie nemaicorespunzând concepției lor, ca să nu
spun şi că va fi definitiv compromisă în perioada
comunistă. Al doilea motiv este că lui Alecsandri i s-a
răpit paternitatea asupra Mioriţei şi a celorlalte poezii
pe care el însuşi le-a dat drept populare. În realitate,
au fost compuse de el însuşi. E timpul să fie aşezate
alături de Pasteluri, care au creat genul poeziei de
natură la noi.
Nicolae Manolescu
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Cel pe care Hasdeu îl socotea superior lui
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Eminescu, iar Maiorescu îl așeza, din motive strategice, în
centrul tabloului junimist este nu numai cel mai de seamă
poet din generația romantică, dar și cel mai nedreptățit de
posteritate. Iorga și Ibrăileanu îl învinuiesc de frivolitate
lirică, iar G. Călinescu îl consideră „poet oficial”. Nu „oficial”
este însă cuvântul potrivit, ci „ocazional”. Dacă Alecsandri
nu pierde din vedere nicio ocazie de însemnătate istorică,
din trecut sau din prezent, consacrându‑le tuturor, vreme
de o jumătate de secol, poezii care au intrat în imaginarul
național, nu înseamnă că ascultă de vreo comandă politică.
Astăzi e greu de înțeles că poezia poate răspunde prezent,
în lipsa comenzii politice, unor astfel de împrejurări, dar în
secolul XIX acest lucru părea absolut normal. Formula lui
G. Călinescu este peiorativă în virtutea noului concept de
poezie modernă. Ca să nu spun că ciclul Ostașii noștri
conține, ca și Legendele istorice, poeme didactice de cea
mai bună calitate, pe care generații succesive le‑au învățat
7
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la școală și nu le-au mai uitat. Nedreptățit este Alecsandri,
în al doilea rând, pentru că poezii ale lui dintre cele mai
bune, cum sunt acelea din Poezii populare ale românilor,
sunt considerate de tradiția critică a nu fi creații originale.
E ușor de descoperit de unde provine eroarea. Istoricii lite‑
rari și folcloriștii au luat de bune mărturisiri ale poetului
însuși privitoare la felul în care a cules folclor literar, fără a
observa contradicțiile dintre o mărturisire și alta, ca dată
sau loc al culegerii textelor, mai grav, fără a da atenție non‑
sensului unora dintre aceste mărturisiri. În scrisoarea fai‑
moasă adresată lui Ubicini, Alecsandri vorbește de „o mare
amestecătură de versuri deformate de gura cântăreților”
populari, de „legende cântate, de piese confundate într-o
dezordine înspăimântătoare”, de „pietre prețioase”, pe care
le-a „șlefuit” el însuși și „le-a înlănțuit corect, pentru a re‑
constitui vechile giuvaeruri ale strămoșilor noștri”. La urmă,
recunoaște a fi descoperit „în gura vreunui bătrân” versuri
create de el însuși. Scrisoarea e semnificativă din mai multe
puncte de vedere. Ea pune sub un mare semn de întrebare
autenticitatea populară a poeziilor culese. Pe ce se baza, în
definitiv, impresia lui Alecsandri că versurile erau „defor‑
mate” de cântăreții din popor? Sau că ele se prezentau într-o
„dezordine înspăimântătoare”, obligându-l să „le pună la
locul lor de la început”, legându-le „prin versuri create” de
el însuși? Cu alte cuvinte, „giuvaerurile” ajunse „sub mâna”
lui ar fi trebuit șlefuite ca să devină poezie. Și anume, acea
poezie creată de „strămoșii noștri”. Niciun folclorist sau
istoric literar român nu pare să fi cunoscut invalidarea de
către Leo Spitzer a tezei clasice a lui Menéndez-Pidal refe‑
ritoare la vechea baladă (romancero) spaniolă: producțiile
populare de acest fel nu sunt cioburi dintr‑un mare epos
originar, cum băsnea Alecsandri despre ale noastre, ci niște
„ruine artificiale”, dintr-o epocă recentă, menite să dea impresia de vechime. Un fel de mobilă-stil. E și cazul bardului
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