
Vasile Alecsandri
195 de ani de la naştere

(14 iunie 1818/1828-22 aug.1890)

Poet, folclorist, dramaturg,

creator al teatrului românesc 

şi al literaturii dramatice 
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A UNIVERSITĂŢII DE STAT „ALECU RUSSO” DIN BĂLŢI



Alecsandri este reprezentantul cel mai puternic,

cel mai complet al gîndirii şi simţirii româneşti. El a

citit toate dorinţele, el a plîns toate nevoile şi

necazurile românimii. El a încurajat şi a îmbărbătat

neamul lui în felul în care acest neam putea mai bine

să înţeleagă; a fost vesel, trist, viteaz, cuminte,

răbdător, plin de speranţă, glumeţ şi înţelept ca

poporul român însuşi.În mintea lui întreagă n-a fost

loc pentru nimic ce n-ar fi fost specific românesc şi în

talentul lui nici o pornire care să nu fi fost specific

românească.

B. P. Haşdeu



VASILE ALECSANDRI 

ÎN COLECŢIA DE CARTE RARĂ 

A BIBLIOTECII ŞTIINŢIFICE











OPERA







... Cele dintîi versuri pe care le-a rostit, de la sine 

au ieşit turnate pe măsură şi-n bătaia doinei 

strămoşeşti. Drumul lui de-aici încolo era hotărît. 

El a rămas pentru totdeauna şi-n tot ce-a scris 

bardul poporului român.

Alexandru Vlahuţa















Odată cu Alecsandri dramaturgia 

românească a căpătat conştiinţa existenţei 

sale ca gen cu trăsături specifice şi 

autonome. Odată cu Alecsandri teatrul 

românesc şi-a definit însăşi raţiunea 

existenţei sale: repertoriul naţional.

Valeriu Răpeanu







Cea mai originală, şi,

deci, cea mai valoroasă

piesă naţională este

Sânziana şi Pepelea, feerie

din care se trag viitoarele

basme dramatizate din

literatura română.

G.Călinescu



În afară de Iorgu de la Sadagura şi de Sânziana şi Pepelea, 

izbutesc să învingă vremea peripeţiile cucoanei Chiriţa(Chiriţa în 

Iaşi sau Două fete şi o neneacă, Chiriţa în provincie).

George Călinescu





Comori nepreţuite de simţiri duioase, de idei
înalte, de notiţe istorice, de crezuri superstiţioase,
de datini strămoşeşti şi mai cu seamă de
frumuseţi poetice pline de originalitate şi fără
seamăn în literaturi străine, poeziile noastre
populare compun o avere naţională, demnă de a fi
scoasă la lumină ca un titlu de glorie pentru naţia
română.

Vasile  Alecsandri



OPERA LUI V. ALECSANDRI ÎN LIMBI 

STRĂINE











ALECSANDRI ÎN ANTOLOGII





REFERINŢE CRITICE



Poate cea mai deosebită parte a operei lui

Alecsandri este aceea în proză. Scutit de risipa de

silabe şi de obligaţia gravităţii lirice, scriitorul îşi

revarsă, slobod de a divulga, toate darurile, umor,

pictură, înlesnire orientală de povestitor.

George Călinescu











DRAMATURGIA  ALECSANDRIANĂ ÎN SCENELE 

TEATRELOR DIN R. MOLDOVA





Teatrul muzical-dramatic „A. Puşkin” (între anii 1956-1957- „Teatrul

moldovenesc de operă, balet şi dramă”) montează în anul 1956

povestea feerică „Sânziana şi Pepelea”. În rolurile titulare - L. Lelis-
Pancovskaia şi V. Cocoţ.









Nu stiu daca am

creat teatrul national,

dar stiu ca i-am adus

un mare concurs.

Vasile Alecsandri



ALECSANDRI ÎN ANALE



PREZENŢE ÎN PUBLICAŢII PERIODICE







În legende, deşi fără imaginaţia luxuriantă

a lui Hugo şi viziunile lui ciclopice, inspirîndu-

se din cronici şi din basme, Alecsandri rămîne

cel mai bun poet epic român.

Alexandru Piru











ALECSANDRI ÎN MUZICĂ





ALECSANDRI ÎN ARHITECTURĂ

Ce monument s-ar ridica celui mai mare poet al Doinei naţionale, lui

Vasile Alecsandri, după opera pe care el singur a clădit-o şi care în veci

va rămâne nepieritoare?

Alexandru Macedonski





PREZENŢE ÎN SURSE DE REFERINŢE 





PREZENŢE ÎN CALENDARUL NAŢIONAL



TEATRE CE POARTĂ NUMELE 
LUI VASILE ALECSANDRI 
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