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LA MOARTEA LUI V iţSILE ALECSANDRI
VASILE NOVAC

La trecerea în nefiinţă a lui Vasile
\ lecsandri, „acel rege al poeziei",
, 11111 îl denumea Eminescu, unul din
iluştri ctitori ai României moderne,
1·1·1 care a fost un deschizător de drumuri în mai multe domenii ale limhii, literaturii şi culturii româneşti,
·• au înregistrat numeroase semne de
··ompasiune, atât în ţară, cât şi în
~trăinătate.
Văduva poetului, Paulina Alecsandri şi fiica lor, Maria Bogdan, au
primit numeroase telegrame, scrisori
)Î alte semne de durere sau condole.111ţe din partea rudelor şi prietenilor,
" instituţiilor de învăţământ şi culturii, a Casei Regale şi a guvernului, a
judeţelor şi oraşelor,
a numeroşilor
iubitori de literatură, a unor oameni
de stat şi diplomaţi străini, în sfârşit,
.1 multor români din regat
sau din
provinciile româneşti aflate înc<i sub
dominaţia marilor puteri străine.
Studiind dosarul întocmit de familia lui Vasile Alecsandri şi informa~iile din presa vremii referitoare la
moartea bardului de la Mirceşti, constatăm că, din păcate, unele dintre aceste dovezi de compasiune au dispiirut sau n-au fost puse în dosar, ca,
ue pildă, scrisoarea Luxiţei Florescu
care, la 1890, era stareţ,-1 la un Inst ilut al surorilor de caritate. Ştim a1·cst lucru de la fiul său, Bonlfaciu
Florescu, pe atunci corespondent al
1.iarului Bucarest, care a consemnat,

în numărul din 29 august/30 septembrie 1890, că a precfat această scrisoare în mâna doamnei Bogdan 1. Poate aşa să ne explicăm şi lipsa din bogatul dosar de la Biblioteca Academiei a unor dovezi de compasiune din
partea judeţelor Argeş şi Muscel şi
a oraşelor : Piteşti, Curtea de Argeş
şi Câmpulung Muscel, ori din partea
instituţiilor de învăţământ şi cultură
sau a intelectualilor din aceste părţi
de ţară. S-ar fi putut ca şi din aceste plaiuri să fi avut loc diverse
manifestări de simpatie care să se fi
pierdut, sau care să fie descoperi te
ulterior. In mod cert, însă, la înmormântarea care a avut loc la Mirccşti,
duminică, 27 august 1890, ca reprezentanţi ai oraşelor au fost doar : col.
Merişescu, pentru Galaţi,
CalimahPapadopol, pentru Bârlad, G. Dră
ghici, pentru Roman şi Pogor, pentru
laşt2. Emanoil Culoglu, delegatul cotidianului Românul critică, cu multă
îndreptăţire, lipsa multor oraşe la ceremonia funebră, dar n-avea deloc
dreptate când acuza numai oraşele
moldovene, uitând de celelalte şi, justificând tot aşa de îngust, că Vasile
Alecsandri a fost poet moldovean. Iată vorbele sale : „Insă cu părere de
rău constatăm cil, atât laşul,
c<ît şi
celelalte oraşe de peste Milcov erau
foarte puţin reprezentate. Din Capitala Moldovei, trebuia să asist.e mii,
iar nu 10-15 pe:soane, cu prefectul
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său. Bacăul, locul naşterii sale, trebuia să vie in corpore. Ccît pentru
celelalte oraşe, cum e Piatra, Ruşii,
Fălticenii, Focşanii şi altele, care n-au
trimis nici-un delegat, nu mai este
nimic, căci ne este nouă ruşine de atâta indiferenţă culpabilă faţă de cel
mai mare poet moldovean"l. Telegrame de condoleanţe păstrate în dosarul de la Biblioteca Academiei s-au
înregistrat de la următoarele ora~e :
Cernăuţi, Botoşani, Bârlad. Galaţi,
Bucureşti, Sulina, Tc"trgu Jiu, Bacău,
Craiova, Dorohoi şi din alte oraşe,
dar trimise de persoane particulare4 .
Onoarea judeţelor Argeş şi Muscel
şi a oraşelor acestor judeţe
a fost
salvată de trei personalităţi argeşano
muscelene ale vremii : Ion C. Brăti
anu, Gh. Bengescu şi G. Ionescu
Gion.
La 6 sept. 18!;10 st.n., ora 8, Jon
C. Brătianu trimitea, din Piteşti, "Vă
duvei poetului, următoarea telegramă, ce ajungea la Mirceşti la ora 11 :
„Doamnă Alecsandri, Dimpret:Ină cu
dumneata, naţiunea română varsă lacrimi de durere pentru pierderea la
încetarea din viaţă a bardului ei. El
a inspirat-o şi a îndrumat-o astfel cu
gigantica operă a redeşteptării naţio
nale, că întru aşa scurt timp să
dărâme tot şi să se reconstruiască un
nou stat, nepătat de sângele războa
ielor civile. Geniul lui Alecsandri va
fi, în viitor, farul României, rămânând
simbolul frăţiei române"5.
Paulina Alecsandri a apreciat gestul lui Ion C. Brătianu, aşezând telegrama acestuia după cea a Regelui
Carol I, înaintea celor ale bunilor prieteni şi colegi : Ion Ghica şi Mihail
Kogălniceanu.
De altfel, telegrama
lui I. C. Brătianu este printre pl!I. ţi
nele reproduse în presa vremii6.
Gh. Bengescu, ca subaltern al Jui
Alecsandri la Legaţia română clin Paris, a fost unul dintre cei mai tineri
colaboratori şi prieteni din ultimii
ani de viaţă ai marelui dispărut. Ca

-----

prieten şi subaltern. şi-a făcut dato
ria din plin. După ce s-a asigurat ci1,
de data aceasta, ştirea morţU ministrului român în capitala Franţei cstl'
adevărată, Gh. Bengescu transmite;1,
la 6 sept. 1890, ora 11,30, în numele
personalului legaţiei, al său personal
şi a întregii sale familii, ,~expresia
profundei dureri" pentru ,.pierderea
ireparabilă pe care o suferă Rom:1nia, în persoana celui mai mare poet
al său". „Plâng cu durere - contim1;1
Bcngescu - pc şeful care m-a ono·
rat cu încrederea sa şi căruia îi voi
păstra toată viaţa mea cea mai pi
oasă şi
mai recunoscătoare amin
tire" 7 .
In perioada concediilor şi a bolii.
Bengescu, ca prim secretar al Leg;1
ţiei române din Paris, i-a ţinut locul
lui Alecsandri. După moartea titula
rulwi, el a fost numit însărcinat u1
afaceri. In această calitate, a organi
zat un serviciu divin în memoria mi·
nistrului român din capitala Franţei.
Totodată, credem că a furnizat pre
sei franceze date despre viaţa şi o
pera lui Alecsandri, căci altfel nu 1w
p1:1tem explica de ce informaţiile din
presa franceză, de cele mai multe ori,
sunt mai exacte decât cele din pres;1
românească, în care au apărut uneori
şi greşeli şi confuzii foarte grave. El
a informat despre acest lucru P('
Alecsandru Lahovari, ministrul ro·
mân al afacerilor străine, care a tri ·
mis doamnei Paulina Alecsandri. 1;1
10 sept. 1890, o copie după telegrama lui Bengescu. Din ea, aflăm ceea
ce nu era şi nu putea fi consemnat
în presa franceză, că prefectul poli·
ţiei din Paris şi ministrul Belgiei, ••fiind împiedicaţi de a laa parte la această ceremonie,
s-au scuzat prin
scrisori"&.
Le Journal des Debats, din 20 sept„
afirma că : 11 Legaţia !Regală a României a făcut să se celebreze ieri, la
ora 11, la Biserica Română din Paris,
un s.erviciu divin pentru odihna su-
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fletului lui
Vasile Alecsandri. .. "9 .
:;iliri despre această ceremonie, mai
mult sau mai puţin detaliate, au mai
apărut în : Le Figaro. Le Matin, Le
'l'ernps, L'Union Franco-Russe, La Re1>ublique Francaise, la Gazzete de
France, La Memorial de la Somme
cl'Amiens, La Revue Diplomatique,
Inate din 20 septembrie, Le Gil Blas,
Le Petit Moniteurs Universel, Le Soll'il, L'Estafette, Le Paris, L'Evenement, Le Voltaire, La Souverainte Le
Paris şi Le Parti National, din 21 seplt•mbrie, şi Le Petit journal, din Hl
spptembrie 189010.
Întrucât relatările din ziarele dl•
mai sus despre această ceremonie
sunt, mai mult sau mai puţin asemă11;itoare, vom cita doar sfârşitul conSl'tnnării din La Revue Diploma1ique, wnde lista participanţilor este
rnai bine intocmi tă : „Col. Lichtens1antin, reprezent;înd pe preşedintele
llepublicH, el. Cogardan, rf'pre;::ent;înd
pc d. Ribot, d. Cpt. Elener, reprezenLind pe general Saussif'r, ministrii
11.aliei, ŞPrbiei, Venezuelei, Uruguait1lui ; d. de Scohen, însărcinat cu afaceri al Germaniei ; Boucart, îns~ir1·inatul cu afaceri al Elveţiei ; general Tebeng-Ki-Tong, însărcinatul cu
.ifaceri al Chinei ; Ohoyama, însărci11atul cu af~ceri al Japoniei ; Boz, însărcinatul cu afaceri al Mexicului ;
prinţul Hohenhote, consilier al legaţiei Austriei ; dnii. Lee şi Burisen
de la ambasada Angliei ; ducele Almevera, prim-secretar al Ambasadei
S~iei ; consulul del Vaglio, de la
:\m1'asada Italiei, Vignaud, prim-se1·retar al Legaţiei Statelor Unite, Cri1·sis, prim-secretar al Legaţiei Gredei, Rene Gobli, fost ministru al afacerilor străine ; Clavery, director al
Ministerului Afacerilor Străine ; Gerard de Riolle, directorul Arhivelor
Ministeruloi .Afacerilor Străine; Mollard, subdirector la protocol. Gavany
~ii Delaincourt, de la Ministerul Afaceri lor Străine; Ducros-Aubert, fost mi-

nistru al Franţei la Bacureşti, Ba11berg, consul general; Got, decan al
Comediei Franceze, col. Dally, ex. Sa
d. Marghiloman, ministrul lucrărilor
publice în România, baronul şi baroana MiHlenhein, doamna Macheta,
d. Grigore Lahovary, preşedintele
Curţii de Casaţie a României, Emil
Lahovari, deputat; Georges de Ballio, Creţulescu şi o mare parte a coloniei rom{me.
Legaţia, reprezentată prin d. Bengcscu, însărcinat cw afaceri, d. Mavrocordat, primul secretar al Legaţiei,
ataşat militar, dna Coandă, d. Florescu, ataşat civil şi dna Florescu etc.
etc.
Pe catafalc, era pusă o cruce mare
de flori naturale, acoperite de o p{mză de doliu neagră, pe care se detaşau cu litere de aur : „Legaţia României - şefului său mult iubit, Vasile
Akcsandri". Ziarele reprezentante erau : Le Temps, prin d. Dumont, Le
Matin, prin d. Euler, Les Debats, prin
baronul Salvador, La Revue Diplomatique, prin d. Meulennaus, L'Agence Libre, prin d. Aubery"11.
Adevăratele sentimente ale lui Bcngescu, faţă de V. Alecsandri, cât şi
măsurile legale pe care le-a luat
pentru păstrarea lucrurilor sale, dar
şi ale s t a t u 1 u i
r o m â n, le-a
expus mai pe larg, pentru întâia oară, în scrisoarea din 28 august/9 sept.
1890, adresată doamnei Paulina Alecsandri. Durerea sa pentn1 moartea
lui Alecsandri şi recunoştinţa pentru
protecţia ce i-a fost oferită sunt exprimate astfel : „Vă scriu, cu ochii
plini de lacrimi şi cu sufletul sdrobit, numai fiindcă mă gândesc la durerea şi la aflicţiumea dvs., care-l iubeaţi cu atâta dragoste, care-l admiraţi cu atâta mândrie, care I-aţi cău
tat cu atâta abnegaţiune şi devotament, dar fiindcă zilele care eu le-am
trăit pe lângă dânsa I au fost unele
din cele mai dulci şi din cele mai plă
cute ale vieţii mele şi că ele vor lă
sa în inima mea un suvenir ad<înc şi

http://cimec.ro

178

VASILE NOVXC

neşters

de recunoştinţ:."1 căti·c sfcinta
lui ·memorie.
El a fost totdeauna pentru mine L1!1
protector, un consilier, un amic. II
admiram de când eram copil ; când
I-am cunoscut de mai aproape, l-am
iubit cu afecţiunea cca mai vie şi
l-am servit cu cel mai întreg dcvofericit,
tament•12. Socotindu-se un
pentru că a avut privilegiul să fie prietenul unui om ilustru, Bengescu încearcă să consoleze pc soţi a îndoliatii,
rugând divinitatea să le dea „puterea
de a susţine această crudă şi nedreaptă lovitură a sorţii', sperf1nd că vor
găsi „oarecare îndulcire în aflicţiunea
de care sunteţi cuprinsă, văz<înd c:."1
ţara întreagă împărtăşeşte doliul dvs.
şi plânge, cu madam Bogdan şi cu
d-ta, pe marele poet naţional, al că
ruia nume va străluci în etern, ca
o stea dulce şi iubită, pe cerul istoriei noastre literare.
Dacă sufletul lui Alecsandri a sburat în leagănu-i ceresc, scrierile lui
poetice, în care el a revărsat toate
comorile unei imaginaţii fermecătoa
re, unei inimi pline de dragoste şi dC'
iubire, unui suflet aprins de amorul
patriei, al libertăţii şi al justiţiei,
toate aceste minunate scrieri vor trăi
veşnic transmiţând generaţiunilor celor mai depărtate, în eterna lor frumuseţe, numele nemuritor al marelui
poet pe care-l plângem astăzi atât
de amar.
Cu aceste gânduri dacă însă
mai este loc pentru gândire în inima
dvs. zdrobită şi sfâşiată veţi îndulci, poate mai târziu scumpă madame Alecsandri, amărăciunea nemărginitei dvs. dureri căutând şi gă
sind în asemenea mângâieri curajul
necesar pentru a vă supune cu resingnaţiune voinţei lui Dumnezeu" 13 .
Bengescu o mai informează pe Paulina Alecsandri că a comandat, în
numele legaţiei, „O ramură de lauri
de argint", pe care vrea s-a aducă el
însuşi în ţară şi s-o depună la Mir-

om

reşti,

------

pe morm<întul „Iubitului nos
tru ministr1.:1"14.
Exemplarul din Ovidiu, dat legăto
rului, după dorinţa autorului, de a-l
pregăti pentru Maiestatea sa Regina,
va fi gata· peste câteva săptămâni.
Din cei 600 lei, trimişi la 30 iulil',
a plătit s·ăptămânal „pe Ana· şi pt•
Maria şi pe George", continuând să-l
plătească şi după terminarea banilor.
Duminică a pus peceţile pe „aparta
mentul din Avenue :Montaigne nr. 1,
pe pivniţa cu vin, pe cele cinci ca
mere din etajele de sus". A lăsat însi1,
b dispoziţia Mariei şi Anei „cele doui1
odăi ocupate de dânsele, după ce am
inventariat toate obiectele, atât alr
d-voastră, cât şi ale guvernului, ce se
află în ele, sigilându-le, totodată, un
dulap ... conţinând rochi (i) şi alte c·
fecte ale d-voastră"1s. Aşteptând-o la
Paris, pentru desigilarea lucrurilor,
G. Bengescu încheie epistola cu transmiterea de condoleanţe, din partea
soţiei sale, a mamei. a surorilor, Maria şi Lentzi, şi a fetelor sale" 16.
Despre Vasile Alecsandri, a scris în
ziare si a vorbit la catafalcul de la
MirceŞti, G. Ion~scu-Gion, dar în ca
litate de reprezentant al presei ro
mâne.
ln articolul său din L'lndependence
rournaine, din 5 sept. 1890, Ionescu
Gion povesteşte cum l-a cunoscl!ll,
despre farmecul de povestitor al u·
nor episoade din lupta generaţiei sale
la care a fost participant activ, şi farP
aprecieri despre unele din operele
sale. Din toate acestea, reţinem că l-a
cunoscut, în 1883, la Paris, în salo
nul Elenei Cuza, care îi declara : ,,li
iubesc pe Vasilică din toate puterile
sufletului meu, ne zicea prinţesa, soţul meu îl iubea ca un frate" 17 . La
cei 62 de ani, cât avea atunci poetul.
era „totdeauna coseurul strălucitor şi
spiritual pe care prietenii l-au admirat atât. El trăia tot ceea ce povestea ; conversatia amintirile, anecdotele sale era\a · d~ domeniul istoriei...
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un farmec, noi eram

toţi răpiţi;

în analele civilizaţiei noastre sunt
Pe mă- dragostea şi geniul pe care el a ştiut
1,11r[i ce era ascultat, mai mult lui să-l facă să strălucească, în faţa o\ll•csandri îi făcea o pl:kcre deo!Oe- chilor lumii întregi, frumuseţile fe:iră
h1l;-1 de a face mai vorbitoare p~rtre seamăn ale poeziei noastre popul1•le pe care le înfăţişa. mai emoţiolare"20.
11ante peripeţiile luptelor patriotice
Ionescu Gion a arătat că, deşi era
11h• părinţilor noştri. Noi făceam e- poet de geniu, Alecsandri a fost of 111·turi extraordinare pentru a avea bligat, ca toţi colegii săi de genera• 11rajul să nu-I întrerupem şi să ce- ţie, să facă de toate în toate dome1„rn câte o explicaţie.„" 1 B.
niile literaturii, culturii, politicii sau
Din amintirile lui Alecsandri, na- diplomaţiei. Articolul se încheie cu
1111.<' de Ionescu Gion, cităm ultima următoarea apreciere : „Celebru în
parte care reprezintă o adevărată străinătate, iubit şi venerat în ţara
profesiune de credinţă şi un model noastră ca una din gloriile cele mai
dt> conduită a generaţiei sale : „Nici- pure, Alecsandri era intrat de viu în
11datli. disperarea n-a muşcat inimile nemurire. Astăzi, când moartea l-a
11oastre, niciodată indiferenţa - mai ridicat în respectuoasa noastră admi11-ribilă decât disperaren n-a slă raţie, Alecsandri va trăi în memoria
hit. iluziile noastre. Şi vă asigur că românilor care i-a iubit şi cântat prin
iweasta n-a fost uşor. Exilul, arestă urmaşii săi nepieritori, adorabilele
rile în masă, sevcrităţile odioase ale sale poezii "21.
poliţiei şi cenzura domnească, şi, ceea
Duminică, 2/14 sept. 1890, alături
•'I' ne făcea să tremurăm de furie şi
de Alexandru Lahovari, Dimitrie
de turbare, privirile suspicioase ale Sturdza şi alţii, a luat cuvântul şi
1·onsulilor străini, nu diminiau cu ni- G. Ionescu-Gion, ca reprezentant al
mic entuziasmul nostru. C;1nd se tri- presei române. El a susţinut că : „Nemitea în exil, se cânta : când ni se gri, Alecsandri, Kogălniceanu în parordona ironic să mergem si'1 respirăm tea aceasta a Milcovului, Bălcescu,
11l'rul proaspăt de la munte în cC'lula Rosetti, Io,1 Ghica în partea de din1111ei mânăstiri. noi c<1ntam ; e<lnd e- colo a r<îului po care Alecsandri· l-a
ram arestat în casa unui prieten 'in sorbit în „Hora Unirii", sunt 14pt[1c·are noi admiram într-o companie torii cari, în ţară şi în strciinătate, la
1111meroasă, Meditaţiile lui Lamartine,
chemarea istoriei, vor deschide glorios
11oi cântam. In timpul acesta, vedeţi primele pagini ale presei române" 22 •
, I-voastră, Ia noi, ca Şi în Franţa, to- Ei au luptat pe viaţă şi pe moarte
tul se termina prin cântec... Noi e- pentru „recunoaşterea naţiunii române în afară ; şi câştigarea liberr;1m tineri !".
19
îniuntru, o în„A fost un om fericit" , conchide tiţilor necesare treagă epopee de luptă, strădanii şi
Ionescu Gion.
In continuare, se face o analiză a zbuciumări•23. De aceea, Ionescu Gioperei scriitorului, din care reţinem on cere respect şi admiraţie pentru
această generaţie, „printre luceferii
11rmătoarele aprecieri pertinente, care
rt1mân şi astăzi în actualitate : „Pas- cărora va străluci veşnic Alecsandri,
lelurile sunt capodopere p1:1re, bijute- pentru ci'1 nicăieri în fastele istoriei
riile cele mai bogate, poate, din co- universale, nu găsim o generaţi,me
roana sa poetică. Dar ceea ce va ră şi nişte luptători cari, în mai puţin
mânea, însă, ca unul din titlurile ne- de o jumătate de secol, să fi pus în
pieritoare ale gloriei lui Alecsandri, picioare un întreg popor şi să fi făcub
1·eea ce-i va asigura înci'1 nemurirea să rodească, într-o ţară ca România.

·u· sorbeau cuvintele poetului.
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atât de liberă
în raport cu

şi atât
viaţa

de contrecutu-

lui"24.
Când ziariştii de azi se vor hotărî
să-şi revigoreze iubirea de ţară pentru a pune umărul la înălţarea rom<înismului, nu vor apela nici la căr
ţile str[iinilor, nici la exemplele oamenilor mari ai altor popoare, „ci,
cetind scrierile voastre, îridreptândune, ca şi către nişte focare de divină
inspiraţiune, spre mormintele din satele azi istorice, Goleştii, M<înjina,
Mirceşti, vom găsi lumea cea adevă
rată, arătarea cea nemincinoasă a vii torului marii patrii romfine"25.
Pentru că Alecsandri şi generaţia
sa au semănat în ogoarele României
roadele ce se culegeau atunci, G. Io-

nesiu Cian 1ş1 terJllină discursul s~u,
prin stal;>ilirea axiorn~tică a nemur:·
rii bardului de la Mirceşti : "Sern;·1nător de geniu, vei continua, o pot·
te ! şi de-aci înainte şi în veşnieil',
pentru toţi românii Daciei traianl'.
viaţa plină ce ai avut până acurn" !
Coasa Timpului nu secera. Mo:i:-·
tea nu atinge suflete şi inimi. ra ~::
fletul şi inima lui Alecsandri"2~.
Până la dsecoperirl'a altor clove/.
considerăm că, prin Ion C. Brf1hL<. '.
G. Bengescu şi G. Ionescu Gicr: • ,
argeşenii, alături de alţi romfini. ~i-c1.i
adus prinosul lor de sti1rni şi c()r; ·
pasiune la moartea unuia din r.1;1:· i
ctitori ai Rom<înici moderne. cel r.>.<.i
ilustru scriitor al generaţiei s:lle.
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Resume
L'auteur evoque l'atmosphere de
Roumanie a la mort du poete Vasile
Alecsandri.
Les personalites d' Argeş rapprochees de la famille de poete ont ete :

I.C. Brătianu, qui envoye une telegrame ; Gh. Bengescu .-- qui a ete
subalterne du poete a l~egation roumaine de Paris; C. Ionescu Gion,
journalist et historien ayant relations
d'amitie avec le poete.
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