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STATUIA LUI VASILE ALECSANDRI DIN IAªI

L

a îndemnul lui Vasile Pogor, Consiliul
Comunal al Iaºului voteazã, la 27 august 1890,
deschiderea unei subscripþii publice pentru ridicarea unei statui de bronz a lui Vasile Alecsandri în Iaºi. Sa autorizat, prin jurnalul nr. 18 din 10 septembrie 1890 al
Consiliului de Miniºtri, împãrþirea a o mie de liste de subscripþii. Astfel, s-au numit douã comisii pentru adunarea
fondurilor destinate statuii. Vasile Pogor a adresat primarilor comunelor ºi oraºelor urmãtorul apel:
„Domnule,
Vasile Alecsandri murind, þara întreagã regretã
pierderea poetului ei iubit ºi a patriotului luminat ºi
devotat.
Consiliul Comunei Iaºi a hotãrît ºi Ministerul de
Interne a aprobat, a se imortaliza memoria lui prin ridicarea unei statui de bronz în acest oraº, vechea Capitalã a
Moldovei, unde poetul a cîntat cele întîi doine, unde patriotul a lucrat pentru unirea þãrilor surori ºi pentru dobîndirea libertãþilor cetãþeneºti.
Am deplina convingere cã dorinþa Consiliului
Comunal este dorinþa Domniei Voastre ºi de aceea îmi iau
libertatea de a Vã ruga sã binevoiþi, cu ocazia votãrii bugetului pe anul viitor, sã faceþi a se prevede suma ce veþi
crede de cuviinþã, cu care sã contribuiþi la ridicarea acestei
statui”1.
S-au distribuit liste ºi persoanelor din elita societãþii
româneºti. Mitropolitul Moldovei ºi Sucevei Iosif
Naniescu invitã la Mitropolie, la 14 ianuarie 1892, membrii comisiilor pentru ridicarea statuii, fiecãruia încredinþîndu-i-se un numãr de liste. La 27 noiembrie 1893 a fost
prezentat un tablou specificator asupra sumelor adunate2.
În 1899, Nicu Gane roagã pe Mitropolitul Iosif Naniescu
sã adere la constituirea unui nou comitet pentru statuia lui
Vasile Alecsandri3.

Mirceºti5. Ca prefect al Iaºului, Nicu Gane propune în
Consiliul Judeþean votarea sumei de 2.000 de lei, iar P.B.
Pennescu, în Consiliul Comunal, propune votarea sumei
de 1.000 lei.
Membrii comitetului hotãrãsc, la 17 martie 1905, ca
statuia poetului sã fie aºezatã în faþa Teatrului Naþional din
Iaºi, în locul statuii lui Gheorghe Asachi, care fusese
mutatã în faþa ªcolii „Trei Ierarhi” (actualmente
„Gheorghe Asachi”)6, iar la 14 aprilie 1905 propun alcãtuirea textului unui act comemorativ, care sã fie supus
semnãturii Regelui, Reginei ºi Familiei Regale. Textul a
fost formulat de prof. univ. Petre Râºcanu. Actul s-a trimis diferitelor arhive ºi biblioteci din România7:
„În anul Mîntuirei 1906, luna Octombrie în 15; în al 41
an curgãtor de fericitã domnie a Majestãþii Sale CAROL I
Regele României ºi a soþiei Sale Majestatea Sa Regina
ELISABETA,
Principe Moºtenitor:
Alteþa Sa Regalã Principele Ferdinand ºi soþia Sa
Principesa Maria cu Auguºtii lor fii Principii: Carol,
Elisabeta, Maria, Nicolae.
Primat al României D.D. Iosif Gheorghian, iar
Mitropolitul Moldovei ºi Sucevei D.D. Parthenie Clinceni
Miniºtri ai Regatului fiind:
D. D. Gh. Gr. Cantacuzino, General G. Manu, General
Iacob Lahovari, Take Ionescu, I. Grãdiºteanu, Dim. A.
Greceanu, M. Vlãdescu.
S-a râdicat aici în Iaºi Statua nemuritorului poet

Membrii comitetului încheie la 5 septembrie 1903 cu
W. Hegel, la Primãria Iaºi, contractul pentru ridicarea statuii. Acesta prevedea ca statuia sã fie terminatã într-un an
ºi jumãtate, cu preþul de 30.000 de lei, sumã ce urma a fi
plãtitã din donaþiile publice4. Contractul a fost semnat de
primarul Iaºului P.B. Pennescu, Nicu Gane, D. Rosetti,
General Iarca ºi Col. Langa.
Pânã la 12 iunie 1904 se strînsese suma de 22.000 lei.
Prefectura Judeþului Roman a trimis suma de 78 de lei, iar
Primãria Roman 213 lei. Pe listele de subscripþii ale
Judeþului Roman apar ºi sume oferite de locuitori din
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VASILE ALECSANDRI
nãscut în oraºul Bacãu la anul 1821, Iulie în 21 ºi mort
în 1890 August în 22 la Mirceºti.
Începãtura ºi urzitura râdicãrei acestei statui se
datoreºte Consiliului Comunal de Iaºi, în anul 1890
August în 27, dupã propunerea Primarului de atunci,
Vasile Pogor, cînd s-au ºi întocmit în Iaºi douã Comitete
sub preºedenþia I.P.S.S. Mitropolit al Moldovei ºi Sucevei
Iosif Naniescu; unul pentru strîngerea prin subscripþie publicã a fondurilor trebuitoare, alcãtuit numai din Doamne ºi
anume: Maria A. Catargi, Casandra D. Donici, Natalia
General Radovici, Eugenia E. Mavrocordat, Smaranda A.
Brânzã, Aglaia P. Râºcanu, Maria G. Irimescu.
Fost-a dat, ca patrioticul gînd al urzitorilor sã fie încununat cu izbîndã, dupã 16 ani de nepregetatã muncã a
Comitetului ce ºi-a luat frumoasa însãrcinare, a Primarilor
cari au fost în acest timp în fruntea Comunei ºi cu stãruinþa
mai ales din partea Doamnelor din Comitet, care prin osîrdia ºi stãruinþa lor au mãrit cu mult subscrierile oficiale ale
Judeþelor ºi Comunelor din întreaga Þarã.
Tot ce e suflare româneascã s-a grãbit sã ajute cu
obolul sãu la proslãvirea celui ce a reînviat versul popular
în poezia cultã; Admiratorului ºi Celui întîiu culegãtor al
plãzmuirilor poetice poporane; Scriitorului plin de bun
simþ în înjghebarea limbii literare; Autorului Doinelor ºi
Lãcrãmioarelor ºi neasãmuitelor Pastele; Regelui Poeziei;
Celui ce a cîntat Deºteptarea României, Hora Unirei,
Ostaºii noºtri, Ginta Latinã; Celui ce a organizat Teatrul
românesc; Scriitorului care prin neîntrecutele sale opere a
îmbogãþit scena românã; Autorului lui Despot Vodã ºi
Fântâna Blanduziei; Neasãmãnatului patriot, care a redactat, în 1848, Dorinþele Partidei Naþionale; Care a luptat
pentru Unire ºi a fost sfetnicul luminat al lui Vodã Cuza;
Bardului reînvierei vitejiei strãmoºeºti, Cîntãreþului
„Peleºului” ºi „Dascãlul în românie” al Carmen Sylvei.
Ostenitori întru îndeplinirea acestei mãreþe fapte fost-a
Comitetul alcãtuit din D-nii: Vasile Pogor, D.G. Rosetti,
Iancu Prãjescu, Gr. Cogãlniceanu, Locotenent-Colonel
Langa, Nicolae Culianu, A.D. Xenopol, P. Râºcanu,
Comandant Corpului IV de armatã Generalul Leonida
Iarca, Primarul Iaºilor Gheorghe Lascar, Prefectul
Judeþului Iaºi C. Ivaºcu ºi N. Cananãu Prefect de PoliþieIaºi, sub preºidenþia I.P.S. Mitropolitul Parthenie Clinceni,
iar maistru ºi turnãtor al statuei W. Hegel sculptor, ºi
Inginer supraveghetor al lucrãrilor Ant.Sc. Savul”8.
Statuia a fost terminatã în 1905, iar inaugurarea ei a
avut loc la 15 octombrie 1906. Pe statuie sînt scrise urmãtoarele cuvinte:
Poporul român,
Poetului sãu iubit.
La festivitatea dezvelirii statuii, au fost invitate personalitãþi ale vieþii politice, artistice ºi ºtiinþifice, consulul
Imperiului austro-ungar, consulii-german, francez,
otoman, rus etc., reprezentanþi ai Academiei Române, jurnaliºti din þarã ºi strãinãtate, mitropoliþi, episcopi, conducãtori ai instituþiilor de învãþãmînt, prefecþi, primari,
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generali, scriitori din Austria, Ungaria, Elveþia9, Maria
Bogdan, fiica poetului.
Judeþul Roman a fost reprezentat la festivitate de delegaþia din Mirceºti (Paulina Alecsandri, primarul comunei
ºi Mihai Nazare, directorul ºcolii).
Prefectul Romanului a trimis Primãriei Iaºi urmãtoarea
telegramã:
„Mîine a.c. fiind deschiderea sesiunii ordinare a
Consiliului Judeþean ºi neputînd lipsi nici consilierii
judeþului, nici eu, am onoarea a vã face cunoscut cã am
trimis din partea judeþului, cu delegaþia locuitorilor din
Mirceºti care pleacã în astã searã ºi care vor reprezenta
judeþul, o coroanã pe care o vor depune la statuia marelui
poet Alecsandri”10.
Au participat din Vaslui nouã ostaºi ºi un sergent, iar
din Bucovina ºi din alte provincii ale þãrii, sute de delegaþi11. Dezvelirea statuii s-a fãcut cu mare solemnitate,
rostindu-se mai multe discursuri de cãtre N. Gane, I.
Kalinderu12 (preºedintele Academiei Române), scriitori ºi
oameni politici.
Cu ocazia dezvelirii statuii poetului, s-au emis mai
multe categorii de medalii. Regele Carol I ºi Regina
Elisabeta au primit cîte o medalie de aur, iar A.S.R.
Principesa Maria, o medalie de argint13. S-au mai acordat
zece medalii de argint în cutii simple Academiei Române,
Mitropolitului Iosif Naniescu, primarului Iaºului ºi unor
miniºtri. Medalii de argint platinat au fost acordate unui
numãr de 50 de personalitãþi, printre care Paulina
Alecsandri ºi Maria Bogdan14.
Primãria Iaºi a trimis, la 23 octombrie 1906, soþiei poetului urmãtoarea scrisoare: „Dnei Paulina Alecsandri
Mirceºti, Judeþul Roman
Am onoarea a vã remite din partea Comunei Iaºi
medalia comemorativã a dezvelirii statuii marelui poet
Vasile Alecsandri ºi a vã ruga sã binevoiþi a o pãstra în
amintirea acelei zile mãreþe”15.
Paulina Alecsandri ºi Maria Bogdan au confirmat primirea medaliilor, prin urmãtoarele scrisori de mulþumire:
„Mirceºti, 26 octombrie 1906
Domnule Primar,
Am primit medalia comemorativã bãtutã cu ocazia
dezvelirii statuii iubitului meu soþ ºi remisã mie de Domnia
Voastrã cu adresa nr. 20771.
Vã asigur cã o voiu pãstra în amintirea soþului meu,
precum ºi a zilei de 15 octombrie 1906, care a fost una dintre cele mai frumoase sãrbãtori din viaþa mea ºi a neamului românesc.
Vã mulþumesc cu aceastã ocazie Domniei Voastre ºi
întregului comitet pentru munca de 16 ani depusã în
realizarea operei, care va rãmîne pentru viitor un viu
exemplu de datorie cãtre Patrie.
Primiþi din partea mea asigurarea consideraþiunei ºi
stimei ce vã pãstrez.
Paulina V. Alecsandri”16.
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„Domnule Primar,
Vã rog sã bine voiþi a fi interpretul meu pe lîngã
Consiliul Comunal Iaºi, transmiþându-i cãlduroasele mele
mulþumiri pentru medalia comemorativã a veneratului meu
tatã. Voi pãstra-o ca pe o preþioasã amintire a mãreþei serbãri din ziua de 15 octombrie 1906.
Odatã cu recunoºtinþa mea pentru gingaºa Dvoastrã
atenþiune vã rog, Domnule Primar, sã primiþi încredinþarea
distinsei mele consideraþiuni.
Maria Gh. Bogdan

Academicã „Junimea” din Cernãuþi, Radu D. Rosetti,
Arhimandritul Teofil Patraº de la Putna, D. Onciul,
Societatea „Lumina poporului” din Bucovina, Iacob C.
Negruzzi, A.D. Xenopol, Elena Vãcãrescu etc.19.
Pe prima filã a albumului sînt scrise cuvintele Reginei
Elisabeta:

Note:
1. ªtefan Goraº, Istoricul statuii lui Vasile Alecsandri,
Tipografia Naþionalã, 1906, p. 1;
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4.Arhivele Statului Iaºi, Primãria Municipiului Iaºi, Dosar
237/ 1900 vol. III, f. 287;
5. Idem, f. 374, 406, 449;
6. ªtefan Goraº, op.cit., p. 7.
7. Idem, p. 8, 10;
8. Arhivele Statului Iaºi, Primãria Municipiului Iaºi, Dosar
237/1900 vol. III, f. 588;
9. Idem, f. 598-604;
10. Idem, f. 606;
11. Idem, f. 649, 675-680;
12. Academia Românã, Anale. Seria II, Tomul XXIX, 19061907. Partea administrativã ºi dezbaterile, Bucureºti, 1907, p. 33;
13. Arhivele Statului Iaºi, Primãria Municipiului Iaºi, Dosar
237/1900 vol. III, f. 708-709;
14. Idem, f. 717;
15. Idem, f. 657;
16. Idem, f. 682;
17. Idem, f. 701;
18. ªtefan Goraº, op. cit., p. 12, 13, 15;
19. Idem, p. 11.

nãscutã V. Alecsandri
6/19 noiembrie 1906“17.
Au mai fost emise medalii de cãtre Societatea ªtiinþificã ºi Literarã „Arhiva” din Iaºi (din bronz aurit sau argintat, de aluminiu, de argint) ºi de cãtre Societatea „Pînea
Sãracilor” (de metal aurit sau argintat, de bronz, de argint,
de aluminiu). Librãria „Moldova” din Iaºi a emis un breloc
aurit ºi ºase tipuri de broºe cu chipul poetului (aurite,
argintate, oxidate galvanic, aurite matt ºi emaillat)18.
Odatã cu dezvelirea statuii a fost lansat un album
comemorativ V. Alecsandri. Acesta cuprinde peste 150 de
articole ºi poezii semnate, între alþii, de Societatea
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