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a Universităţii de Stat  „Alecu Russo” din Bălţi 



  Alecu Russo a fost poet, prozator, eseist, memorialist 
şi critic literar român, originar  

   din Basarabia, ideolog al generației de la 1848. 

  

 ,,În epoca dinainte de 1848, în Moldova critică, numai un om ca A. 
Russo, cu cultura lui franceză şi liberală dinainte de 1848 şi de 

după 1830...cu temperamentul lui entuziast, visător, generos,cu 
mintea lui largă şi înțelegătoare,  

    cu firea lui blîndă, unduioasă, dezmierdătoare, bogată, 
izvorîtoare de gînduri şi de simțiri,  

    a putut deveni reprezentativ”.                  

                                                       G. Ibrăileanu 

 



    La 24 aprilie 1959, 
Institutului Pedagogic  

de Stat din Bălți, i-a fost 
conferit numele lui 

Alecu Russo.  
www.usarb.md 





,,Ion Borşevici a lăsat în amintirea generaţiilor viitoare o operă 

de artă naţională: în curtea Pedagogicului bălţean – bustul lui 

Alecu Russo, sculptor Igor Kozlov”. 

  

 POPA IULIUS. RECTORUL MEU – ION BORŞEVICI,1997 

1969 







   ,,Om de cultură superioară, însuflețit de 
ideile înaintate ale epocii sale, Alecu Russo 

şi-a închinat întreaga sa activitate creatoare 
poporului în luptă cu asupritorii şi cu 

orînduielile nedrepte. Opera sa, făurită în 
vîltoarea marilor frămîntări ale vremii, se 

deosebeşte print-o înaltă ținută artistică, prin 
patosul său patriotic şi cetățenesc”. 

                         Ion Vasilenco, Efim Levit 



OPERA 



OPERA 



,,...Limba este națiunea, şi prin 
urmare limba română este 

națiunea română”. 

Alecu Russo 

 
 



 CÂNTAREA ROMÂNIEI 



 

    Poemul în proză ,,Cântarea României", 
a fost publicat pentru prima dată în limba 
franceză în anul 1850 în revista România 
viitoare (revista emigranților români la 

Paris). Poemul a fost tradus în limba 
română de Nicolae Bălcescu.  

 

http://www.autorii.com/scriitori/alecu-russo/ 
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 CÂNTAREA ROMÂNIEI 



 Pictorul C. D. Rosenthal (1820-1851) a eternizat chipul Mariei 
Rosetti, soția ilustrului democrat – revoluționar  

C. A. Rosetti în tabloul România Revoluționară, care a devenit 
simbol al patriotismului. http://www.autorii.com/scriitori/alecu-

russo 
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OPERA  ÎN  LIMBI  STRĂINE 







,,Cultura folclorică a lui Alecu Russo  a fost atît 
de profundă, multilaterală şi intimă, încît şi-a 

lăsat amprenta, într-o măsură mai mare sau 
mai mică, asupra întregii lui opere”. 

   

                           Haralambie Corbu 

 



  

,,În studiul  Poezia poporală,    întemeiat 
pe o bucată de culegere proprie de 

balade şi doine, este relevată  valoarea 
estetică şi documentară a folclorului.  

  Alecu Russo avusese marele noroc să 
descopere o adevarată „minune 

poetică" – Miorița”. 
 

http://www.autorii.com/scriitori/alecu-russo/ 
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MIORIŢA - 162 DE ANI DE LA DESCOPERIRE  









OPERA LUI ALECU RUSSO PE CD-uri 



ALECU RUSSO ÎN ISTORIA  
ŞI CRITICA LITERARĂ 



,,Pledînd pentru o cultură adecvată firii şi 
condițiilor formative ale neamului nostru, 

cugetătorul dezvoltă îndeosebi opinii privind 
limba română”. 

Micu Dumitru 











 
 



 
 











,,Alecu Russo a fost unul din scriitorii care au stat 
la leagănul noii literaturi naționale şi române.  

   Alături de C. Negruzzi, M. Kogălniceanu,  

    V. Alecsandri este unul din făuritorii prozei, 
criticii şi publicisticii şi unul din cei mai bine 

pregătiți şi cu autoritate îndrumători în 
domeniul dezvoltării limbii noastre 

contemporane”. 

Ion Vasilenco 





ALECU RUSSO ÎN ISTORIA  
ŞI CRITICA LITERARĂ 





























ALECU RUSSO ÎN PUBLICAŢII PERIODICE 
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http://libruniv.usb.md/publicatie/bibiliografice/person/Russo.pdf


PRIETENII DESPRE BIBLIOTECA                            

LUI  ALECU RUSSO  







ALECU RUSSO ÎN ARTĂ 



Bălţi, str. Puşkin 38, în curtea Universităţii de Stat „Alecu Russo" 



  Bustul lui Alecu Russo din Suceava 









RESURSE ELECTRONICE 

http://www.autorii.com/scriitori/alecu-russo/ 

http://www.scriptorium.ro 

www.carti-online.com 

www.biografii-online.net/.../alecu-russo 

http://www.roenciclopedia.ro/ 

http://www.wikipedia.org 
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