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Munca de cercetare întreprinsă de istoricii şi criticii literari în anii pu
terii populare aruncă o nouă lumină asupra scriitorilor noştri, atît în ceea 
ce priveşte opera lor, cît şi în ceea ce priveşte personalitatea lor. In această 
activitate, corespondenta scriitorilor constituie, printre alte documente, un 
sector bine delimitat, care pune la îndemîna cercetătorilor un valoros mate
rial documentar, prin nenumăratele aspecte politice, sociale sau psihologice, 
pe care le implică. Opera şi personalitatea unui scriitor nu pot fi definite în 
mod riguros ştiinţific dacă nu sînt legate de condiţiile sociale în care a trăit 
scriitorul, de relaţiile lui precum şi de cauzele care i-au generat creaţia lite
rară. Căci scriitorul, ca şi artistul, trăieşte integrat în realităţi sociale iar 
opera lui reflectă coordonatele vieţii sociale în procesul ei de desfăşurare 
istorică. 

Cercetarea vieţii scriitorilor astfel cum se desprinde ea din corespon
denţă sau din mărturii contemporane, contribuie în mod obiectiv la caracte
rizarea şi încadrarea lor în istoria literară. De aceea.publicarea coresponden
ţei scriitorilor a format obiectul unei preocupări constante a cercetătorilor 
şi a interesat lumea cititorilor. 

Printre scriitorii a căror corespondenţă a fost publicată cu mulţi ani în 
urmă este şi Vasile Alecsandri. Numai că, tipărirea în trecut a coresponden
tei poetului, fiind parţială şi neorganizată nu a putut folosi prea mult istori
cilor şi criticilor literari 1• Opera lui V. Alecsandri nu a fost intrepretată în 
mod ştiinţific iar personalitatea lui a fost privită unilateral. După 1944, 
printr-o muncă de cercetare organizată şi datorită noilor achiziţii ale biblio
tecii Academiei R.P.R., s-a tipărit un catalog general al corespondenţei lui 
V. Alecsandri şi două volume de scrisori inedite care, valorificate în spiritul 

1 Primul volum cuprinzînd o parte infimă din corespondenţa lui V. Alecsandd a 
fost tipărită în 1904 (V. Alecsandri, Scrisori I. editat de Il. Chendi şi E. Carcalechi, Bucu
reşti 1904). Jn 1929, fiica ·poetului, Marie Bogd·an, a scos un volum cu o parte din scrisorile 
pe care i le-a trimis poetul (Marie Bogdan, Autre fois et aujourd'hui, Bucureşti, 1929). 
Jn sfîrşit, Alexandrescu-Doma a publicat în Biblioteca pentru toţi, colecţia veche, în tradu
cere, corespondenţa .poetului cu Ed. Grenier, apărută la Paris. ( Grizier: Lettres inedites du 
poete roumain Basile 'Alecsandri â Ed. Grenier, Paris 1911 ). 
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marxist-leninist, au adus o contribuţie însemnată la cunoaşterea atît a epocii 
în care a trăit poetul cît şi a operei şi a personalităţii lui 1• 

Publicarea corespondenţei lui V. Alecsandri înlesneşte nu numai o 
întregire a personalităţii bardului de la Mirceşti, asupra căruia istoriografia 
literară veche ne deprinsese cu o imagine mai mult romantică dar, în acelaşi 
timp, corespondenţa lui ne pune la dispoziţie un valoros material documentar 
şi din punct de vedere istoric. Nenumărate aspecte politice, pătrunderea lite
raturii noastre în lumea europeană, afirmarea geniului creator al poporului 
romîn, iată numai cîteva din problemele care astfel îşi găsesc rezolvarea pe 
temeiuri documentare, interpretate riguros ştiinţific. 

In cadrul acestor preocupări, legăturile lui V. Alecsandri cu marele 
poet provenţal Frederic Mistral şi cu conducătorii Societăţii pentru studiul 
limbilor romane, de Ia Montpcllier, înfiinţată în 1876, pentru apropierea între 
popoarele care vorbesc aceste limbi, nu sînt pe deplin cunoscute pentrucă, 
pînă acum nu au fost publicate scrisorile acestora cu V. Alecsandri. 

Dintre scrisorile încă nepublicate se află un lot în curs de valorificare, 
în colecţia de documente a Muzeului de istorie a oraşului Bucureşti. Din el 
menţionăm o scrisoare a lui Fr. Mistral, din 1878, şi una a baronului C. de 
Tourtoulon, preşedintele Societăţii pentru studiul limbilor romane, din acelaşi 
an, în legătură cu concursul de la Montpellier, care a prilejuit premierea lui 
V. Alecsandri pentru cea mai bună poezie a gintei latine. O a treia scrisoare, 
tot a lui Fr. Mistral, din 1882, relevează relaţiile de prietenie, bazate pe ad
miraţia poetului provenţal faţă de poetul romîn. 

Scrisorile inedite contribuie atît la cunoaşterea, mai amplă, a rela
ţiilor lui Alecsandri cu scriitorii şi cărturarii francezi care au animat cercul 
felibrilor 2, cît şi la evidenţierea preţuirii de care se bucura în cercul acestora, 
„acel rege al poeziei veşnic tînăr şi ferice", cum îl numeşte Eminescu. I n 
sfîrşit, aceste scrisori, se adaugă la alte documente în legătură cu interesul 
manifestat pentru literatura noastră în Franţa, în ultimul pătrar al secolului 
al XIX-iea. 

In 1878 Vasile Alecsandri participă la concursul iniţiat de Societatea 
pentru studiul limbilor romane, de la Montpelier 3, pentru cea mai bună 
poezie întitulată Cîntecul gintei latine. Regulamentul concursului prevedea 
că poezia premiată să fie tradusă în toate limbile romanice, să fie pusă pe 
muzică şi popularizată în toată lumea latină. „Cînd am primit programul 
societăţii de la Montpellier, scria poetul prietenului său Iacob Negruzzi, re
dactorul „Convorbirilor literare", - m-am hotărît şi eu a scrie ceva, nu însă 
cu sperare de a cîştiga premiul, dar cu simpla idee de a trimite un specimen 
de limbă romînă, spre a se constata încăodată rudirea noastră cu toate ramu-

1 Catalogu/ corespondenţei lui Vasile Alecsandri, - întocmit de Marta Anineanu, 
Editura Academiei R.P.R., 1957; Documente literare inedite, V. Alecsandri, Corespondenţă, 
ediţie îngrijită şi note de Marta Anincanu, Editura de stat pentru literatură şi artă, 1960; 
Scrisori şi însemnări ale lui V. Alecsandri, ediţie îngrijită de Marta Anineanu, Bucureşti, 
1964. 

2 Cercul felibrilor a fost iniţiat în 1854 de Frederic Mistral ( 1830-1914), cel mai 
mare poet provenţal din a doua jumătate a sec. al XIX-iea „autorul in mod unanim celebru", 
al poemelor Mireille ( 1859), Calendal (1867) şi altele (Cf. E. Auby, C. Aud ic, P. Crouzet, 
Histoire illustree de la litteraJure franr;aise, Paris, 1926, p. 602 nota). Felibrii erau poeţii 
care scriau în dialectul oe şi continuau motivele poetice ale trubadurilor medievali. 

3 A fost fundată în 1876 de Albert Quitana y Combis, deputat în Cortez, preşedinte 
al jocurilor florale de la Barcelona şi preşedintele juriului de la Montpelier, care l·a premiat 
pe V. Alecsandri. (Montpellier, capitala departamentului Herault, pe rîul Ler). 
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rile gintei latine" 1• Cînd a aflat că i-a fost decernat premiul pentru cea mai 
bună poezie a gintei latine, în urma concursului care a fost ţinut în luna mai 
1878, poetul a considerat că acest succes revine, în primul rînd, Romîniei 
pentrucă astfel „e astăzi mai cunoscută în lumea învăţaţilor din lumea occi
dentală şi cc mă bucură mai mult, - scrie Alecsandri în aceeaşi scrisoare 
-- este că poezia mea a motivat urările poeţilor latini pentru Romînia (su
blinierea aparţine poetului, n.n.) 2

• Ceea ce evidenţiază patriotismul lui Va
sile Alecsandri şi satisfacţia că, astfel, a putut şi el contribui ca poporul 
romîn să fie cunoscut şi sub aspectul creaţiei literare. Aceasta, cu atît mai 
mult, cu cit în acel an, 1878, în timpul războiului pentru cucerirea indepen
denţii de stat, poporul romîn era în admiraţia lumii europene pentru vitejia 
cu care ostaşii lui luptau, pe cîmpiile Bulgariei, împotriva turcilor. 

Triumful poetului a însemnat nu numai o mai bună cunoaştere a geniu
lui creator al poporului romîn, ci, în acelaşi timp, a deschis şi calea unor 
noi relaţii ale lui V. Alecsandri cu numeroşi scriitori şi oameni de cultură 
francezi. Printre aceştia se numără în primul rînd, poetul provenţal Fr. 
Mistral, baronul C. de Tourtoulon 3, preşedintele Societăţii pentru studiul 
limbilor romane, William Bonaparte Wyse 4 şi alţii. 

Căutînd să valorifice succesul său pentru ţară, poetul invită la Bucu
reşti în septembrie 1879, pe preşedintele Societăţii pentru studiul limbilor 
romane, baronul C. de Tourtoulon, în care scop îi scrie, la cîteva săptămîni 
după obţinerea premiului, însoţind scrisoarea şi cu o invitaţie din partea 

1 V. Alecsandri, Scrisori /, editate de II. Chendi şi E. Carcalechi, Bucureşti 100,l, 
p. 108. 

2 Ibidem Premiul a constat dintr-o cupă de ·argint. Poezia „Cîntecul gintei latine" a 
fost publicată în ziarele bucureştene „Presa" (1878, nr. 108) şi „Războiul" (1878, nr. din 17.V), 
spre regretul poetului care ar fi vrut să apară, mai întîi, în „Convorbiri literare". Poezia a 
fost tipărită într-o broşură la Roma, fără dată, la tip. Di Propagande, ·însoţită cu text francez 
şi italian, avînd ca motto: „Apa trece, pietrele rămin". De asemeni, a mai fost tradusă 
în versuri languedociene de A. L<mglade; provenţale, de Lietaud şi franceze, de Ernest 
Hamelin. Traducerile sînt menţionate de A. Roque Ferrier, secretarul Soc. pt. studiul limbi
lor romane, în „La Roumanie dans la litteraturc du midi de la France", p. 9, nota. S-au 
mai făcut şi alte traduceri în limbile franceză, italiană, germană, maghiară, polonă, retho
romană, latină, ebraică etc., - ceea ce arată că concursul de la Montpellier a constituit un 
însemnat eveniment literar în toată Europa. „Cîntecul gintei latine" a fost pus pe muzică 
de compozitorul Marchetti - autorul operei „Ruy Blas", de Mozetti şi Ed. Caudella (Cf. 
V. Alecsandri, op. cit.). 

Jn ţară, încununarea bardului de la Mirceşli, cu premiul de la Montpellier, a provocat 
un puternic ecou. La 20 sept. 1878, V. Alecsandri mulţumeşte cetăţenilor din Burnreşti care 
i-au trimis, la Mirce1>ti un album ocazional (Catalogul corespondenţei lui V. Alecsandri, 
Ed. Acad. R.P.R., 1957, p. 447) ; de asemeni, el trimite telegrame de mulţumiri în multe 
oraşe din Transilvania şi Bucovina de unde primise nenumărate felicitări. (Ibidem, p. 
479-482). 

3 C. de Tourtoulon a fost şi directorul Revistei lumii latine, la care V. Alecsandri 
a căutat să facă abonaţi printre prietenii lui. 

4 William Bonaparte \Vyse ( 1826-1892), scriitor, nepot al lui Lucien Bonaparte, 
trăieşte în Anglia şi Franţa, la Avignon t111de studiază atit limba şi literatura provenţală, 
cit şi limba şi literatura romînă. împrietenindu-se cu Alecsandri, cu care întreţine o vastă 
corespondenţă, îi cere o gramatică romînească şi volumul de „Poezii populare ale romînilor" 
(Arhiva M.1.8., inv. nr. 13.204). William Bonaparte \Vyse a fost preşedintele juriului pentru 
concursurile Jocurilor Florale din Provenţa, organizate la Forcalquier, capitala arondismen
tului Basses Alpes, în 1882 cînd s-a decernat poetului romin diploma de onoare. „Jocurile 
Florale", a căror tradiţie este păstrată şi în zilele noastre, sin! concursuri anuale, organizate 
în diferite centre din sudul Franţei, în cadrul cărora îşi dispută întiietatea ansamblurile folclo
rice din provinciile Midi. 
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a 23 deputaţi romîni. In răspunsul său, de la 9 iunie 1878, baronul C. de Tour
toulon afirmă nu numai că invitaţia „a fost primită aici (la Societatea pentru 
studiul limbilor romane, n.n.) cu un adevărat entuziasm", dar şi că este 
fericit „de a fi încununat în dv. un mare poet şi un membru al acestei viteze 
naţiuni romîne care ne inspiră atîta simpatie (este vorba de luptele purtate 
de ostaşii romîni în cîmpiile Bulgariei în 1877-1878 n.n.) 1• 

Din aceeaşi perioadă, adică după anunţarea rezultatului concursului 
de la Montpellier, datează şi o scrisoare-răspuns a poetului Fr. Mistral către 
bardul de la Mirceşti. Scrisoarea lui V. Alecsandri nu este cunoscută 2, însă 
din răspunsul lui Mistral 3 ,reiese că V. Alecsandri i-a trimis operele com
plete. Cu acest prilej, poetul francez îşi manifestă bucuria că a avut cinstea 
să reprezinte la sărbătorile latine pe reprezentantul tinerei naţiuni romîne 
„care, în ultimul război (războiul pentru cucerirea independenţei, n.n.), a 
purtat atît de strălucitor labarum lui Constantin" 4• 

In vara anului 1878, poetul întreprinde o călătorie în Franţa, cu care 
prilej se duce şi la Montpellier şi de aici la Maillane unde întîlneşte pe Fr. 
Mistral. Din acest moment, relaţiile dintre cei doi poeţi sînt din ce în ce mai 
strînse, mai prieteneşti. Ori de cîte ori poetul romîn se afla în Franţa îl vizita 
pe Mistral, la Maillane. In casa-muzeu din acest sat francez, - devenit 
celebru prin personalitatea poetului, se află numeroase mărturii ale acestei 
prietenii. Un costum romînesc trimis în 1882 de soţia poetului, domnei Mis
tral, 12 scrisori ale lui Alecsandri către marele provenţal, care, desigur, vor 
fi tipărite, şi alte obiecte şi cărţi, concretizează această prietenie. 

In 1882 poetul Mistral îşi manifestă regretul către Alecsandri că acesta 
i-a comunicat că nu va putea veni să-l vadă la Albi 5 deşi se afla în apro
piere, la Forcalquier pentru a participa la Jocurile provenţale organizate şi 
unde a primit diploma de onoare. Şi în această scrisoare, poetul francez îi 
adresează urări pentru Romînia „pentru gloria acestei îndepărtate Pro
venţe". Totuşi Alecsandri s-a dus la Maillane, în apropiere de Avignon, ca să 
surprindă pe Mistral în cuibul său, spune chiar poetul într-o scrisoare adre
sată fratelui său, Iancu 6• 

Poetul Mistral era pentru bardul de la Mirceşti, „o personalitate de 
seamă în Provenţa şi ar fi oriunde, datorită geniului său poetic. Are o ţinută 
frumoasă, scrie Alecsandri, frunte înaltă, încununată de plete cărunte, surîs 
atrăgător şi înfăţişare sinceră şi nobilă. Ne-am văzut ca şi cum ne-am fi cu
noscut de 25 de ani şi ne-am despărţit buni prieteni" 7• 

1 V. Anexa, Scrisoarea I (Arh. M.I.B., inv. nr. 13.205). 
2 In arhiva V. Alecsandri de la biblioteca Academiei nu există nici o scrisoare către 

sau de la Fr. Mistral. Este probabil că ea face parte din cele 12 scrisori ce se află în casa
rnuzeu a lui Fr. Mistral, de la Maillane, sat din Provenţa, la gurile Rhonului, unde s-a 
născ,,ut şi a trăit poetul. 

3 V. Anexa, Scrisoarea II (Arhiva M.1.8., inv. m. 13.201 ). 
4 Steagul împăraţilor pe care Constantin cel Mare a pus crucea şi iniţialele I.C. 
5 V. Anexa, Scrisoarea III (Arhiva M.l.B., inv. nr. 13.200). Albi - localitate din 

Haule Savoie, pe rîul Cheran. 
6 Documente literare inedite, V. Alecsandri: Corespondenţa, ediţie îngrijită de Marta 

Anineanu, E.S.P.L.A., 1960, p. 7. 
7 Ibidem. 
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Societe pour l'etude 
des 

Langues Romanes 

Monsieur, 

ANEXA 
Scrisoarea I -

Montpellier, le 9 juin 1878 

M. Roque-Ferricr, notre secretaire, m'a communique la leUre que vous avez bien voul11 
lui ecrire. Je vous remercie pour le precieux envoi que vous nous annoncez; je !'accepte en ce 
qui me concerne avec reconnaissance. 

Nous avons ete doublement heureux d'avoir ă couronner en vous un grand poete 
et un membre de cette vaillante nation roumaine qui nous inspire tant de sympathie. La 
depeche de 23 de vos deputes qui nous invite ă nous reunir ă Bucares,t en septembre 1879 
a ete accueillie ici avec un veritable enthousiasme. Nous y serons et no11s renouvellerons 
aux bords du Danube ces agapes destinees ă resserrer Ies liens trop souvent relaches de 
la fraternite latine. 

Votre lettre a Mr. Roque Ferrier nous fait esperer votre presence ă Montpellier po11r 
bient6t. Vous irez sans doute aussi ă Paris, j'y serai .probablement, et vous m'obligeriez 
si vous voulez bien me prevenir de votre arrivee par un mot ă mon adresse a Paris, 11 ruc 
Caumartin. 

M. de Quintana, qui a offert le prix de chant du latin est delegue de son gouverne
ment a l'Exposition Universelle; ii sera tres-heureux de ceHe occasion de faire votre 
connaissance. 

Quant ă moi, Monsieur, ce sera !'un des plus beaux souvenirs de ma vie que d'avoir 
preside la Societe des langues romanes l'annee oii vous avez ete couronne, et je me felicite 
de trouver ccitc occasion de vous dire toute mon admira!ion et toute ma respectueuse 
symphatie. 

Monsieur Basile Alecsandri 

Baron C. de Tourtoulon 
President de la Societe des langues romancs 

et du comite des Fetes latines 

Scrisoarea II 

lllustre et cher confrere, 

Mabllane (Bouches du Rh6ne) 
22 Juin 1878 

J'ai re~u votre bonne lettre, je viens de recevoir vos ooovres completes ; e1 ie suis 
heureux d'avoir cette charmante occasion pour vous temoigner personnellement mon admi
ration la plus sympatique. Malgre notre fraternite romane, ii ne m'est guere possible de lire 
vos poesies, ă cause de mon ignorance ; mais par le magnifique chant de race que vous 
nous avez envoye ii Montpellier j'ai pu juger de Ia largeur, de I'elevation et de la splendide 
serenite de votre genie poetique. 

Je me felicite d'avoir eu l'honneur de vous representer aux Fetes Latines ; et si quelque 
chose a pu me rendre digne de ce choix, c'est certainement le culte patriotique que j'ai 
professe pour tout ce qui tient au monde latin et particulierement pour votre jeune nation, 
qui, dans la derniere guerre, a parte, si brilamelllt ·le labamm de Constantin. 

Recevez, Monsieur, avec la fraternelle accolade de la Muse de Provence, l'expression 
de mes sentiments Ies plus cordiaux et Ies plus distingues. 

F. Mistral 
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Scrisoarea III 

Cher grand poete, 

Maillane (Bouches du Rhâne) 
19 mai 1882 

Je suis desole du contre-temps qui nous empeche de clore par tme accolade fraternellc 
cette serie de triomphes roumains et romans 1• Je comprend votre extreme f.atigue. Vous 
venez d'un rude p.ays. Mais votre predeuse sante avant tout ! Sauvez votre liberte absolue. 
Si votre sante vous permet de venir nous retrouver a Albi, vous savez quel bonheur et quel 
honneur ce sera pour nous ! Si nous devons nous quitter sans nous revoir, eh ! bien em
bmssons-nous de tout )'elan de notre coeur, et croyons que Dieu nous accordera „le revoir" 
:;ivant peu d'annecs. 

II ne m'est pas .possible d'aller vous serrer la main a Avignon. J'a.i boucle mes malles 
pour Albi, et comme president de la fete je suis sous le feu croise de nombreuses depeches 
de la derniere heure relatives a l'organisation de notre session academique. Je ne peut 
m'absenter jusqu'au depart ... Roque-Ferrier, qui est venu a Maillane, a son retour comptait 
vous rencontrer chez Mr. Laforgue et vous accompagner chez Ies Albigeois. Mais toute joie 
de ce monde a son expiation. 

Par<lonnez-moi, cher maître, de vous Iaisser partir ainsi I Recevez Ies salutations Ies 
plus cordiale de mad·ame Mistral; presentez mes hommages Ies plus devoues ( ...... ) 
a la Roumania, pour la gloire de cette lointaine Provence et pour le bonheur de vos admi
rateurs de partout. Je vous embrasse de tout mon coeur. 

F. Mistral 

1 Este vorba de dip,Joma de onoare pe care Vasile Alecsandri a primit-o Ia concursul 
Jocurile florale, organizate la Forcalquier, în 1882. 
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