


Viaţa

Petre Ispirescu s-a născut in 1830 Bucureşti, în

mahalaua Pescăria Veche. Tatăl său, Gheorghe Ispirescu,

proprietarul unei frizerii pe Calea Văcăreşti, a mai avut doi

copii băieţi şi o fată. Singurul membru despre care vorbeşte cu

dragoste şi recunoştinţă este mama sa, Elena, o ardeleancă de

origine, ocrotitoarea şi sfătuitoarea cea mai apropiată.

După ce şi-a însuşit primele noţiuni de citire şi scriere

cu dascălul Niculae de la biserica din Udricari, Petre Ispirescu

ajunge elevul vestitului dascăl Stan de la Biserica Olteni.



Este angajat, împreună cu alţi elevi, să cânte

duminica în strana bisericii, pentru 10 lei pe lună. Astfel a

început Ispirescu să-şi câştige existenţa, la vârsta de

numai 13 ani. Singura alinare a dorinţei de învăţătura i-a

rămas cititul cu nesaţ a tot felul de cărţi, care i-au incitat

curiozitatea să ştie cum se fac cărţile (jurnalul lui Petre

Ispirescu).



Între anii 1844-1858 va lucra cu intermitenţe ca

tipograf la diverse tipografii, calificându-se în această

meserie şi lucrând cu stăruinţă şi seriozitate.

În perioada 1858-1863 lucrează în redacţia ziarului

Naţional, sub atenta îndrumare a lui Vasile Boierescu, în

funcţia de director al acestui ziar. Despre aceşti 5 ani,

Ispirescu spunea ca au fost cei mai fericiţi ani al vieţii sale.

Activitatea sa de tipograf îl face să intre în

contact cu scriitorii şi cu oamenii timpului său - Ion

Ionescu de la Brad, Nicolae Filimon, Ion Ghica, Dimitrie

Bolintineanu care îl încurajează şi îl apreciază.



Debutul 
La îndemnul lui Ion Ionescu de la Brad, publică în

revista Ţăranul român nr. 11, din 21 ianuarie 1862,

primul său basm „Tinereţe fără bătrâneţe şi viaţă fără de

moarte“, semnat cu modestie P. I.

După acesta, mai apar: „Prâslea cel voinic şi

merele de aur“, „Balaurul cel cu şapte capete“, „ Fata de

împărat şi pescarul“, „ Fiul vânătorului“.



Este evident acum, la (aproape) un secol şi jumătate

de la apariţia „Legendelor sau basmelor românilor“, că

Petre Ispirescu nu era ocolit de geniu în ceea ce făcea şi că

era mai mult decât se considera el însuşi: „un culegător -

tipograf“, un „colector“.



La începutul anului 1862, în revista „Ţăranul

român“, el publică basmul „Tinereţe fără bătrâneţe şi

viaţă fără de moarte“ (acel „dar nesperat al culturii noastre

folclorice adus umanităţii“ C. Noica), iar în deceniul

următor (1871–1883), tipăreşte (în volume sau în

periodice) alte basme, legende, snoave, „proverburi“,

ghicitori, glume.

Pornită dintr-o pasiune de începător, dar şi sub

imperativele epocii paşoptiste, activitatea lui Petre

Ispirescu stă sub semnul spuselor lui Vasile Alecsandri

(Prefaţă la prima ediţie) :



„Un geniu fermecător iese din cuprinsul lui şi

vine de mă ia pe aripile sale ca să mă transporte în

timpul copilăriei mele şi în lumea aceea mult

ademenitoare, locuită de zmei, de balauri, de pajuri, de

cai năzdrăvani, de paseri măiestre, de strâmbă-lemne.

de sfarmă-pietre, de feţi frumoşi, de fete de împăraţi cu

plete de aur etc., într-un cuvânt, de toate minunile ce-mi

povestea doica în nopţile de iarnă la gura sobei.“



„Ai fãcut un bun serviciu neamului românesc,

adunând într-un şireag mulţime de pietre scumpe

din averea naţională, un şireag care nu mai este

ameninţat de a se pierde. Recunoştina noastră îţi este

dar câştigată pentru totdeauna...“ (Mirceşti, 1882)



În culegerea lui Petre Ispirescu apare o întreagă

lume a basmului diversă şi colorată, un întreg univers

lingvistic specific, de obicei de o expresivitate autentică,

aşadar o întreagă filosofie de viaţă. Noţiunile de morală

populară ni se dezvăluie prin acţiunile hiperbolice ale

personajelor, prin profilul moral al eroului şi prin faptele

miraculoase, pe care basmul le conţine.



Deşi au o circulaţie universală, temele, motivele şi

elementele specifice basmelor poartă amprenta

povestitorului popular, a lui Petre Ispirescu, care devine

exponentul spaţiului socio-cultural românesc, al unei

colectivităţi deopotrivă păstrătoare de tradiţii şi

inovatoare.














