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„Dupã vârsta de 40 de ani, când începu sã simtã cu tãrie volup-
tatea trândãviei, Alecsandri începe sã dea în «Pasteluri» o poezie
nouã, în care tehnica picturalã predominã. Luate în total pastelurile
reprezintã o liricã a liniºtii ºi a fericirii rurale, un horaþianism. Pentru
întâia oarã se cânta la noi intimitatea recluziunea poetului, meditaþia
la masa de scris, fantasmele desprinzându-se din fumul þigãrii, som-
nolarea în faþa sobei cu caþeluºul în poalã (...)“

G. CALINESCU

�  �  �

„În fruntea noii miºcãri e drept sã punem pe Vasile Alecsandri.
Cap al poeziei noastre literare în generaþia trecutã, poetul «Doinelor»
ºi «Lacrãmioarelor», culegãtorul cântecelor populare pãruse a-ºi fi
terminat chemarea literarã. ªi nici atenþia publicului nu mai este
îndrep tatã spre poezie; o agitare stearpã preocupã toate spiritele.
Deodatã, dupã o lungã tãcere, din mijlocul iernii grele ce o petrecuse
în izolare la Mirceºti, ºi iernii mult mai grele ce petrecea izolat în lite -
ratura þãrii sale, poetul nostru reînviat ne surprinse cu publicarea
«Pastelurilor»(...) «Pastelurile» sunt un ºir de poezii, cele mai multe
lirice, de regulã descrieri, câteva idile toate însufleþite de o simþire aºa
de curatã ºi de puternicã a naturii, înscrise într-o limbã aºa de fru-
moasã încât au dovedit fãrã cumpãtare cea mai mare podoabã a
poeziei lui Alecsandri, o podoabã a literaturii române îndeobºte.“

T. MAIORESCU
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Prefaþã

Plasatã în colecþia Clasici români, cartea de faþã se alãturã
celorlalte, în care se valorificã potenþialul creativ al poporului român
prin reprezentaþi de seamã. Prin cuvântul clasic se poate înþelege
clasicismul ca ºi curent literar, dar ºi o valoare perenã ce strãbate
timpul ºi care, prin repetiþie constantã, se pãstreazã în conºtiinþa unei
comunitãþi. Desfãºurarea existenþei în cercul strâmt între viaþã ºi
moarte pãstreazã conºtiinþa treazã unui popor, a unei naþiuni în
concertul culturii universale. Colecþia Clasici români nu face altceva
decât sã reînvie câteva dintre cele mai importante creaþii artistice ale
celor ce au plasat valorile naþionale în context universal ºi sã refacã
astfel geneza ºi moartea, pentru a se pãstra vie viaþa spiritualã.
Volumul Poezii alese semnate de VASILE ALECSADRI, prin structura lui,
cuprinde grupajele de poezii intitulate pe rând Pasteluri, Doine, Mãr -

gãritãrele, Legende, Legende nouã, Ostaºii noºtri, Varia, Suvenire,

Postume, grupând 55 de texte poetice. De asemenea, cartea cuprinde
repere biobibliografice, unde sunt evidenþiate câteva dintre cele mai
importante momente ale vieþii ºi creaþiei lui Vasile Alecsandri. Grafica
este în acord cu întreg conþinutul cãrþii, descoperindu-se cu fiecare
paginã migala ºi talentul de artizan al poetului, care strãbat timpul ºi
reuºesc sã-l învingã. 

Poeziile cuprinse în acest volum se circumscriu tematicii fun -
damentale din creaþia sa liricã de la cea a timpului ce se scurge
inexorabil ºi continuând cu istoria, natura ºi dragostea sau cos mo -
gonia, naºterea, geneza omului plasat în cadrul universului cosmic.
Vasile Alecsandri (1818?-1890) se naºte la Bacãu, la moºia de la
Mirceºti, pe 14 iunie 1818 (1821?) ºi este fiul medelnicerului Alecsandri
ºi al Elenei, nãscutã Cozoni. În 1827 va începe studiile cu primul sãu
dascãl, pe nume Gheorghe Vida, pentru ca în 1828 sã fie înscris la
pensionul lui Victor Cuenim din Iaºi, iar în 1834 obþine primul rang
de boierie, ºi anume comis, fiind trimis sã studieze la Paris. În 1835
tre ce bacalaureatul în Litere ºi din 1836 se pregãteºte pentru medicinã,
dar se înscrie la drept, în final. Instabil ºi în cãutarea vocaþiei, renunþã
la drept pentru un bacalaureat în ºtiinþe, însã este respins la examen.
În 1839 revine de la studii ºi cãlãtoreºte în Italia împreunã cu C. Negri.
Un rol major pentru cultura naþionalã îl are ca fondator al revistei
Dacia Literarã, pe care o concepe împreunã cu Mihail Kogãlniceanu. 
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Aici publicã prima scriere intitulatã Buchetiera de la Florenþa.
Tot în 1840 face parte din conducerea teatrului din Iaºi alãturi de
Mihail Kogãlniceanu ºi Costache Negruzzi. În 1842 îl gãsim îm -
preunã cu Alecu Russo, culegând poezii populare, care îi vor influenþa
creaþia viitoare. Activ ºi în viaþa publicisticã, în 1844 redacteazã re -
vista Propãºirea alãturi de Mihail Kogãlniceanu ºi Ion Ghica. În
aceastã publicaþie tipãreºte Istoria unui galbân ºi lucrarea O

primblare la munþi. În acelaºi an pune în scenã propria piesã de teatru
numitã Iorgu de la Sadagura. Anul 1845 este debutul vieþii sen -
timentale personale, cãci acum se consumã idila cu Elena Negri, pe
care o cunoaºte în Italia, la Trieste. Ciclul de versuri intitulat Lãcrãmioare

este scris în anul 1846, când cãlãtoreºte în Italia, în Germania ºi pentru
un timp se stabileºte împreunã cu Elena Negri în Insulele Ionice. Dupã
acest moment, un an mai târziu, Elena Negri se îmbolnãveºte ºi cei doi
pleacã la Palermo ºi se stabilesc acolo împreunã cu Nicolae Bãlcescu.
Acum scrie operele intitulate Piatra din casã ºi Balta Albã. În anul
revoluþionar 1848 creeazã Deºteptarea României, cu titlul iniþial
Cãtre români. Acum redacteazã alãturi de alþi revoluþionari petiþia cãtre
domnitorul Mihail Sturza, intitulatã Protestaþie în numele Moldovei,

a Omenirei ºi a lui Dumnezeu ºi Prinþipiile noastre pentru

reformarea patriei. Tot acum se înãbuºã revoluþia ºi scriitorul se
retrage la Braºov, apoi este exilat la Paris, unde susþine valorile din
þara sa, dar ºi lupta pentru cauza dreaptã  a Þãrilor Române. Abia în
1849 revine din exil ºi se reprezintã piesa Chiriþa în Iaºi. 

Colaboreazã cu ziarul numit Zimbrul, unde publicã articolul
Românii ºi poezia lor. În 1852 apare prima culegere de poezii
populare la Iaºi ºi îºi face apariþia ºi revista România Literarã, însã
dupã scurt timp este opritã difuzarea sa. Un an mai târziu se publicã
la Paris primul volum de versuri intitulat Doine ºi lãcrãmioare. În
acelaºi an apare la Iaºi a doua culegere de poezii populare intitulatã
Poezii poporale. Balade (Cântece bãtrâneºti) adunate ºi îndreptate.
În 1854, dupã moartea tatãlui sãu, elibereazã robii þigani de pe moºia
de la Mirceºti. Dupã doi ani, publicã în revista Steaua Dunãrii textul
poetic cu tentã militantistã, numit Hora Unirei ºi tot atunci face parte
din Comitetul Unirii de la Iaºi. În 1857 piesa Cinel-Cinel este pusã în
scenã ºi este ales deputat în Divanul ad-hoc din Moldova, pentru ca în
1858 sã figureze pe lista candidaþilor la domnie ºi este ales finalmente
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ministru de externe. Anul 1859 este unul crucial pentru istoria na -
þionalã, cãci are loc unirea Moldovei cu Þara Româneascã, iar Al. Ioan
Cuza este ales domnitor ºi Alecsandri face o cãlãtorie cu scop diplo -
matic, pentru recunoaºterea României unite de cãtre puterile strãine.
Dupã 1860, se retrage la moºia de la Mirceºti, unde creeazã operele
Sandu Napoilã ultraretrogradul, Clevetici, ultrademagogul,
Rusaliile în satul lui Cremine. În 1863 se publicã la Iaºi a doua ediþie
a volumului Doine ºi lãcrãmioare, cuprinzând ºi ciclul Mãrgãritãrele.
Este trimis din nou într-o misiune diplomaticã, iar în perioada urmã -
toare scrie numeroase cântecele comice, în special pentru Matei Millo:
Lãutarul, Covrigarul, Surugiul etc. Începe sã compunã ciclul numit
Legende ºi se stabileºte la Mirceºti împreunã cu Paulina Lucasiewicz.
În 1866 este ales membru al Societãþii Academice Române ºi apare a
doua ediþie a culegerii de Poezii populare ale românilor. 

Din1868 începe publicarea Pastelurilor, iar din 1871 participã la
sãrbãtorirea de la Putna pentru care scrie poemul Imnul lui ªtefan cel

Mare. În 1872 creeazã operele Dumbrava Roºie ºi Rãzbunarea lui

Statu Palmã, iar în 1874 este publicatã piesa Boieri ºi ciocoi ºi scrie
ºi opera Dan, cãpitan de plai. În 1876 se cãsãtoreºte cu Paulina
Lucasiewicz, iar din anul urmãtor începe sã scrie poeziile din ciclul
Ostaºii noºtri, realizând poezii precum Balcanul ºi Carpatul, Odã

ostaºilor români, Sergentul, Peneº Curcanul etc. În 1878 participã la
concursul Societãþii Limbilor Romanice de la Montpellier ºi este
premiat pentru poezia Cânticul gintei latine, pentru ca în 1879 sã
aparã piesa Despot-Vodã ºi sã fie pusã în scenã, iar un an mai târziu
apare Sânziana ºi Pepelea, ºi în revista Convorbiri Literare începe
schimbul de scrisori cu Ion Ghica. Urmeazã premiul obþinut la
concursul literar de la Forcalquier. În 1883 se publicã piesa în versuri
Fântâna Blanduziei, care se va juca mai târziu pe scena Teatrului
Naþional, iar la Ateneul Român þine o conferinþã în sprijinul lui Mihai
Eminescu. În 1885 este pusã în scenã piesa numitã  Ovidiu ºi este
numit ambasador al României la Paris, pentru ca un an mai târziu sã
fie atacat de criticii literari ai vremii, însã va beneficia de sprijinul lui
Titu Maiorescu, care va scrie lucrarea Poeþi ºi critici. Dupã o existenþã
care cuprinde douã perioade importante ale literaturii naþionale, mo -
mentul Dacia Literarã ºi Junimea, scriitorul român care a militat
pentru un stat unitar român ºi ºi-a adus în mod direct contribuþia la
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realizarea acestui ideal de veacuri îºi dã sfârºitul în 1890 în casa de la
Mirceºti, locul de care fusese atât de legat toatã viaþa. 

Analiza creaþiilor lui Alecsandri surprinse în volumul publicat de
EDITURA ANDREAS poate sã înceapã cu ciclul intitulat Pasteluri, care a
debuteazã dupã ce poetul îºi creeazã în casa de la Mirceºti un spaþiu
favorabil realizãrii unor poezii ce se vor dovedi de mare însemnãtate
pentru cultura naþionalã. În 1865 îi scrie lui Hurmuzachi, având în
vedere aspiraþiile timpului sãu: Am scris bucãþi mai mult sau mai puþin
uºoare, a venit timpul ca sã scriu ceva mai serios, mai literar. Dupã trei
ani îi va mãrturisi aceluiaºi: Am început o galerie de pasteluri ce va
cuprinde diferite tablouri de frumuseþi ale naturii ºi de munca
câmpului. Aceste creaþii apar în revista Convorbiri Literare între 1868
ºi 1869, iar în 1875 au apãrut într-o selecþie unitarã care cu prin dea
treizeci de poezii selectate de poet însuºi, cãrora le adaugã zece, fãrã
legãturã cu acestea. Prima poezie se numeºte Serile de la Mirceºti, un
pastel ce exprimã personalitatea scriitorului, fiind de ase menea ºi prima
poezie ce introduce la noi imaginea scriitorului care cugetã asupra
existenþei umanitãþii la masa de scris: Perdelele-s lãsate ºi lampele
aprinse/ În sobã arde focul, tovarãº mângâios,/ ªi cadrele-aurite, ce de
pereþi sunt prinse/ Sub palida luminã, apar misteros. Se pre figureazã
imagini poetice ale unui trecut îndepãrtat, ce sunt generate de motivul
romantic al lunii, dar ºi de viforul iernii: Afarã ninge, ninge, ºi apriga
furtunã/ Prin neagra-ntunecime rãspânde reci fiori/ Iar eu visez la
plaiuri pe care alba lunã/ Revarsã-un val de aur ce curge printre flori.

Evadarea în vis, motiv romantic european, se dovedeºte pretext de
evocare a unor imagini din mitologice (Ea pãrea zea Venus când a
ieºit din unde/ Ca sã arate lumei frumosul ideal) ºi ale unor civilizaþii
din Orient (Când ochiu-mi întâlneºte º-admirã o cadânã) pânã în
Occident (Veneþia, reginã ce-n marea se oglindã/ Fãr-a videa pe
frunte-i splendoarea din trecut). De asemenea se face trimitere la un
trecut îndepãrtat al umanitãþii, când se prefigurau zorii civilizaþiilor:
Vãd insule frumoase ºi mãri necunoscute,/ ªi splendide oraºe ºi lacuri
de smarald/ ªi cete de sãlbatici prin codri deºi pierdute/ ªi zâne ce se
scaldã în faptul zilei, cald. Romantismul tablourilor poetice dezvoltã
elemente pe care le vom regãsi mai târziu evidenþiate într-un mod
deosebit în poeziile eminesciene. Astfel, se pot aminti motivul
ochiului sau motivul romantic al oglinzii acvatice. Privirea poetului
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este generatoare de metamorfozã, cãci spaþiile devin porþi ale tim -
pului, capabile de a zugrãvi imagini ce trimit lectorul în spaþii ale
sufletului ºi în acest mod spaþiul fizic devine unul spiritual. Ochiul
îndrãgostit dã naºtere iubitei ideale prin perfecþiunea fizicã ºi spi -
ritualã: Frumoasã, albã, junã, cu formele rotunde,/ Cu pulpa mãr -
murie, cu sânul, dulce val, ºi în acelaºi timp se prefigureazã prin miº -
carea privirii imaginea unei cadâne descrise cu admiraþie, dez vã -
luindu-se poetic graþia femininã a acesteia: Când ochiu-mi întâlneºte º-admirã
o cadânã / Ce-n cadrul ei se-ntinde alene pe covor. Antiteza este ºi ea
prezentã, cãci este aºezatã figura unui tânãr aflat pe câmpul de luptã,
pe care îl descrie în situaþii eroice, alãturi de frumuseþea zeiþei Venus.
Astfel, urâtul rãzboiului este plasat în antitezã cu frumosul imaginii
zeiþei Venus. Privirea, ochiul creator descoperã în spaþiul imaginaþiei
Veneþia, însã este una reflectatã în oglinda acvaticã deoarece se
observã conceptul de sorginte clasicistã vanitas vanitatum et omnia
vanitas, deºertãciunea deºertãciunilor, ºi totul este deºertãciune, în -
trucât este reliefat un tablou ce plaseazã în antitezã trecutul glorios cu
prezentul decãzut: Veneþia, reginã ce-n marea se oglindã/ Fãr-a videa
pe frunte-i splendoarea din trecut.

Motivul revine atunci când se aminteºte despre problemele þãrii,
debutând cu o invocaþie retoricã: O! Farmec, dulce farmec a vieþii cã -
lãtoare/ Profundã nostalgie delin, albastru cer! ºi continuând prin a
reflecta sentimentele care îl încearcã în faþa acestor provocãri asupra
cãrora timpul îºi pune amprenta: Dor gingaº de luminã, amor de dulce
soare,/ Voi mã rãpiþi când vine în þarã asprul ger!... Finalul poeziei
este în acelaºi ton nostalgic al regretului cã timpul este inevitabil
curgãtor. Pe acest fond sentimentul de tristeþe se împleteºte cu cel de
respect pentru naturã, alãturi de care se simte împlinit: Atunci inima-mi
zboarã la raiul vieþii mele,/ La timpul mult ferice în care-am suferit,/
ª-atunci pãduri ºi lacuri, ºi mãri, ºi flori, ºi stele/ Întoarnã pentru
mine un imn nemãrginit. Apropierea de naturã se va observa pe
parcursul pastelurilor, a cãror temã predilectã este natura. Spaþiul de
la Mirceºti devine cartierul general al poeziei lui Alecsandri. Pas -
telurile sunt puternic influenþate de spiritul sãu solar în poezii realizate
doar în catrene. Au ca izvor idei filozofice hesiodice, horaþiene ºi ver -
giliene, adãugând propria sensibilitate modernã. Trecerea timpului
este evocatã în pastelurile lui Alecsandri prin succesiunea anotimpurilor
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ºi cel mai puþin reprezentat este toamna, care de altfel este bine
conturat în literatura românã în creaþiile altor scriitori precum VASILE

VOICULESCU, Fãurirea toamnei, LUCIAN BLAGA, Bunã tatea toamnei,
OCTAVIAN GOGA, Coboarã toamna. Pastelul dedicat toamnei ºi in -
titulat Sfârºit de toamnã cuprinde patru catrene într-o simetrie clasicã.
Imaginile vizuale specifice paste lurilor sunt ºi în aceastã poezie
evocatoare. Plecarea pãsãrilor într-un cârd organizat se însoþeºte de
sentimentul de dor exprimat în versuri precum: Cârdurile de cucoare,
înºirându-se în zbor,/ Pribegit-au urmãrite de al nostru jalnic dor.
Poezia continuã în acelaºi ton, care îmbinã imagini din naturã, descrise
cu un fin simþ pictural, cu sentimentele omului, fiinþei umane. 

Natura se dezvãluie în toatã splendoarea sa, cãci se aflã în con -
cordanþã cu sentimentele umane ºi tocmai de aceea este mai bine
perceputã de lector. Uzitarea mijloacelor de expresivitate artisticã se
realizeazã cu mãiestrie, ºi astfel verdele câmpiei este semnul veseliei,
în antitezã cu tristeþea generatã de venirea toamnei, când galbenul îºi
face apariþia din cauza vestejirii câmpiei. Jocul cromatic continuã prin
culoarea ruginie a luncii, un motiv al temei naturii des folosit de
Alecsandri, completat de imagini vizuale ce sugereazã zborul frun zelor
bãtute de vânt, care devin prilej de meditaþie pe marginea con ceptului
clasicist de hybris, de iluzie a lumii materiale, dar ºi cel de vanitas
vanitatum et omnia vanitas, deºertãciunea deºertãciunilor, ce
evidenþiazã destinul uman aflat sub semnul timpului care trans formã ºi
totul este perceput cu sufletul: Vesela verde câmpie acu-i tristã
vestezitã,/ Lunca, bãtutã de brumã, acum pare ruginitã;/ Frunzele-i
cad, zbor în aer, ºi de crengi se dezlipesc,/ Ca frumoasele iluzii dintr-un
suflet omenesc. Cuprinderea în versuri a tuturor stihiilor dezlãnþuite
este posibilã în strofa urmãtoare, când, prin uzitarea comparaþiei, se
face trimitere la vremurile basmului populat de balauri. Norii sunt cei
care contribuie la dezvoltarea urgiei, care prefigureazã gerul iernii, ºi
prin inversiunea ºi epitetul grozavii sugereazã mãreþia naturii în dez -
lãnþuirea ei sãlbaticã. Imaginea vizualã a corbilor îmbogãþeºte cro -
matica tabloului cu o nouã culoare, ºi anume negrul asociat cu albul
zãpezii, întrucât corbii sunt iernatici. Acest element ilustreazã ºi o ima -
gine auditivã, prefiguratã de zgomotul produs de corbi: Din tuspatru
pãrþi a lumei se ridicã-nalt pe ceruri/ Ca balauri din poveste, nouri
negri, plini de geruri,/ Soarele iubit s-ascunde, iar pe sub grozavii
nori/ Trece-un cârd de corbi iernatici prin vãzduh cron cãnitori.
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