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Ă PREFAŢĂ. 

Nu dau, în aceste pagini, o biografie — sau autobio- 

grafie: Pa „ | - 

- Sunt numai clipe trăite şi chipuri desprinse din fresca 

unei vieţi, notate, fără altă legătură între ele decât a sim- 

ţirii ce le-a -prins, le-a păstrat şi le-a rechemat în amin- 

tire. e " a A 

Firul unităţii lor imanente_nu e pus în evidenţă: Inţe- 

_ lesul-lor, pe linia unei. finalităţi dominante, rămâne nede- 

„+ finit, în țesătura vie a interdependenţei lor sufleteşti. 5 

"- Sirul expunerii lor, fără a fi riguros cronologic, a fost 

despărţit în epoci, după fazele evoluţiei “culturale, în:a 

- căror sferă sau contingenţă intrau: copilăria, școala pri- 

“ mară, liceul, universitatea. Sau în raport cu ordinea. dife- 

ritelor categorii de manifestări ale activităţii mele publice. 

- Dintre acestea, au fost atinse, fără a fi epuizate: In-ga- 

zetărie. In politică. În literatură. In timpul inspectoratulii 

şcolar. In: Cercetăşie, ete. -. . Da a 

„Ele pot servi, ca trăsături aocumentare ale unei epoci 

--.. “pentru cine sar. interesa de concretizarea trecutului. - 

Au rămas neatinse: . Ea a 

“Ii Liga Culturală; ... | - 

In timpul activităţii ca director al Seminarului peda-. - 

gogic universitar și al Şcolii Normale Superioare; - 

"In timpul. scoaterii revistei „Cultura Română“; Se 

“In timpul cât am fost,. aproape 30 de ani, membru în 

Comitetul Teatrului Naţional din Iaşi;  - DR 

A 

,



6 Ma “on Găvănescul a a 

„propagandă naţională, 
pe vremea războiului, mondial precedent; : _ 

In sfera de acţiune a Coloniei Române din Paris, în ace- „laș timp, şi ca Preşedinte al ei, 
fară, după armistițiu; ete: 

In. comisiunea universitară de 
la Paris, 

înainte de întoarcerea. în. 

Dar pot îndrăzni, scontând viitorul, să pun, la sfârșitul — "acestui volum, cuvântul de nădejde al vieții pământești: va urma? . a 
„Cum. o vrea Dumnezeu“! .. 
Iată ultimul gâna 

credinţei mele, . .. 
smerit, de încheiere, al filosofiei şi 

Nu pot sfârşi această pagină introd „o mărturisire. Mi-o cere dragostea, mi- cuvenit. acelui imperativ a] dreptăţii: 
Aceste Amintiri, cu “Momentele şi n'ar fi apărut în timpui, pornit spr 

uctivă, fără: să fac 
o dictează respectul ;, 
Suum .cuigue. 
Siluetele. lor, poate . 

Editura „Casei Şcoalelori, | CR Le-am adunat; câte S'au putut, din cele scrise.- Am mai - adăugat, la: ele, alte pagini noui, câte mi-au permis tim=. ? 
pul și apriga furtună a împrejurărilor crâncene de azi. “. 

I le-am încredinţat, 
Și îi exprim și aici, di mulţumirile mele cele mai călduroase, * N a | I. GĂVĂNESCUL -. . 

! 

Iunie 194, Mânăstirea „Pasărea“,
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. Amintiri legate. de casele. vătrâneşti. 

. Primele începuturi 

. Mama Profira. — „Omoiul“. 

pa 

DIN GOPILĂRIE. - 

. Casele „părintești“ 'şi casele „pătrânești”. Îi 

Id 

„ Amintiri legate de casele “ părintești. 

„File “din caetul de însemnări. : 

i de învăţătură. In „seoala, primară. E 

- 

 



CASELE PĂRINTEȘTI“ ȘI CASELE 

 „BĂTRÂNEŞTI“.. a 

| Amintirile copilăriei mele, pe cari nu mi le găsesc în- 

* _sirate precis, în ordinea : succesiunii lor, pe răbojul timpu- | 

„lui, stau clat legate de locurile și casele: “părinteşti şi bă- 

“ trâneşti, de odăile, sălile, pridvoarele, galeriile, cerdacu- 

zile lor, de curţile și grădinile 1 lor, > Si 

„ + Când mă întore cu mintea spre trecut și urmăresc cu - 

închipuirea contururile lor,. şi mă plimb prin încăperile 

'acareturilor, văd în fiecare cameră, în fiecare colţişorede. 

cerdac, de curte, de grădină, ceva, din vieaţa mea, o în- 

„ tâmplare, o scenă, ce stau ca tablouri vii, aninate în pi i 

“ţiu de un suport invizibil. RR 

'Toate fiinţele” cari mau. crescut, cu cari am urăit; tata, ă 

mama buna: (despre . 
„mama, fraţii, sora, bunicii: tata mare, 

mama) ;; mama mare (despre tata) îmi ies" înainte. Şi - 

“servitorii casei, argatul Nuţu, care ne-a purtat în braţe, 

"A "primul şi singurul om pe. care l-am văzut dându-și su- 

-fletul, „murind liniştit, de moarte bună, în cerdacul, case- - 

lor. mari; şi până și vietăţile curţii, calul: „Negru“ pe care 

âm: călărit, de mic copil, vaca: „bălaia“, câinele Pasidon, 

care “venea fuga. înaintea tatii ca să-i anunţe acasă în-. 

„ toarcerea. din târg, şi arăguţele căpriţe năsârăvane, -pe 

N N



10 - Ion Găvănescul. 

care le-am dus, plângând pe drum, cu soră-mea Marița, ca. să fie vândute la. Drăgaică, din -cauză că făceau prea mari stricăciuni — toate: apar din pervazul vieţii lor dis-. părute şi-mi tree pe dinainte, la fiecare pas -şi cotițură. de drum a minţii prin ogorul căminului părintese, De la fiecare am un semn, o zâmbire, o privire, o chemare. | - SE 
Dar vecinii! In partea din faţă, ceva răai departe, finul . * Bocu, croitorul, pe. care îl. auzeam 'toată -vara, cântând. tare pe prispa casei, unde lucra, harnic, Și fina Luţa Bo- | 

„Și finul Costache, -țiganul lăutar de 
e talentat viorist, care, în nopțile - ă, îşi vestea de departe întoarcerea: acasă 

* curţile caselor, 
Casele vechi, bătrânești, azi aproape în ruină, erau pe... Oraşului, strada Găvănescu, .: 

se chiamă Alex. Demetriade. | 
A Din curtea caselor bătrânești se trecea în curtea, mult | 

x
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mai lar ai largă, a caselor mari părintești. Aceasta avea despre 

Ci și ca e o poartă mare pentru care, căruţe, pre- 

dul Aia A iță. Intr ând pe poartă, în stânga, era graj- 

„al vacilor, şoproane, şi, mai departe, tot felul 

de dependinţe. In fund era despărțită prin o îngrăditură 

de scânduri, de o grădină: care; în amintirea mea de co- 

Di, mi se părea nemărginită. Şi chiar, în adevăr, era 

oarte mare, dacă pe terenul ci, mai târziu, în partea des- 

pre curţile caselor vechi pătrâneș 

'ridi carea unei biserici! Ce mare surpriză emoţionantă am 
ti, s'a ales locul pentru 

„avu 

N 

e când am văzut de departe, venind odată să vizitez - 

chile case, înălțimile unei clădiri de piserică, netermi- 

nată atunci. Nu-mi venea, să crez oC! 

Buna Vostire. 

In partea de nord, opusă laturii c 

<urteă cea mare se despărția, cu ! 

maidan, unde se jucau copiii: La 

ca“ am asistat “acolo, 

Nu-mi aduc aminte să fi luat parte la ele. 

„mult „de a şodronul'“, „de a barul“, de a „pietricelele a- 

runcate în groapă“ şi mă amuzară cu un j 

mai liniștit: făceam cu. prietenii. mici 

pe cari le vâram, atârnate de o sfoară, € 

- găuri de păianjen.- Pâianjenul, 
“prinzându- 

de cocoloşul de ciară, mișca. aţa. voind să sc 

“+răgeam sfoara afară, încărcată 
cu câte un 

ianjen. Se credea că. ţi. se > iartă nu ştiu câte păcate de 

ât mai adânc în 

„fiecare. paianjen. 
a 

. 

hilor. „Azi € e terminată: . 

elor bătrânești, 2 

îngrăditură,. de un mare. 

câte jocuri » „de'a poar: 

foarte animate . şi zgomotoase. 

Mă jucam mai 

cocoloașe de ciară, . 

se cu "picioarele. 

ape; atunci, 

gogiamite pa-. 

oc, pare-se - 
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AMINTIRI LEGATE DE CASELE BĂTRÂNEŞTI - 

Casele bătrâneşti, lin Strada. ce purta. numele tatei (popular), sau Zimbru (oficial), "aveau trei. cerdacuri:! unul spre stradă, către miază-zi ; altul spre curte, în par-. „tea opusă, al treilea, mergând dela. stradă spre curte. Din 'cerdacul despre. nord, acoperit de strașina. casei, 
dica o scară simplă, dar: 

şi înconjurat ain trei părţi cu un cerdac. acoperit ase- menea de straşina casei.. In fundul din dreapta al cer- - dacului de. jos, în partea opusă Scării, era camera, în e



Amintiri 
13 

1 

Şi cât râdeam de năsdrăvăniile unui fel de parodie: a lui 

“Făt-Frumos viteazul, care se chema Mihăilă-Viteazul, 

prizonier la casa unui smeu pe care îl păcălea prostește. 

Odată, la luptă dreaptă, când îi ieşiau ochii “din cap: 

de strânsoarea braţelor smeului, și, încovoiat pe spate, . 

se uita vrând nevrând în sus, la cer, întrebat de smeu,. - 

la ce se uită cu ochii așa mari în sus, se lăuda: . 

„— Mă uit să caut în care stea, să te asvârl. 

Şi smeul, speriat, înceta trânta... - , 

'Trimis, altădată să aducă apă dela fântână, a. întârziat | 

atât că smeul, care a venit să-l caute, că nu mai sosia cu 

apa, l-a: găsit săpând un şanţ împrejurul. puţului și  le- 

gând o frânghie de gura puţului. i 

„i — Dar, ce faci, Mihăilă? | e 

— Ce să fac! Dece să tot car apă. cu doniţa? aca 

vreau 'să aduc odată tot puţul, să-l. avem lângă casă, în 

curte. 
o | . 

"— "Vai de mine, Mihăilă! Dar puţul acesta e pus acolo 

din Moși-Strămoșii noștri. Cum să-l mutăm din loc? Lasă | 

mai bine că- aduc eu apă, cu doniţa. ae 

:— Bine, dacă vrei aşa. Sa 

Altă dată, trimis să aducă nişte lenina din păăure, iar 

a: întârziat peste. măsură, şi: Smeul iar s'a “dus după el 

să-l caute-Și. l-a găsit legân 

— Ce faci acolo, Mihăilă? 
. a 

__ Ce să fac? Iaca, în loc. să tot car câte un copac, doi, 

m'am gândit să aduc odată toată pădurea, Ss '0 avem. aco-. 

-“ lea aproape, lângă” casă. Sa _ 

e! Cum să muţi pădurea din loc! Pădu- 
— Vai de min 

de veacuri, din Moși-Strămoși. Lasă 

rea : asta este acolo 

că mai pine car eu câţiva copaci... 

_— Bine, dacă vrei aşa.  - 

Şi câte alte poveşti frumoase cu Sfânta Vineri, cu Fata 

d cu frânghia copac de copac, -:



x 
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în scânduri de pat, apoi în s 
Pe tavanul "casei, 

- ramurilor “unor. arbori de lân se zugrăviau basmele Mâmei 

cântei și nu mai ştiu ce... 
se jucau, în lumina lunei, umbrele 

gă fereastră, Printre ele 
Bune. 

Mă gândesc, de câtva “timp, adesea, la 'odaia de sus înconjorată, 'cu pridvor. din trei părţi, Singura cameră a “ catului a] doilea, la care ne urcam pe o scară, interioară | de scânduri, de sub larga straşină a unei prispe de din „dos a caselor. vechi din strada ce a purtat” numele lui . 
tata, în o vreme. 

Câte impresii, diferite, mi- gândesc la ea, când aud.o.m _mantice. i 

0 aduc în minte. Uneori'mă uzică Plăcută, cu variaţii. ro- 1 
- - "Alte ori câna 'văd luna „unei clădiri cu două etaje, | Si "Alte ori, când. văd, pe cer defilâna norii, fie ziua, în 

forme bizare, 8rămădindu-se, evoluând şi ispărând, fie | 
noaptea, când lunş parcă fuge printre ei..De acolo, ae-.- 

. Sea, în vacanţele mari, stâna culcat pe. spate, pe un pat. 
aşezat la peretele din capătul Pridvorului, despre stradă, 

plină bătâna liniştită balconul 

minte „odaia, de - » e căldura verii, 

I. Sunt mic copil, şi nt intim, imperios, din proprie pornire, ă el.. Imi place să] păzesc, să-i tor, să] apăr de muşte.. .



"Amintiri 5 

Când deschidea ochii, îmi plăcea să mă văd acolo lângă . 

AA 

N 

el, să mă privească, să-mi spună din clipire, când.nu din-. | 

+ 

cuvinte: . A 

— 'Tu eşti, Iancule? e 

Eram fericit de mulţumirea lui. Acum sunt mulţumit 

de fericirea mea de atunci. - | a , 

zi 

Tot aici, în cerdacul acesta, mai târziu, vâra, în Va 

canţă, mă culcam noaptea. Luna bătea în plin cu valurile 

ei de lumină. Mângâia cu vraja. ei romantică somnul. 

Uneori, mai către miezul nopții, sau mai: târziu, către | 

ziuă, s'auzia, de departe: din strada ce ducea din strada . 

Unirii spre casă, arcuşul fermecat al unei viori cunoscute. 

Era Finu Costache, prim viorist al Buzăului, care se în-. 

torcea de la grădina de vară, unde cântase cu banda lui. 

Şedea peste drum de noi. Şi amorezat cum era de arta 

. . . A A a: .__. : ÎL . pi 

lui, venia acasă aruncând, în liniștea nopții, acordurile . 

viorii lui care mă. trezia, schimbând visul somnului cu 

acela, mai vrăjitor, al nopţii pline. | 
de armonie şi de lumina: 

lunii. Şi Finu Costache, parcă. ştia că-l ascult cu bătăi. 

de inimă: înainte. de a intra în casă, mai sta pe pfispă 

şi mai trăgea, câteva cântece din cari îi plăcea-lui. mai - 

mult. - 
« 

, 2 
-. 

i 
J 

Multă muzică xăsună în 

părut. 
1 

„In odaia „de sus“, 

"„pe săptămână sau- pe lună, 

de dans, în cercuri 

Se aduceau: lăutari. „Şi se. dansa 

Aici tuona, şi ca stăpână de casă, şi ca mare, minunată, 

neobosită. Qansatoare, sora meâ, Marița. Câte odată Ne- 

nea Costică, şi el-un minuna 

Mie îmi plăcea, să stau acolo, „atârnam“ ca spectator, pe. 

se organizau. serate intime 
«" în anumite zile, cam regulat odată .. 

t maestru în arta dansului. / 
A 

de prieteni şi de familii cunoscute. 
până noaptea târziu. a 

suflet. din acel. etaj, acum. dis- a 

A y > s .- . - N ... „. 

- un Scaun, lângă o măsuţă, și priveam cu ochii 'avizi. . :
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ritmul valsului or al 

âpoi, treptat, somnoroşi, cum se 

“ “dar nu'mă dam dus. 

“In acea „odae mare de sus“ 
„cu cărțile lui.de rugăciuni, ș 
“gurătatea reculegerii lui reli 

- Acolo îmi făceam, mai târziu, si Mă îmbătam de sentimentali 
lui Lamartine, în Graziella, 
Bolintineanu. Romanul „Elena“ a] morţii ei îmi storceau lacrămi. 

„IL. M. Râureanu pent 

- Soarele de dimineaţă 

"Ion. Găvănescul 

  

învârteau perechile în 
polcei or al cadrilului. -Moţăiam, 
Imi aplecam, „întrun târziu, capul 

ot urmăriam, ca în vis, bătăile 

îl'ştiu pe tata retrăgându-se 
i stând multă vreme în sin- 
gioase. - : ” 

eu. lecturile; în linişte. 
smul romantic al amintirilor 
Râphaăl.. Cetiam. poezii de 

acestui poet. Paginile 

: 

Poate nu mă va afla, 
Pe această dulce față 
Moartea -vălu şi va lăsa, 
Tu vei plânge după mine, O, amantul meu iubit. 
Dar arzândele-ţi suspine 
Nu-ţi 

Intre ele şi-au adu 

7 

„Vor da 
Tot aici am trăiţ o i tate! A culminat în o 

generatoare de visări angeli logic, precis. Mi. 
naziale. Lecturi 
în. minte. - 

Ss contribuţia 
Tu tinerime. . 

ce-ai Slăvit. 

rare sufletească ce. N'o pot determina crono- 0 închipuesc cam 
le de pe atunci 

în epoca, studiilor gim- 
nu-mi vin- acum clar 

lor, desigur, cărțile lui



- ML. 

AMINTIRI LEGATE DE CASELE PĂRINTEȘTI - . 

CU „ALEXANDRIA: a 

galeriei ce da în pridvorul despre 
Prima, cameră a 

-- <ctradă, era camera mosafirilor, salonul. 

lo. Se deschidea numai când se pri: 

( „Nu sta nimeni aco 

“= meau vizite. Era albă şi curată. Albi și pereții, albe şi 

Scândurile, pe jos, frecate curat, 

7. “paturile, albe şi perdelele. 

IN. ca „laptele“. . 

ON „a „Acolo. m'am ascuns eu odată, să: citesc! „Alexandria: 

Sp “ 'Trebue să fi fost, ceva mai măricel: prin clasa IV primară, 

E prima carte de care îmi aduc aminte că : 
cred, sau p 'aci. 

dintr” o răsuflare. 
i „am. citit-o din scoarță în scoarță,. 

e Ş Mă căutau toţi în toate: părţile, să mă. cheme la masă. 

Eu n'auziam nimic, cufundat. în 'cetirea Alexandriei. Nu - 

- “simţeam nici foamea. “Urmăriam, absorbit în altă lume, 

vitejiile lui Alexandru “Machedon, luptele. lui cu Por-Im- 

: părat. Pe „Ducipal“, cel cu un corn în frunte, îl cunoşteam 

o ca pe un bun prieten — era să zic ca pe un cal breaz. 

Trăiam cu faptele, cu oamenii, cu lucrurile lui Machedon. 

o'viaţă . intimă, intensă, mai vie decât cea din jurul meu. 

Când « am ajuns la sfârșitul cărții și am cetit moartea: 

3 ZI 
- N AD Ie pia Ş 

. ON CA N 

, , 

domnea? : pă pa s 
. N) one au ot Sie ,



gi o „ „Ton Găvănescul 

"eroului iubit şi slăvit, am început să plâng, Şi plângi, şi "plângi cu şiroae, ca, după o rudă, după un frate, după cineva iubit fierbinte, din” familie. Plân 
și nu-mi venia să las cartea şi să ies din 0gae. Mi se părea că trebue să mă sfârșesc şi eu acolo, să mă topese de durere, ca pe mormântul marelui meu erou, o În” halul acesta m'a descoperit acol ghemuit pe un Sscăunel, cu capul pe marginea, patului lângă Alexandria, închisă; plângână ca un desperat. Ea — Ce faci acolo, Iancule? De ce plângi? . | Răspunsul! meu, firesc, 
simplu. Printre sughiţuri:. 
— A murit Alexandru Machedon. . Nenea, Costică luă cartea, 'ş 

„— Haide, şterge-te la: oc 
haide afară, la masă, 

. 

geam, plângeam,. 

o nenea Costică, . 

fără altă introducere, a fost. ! 

i se uită la mine, zâmbind, 
hi, Ştarge-te pe obraz... Şi 

7 

- IN PRIDVORUL, CASEI. Aa - 

- 
a | | In pridvorul caselor dinspre stradă mi-au rămas câ- teva. momente. Din ele, două. a a Văz pe tata, în convalescenţă, .Slăbit după: o. boală, o stând culcat, să se, odihnească. pe patul 'aşezat adesea, „ Vara, lângă peretele ce închidea, cerdacul, Sspre-nord. Eu, - : > » Stam pe lângă el, pentru î. 

ca și altă dată când:era bolnav vr'un mic ajutor, Pg stradă, gălă cu arșice, 
Ă o — Iancule, du-te “si tu 

— Nu ştiu. 
pi 

— Nu ştii să te 
Și tata 'se dete jos încetinel din. 

de te joacă cu ei. - 

joci cu arşicele ? Să-ţi arăt eu. 

, șeză pe podea, la, Yând, şi cu 'ichiul în mână, dete binișor în ele: e — Uite aşa. Fă şi tu. 

nci. 

Și-am învăţat să joc arşice, jucându-mă cu el, atu



- neai să facă ceva,: pleca im 
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Tot în pridvor o altă amintire. Tristă. în privirea su- 

fletului de azi; atunci, cu altă nuanţă de emoție, a lip-. 

seci de înţelegere şi de experiență copilărească. N 

Moș Nuţu, argatul de: “atâţia şi atâţia ani al casei şi 

curţii noastre, trăgea să moară, lungit pe un aşternut. 

I se pusese lumânarea. Se aştepta să-și dea sufletul. Era - 

primul om pe care îl vedeam murind. Auzisem că sufle- . : 

tul, când moare omul, iese sub formă materială, ca fla- 

căre, ca abur, ba chiar ca 0. mică păsărică, porumbel, - 

sau altceva, care se ridică în sus la cer. Şi mă uitam, cu 

mare atenţie, încordată, să văd „sufletul ieşind şi înăl- 

ţânau-se în aer. Şi nevăzând încă “nimic, credeam că Moș 

Nuţu n'a murit încă. Iar când cei dinpreurul lui spuseră, 

hotărit:. . - - 2 

—A murit, săracul, Duranezeu să ierte! ps 

Bu: , 
în | 

-— Nu! N'a murit. N'a ieşit sufletul. i Si 

- Şi mă miram că ei tot îl cred mort... 

— Nu, n'a murit. Eu m'am uitat, bine. şi. mar văzut 

ieşind încă nimic. : - 

Atunci m 'a cuprins o mar 

„Cum! Să «fi. ieşit oare sufletul, fără să-l văd eu?... 

bietul Moş Nuţu fără să-şi. fi dat 

e — nu indoială — nedtume- - 

_Tire: » 

 Să-l. ducă. la groapă pe 

sufletul? e 

“Bătrânul om al casei, care: ne-a ţinut în braţe, şi pe 

care l-am văzut cu: ochii cum: ducea, -pe vreme de iarnă 

„viscoloasă, în braţe la şcoală pe soră-mea- Marița, avea, 

cu toată hărnicia lui; un, ciudat. obiceiu: de a mormăi 

cănd se apuca, de. treabă. 

ediat să execute ordinul, miş-: 

căciula, dintr'o.parte în 
_cându-și, cu încetineală, pe cap, 

-i ştia cusurul, râdea. - 
cealaltă, bodogănind. Mama, -câre 

„— Ia auzi pe Nuţu cum mormăe.. 1: : i 

Acum ar fi avut, săracul, .de ce să mormăe, dacă l-ar 

fi îngropat de Viu, cum credeam eu. - . - . 

« 

Era „grognarăd“.. Când îi spu +
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ACCIDENTE; IN CARI-„,AM VĂZUT MOARTEA GU OCHII“. 
„3 INGROPAT -DE VIU IN NISIP. ŞI PRĂPASTIA 

MALULUI BUZĂULUI. 
- 4 = 

Primul accident e legat de amintirea. străzii din faţa  ? 
caselor părintești... îi o : o 
In strada aceia găsesc, din copilărie, o clipă, care putea să fie cea din urmă a vieţii, o clipă cât o „neagră. ve- cinieie“.,, | | 

In dreptul casei noastre — şi, 
dere mai mare — strada se repara, o 

- "Nu știu. Era grămădită, asla o mâr 
„cantitate de nisip. O mare atracţie 
cam în nisip, 

— . 

desigur, pe o întin- 
Tr se refăcea din nou. 

pentru copii. Ne ju- 

„In ziua, aceea se vede că nu lucra nimeni la, — o fi fost dumirică or sărbătoare, — ne 1ă 
mea în pace să.ne jucăm, să facem 'ce vrem nisip, în “mijlocul drumului, Atunci, 
„cărcată,-care nu m'a văzut, a trecu 
-Putea să mă strivească, 
mă aflam, era destul de 
peste trupul meu, m'a î 
ei mi-a lăsat o urmă în fragedul trup de copil: o clavi- culă ruptă, care s'a lipit apoi, mai strâmb, sau poate: a fost numai dislocată, din linia ei. . Trebue să fi fost atunci” 

o căruță mare, în- 
t repede peste mine. 

“Noroc că strâtul de nisip, unde 
gros. Trăsura trecând cu: roatele 

spaimă, de durere, de 
E primul accident care mi- 

câte ori am văzut, după acei 
Odată an înnumărat, în 

rit““ cu de când trăese. 

a pus viața în cumpănă. De : 

8lumă, de câte ori „am mu-. 

gine la alta,.o mare- 

făceam gropi, drumuri, movile, din nisip. - 
„caldarâm“, | 
sa toată lu-,, - 
în nisip, din- 

ngropat adânc în nisip. Trecerea, 

a, moartea cu ochii! . .- 

- 

7
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O altă împrejurare de acestea a lăsat asupra închipuirii 

„mele de copil mic o puternică impresie, încă vie, după 

atâţia ani de atunci. | Se 

Familia mea plecase, cu trăsura, 

din oraş la niște prieteni ce ţineau: o sfoară de moșie 

prin împrejurimile Buzăului. Trecând pe lângă un lan 

de porumb, nu departe de conac, au oprit trăsura ca să . 

din gura 
culeagă câțiva ştiuleți, şi au scos .căpestrele 

“cailor, ca să pască iarba ademenitoare a câmpului. Pe 

mine m'au lăsat, dormind, în. trăsură. Iar.pe capră a 

rămas un păietan al unor vecini din mahala. - ia 

-Se vede că băietanul, văzându-se pe capră, și neavând 

„ce face, a încercat să.se joace cu caii de a vizitiul, şi, 

luând biciul, a pocnit cu el de asupra capetelor cailor, ba 

poate i-o fi şi lovit cu sfârcul. piciului. Caii au pornit. și 

au luat-o la goană 'de-a lungul şi de-a largul câmpiei. . 

Băietanul, văzând pozna, și că trage de geaba de hăţuri 

„ca să oprească fuga nebună a cailor, a început să, ţipe. 

+ Când m'am “trezit din somn, p 

coamele în vânt ale celor doi_cai, cari fugeau. de mâncau 

“pământul, când apropiaţi, când depărtându-se de oiște, 

„gata să răstoarne trăsura. La ţipetele. disperate ale lui 

„Ghiţă depe capra trăsurii am adăugat şi eu plânsetele 

AD: 2 . . , NR 

7 

să facă o vizită afară 

- 

- mele. 
E | a . PR 

- Tar în urma noastră, s'auziau strigătele mamei, ale lui. 

"nenea, Costică şi ale celorlalţi, cari alerga cât puteau, 

fără spor și folos, după trăsura, furată; în bălălăeli.. 

- desechilibrate, de spaima înfuriată a celor doi cai ieşiţi 

in fig e 
a 

| Groaza celor din urmă era fără 

_. dreptau atunci drept spre râu 

în partea. locului erau foarte înalte. Și râul nu era -- 

- departe. Dacă ar fi ajuns la malul lui, praf sar fi ales 

şi-de trăsură, şi de cai, şi de tot, căzând dela așa înălţime, 

cu. aşa. repeziciune, în prăpastie. 

margini.. Caii se. în- 

ară văzut înaintea mea o 

1 Buzău, ale cărui maluri
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Cineva din ai noştri a alergat să ceară dela conac un „cal, să încalece şi să ieasă în goana mare- înaintea, tră- -surii, Osteneală- zadarâică! Nu mai era timp. Malul se ' zărea, e o i a Atunci Dumnezeu. a vrut. cu .noi. Ce întâmplare minu- .. nată, ca un deus ex. machina! In drumul cailor, se ridică, înaintea ' lor, ca un uriaş ieşit din Pământ, din ordinul „destinului; o mare căpiță de fân! Oiştea trăsurii se. în_ " tipse drept în mijlocul, ci. Cei doi cai, opriţi în loc, se - Ppotoliră, vrând nevrând, Tupţi de oboseală; şi; încet-încet, “se apropiară de căpiţa cu fân bun și. începură să mânce | liniștii, câ şi cum nimic nu:s'ar fi, întâmplat. .- | + Când au sosit ai noștri, întâi călărețul, apoi ceilalți, . r să ne adune oscioa-, rele de sub malul. Buzăului, aaa A fost curat minunea lui. Dumnszeu, că am 's atunci cu viaţă, ee 

ne-au găsit întregi-întreguţi, în loc 

căpat



FILE DIN CAETUL DE INSEMNARI 

Călărețul. — Nu ştiu când ş şi cum am învăţat să i călăresc, 

în copilăria mea.  Mi-aduc însă foarte bine. aminte. de 

isprăvi de călăreț, unele destul de: îndrăzneţe, înainte de, 

a pleca la Bucureşti să intru în liceu, deci între vârsta 

de 8——11 ani. Şi parcă nu-mi vine să- cred: acum. Parcă : 

ar fi din basme, o fantezie. Şi nu pot înţelege cum eram 

lăsat singur, să merg călare, un ține de copil, la distanţe 

"destul de mari Mă trimitea mama cu merinde pentru tata 

la moşia unde lucra, în apropierea, orașului. „In apropie- .* 

rea, oraşului“, tot însemna, afară din- oraş. Treceam alătu- 

“rea pe' lângă Crâng, azi un pare frumos de stejari, pe 

atunci o mare pădure sălbatecă. Şi. mă duceam destul de 

departe, singur, . călare, şi mă, întorceama. îndărăt acasă, 

uneori. “pe înserate.' . | 

"Deo astfel de întoarcere - în. amurgul zilei „mi- i-adue . 

aminte! că mi- -a pricinuit. € o spaimă grozavă. 

'Treceam pe drumul ce “străbătea: marginea Crângului, 

când un cioban, care sta rezemat în o bâtă, mare, păzină -. 

“câteva oi, mă strigă:- a - 

— Măi, băete. Ia stai puţin. a o a 

Eu am oprit calul. N a 
— - Bun e. calul ăla, mă? Ia să vedem. e E 

+
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Când am văzut că se îndreaptă, încet spre mine, în loc să-i. răspunz, am dat călcâe calului, şi căluțul meu Negru, înțelegând. parcă primejdia, a pornit-o în goană mare » „Spre oraş. Fugea de mânca, pământul. Scăpărau pietrele Ă -căldărâmului când am intrat pe “străzile Buzăului. Şi nu sa oprit din goană Negru meu decât în graja, unde a “ întrat deadreptul găsind și poarta curții și ușa grajdului | deschise. a 
- " 

Când am intrat în casă, eram galben şi tremuram ca, varga. a Ea : iu 
1 _— Ce e, Iancule? mă întrebă mama. 

— Hoţii!,. - a 
Atât am putut spune la început, Apoi, după. ce m” 

! 

am mai liniștit, am povestit scena ciobanului care voia să-mi. ia calul. Ta 

Nu-mi explic deloc, acum, încrederea ce aveau în ,;băr- băţia“ mea de mie călăreț. 
Dar când oiu spune 'că, așa mic cum eram, luam. parte la „botezul cailor“ ce se 'pbişnuia să se facă la Bobotează, când se luau apoi la întrecere călăreţii înce siți! De necrezut! Sai Să 
O ispravă de felul ăsta mi-a ră 

de parcă sar fi întâmplat ieri. 
meu, pe care eram, ca toţi cei 

„ Mulțimea cailor aduşi la Bobo 

. . 

zului, o mişcare de iureş a 

» “dela început, însă, ' spre Străzile ce duceau pe drumu 
de avântul celorlalți cai, Ne 
pe strada mare, Carol, în di 
“meu așa de nebunește, că 

gru a luat-o la goană nebună, 
recția casei. Dar fugea Negru 
sgomotul: copitelor lui pe căl- 

reați şi iscu-- 

mas neştearsă în minte; 
lă vârâsem şi eu cu calul” 

lalţi, mă rog, fără șea, în. 
tează ca „să fie stropiţi 'de- 

1 obişnuit acasă, Şi îmbolâit :“ 

0
 
m
e
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dărâm făcea să iasă lumea, din case, afară, în cerdace, să 

vază întrecerea obișnuită, din acea zi, a călăreţilor. Nu 

ştiu dacă mai cra vr'un călăreț în urma. mea — înaintea 

mea, nu mai fugia nimeni. Şi lumea se uita la un ţine” de 

“copil carc se clătina pe cal, fără şea, la dreapta și la 

stânga. Trăsesem de frâu așa de tare; fără folos, ca să 

mai opresc fuga Negrului, încât ajunsesem aproape că 

lare pe gâtul lui. Și văzând că echilibrul meu pe gât e 

periclitat şi că, .din o clipă în alta, o să alunec și să caz, 

m'am apucat cu -amândouă, braţele de gâtul calului. Po- 

ziţia mea de călăreț nu deveni prin asta deloc mai sigură.. 

„-"oemai când era să se cotească la stânga pe strada case-. 

lor (azi str. Demetriade), am făcut buf jos de pe cal.. 

A Dar ce minunată înţelepciune a calului! Cum am căzut 

depe el, sub el, a stat, s'a oprit din fugă. Şi atunci, depe 

prispa unei case a alergat un om. de .m'a. urcat. din nou 

pe cal. Şi astfel am intrat în curte tot călare. Ar fi fost * _ 

_prea nefiresc să mă întorc "pe jos, 

călărie! IER 

călăresc la. o vârstă aşa de fragedă ?. ” | 

să fi fost oare începuturi de “lecţie. de călărie acele 

„?. Şi mă întreb încă odată, când şi cum am învăţat eu să : 

dela. o întrecere de. . 

drumuri ce le: făceam cu tata, care mă punea pe cal, la... 

__ “spatele lui? Mă ţineam căt puteam de haina lui. Şi ascul- 

tam ritmul micului trap al mersului calului, care, însoţia, 

sau cântecul îngânat în amurg 

din când în când, câte un cuv ânt din poezia. cântecului. 

Un început de vers: i a : 

„Din sânul maicii. mele, născut în griji, necazuri, . 

SN sau: . - E 7 E 

„Pe deasupra casei mele, . , 

“ca un ison de tact, sborul visurilor mele peste câmpuri, : 

gs, al tatălui meu. Prindeani, . 

Restriştea mi-a fost leagăn, cu lacrinii mam hrănit... etc. 

Trece-un stol de rândunele“... etc. : -- .- - N
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De o.astfel de călărie, aşezat la “spatele călărețului, . mi-adue aminte, ca de un sbor. în văzduh. Nu era tata __pe cal, ci un om. .de 'serviciu dela! i „aceea mi s6 -părea o halucinație de vis. Calul se lungise parcă în spaţiu; aproape la, Suprafaţa . pământului, pe - care credeai că. nici nu-l atinge. Arborii drumului şi la- -- nurile câmpului! fugiau în -urma noastră ca umbrele | unei. închipuiri.. O fantastică sensaţie de sbor, de care 7 nu. se apropia “în -asemănâre nici: goana smintită a Ne- Srului meu; când ne întorceam dela -botezul cailor la Bo- - - - botează, In cazul acesta, tot mai simţia calul ceva din: frâul şi poate din... frica rezistentă a călărețului. Atunci, însă, totul îmboldia la fugă, sălbatică “năsdrăvană: şi “ mâinile, și călcâele, şi glasul. Mă ţineam, cât puteam, de -- o „cămaşa, de mijlocul, călărețului, să nu. cad. Şi mă mir:  - „că bietul, animal nu s'a prăbușit atunci "cu picioarele - “rupte şi na plesnit «pe drum, sub'strânsoarea, năprasnică -.- 7 . a pulpelor ce-l împingeau parcă la moarte. * a __A vrut poate argatul să-mi dea, o impresie de ce va să, „zică fugă nebună de cal? Mi-a dat. Şi mi-a rămas. - 

„DIN VIAȚA DELA ȚARĂ. |. ai 

Una. Dormiam cu tata afară, pe” câmp; lucrările de agricultură, se cosia, se. sece Vreme de vară, — p 

unde se făceau 
ra, se strângea. oate spre toamnă —: cu cerul senin, : u nopți răcoroase. D5rmiam învâliţi” e 'șubă, pe care închipuirea mea. de 

se lumineze, sorbiam 
rilor de câmp, m 

„aerul împarfumat de, mirosul flo- _ ă simţiam bine în culcușul'cald al blănii -.*
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protectoare -şi ascultam mirat, încântat, cântecul matinal 

al ciocârliei, urmăream trilurile ei, ce se ridicau, se. per- 

deau în văzduh încet. , 

Clipa acestei dimineţi răcoroase de ţară mi-a, rămas. 

neștearsă în minte, ca o poezie inexprimabilă. Iar cân- 

tecul sburător, în senine înălţimi, al ciocârliei a răsunat 

din ecourile sufletești totdeauna când am auzit; când am. 

cetit, când am mai întâlnit în vieaţă momente de natură. 

în Gimineţi fragede ale ciasului dintâiu, când se 'ngână 

ziua cu noaptea, și când s'aud în aer trilurile triumfătoare * 

ale ciocârliei matinale. 

La ea mă gândeam când cetiam în Depărăţeanu: 

„Unde mândra _păsărică Ă a 

Se ridică . - ” 

a "Până n cerul: Jutnânos, E Ia 

ÎN Și din cerul plin de soare, 

i „Cu oroare . 

i Abia vede. omul jos. 

“DIN PREBILE AGRICULTURII ȘI ALE GOSPODĂRIEI.. 

N - . - . . Ea _ A - . 

La. seceră. — "Tot privind grupele de secerători şi seceră- | 

“toare tăind repede şi frumos grâul, mi-a venit poftă să... 

fac şi eu ca ei. Mi se părea-uşor. Apuci cu: stânga un. 

" mănunchi de fire de grâu ș şi Îl retezi. cu secera din. mâna. o 

dreaptă... . . 

"Am tăiat aşa "de “câteva ori. Dar când, credeam că. 

“ parcă merge mai uşor şi mai repede la tăiat-cu secera, 

mam tăiat şi eu la mâna stângă. Durerea ma oprit din. 

lucru, dar sângele curgea pe brazdele de grâu culcate la. 

pământ. „Camarazii“ mei de: seceră alergară să-mi lege 

rana, să pună pe ea scrum de cârpă arsă, ca să oprească. | 

„sângele. Accidentul n'a avut. alte urmări. "Decât una:: că. 
> A | - 

—
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| a pus capăt 1 meseriei mele de secerător, care deabia î în- 
„cepea. Mi s'a, interzis exerciţiul ei mai departe, 

Văcarul, — Şi tot aşa de repede s'a sfârşit o altă ca- 
rieră începută din necesităţile gospodăriei rurale. 

Ne-având ce. face și ca -să se libereze „-pentru muncă, 
mai grea, un om de serviciu, mi se încredințase să păzese 
niște vaci, printre cari or fi: fost poate şi boi, la pășune, 

„Să nu le las să intre în niște  lanuri de grâu şi. de porumb 
de pe acolea. 

Imi plăcea. Stam rezemat. „în bâtă, redusă la 1 un băț 
| ceva mai lung, sau culcat pe iarbă, cântând încetișor, 
privind cerul şi câteodată uitându-mă şi într o cărticică, de | 
clasele primare. - : 

“Aveam grija însă, să :mă scol! repede: şi să alerg cu 
-băţul după. vita. îndrăsneață, care nu se mulţumia cu 
iarba şi se încerca să intre, î în grâu sau . porumb. 

Strigam la ele: . 2 
— Neâ! Bălaio! Ho! Boală! 
Asta a durat până, când, într'o noapte, m'am. simţit 

"scuturat. din somn de tata, lângă, care dormiam în una, 
din odăile* conacului, şi chemat să mă deștept, tocmai 
când, în vis, mă necăjeam să alerg după o vacă ce intrase 
în grâu şi strigam la ea cât puteam mai tare: , 

— Nea! Bălaio! Ho! Boală! 
! 

— Ce „este, Iancule, mă întrebă când. deschiseiu” spe- 
riat, la el, ochii somnoroşi. 
— O vacă a intrat în grâu, tată, „i — Lasă că nu-i nimic. „.. Bea de i toarce-te... dormi pe partea ailaltă,.. 
Dar a doua zi nu m'a mai lă 

pus capăt, prin autoritatea 
mic văcar! 

sat să păzesc vacile. S'a 

"La aric, — Aria î imi evo 
viața de muncă a “câmpul 

? 

că, în o icoană simbolică, toată 
ui. Grâu adunat depe lanurile 

ci puţină apă. Şi în- 

paternă și carierei mele de 
y



. 
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“cosite şi cărat în „curte“ şi clădit în căpiţe; apoi adus 

“şi întins în straturi pe ogorul ariei din curte sau de pe 

lângă curtea .conacului. Caii cari, legaţi de un stâlp din 

mijlocul ariei cu o frânghie lungă cât raza ariei, alergau, 

mânaţi, să calce grâul, să-l treere,. învârtindu-se împre- . 

jurul stâlpului, până. „ajungea funia la steajăr“. Paele, 

_scuturate de boabele de grâu, ridicate cu furca şi duse 

să clădească alte căpiţe ori şire dealungul gospodăriei. 

Boabele de grâu, vânturate de pleavă, cărate cu baniţa . 

și aruncate în hambare. Bogăția muncilor câmpului, ca- 

S pitalul de aur curat al gospodăriei rurale. 

De fiecare fel de înfăţişare a muncii de ţară, clipe în- 

șşirate, una de alta, ca inelele unui lanţ al vieţii legate de 

pământ, stau presărate impresiile copilăriei” m 

supra fiecărei din ele sboară câte un stol de gânduri « cari -. 

“fac să bată inima de emoţiile amintirii. . .! - -_ 

Privitor, înamorat de contemplaţia lor,. uneori: 'găsiam 

„prilejul să intru și-eu. în “scenă cu un "nimica toată, nu-- 

mai să fac, şi eu cevâ, să ating, să pun mâna pe “roata = 

ă, de torţe nemăsurate de. 
| uriașă care se învârtea mișcată 

mintea mea. E E 

Mânam uneori, la treerat; câte un cal, care nu. se. în- 

„vârtia în arie mai iute de frica 1 mea. , 

. re. RUN DE ȚARĂ, SINGUR. INTRE BUZĂU: ȘT MAXINU. 

E Tata, Mare şi Mania Bună; părinţii mamei, s'au “mutat . 

. odată dela oraş la ţară, pentru: câtva; timp. Eu, deprins .: 

cu îngrijirile şi vieaţa. bătrânilor, când mi-era dor de ei- 

sau când 

mită, mă lăsau să mă duc singur, pe jos, până la ei. 

Drumul acela dela Buzău până la Maxinu mi-a. . rămas. 

ele; “dea- . 

aveau cei de acasă ceva să le spună, să le tri- 

în suflet: ca un reflex de poezie a naturii; Nu, mergeam - 

pe şosele, drumuri judeţene, ori comunale, umblate de 

lume "multă. Mergeam pe potecuţe însemnate abia ușor 

de urmele paşilor, sau deadreptul pe iarba, verde, moale,
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a câmpului. Treceam pe lângă mici tufișuri de porumbe, . * din cari mă. opriam să culeg câteva, pe lângă mici tu- fişuri :de- măceși, cari, când erau înfloriţi,. păreau ade- vărate boschete, de flori,. presărate, pe ici pe colo, peste. | covorul fermecător. al câmpului verde. Când. erau după | scuturarea florilor, cu' ramurile. încărcate “eu mari măr- gele roşii, mă: opriam să culeg pi din ele, câteva măceşe, cari trebuia. să ştii însă cura. să le mănânci, ca să, nu te usture la, stomac. -. a a Li Mai ici, pe lângă potecă, mai colo pe câmpia întinsă şi netedă, se vedeau pâlcuri ba, de măcriş, ba-de stevie, ieşite” - „Gin iarbă. Le cunoşteam, şi mă opriam să. culeg din. ele- 
și să duc Mamei Mari la Mâxinu, sau Mamei la. Buzău, Când. mă întorceam acasă... . . * | Pa Era o plimbare deacurmezișul câmpiei înverzite: şi în=. florite, fără păduri cari să oprească zarea orizontului . larg, închis numai de marginile depărtate ale 'cerului, lă- sate parcă pe "pământ, âcolo, la, sfârșitul pământului — aa sfârşit fără sfârşit, unde nu mai ajungeai, oricât ai fi. - „mers spre el o vieață întreagă. Da : Cu traista” încărcată de roadele câmpului, măceșe, po- - - „rumbe, stevie, măcriş, cu. mâinile şi sânul încărcate de- . flori, ajungearh vesel și sglobiu la căminul bătrânilor, ca: . . o rază de bucurie trimisă din seninul cerului, Mama Buna . - nu mai isprăvia să mă sărute şi să mă strângă în braţe, A Tata Mare să mă mângâie, să mă întrebe, să mă țină pe - genunchi. - e [ -Stam acolo cât stam, nu știu, 
mă întorceam acasă la Buzău, iar 
tător, care își scutura, tainele de e florilor și ale orizontului în suflet 
frumos. . SI 

i 

- i E ai 

o noapte, o zi-două, şi. | 
pe acelaş, drum încân--- 
ântec şi.de parfum ale. IER 
ul copilăriei însetat au. e 

Pi 

Cât timp ţinea drumul. meu pe. jos până la Maxinu; | nu pot judeca acum, şi nici nu pot înţelege Cum de mă. 
rr a.  
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Amintiri 3 

lăsau cei deacasă, aşa singur, să mă duc o cale asa de 

lungă pe câmpuri. Le sunt recunoscător azi că m'au lăsat 

având mai multă încredere, şi poate mai justificată, atunci 

decât astăzi, în oameni, ceeace explică libertatea de miş- 

cări îngăduită copilului. 

A TATA 

Tata! L-am căutat la fostul cimitir al bisericii Broş- 

teni, din. Gârlaşi, unde a fost înmormântat. Nu se mai 

cunoaște locul mormântului. Toate s'au schimbat, toate 

s'au dus. Cu prilejul unei reparaţii a bisericii, s'a desfiin- 

țat cimitirul. Osămintele -tuturor celor îngropaţi acolo 
“sar fi pus la un loc. Unde? „Nu se ştie. Crueile de pe 

morminte au dispărut.” 

Abia îmi aduc aminte, ca prin vis, de direcţia în care 

fusese mormântul. Şi amintirea șovăe. Odată mi se pare 

că a fost în dreapta, cum intri în. curtea bisericii, alte 

ori spre stânga. . 5 a | _ 

Acum, când m'am dus la piserică, nu era nimeni să-mi ! 

„dea explicaţii. Biserica. era: închisă. Slujba de dimineaţă - 

se "terminase. M'am dus cu o trăsură acasă la preot. 

- Birjarul îi cunoştea locuinţa. Deşi. de 25 ani preot în Bu- | 

zău la biserica aceia, nu ştia nimic. Nu are. „registru. Nici 

o însemnare despre cei. ce odihnese în pământul fostului 

cimitir. din curtea bisericii Broşteni. % 
7 

ȘI. nu avem dela tata nici măcar o fotografie, Dar îl am 

„viu şi lămurit în minte. . 

Părul lui creţ, pieptănat cu cărarea, într'o parte, era -. 

“Jăsat în: chică mică, la ciafă, şi îi acoperea puţin vârful. 

“ darechilor, în ondulaţii. frumos retezate.. Nasul; puţin ar-! 
cuit şi. subțire; ochii codaţi, în formă de. migdale; între 

sprâncenele puţin ridicate, o încreţitură, cu o. fină 'senşi: 

pilitate inteligentă; la rădăcina nasului un semn, ca un : 
x



x 
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sbenghiu vinețiu. Mersul uşor, "egal, măsurat de balansa- vea mânei, în care purta de obiceiu bastonul. 
Nenea Radu! îi ziceau cunoscuții mai de aproape, ti neri.. Domnul Radu, străinii. Era ascultat, considerat, sti- mat de toți. In oraş, vorba lui avea autoritate.
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PRIMELE INCEPUTURI Di: INVĂȚĂTULĂ .. 
| IN ȘCOALA PRIMARĂ 

. - , . « « $ . e Inainte chiar de a fi dat la şcoală, am fost pusa să îns a, 
în casă, abecedarul, ca să-mi fie mat uşor în pritucle zile 
de şcoală. 

Din vremile acelea pre-scolare miau răi puaitase 
amintiri precise. Una din ele este timpul când stam la 
Mama Buna şi Tata Mare, la țară, în satul Maxin. 
Dascălul Stroe a fost acela care mi-a pun abecedarui în mână, 
Dacă o fi.fost altcineva, să mă ierte. L-am uitat, Pe dascălul Stroe îl ţin minte. Un om drăguţ, delicat, bun. Il ascultam. cu sfială şi urmam învățăturile lui. 
Ceea ce mă tam face totuşi să b 

poate chiar el cel d'intâiu care mi-a pus cartea în mână, „este o reflexiăne a mea, de care mi-aduc acum aminte „că-mi spunea Mama Buna. că.0o repetam în zilele când - - luam lecţii dela dascălul Stroe. | — Ce bine e să înveţi ae la străini. Ești m 
| 

| 
ai cu băgare de samă, ai mai multă grijă. 

ănuiesc că n'a fost 

ce această judecată pr rație, și alt termen de ex acela a] învățături 

„a trebuit să am, 

urii în 
perienţă, anume pe casă, dela ai mai din familie. 

i te. Şi-mi pare rău. Si: mai -fac. ă



34 : | . : Ion Găvănescul 

Când îmi da, lecţii dascălul Stroe, Mama: Buna mă în- 
văţa să: pun seara abecedarul în cuibarul găinii, şi să zic 
în gând de trei ori: 

- ŞI făceam așa în toate: serile, Şi, când mă culcam, mai repetam în minte lecţia, ca, să. n'o uit, „aşa cum nu-și uită găina cuibul“. i | 
Şi dascălul Stroe era mulţurmit; de mine. Şi mulţumirea „ ce-mi-arăta, mi-l făcea drag. şi-mi făcea dragă şi cartea. - Au fost zile-plăcute zilele acelea trăite în satul Maxin. 

| “IN ŞCOALA- PRIMARĂ 
a) 

2 

Inscris la-școală. — La „Scoala, Domnească“, mai târziu „Şcoala: Episcopul Dionisie“, a a] 
-In- cancelaria, şcolii intră tata cu “mine, să mă înscrie. Cel care înscria pe.cei nou-veniţi nu părea a fi directorul şcolii, pe care l-am. cunoscut în urmă:. € ” barbă frumoasă, „cu voce sonoră, mers măsurat, lin. Indeplinia, înscrierea, elevilor 'probabi „ clâsa I-ia, Să fi fost vre-un secretar? Nu ştiu, . _ Mi-a rămas dialogul între tata şi acel domn: . | — Cum te chiamă pe d--ta, întrebă, el pe tata. - — Radu Găvănescu. | o pe — Numele copilului? 

— Ion. .-. De 

1 institutorul din 

— Atunci o să-l scriu î 
numele Ion Rădulescu, 

: -— Da! de ce aşa, domnule ?... Mă iertaţi. ” — Păi cum altfel? Nu Spui că-l chiamă Ion? 

n catalogul clasei şi al şcolii cu 

— Ba da. - 
„— Şi pe d-ta Radu? 
— Radu Găvănescu, da. 

. 
. ..* i. i . 1 Ă -. . i . «i a 

- „Cum nu-şi uită găina cuibul, aşa să nu uit eu lecţia“. 

om venerabil, cu . 
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Amintiri a Eă 

— Păi atunci, dacă pe d-ta te chiamă Radu ; şi “pe el, 

Ion, la şcoală o să-i zică Jon Rădulescu. ” 

— Da de ce Rădulescu?.... Numele: familiei mele este 

Găvănescu, nu Rădulescu. Eu mă_numeșe- Radu Găvă- 

nescu, el va fi Ion Găvănescu. | 

Institutorul se gândi puţin. 

— Bine. e a 

Și mă înscrise așa cum i- a . cerut tata. 
N 

PROFESORII sar DIN CLASELE PRIMARE: 

_“ In clasele primare. am avut ca. institutori — pe unii 

îi ţin minte numai din nume —,. pe Arsenescu,. Ionescu, ' 

„I. Drăguşescu și - D. Băltăceanu; care era şi directorul 

şcolii. și de la. care mi-a rămas amintirea unui suflet larg 
* 

-de educator, s DC 

Despre. institutorul din clasa I-ia, Arsenescu, nu pot + 
“spune decât slabe și vagi amintiri, de înfățișare exterioară. 

| Făcea, parcă, impresia că “mergea cu picioarele cam. în- 

toarse cu vârfurile î în afară. Şi atât... : a 

Despre “IGnescui, de clasa a IL, un om cu i obrajii Tu- | 

meni, ochii limpezi, părul cărunt tuns mic, -voce sonoră 

„cu timbru armonios, ţin minte că se primbla mult, şi prin 

sala de clasă şi prin - 'culuarul şcolii, .cu mânele la. „spatea. 

„ţinând mai adesea în mână câte un jurnal, care, mai tot-- 

deauna, era. frânţuzesc. A i Do i o 

| Gândind la. el, :îmi vine în minte o atenţie a ui pentru 

viața, copiilor. L-am văzut organisând şi îndrumând, în 

curtea, şcolii, un .joc. frumos, interesant, “antrenant, barul, 

de care am. luat cunoştinţă, fireşte, atunci pentru întâia, 

oară. ” i : - ” 

“Era o plăcere. să. vezi alergăturile Ja cari. da, naştere. 

„barul, şi animația plină de . stimulaţie între cele dou: 

=
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jocul venia: să iea parola dela, cealaltă tabără, bătâna în palma unuia din. Jucătorii echipei. Acesta trebuia să "alerge imediat după cel care i-a lovit palma. de trei ori, să-l ajungă, şi cel. puţin să-l atingă. 

. Cel care era atins numai, fie din o tabără fie: din alta, era scos din Joc, luat prisonier şi dus în tabăra -care l-a prins. Şi cra 0 fierbere mare şi mare însufleţire, fiindcă, înaată ce un jucător din o echipă ieşia în întâmpinarea unui jucător din echipa, adversă, pornia î să-l oprească, să-l întoarcă îndărăț: ori să-l prinză, Şi în 

După. terminarea jocului, .îi faţă, suflână puternic, în ritmuri de Mulţumiţi, obosiţi, fericiţi ae o clipă Mi se pare —: | 

respiraţie accelerată, 
de odihnă. : 

Ion Drăguşescu, institutorul de clasa a III- „excelent dascăl: se ocupa serios de clasă. Era 

"Vedeai pe băieţi roşii la. 

a, era un 
„ ini se pare, . 
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- din Transilvania. Şi, mai târziu, am fost informat că avea 
un frate, tot așa de bun profesor, în Ploeşti.- - / 

Vorbia puţin cam pe nas, dar avea, o ţinută plină de au- 
“toritate, cu o pronunţată . nuanţă de severitate. Pedeapsa” - 
lui obișnuită și memorabilă era „cu -nuiaua, la palmă“. . 

-După fiecare lovitură, copilul. ducea mână la gură, ridica 

un genunchiu, sau se lăsa pe vine, rugându- se: 

— Nu mai fac, domnule. | 

Explica frumoş.. Lecţiile de religie,- mai. ales, ne. înă- | 

țaiau minţile, şi ni le. înălţau. : a 

“Să fi fost un efect, — de sigur neintenţionat, —. al re- 

flexiunilor stârnite de explicaţiile profesorului? Unul diri 

colegi, ce e drept ceva mai în vrâstă decât ceilaiţi, a făcut 

odată o fiiosofie într'o convorbire intimă, care mi-a ră-, 
mas ca. o măciucă de logică îngrozitoare. EI raționa:. -” 

— Bine. Foarte bine. Dumnezeu a făcut lumea, a făcut 

tot, tot ce se vede. Dar pe Duninezeu cine l-a făcut? 

Auzi grozăvie! Pe. Dumnezeu. cine L-a făcut | 

Victimă nevinovată a principiului causalității! .--. _ 

„Dimitrie “Băltăceanu.— Figură venerabilă, statură mijlo: 

ă cie: “mergea cu pas 'rar, măsurat, intra: în clasă domol, . 

netezindu-și din când în când barba. Vorbia tacticos, cu ..: 

glas sonor, care se auzia câte-o dată de: departe, de prin i 

„ culoarele şcolii al cării! “director era.. Om cu'trecere şi. res- 

pectat în oraş, și pentru virtuțile lui personale şi pentru 

legăturile strânse cu episcopul de. atunci; renumitul Dio-. 
N nisie, cu care se înrudia.: Avea la: marginea Graşului,, de 

“spre Crâng, o casă cu o curte mare și vastă, grădină. cu 

pomi roditori. Soţia, lui, de. origine germană, ființă dis- 

_tinsă, bună gospodină, o tovarăşă înţelegătoare. și dev 

tată, primia ca o mamă pe copiii ce-i căleau pragul casei, 

„_- chemaţi ori. aduşi câte o dată de: soţul ei, dela 'şcoală, 

„pentru interesele lor sau ale învățăturii lor. 
.



I- = IN E Ion Găvănsscu | a 
Din activitatea lui în şcoală, mi- “mei ore de. clasă, când am intrat * Suindu-se pe catedră, şi stâna ţ Slasul lui răsunător, rar şi apăsat, că ii cari î „> ascultau cu gurile căscate: 
„Bună ziua, copii. Bună ziua la toţi. Bună ziua vouă, domnilor miniștri, şi vouă, măturători. de poduri. Bună 

  

a rămas impresia pri- 
în clasa a. IV-a. 

l, de elevii clasei lui. - “+ 

a, ales. 
ntazopol, numit în 

- a o. . 
ie al mamei, 

“la câte-o biserică din oras ântă : 

i în-Bise_ 
» lui Iancu Otescu, în biserica Banu



  

-. ori ne arăta cum să le spunem, cu ce intonaţii, în anumite 

*, 

“ Şi nu ni-a dat cuvântările scrise, să le citira. Le-am în- 
vățat pe de rost, după. manuscrisul ticluit de dânsul. Şi. 
de câte ori ne-a pus să i le recităm numai lui! Şi de câte 

locuri, ba și cu ce anumite mişcări de mână! 

Se o Amiatiri 9 

Inovația acestui. fel de „extensiune'“; era să zic: „uni- ” 
versitară“, -după obiceiul timpului de - azi, expansiune. a 
operei de acţiune: culturală primară, de atunci, a produs 
un efect remarcabil asupra populației: 

Judec aceasta după urmările ei concrete, imediate, Pe 
loc, ascultătorii s'au cotisat şi du adunat o sumă'de bani 

“pentru cumpărarea, de Paști, a unui- rând de haine noi 

micului predicator. - a 

O altă cuvântare ocasiorială am fost pus să țin în-ziua 

distribuţiei. premiilor, în "faţa unei săli arhipline, cu tot ce 

avea oraşul Buzău mai de: samă, ca oficialități ş şi fruntaşi 

„de toate categoriile. | 

Serbarea. școlară.. cra prăsiaată de. p. S. Se Episcopul 

Dionisie, al cărui nume îl poartă azi școala aceea primară, 

şi a fost deschisă cu o cuvântare a acelei personalităţi bi- : 

sericeşti, de o 'prestanță şi valoare imposantă. ă i 

 Incepându-se chemarea. premianților, a fost strigat în-. 

tâiu numele meu, ca premiant I-iu; şi, în momântul când  - 

ni se întindea coroana, de către “Episcop şi cărţile de nu , 

ştiu ce autoritate, Primar sau Prefect, Băltăceanu mi-a 

făcut semn să încep. Și am început, cu glas tremurător, 

dar netulburat, cuvânțarea învățată cu mult timp înainte. 

“ Lumea, asculta nemişcată; şi ea, cu atenție religioasă. 

_ Tar, la sfârşit, odată cu coroana. pe cap şi cu teancul 

de cărți în: braţe, am fost oprit de unii asistenţi, din pri- 

„mele rânduri, să mă mângâie şi să-mi pună în mână câte 

un ban de aur. . . 

Băltăceanu ne-a învățat şi nişte stihuri, pe care le- -am 

i spus. şi eu de multe ori, în urmă, mai ales copiilor:
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Ciorile, strânse grămadă, 
Când fac gălăgie *n zbor, 
Iarna ne vestesc zăpadă, 
Jai vara, ploaie sau nor. 

Şi încă una: - Ă - Când te-o mânca, cumva, nasul. > Bi vei fi dei mititei, 
„ Poartă-te bine “m tot ceasul, 
Vreo- palmă să nu iei. 

- 

„Dumitru Băltăceanu a avut, şi în alt înţeles, mai practic, influență asupra desvoltării mele ulterioare. E] a avut grijă, ca pentru un copil al “lui, în înțelegere cu tatăl meu, să-mi înlesnească, trimeterea la, Bucureşti, la con- cursul de bursă pentru Internatul „Matei Basarab“, 

orașul meu natal, am lăsat în urm pilăriei. 
a Mai târziu am notat pe 

Din acestea am dat aci - Le-am rupt ain caet, ca Au fost scrise numai; 
celor dragi mie. 

unele din ele, 
câteva... .



SS 

MAMA PROFIRA. — „OMOIUL:“ . 
pa 

Silueta ei e legată de. amintirile copilăriei mele din. Bu- 
zău. Il ziceam „mamă“, pentrucă ne. era puţin rudă. 

„Era o femeis straşnică, “olteancă, vânjoasă, plină de 

vlagă. Cap mare, cu trăsături tari, chip bărbătesc,- cu 

sprâncene groase, ochi mari, privire severă. Buze str ânse 

__pe.o gură cam-mare, pe care mijeau. vizibil. mai multe 

tulee de mustăţi dscât, rar, un zâmbet scurt, rătăcit. 

- Era măritată cu -un. grec, Pantazopol, arendaş, care 

trăia mai mult la țară, la „moşie“, un om scurt, cu. 

sprâncene groase, figură cu înfățișare aproape veselă, 

alături de vajnica lui tovarășe, care. îl domina şi-l În- 

vârtea. ca. pe o păpuşe.. A 

Afacerile lui, ale mai grele, ea, le egula. In procesele 

lui, ea se amesteca; la: “judecăţile lui, ea se ducea. Pe la 

. magistrați, pela advocaţi acasă, ea umbla. SI 

Când o vedeai, era totdeauna în fierbere de luptă în NE 

vreun proces: or se ducea, or 'se întorcea dela vreo înfă- 

ţişare la tribunal. a 

Ii plăcea să alerge nu numai după nevoile ei, al casei 

și familiei ei, dar:şi după ale altora. „Numai -să fi auzit 

pe cineva că se plânge de ceva, mai ales că doreşte vreo 

slujbă, şi era, gata, se simţia fericită să alerge, “să bată 

.
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N'avea astâmpăr. Veşnic în trebi, în griji, în lupte, în 
procese, în judecăţi, Olt&anea asta neliniştită, neobosită, 
făcea cât zece bărbaţi harnici. Noi, copiii, îi ziceam, între 
noi, „Omoiulie, 

B 
Nu Simțiam numaj respect, dar chiar un fel Nu era femeie rea; dar emana din fiinţa ei o puter e 

. aa. sp. 
. FE 

. în ochii -ei 

ce ne ținea incremeniţi, Paralizaţi. Ne uitam 
- Severi, mai ales la mișcările încruntăturij ei, ca sa ve- 

A * 
. 

- - 
LL i 

- 

dem încotro s'o luăm, ce să facem; sa stăm, ori s' şter , 

gem binişor, pe nesimţite. 
ne băga în 
Yrun ordin, 

Adesea nici nu 
- nevoie, să ne dea 

î Sansa, îi plăcea să ne 
Pună să jucăm, în fața ei, „bătu „romanul, pe cari 
le invățasem la liceu dela Moceanu, - *. AR 

asculte ce a mai făcut Contele de Monte-Cristo Or îl pu- 

nea să-i Citească mai deparţ a 
a 

Era foarte bucuroasă “când găsâa pe cineva, să-i 

tească, Atunci se aşe 
i 

ci- za "mai comod în fundul patului, retelui, şi as 

rezemată 
culta cu patimă, rozâi- 

de perina pe
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"du- -și, din distracţie şi obicei, unghiile, „cât mai „putea 
“să le apuce cu dinţii, de scurte ce rămăseseră. 

Odată, în o vacanţă de Paște, lă Ploești, mi se pare, .. E 
unde frate-meu Costică era dirigintele Oficiului telegra-. 

„ fo-poştal, mi-aduc aminte că-i citeam din Gonzalv de Cor-. 
"dova, roman: vechiu al lui Florian (1791), tradus în. ro- 
_mânește, de nuștiu cine. Tocmai se descria o înverşunată 
luptă desperată, pe o corabie, între Gonzalv şi niște ban- 

„diţi, pirați. Incăerarea era : groaznică, pe viață “şi pe 
moarte. Parcă o văz pe mama. Profira, ridicată în capul 

„oaselor, cu ochii- mari, urmărind atentă, ca şi-cum.ar' 
vedea aevea, toate mișcările; loviturile, peripeţiile luptei, 

"cu. simpatie aprinsă, de mamă, pentru eroul ei, , Gonzalv. 

Şi se ruga: Mi E MR 

— Scâpă-l,. Doamhe! Scapă-l Doamne! e | 

Tar când îl vedea gata să-i răpună pe vrăşmaşi, o auzeai: 
—'Aha! aha! aha! - - . 
Şi ţinea minte toate persoanele romanelor cetite, cu 

toate împrejurările și întâmplările lor, și . pe: fiecare la . 

locul şi la rostul lui. Odată, după isprăvirea unui roman, - 

m'a întrebat de un personaj: . 

— Dar ăla: (pe nume), ce s'a, făcut colo... (în locul 

| unde îl lăsasem, în lectură) ? ?, 7 : : 

—Nu ştiu. Autorul nu mai pomeneşte” de el.. 

— Nu se poate. Ia vezi... .. -" | Si 
In „adevăr, autorul nu mai pomenea nimic de el.. n 

uitase. Dar! mama, Profira nu-l uitase. i 

„0: singură amintire amară aruncă umbră asupra aces-, 

tei figuri interesante. 7 

* Era în” vremea ei de neastâmpăr, de vecinică frămân- 

“tare a energiei ei, în fel de fel de treburi, de afaceri,- de 

procese, “Fără agitaţie nu putea trăi. 

Noi, eu şi cu Iancu, eram copii în clasa a IV: a , şcolii 

primară din Buzău. Directorul Băltăceanu,; profesorul a- : .



„ne dovedise distincţia, lui 
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celei clase, ne distinsese pe amândoi ca buni şcolari, şi » Punându-ne să ținem, în Du- 

cu conducerea lui, şi rostită 
sebită: eu la biserica Sf. 

L nie nu îngăduia asta. Nu se putea, în ruptul capului, Să fiu eu IL-ul şi copilul ei "al II-lea. 
i 7 

ISpuşi şi fericiți ” „. 
Ce i-a venit insă ,„Omoiuluie să, bage zâzanie între noi, : 

Dumnezeu să o erte! Și Va pus i u, e 
vinovat şi neştiutor, să 

ilă, fără să se ui serbarea, a blestemat pe cei ce
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Ea, după programul- stabilit al serbării, trebuia să -. 

spun! o cuvântare ocazională, alcătuită de Băltăceanu, şi 

învățată, după indicaţiile lui, cum trebuia să fie rostită, - 

După ce a trecut clipa emoţionantă a. „blestemului“ d 

Băltăceanu mi-a făcut semn să încep. A 

Cu glasul tremurător, la început, am spus cavântareă, 

, în linişte şi seninătate. 

Ea Sfântă copilărie! - 

  

. ” Mai-mărimile oraşului, prefectul, primarul, mi-au' dat 

“fiecare. câte o piesă de aur. „Episcopul m'a, mângâiat şi . 

binecuvântat. a 

Eşind afară din sala, solemnităţii, prin culoare, o ve- 

rişoară a mea mă, învăţa să-i arăt lui bietul Iancu banii 

dăruiți de autorităţi, şi să-i fac sc... N'am făcut. L-am . 

zâmbit: 

Intâmplărea, pentru roi, copiii, 'a fost fără nicio în- | 

râurire îndelungată asupra raporturilor dintre noi. N'a 

trecut mult şi iar. am început 'să ne jucăm împreună. Ba, 

“în timpul vacanţii mari, după terminarea, școalei primare, - 

„am învăţat împreună, ne-am preparat: împreună pentru. 

concursul de bursă la liceu. Şi 'am avut amândoi acelaș” 

preparator, un -profesor dela Seminar, cu scârțiitori la 

ghete, dealtfel foarte serios şi bun, care făcea metodic, 

„cu noi, mai ales exerciţii de matematici și de gramatică. . 

Şi am reuşit amândoi la concursul de bursă, primii, .cu 

e aceiași-medie, între cei admiși în internatul liceului Maltei 

Basarab." 
” 

=. Dar... pentru biata . mama Profira,. întâmplarea dela. - 

” împărțirea premiilor, — de care, dealtfel, era vinovată, 

_săraca — a avut urmări tragice. 

Impresionată agâne de „blestemul Episcopului, a tre- 

buit să caute pe toate căile, să ajungă la. el, ca să-i ceară | 

„ertare, şi să i se ridice: blestemul depe capul ei. . . 

ȘI asta n" a fost deloc treabă uşoară. A fost nevoită să
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"-se ducă: în toate zilele, săptămâni dearândul, să facă po- căință la uşa Episcopului, şi să sexroage în biserica SE. Episcopii. : SR 
Pedeapsa asta aspră i-a muiat cerbicia, Poate şi asta a contribuit cumva, să facă a dis 

= dintre noi, copiii, care ne iubeam, și ne-am iubit-în urmă, ” . toată viața ca, niște fraţi. N'am: avut prieten: mai înţele- , gător, mai devotat şi statornic ca Iancu Otescu. Am fi «întrat în foc unul pentru altul.: * Si „Şi dragostea, mea. penț _ asupra copiilor lui, dr
 ru el, s'a întins, în urmă, ş
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a. 

LA BUCUREŞTI. | 

1. Primele impresii. 

2. In Internatul Liceului Matei Basarab“



PRIMELE IMPRESII 

Dimitrie Băltăceanu, directorul “scolii primare, a profi- 

tat de venirea în Buzău -a unui profesor “institutor din. 

"" Bucureşti, Pascal, și, în înţelegere cu tata, l'a rugat să - 

„mă iea cu el, să mă înscrie la, concursul de bursă. Atunci - 

am făcut şi. eu primul drum cu. trenul, în cl. III, lângă | 

Pascal, un om bun, liniștit, tăcut. Am schimbat puține 

. vorbe împreună. - .: | 

Ne-am .uitat amândoi, mai tot timpul, pe fereastra 

vagonului. Am ajuns seara, aproape pe întunerec, la Bu- 

” cureşti. Și m'a dus la el acasă, intrând prin curtea Pasa-. 

jului Român, unde locuia, într'un apartament al etajului , 

de jos, ce da cu ușa şi ferestrele spre trecătoarea” Pasa- 

jului asfaltat. E 

In seara “sosirii, n'am văzut faţada locuinţei despre 

Pasaj. A doua zi era Duminică. Şi buna d-nă: Pascal, o 

femeie micuță, fină, vioaie, cu o delicată atenţie maternă, 

„ma. poftit să ies cu ea şi cu fica ei Lucica, O fetiță mai . 

mică decât mine, în Pasaj, în faţa. uşei de geamuri a 'ca-": 

'sei, ca să privim. lumea cum trecea. Şi în adevăr, trecea 

multă lume, gătită ca de Duminică. Bărbaţii. purtau pe 

| atunci nişte gulere înalte; tari,:de le ținea gâtul și capul 

<a în proțap. Se vede că d-na. Pascal o fi observat privi-
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-rea mea, 'de. mic provincial e urios, îndrepiată asupra mo- dei aceleia incomode bărbăt ești, că, râzând, întrebă: — Cum ţise par, Iancule, dom „Sunt şi pe la Buzău tot aşa? 
Dela început, oamenii aceștia drăguţi, „tratat ca acasă, m'au făcut să mă simt e ceasul când -scriu aceste rânduri, nici un rabile- fiinţe nu se 'mai află în viaţă, vârstă, nici cei mai tineri. Gândul meu îi. caută, cu un duios sentimenţ de recunoștință, în lumea veciniciei, pe care nu mi-o închipuiese neagră, ca. Alexandri, 

nii aceștia guleraţi? 

m'au primit şi 
a în familie. In 

a din acele ado- 

înstitutorul ' Pasca 
aduc aminte, de propagandă, naționalistă, 

ă scoborîrea, scării din rotonda pas. 
spre str, Câmpineanu. Ultima dată, când Pam mai y ăzut pe Pascal, după ce 

2m intrat în internatul Matei 
st, după 

I scotea: un mie ziar, după cât îmj - 

a şi ferestrele ei se: 

rr
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Când am ieșit din liceu, am revăzut, mai târziu familia -: 

Pascal, în -altă locuinţă decâi aceia din Pasajul “Român, 

unde am cunoscut-o pentru întâia oară. Se mutase în o 

casă depe str. Icoanei departe, spre: capătul ei. 

Pascal nu mai trăia. Casa era zidită pe o. ridicătură 

de teren, un fel de mal sau coiină, pe care te ridicai din. - 

stradă pe nişte trepte, ca. să ajungi la portiţa ce da în 

! 

curte. Mi se pare că îi aparţinea n mamei d- -nei Pascal, sau 

era tot a ei, dela: mamă. | 

Bătrâna, mama. d-nei “Pascal, era o femeie cu- un su” 

flet adorabil.. Inaltă, sveltă, vioaie, harnică, “atentă la 

toate nevoile gospodăriei, ea îmi aducea aminte, în multe . 

privinţe, de Mama, Bună. Prinsese de mine'o afecţiune, ca 

de un copil al ci. Mi-a oferit să stau” în o cameră a casei 

„lor, cu unul dia: fraţii mei. . 

Purta ochelari: şi perucă. O + văz, lucrând la. câte ceva, 

“la umbrarul unui-mic tunel lărguţ, acoperit. de viţă de 

vie, unde se lua masa, în timpul verii şi când mă. vedea. 

şi îmi vorbia pe deasupră, ochelarilor, figura toată i se 

lumina de un zâmbet afectuos, care infrumuseţa simpa= 

tie. toate încreţiturile feţei... 
- 

Casa ayea o grădină. destul de măare de. pomi roăitori, 

Mă plimbam câte odată prin ea, în puţinul “timp liber ce: 

aveam ca student prins ns de munca, şi grijile vieţii. . 

Pe atunci eram ocupat. cu lecţii: particulare, cu prepa- 

raţii şi dre la, pensioane, în special la pensionul “din str. 

Primăverii, al d-nei Elena Miller Verghi. Şi ca 'să pot” 

avea, timp destul şi pentru studiile mele, fie în legătură 

cu „cursurile- universitare, . fie cu totul libere, cerute de 

| trebuinţa culturii mele, recurseserm. . la o: stratagemă: cu- 

rând după masa frugală de seară, mă întindeam în pat, 

să dorm puţin; ca să mă trezesc, după un scurt somn, și 

să. lucrez încordat, noaptea, câteva ore, apoi iară să n mă 

culc şi să dorm restul nopții, până dimineața. j _ 

Experienţa nu a reușit. AL doilea somn nu era deo 

. 
N 
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, 
mic provincial, venit din Buzău cu capul plin de poveşti şi de legende despre minunăţiile celui mai- mare oraș al. 
țării, au fost foarte ciudate, 

” 

— Aici e Bucureștii, - -. Mă uitam pe locurile, pe atune alta a drumului, 

după Bustarea obișnuită a casei, q 
| 

Sale Lucia, mai mică decâţ mine, Să ieşim în' faţa casei, - 
ă m trece luniea pe stradă, pe dinaintea 

locuinţei lor, E 
Ia IN 

Am ieşit. Cum am trecut prag deodată, uitându-mă ş ă 

'
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“Geamlâcui! Geamlâcul! Uite geamlâcul, îmi zisei, mul- 

țumit, mișcat. Aici e Bucureştii! Așa, da!. Acum se vede 

bine că am intrat în Bucureşti. Pe aici nici nu plouă, nici 

nu ninge, nici soarele nu te arde, nici vântul nu te. =, bate. . 

Ce minune! 

Nu mă săturam privind şi mirându-mă. Dacă pe ici 

pe colo se vede câte un ochiu de geam. spart, foarte pu- 

ține, dealtfel, pe atunci, asta nu însemnează nimic, mare 

importanţă. . 

Pasagiul Român salvase, în mintea mea, ,, reputaţia 1e-" i | 

gendară a Bucureștilor creată de imaginaţia, copilăroasă, . 

. din niște poveşti, prinse fragmentar, din convorbirile « au- - 

zite în casă. - 

Dar buna doamnă Pascal, ca şi:cum ar. fi cetit în n gân- - 

dul meu curiozitatea de a vedea mai departe, pe alte . 

străzi, 'minunăţia ce stârnise în: taină, uimirea și admi- . 

raţia mea, spuse Lucichei: o 

— Du-te, Lucico, de te plimbă cu Tancu, să vadă şi i el, 

-și să cunoască Bucureștii. D 

» Lucica mă luă de mână, urcând treptele primei, scări. 

ce ducea mai întâiu în rotunda Pasajului, apoi de aci mai. 

departe, prin Pasaj, în Podul Mogoșoaiei. - 

Jeșirăm, astfel, din Pasaj, în calea Victoriei de. azi, şio . - 
IN 

liarărn încet spre Palat. . NR 
4 

Deodată, ridicându-mi. ochii; fără să vreau, în sus, spre-: = 

cer, ce să văd! Cerul liber! i 

"Cum se poate?. Fără geamlâcul de deasupra străzii? II 

2 Ce! Am ieşit din Bucureşti? _.  - | _ 

_* — Iţi place, Iancule? - AR - a 

Nam spus nimic; Mă uitam. și în sus şi de o , parte şi . 

de alta a străzii, şi căutam cu ochii să văz vreun crâm-. 

pei măcar de acoperiş de sticlă. Nimic. Ce deziluzie! 

„Asta trebue să fie vreo. stradă, proastă. Nu se poate. 

Trebuie să fie mai departe, alte străzi, tot ca, strada unde 

i II S 
4



, 

„— . Când ne-am întors aca, 

„Şi-a fost în min 
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“ locueşte d: Pascal, acoperite cu geamlâc. Că așa e Bucu- „reştii! Cu străzi acoperițe“, — îmi ziceam. Dar nu se maj zărea pe Nicăeri, nici în dreapta, nici în . stânga; nici un semn, nici o urmă de străzilor; - o i "mÂpoi, așa e și pe la .noi, la Buzăul!“ Deziluzia mă orbia. Nu. mai vedeam nici o deosebire „Tot aşa e și la Buzău“! 
să, în Pasaj, parcă nu-mi venea să crez ochilor, Oare adevăraţ să fie? p acoperit? Da, e acoperit. 

tea mea o luptă tainică, să împace ideia ută de acasă, 
| de Bucureşti, făe cu realitatea. dela faţa - „locului, a 

orașului meu nataj,. . - Dar. așa, se întâmplă totdeauna când îţi faci o idee 
„Prea mare de un lucru dintr'un punct de vedere oarecare.



„de ea, în dreapta intrării 

N 

TI. 

IN INTERNATUL LICEULUI „MATEI PASARAI a 

Amintirile mele se leagă de locurile unde am trăit. 

Câna mă gândesc la timpul studiilor: mele liceale, mă văd 

totdeauna în o sală de clasă,-în o sală de meditaţie, îno: 

curte de liceu ori de' internat. ? Die > 

Cele dintâi impresii : "amintite la intrarea: mea în sfera 

studiilor liceale, sunt de când am. dat concurs de. bursier 

la, internatul liceului Matei Basarab. 

| - Pe atunci. (1870—71), şi internatul şi liceul, cel puţin 

clasele I şi 'II, erau în acelaş local, situat în str. Rahovei, 

colț, sau aproape de: colţul făcut de această, stradă cu str. 

- - Filaret. In etajul, de sus era internatul, cu locuinţa lui 

LL M. 'Râureanu, directorul. lui şi cu dormitoarele; jos 

clasele. Din. acestea -nu ţin: “minte decât două: clasa I, 

într'o mare sală dinspre stradă, cu multe. ferestre, şi cu . 

„catedra, la” peretele din stânga 

"altă sală, mai mică, aşezată în. stânga intrării principale 

a localului, spre curte, cu faţa la răsărit-şi "sud. Vis-a-vis 

principale, era cancelaria, cu 

“ferestre spre răsărit, de unde se putea vedea intrarea, pe 

Ea poarta curţii, şi spre stradă. 

lasei I-a, am trecut examenul sau. 
In sala: cea mare a € 

e bursier i în internat. . 
- concursul pentru ocuparea unui loc d 

N 
. 

intrării, şi clasa Il-a, în : .
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al catedrei, Și m'a mângâiat pe cap. Și a întrebat adre- sându-se- către publicul străin din sală; - — Al cui este copilul? 
Atunci am văzut p 

„Sală, că se ridică, 
bănci despre ușa intrării, 

— Să-ţi trăiască! . Tata, roșindu-se de satis mulțumire şi sa așeza "Momentul ace 
„odată, 

i jos ferieiţ. . 
5 | ta nu l-am uitaţ şi nu-l voiu uita nici- 

N'am prins atunci, firește, înţelesul lui moral: am fost 
numai surpri | | lui şi la Tăspunsurile- mele, | ? - 

i 
“ Şi eram mulţumit că rezultatul însemna, pentru dânsul, 
ca şi pentru ceilâlţi, că „m'am preparaţ bine“, Se 

Az.. privese clipa, aceia, cu sentimentul că mi-am. făcut 
- Catoria, de recunoștință către tata... i E Profesorii din Comisie și ceilalţi, e are asistaseră la... 
examen, când treceau pe lângă mine, în curte, în -vreo i 
sală, țineau să mă mân nângâie pe Cap şi să-mi spună: 
— Bravo! Aşa Să înveţi şi aici, Am ieșit întâiul la clasificaţie. Ca, şi linie a reușit Iancu Otescu, 

mine, pe. aceiaşi , 
4 ,
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“8. Profesorul de” limba elină: Demarat. 

. Profesorul de limba germană:, Comănescu. 

Profesorul de limba italiană: Giovanni L. Frollo. . 
10. 

sI, 

12. 
18. 

. Profesorii de limba franceză: .- 

IN LICEU 
PROFESORII 

Profesorii de limba latină; ” 

Ion Bădilescu. N 

„Tata“ Nestor __ ._ 
Ieremia Circa.: 

+ Profesorii de . istorie: - - 

B. S. 

Lăzărescu. 

. Profesorul de religie: P. C. Iosif Naniescu. - 

„ Profesorii de şiiinţe naturale: 

Nanian - 

C. F. Robescu. 

Lacroix : -. a _ 

Raoul de. Pontbriant. 

. Profesorii de matematici: 

Elie Angelescu 

Hârjău. 

" Alecu Robescu 

"+ „Alecu Borănescu. -. 

Profesorul de filosofie: Răceanu. 

Profesorul de desen: Zamfiropol. 

Profesorul de muzică: Oprescu. . 

Profesorul de gimnastică: Moceanu. 

7
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Am avut în “Liceu trei profesori de. limba latină: unul: 

„pentru : clasa I-a şi a II-a, Ion. Bădilescu; altul, pentru 

PROFESORII DE LIMBA LATINĂ. aa | 

clasa “a III-a şi a IV-a, Nestor (Tata Nestor, cum îi zi 

ceau toţi); al, . treilea, pentru cursul superior, Ieremia 

Circa. 
A 

f Toţi trei. erau Pransilvăneni. şi, _printrto intâraplare- 

din cele mai fericite, "câteşi trei erau profesori excelenți. | 

. De Ieremia Circa, în special, se leagă cele mai frumoase . 

“amintiri ale mele ca elev de Liceu. _ 

” Teremia Circa a fost profesorul cate a exercitat, între 

toţi profesorii de Liceu, cea” mai adâncă influență, edu- 
.- 7 

„ catoare, euiturală, asupra mea. - o: _ 

“ 

7 ION PĂDIi ECU. 

.
 

2 

: Ion" Bădilescu era un profesor de o solidă cultură pro- 

fesională şi cu o metodă care da bune rezultate, chiar 

excelente, de și era agrementată şi de mijloace „tehnice“ 

fisice, menite, după intenţia lui, a trezi atenţia și a spori 

înțelegerea, a intensifica funcțiunile. memoriei, prin tra- 

gere de urechi şi de smocul de păr de pe lângă urechi.; 

la tâmple, şi prin alte mijloace de acest. fel.
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Meritul lui, în această privinţă, e că nu abuza, — se 'folosia numai la timpul oportun, și atunci întrun chip aproape ingenios. Când un elev nu ştia vreo formă a de- Ni clinării ori a conjugării unui cuvânt, ori cazul cerut de 0. y preposiţie, spunea altui elev de lângă el: — Pucă-l: de „ureche. 
: “Când elevul hesita să-şi tragă de urechi colegul, îi striga apăsat, cu glasul lui. cam înecat: | - — Pucă-l, mă, de ureche, mă, Şi elevul: „Se executa“ să tragă de urechi. — Mai tare, mă, o 

De . “Elevul se făcea că tragi i tare; ia câ tea să-şi pună toată puterea, că se 

asa era, Scoasă, în picioare, la perete. Ia... 
banca din urmă, din fundul; clasei, se afla un elev, Plo- 
peanu, cel mai înayt din clasă: Se Scosese din banca; lui în 
Picioare toţi elevii din dreapta şi din Stânga lui. Rămă- : 
sese singur, în bancă, la mijloc, 

n N întreabă 'şi pe el. Nu ştie. Plopea iasă la perete,  . a — Stai, mă. 
Plopeanu se 

"— Sus, mă, 

nu o și pornise să -. 

opri și se aşeză, o 
e 

Plopeanu se scoală din nou în Picioare, şi stă 
fundul gol al clasei, a Sa 

înalt în ...:-
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Plopeanu se mai înâreptă din toţi mușchii, să se vază 

„bine că e sculat în sus. 

Bădilescu strigă din nou: | 

— Sus, mă. - , 

Ce să mai facă Plopeanu ? Ridică un picior, cu frică, 

şi-l puse pe scaunul unde se şedea, pe bancă. 

Bădilescu repetă: -- - . | 

— Sus, mă. - . a 

Plopeanu ridică şi celalt picior pe scaun. Era acum în . 

- picioare. pe scaunul băncii. e 

Bădilescu nu se mulțumește cu atât, strigă rhai departe: 

— Sus, mă! - Na 

„Ce să mai facă pietul Plopeanu? Incepe să-și miște pi- 

„xcioarele pe loc, neștiind, ce să facă, cu ele? a 

— Sus, mă! NWauzi? : .- 

Plopeanu se încearcă să mai ridice un n picior în sus și 

să-l aşeze, întrebător, pe pupitrul băncii, unde sta cartea. 

“ui de latineşte,. deschisă. E 

“ Glasul lui Bădilescu îl îndeamnă porunciter: 

— Sus, mă! 

“In fine, încet, ca un elefant morocănos şi speriat, Plo: 

peanu îşi urcă. şi: celalt picior pe pupitrul băncii. Şi stă 

acolo, sus, în fundul clasei: goale,.la.. mijlocul băncii, ridi- 

cat ca o statuie 1 uriașă, dominând cu înălțimea lui vidul“ 

 Ampresionant::" - 

“Intorcând. capul, încet, din panca întâia, să văz specta- 

colul, pe care mă: temeam chiar să. mi-l închipuiesc, am 

-Prins, din o repede: aruncătură de ochi; scena de neuitat 

"a clasei pedepsite, în chip nou, original, de umorul nemilos 

al minunatului profesor; şi pe pietui Plopeanu cocoțat cât 

o. namilă, singur, în spaţiul gol al clasei scoase aproape 

întreagă afară, la perete! Ea 

Ion Bădilescu era, cu toate: acestea, un excelent peda- 

898. Era și autorul unei bune cărți « de gramatică latină. 

s
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6. a „Ion Găvănescui 

Săsiam şi le învăţam puse î 

"Odată, în clasa 1. 

Invăţam după ea. Stăruia cu hărnicie şi pricepere să cu- 
2 Ă 

N noaștem bine formele gramaticale de bază la însușirea limbii latine... - 
Preposiţiile care cereau casul acusativ, mai puţine, le 

n Versuri, în cartea lui: 

- Ante, apud, ad, adversus, - 
Circum, circa, citra, cis..., ete. . 4 

așezate după litera iniţială, în -ordine alfabetică, 

de pas, te turtia cu piciorul, , 
ia, unui ştrengar de elev, scos în ge- 

nunchi la tablă, îi trăsni în cap Să-i măsoare picioarele. Pe 
când Bădilescu sta lângă el, cu mânile la-spate, întrebând 
și așteptând răspunsurile clasei, elevul. năsdrăvan, uimit: 
şi Oarecum vrăjit. de mărimea, 4 

gi a 

anni 
e lungimea, de &rosimea încălțămintei pr ofesorului, şi toţ uitându-
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“mai departe prin clasă, în plimbările lui peripatetice, în- 

trebând pe unul și pe altul, ca şi cum himic nu s'ar fi în- 

tâmplat. po 

Dar, de învăţat, învăţam temeinic la Bădilescu. 

Bazele studiului limbii latine, formele elementare gra- 

maticale: au intrat adânc în capul nostru. Ni-au rămas, 

pentru totdeauna, a . 

Şi făcea, de altfel, toate chipurile ca să ni se fixeze î în 

memorie. La fiecare lecţie era un fel de repetiţie generală. 

Trebuia să ştii tot ce se învățase până atunci, nu numai 

în timpul anului curent, dar și în anul trecut. Altfel, se . 

supăra foc. Şi avea o vorbă: .  .. _ 
„Mă! Voi, ce învăţaţi în clasa întâia, uitaţi în clasa a 

doua; ce învăţaţi în clasa a doua, uitaţi în clasa a treia, 

ce învăţaţi în a treia, uitaţi în a.patra. Şi tot așa, înainte . 

până la sfârşit. Și, când ieşiţi din liceu, ieşiţi boi perfecţi!“ | 
x . . , - : . 

"Nu ştiu ; prin ce combinaţie de. Program sau priti c ce re- 

.partisări de atribuţii, Bădilescu he-a. făcut să. învăţăm : şi 

câte ceva din literatura română. 

Ne-a pus să învăţăm, bunioară, pe din afară, unele b poe- o 

sii, pe care nu'le-am mai uitat de atunci: Umbra hui Mir- 

cea la Cozia, Boul şi Viţelul de Gr. Alexandrescu şi-altele. 

Toate. bine, cu gust alese. 
7 , - S . - 

IE TATA: NESTOR... 

Profesorul de limba latină, Nestor, căruia băeţii îi spu- 
neau familiar: tata Nestor, era; ca şi “Bădilescu, tot un 

* Transilvănean, - şi, ca mai toţi profesorii transilvăneni, 

foarte exact la: venirea la şcoală, la intrarea i în clasă și la 

facerea orelor... - - 

“Aş putea chiar. adăuga că, în privinţa asta, întrecea, 

chiar pe toţi enlegii lui. transilvăneni. si „ - 
> | IE 4 .
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Cum. putea să fie cineva mai exact decât exactitatea însăşi? Ne 
„Nu numai prin faptul că venia la școală cu câtva timp înainte de ora. intrării în clasă, înaintea celor mai har- nici şi silitori elevi. Dar prin o împrejurare .care se pu- -Vesteşte despre el, ca de ceva extraordinar, legendar. „: Nestor avea odată un copil mort în casă. O fată mare, _mi se pare, la care ţinea foarte „mult. 
“Cu inima în doliu, cu ochii Plânşi, omul acesta, care n'a ştiut niciodată ce va să zică a lipsi 

„moartă, cu mânile pe pie 
că-l aşteaptă atâţia copii, să le dea lecţii. | E. supra-omenese. Este eroic. 3 | 

Profesorul Nestor complâcta, în pro tului limbii latine, pe Ion Bădilescu. - 

rilor, etimologia, cât se poate de bine, solia. | La Nestor Învăţam, sintaxa. Şi-i complecta, continuân- „du-l, pe “Bădileseu, şi în ce priveşte metoda, Aceiaşi claritate. în învăţarea, regulilor; 

dela şcoală, a lăsat pe . | 
. 
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ţiile grele de 'traduceri din românește în latineşte. Mi se 
„părea o gimnastică a minţii, un joc de şah al spiritului, 
după nişte regule anumite. Căpătasem o dexteritate, care 

„se remarca, în mod neîndoios, a, extemporalele. date, în 
clasă, cel puţin odată pe lună. Nestor avea, obiceiul, cână 
primia lucrarea terminată, de un elev, să însemne pe 
dânsa. ordinea presintării. Totdeauna mă siliam s'o. dau 
eu cel d'intâiu, şi, când ni se întorceau lucrările văzute 

şi notate, pe a mea nu se găsia nicio greșeală, — în orice 

caz, mai niciodată vre una, mare. Numai odată a găsit 

vre-o două greșeli, spre marea, mea nedumerire. Şi atunci 

Tata Nestor a şi scris pe licrare părerea şi mirarea; lui, 

Te-ai grăbit, măi Găvănică, 

| Graba mare treaba strică! 

- Crescuse" în mine. sentimentul că -stăpânese regulele 

limbii latinești aşa de mult, încât mi-a, venit ideia ciudată, 

de o îndrăzneală. comică, azi, de a traduce singur, pentru 

„mine însumi, pentru . distracţia şi plăcerea mea “intimă, 

una din cărțile lui I. M. Râureanu: „Mielul“, sau. i „Inelul 

găsit“, sau nu mai știu care anume. - 

„Şi am tradus mai “multe “pagini, în timpul ce era lăsat 

liber de ocupațiile şcolare obligatorii. Ce fel de latinească 

0 fi fost aceia, numai Dumnezeu. ştie. Dar - eu aveam. 

adâncă, nesdruncinată convingerea că am» aplicat bine 

toate regulele gramaticale și sintactice învățate până în 

acel moment. ... - - ie 

Asta se: petrecea! probabil, în clasa a IV-a liceală. Pă- 

cat că nu s'a păstrat acel caiet, ca, o dovadă a temeiului 

de îndrăzneală al unui şcolar din clasa, a IV-a secundară, 
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care se încumeta a transcrie pe latineşte. o carte româ- - 

„ mească! i DN 
Să-mi, ierte păcatul acesta geniul nemuritor al limbii 

ui Cicerone. Să nu vază în el decât intenţia bună, cultul 

frumuseţilor măiestrite ale geniului. strămoșesc, | 

p- 

.
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Tata Nestor era om: bun. 
„din elevii cari-i p 

Ion Găvănescul 

Când trecea pe lângă unul 
lăcea lui cum învaţă și se poartă, ne mângâia pe cap, şi se uita părinteşte la noi. Dar și se supăra foc pe câte unul 

pus, leneș, destrăbălat. Atune 
„.— Măgar puturos. 
trei crăpate. a 

Când intra în cu 
„capul plecat într 
cându-i: | 
— Sărut mâna; 
Asta nu-i prea plăcea. 

„şi făcuse studii 

”- mâniei. 
Iși luase, de dra 

tru limba română, 
siasm național, de 

pe care îl vedea nesu- 
i avea. cuvinte tari: 

-» „Cu şapte ' cămăși, patru sparte, 

rtea școlii, cu bastonul la subsuoară, cu o parte, copiii îl salutau uneori, zi- 

tață Nestor, | 

- IEREMIA CIRCA. | 

E Şi gratuit, o oră » 0 oră de farmece i 
adâncire iubitoare 

pe săptămână pen-. ntelectual, de ențu- în tainele: caracţe. 

LE 

.
Î
.



  

ristice ale graiului românesc, deci ale. sufletului româ- 
-nesc, ale gândirii şi simţirii româneşti. o 

Găsia ocazii dese şi în orele de latineşte să facă 
excursii asupra geniului limbii româneşti şi asupra geniu-. 

'lui creator al poporului nostru în poesiile' lui populare. 
Când era ora de gramatică, elevii, şireți, ca să: scape 

de ariditatea învăţăturii: regulelor de sintaxă şi etimolo- 
gie, pe care, fireşte, nici. spiritul bogat şi însufleţit al 
lui Circa nu putea totdeauna să le facă atrăgătoare, îi 
puneau câte o întrebare şi cereau câte o lămurire asupră 
vre-unei chestii de limba română. Circa, tras în cursă, se 
„ambala“ cu bucurie, pârcă și el ar fi fost bucuros să - 
lase domeniul mai:rece al gramaticii. ȘI, din ! una în alta, 

trecea' ora. - 7: 

Când era, insă; rândul autorilor clasici, „traducerile și 

“interpretarea” lor, era o minune de frumuseţe literară şi 

interes istoric, de viaţă estetică. - - 

In clasa a V-a se traduceau,: pe atunci, Catilinarele lui 

Cicerone. Avea oroare de buchiniselile fragmentate, care 

sfărâmau fraza, în bucățele, căutând” subiectul şi predica- 

tul, ca să dea pe româneşte, frântură cu frântură, zu- 

vântul şi gândul. oratorului, într'o limbă jumătate lati- 

nească, jumătate românească, din care nu se vedea nimic 

"din ce a putut să facă din Cicerone un mare 'orator. Ne. 

cerea, să “dăm înţelesul întreg pe româneşte al unei fraze 

ori al unei perioade întregi. Ne lăsa să ne gândim, după. 

ce, mai întâiu, cetisem- frumos, cu rost logic de întonare,. 

“textul latinesc, .. . . a 

Nu era uşor, firește. Dar, cână. se reușia, era întere-- 

sant, mişcător. . 

“Pasagiile textului original erau preparate mai întâiu 

"acasă, . a ERE 
Adesea, ca să ne dea o normă i de traducere rumoasă, 

ne spunea: 

Amintiri Sa er 
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————— Ion Găvănescul 

"— Uitaţi-vă în carte. Şi ascultați 

„Nu mai urmăriau rândurile textului. 

» CI Şi din alti autori învăţăm 

părţi strălucite, demne ae memorat NR 
Incepuse sa -ne pasioneze Şi pe noi literatura latină 

Sa St exercițiu 
» Cel mai greu poet. Ovidiu era « 

accesibil; ne jucam cu el, ” Și, ce era mai greu; căpă ) 
Ş
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Memoria literară a lui Circa era, uimitoare, nu numai 
în câmpul literaturii latine. - E 

Mi-a rămas în minte, în special, o impresie puternică 
de recitare a unei lungi poesii. Dar nu a unei poesii lati- 
meşti, ci a unei poesii populare românești. Și asta către 
sfârşitul. unei ore de latinește. 

Ca un mare virtuos al artei didactice, Circa - ştia să : 

„presare fel de fel de cunoştinţe, de asociaţii; de „COre- 

laţii“, cum: am numit eu unul din principiile. didactice, în 

- planul viu. al unei lecţii. Prin ce legături de idei a ajuns, 

- pulară. română, atrasă în cercul explicaţiilor lui de căl- - 

Di
 

mu ştiu, de la subiectul lecţiei de latină la literatura po- 

dura pasiunii lui dominante Poate făcea vre-o coimpa- 
raţie, sugerată de vre-o bucată literară latină, dacă nu 

chiar numai de vre-un: exemp.u dat -la vre-o regulă gra- 

maticală. Sau poate voia să ne întăţișeze vre-o lature 

“a sufletului xomânesc concretizat în creaţiile lui poetice. 

Şi Circa a început să ne reciteze poesia “populară 1 Mihu 

- Copilul. 
- Era vară. Uşa clasei, m se pare a V-a, din şirul de: ca-. 

mere ale vre unei vechi: mânăstiii rămase în curt ea Bi.! 

-sericii Sfinţii Apostoli, era, deschisă. Fără. declamaţie, cu 

ton. natural, dar captivant, cu cea. mai fină artă a unei 

"rafinate dicţiuni, se desfășura epopeia în peripeţiile ei 

impresionante. 

Nu cunoșteani poesia. Era o revelaţie. Elevii o ascultau 

cu ochii holbaţi, cu. gurile căscate, abia răsutlând de 

„emoție: iu | - 

“Lo. dealul bărăat, | 

“-: Pe drumul săpat, 
Merge hăulind,. = 
Merge. chiuind,. | 

Miha copilaş, 
Mândru Păunăş, 

SE i î. Copilaş de munte... ! 
Păunaş de frunte, * . . o. o
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“Ion Găvănescul ! 

, lasă drumul şi o iea, pe-colnie 

„*: Tanoş Ungurean 
| Vechiul hoţoman 
Cu barba zburlită, 
De rele "nvechită, | a Până "n brâu lungită, a Cu brâu “mvelită.. 

E 
- 

. . . . . 

Și:mai are încă | 
Pe *mprejur de stâncă 
Voinicei levinţi 
Cu armele *n dinţi... 

Mihu, însă, îi Spune Murgului să las iar Grumul şi să nu-i fie teamă... Sa - Și urmăriam fermecaţi întâlnirea, lui Mihu, Singurel,. - 
„Cu ceata lui Ianoş de 

E 

ă colnicul, să apuce 

- = 

Voinici levinţi 
Cu armele * dinţi... 

» după masă, amânăci 
vitejii:la luptă, pe viaţă, şi pe moarte: : 

. 
" Cum Mihu de-odată | | E Pe Ianoş Sucește,  . Sus îl Opinteşte Şi genunchi în pune - ÎN Şi capu-i răpune,
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Şi apoi încercarea la care supune .Mihu: 

PS __-. Pe ungurii toți! 
„Lui lanoş nepoți, . . 

să-i ridice de jos: 

 Durduliţa mea 
Cât este de grea NE 

Sa "Şi alele mele . | II 
-. Cât îmi sânt de grele, 

_ „o 

“ca să vază dacă merită să-i iea în “haiducie.: 
- Şi, cum Ungurii nu pot-s și cum. Mihu își bate joc de ei. 

“Si atunci: . că 

„Mihu cel taia. 
| Cu degetul mic, 

„o Armele-şi ridică, 
-* Plecând pe potică 

| 0 0u murgul voios a 
Da Prin codrul frunzos... _ 

Şi, spunând aceste din urmă versuri; Circa, după - ce 

face gestul . ridicării cu degetul mic a “armelor, se în- 

“dreaptă puţin spre uşa deschisă a clasei, şi cu vorbele 

din urmă: - | 

. A " Armele- -şi ridică 

| Plecând pe potică, etc. : 

dese pe ușă. | Se 

Noi, duşi cu mintea 1a scenele deserise, care ne răpi- . 

“seră, toată: atenția,” de nu mai știam unde ne aflăm, ră- 

“ maserăm pironiţi în bănci, așteptând, parcă, să se în- 

-. toarcă şi să ne spuie mai departe ce s'a mai întâmplat. 

“Numai după câtva timp ne-am trezit ca. dintr” un: vis. Şi. 

ne-am sculat să plecăm şi noi. din clasă. -



2 
Ion Găvănescul -. “ _ 

clasă. : „. : e NE , A jucat un act de artist. | E Povestea şi balada ni- 
Când aud de Mihu Co 

au rămas la inimă. 
pilul, când recitese poesia, mi- de chipul, de tonul, ae gestul lui Circa, - i | 

ptat agera_lui inteligenţă, _ca. 
mbii româneşti, în adevărata 

- 

4 

ei făptură şi funcţiune firească, . - - - "A scris prima Gram 

e unele veguli 
peciale și particulare: | mulți Sramatici au alcătuit. Si 

atismul - 

două moduri ale 
conjugării verbelor în 

2, numite de Circă 
presumtivul şi oblicul, ș care nu se găsese în altă limbă, 

Presumtivul: 
mvățâna“, 

„0. fi dormina“:, „o fi: văzut“ lupul, „0 fi ieşit“ din casă, ete. „Oblicul: Ci-că Ion „ar fi văzuti 

  
"Bramatical ! .. ă
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„modul presumtiv. 

„viitor: „oa fi dormit“, ba chiar, cu non-sens; „va fi dor- 
mind“, . . - a : 

Un tânăr scriitor talentat, victimă, a gramaticelor ro- * 
mâne, care nu cunose bine limba românească, serie: „Ru- 
şii vor fi fabricat multe tractoare şi vor fii înființat multe - 
cantine de -Kolhozuri“. (n loc de « or fi înființat, or A - 
fabricat ), 

“Un mod necunoscut în limba reală a, poporului, mod. - _ 

născocit de „procopsiţi“, cum îl numia,. Circă,. în loc: de 

-. 
* 

Când ni-a vorbit întâia dată, în clasă, de presumtiv, 

3 „mi-aduc aminte de un moment emoţionant pentru mine: 

„Era în clasa. V. Parcă văz „şi acuma clasa şi locul meu 

în o bancă de la părete, în rând cu catedra; perpendicu- 

„Iară pe adânciniea, sălii de clasă. Arăta cum e conipusă 

“ forma presumtivă, din o fi şi gerundivul present câu- 

tând:. o fi cântând; sau trecut: o fi cântat. - 

Şi ne întreba să-i spunem: în forma presumtivului po- 

_pular o fi, scurtată, nu lipseşte nimic? Ce „lipseşte? E - 

forma, întreagă, ori eliptică? Toată clasa” tăcea. Se gân-! 

“dia. Circă. insista, 

_.— Haide! Haide! Gândiţi- vă, — Tăcerea continua. 

_— Nu vede nimeni? | Na 
„Si repeta: - 

— In forma: simplă, scurtă, o fi nu ipseşte nimic? Ce 

lipseşte? Cum ar fi întreagă? ' 7 
iai Şi aştepta răspunsul, uitându-se în bănci. 

"— Să vedem.:. Nu găseşte nimeni? 
Atunci, de- odată, din bancă, mă, ridicaiu,. ca împins de 

mun resort. . pi a 
— Lipseşte „fiind“. 

— - Cine a spus? 

Mă sculaiu din nou în picioare. 
- E , E



Me „Ton Găvănescul - 

— După asămănarea cu „o fi cântând“, „6 fi dor-- mind“, . Forma întreagă ar fi: „o fi fiinaee, N — Bravo! Cum te chiamă ?  talog,-unde a mai scris nu şti Qecât mulțumit; mirat, uimit, 
: De atunci „m'a luat la ochi“ -0 problemă „de- filologie românească, de gramatică, de: sintaxă, etc., se uita la mine... i. . | „Aş putea Spune, cu oarecare înţeles excluge presumţia, că de atunci am în „prietenim, N e | „Circă a început, adecă,. să mă cucerească, . i Ă N 

. 1 . N a. 

“ Când am trecut în clasa a V. ritul şi influenţa lui Circă — şi cuvânt mare, - cu înţeles 

Şi îşi notă numele în ca-. 
u ce. Rămăsese mai mult. 

- De câte ori se ivia câte: 

„Şcolăresc'“, care: 

a, am venit faţă de Spi=- 
aici iar întrebuinţez: un» „Scolărese“ — ca un adversar. egii.mei îmi Spuneau: | 

erioare, mai ales, fi-. a, că eram: un heliadist. fanatic: î >» nație sau. Râțiune: natio. Toata: 

din clasele inf ” rește, din clasa a Iv. 

Și mă făcusem un adept, până vârful unghiilor, ay: 
marelui „Părinte al literaturii române“. | — O să te vedem noi, când îi veni la Circă! 
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Intre Circă şi Heliade era un antagohism formidabil, 
Pentru mintea noastră” şcolărească, conflictul Spiritual 
filologie « dintre Circă şi Eliade se coneretisa în o anec- 
«dotă. 

Ci-că odată Eliade, întâlnindu-se e cu Gircă, i-ar r fi spus, | 
sn loc de „bună ziua“: 

— Ciune, ciune, ciune, ciune —,. pune-mi- -te- 25, p'un: 
„tăciune. 

Iar Circă i-ar. fi rășpuns, „în forza sistemului filologice 
al lui Eliade: . N 

— "'Țio, ţio, ţio, io, — pune-mi- -te- -aş pe titio. 
- Eliade, după regulele lui de limbă, ar fi trebuit, adecă, 

"să zică titio. în loc” de tăciune, e cum zicea matio în loc de 
națiune. Ă 

Aici Circă avea tot dreptul unei biruinţe. Românul: zice 
“tăciune, nu titio. Dar el mergea cu. analogia transformă- 
„Tii cuvintelor din latineşte în românește, punând ciune la 
“toate substantivele în țiune, sau în 'țio, ori ție. Aşa, în 

„loc de națiune” sau nație, pe care Eliade 6 seria, natic, el | 
zicea năciune, în loc de preposiţie, sau. proposiţie:. prepu- | 
- săciune, : propusăciune. a i 

-Dintre contimporanii mei, cari să nu. fie filologi, un 
| singur om de carte, - profesor, am auzit spunând: prepu- 

+.» Săciune sau propusăciune. Şi asta nu în glumă, serios: 
„Coco. Dimitrescu-Taşi.. îi 

Lupta. între mine, ca represintânt al sistemului helia- 

dist, şi Circă a “fost de scurtă durată. | 

Să Incet, treptat, am capitulat în faţa e argumentelor vii, 

"logice, totdeauna gata și nouă, atacând, prompt şi solid, | 

“formele variate ale realităţilor limbii. 

-N'am ajuns, e drept, .să zic năciune, prepusăciune, ete,, 

nici să scriu. aşa. Dar mi-a rămas, din influenţele lui 

„*Circă, forma: ortograticâ. a chiar” numelui meu de fa- 

„milie: Găvănescul. 

„
m
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Argumentele mi s'au părut hotăritoare. | “ Articolul, care nu se aude la sfârșitul numelor. „_Prii,-cum nu se aude 
ca omu, în loc de omul, există, şi apare în alte forme ale: declinaţiei cuvintelor: zici: omului, omule. 'Tot așa: .1o- nescule: Bă şi numele vechil 

  

a e 

pro-. 

Văcărescillui. . 
Am avut curagiul să 

și Să-mi scriu numele € u articolul la urmă, 

- Nici nenea Costică, fireste: dar nici 
Pompilie. 

N .! 
| A trebuit sa înfrunt cu argumente întrebările mirate 

ale multora 
i 

.oa a studii din străină- 
tate, argumenta radical; DI e 

- "— Articolul de la urmă nu se scrie „.— Dar cum scrii omul,. 
— Omu. 

pi ” — Dar articolul ?.... Unde e? — Bu 
— vu! De 

| - — Da! Asta e faza evoluţiei limbii, - 
- 

„N 
_ Iar Odcbescu, în glumă, după reu pentru catedra. de psih 

Universitatea din Iași, 
el de la Universitate; 
din care făcuse parte: 
—.Eu îţi dau catedra, 
—-—. Anume? 

 Teușita mea la e ologie, pedagogie 
Îmi 'spunea, pe a 
după darea rezu 

oncursul 

Tum, venina cu: Itatului Comisie; - 
r 

„Cu 0 condiţie. 
Y 

» de altfel, nici la Substantive comune, 

or boieri ai țării se auzia şi - 

-mi pun convingerea în practică: 

  
Și estetică de la.
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— Să-ţi laşi articolul de la: sfârșitul numelui Să ţi 
scrii numele ca noi toţi. i IN ” 

A învins “încăpăţinarea, deprinderii, — după tăria ve- . 
- chilor argumente. inițiale. - - 

O mai mare legătură spirituală cu “amintirea unui pro- 

fesor care a lăsat urme în formaţia - sufletului, greu să 

găsești, 

Cum 'nu-mi uit iscălitura numelui meu, nu uit ş pe acela, _ 

care: mi-a fixat ortografia lui. 

 Rportuzile mele cu Ieremia Circă deveniseră : mai 

strânse decât acele obişnuite dintre elev şi profesor.- 

“Mă duceam câte-odată pela el pe acasă. Ii plăcea să 

locuiască, de ordinar, pe la marginea oraşului, în regiuni 

 cu.aier mai curat. .A stat odată în regiunea Filaretului. 

Altă dată. la, Şosea. La locuinţa lui de la, Şosea l-am găsit 

odată cetind, lungit pe canapea, o poesie nouă a unui tâ- 

năr mare poet, pe atunci, mi se pare, a lui Coșbuc, sau 

„poate a „lui Eminescu. - a 
Era în curent cu producţiile literare ale momentului. 

Ni-a vorbit odată, cu o deosebită satisfacţie estetică, de 

. 

NR poesiile Iei (în loc de lui, după. ei, la feminin): Matilda 

Cugler-Poni. „Au multă gingășie aceste flori grațioase .. 

ale simţirii delicate. 

„Cam aşa: Aaa 

De şi m'am dus de puţine; foarte puţine ori în câsa- 

lui, mi-a rămas cazul ăsta: în minte, adânc : săpat, proba 

bil pentru că niciun alt profesor nu mi-e -a deschis un astfel 

de drum sufletesc spre fiinţa:lui. ia 

“Tin” minte” în special ce m'a “făcut, odată, să-i bat în 

uşă. Nu nai locuia atunci în marginea. orașului, ci 'chiar 

în centru. Era în 1877. O zi de toamnă frumoasă. In 

curtea liceului păieţii, în o pauză prelungită dintre ore, | 

şedeau pâlcuri, așteptând venirea și intrarea profesorului 

în clasă. Profesorul aşteptat era C.E. Robescu, de ştiin- 

E 

e.
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beral, şi al Suvernului de pe atunci, Ocu - 7 Fector general al Poştelor și 'Telegrafului Ne aflam în toiul războiului Tuso-român-ture. Se înte- „ țiau marile lovituri finale de la Plevna, cari trebuiau să „aducă sfârşitul războiului. Profesorul C. F. Robescu, ca „„  director-general a] Poştelor, era, în situaţia cea mai avan- tagioasă. de a fi pus în curent, minut cu minut, cu ulti- „rele faze ale luptelor din Bulgaria. | i Il vedem venind din spre poarta curţii şcolii, cu pasul » lui de o grabă totdeauna măsurată şi demnă. In 16e să in- tre în cancelarie, direct, se opreşte, şi „degnează“ să ne  Spună: PE : A — Băieți, a căzut Plevna! 
Cu tot respectul ce av 
— Ura! . 

pa postul -de di- 

N 

eam pentru el, iZbucnirăm: a 
N 

în toate părțile, să ducem marea veste, 
t atunci, înainte de orie 
riașă lui Circă. 1 

ip de făcut clasă. Am alergat cu toţii, 
Eu m'am gândi 

duc știrea asta. u 
bucurie!  - : 

e, să alerg să. 
-am găsit. acasă. Ce 

- = Nu-mi adue aminte ce mi-a spus atunci, cum s'a revăr- sat entusiasmul' raarelui Român şi bunului educator. Imi pare rău. Amintirile m mi le notez mai de mult. Până vrâstei. sau, şters multe din ele. Motivul ce m'a împins 
| flet, să que unui profesor. 
î ălțătoare -lumi- 

-nează adâncimile unor senți 
i noștință ce mă legau de Ieremia Circă, 

Circă ni-a destăinuit a 
„prinde adevărata fire 
limbii“, - 

desea, secretul metodei lui de a - a graiului românesc, „geniul. - 
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„Să ştiţi. Dacă vreţi să pătrundeţi în structură şi le-: 

gile proprii ale limbii noastre, să nu vă luaţi după cum şi 

“ după ce scriu şi spun cărturarii. Să trageţi cu urechea la 

cum vorbeşte poporul. Să ascultați cu băgare. de samă. 

când își spun ţăranii la drum, unul altuia, păsurile, su- 

părările, năcazurile. Să vă: apropiaţi discret, când se cear- 

tă, în piață, două precupeţe. Şi să vă notaţi în minte for- : 

mele vii, nemeșteşugite, ale limbii. Veţi învăța mai mult : 

decât din toate studiile filologice ale „pricopsiţilor“.. —. 

Aşa, numia Circă pe cei cari frunzăriau superficial ș şi pre- 

tenţios, după procedarea compilărilor ușoare, fondul ca- 

' racteristic al realităților vii. e 
.



a ar 

„PROFESORII DE IŞTORIR, | 
, 

Bg, 

Am avut, în Liceu 
Istorie: unul q 
Tior, 

Nu explica niciodată lecţi 
carte, o răsfoia, întreba: 
— Până unde ați avut? 

i Și, înumărând maj i 
Eă 

.
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— Luaţi de aici, de la. pagina cutare, pănă aici, la pa--! 

_- gina cutare. 
Lăsa cartea închisă, pe catedră, şi pleca potolit, tacti- 

cos, pe uşă în cancelarie. . , 

De vre-o două-trei ori tot l-am auzit „eepicânăr, i 

cursul celor patru ani de gimnasiu. . 

Ziua, când explica, era o serbătoare. Vorbia tot iviştit, 

Cără a ridica de loc glasul, dar cu şir, cu înţeles, intere- 

“sant, impresionant chiar. şi asta dura vre- -0 > cinci- -zece mi- 

iată nute din oră. Dar nu se mai uitau. 

Era inteligent, dar, — ce păcat! — era de o Jene împă- 

rătească. 'Ţinea un pension de băieți. Nu ştiu cum .S'0 fi 

ocupat, de sarcina, aceia. Poate mai mult. decât de catedra. 

„lui de. istorie. Mai puţin, însă „în tot: cazul nu se putea. 

Catedra era, pentru el, un loc de odihnă — dacă s'o fi 

ostenit cumva în altă parte, cu altceva. Tot timpul, de 

" când.se urca pe catedră şi până suna clopoţelul de ieşire, 

şedea” cu ochii pe o hârtie, pe care măzgălia ceva cu cre- 

ionul. Nu calcula, asta ar fi. fost muncă. Desemna. Ce? 

„Nimic. Cărcălia, făcea, rotocoale, trăgea linii, Je tăia, le 

inchidea î în cercuri. Şi se gândea la ceva: 

a ce... - ' - or 

-
 

? Dumnezeu știe 

In timpul ăsta „asculta“ lecţia. : "Toată ora, adecă de, 

când intra, pe la jumătatea orei, câte- odată, şi până ie- 

şia — asculta. Asculta? Vorba vine... Nu „asculta“. nimic. 

Elevul vorbia, spunea “lecţia, dar profesorul nu auzia ni- . 

- mie Gin ce spunea elevul.: Se gândia aiurea. O fi avut, 

„poate, şi vre-un mijloc tainic de a dormi, 

samă? Cine mai ştie! Dormind, nu l-am 

Dar se trezia bruse când elevul se 0 

ție. : E ai 

— Atât? . 

—. Am isprăvit. 
* Zâmbia ironic, şi-i punea notă mică. a 

“Trebuia să nu te opreşti de loc din spusul Jecţiei, pănă 

„nu-ți zicea el „destul“. Atunci îţi punea notă 1 mare. Dacă 

m văzut niciodată. 

pria din spusul lec-. 

fără. să bagi de : 
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iai Prăviai şi el nu-ţi spunea „destul“, tre- apăt, S'o.repeţi mereu, pănă se trezia i misterioasă, şi-ţi zicea „destul“, Altfel, să fi ştiut lecţia dumnezeește, căpătai notă mică, „Cunoscând obiceiul ăsta al profesorului, unii elevi, în- drăzneţi, cari, neștiind lecţia, nu riscau nimic mai mult: decât tot o notă rea, încercau să spună, în vârtejul de: „Vorbe; şi alte lucruri afară cu totul din cuprinsul lecţiei.. Si, văzâna că nu se bag mă și că încercarea lor se 

ăzdrăvănii, pline de risc şi de primejdie. 
- „o. = Mi-adue aminte de un caz, al unui drac de școlar, deș-- 

- tept, dar leneş, care nu învăţa” niciodată nimic. La Isto- rie căpăta totdeauna note mari: nouă şi zece. Dar îi toca 
e mai opria; şi odată am: 

Tgeau cu îndrăzneala până -
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zgomotoase ale uriaşului profesor. Dar cu Bădilescu nu 

- i-a mers așa de uşor. 

LĂZĂRESCU 

"Profesorul de Istorie din cursul superior (L.) era . opu- 

sul celui de la cursul inferior. „Explica“ lecţia şi. 0 „as- 

culta“ real. Dar nu avea nici calităţile — inteligența —.. 

celuilalt. Ştia ca şi cel mai bun elev lecţia dată. Nu era- 

—--chip să te abaţi o iotă de-la ea. Te urmăria vorbă cu vor-- 

“bă. Pentru că şi el o învățase tot vorbă cu vorbă din o 

carte cunoscută, pe -atunci, de- Istorie, tradusă din nem- 

- teşte de Meşotă, după Piitz. Din causa papagalismului lui, 

dracii de băieţi, acum măricei, de curs superior, mă rog, 

îi scorniseră o poreclă: îi făcuseră un nume din forma 

„ augmentativă a lui Pitz, românizându:l, fără tremă. pe w, 

an. Şi, când vor- 
de la rădăcina numelui autorului germ 

biau de el, nu-i ziceau decât aşa... 

Săracul bietul L. era un profesor sârguitor, exact: în 

-tra în clasă cum suna de intrare, nu ieşia decât după ce 

“Suna de ieşire. Muncitor, conştiincios, toată ora se ocupa: 

ori cu ascultarea, ori cu ; „explicarea“. Amândouă părțile 

„orei foarte. serioase, pline. „La ascultare, criteriul era cu- 

_noscut, Buchea cărţii. Nu te ţineai de: dânsa? Erai -pier- 

dut, dacă spuneai prăpăstii. Erai inferiorisat, “dacă mai 

„adăugai, din alte. cărţi, ceva, chiar .ceva- serios. a 

- La examenele de fine de an, cel care învăța toată .Ma- | 

“4eria anului ca un desperat, vorbă cu. vorbă, de pe carte, 

„era bietul profesor. Iţi era mai mare mila de el, când îl 

vedeai venind, în ziua examenului de istorie, slăbit, Li 

ben, ca după o boală. 

Băieţii: mai recurgeau la: trucuri, ca Să înveţe. numai O 

„parte din materie. Era obiceiul.pe atunci că se. făceau bi- 

“lete cu chestii din materia de exăminat, ca să tragă: din . 

'. ele elevii scoşi la examen Şi: astfel.5ă nu se bănuiască ni- 

mic despre imparțialitatea profes
orului. 12 la: punerea îi între-, 

Părilor. 
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NR 
-“ Biletele acestea se scriau, fireşte, de u cinați cu treaba asta de profesor. Şi, prin complot comun, se scriau biletele ori pe hârtie liniată cu diferite linii ver- -„„ticăle, orizontale, ori pe un număr anumit de rânduri în formularea Jor. Se făceau apoi liste de chestiile scrise pe și de cele scrise pe alt fel. Şi, la examei,, . elevul, având voie a-şi căuta norocul, răsfira pachetul de | 
"pe catedră şi alegea unul din biletele categoriei lui de - chestii învăţate. Se: 

 seli, păcăleli; dar a 
"De această. feriei 

| fesor nu folosia ni 

cesta era, sistemul general. | tă, combinaţie meșteşugită bietul pro- mic. El trebuia Să ştie şi deci să înveţe 

La, zeiţa Venus s'a încurcat, a 
„— Venus se zicea la Greci... ă..ă.. Se zicea la Greci... 

ă.. ă... (EL ăăia adesea)... 
Sa 

A lăsat-o încureată, cu 

re Ă » „ad era vorba cu totul - 
de altceva, de-odată se oprește radios, cu mâna întinsă, 
către elevi, şi cu un glas triumfător. Sa a 
TE Ami ă. ă. Afrodita, domnilor! - i 

e fusese Vorba. . , 
„* - ”  L.era Moldovean. Pronunţa vorbele cu acce 

_ 
Pele e nt moldo-- . 

venesc și cu forma lor moldove eaşcă, 
- iu 

nii elevi însăr- 

întâmplau, fireşte, şi buclucluri: gre-
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Odată spune supărat tare unui elev: 

— Iţi pun notă ră. | ti 

Un elev, 'Notara, distrat, se ridică în sus, speriat, și 

răspunde tare: E 

— Prezent! . 

Profesorul se uită la el. 

— Ce te-a găsit? 

— M'aţi strigat. 

— Eu? Pe d-ta? i 

— Da, Notara. 

— Nici n'am gândit. 

— Ba da, aţi strigat Notara. 

— Am zis: notă ră..- 
— Păi, eu sânt Notara. 

_- Elevii, ca să:1 aescurce, îi şoptiră: 

rea. - 

— Notă rea, mie? Da! de ce? 

Profesorul, “supărat: | 

— Stai jos, domnule, am s 
Elevul s'a aşezat jos. nedumerit, 

“ dumnealui ? Ne 

In pauză s'a descurcat quiproăuoul- 

notă rea, măi, nolă: 

pus notă ră  aumnealui. 

it, mormăind: Notara,,. 

4 - 2 , , | 

miş-- 

La Istorie n'am avut parte de profesori “cari să ne | 

„te sufletul, să facă din studiul acesta ceia ce trebuie și - 

poate să fie: un mijloc de educație din. cele mai puternice.. 

„Auziam că la Liceul Sfântul Sava era pE atunci un A 

fesor de istorie, Dragomir, care entusiasma, clasa. Cân 

„ explica el și erau, vara, uşile. deschise ale claselor ce dau, 

Ri în acelaşi coridor, elevii ascultau cu nesaţ, .şi din “ e 

clase, explicaţia cu glas tare a. talentatului profesor. ar, 

„dacă vre-o clasă, avea oră liberă, elevii, în loc să se a - 

să! se joace, se grămădiau. pe lângă ușa” clasei. În care îl 
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nea Dragomir lecţia, „Noi, cei de la Matei Basarab, ascul- tam poveştile astea ca niște minuni de pe altă lume. La noi nu se pomenia așa ceva. Nu se pomenia. la. Istorie. In schimb, aveam la alte obiecte de-studiu forţe didactice remarcabile, 
Bună oară, la latină, la ştiinţele naturale, la religie, şi „Ia altele, . -



me, dă & izolare, în odaia închisă, păzită de zgo 

4 

n 
partea Amintirilor mele despre p 

> 
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PR 
i 

- 

OFESORUL. MEU DE RELIGIE, PREA CUVIOSUL. 

IOSIF NANIESCU) a 

Nu poate fi vorba, firește, de “educaţia religioasă. 
a 

ucaţia religioasă, în strictul înțeles al cuvântului, nu: 

se pute putea găsi atunci în şcoală, cum nu se dă nici astăzi. 

Educa ţia. religioasă mi-au dat-o părinții acasă, în fami- 

"lie, prin exemplul” de fiecare zi,. de fiecare. clipă, al cre-., 

dinţii viei e lor, al fricii şi iubirii lor de Dumnezeu, al evla- 

e 

| 

rioase, profunde, fără paradă şi fără şovăire. Tata, 

mai. al es, care își avea ceasurile Jui “regulate 
/de rugăciu- 

mot turbu-- . 

rător d e către toţi ai casei, şi își avea. cărţile și lecturile: - 

E lui cea religioase, Biblia, Ceaslovul, cu litere vechi, şi Ne du- 

pe copii,. de mici, regulat la piserică, Dumineca, la 

serbăto ri.mari,: “ținându- 
-ne de mână, în tăcere respectuoa- 

s ă, impresionantă 2). 

To cn t ce se putea aa atunci, ca și 

S cţie religioasă, învăţământ. 

ie ra un mare. noroc. când se întâm 

acum, În şcoală, era În- 

- 
„ 

pla ca profesorul de 

A 

„1 Aj juns în urmâ „tiropolit al Moldovet' şi: Suceve ei. 

mai amănunţit; 

2) A m notat-.aceste impresii . din copilărie 
ărinţii. mel. şi: familic.- 

+ 

 



„Ion Găvănescul 
- ” i Oi Ani Isi 
———— 

  

“partea stângă a intrării „Pe Strada Rahovei, colț cu 
"Strada ce ducea Ja Filaret. Aa | 

din studiile clasei“a II-a..
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Sâncii întăia, drept în faţa catedrei, am în minte întipărit 

| ipul bunului, blândului nostru profesor de Religie, cu. 

_ barba lui venerabilă, cu privirea lui luminoasă, pătrunză- E 

toare, plină de bunătate şi evlavie. 

 Explicaţiile lui. erau interesante. Spuse cu voce dulce,. | 

familiară, aveau un efect de liniștire sufletească, de re- 

culegere. Tonul lui blajin înşela pe unele firi zburdalnice:. 

îl luau ca semnul unei slăbiciuni de voinţă. Credeau că se: 

pot sustrage uşor de supt jugul autorităţii. . 

| șoptească între ei. Atunci, Părin 

-diat se întrerupea din explicaţie, şi le atrăgea, atenţia. 

delicat: 

„i 

:— Domnilor! 

Fără să le spună. nimic mai mult, îşi. co: 

„ia, cu adeiaşi dulce bunătate liniștitoare, 

asupra celor uşurei acelaşi efec 

Naniescu iar se opria şi iar, act 

jană:. 
a 

— Domnilor! 
a 

„Cână se repeta mic 

| Părintele Iosif Naniescu, cu un 

„de părintească dojană, în care întra O 

- ironie, le spunea, despărțind silabele: 

— Domnişorilor! 

_ “După care urma, cu 0 poto 

ironie mustrătoare: . 

— Dorani-şorilor.. Şi 

— Domni-uşorilor! Domni- -uşorilor!: 

-Dacă, nici după această încă plajină şi destul de. deli- 

cată admonestare, nu se „obținea liniștea” desăvârşită,
 do- 

rită de înțeleptul profesor, “atunci deodată izbucnia sen- 

timentul revoltei în cuvinte tari, aspre, tăioase, care câ- 

deau usturătoare ca nişte pl 

îndelung înfrânate: . 
: 

— Jigănii! Jigănii! Jigănii!.... 
Aa 

Apărea,. din adâneirile necunosc 

care producea.- 

um cu puţin ton de do- 

ul înc&put al zgomotelor de şoapte, 

arecare nuanţă, de 

= 4 

vită umbră de supărare şi de. 

i apoi mai lămurit şi apăsat: 

. 

ute ale caracterului, 

ontinua explica- 

t.. Atunci Părintele Iosif . 

lesnituri de piciu ale. mâniei 

Incepeau să. 

tele Iosif Naniescu ime- 

ton. ceva mai pronunțat 3
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"„Stăpânul. Puterea voinţii cârmuitoare. Rău-nărăviții cla- :sei. se. treziau asupra realităţii nebănuite.. Supunerea şi “ascultarea erau cucerite, şi pentru present şi pentru tot- . :deauna, 
" 

ide ecouri sufleteşti inexprimabile: 
"— Domrii-uşorilor... Ă 
_— Jigănii! Jigănii... | 
"Moment pe care l-am trăit. 

- Geniul blândeţii, a] iro 
"mustrării “usturătoare, e 
"bită şi temută a dreptul polit al Moldovei Iosif “banca liceului, stând drept în 

niei glumeţe, al dojanei aspre, al 
are caracterisau autoritatea lu- 

“de soarele de răsărit a] şcolii. 

N -A fost: destul un moment ca acesta, plin de nuanţe și. 

ui, milostivului, demnului Mitro- - 
Naniescu, l-am simțit ca elev pe. 

faţa catedrei lui, luminate .
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„te, cândva, din personalul. călugăresc al Episcopiei din: 

Buzău, pe unde a trecut, de altfel, şi S. S. Părintele Iosif 

Naniescu. Şi poate că, astfel, tatăl meu, fie direct, fie 

prin mijlocirea directorului Băltăceanu, rudă cu Episco- 

pul Dionisie, care mi-a pus pe cap coroana de premiant în.. 

_ clasele primare, să fi făcut cunoștință cu părintele Bălă- - 

“nescu şi să-l fi hotărit a se interesa-de mine în primele: 

clase ale liceului,



IV. 

PROFESORII DE ȘTIINȚELE, NATURALE 

NANIAN. 

a . a gi . ior. mi= 
Ca, profesor de Ştiinţele naturale, în cursul în erior, mai aduc aminte de Nanian. Persoana, lui, de un optimism 3 a so. = 1 3 ia să 

pănă la indiferenţă ŞI indolenţă fatalistă, parcă vo 

, . unei: ni de . 
» Ca ŞI geologia, erau pe atunci pietre de moară, instrumente de tortură. | Bietul Nanian, om 

uşureze nenorocirea. 
Cum ne explica el, „Ne asculta şi pe noi „anului, care ar fi pu sinucidere, era Ja el 

ăcea toate chinurile să ne : 
milos, făcea toate. chipurile să n i 

cu cartea în mână, aproape tot di la lecţie. Examenul dela, stârşitu tut deveni pri 

ă, să tragă, din teancul de 
ş -. 5 - ” . - ,, a - 

rea, norocul 'să știe, dar nu-i pune , Ă ca SUE, lei. Subiectul tras la întâmplare. Ii lăs
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câteva minute să se gândească, - să-și aducă aminte mai .:- 

bine, în liniște, îi trimetea să stea în barica întăia, „go- 

lită înadins pentru aceasta. In banca întăia, mă rog, erau, 

doar, supt ochii profesorului. Nu puteau să-şi schimbe bi 

letele, adecă, mai just, nu era nevoie să şi le schimbe, că, 

de putut, ar fi putut în toată voia, fiindcă, în acest timp, 

profesorul ori era ocupat cu ascultarea rândului de elevi 

precedent, ori,-dacă rândul era cel de la început, se ocupa 

cu -altceva: cetia: vre-un jurnal ori se plimba, prin clasă, o 

cu mânile la spate, gânditor și absent. . 

Dar, schimbate între ei, ori neschimbate, chestiile. că 

zute la sorţi erau de o potrivă, de bine venite şi ușor de 

rememorat, nu de alta, dar. pentru că. profesorul - avea . 

grijă să le ajute băieţilor aducerea, aminte, cu-un. mijloc 

foarte simplu şi ingenios: le da voie să aibă fiecare în * 

bancă, fără! nicio jenă, cartea după care învățase. Căci,. 

îşi zicea, cu mult „reson“, dascălul, dacă n'a învățat în 

“cursul anului, n'6 să fie în stare să. înveţe. chestia aceia - 

în câteva minute, pănă îi vine rândul s'o spună. Şi apoi 

şi 'oratorii mari au nevoie:să se uite.pe o hârtie, când ţin 

„discursul, ba și profesorii să se uite pe carte când 1 explică | 

„lecţia. ae . 

Principalul este s'o > înţeleagă. şi să ă ştie s'0 spună lămu- 

rit. Bunăvoinţa „părintească“ a unei astfel de judecăţi in- 

| dulgente: se mai perfecţionă, apoi, şi de iniţiativa inge- 

„_-nioasă a elevilor, cari găsiau, ştiau mijlocul să corecteze 

- fatalitatea tragerii biletelor la sorţi. Aveau semne cunos- 

cute, încă dela alcătuirea. biletelor, de când se scriau, 

tot de ei, pe ce fel de hârtie, 'cu ce fel. de scris, se aflau 

"anumite chestii. La, toate aceste „nimicuri copilăreşti““ nu 

"da atenţie profesorul ocupat cu alte chestii, mai înalte 

şi permanente. | 

Şi, astfel, toate mergeau pertect de bine, în cea mai 

« 

„perfectă organisare de examen a unor studii predate cu 

cea mai... ineptă metodă din lume. 
Nanian, cu o tainică jovialitate lăuntrică imperturba- 

/
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bilă, cu statura lui mijlocie în mers legănat, cu chipul „lui roşcovan, pe care se: răsfrângea beatitudinea î i Si tească a beatei (de la beatus) sale bune disposiţii ha . tuale, trecea prin situaţiile, une ori greutăţile vieţii eu o stoică, dacă nu- epicureică, linişte şi; resemnare, ca: a ar fi putut să:și găsească izvorul inspiraţiei în vre-un sis- tem filosofic, dacă el n'ar 

când î] loviau. Cum s 'a întâmplat î mai banală. n o împrejurare nu toc- 

putere şi să convingă pu- ă din gura Cișmigiului, azi | 
Teatrul Liric, ca să voteze cu Guvernul și să rămână tot 
conservatorii Ja putere, Nanian, cu chipul lui roşcovan, 
i „Veselă mulțămire cu sine însuși şi cu logica, 
Spuse cam aşa, Publicului, pe Șleau: 

pi 
„Domnilor, hoți Sânt şi unii, hoţi sânt. şi alţii. Dar, 

măcar, cei de acum, conservatorii; satu Săturat Tiheralii - 

—
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* lămânzi, când or veni, 'or să zvânte pământul. Așa, mai 

+ 

bine să rămâie mai departe cei sătui, că 1 n'au de ce să 

mai fure atât“, . . _ 

Guvernul, ingrat, după o astfel de apărare, ra mutat 

pe Nanian î în alt. oraş. - 

C. F. ROBESCU ..  —. ” 

In cursul superior am avut ea profesor de ştiinţele 1 na- 

“urale pe C. F. Robescu, fratele lui Alecu Robescu, pro-. 

fesor. de matematici la acelaşi Liceu. Amândoi, oameni cu. 

multă autoritate. - o 

Costică -Robescu .a: jucat un rol mai important î în viaţa, * 

publică decât Alecu. Şi prin. inteligenţa lui și prin 'legă- 

turile lui cu marzele Ion Brătianu, şeful partidului liberal, 

'Costică Robescu a, fost, în timpul războiului Independen: | 

ţii, director general al Poştelor și 'Telegrafelor, post de . 

mare încredere î în acele vremuri. Era un devotat personal * 

al şefului guvernului. şi mai. totdeaună î în apropierea lui. 

Cum a fost atunci câna s'a întâmplat un așa- -zis „atentat. i 

__asuprâ marelui om de Stat. i 

Pe noi, elevii, nu ne interesau raporturile politice şi 

„nici nu ne impresionau. poziţiile de înălțime ierarhică ale 

„situaţiei lui publice. Am profitat totuşi de ele, în timpul 

războiului, când Costică Robescu, ca director general al 

“Telegrafullui şi Poştei, ni-a adus la şcoală: știrea căderii 

Plevnei. - 

Am fost cei dintâi din generația şcolară cari am aflat 

marele eveniment! . i a 

Ca profesor, C. F. Robescu se bucura de un mare pres- 

“tigiu.. Serios, de o rece afabilitate, cumpănit: la vorbă, 

nuânţându- şi gândul doar cu. spirituale priviri şi clipiri 

dese din ochi, simţiai că din toată personalitatea lui radia, 

0 concentrată energie de. voinţă: Fără asprimi, stăpânia ... 

„clasa în, mod natural; prin "superioritatea, cuceritoare a 
po 

a. Dai i 

S
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inteligenţei, a ştiinţei. Nici nu puteai concepe o altă ati- tudine faţă de el, decât de supunere, de respect, | Explicaţiile' lui erau lumini ce străbăteau minţile, le „+ treziau,-le orientau, le organizau. Lecţia lui asupra „cir- culației sângelui“, cu simple desemnuri trase cu creta, la „„ tablă, mi-au rămas adânc în memorie. Le-aş fi putut re-. produce, aproape în întregime, după treizeci, patruzeci 
de ani. Impresia-mi stă-și acum neștearsă în spirit. 

“



„ PROFESORII DE LIMBA -FRANCEZĂ 

  

> 

“LACROIX. | Eta 

“In cursul superior am avut profesor de limba francesă 

"pe: Lacroix. Cu totul lipsit de autoritate, ora lui-era pen- | 

„tru “elevi aproape numai prilej de distracţie răutăcioasă, 

“crudă. Se încerca, bietul om, să-şi facă lecţia interesan- 

tă; şi ar fi. putut s'o facă. Ştia carte. Dar nu era chip. 

Băieţii ori 'vorbiâu - între ei, ori îl maimuţăriau, 

—  Allons, allons, messieurs! îl. auziai "mereu. Iar! dacă, 

“în 'scop de a, le atrage atenţia prin simpatie și de a şi-i 

"- + apropia oarecum prieteneşte; presăra în explicaţie câte o 

anecdotă, câte o glumă, ca să mai râză băieţii și de alt-. 

. ceva decât de el, băieţii râdeau, în adevăr, dar așa de zgo- 

:. motos şi de discordant, că-i pieria. bietului profesor pofta. 

"de a mai glumi. Devenia de- odată: serios, încruntat. | 

o „ Allons,' allons, ! 'messieurs! 

"Dar degeaba. Clasa “râdea mereu, „fără rost, cu excia- 

- maţii. - Ma | | 

Atunci, câte odată, se deschidea uşa şi apărea directo- 

„rul. Se făcea liniște. - 

De apariţia directorului era nevoie de multe « ori. 

„Avea şi bietul Lacroix, ce e drept, multe laturi comice, 

“peste care cruzimea băieţilor nu se gândia de loc să trea- 

7 

/ 

. 

pa
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„că, așa uşor, fără să le exploateze, în folosul trebuinţii lor 
„de amusament. 

Venia, une ori, tuns proaspăt, dar tuns cam negligert, 
cu! scări visibile. Băieţii spuneau că-l tunde nevasta. Şi 
atunci nu mai era hip de făcut clasă, 
“Incepea. unul din fund, tare: | 
"— L-a tuns! : RE 
Şi răspundea, pe rând, unul. din dreapta şi altul din 

stânga clasei, tare: . . . 

„— L-a ras! L IN 
Şi nu ştiai de la-cine pornia glasul. Toţi erau. cu capul „În jos, ci: ochii în carte, Apoi se pornia aproape toată cla- "sa, în unison: - . 
— L-a. tuns,. l-a ras! ' 
— L-a tuns, l-a, ras! L-a. tuns! 
De mai multe ori, » după o măsură de tact, bătut une ori cu picioarele: , : 

i — L-a tuns, l-a ras, I- -a tuns! 
? ă mai zică nenorocitul de Lacroix? 

e, se. încrunta, „se așeza jos, ofta, 
7 

— L-a tuns! L-a vas! 
Ce să mai facă, ce s 
Se. ridica în Picioăre 

roşu la faţă. 
„Iţi făcea milă. Mai intervenia, unii din noi, “către coii- Şcolari, să-l lase, să-l ierte, - 
Era o jale. Dar ce făcea, ce franceză, că, cu: toată 

măcar discret, . 
Avea. o mutră cara 

gace, până la comic. 
când era vesel; era ridiculă. . - Nu, “Sărăcul, nu făcea, 'de profesor public. i In part icular, era de o politeță, de o afabilitate cât se - nţionată,. Şi, dacă nu le-ar fi însoțit şi . de oarecare graţii, ce] puțin de prisos, ţi sar fi părut ce că sânt aproape distinse, IER o. 

Jalea, nu te puteai opri de a. râde, o. 
— 

4 

Mimica, lui, şi când era supărat şi 

pe. 

ăregea bietul dascăl: de E 

ghioașă, făcea niște gesturi 'stân- :



7 
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Dacă însă ca, profesor publie ! Lacroix nu avea, de. loc 

succes, nu din causa neștiinţei, ci a lipsei lui; să zicem, 

„de metodă, în orice caz a lipsei lui de autoritate, apoi, de - 

“sigur, ca profesor privat era foarte căutat. Avea aşa de 

multe lecţii: prin familii şi aşa. de multe: ore. de prepara- 

"ţie, că nu le mai putea . dovedi. Alerga ca un desperat. de 

la, una la alta. Şi chiar alerga: vorba e la: „propriu“; Il 

„vedeai fugind pe stradă. Apoi, de-odată, încetinind 'mer- 

sul; în pas rar, potolit, apoi iar rupând-o la fugă. : | 

Câte odată, se opria să scoată, din buzunarul hainei un 

"pachet cu demâncare. Şi mânca: frumos pe stradă, tot. 
A 

mergând, ca. să nu “piardă timpul. ÎN i: IE 

Acasă, nu avea: când să stea la masă, ca toată. lumea. 

Fireşte că elevii, cari-l vedeau în astfel de situaţii, râ- . 

- deau între ei, povestiau la școală. Şi astă îi scădea şi mai 

mult din. prestigiul pe care riu-l.avea de loc, — de altfel. 

Econom şi muncitor, cum era, trebuie să fi făcut bani. 

De asta, probabil, o fi şi venit în România, unde, cred, 

0 fi fost. angajat provizoriu ca, profesor. a 

"De: la acest: profesor eu, 1, persoial, am şi o bună amin- 

-tire, pentru care îi păstrez o notă de e simpatie şi gratitu- 

“dine. a . E | 

“Dig ce sugestii nu-mi dau bine s samă, mi-a venit rustul- | 

într'o epocă în care nu se pomenia. de studiul limbii en-: 

__ gleze în şcoli, să învăţ, singur, această limbă. Cu profe- 

"sor, era imposibil. Nici prin gând nu-i -mi trecea._N'aş îi 

“avut cu ce să-l plătesc. - 

„Auzisem că Lacroix ştia: englezeşte, ba că da și. lecţii. 

Li -am întrebat într'o zi, pândindu-l în curtea. ștolii, să-mi 

' recomande o carte, după care să învăţ. singur limba en- 

gleză: Cu o extremă amabilitate, repede și precis, mi-a . 

- recomandat: - Lramglais ă la porice des enjants de Ro-" 

bertson. .. 

"Am luat-o numai decât. Mara pus cu temneiiu: să studiez. 

„Avea o procedare. care s'ar. „putea numi directă. | 

A 
+
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: Incepea de-a dreptul cu o poveste, în pnEIezeste, îm: 
părţită în mici bucăţi. Supt fiecare cuvânt era. pus înţe 
sul î ște, şi indicaţia i -l pronun- 

” lesul în franţuzeşte, şi indicaţia modului de a-l p 
ă câ 7 și. 

ţa prin analogii de sunete. La urmă, câteva regule ; orientări gramaticale. Ş | „ caca „Resultatul ultim? M'am ales numai cu limba scrisă, ce tită. Limba vorbită, auzită? Z nt i . . 
a . a . _ U 

profesor.. Numai linguafonul poate să-l înlocuiască, DE ” _ A -. .. . -. d . | 9 

“câtva, cu multă sarguință și muncă străruitoare. atunci, metoda, linguafonului nu exista. ” > A 
. . 

| : , v 

„RAOUL DE PONTBRIANT. . 

. Raoul de Pontbriant, profesor de franceză de la cursul . 
.., * * . . A 4+ ă 

inferior de Liceu, era de altă esență umană și intelectuală, 

„Dar după altă „„„Metodă,. Căci sânț mai multe imetode de a nu învăţa decât dea nvăţa pe cineva ceva... .. “La Raoul de Pontbrian 
- sordini 28omotoase'ca la bietul Lacroix. Dar ordine de „muncă disciplinată toţ 

AU, pe care'l-au avut profesor fraţii mei mai mici. Departe de asta, - e Băieţilor nu le trecea, de sigur, Prin cap să-i facă poz- ne și boroboaţe. supărătoare lui rele distinse, de o nobilă amabili nalităţii lui se degaja un fel de nea, o ţinută, ce Sămăna,. 
imponderabil care impu- Măcar de 

nui, respect. 

tnu se întâmplau, în' clasă, Ge-: 

Pontbriarit.. Din. manie- 
tate serioasă, ale. perso- . 

departe, cu mărtiria 

ădarnică încercare, fără 

, nu se învăța multă franțuzească. .... 

nu era, cum .se vedea, bună oară,
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lămuriri. Era iniţiat în. sfera de pe. atunci” a literaturii 

„române. Se ocupa.cu chestii ide limba. română. Scrisese 

chiar un mare dicţionariu româno-francez, care se“ dăruia 

la premii. Carte voluminoasă, ce făcea impresie, când.o 

„vedeai abia dusă în braţe de premianţi. şi ciudată prin 

unele creări de cuvinte româneşti; bunăoară verbe ne- 

obişnuite "făcute din! substantive: „a scărui de la „scară, şi 

altele: ., 

“In timpul conversaţiilor particulare dela catedră, Pont-. 

priant nu pierdea cu totul din vedere liniştea clasei. Când 

se auzia vre-un zgomot mai persistent, ridica serios ca- * 

pul, privind clasa, şi striga pe nume pe câte un elev. 

-— Cutare.... -Je vous marque! . 

"Se făcea, câtva timp, .liniște.. Dar şi: pe el se vede că-l 

- interesau mai mult subiectele conversaţiilor și câte odată 

discuţiile dela catedră. Ora se pierdea, fără prea mult. 

folos apreciabil. Teşia, încunjurat prietenos de elevi, cari 

a] îl conduceau, cu mulţămire, până la. cancelarie; iar, după 

' ultima “oră, până departe în stradă, 

Locuiă la marginea orașului, în regiunea Filaretului, 

unde avea o casă cu o vastă grăâină. Am fost odată acolo, 

învitat şi condus de un fiu al lui, colegul meu, de. clasă, „ 

un băiet drăguţ şi foarte. simpatic. Pontbriant mai avea 

un. copil mai mare, ofiţer superior, un om de frumoasă. 

prestanță, Care: purta, cu multă eleganţă și demnitate uui- 

forma „gradului său. | 
1 

Raoul de Pontbriant purta în suflet, mândria îndrentă- 

tită a patriei lui giorioase, dar și resentimentul adâne al 

jignirii aduse Franţei, prin. “modul: cum s'a ticluit insi- 

- dios, provocator, războiul franco- -german de geniul diabo- 

lic barbar al lui Bismarck, şi mai ales de resultatele lui - 

Nutria o ură ireductibilă, în, contra poporului german și 

mai ales a Prusiei. 

Se povestia că, odată, v vizitând Domnitorul Carol liceul 

Matei Basarab, şi: intrând în clasa. lui Raoul de Pont- | 

' i , Ş , - , i a
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n 

a pri- 

ridice 

nd cu paşi repezi 

-briant, acesta, văzând în Carol de Hohenzollern numai u German şi uitând că e Domnul Țării Românești, 1- 
mit stând pe scaunul catedrei nemișcat, fără să se 
în picioare. Şi că Domnitorul,: înaintă 
spre. catedră, i-ar fi șoptit poruncitor: 
„— Leve-toil 

- 
"Nici inăcar „levez “vous! - i 
E o legendă, de sigur, pornind dela vre-un fapt, care s'a înflorit, prin fantesia povestitorilor, și nu: se mai știe "la ce se reducea, în realitate. 

7
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„PROFESORII DE MATEMATICI Si 

. Dacă nu-ţi rămân dela profesori anumite amintiri: pre- 

„cise de cunoştinţe, îţi rămân urmele, greu de descifrat, 

ale unor influenţe, des, statornic repetate, "săpate - în în- 

“conştient; îţi rămân formele caracteristice ale întăţișării, 

| ale manifestării: personalităţii; chipul, care te. urmăre; ște 

cu trăsăturile lui cioplite de gânduri stăpânitoare, cu mi- 

mica lui care vorbește: fără cuvinte, şi te mustră, te mân- 

gâie, te ispitește; cu gestul propriu, destăinuitor de a- 

" Qâneimi nepătrunse ale sufletului. Iți rămâne darul lui 

„de a te stăpâni, ori slăbiciunea de a. se „poieni ; în. faţa, 
A 

clasei. 7 

O întâmplare, un incident ori accident memorabil, ce-ţi 

| . desvăleşt=- o întrea gă situaţie a felului de Scot, şi de 

învățare. E - 

| “Un cuvânt de spirit, un îndaran, o procedare, « care s' au 

înfipt ca, puncte de lumină, în memorie. 9 bazaconie, care 

te înveseleşte toată. viața. . ' 

Din toate acestea am păstrat câte ceva dela, profesorii 

mei. de matematici: dela, unul una, dela. altul, alta; dela ă 

unul mai mult, dela altul mai puţin. „ ae 

- E 
. , Di Pa pu



  
„fi fost bun la inimă, dar 

“lui înţepător Supt lumina 

- bursă la Internatul „Liceului Matei 

“Profesorul din cursul inferior, Blie “un om lipsit de importanță ; Scrisese ori "una şi alta cărți în specialitatea sa. Cu 

| 104 zi Ion! Găvănescul ai - 

    

e ELIE ANGELESCU. 

Angelescu, nu era 
tradusese,. ori şi 
elasticitatea de elte, îşi purta pretutindeni, tot- al figurii lui inteligente. Poate o expresia zafiemistă descurajă ti- miditatea, Amintirea mea îmi înfăţi 

mișcări a unei staturi sv 
deauna, zâmbetul ironie 

şcază, însă, surâsul unei: mari bunătâţi de suflet, „L-am avut examinator când am dat concurs pentru o 
Basarab. Mi-a dat o: 

regulă de trei compusă, cu: oarecare. complicaiiuni, îna- 

oprin- 
dintre catedră şi tablă, 

ă, a întrebaţ tare: — Al cui e Copilul ăsta ? N Și s'a sculat „Culat Capul unei bănci, emoţionat, - 
- tata, a Cârui presență ș 

Bucuria ce i-am pricinuit aţ 

Pa, .: , Nici măcar d acă. l-am Când am intra t în gim- 

clasă decât întâia, naziu. . | , 
4 

.
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HARJĂU.” 

Un alt profesor; de care îmi aduc aminte, 'ain cuisul in- 

ferior de Liceu, este un tânăr, de sigur simplu suplinitor, 

nu titular, al catedrei: Hârjău. - 

„Plăcută amintire, distinsă apariţie. Deși tânăr, şi. cu' 

un aier de o politeță sfioasă, atâta respect de sine şi de 

clasă. radia din toate manifestările lui, încât inspira, din. 

primul moment, un sentiment serios de ascultare și supu- 

nere. Imbrăcat totdeauna cu îngrijire, “cu maniere dis- 

tinse de om de lume, bine crescut; intra, în clasă cu mers 

"de o eleganţă naturală, fără afectare, -ca într'un salon” 

Privia clasa cu o privire. de binevoitoare atenţie. Ne plă- : 

cea să-l privim şi noi cu acelaşi sentiment, oprindu-ne 

ochii asupra chipului totdeauna proaspăt ras, împodobit 

de o mustață de supt care mijia, în colţ, surâsul lui plin 

de:o caldă şi serioasă afecţie. a 

A fost primul profesor. care ne-a strigat. la catalog 

punând înaintea numelui domnul. cu serioasă politeţă cu- 

ceritoare: . - i a 

__ Domnul Ionescu..." Bă 

— Domnul Popescu... AN 

privind pe fiecare în ochi, ca la o recomandare de socie-. 

tate şi la 'o recunoaştere prietenească, | ă 

Impresia ce a lăsat această, inovaţie în viaţa “noastră 

- — eram, cred, prin clasa a IV-a —, a fost deo zgudui-. 

toare trezire a „personalităţii, a respectului de sine, a dem- 

nității umane. Ceva cu totul nou.. O. revoluție: în „Tapor- 

turile dintre şcolari și profesor... 7 

. Natură de o delicată sensibilitate, îl vedeara câte 'odată 

roșindu-se ușor, când ieşia să explice la tablă sau când. 

întreba la lecţie pe vreun elev mai puţin pregătit, şi căuta 

să-l descurce, să-l pună” pe cale, fără să-l umilească. Jena 

asta' a lui făcea*să se nască și în elev o stare de: jenă 

pentru situaţia în. care neștiinţa lui îl punea şi pe cl și, 
N
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"pe profesor. Sânt sigur că pe mulți. sinceritatea acestei “simpatii compătimitoare îi durea, mai mult decât o mus- rare... a Aa a 
„Nu l-am avut multă vreme profesor pe domnul Hârjeu, — îi zie domnul, involuntar, prin contagiune imitativă, -— dar, cât. l-am avut, a lăsat în sufletele noastre urme mai preţioase decât toats frumoasele lui demonstraţii mate- matice, care S'au şters din memorie. | 

. 

Dacă n'o fi rămas în învățământ, cum bănuiese, şcoala a pierdut în el o mare forţă de adevărat educator. 

i a ALECU ROBESCU 
i - p po Ă , 

„In cursul superior'al liceul 
Robescu.. ! 

Xâu. Avea uneori con- nd 
ţa repede trecătoare,. ca. 0 rază de: soare furişată din nor; de familiarităţi: sur- 

prinzătoare, păzite totdeauna, strașnic de garda neador-- mită, a severităţii, gata să iea posiție de atac. -
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Ne controla: munca şcolară. Profitam,. întrun cuvânt. 

| Nu avea genialitateă didactică a fratelui său, Costică, 

de Științe” “naturale. Câte odată chiar ne făcea. impresia . 

că lasă unele demonstraţii cam. neisprăvite, cam în- 

curcate. A - a 7 - 

Dar, lucru ciudat: de O încurcătură de acestea se leagă. 

amintirea - uneia din cele mai vii, impresionante, educă- 

toare lecţii de. matematică. : : 

Alecu ! Robescu explica la tablă vinomul lui Newton. La, 

un moment, după câteva, consideraţii demonstrative care” 

se învârtiau pe loc, vedem că rostul raționamentului nu. 

prea înaintează spre. țintă. Alecu Robescu Hu-și pierde. 

cumpătul. Bun actor, şi-a, schimbat- deodată rolul de” pro- 

“fesor ce explică ex cathedra în acela, de profesor «€ ce vrea 

să pună. pe elevi la o încercare, să-i vadă cum ar' judeca 

ei, cum ar raționa: să caute unde e greşala, să găsească 

7 
ei punctul de 'plecare, să se descurce singuri. 

0: — Haide! Să vă văd! n 

“Ne-am ambiţionat. Unul spunea una, altul alta. Ss 

trăgeau conclusiile. Se vedea că nu merge. .Se zvârcoliau - 

- minţile. Se căutau alte drumuri. Până ce, după încordări 

"eroice ale minţii, am ajuns la 'vezultat, Am răsuflat ra-. 

. Gioşi. Profesorul a rămas mulțărit de noi. 

— Ei, vedeţi? Bravo! ..- | 

--Am avut cu toţii impresia că noi am, , descoperit bino- 

mul lui Newton.. A 

: Sa îndeplinit atunci, întâraplător, ceia ce astăzi arta: 

învățământului, — a învăţământului educativ, — reco: 

„mandă ca procedare . statornică, sistematică. Adevărul, să 

nu-l dai de-a gata inteligenţei copiilor. Să-i stimulezi să-l 

caute, să-i pui în condiţii prielnice de a-l găsi singuri. 

Efectul metodei active euristice asupra “minţii nu. se 

mai uită. Rămâne ca. forţă câștigată organic. ' 

„Deşi Alecu „Robescu era, ce : şi "îrate- -său' Costică, din: 
N
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N 

tre profesorii: exacţi, punctuali, se întâmpla aproape re- N - a 7 . e. ai gulat că, toamna, la începutul anului şcolar, lipsia, își lua. concediu. Se ducea, să-și cultive şi să-şi culeagă via „lui dela Focşani. 
„Di locul lui ne trimetea ca suplinitor pe colegul său de la Liceul Sfântul Sava, Alecu “Borănescu. 

a 
- 

ALECU BORĂNESCU 

Era titularul catedr 
“Sava.. | 

Noi, cei dela Matei Basarab, ] locţiitor. temporar al lui Alecu 
„A lăsat, în amintirea tuturor 
ginea unui om original, Situaţiil 
sante, boroboaţele şi poznele b barasante şi replicele desarma 
pre el, sânt fără număr. 

- Se:vorbia că 

ei de matematici “dela liceul Sf. 

-am cunoscut numai ca 
Robeseu, 
„cari l-au cunoscut, ima- 
e hazlii, anecdotele amu- 

uclucașe, apostrofele am- 
nte câte se povestesc des- 

Era, un fel de 
Se povestesc
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matici, Alecu Robescu, un om mititei de statură, îndesat, 

roşcovan, vioi, energic, săver.. Intârzia, în: contra, „Obiceiu-, 

„ui. Aşteptându-l, elevii se distrau, vorbiau tare, săriau pe 

bănci, se băteau, glumiau, râdeau.. Mai. ales,. se repeta. 

jocul lui Millo din: „Paraponisitul“, pe care îl văzusem 

mulţi din noi, în seara precedentă, pe scena, unui. teatru 

improvizat la un circ, construit pe un loc liber, cară unde 

se află astăzi palatul Poştelor. ati 

Cuvintele care se auziau atunci când” dela: unul, când - 

dela altul dintre noi, cu rost şi fără rost, erau: | 

— Apoi bine. e? Frumos e? - Să nu fii paraponisit? 

" Ba să fii. Şi “sunt!” Aa 

Băeţii. imitau pe. Millo, proninână întrebările para- 

ponisitului pe nas... E Ia . 

Tocmai când era nărmălaia mai. mare, și.nu se mai 

| „vedea, în clasă de praf, iacă se "deschide ușa încet, şi intră 

un' om, pe care nu-l mai văzusem. niciodată şi nu știam 

cine este.. Intră, înaintează încet, se opreşte, iâr înain-: 

tează. , Si o . 

Mulţi dintre băeţi nu-l vedeau.. Strigau, râdeau, Tăc-.. 

neau, se alergau, înainte. . 

Omul, cu părul la. ceafă lung, în formă. de chică mică, 

nu zicea: nimic. Se uita, la elevi, şi da mereu din cap. "Cei 

cari îl văzuseră, se așezară . liniștiți .la. loc și se uitau 

şi ei la el, curioşi să vază ce vrea, ce caută. Câte puţin, 

„Şi! ceilalţi elevi, văzând cuminţenia fixă. a celor aşezaţi 

în bănci, băgară de seamă că. un străin a intrat în clasă, . | 

şi că se uită la ei dând mereu din cap, în semn de mi- 

“rare mustrătoare, fără să zică nimic. 

Se făcu deodată mare tăcere, ca în faţa unei minu- 

năţii: Toţi îl măsuram cu privirea întrebătoare. Cine este? 

Ce caută? Ce vrea? 

: Străinul, cum se făcu tăcere desăvârşită, începu pe nas, 

tot dând din! cap: e d. 

- — Apoi bine e?... Frumos e? - 
A 

îi . po 

. 

7 ÎS 

i -
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„Atât a fost. de ajuns, ca dracii „ pe.nas, ca Millo, să: e 

  

a 
ț 

de copii, în cor, şi tot 
omplecteze monologul Paraponisi- . 

Şi sunt! „Și larma; și râsul, şi hohotele, şi balamucul începu din nou, într'un grad şi 
A fost imposibil 

„: ! - 4 „— Apoi să nu fii paraponisit? Ba să fii! 

să mai restabilească liniștea. Boră- . 

„1 Vedeau, şcolarii ziceau încet: bine e? p rumos e?“ Şi râdeau, dar. pe înfundate, „Să nu bage de 'seamă Borăneseu.. : : a v ii 

N 

Ti 
| ua 

.- Mg 

i 
, , 

| ! a , . 
. Explicaţiile lui &rau originale, IE 
La.0'lecţie de Cosmografie, bunăoară: Su NI 
„— Mă: (în loc ae „băeţi“ ori de „domnilor“). Mă, 'soa- 

rele răsare la. Tăsăriț. Şi se urcă, şi se 
c, 

până -ajunge” deasupra capetelor noastre, Apoi, haide- ”
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odată- greşia, atunci stergea spaţiul repede e cu mâna, ca -. 

să refacă alt calcul. A 

Când scria însă la tablă, atunci să fi văzut ce va să 

zică a lucra cu creta. Nu într&buință burețele, ştergea 

tabla cu mâna. Se umplea. .de cretă pe mâini, pe mânecele 

hainei, “pe pulpană, pe. piept.. 'Teşia din clasă mândru de . 

semnele hărniciei lui de calculator. și intra în cancelarie - 

cu aer triumfător.. Nu degeaba, spunea el că numele tutu- 

ror marilor matematicieni începe cu litera B: “Bertrand, 

Briot... Şcolarii. complectau lista cu numele lui Borănescu... 

a A : : Ia 

ata Ea 

“Borănescu, cu sinceritătea lui, punea. pe mulţi în în- 

curcătură, câteodată. - : 

“Vodă Carol, vine, într'un “an; să inspecteze liceul în 

timpul examenului. Găseşte în: clasele din urmă "foarte: 

puţini elevi. Se înființase, “din inițiativa lui V. A. Ureche, - | 

o aşa zisă „fabrică de bacalaurea « „unde se duceau elevii 

din: cursul superior şi se preparau de bacalaureat, avână, 

prin mijlocirea. potentaţilor. „Fabricii, oarecari avantajii _* 

în ce priveşte trecerea claselor. Părinţii făceau tot ce - 

“puteau ca să-şi dea copii la „fabrică“, unde li se asigura, 

în. mai: scurt timp, luarea. diplomei de. bacalaureat. Asta 

golea liceul, în cursul claselor! superioare. . 

Vodă, impresionat de sălile lipsite de. elevi; întrebă: 

„—.-De ce aşa de puţirii elevi?" i 

| " Unii profesori; şi directorul, se sileau să dea. fel de fel 

de: explicaţii şi lămuriri, mai. mult sau mai puţin potri- 

„vite. cu realitatea, pe. care se sileau să o acopere. Dar 

'Borăneseu nu putea să  rabde mușamalizarea asta'a âde- i 

> 

SE vărului. 

i — Să vă spun « eu, Măria Ta, dece sunt așa , de puţini 

a elevi în cursul superior. de liceu... UN 

- Ministrul, Chițu, mi se pare, văzu megru înaintea, ochi- 

lor: o prăpastie se deschidea. se dete încetişor pe lângă 

. . - . , . în 

. . .-



N 

nu spuie,.. a Da - 
„i Borănescu, fără să se întoarcă, îi dete peste mână. 

i 
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Borănescu şi-l trase puţin de haină, ca să-i facă semn să 

„— Ce mă tragi de haină, Domnule Ministru? Lasă-mă să spun Măriei-Sale adevărul, să, ştie și Măria-Sa pentru „ce nu avem elevi în clasele astea de liceu... | „Şi începu să-i spună pe şleau lui Vodă toată istoria cu EX 
"1 „fabrica de. bacalaureat“. Vodă rămase surprins şi ne- mulțumit. E Dă i „Urmarea a fost că: Sau luat măsuri în contra acelei „fabrici“ dăunătoare învăţământului. e 

î 7 r . 
*%* 3 

Un alt moment hazliu, din poznele lui Borănescu. „ Pe vremea, ministeriatului lui V. A: Ureche; căruia îi ' plăceau pompele spectaculoase, se luase. dispoziţia ca 'exa- menele de sfârşit de 'an ale liceului să se țină în sălile - Universităţii, în asistenţa delegaților. ministeriali, aleşi | . din oamenii. de seamă ai timpului. | | Pentru matematici, u 
«Manu, om politic de ma 

Generalul Manu vine 
matematici al lui Boră 

nul din delegaţi era Generalul , 
re suprafaţă, şi importanţă. 

nescu. Se așează -în banca întâia a la care erau :scoşi elevii ca să: facă demonstrațiile, - ebuia să caute, pentru neces 
în „tabla de logaritmi“. tot felul, bietul băiat, învârtea foile: „t „la sfârșitşi de la sfârșit la încep afurisitul ăla de. logaritm, | Generalul Manu, ca să “vin ales că Principalul era calculul ce urma du ” logaritmului, deschide o carte de 'logar de lângă el, şi-i dictează elevului: — Serie, domnule, logaritmul... 

scrie problemele şi să. 
Un elev tr 

ităţile calculului, un logaritm 

ablei“ dela început 
put,-şi nu. putea. găsi pe 

ă în ajutorul elevului, mai 
pă. scrierea, 

ogaritmi. dela un elev 

Se tot chinuia: în 

j 

, 

; 

, fireşte, să; asiste la examenul de. : 

“i pe
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Borănescu, cu mâinile la spate, vine. încet mai aproape 

' de elevul dela tablă, tot clătinând,: supărat, din cap,.mi-. 

vat de neșştiinţa lui, şi-i zice, pe nas, batjocoritor:  : 

— Vezi, dobitocule? Și domnul General Manu ştie mai 

bine decât tine!  . ! a 

| Generalul Manu era un'om cuminte, bun cunoscător 

- „de oameni, cu. amplă şi suplă inteligență. Zâmbi diseret. 

Şi «se interesă, „călăuzină mai i departe, cu tact, calculul 

elevului. i a - a E: 

“Dar pozna, aproape: inconștientă, a ui Borăziescu, a 

rămas de pomină. [ 

De sigur, în cazul acesta, Botănescu,. ma vrut să jig- Ş 

_nească pe Generalul Manu. A fost numai o stângace for- 

mulare a mustrării adresate elevului pentru neștiința lui, 

care a deranjat pe general, făcându-l să intervină, ca să-l 

“scoată din încurcătură. Dar se povesteşte un alt caz în 

"care se vede lămurit că Borănescu ştia să lovească Spi-. 

ritual şi să rănească dureros, până. la: sânge. 

e Sa Da n 

Ma SD A | 

Borănescu era mare șahist. Ii plăcea să joace șah, cu. 

cine găsia, la cafeneaua Fialcovschi, lângă “Teatrul Na- 

ţional, unde îl vedeai regulat, la anumite ore. : - 

- Odată, pe când juca o partidă de şah cu un iscusit ad- 

versar, se adunase, ca de obiceiu, multă Ture împrejurul 

„ mesei, ca să urmărească lupta. Intre observatori erau şi 

| jucători pricepuţi. “Unul din aceştia, nu. se mulțămea să . 

se uite, făcea şi pe „chibiţul“, și „spunea. destul de tare 

- adversarului lui Borănescu, ce mişcări să facă, oprindu- l - 

de la mutările, ce-i păreau greșite. | E 

„ Borăneseu, la început, domol, fără să se “întoarcă să 

“vază cine dă sfaturi, i-a. “spus, în formulă, generală: 

-— Galeria să tacă! _ 

„Galeria“ însă parcă nici nu auzia, Continua.. 

- Borănescu repetă de mai multe ori „pe un ton liniştit, 

+
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"dar cu o nuanţă de supărare şi mirare care creștea, „treptat: e Sa 
. — Mă rog, mă rog. Galeria să tacă! o - Văzâna că chibiţul tot-nu vrea, să înţeleagă, şi plictisit că i se dejudase tocmai un plan de lovitură decisivă, se în- toarse pe jumătate, clătinând din cap, supărat: | — Apoi... galeria., să: nu mănânce -ce nu-i place! Scandal. mare. Chibiţul, care era un ofiţer superior, | isbit astfel ca, de o palmă pe obraz, în faţa, lumii, strigă la el că l-a, insultat, cerându-i socoteală pentru vorbele adrăsate, Se adunase lume şi mai multă. Atunci Borănescu, flegmâtic: - 

— Ce, domnule! Ce 
ţi-am spus? TŢi- 
Asta "te supără 

- domnule, ce nu- 
să joe. . 
"Ce a urmat după asta 

teresează, Hazul n'a fos 

strigi aşa la mine? Ce vorbe rele. am spus să nu mănânci ce nu-ţi place. ? Iaca îmi retrag cuvintele... Mănâncă, ți place, cât îi vrea, şi lasă-mă, îi pace 

» nu mai știu. Dar nici nu ne in- 
t mic, de sigur.



DR
 

ENI II N aa 

> 

5 PROFBSORUL DE FILOSOFIE, 
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N RĂCEANU E 

Am ieşit din liceu cu ideia că rirosofia e: ceva 'ce nu se: 

poate înțelege., .:: ..?. E 

3 „ Invăţam de. pe'o 'carte de Charma, tradusă. $ în româ- 

| meşte, nu-mi aduc aminte de cine) O:cârte abstractă, lip- 

sită de înţeles, fără legătură du puterile inteligenței 

| noastre, cu ce ştiam despre lume, despre lucruri şi oa- 

„ meni. Fără viaţă., o. 

Şi profesorul, "Răceanu, nu se prea: silea so facă mai 

, E înţeleasă, mai interesantă, j A 

"Dar nici nu ne măria chinul mintal. Ar fi putut să ne 

tortureze, să ceară . să învăţăm pederost obsourităţile 

„cărții.. e 

“Era un om- care mi se prezintă. în amintire sub două 

„aspecte: or îl văz râzând, or făcând ochi mari, serioși, în 

"0 expresie: prietenească, demnă. . .- 

"Intra târziu, foarte: târziu, în clasă.. Făcea spirite. Când 

vedea cartea lui: Charma, spunta. râzând: 

_— OCharmă!. : . 

Bra franţuzit. “Din mes enfânts nu “ne “scotea. şi cână. 

vorbea distrat, două-trei cuvinte” de, explicație, — ce ex- 

„plicaţie! — or când He. asculta, scurt, familiar, prietenos,
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" deauna cu: 
— En voilă... ci, E | e | 
Acest ci, era, probâbil, finalul rezumativ al lui merci. 
“Nu ne necăjia cu nimic, Nici cu note rele, nici cu ex- 

“plicaţii pedante, nici cu memorări tâmpitoare. Se amuza 
«de toate. Un sceptic deștept şi leneş. Cu multă cultură: 

"- dar totdeauna cu aer părintesc, superior, isprăvea tot- 

7 

> 
„literară, și modernă şi clasică, _ | 

Ne recita, cu şi fără legătură, versuri din Virgil, din 
Oraţiu, din Racine, Corneille. 

e , pn „e 7 | N a a | | 
Cam tot prin Vremea aceea, sau puţin după, a fost la. 

liceul Sfântul Sava Un profesor de filosofie, care cred a reprezintat în liceu filosofia “în mod inteligibil şi ințe-: resant: Dem.. Laurian, sau Mitică Laurian, cum îi ziceau - prietenii. Un om plin de duh şi 'de talent, scriitor şi vor- - bitor distins, 
Sa . Ziarist de forţă:- (A? scos, împreună cu Ştefan Mihăi: lescu,' România Liberă; la, care colabora şi Delavrancea,).. 

L-am avut și 6u, câtva timp, — puţin, — profesor, dar - 
. - - 1 nu de filosofie, şi nu la, liceu. Ci de literatură latină, la. : Universitate. Suplinea pe tatăl său, marele tribun August " Treboniu Laurian, pe când acesta, era bolnav de gât. Lecţiile lui erau delicioase. Deși ca fond nu se depăr-. 

Norocul acesta l-au avut elevii dela liceul. S-tul Sava. : |
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„ plăcere. 

Intâmplarea a făcut ca la catedra de filosofie a liceu- 

lui Matei Basarab să trec şi eu, scurtă vreme, după în-. 

toarcerea mea, dela studii din străinătate, înainte de a 

ocupa, prin concurs, catedra, mea. dela Universitatea « din 

"ași, N 

Organizasem ore de discuţii filosofice, — în afară de 

„orele. programului oficial; — la care elevii veniau cu 

LE
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“PROFESORUL, DE; LIMBA ELINĂ 

DEMARAT , 

„AI obiect de studiu, din care nu m'am ales cu nimic 
„din liceu. Şi 'aşa am rămas toată, viaţa. 

_Profesorul Demarat, era un om deștept, fin, spiritual. _ - Şi, judecând după, câte ne spunea din filologie, la Liceu, "în anul Ge limba elină, era învăţat, desigur. Aflam dela „, €l formule savante pentru explicarea formării cuvintelor -grecești din limba sanscrită: Eimi, din asmi, ete. Şi când venia, la examene, câte un asistent mai erudit, şi ne scotea, pentru demonstraţie, pe unul care se putea. . produce în iod onorabil, era un spectacol impresionant . de savantlâec filologie dat de niște elevi. de liceu. n. Aşa de mult ne deprinsesem-cu felul ăsta de transfor-. mare a unor cuvinte din altele, cu regulile trecerii unor . - 

. 

„ ba şi nu 
orice.limbă, în oricare altă. limbă, Ne 'amuzam, Dar, vorba e, greceşte: n-am învăţat. Limba lui Sofocle, .
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“Amintiri, o 9 - 
. 

Euripide, Platon, Aristotel, mi-a rămas 3 afară, din cercul: 

Şi, ce mă miră, e că n'am simţit nevoia să i repar, ulte- : 

- rior, lacuna, N'am prins “gustul ce dă impulsiunilor. dorul 

- de înaintare. Scurtimea timpului, puţinătatea orelor, ne- 

ajunsuri de metodă, toate astea n'au. fost: biruite de un 

entusiasm idealist, care să rupă vălul ce acopere frumu- - 

seţile neperitoare ale clâsicismului elin; și Să-ţi deştepte. 

“ în suflet râvna nepotolită de a le cunoaște, de a te apro- 

pia de ele, învingând toate greutăţile. 

"- Ca om de spirit, ca bunătate de suflet, Demarat . ne- a 

lăsat plăcute arăintiri.. . 

Mai târziu, când liceul s'a mutat în localul lui propriu 

“din Labirint, el. a fost director. Găseai la el totdeauna. . 

” sfat înţelept, prietenos, şi era tot aşa de gata la o glumă 

veselă, la o replică promptă de floretă, cu sau fără vată_. 

„la vârful ei ascuţit. Asta şi în clasă, și în lume. 

_Unui elev care venise la catedră să se plângă că i-a 

scăzut nota, şi. care își preciza situația: o ÎN pa 

— Maţi făcut din cal măgar... i 

Ii răspunse repede, cu -un râs de capră: _ 

— He! He! He! Vezi că nu știu dacă ai fost vreodată 

su 

„Cal, Se . , , ,
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+ PROFESORUL DE LIMBA. GERMANĂ - 
, 5 - “COMĂNESCU 

„In liceu, pe vremea: m 
“mana și italiana. . pi 

„M'am înscris să le urmez 
congenital al limbii române, 
limbi aşa de deosebite, în 
congenital al limbii române 
metode lipsite total de spir 
advocat care ştia bine ne 
clasă, -era nefolositor şi ri 
ture reguli gramaticale, până și simpla enumerare a for- melor articolului după gen: der, die, das. . - N'a fost chip să rezist. Am dat bir cu fugiţii, fără să „mă hotărăsc, măcar să învăţ şi limba 
fesor, cum am. făcut cu limba engleză Uşor: nu aş fi avut. de lu 
pronunțare și cu ac 
fici, care fac imposibilă învăţarea, li ajutorul unui profesor. 

ea, erau obiecte facultative ger- 

s'au adăugat greutăţile unei 
vocabule şi, sintaxă, de felul 

„ Sau adăugat greutăţile unei 
it pedagogic. Profesor era un 

mţește. Dar, .cum proceda în 

- Si ar fi fost mai 
ptat cu greutatea nuanţelor de 

mbei. engleze; fără 
: „A -. 

tate, va trebui să'mă duc 
studiile, în străinătate, şi a- 

pe amândouă. Dar de una din 

dicul, declama cele mai elemen-: 

el caprițios tradiţionalism al ortogra-. . 

germană, fără pro-. .



' 
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nume chiar şi tocmai. în Germania. Dar chiar de aş > fi 

ştiut viitorul, tot n'aş fi rămas. să-mi pierd "timpul. la. 

orele plicticoase de. „tâmpenie ale: advocatului care, îşi. 

„exercita, pe gramatica limbii germane, arta declamaţiei . 

„de. care” avea, nevoie la barou şi la juraţi.. 
4 . 

Dacă aş fi avut norocul să învăţ, într'un fel or altul, | 

cât de puţin nemţeşte în liceu, de câte neajunsuri aș fi.. 

fost scutit: în drumul predestinat culturii mele! : > 

Mai întâiu n'aș fi avut din partea lui Anghel Deme-. 

triescu,. când s'a hotărit trimiterea mea ca bursier. la 

_ TJniversitatea din Berlin, acea notiță răutăcioasă, scrisă 

“în ziarul „Națiunea“, unde, chipurile, eram şi'eu acolo 

un mic colaborator: că Statul mă trimite în Germania. 

„la icre verzi“ „ fiindcă nu cunosc limba germană. Şi cu 

toate că îi eram drag” şi ţinea la mine — ba poate toc- : 

„mai din cauza asta — făcea prinsoare și mă asigura, că. 

n'o să pot: “lua doctoratul. la Berlin, şi, dacă l-oi lua, el 

îmi pune chipul la icoană şi se închină la mine. Vorbea; 

„din experiență şi în cunoștință de' cauză! Fusese prin. 

“Germania și văzuse la Lipsca, ce pretenţioşi sunt: nemţii. 

cu profesorii lor, pedanţi. Nu m "am speriat de fatalitate.. 

M'am supus lui alea jacta est. Şi nu-mi păre rău. Profeţia. | 

lui „Anghel Demetriescu nu s'a izvodit. + 

Dar numai eu ştiu ce nopţi de muncă istovitoare mi-a 

"mistuit învățarea grăbită și intensivă a limbei din care: 

nu pricepeam o iotă. O jumătate de an a fost un “chin care 

mă făcea să mă gândesc cu părere de rău că mam avut 

mai multă răbdare și stăpânire de sine, să-mi ţin capul 

„Sub loviturile ciocanului declamator al advocatului, care: 

. 

striga cât îi lua gura der, die, das, ridicând extasiat ochii 

în tavan. 

Când, după un semestru de câinească trudă canonită, 

fără profesor — că n'aveam cu ce-l plăti — am crezut: 

N 

y .
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K - - ! - că mă pot încumeta să asist mai des la cursuri, m'am 
concentrat mai special. și am urmărit mai regulat pre- 

„legerile lui Zeller, de istoria filosofiei grecești, fiindcă a- 
vea, ca text scris şi tipărit pentru acest curs, un com 

- pendiu (Grunâriss). rezumativ al marii lui Istorii a filo- | 
„Sofiei greceşti; şi la prelegerile. de Istoria artei Vechi, . 

» „tinute de Ernst Curtius, în Muzeu, fiindcă vorbia rar, re- 
petând cuvintele şi arăta, totdeauna, numindu-le, chipurile în ghips pe cari le descria: un fel de învățământ intuitiv „ şi Girect al limbii. | Mai | 53 „Si ce făceam, ca să-mi uşurez înțelegerea, prelegerilor „lui Zeller? Căutam în manualul rezumativ titlul viitoarei lecţii, şi dedesubtul sau deasupra, fiecărui cuvânt scriam | - după dicţionar înţelesul lui pe românește. Desigur, profe- sorul: nu s6 servia în expunerea, cursului: tocmai şi numai de acele cuvinte. Şi le întrebuința, în altă legătură. Dar mie tot îmi folosia învăţarea aceasta a vocabularului fi- losofic. a po 
"Dar ce chin! Odată întâlnesc în textul german cuvân- - „tul sogen. Il caut în dicţionar, nu-l găsesc. Il caut în altul „mai mare, tot nu-l găsesc, Mi-a fost ciudă, şi ruşine şi am râs singur, de mine, când am aflat că acel cuvânt, nu.e un cuvânt întreg, e o prescruitare din sogenannt, 

ţionar. . Sa | 

care, fireşte, nu se:pune în die SR | 
Pi 

, 
at oua. 

Nu mai spun câte boaţe şi boroboaţe am făcut şi păţit - câna “m'am hazardat la început, să-mi formulez gândul Şi dorinţele, în nemţește, 

"a î. S



PROFESOR UL Da LIMBA TAL 

GIOVANNI L. FROLLO” 

Profesorul de italiană, cealaltă limbă străină faculta- 

tivă, pe atunci, în liceu, Frolllo, era 'un om de mare, vastă.” 

şi adâncă erudiție. | . as 

Un adevărat. „învăţat“. Dar, pe: cât de învăţat, pe atât. 

de modest. Şi de:o delicateţe de simţire şi: de simpatie 

„umană, - că se punea, dela început, la nivelul celui cu. 

care vorbea. ! a E 

Deşi. foarte apropiat şi familiar, or cine simţea că se. 

află. în faţa, unui om superior. II iubeai cu respect. Ţi se 

impunea prin sinceritatea interesului re punea în tot ce a 

„vedea; că poate să-ţi fie de folos în lămurirea și.  aprofun-, 

darea culturii tale intelectuale. .: 

Se apropia intim de tine, când îţi vorbia, și vorbia po- 

„ tolit, clipind mereu și des Gin ochii lui de miop, cu oche- ă 

lari, - | Se | . A 

„Am, prins drag de limba italiană, nu numai pentrucă 

era o limbă înrudită cu limba românească și uşoară şi. 

frumoasă, ci pentrucă ne da putinţa să. înţelegem: cuvân- 

tul profesorului. nostru. superior. Şi ara: prins admiraţie 

de literatura italiană, nu pentru — şi numai pentru —.
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înalta ei valoare estetică şi filosofică, dar pentrucă tre- 
cea în mintea noastră prin mintea, clară, luminoasă, gân-. : 
ditoare, erudită, a dascălului nostru, de o eminentă orien- 
tare şi atrăgătoare elocvenţă familiară. Su 

„De altfel, n'a trecut mult şi Frollo, impunându-se tu- | turor prin 'aloarea lui culturală superioară, împodobită ă 
de o demnă, modestie, care nu făcea umbră nimănui, ci - 

“ numai lumină tuturor, a fost găsit potrivit să fie ridi- 
cat la o catedră a Universităţii, înzestrat cu daruri me- „nite a o ilustra, * e 

cunoaște-: 
„Divina Co-. 

tele, partea 
a Rimini, care se. termină 

j Dela, el mi-a rămas, în învăţătura din liceu, rea pe de. rost a unor Pasagii ilustre din 
medie“ a lui Dante. Pot recita şi acum, între.a “cântului închinat Francischi q 
cu versurile: 
E entre che. Puno spirito gueste disse. i Laltro piangea si che di pietade  .“ Io venni men cosi comid morisse 

"E caddi, comme corpo. morto cade. Celebre, versurile din urmă, 
topeic. Pa 

“ 

și prin efectul lor 'onoma- 
7 ” 

In practică, limba, italiană mi-a servit, firește, la lec- tura cărţilor şi ziarelor ce-mi cădeau în mână, sau le cău- tam spre consultare. a a 
In raporturi de convorbir 

câteodată, când vizitam Ita 
| E | Şi atunei, tocmai marea apropiere a limbii! italiene cu cea românească am văzuţ că ridică unele greutăţi şi duce 

5 , , + . ie 

<, mai puţin şi mai rar. Doar 
lia. ie 

tel, că focul s'a, stins, nu arde în sobă, Am făcut în minte între Darea. simplă. Dar nu eram 'si- N
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gur cum se zice arde. Ară făurit un cuvânt, închipuit din- | 

tr'un cuvânt german şi:i-am spus: 

— II fuoco non brene. - . E 1 

Nu m'a înţeles. I-am arătat, soba: - 

„— A! îl fuoco non arde... E 

— Da, i-am răspuns eu râzând, direct pe româneștc.: | 

Focul nu arde. E „i 

Dacă i-aș fi vorbit dela început românește, m'ar fi în- 

ţeles repede. * o a 

Acest caz. de înţelegere, între un român şi un italian, 

„care. vorbeşte fiecare în limba lui, mi s'a întâmplat odată, 

“tot la Roma. - n 

Doi mici lazzaroni, care voiau să facă pe , „ciceronii“, 

„se ţineau după mine să-mi dea explicaţii şi să mă con- 

„ducă prin Roma. N'aveam nevoie de' ei, şi nu știam cum 

să mă scap. - “ 

Ă Am vrut: să-i. plictisesc, vorbindu- le româneşte. 

_— Cum se cheamă strada asta? i-am întrebat. 

„Şi ei deodată, repede, pe italieneşte: - 

.— Questa strada si chiama... 

Fiind vorba de un punct de cotitură a unei i străzi unde” 

„voiam să mă duc, le-am spus: Aa 

_— Nu se vede, — tot pe românește. . 

Dar ei repede, pe italieneşte: 

— Si vede, si vede, signore. 

A tr&buit să le dau ceva, și pentru deşteptăciunea or, 

. 

şi pentruca să mă lase singur. 
4 

 



PROFESORUL DE DESEN: 
00 ZAMBIROBOLI Da 

_ . . 

„In sala cea mare despre stradă, 
liceu, îmi ies lămurit în minte profesorii Ion Bădilescu „de l. latină, B. S. de Istorie, Zamfiropol de .caligrafie şi. desen, Elie Angelescu de-matematici. ae | ” De ceilalţi profesori se vede. că nu s'a, legat nimic par- “ticular, nici ca, metodă, de dascăl, nici ca procedare impre- 'sionantă. de; educaţie, nici ca „fapt divers“, . De Zamtiropol, profesorul d 
asociat amintirea vocii lui s 
fel de dramatism ciudat 
mare. : De ai 

în timpul clasei 1-a de 

/ . 

ăzut odată plângând, 
acrimi -ne spuse: 

Am fost foarte mirat când l-am v cum aintrat în clasă. Printre 1 
— A 'murit marele Heliade-Rădulescu, copii! .... Numele de Eliad îl ştiam din clasele primare dela, Bu- 

școlar. Nu auzisem însă că, îi 
» ȘI nu înţelegeam dece nu-i zice cu- 

. 

i din Buzău şi mă surprindea. . Aşa „marei 

PE 
e desen și caligrafie, sa. 
onore și declamatoare, un. . 

în cel mai: mic sfat, gest, che- . 

-Rădulescii. “Mai ales nu înţe-. - 
caligrație din Bucureşti, plân: : 

să fi fost oare acel domn. '.
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revizor şcolar Eliad, care a venit de câteva ori la şcoală „Ja noi şi, când venia sta liniştit pe scaun, lângă catedră, - tot: clipind din ochi. şi mustăcind din „mustăţi? Curând am aflat însă să-e vorba 'de un alt Eliad, care” se chiamă Bliade-Rădulescu,. şi de care eu nu auzisem încă până atunci nimic | a "Şi.am văzut că ăsta trebue să fi fost în adevăr aşa mare, fiindcă ne-a dus pe toţi Ia, înmormântarea, lui. Şi | nu numai pe: noi,. cei din clasă 1 dela Liceul „Matei-Ba- sarab'“, dar toate clasele dela acest liceu, ba, chiar toate şcolile din București. 'Tot Podul Mogoşoaei (Calea Victo- riei de azi) era plin dela capătul despre Dâmboviţa Până la şosea, de rânduri de elevi, de profesori, de tot felul de 5 oameni... | | a “Si nu știu cum am pătruns noi câţiva elevi — poate ne-am dus mai -devreme — chiar-în curtea Bisericii Ma- vroghehni dela Şosea, unde a fost îngropat „Marele Eliade- Rădulescu“, Şi am fost destul de bine așezat, ca să pot vedea — poate şi auzi, dar nu ţin minte — pe Ministrul “Tnstrucţiei de atunci, generalul Christian Tell, ținându-și „discursul: Şi mă uitam mereu, hipnotizat, la acest mi- nistru, care tot timpul cât a vorbit, a clătinat mereu din „cap. Şi n'a încetat de a clătina din cap, nici după ce a isprăvit de vorbit... MR - ŞI îmi ziceam în sinea mea, că așa - fac Miniştrii: de "Instrucţiune când v rbese la înmormântarea oamenilor . mari, > a a . 

, 

. 
Acum începeam să cam înţeleg de ce a plâns Zamfiro- . "pol, când ne:a spus că a murit „Marele Eliade-Rădulescui'. | După aceea, curând, am mai 'găsit o explicare, specială - pentru dramaticul profesor de desemn și caligrafie. Zam- firopol scrisese o poemă eroică, o epopee, în versuri, ins- „.. Pirată de. războiul franco-german: Franciada. 

> „(Ce bubue și tună cu atâta ne-încetare?,.). ; 
- _ 

> 4 i; .
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Şi se spunea că, i-o citise în mânusecris lui Heliade, care 

poate i-o fi şi sugerat-o, şi că acesta i-o. revăzuse. 

  

„Am făcut haz, mai târziu, de impresia ce-mi lăsase 
Generalul Christian Tell, cu.datul lui din cap, ca ministru 

în timpul Giscursului său la mormântul lui Heliade Rădu- 
lescu, când am auzit ce a spus Cuza-Vodă de el, lui Co-: 

gâlniceanu, care îl recomanda să-l facă ministru: 

— să-l fac ministru pe Tell?:Ia vino încoa Mihalache. 

Așşează-te colea pe scaunul îsta... Aşa... Şi acum, dă din 
cap. 

Cogălniceanu dete din cap de câteva ori, şi se opri. 

— Nu te opri. Mai dă... - . 

| Cogălniceanu mai  dete de câteva ori din cap, : şi iar se 

opri. 

— Mai că, mai dă, Mihalache. ă 
 Cogălniceanu iar mai dete de câteva ori. şi iar se „opri... 

— Mai dă, mai dă mereu, Mihalache. --:  .î. 
— Nu mai pol, Măria-Ta. Am ameţit. - , 
— Apoi vezi, Mihalache? Tu ai at: din cap numai | 

"câteva minute, şi zici că ai aimeţit. Şi-mi recomanzi să .. 
fac Ministru pe Tell, care dă mereu din cap, toată ziulica? 

Alte asociații de idei cât de- depărtate şi de streine de: 
activitatea profesorului. meu de desemn, Zamfiropol, nu. 
mai am. p . 

V >
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PROFESORUL DE MUZICĂ 

- „ OPRESCU 

| Profesorul nostru. de muzică, Oprescu, beteag de un 

ochiu, om bun de altfel, ne învăţa să cântăm solfegii fru- 

mușele.-Le cânta el, și noi după el. A 

Ne punea, chipurile, notele de muzică înaintea noastră, 

ori le scria mare pe tablă, or 16 aveam copiate de noi în 

caete, or în vreo rară cărțulie de cântece. 
Şi le descifram pe note, tot după el. El cânta cu nu- 

mele notelor, do, mi, sol... Şi le cânta apoi, punând, în 

loc de.note, cuvinte. Şi noi îl imitam. Memoram, asociind 

sunetele melodiei, legate mecanic în succesiunea, lor repe- 

„tată cu numele notelor, cum asociam apoi, sunetele me- 

lodiei cu ordinea logică a cuvintelor din poezie. 

Cine ţinea minte numirile bizare ale notelor, în ordi- 

„mea, lor succesivă asociate exact cu sunetele lor corespun- 

„Zătoare din melodie, şi le cânta ţinând ochii pe foaia de 

note misterioasă, şi bătea tactul cu mâna ori cu picio- 

rul, şi făcea pauzele 1a timp, avea perfect aerul că citeş- 

te muzica notelor. Dar din cântarea lor nu înțelegea și nu 

- învăţa nimic, ca lectură 'muzicală. 
Dacă star fi-pus aceeaşi bucată muzicală sau acelaș 

solfegiu înaintea elevilor, fără să li se spună cum se chia- 

: 9
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-- mă, despre ce este vorba, şi fără să li se vină în ajutor cu 
un început de cântare, nici unul n'ar fi putut descifra 
nimic din ieroglifele inpenetrabile pe cari, cu o zi mai 
înainte, ştia să le cânte așa de exact, pe de rost, | 

A! Dacă ar fi întonat profesorul numai câteva sunete 
şi note dela început, acestea ar fi tras repede tot restul - 
în memoria, „muzicală“ chinuită a copiilor. Cel mai sim- 
“plu solfegiu scris cu note și cu semnele obișnuite pe por- . 
tativ, rămânea, o taină, indescifrabilă “pentru noi. 

Succesul meu la muzică se datora memorării notelor 
cu sunetele lor învăţate din cântarea, profesorului, se da- 
tora unei bune urechi muzicale, care mă făcea în stare, mai târziu, să prinz melodii complicate din operă; şi se „mai datora, unei voci frumoase. o , Toate astea le spunea cui elogii profesorul de muzică, încântat, a | 

- * Dar încântarea şi aprecierea, lui nau 
învăţ muzica, în marele sens 'al citirii: 

„ Deacesa, darul acesta pe care totde N „la eine îl vedeam, mi-a lipsit în. urmă aproape total; cu . _ toate unele încercări ale mele, tardive şi sporadice, de a-r căpăta. Şi lipsa asta am simţit-o toată, viața, ca .o lacună supărătoare în cultura mea. p... Ă 
e . . Fă . . . - 

notelor. | 
auna l-am admirat, 

e 

Metoda, profesorului meu de muzică am constatat; în urmă, când eram inspector Şcolar, că. era aproape gene-. „Tală. Şi cred că mai durează şi astăzi. | | A Cunoscând procedura şi rezultatele ei, din experienţa mea. școlară, am căutat să o corectez, pe'cât se putea, în învăţământul rnuzicei, întâiu ca inspâetor, dând. sfa- turi, arătând defectele. Apoi ca Director âl „Seminarului. Pedagogic Universitar“, . ae ia 
Lipsa intuiţiei: pedagogice în predarea. muzicei, am vă- zut-o, cu ocazia inspecțiilor, şi în alte cazuri, . -.. -. 

ajutat la; nimic să Dă
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Notez unul: trierea elevilor după voce, nu. ca „soprani, 

altişti, ete“, ci pur şi simplu: dacă au sau nu au voce. | 

Un spectacol.foarte obişnuit, aproape: general, când - 

intram într'o clasă de muzică, era: elevii despărțiți în 

două categorii, una cu elevii care cântau, şi a doua, în 

„fund, cu elevii care nu cântau. | 

— Voi, "dece staţi acolo retrași şi Tu cântaţi? “ 

— Noi navem voce, Domnule Inspector. 

— Cum n'aveţi voce? Sunteţi muţi? Văd că vorbiţi? 

— Sunt unii din ei care au vocea în schimbare, îmi ex- 

plica profesorul. | - | | 
— Bine, dar ceilalți? . 

— Alţii n'au nici ureche, Domnule mspectot, îmi adau- 

"ga uneori câte un maistru. 

_— Sunt surzi?... a 

— Ureche muzicală, vream să. zic, se. înţelege. 

— Ia, să vedem... scoate pe unul care n'are ureche mu- 

zicală. După ce îl cunoşti? 

— Nu poate să facă gama. 

— Încearcă. - : 

Profesorul începea: do, re, Miaee 

— Zi după mine, Ionescule, 

Do... Se 

- Elevul zicea, do, dar sunetul era al lui mi, sau al altei 

note. | : 

— Repetă, insistam eu. . 
Acelaș rezultat. 

— N'are ureche. “muzicală. Na , prinde sunetul, Dom- 

nule: Inspector. 

„2 — Bine. Tncearcă altfel. Incearcă 0. gamă cu do, dela su- 

„netul emis 'de elev, ca pentru do, dar care în realitate, 

“cum ai început D-ta gama, nu e do, e mi, 

Zi-i şi D-ta, do lui mi, și mergi înainte cu: gama până 

la sfârşit. Să vedem, merge? - 

A mers.
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——.- 
— Acum coboară-te dela do de sus a] gamei asteia im- .. provizate, în jos, până la do, şi apoi mai în jos până la nota primului D-tale do, care acum e mi. — A mers? A vers, oo 

Sa — Acum. Urcă-te din nou în Sus pe o nouă gamă, în- cepând dela mi al gamei a doua, dar zicându-i do, ca în- tâia dată... Merge? | i „— Merge, D-le Inspector. 
A — Să se mai repete Încercarea gamei găsite astfel... Ei, merge?. Face gama elevul? 

| „— Aşa, o face, i — Prinde sunetul? Are ureche? — Are, î o 
— Dar voce? 
— Văz că are... 

i, rugam pe. profesor 
cifreze singuri bucata
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'— Ia vezi! Ce notă e asta? Uită-te bine la ce loc se gă- 

“seşte pe portati „Ce valoare are? - | 

Când s'o traducă, în sunet corespunzător — nimic, 

Falş! "Maestrul, fără voe, intona, cum era deprins, supă- 

rat pe elev. Elevul repeta, ca şi cum s'ar fi trezit. Dar 

mai departe, fără ajutor, nimic. | 

Câteodată, puneam să se scrie pe tablă un şir de. note, 

ca un mic solfegiu elementar pentru începători, deşi ex- 

perinţa se făcea uneori la o clasă mai înaintată. 

_— S'o descifreze acum elevii singuri, fără ajutorul pro- 

fesorului. . o | , 

'Tăcere. ÎN 

— Să încerce un elev, să încerce altul, să încerce cel 

mai bun. | 

Nimic. 

Maestrul, în faţa, muţeniei muzicale a clasei, rămânea 

uimit, nedomirit, revoltat, el care a descifrat c cu elevii 

bucăţi grele... . . 

In cancelarie, îi explicam greseala metodei, şi cum tre- 

bue să procedeze. |
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7 

„ PROFESORUL DE GIMNASTICĂ 
Ma MOCEANU 

Moceanu, un transily 
serioasă, a fost o ilus 
țară, o. 

Chipeş, purtâna o chică „de voinic, puţin legănat în 
trupului, eu elegante săltături armonice ale forței. Vedeai în mersul 1ui nu numai ritmul puterilor unui corp de gimnastie i urn 

ănean. cu. înfăţişarea simpatică, 
traţie a catearei de Gimnastică din 

potrivită 1a ciafă, avea un mers 
echilibrul formelor atletice ale
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răspundeau la, salturile şi mișcările graţioase şi voinicești 

ale celuilalt. * . | | 
Adevărate creaţii ale artei coreografice. - 
Pe acest atlet al gimnasticei şi poet al euritmiei jocu- 

lui l-am avut „maistru de gimnastică“ în liceu. 
% 

| Despre partea gimnasticei, în care Moceanu era în ade- 

văr un „maistru“, eu n'am prea profitat în liceu. 

Sala de gimnastică, nu e vorba, era bogată în tot felul 

de aparate. Erau și paralele, şi fus şi trapez, şi cal de 

sărit pe el şi peste el, şi scară de urcat în mâini până sus 

în tavan; Şi afară din sală mai era, în curte, o prăjină 

„înaltă, să te urci, „cu mușchii „praţelor şi ai picioarelor, | 

- până la Cer. - 

La niciunul din aceste. aparate nu m'am ilustrat, n'am 

făcut nicio ispravă. Eram mediocru, chiar sub-mediocru. 

La unele, ca la prăjină, la cal, la trapezul sburător, nici 

nu mă încercam. Puțin la paralele. Şi aproape atâta tot. 

Dar la ce mă distingeam și căutam să-l imit pe: „mai- 

stru“, era la dans. La dans nu mă întrecea nimeni. 

Ajunsesem să execut, singur, multele, variatele şi com- 

plicațele figuri. ale Romanului — fără, a mai. vorbi de 

acelea ale Bătutei, mai puţine și relativ mai simple — 

cu tot rostul succesiunii lor, neîndrumat de nimeni. 

Asta m'a făcut să trec odată, la un sfârşit de an, exa- 

menul de gimnastică, în mod miraculos. 

“Eram în sala de gimnastică, — din care se scoseseră 

afară aparatele, pentru. examen în aer liber, — cu mai 

„mulţi. conşcolari, cari îmi ceruseră să le arăt cum se 

joacă una din cele mai grele, dar şi mai. frumoase, figuri 

ale „Romanului“: Imgpletita.: 

Şi eu, ca să le fac plăcere, am executat de câteva ori : 

figura aceasta, după dorință lor. 

„Deodată auz din uşa sălii 0 voce strigând « cu ientusiasr: , 

— Brave, Găvăngscule, Ra _ 
4,
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- atrăgătoare. 
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- Era Moceanu, care, fără să-l y edem, venise, nu știu Pentru ce, să, intre în sală, şi se oprise în prag să pri- 

Natural, pentru îndeplinirea scopului educaţiei fizice complecte, numai Simr astica' şi danţurile nu erau dea- Juns. 

- - 
gat, cu timpul, jocurile şi sporturile. icau şi înainte, Unul din ele, vechiu, » Încă pe câna era primare, jucat de 

local de Şcoală, | 
| | Imi plăcea. fra interesant, antrenant. L-am jucat şi eu câteodată, -mai târziu. Avea o tactică şi stratagemă € 4 

, în curtea aceluiaș 

1 „Luarea parolei“ dela Srupa adversă. Prinderea şi des- 
robirea, prizonieriloy, Lupta, şi alergarea pentru seoate- 
reâ prizonierilor şi atingerea“ apărătorilor. Multă viaţii 
de mişcare şi atenţie. 

| 

e, ca „Poare Ceeace s'a adă . e UBat nou în programul exerciţiilor fizice 
in şcoâlă, au fost apoi “sporturile, Nu se prea făceau în 

timpul meu de liceu, SE | Au fost în să, câteodată, orga tă dreaptă“, 

a“, bunăoară, şi altele. 

/ 
ÎN nizări interesante de „lup- 

3% % Ceeace m'a Preocupat 
- reflectat asu 
a fost întreba 
zice variate, 

Li 

be mine, maj târziu, când am „2. Scopului și mijloacelo educaţiei fizice: fă. CUT își ating toate aceste” exerciţii fi- - 
acute ny i în anumite zile şi Ore pe săp- 

p ,
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tămână, scopul întăririi sistematice a puterilor ş şi agerimii 
„corpului? Ă 

Educaţia este opera unei acţiuni de continuitate siste- 
matică, îndreptată treptat, îndelung şi hotărit către o 
ţintă clară. 

- Pot duce acele exerciţii, "făcute numai în anumite zile 

şi ore, întrerupte de -pauzele celorlalte zile ale săptămâ- 

„nii prinse în program cu studii şi îndeletniciri sedentare, 

— pot ele realiza, pentru toţi elevii unei școli, scopul unei 

educaţii fizice complecte? | 
Nu are şcoala o modalitate ca, într'un fel şi o măsură 

oarecare, să exercite, în fiecare zi, cât de puţin, o in- 

fluenţă în cadrul şi scopul educaţiei fizice? : * 

Micile cauze, repetate des, continuu, fără intreruperi 

Iungi, sunt acele cari produc efectele cele mari şi durabile. 

La, această întrebare am căutat răspunsul practic, când 

am condus instituţia, pregătitoare de profesori secundari 

„Seminarul Pedagogic Universitar“ din Iași. - 

Sa găsit atunci modul ca, în fiecare zi, în toate orele 

de clasă, să. se îndeplinească, după un plan și program 

variat, cu toţi. elevii, anumite mişcări, câteva minute 

chiar în clasă; iar în pauzele dintre ore, afară, în curte, 

în aer.liber. . - 

Despre. aceasta am pomenit aiurea, în legătură | cu alte 

preocupări şi amintiri, 

  

"7



IV. 

N AMINTIRI DIN INTERNAT 

-1. 0 sală de „meditaţie“, . 

2. Altă sală de meditaţie. 
.. 

3. Raporturile cu colegii. - 

4. Un elev unie în felul lui. — „Controbonţ, răcanilor!“e.



IL 

„+ O SALĂ DE „MEDITAȚIE | 

In sala de clasă a, lui Badilescu (de latină) şi a P. a. s. 

Părintelui Iosif Naniescu (Religia), îmi aduc aminte şi 

de unele ore de muzică şi anume de unele exerciţii muzi- 

cale colective, al căror refren îmi sună şi acum în urechi: 

"Clopotul răsună 

Ora cea din urmă 

e , Bim, bam, bum... 

' Incepea cu: a Da SR 

i - Iubiţi fraţi 

- Şir plecaţi... 
(bis) II 

Iar refrenul se repeta 'de fiecare bancă, una după alta. 

Așa ajungea că toată clasa să "cânte, dar fiecare bancă 

sau grupă de elevi, altceva: 

Una. . 

i i „Iubiţi fraţi 

ERE - Şir plecaţi | 

alta: a 

pi E | . Clopotul răsună - 

i „Ora cea din urmă. 

alta: 7 
_Bim, bam. bum,
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pe care, ca final, îl intonau toate băncile și grupele, când „ajungea la el. - 
Așa'că la urmă toată clasa s'auzia cântând: 

| Bim, bam, bum! 
„Canon“ muzical. impresionant, p , Profesor era Ion Cart, care trecea de un excelent pro- fesor de muzică. Avea și lucrări şcolare de specialitate. 
Afară ae Dim, bam, bun 2, al lui Cart, alte amintiri, de vreun profesor, n'a mai rămas legat în mintea mea cu 

clasă, ! 

Această. sală de 
mâtări de seu, 

meditaţie era luminată seara cu lu- ; 
„ Aveam Srijă să adun 

2 5 S 3 CD
 

= [Ei
 

- 5 = o & = O
 

o
 = 3 = paz
a 

Pi apoi scriau, prelucrau, 
; alții citeau cărţi” 

' 
“+ 

, 

interesante. 
Iarna era mai greu. Dar, în complie ne procurau lemne de încălzit 'sala. “Ce de cărți de literatură, ce de numere de reviste am 

sorbit în felul acesta. 
E Eă Tot ce publicase Eliade-R 

lui, şi 
„roza lui și traducerile lui în -versuri din Meditations _. 
poctiques ale lui Lamartine; sau din Victor:Hugo, anurae 

itate „cu, servitorii, | 

ădulescu în „Curierul“ 

? 

i 4
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din teatrul acestuia şi din romanele lui, sau din roma- - 

nele lui Alex. Dumas-păre.! Ă 

Mizerabilii, Contele de Monte- Cristo, ni-le “treceam n unul | 

altuia, când am început să îndrăsnese a citi operele fran: 

ceze în original. 

In acea, sală, în o zi de iarnă, privind pe. fereastră nişte 

vrăbii, am auzit răsunând în mine „primele acorduri. ale 

unei lire copilăreşti, . şi am aşternut pe hârtie primele 

versuri. -- ! 

Mi-a rămas în minte numai începutul: aa 

- Vrabie, pasăre . tare, numai tu nu părăseşti 

AL tău cuib şi a mea țară,.. eic. | 
% 

- 
Ec e , 

“In sala asta, mă văz la o tablă inare, "înconjurat de co- 

legi, demonstrând vreo teoremă, sau . căutând să desleg 

„vreo problemă, sau făcând vreo altă lucrare cerută de 

programul zilei. Repetându-le câteodată: pentru vreunul, 

care nu le prinsese rostul dela prima, expunere. 

Aci, cu prilejul ăsta, am, săvârşit, odată, „fără voe, o 

"nedelicateţă dureroasă .faţă de un coleg. Căința ei şi: 

acum mă mustră. O povestese aiurea, la, raporturile mele 

cu colegii. A . Sa , 

Dar ceeace se ridică pe deasupra tuturor clipelor trăite 

în: această sală de meditaţie, este o amintire muzicală. 

Imi serveşte totdeauna ca un exemplu de puterea muzi- 

cei la redeșşteptarea în minte a situaţiilor de tot îelul, 

“cu cari s'au asociat în "viaţă. | 

Un coleg, Plopeanu, cânta din flaut. Ajunsese a descifra 

destul de bine, după note, compoziţii de diferite feluri, 

romanțe, polci, valsuri, ete. Din toate, ce s'a legat mai 

puternic în sufletul meu cu toate feluritele momente 

trăite în acea epocă a vieţii, a fost un vals de Iohann 

Sirauss: Fire de artist. 
'



144 : Ion Găvănescul 

Şi astăzi, după atâta vreme, când îi auz primele sunete ale începutului, mă simt mişcat, transportat, deodată, ca prin un farmec, în acele zile pline de rezonanţă, emoțio- „nală, covârșitoare. Și deodată se desfășoară înaintea mea lumina uitată, a vieţii de studiu din gimnaziu și liceu. Şi „ ceeace este imposibil de redat în cuvinte, ceva. din 'vibra- ţia unei note emoţionale, de o nuanţă ascunsă în adâuci- mile nepătrunse ale inconştientului, ceva din vraja, tre- cutului tânăr, pe care îl credeam mort. Ecoul lui răsună. E viu, Il recunosc, îl retrăiese, - 
Invierea aceasta mi-o produc uneori intenţionat. pu- nând la gramofon placa pe care e înregistrat valsul lui - Strauss: Fire de artist. Nu-e mai frumos decât Dunărea albastră. Dar el îmi vorbeşte mai. adânc, mai simpatic, mai dulce de o clipă a tre 

plarea, face să-l aud pe n eașteptate, surpriza mă atră- „Punge'ca un glas de chem are al unui prieten pierdut. 

——————— 

cutului meu. lar” când, întâm- .



Va 

„ALTĂ SALĂ DE MEDITAȚIE 

Sunt în cursul superior. Mă văz la locul meu, la o masă, 
în altă sală de meditaţie, în . partea opusă a clădirii. O 

sală mai mică. 

- Gândul întors spre acea epocă a vieţii, mă, găseşte îră- 

mântat, aş putea, zice azi, cu multe preocupări, în direcţii 

diferite. Orcât de, diferite, însă, ele trăiau cuprinse ar- 

„„monic de acelaș clocot sufletesc firesc al puterilor de ex- 

pansiune ale vârstei. 

In evocarea momentului stării generale de suflet de 

atunci, tremură fiorul apariţiilor de umbre ale tatălui 

lui Hamlet și Banco. Cetiam mult din Shakespeare. 

Incepusem să mă servesc de limba franceză în lecturile 

mele. Cunoșteam mai tot ce. apăruse în Bibliotheque Na- 

tionale din literatura franceză, din Shakespeare. din 

Goethe, din Schiller. Umblam pela anticari să găsesc 

cărţi de valoare cu preţ mai eftin. Eram un client foarte 

"cunoscut al lui Alcalay, pe care îl găsiam totdeauna plim- 

bându-se prin faţa rafturilor. de cărţi vechi aşezate în- 

trun 'colţ al clădirii, cam în apropiere de locul unde este 

azi Socec şi Palatul Poliţiei. 

+ De acolo. mi-am - procurat, între altele: Măditatons 

poctiques de Lamartine.” Notele explicative, puse după 

-. sfârşitul fiecărei „poezii, unde se arăta în ce împrejurări
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“au fost scrise, mă ' fermecau cu intimitatea lor ce mă, transpunea, În emoția ce dicta poetului strofele lui miş- cătoare, Da | | „ Graziella şi Raphaăl îmi apăreau ca, o continuare a. confesiunilor lui palpitante din notele creaţiei lui poetice. 

ocupau atunci atenţia timpului, ca Force et Matiere de „Biichner, operele lui Haeckel, și altele. Temeiurile sub- versive ale materialismului ispiteau. Spiritul, suflau să stingă luminile credinţei vechi. 'Trebuin 

1, cari lărgeau mintea să cu „Nitului mare şi infinitului mic. i „O gimnastică curajoasă a Spiritului: exercita “puterile: de pricepere, mai mult decâţ figurile de sări torsiuni la aparatele sălii: rile corpului, . 

miniș spre adevăr, se înfiri ale muncii și ale creaţiei, .: Acolo, în acea sală mică de învăţ, âin o pornire proprie, îndenina' nimic din cerinţele Probabil, din trebuința cu kespeare în original, am într 

„meditaţie:«. am început să limba engleză, la care nu | organizării învăţământului. riozităţii de a ceti pe Sha- ebat pe Profesorul de limba
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franceză din cursul superior, Lacroix, care da lecţii par- , | 

ticulare şi de englezește, să-mi recomande o carte, de.pe 

care să pot învăţa singur, fără profesor, limba engleză. 

EI mi-a recomandat IPanglais ă la portee des enfanis, de 
Robertson. Şi m'am chinuit, cu răbdare de mucenic, să 

prinz din explicările cărţii, modul de a pronunţa cuvin- 

tele englezești. O aproximaţie foarte aproape de nimic, 

la urma urmelor. | Si 
E 

î 

Dar altă faptă mai îndrăzneață se conturează înaintea - 

mea cu un zâmbet întrebător: „Iţi aduci aminte?“ 

Da, îmi aduc aminte. In sgomotul. acelei săli de inter- 

nat am început să scriu o dramă în cinci acte, cu subiect - 

istoric luat din o nuvelă a lui N. Gane: „Timuş şi Dom- 

“miţa Ruxandra“. . Să 

Chipurile şi “scenele acelei drame miau urmărit pretu- 

tindeni şi se 'zugrăviau, în ochii și auzul meu, în orele 

libere * şi de recreaţie. - ” 

Am purtat-o cu mine, în mii, şi după e ce am eşit din 

liceu. Şi mă găsesc scriind la ea, uneori, în câte un coiţ 

al sălii de disecţie: a Facultăţii de Medicină, la cate m'am 

înscris în primul an de Universitate: 

— Ce faci tu acolo? .- 

"Mă întreba unul din colegii mei din liceu. -care a stu- 

diat medicina cu sârguință şi a ieșit: un mare doctor de 

copii, Pană. (Pandele) Vlădoianu. 

Și când:a 'văzut ce făceam — tocmai scriam o scenă 

7 

v 

'de dragoste. între Timuș şi Domnița. în o grădină a pa- 

latului: | | 

 — Cu de astaa te ocupi tu? N'ai mai isprăvit? Aşa 0 

să ajungi tu doctor? Hai, mai bine, până o veni "prote- 

sorul, s șă terininăra disecţia, începută, a a antebraţului. 

A:



TI. 

' RAPORTURILE CU COLEGII. 

Ating aci o problemă de psihologie cu aa. „rienţa vieţii: efectele emulaţiei. . ” Ce raporturi de stări s 
conştiinţă acea emulație ce 

te din expe-. 

trece înainte, şi unul de umilință și invidie în cei rămaşi în urmă? Se „Găsese în notele caetului depe vremuri, cu caracterul lor de date trăite, unele eleme nte de refleziune: asupra, aces-, a făcut să mă gândesc la ea v pagină 
din Alfred de Vigny, care m'a surprins. 

ț . rocit al vieții mele, zice el, a fost Tucă, întrecâna pe culegii mei. la miliţi, văzându-să interiori unuia 
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| istorice reale, desigur, dar poate cam exagerate de dân- 

sul ca vechime și însemnătate. 

'Trufia „sângelui“ s'o fi manifestat astfel că a putut 

provoca în camarazi o âversiune, pe care el o lua drept 

ură născută din invidia pentru superioritatea lui “inte- 

lectuală. i ÎN 

Raportul sufletese determinat de diferenţele valorilor E 5 

“așezate pe scara ierarhiei meritului, nu produce întot- 

deauna, în mod necesar, acel sentiment de invidie şi ură, 

de care se plânge A. de Vigny, și care, cred, că în ade- 

văr, poate reduce viaţa de şcoală. la un. adevărat infern. 

In amintirile mele de școlar nu găsesc această tristă 

experienţă. 

In tot cursul liceului am fost întâiul sau pe linia în-! 

tâia a clasei. In: cursul inferior mă întrecea. un singur 

it cu care eram, de altfel, în buni. termeni de priete- 

Mă sileam să-i iau "înainte, fără izbândă. Aveam 

amândoi cele mai mari note, aproape egale, Gar de undeva” 

răsăria un plus de valoare şi de merite, care îl menținea - 

la locul de întâietate nediscutabilă. Era, ce e drept, -ceva 

"mai în vârstă decât mine, dar, pe deasupra, era muncitor, 

conştiincios, inteligent și mă lăsa totdeauna, măcar cu 

o liniuţă, în urmă, al doilea la clasificaţia generală. 

"In cursul superior, însă, deodată s'a prăbușit. A rămas 

în urma mea, dinceînce mai în urmă. Am luat locul întâiu 

în clasă, până la sfârşitul liceului: cu premiu și coroană 

nu numai la clasificarea generală a "studiilor programei 

şcolare, dar şi. la: obiectele facultative, cum eră atunci 

limba italiană, predată de neuitatul învăţat Frollo, ba şi 

la unele dexterităţi, mai ales la muzică. 

Cu toată situația : mea stabilită . de întâietate, între co- 

legi, timp de un 'şir de ani, în tot cursul liceului, n'am 

simţit din partea. lor; cea mai mică ostilitate. Luau si- 

tuaţia distanţării ca ceva de sine înţeles, ca ceva natural,



. 

.. biciunilor lor. 

Și la care şi acum mă gândesc 

150 Da Ion Găvănescul 
  4 

“şi mulţi din ei căutau să se folosească de. ea. In sălile de meditaţie ale Interriatului Liceului Matei Basarab, atunci pe- Calea, Rahovei, adesea..se adunau împrejurul meu, mai obișnuit seara, câteodată: şi dimineaţa, înainte "de a pleca, la Liceu, colegii. mai slabi, unii cu câte-o ne- 

” tematici, câteodată să 1e traduc Ia latineşte. Și o făceam :bucuros. Nu-i jena deloc distanța: întâietăţii dintre mine şi ei. i - e 

— şi era de sigur una. pe 
era veche; aș putea zice organică, Mu prea mă jucam 'cu cei de vâr distracţia Singur, | 

Din cauza puţi 

iscodi defectele, încă şi mai puţin '4s a-i nscăji şi a le face sânge rău, atingându-i la coarda, simţitoare a slă- 

Situaţia asta, abstractistăc, m'a făcuț odată să comit N O „gafă“ jignitoare, pe cară nu mi-am iertat-o niciodată, 
cu părere de rău. Explicam lecţia de matematici,
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dreapta, şi, văzând că tabla nu e bine ştearsă, lasă creta 

din dreapta, şi ia buretele cu: aceiaşi mână, fără să se 

servească deloc de mâna stângă. Se pierdea timp şi nu 

înțelegeam dece.  : | E i 

_— Dar iea, Alexandrescule, buretele cu mâna stângă... 

şi dă mai repede... Parcă ai fi ciung! Ă , 

Alexandrescu, se făcu roşu. Nu zise nimic. Dete mai 

repede, nervos, cu mâna dreaptă, să şteargă tabla. Cei- 

lalţi colegi îmi făcură semne. Mă uitai mai bine la el. 

Săracu! Era chiar ciung de mâna stângă! Mi-am muşcat 

buzele de ciudă pe mine însu-mi. Mi-a fost rușine să-mi . 

cer atunci scuze. Mi se părea că atrag atenţia mai tare 

asupra beteşugului ascuns. EI a înţeles că n'am vrut să-l 

jignesc, că nu ştiam nimic de infirmitatea lui. O jenă, 

fireşte, s'a coborit, între noi. Şi multă vreme nu ştiam 

cum să mă port cu el mai delicat, mai amabil, ca să-i 

dovedesc simpatia mea, colegială, 'seritimentul“ meu de - 

atenţie, de prietenie. i 

. 

S | N



  , 
, 

IV. 

„UN ELEV UNIG IN FELUL LUI, — „g ONTROBONȚ, RĂCANILOR«, | 

„hăcanii“, erau toți elevii din cursul inferior, „Contro- 
bonţul: era, contribuţia zilnică 14 care îi supunea pe toţi, 
pe rând ori “odată, după cum - îi dictau interesele mo- 
mentului, , 

Se „Contribuţia consta a tainului de pă 

4 

ine ce se da fi 

„La. strigătul „controbonţ, Tăcanilori, toţi alergau şi-i | entru dânsul. Şi mâneca contro- 

trup mijlociu, puternic, cel mai tare la gim- 
nastică. Săriturile la cal, sborul dela un trapez la altul, . 

; 
|
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ridicarea în mâini pe scări, învârtita peste-cap la fus, 
erau celebre. Toţi le priveau cu gurile căscate. : 

La trântă. nu se lua nimeni cu el. Trântia la pământ 

doi-trei, deodată, Aa 

Avea un semn la degetul mare, dela mâna dreaptă: 

puţin mai jos de unghie, era despărţit în două, lăţit cu 

două unghii neisprăvite, împreunate. po 

La toţi le era frică de el. Toţi i se supuneau ca robii. 

Nimeni nu crâcnia. Erau supuși, răbdători, muţi. i 

Când „controbonţul“* dela masă întrecea trebuinţele 

lui, măsurate fatal de natură, nu da îndărăt nimănui par- 

„tea ce nu-i mai folosea. Era în curtea, internatului o că- 

ţea, rea de mama. focului. Ii ducea ei și puilor ei tot ce 

prisosea, Şi-căţeaua, cu puii ei din două generaţii, din cari 

unii mari şi răi tot ca mama lor, se bucurau grozav când 

îl vedeau. Vreo şapte cozi; unele stufoase ca nişte stea- 

guri turceşti, se ridicau în sus și se bâţâiau prietenos, a- 

nunţând şapte guri deschise, rar sătule. | 

| Căţeaua şi puii. ei aduceau servicii ihternatului, că pă-. 

zeau zidurile, să nu sară nimeni peste ele, din afară ori 

dinnăuntru. Singurul ce avea liberă trecere, era „contro- - 

bonţierul““, care nici atunci nu îrecea, cu mâna goală 

* printre ei. - - a 4 ! 

| „Controbonţul'“ nu era numai din lucruri de mâncare. 

„Ii lipsea vreo dată creion, peniţe, toc, cerneală, hârtie, 

compas, linii? Cerea cui are. Da ordin să i se aducă. Avea 

" aghiotanţi devotați, credincioşi. Ar fi intrat şi în foc pen- 

tru el, când le-ar fi poruncit — de frică să nu-i bată. Ii 

executau poruneile" cu sfințenie, ba şi intenţiile. Şi câte 

"odată treceau dincolo de ele, din zel, ca să-i câştige în- 

crederea. Nu şi prietenia. La asta nu aspirau. El era „stă- 

robii. Cel mult se așteptau: să-i pri- 
“pânul“, ei supușii, 

lumea“ cu: el la sfat, 
mească în cercul lui, ca să-i vază „ 

„la plimbare, la împărțirea poruncilor. 
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V. 

IN GAZETĂRIE 

| | 

1. La ziarul lui Dumitru Brătianu „Națiunea“. 

"2. Redactorii: ziarului. Articolele mele. 

3. Personalitatea lui Dumitru Brătianu. 
4 . . 

N 

4. Colaborări la alte ziare.



E - ie 

LA ZIARUL LUI DUMITRU BRĂTIANU „NAȚIUNEA“ 

La două-ziare am colaborat mai permanent în tinereţea 

_.mea, cea dintâi, ca student. La unul serios, foarte serios: 

„Națiunea“ lui Dumitru Brătianu, şi la un ziar umoristic: 

„Scaiul“ condus de Atanasiade, celebrul advocat și profe- 

sor la Facultatea de Drept, un om care, cu toate neajun- 

surile diformităţii lui fizice — mic, cocoşat, cu picioarele 

strâmbe, un fel de Triboulet, — învingea toate inconve- 

- nientele înfățișării sale trupești, cu deşteptăciunea, spiri- 

tului său'ager. i - 

Deosebit de ziarele de mai sus, am mai scris, fără con-. 

- tinuitate de colaborare, şi la alte ziare de pe atunci, la Ro- 

_mânul, la, Binele Public, la România Liberă, ete. 

Amintirile mele dela „Națiunea“ se leagă de numele 

- marii personalităţi a lui Dumitru Brătianu. : 

Eram student la Litere. Unul din profesorii mei, Petre 

Cernătescu, de Istorie, m'a recomandat lui Dumitru Bră- 

tianu, „să dau ajutor“ la ziarul pe care distinsul om po- 

'litie, fost:şef de guvern, îl scosese, ca să lupte contra fra- 

telui său Ion Brătianu, şi el, la rândul său, șeful guvernu- 

e 
lui în acel moment. | | 

„Primul gând, al chemării mele, pornit din nevoie strin- 

. gentă, a fost... să mă ocup de administraţia ziarului.



158 | | | Ion Găvănescul | 

— Dar nu mă pricep. . 
„ — Nu face nimic, zise Brătianu, zâmbind: cu atrăgă- toare cordialitats. Cu atât mai biney Nici noi nu ne pri- cepem. Ne vom învăţa, unii: pe alţii. Am făcut haz de 8lumă şi am primit însărcinarea. 

, fulgerătoare, a lui Ven- tura, care făcea parte din redacţie. Autorul celor „Doi ochi am iubit în'a mea viaţă“, (a cărei parodie, inspirată, din chipul autorului, vorbia, de „doi ochi...“ unul chior şi & ra socotit, se vede, de Brătianu ca unul ce-i cam place să ia propria-i fantezie drept adevăr, - ; obiectiv, La o şedinţă de redacție, Ventura vroia să ra- porteze ceva dela, o manifestaţie sau întrunire publică. Inainte de a începe povestirea, el întrebă pe cei de faţă: — A fost cineva din Dvs. acolo? n | — Nu? . RER 
Atunci, Dumitru Brătianu, 
7 Acum poţi să spui ce zicere. o 

repede, luându-i înainte: 
vrei, fără teamă de contra-: 

4 î 

y Administrator de ziar! 
„Mi-a tocmit ea 
contabilitate. | cc i Am învăţat ţinerea socotelilor, n'am ocupat de aproape, 
serios, - de administraţia ziarului, Şi D. Brătianu „părea mulțumit. Avusese înainte un administrator pricepuţ, care 
i se păruse, pe' semne, că-i prea priceput, şi că, din cauza 
asta, mergeau treburile cam Tău. A voit să recurgă la un E3 
tânăr fără experiență. Şi pentru asta ceruse prietenului 
său politic devotat, prof. Cernătescu, să-i recomande un 
Student pe care-l “cunoaşte ca băiat de treabă, serios, : 
muncitor, 

A 

profesor un francez, să-mi dea lecţii de. 
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Dar când am dat ochii cu el întâia oară, 1 'nu mi-a vorbit 

nimic de ziar. 

Mi-a vorbit numai de prepararea băieţilor lui, dintre 

care mi-aduc aminte foarte bine de Dan, băiatul cel 'mare, 

un caracter delicat, bun, blând, prietenos, şi. de copilul 

“cel mic, Stroe. 

Cu Dan m'am întâlnit în urmă, puţin, în „treacăt, în 

Parlament. El era. pe atunci deputat, eu, senator. 

Azi nu mai ştiu nimic de nici unul. - 

     



redacția ziarului, Nu făceam ce hotărît, din alcătuirea „redacţiei, care era compusă din 
Bordeanu, Prim-redactor, Ventura şi profesorul Anghel - Demetriescu ca scriitori de temeiu, şi încă unul, mai tânăr, 

N 
i  



  

Odată găseşte fotoliul dela -masa lui de lucru, octipat 
de o persoană străină. Nu-i venia să-i zică să:se scoale. 

Se plimba de-colo până colo prin cameră, nerăbdățor, gă- 
3 

bit a se apuca de lucru, tot privind la scaunul lui. — Dar. 

nu-i venia nici să se” aşeze şi să se apuce de lucru pe alt 

"scaun, * is - 

Până a băgat de seamă cel care îi luase I6cul, din pi : 

„dirile Jui, din răspunsurile lui distrate.. --. i 

'— Mă iartă: Ţi-am luat locul, mi separe... . ...: 

. Bordeanu;; jâzând jenat, afirmă. discret din cap şi sei. 

- repezi să-și da Jocul : în primire,. concentrându- -se asupra 

scrisului. 

! Articolele de fond făcute de redactări, “adesea chiar de 

: “Bordeanu, treceau toate pe sub ochii serubpuloşi ai lui 

"Dumitru Brătianu, care uneori le schimba, ștergând, adău- 

gând, de. nu şi le mai cunoștea autorul. ! 

| - Chiar pe Bordeanu, care intrase în modul de a gândi 

al lui Brățianu,. şi „era deprins. cu felul”lui de censură . 

tranşantă, 1 am văzut uneori coborîndu-se dela controlul 

autoritar al lui: Brătianu, cam schimbat la faţă, încurcat, 

nemulțumit, probabil de. sine, trebuind să-și refacă ar 

ticolul,:. i. 4 i. | 

N. Ce'să mai: zic'de ceilalţi? . 

"Uneori articolul, refuzat, 'nu mai era a timp să fie înloeuit - 

cu 1 altul. 
a r 

o. 

Pentru” cazuri de acestea, Brătienu, care, de altfel, scria 

şi el din când î în când, câte-un articol — "recunoscut prin 

vigoarea stilului înalt; energic, înflăcărat, — a recurs la 

„un mijloe de prevedere: să aibă un articol de rezervă, ra 

„ce mai înainte, despre! o. chestie oarecare, mai genera â 

„Potrivit pentru orice împrejurare. Aa 

“Și pentru treaba: asta, € el a crezi. că poate să mă însă 

 cineze” pe mine. + a 

„Măi publicase înainte în! “Nabiutieai, urel mici no 

i 11 
i 
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acestea, de una, 'mai lungă, îmi aduc am - din memorie, fără să fi lua 
discurs ținut la Academia 
Bacaloglu, cu ocazia Recepţ 
a fost remarcat. Pr 
tre Cernătescu, profesorul universitar 

Dar mi-aduc aminte: de im unul din articolele mele, asu „Pra „opiniei publice“, . -: In rubrica de recenzi 
„confrați“, cam următ 

'a ridicat în sfere 

orim şi să “tr 

„i a M'am cam rușinat în 
spus nimic în „redacţie“: 

i “+ Despre ce tratam? Nu mai știu, 

tiţă critică, în care șfichiuiam, se pare, „ autoarea unei teze de licență; Rudele toarei s'au plâns lui Brătianu. | „Acesta .nu “mi 
timp, deschizân 
de mine, îmi s 

: usturătoare: 

-a Spus nimic, atunci! d -odată uşa redacţiei, puse 'repede, din prag; 
—,Ei, pe, cine ai: mai ăgetat?.. 

E 

ÎN 

tiţe, recenzii, dări. de seamă de şedinţe. academice. Dintre - 
inte. Am reprodus 

t un rând de note, exact, un 
Română de profesorul fizician 
iei lui în acea instituţie. Faptul obele acestea, şi, poate, laudele lui Pe- 

| a e a ziarelor, am citit în unul din. oarea apreciere: - 

> siderale, mai 'pre-. rijile noastre de toate zilele. N”o. 
țimile astrale unde planează.: Sun- 

ecem la: ceilalţi con- 

cam înțepător pe 
sau prietenii au- : 

Dar după câtva Să 
şi: dând .cu' ochii 
cu ton .de slumă - 

- 4 e „7 . 

s
ă
-
i
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Şi râzâna scurt, a trecut la altă vorbă, 'cu alttineva, 
: Curios aş fi să răsfoese acum colecţia. ziarului. Naţiu- 

nea, să văz dacă mai recuhose partea mea de contribuţie 

la redactarea acelui ziar; să văz, în special; articolele mele 

de fonă, cu subiecte, unele'-afară, din actualitatea poli-“ 

„tică, imediată, altele tratate în mod abstract, filosofie. 
N 

Dintre redactorii Națiunii, deosebit “de N. Bordeanu, 

am cunoscut mai de aproape pe Anghel Demetriescu şi. 

pe. Simionescu (Râmniceanu).: | „ 

- Anghel Demetriescu era un profesor eminent, un serii- 

tor distins şi, mai ales, un „causeur'! extraordinar. Citise 

şi citea multe, și ştia să povestească, Era un erudit, cu 

„un fermecător dar de vorbă, în tonul familiar al intimi- 

'tăţii. Cu el, nu ţi se mai ura să-l asculţi şi nu te obosia 

niciodată. Distractiv și instructiv, totodată, trecea dela : 

„chestie la alta, cu o legătură de idei, al cărui” secret era 

în spiritul lui enciclopedic şi plin de imagini concrete. 

Dela el mi-a rămas, în coloanele „Națiunii, o amintire 

personală. Deși „colegi'“, dragă doamne, — de redacţie — 1 

Anghel Demetriescu a combătut în ziar trimiterea mea : 

„ca bursier al Statului Ja. studii în Germania, pe cuvântul 

„că nu cunosc bine limba germană. 

E drept că nu ştiam. nemţeşte. In liceele noastre, pe. | 

atunci, limba germană. era obiect facultativ, ca. şi ita- 

liana. Pe când la” limba şi literatura italiană, însă,. am 

urmat până la sfârşit — o preda învățatul Frollo, de o 

erudiție fermecătoare. şi cu: o*metodă inteligentă, vie, — 

la limba germană am urmat numâi un an. Profesor 

o preda, un advocat, avea o metodă din cele mai plicti- 

coase, lipsită de: rezultate cât de puţin apreciabile. De- 

clama  regulele gramaticale, "fără aplicaţii şi exerciţii 

practice. i 

Cu toate „acestea m'aş “fi. chinuit să învăţ și Sint 

“gur limbă germană, cum am făcut cu limba e 

ul care 

ngleză, dacă. - 

  
 



IG - “Ion Găvănescul i 
îi age   

aş fi prevăzut: că oaată, ba în curând, voiu avea nevoe să „„. mă servese- de dânsa, Şi Anghel Demetriescu scria, din cauza asta, cu aparență de dreptate, că Stâtul mă trimite în Germania „lă icre verzi. Şi spunea cunoscuţilor: „„. — Dacă s'o întoarce Găvănescul. dela Berlin cu diplomă de doctor în. filosofie, eu îl pun la icoană și mă închin la dânsul. i 
Bietul. An 

sese și el. în 
Plecarea mea la Bârlin a fost în toamna anului 1883. Deci amintirile niele despre „Waţiunen:?. datează din acea epocă. - e 
Eram.de 23—24 ani, - 

. 

s.. 

ghel Demetriescu vorbia din experienţă. Fu... n Germania și se întorsese fără nici un titlu. 

 



4 

ideilor, a imaginilor, te cuceriau, te sguduiau, te cutre- 

“tatea! lui Dumitru, Brătianu, atunci, asupra mea, nu era”: 

„! "Tineretul, în genere, ign 

a.
 1 i 

III. 

„A 

PERSONALITATEA LUIIDUMITRU BRĂTIANU. 

Asistam uneori. la câte o şedinţă de redacţie, în biu- 

zoul lui Dumitru Brătianu. Să 

L-am auzit odată citindu-şi un articol. | E 

Doamne! Cu: ce profundă, vibrantă emoție! _- - - 

Şi. fondul şi tonul convingerii, şi înlănţuirea faptelor, â   
murau. Era ceva supraomenese în flacăra marelui suflet: 

al genialului patriot, care aprindea sufletele auzitorilor. . 

Pentru. un: tânăr, mai ales, era ceva 'cu totul nou şi de: 

neuitat. Atâta sinceră înfiorare. a 'simţirii, nu-mi aduce 

aminte să mai fi văzut la alt om. Mi-a: rămas ca aminti- 

xea înfrigurată a unui contact dumnezeese 'cu 'sublimaul. 

Şi. trebue să observ: că impresia produsă: .de personali- 

i 

mai deloc crescută din ecoul asociaţiilor: de idei urzite din : 

amintirea peripeţiilor . vieţii lui de mare patriot, de ade- 

vărat erou al luptelor naţionale, în timpuri grele de. re-.. 

deșteptare şi îndrumare a conştiinţei neamului. | 

orant faţă de trecutul oameni- : 

lor mari cari ocupă scena politică a prezentului, măsoară 

valoarea lor personală “aproape numai „după. efectul ac 

țiunii lor asupra” momentului actual. 
i 

"Ce ştiam: eu despre. enorma. desfăşurare de energie na- 

să 

: 
L | , |
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țională a lui Dumitru Brătianu, înainte de 48 și după 48. în, străinătate, în Anglia şi în Franţa, mai ales; de legă- " turile: lui curajoase, chiar 
narul italian Massini, refu i 

alți luptători naţionali de ai noştri? Ce ştiam de neliniştitei 
parte directe, personal „iile lui, azi ilustre, a 

- tice, din Anglia și Fr 
Slia interpelări în Ca 

e lui alergături și intervenţii, 

dresate personalităţilor mari poli- anța, scrisori cari provocau în An- mera Comunelor, în favoarea cauzei 

îndeamnă egocentrismiul vorbit orului de ocazie: pf Târziu, după moarte, “Î ncepe să. se ridice şi să se lim.. 

in negura pâtimilor, din ceața. 
uitării, 

! Și atunci incepe uimirea, mirarea şi admiraţia. Se în- 
4 

- a 
' 

au ipează gloria. Ca'un titan iese la Suprafaţă, din valuri. * 
geniu 

e, parte prin Scrisorile şi Memo-. . 

„ Să i se lămurească trăsă-- 

No 

so 
să 

tr
ai
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„Amintiri! 
  i 

Așa este acum, când scriu aceste rânduri (Mai 1934), 

ceasul lui Dumitru Brătianu... * PR 

Ce uriaşă se înalță fiinţa, lui morală în vieaţa politică 

.a României! 

In emoția ce stârnea glasul simţirii lui 'curate și pro- 

funde asupra mea, nu răsuna însă. nimic din armonicele - 

glorioasei lui înfățișări istorice de azi. Era efectul direct 

al forţelor sufletești ce radiau, în mod firesc, din perso- 

malitatea lui superioară. să 

Şi cât de puţin era judecat în valoarea lui „politică de. 

«generaţia mea, atunci,.o constat din faptul că moartea 

lui, la 1892, s'a întâmplat la 4 ani după întoarcerea mea. 

în ţară dela studii din Berlin, pe când eram profesor la, 

Iaşi; și cu toate acestea, nu-mi aduc aminte de vreo miş- 

Paz 

„cătoare atenţie a “spiritului public în zilele. de doliu ale. 

încetării lui din vieaţă. 

Oricât aşi fi fost de absorbit de munca: Srimilor ani ai | 

| profesoratului ; meu, când a trebuit, în cei trei ani, dela 

1889_—1892, să ceroiesc clădirea celor trei cursuri ale ce- 

lor trei ştiinţe. constitutive ale catedrei mele — psiholo- 

“gia, pedagogia şi estetica, — pe O temelie personală, uni- 

“tară, sistematică, tot mă mir şi nu înţeleg cum de n'am 

căutat să-l văd după întoarcere, aşa. cum l-am vizitat la 

“plecarea în străinătate. 

firii mele? Ori l-am căutat şi 

«cabil numai în cazul că n'am avut pri 

“(Căci o întâlnire cu el ar fi rămas neş 

i am uitat? Asta ar fi expli- 

tearsă în i amintire. 

Poate. din. jena unei timidități a | 

ilejul de a-l rev edea. | 

N 

S 

  

 



mai departe, notez. aici, 
în minte.şi ca să nu-le 3 
raporturi ale mele cu alte ziare. .. a Pe când 'eram încă la studii în Berlin, am scris la „„Ro- nânul“, unde 'eunoşteam puţin pe Gion, un. studiu asupra „lui: Friederich cel. Mare iititulaț: Filosoful dela Sans-" 

, scurte. 

Souci, apărut în mai 

 



  

In „România Liberă“ , ziarul lui Dim. Laurian, Ştet. | 

Mihăilescu, etc.. de” astădată, desigur înainte de a pleca 

la Berlin, am „publicat, prin mijlocirea lui Delavrancea, 

redactor la acel ziar şi pe care îl cunoșteam şi din întâl- 

nirile noastre la Institutul Internat de Domnişoare, condus 

de D-na Elena Miller-Verghi, o dare: de seamă despre Ă 

Desvelirea Statuei Libertăţii dela Ploești. » 

Intun alt ziar „Binele Public“. am publicat impresii, 
cu aluzii usturătoare 'şi întâmplări personale, dela o zi 

de examen la o şcoală primară de fete: (din Clemenţa), 

ca să pun în: evidenţă prostia vnei. profesoare. In neas- 

“tâmpărul. meu juvenil, instigat nu știu de ce îndemnuri 

! „extra-şcolare“, am. intervenit în exanien —, cum se obiş- 

nuia pe atunci — din public, cu întrebări, cari au pus în 

mare îucurcătură pe profesoară — o vajnică olteancă. ar- 

țăgoasă — şi.au scos-o din: sărite. Sa 

Tocmai atunci s'a. întâmplat să vină şi să asiste mai de- : 

„parte la examen însuși Ministrul Instrucţiei, V. A: Ure- 

chie. Acesta, după ce a stat cât a stat, când-s'a sculat să . 

plece, a fost interpelat, cu ton răspicat, de profesoară. 

— Aţi fost. mulţumit, Domnule Ministru? 

— Dar dece mă întrebi? 

— Fiindcă, uite, domnul de colo: (arătându- -mă i pe mine) , 

| “mi-a făcut aici: 'poclucuri cu nişte întrebări... 

Ministrul, care era şi profesor la Uhiversitate, 'cunos- 

cându-mă, poate, din vedere la cursuri şi văzându-mă,. 

zâmbind, poate chiar gata de a da, replica: 

.— De, Domnişoară... . Părerea mea de” moment?.. .„. Eu 

„Viu, stau puţin: și plec. Publicul, care asistă măi îndelung, 

-e.mai în măsură să judece. | o ) 

Şi ieşi... iii | Na a 

ce am. scris “atunci în acel articol, nu-mi. mai adue 

„aminte. Mar interesa nu numai, şi nu atât ca fond şi cu- 

N a. 
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„profesor la Facultatea de Drept, 

„ sebi, ca: critio. 
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DIN I ȘI 
prins. Puțin, fireşte, şi din acest punct de vedere, ca mo- „mente de stări de suflet şi: de gândire din” acea epocă. > 
M'ar interesa însă, mai mult din punctul de vedere al. formei. ; 

a 2 i) . 
, Dam, în special, o mare atenţie și îngrijire stilului, - Darea mea de seamă, asupra desvelirii statuiei Liber-. - „tății (publicată în „România Liberă“), a fost mult pre-: _țuită de scriitorii redacţiei, mai ales q se relevase, de pe atunci, ca unul din marii stiliști ai epocii. Eram absorbit de curentele literare venite din Franţa, „cu repercusiuni puternice asupra mișcării literare dela „noi. Brau la moaă fraţii. Goncourt, Flaubert, Alphonse: Daudet, Zola. Acesta, nu numai ca romancier, ci, în deo- 

3 iai ue Urmăriam regulat 'eriţi 
rute săptămânal în „Figaro“, Şi ce mă preocupa în toate: lecturile mele, era cu deosebi 

tică, precisă, lapidară. O relevam, o reciteam, îmi rămâ- nea în spirit, . Aaa Di Preocupările acelea - stilistice de. atunci, „ exteriorizare şi coneretizare în acele debut | »„Darea de Seamă'“, de care am pomenit, publicată în „Ro-, "mânia Liberă, și probabil şi în pamfletul școlar peda- gogic în 'contra institutoarei dela Clemenţa. o S'or. mai fi găsind? 

şi-au: găsit. o 
la. uri literare ca 

LA „SCAIUL:. — ASUPRA! PERSONALITĂȚII LUI HASDEU" 
- Ne adunaserăm - mai mulți împrejurul: lui “Atanasiade, 
Dintre colegi era Dumitru Stănescu, “un tânăr. plin de. Spirit, care s'a stins de timpuriu, dupăce a încercat să. îmbrăţișeze cariera. didactică, și A Dintre ceilalți, 

e Delavrancea, care: 

cile viguroase alg lui Zola apă- 

Şi avocat cu renume. » 

“i 
Anton. Lupu Antonescu. 

mai în vârstă, îmi aduc aminte de. N: 

o 
sa
, 

 



  

A N 

“Tincu şi de un avocat înzestrat! cu darul numorului, 

Ghiţescu, | 

. Se ţineau şedinţe regulată; în care venia fiecare să-şi 

citească ce adusese pentru „Scaiul“. | 

4 | . „ 

Ce mi-a rămas din timpul campaniei duse de acest ziar 

"umoristic, a fost şarjele îndreptate mai ales încontra lui 

Hasdeu, pe care îl prezentau cu barba mare ca pe un Faust, 

“îndrăgostit după o fată dela mahala. Nu ştiu cine anume 
alimenta și :cine inspira această. descărcare de săgeți în 

:contra marelui scriitor, care a deșertat, și el, multe tolbe 

de, săgeți în contră altora. 
» Dându-se poziţia intelectuală sus pusă în ochii tuturora 

-a genialului om de ştiinţă şi de litere, “se făcea; mult haz 

de glumele pipărate, scrise în contra lui; şi: asta, pe cât 

se pare, | lui i Hasdeu i îi făcea mult sânge rău. 
7 

Eu, personal, nam scris un rând î în. „Seat la adresa 

lui, Hasdeu. 

Cu toate acestea, nu ştiu dece, Hasdeu. avea mai multă 

ciudă pe mine decât pe toți ceilalți. S 

„Şi când am cerut, odată; dela Facultatea de Litere să 

mi se elibereze un certificat de studii, trebuitor la cererea 

unui post în învăţământ, Hasdeu, care era; Decan, a ro- 

fuzat să-l iscălească. 

A “aruncat petiția: cât colo: . 

— Să se ducă să-și iea certificatul dela „Scaiul“. . 

şi doar Hasdeu' nu. avea, principial, nimie în contra 

“ziarului Scaiul, ca gen de literatură umoristică. Scosese 

şi el astfel de ziare, în tinereţea lui, unul Aghiuță şi altul 

:Satirul. 

 “Nâcazul” lui Hasdeu în contra mea cred că mai venia 

şi dela alt fapt. Se: prezentase “la Teatrul Naţional, adusă: 

„de poetul. G. Sion, membru în „comitet, o piesă, istorică a 

Amintiri -; au 
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mea, începută încă din liceu şi terminată în Universitate, "pe când studiam, în anul întâiu, la Facultatea de Me- dicină.. .. i 
„ Singurul meu an de studii medicale dealtfel. - "Odată cu piesa mea „Ruxandra şi Timuş', sau Domnița „Ruxandra, a prezentat — ce coincidență Hasdeu o piesă cu acelaș subiect, A „ Unii: membri. din Comitetul teatral, nu se mulțumiau să laude lucrarea teatrală a unui tânăr începător, susți- nută nu numai de Sion, câre o adusese (fără ştirea mea). „în. Comitet, dar chiar de preşedintele Comitetului și Di- rectorul Teatrului, ilustrul Ion Ghica. i 

fatală — și 

„ca să auză şi Hasdeu: a — Apăi, e:mai bună, zău, piesa, băiatului ăla... „ Stiind că „băiatul ăla“ sunt eu, Hasdeu numai biicuros nu era să-mi auză nume! 
riu se poate ca un băeţel „ambițios“, care îndrăsnise a-i ieşi în cale la teatru cu o piesă cu acelaş Subiect, să nu se fi legat de €l în neruşinatul ăla de »Scaiulie! ni 

membri ar fi zis către ceilalți, aşa. 

ochi să mă; vadă, şi urechi să auză de mine,  .--. Pe nedrept însă.. Incă odată, n'am iui Hasdeu în „Scaiul'. . 
o 

e. Şi închipuindu-şi, desigur, că, 

u avea 

Scris nimic contra: 

 



4 DIN ITIMPUL STUDIILOR 

LA UNIVERSITATEA DIN BERLIN 

1.. In cadrul “anei epoci glorioase. | a 

2, Câţiva profesori: ” 

Leopold . Ranke . 

- Hermann von. Helmholtz 

Theodor Mommsen 

Dubois Reymond 

” Heinrich von Treitschke Ă p 

Ernst Curtius.: - 

. Geotg. von Gizycki. 

. Friedrich. Paulsen. 

„Câţiva colegi "de studii: | 

„Colegul japonez: 'Tejuiro Inoue. Ia A E 

"e - Colegul american: Stanton Coit. ! 

„Colegii români: Nicolae Barbu 

: - Gheorghe Maior. . » 

Plato Simirenco . ”: 

Gregor Itelson. 

N
B
 

Colegii ruşi: 

N 

  

 



“a fost destul doar.o verigă s'ating, și iacă vor să curgă 

/ 

N 

IN CADRUL UNEI EPOCI GLORIOASE 

Amintirile iar mă cheamă, cu gestul lor de tinereţe ce: 
x 

nu cunoaște noaptea. vremii. 

Din lanţul lor, 

şir, una, „după alt 

legat cu vraja siraţirilor de altă. dată, 

a, verigile de aur, prinse, de zilele ce 

- mau pierit: s'au adunat clădind o lume în care cauţi 

câteodată: refugiu 

i Anii mei i de stu 

de mărire! şi de st 
! 

NE 

lui devenise centrul vieţii politice europene. Universitatea. . 

ei, centrul de atra 

întregi. 

Marii protagoniş 

şi azil, când viaţa, îţi dă răgaz, îndemn : 

și doruri de alte orizonturi, mai paşnice ș şi mai senine, 
4 

N 

dii la Berlin sau desfăşurat în o epocă 

trălucire a Germaniei. Capitala imperiu- 

cţie şi de radiere culturală a Germaniei 

sti istorici ai întemeierii unităţii şi im- 

„periului german erau încă în viaţă. . - . 

Puteai încă să. vezi pe Bismarck, "Cancelarul de Fier, 

" călărină 'voiniceşte -în "Thiergarten, săltându-și în șea 

înaltul bust. uriaș, 
“ani, : 

Puteai. încă să 

“râastra Palatului 

atunci la. vârsta d 

ca uh tânăr, la vârsta de peste 10 de 

Na | 

vezi, din când în. când, apărând la fe- 

său, pe bătrânul Impărat Wilhelm I, 

e peste & 88 de ani, aclamat de mulţimea 

N   
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care îl 'slăvia. şi: se uita la el cu evlavie, ce sfântă a gloriei naţionale. | E „ȘI acelaş sentiment îl Ssimţiai şi la pătura cultă. 

ce.se auzia câteodată, form — “Cine știe cât o 
bătrânul nostru Tată! | “In adevăr, mulț n'a: trecut, şi la 1888, 

ulat încet în popor: 

. 

gloriosul Impărat 

a Saua PE . ICI I » Se întâlneau somi. 
tăţile intelectuale, d ari versală! _ţiile. activităţii Științifice, 

vrea Domnul să ni-l. mai ţină pe S
P
D
 

o
g
 
i
 

 



n SI . 

| CĂȚIVA PROFESORI. 

"| E natural să mă opresc mai mult în fața profesorilor 

ale căror cursuri le-am “urmat sau pe cari i-am audiat, 

măcar atât, ca să-mi rămână în spirit o imagine precisă. 

Ta 
A naturai, asemenea, să nu uit pe. aceia, cari au fost 

examinatorii mei la examentul de doctorat şi cari, astfel, 

şi-au întipărit, adânc în plasticitatea memoriei modul lor 

-de a fi Şi de a se manifesta, în astfel de momente. 

E, natural, „mai presus de toate, să rechem cu drag în- 

„ „ amintirea “mea pe, acei profesori: cari mi-au fost nu 

numai înărumățori ex cathedra în căutarea unei concepții 

/generale mai temeinice despre 'lume și viaţă, sau în sta- 

'bilirea: 'adevărurilor de bază nesdruncinabilă ” a unei 

ştiinţe, ci mi-au devenit, prin larga lor simpatie umană 

, Şi prin intima lor apropiere sufletească, isvoare “de ener- 

gie ale vieţii “mele morale,. adevărate puncte luminoase 

„de sprijin spiritual personal, cum a. fost profesorul Paul- - . 

sen, sau adevăratul prieten ideal, de neistovită. dragoste 

călăuzitoare şi încurajatoare. a vieţii, ca profecere, Georg, 

Von Gizycki. 

„Dar nu pot lăsa ne-amintiţi :nici ' pe. aceia cari, fără 

să-mi fi fost. profesori, au lăsat, întâmplător, o dâră de 

„lumină în cartea amintirilor, prin simpla trecere; a per- i 

. 
4   
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sonalităţii lor pe câmpul de intuiţie al interesului meu “intelectual. 
- E un noroc rar, bunăoară, câte-odată, și o mare fa-: Vi voare a hazardului, să fi putut numai zări, încă în viaţă, o celebră, ilustrație intelectuală, care a pus temeliile unei ştiinţe: 

„am văzu — și mu mai uit momentul — pe marele istorie Leopold „Ranke, la vârsta" de peste 90 de ani, tre- . “când în o trăsură, îmbrăcat comod numai în halat, privit cu atâta respect şi salutat până la pământ de toată lumea. : Am văzut adesea pe marele fizician Helmholtz, atunci la vârsta trecută de'85 ani, întâlnindu-l în plimbările lui regulate prin Thiergarten,. cu. statura lui miilocie, van- “joasă, plină” de vitalitate, privindu-te cu nişte ochi mari, a căror atenţie urmăria.o abstracţie dincolo de zări. Ş Din categoria iluştrilor "pătrâni ai! Sloriei științifice — ui adevărat amurg al geniilor — l:am'văzut mai de ” aproape, aș putea zice 
„universitare, pe marele. Moinmsen, bătrân; pe atunci, de peste 70 de ani. Nu mai ţinea 

: activitatea unui Seminar de lucrări ştiinţifice originale "din domeniul istoriei, a ; ii Iimprejurârea, în care l-am văzut mai.de aproape, am povestit-o într'o amintire despre colegiil 'dela Berlin, Ni- culae Barbu;: 
ai Urmează” apoi şirul atâtor cele “ştiinţifice, filosofice, al, căror portr zează în trăsături vii, adâncite î " încordare ale anilor. de studii, " Eduard Zeller, m 

deşi -la vârsta, de 'pest 
vigoare prelegerile de Losică 

brităţi - universitare, 

n atâtea ceasuri de aţentă. 

hi | Sică și de Filosofie greacă, şi a stiut să-si ȘI prelungească Seninătătea vieţii și până la '94' de ani, 
Doctorat. 

în legătură 'cu „Sfera activităţii. 

et sufletesc se. preci-. 
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 iziologul Dubois Reymond, cu scrierile ș şi “prelegerile ; z. 

lui de înaltă cugetare asupra. „Celor șapte | taine ale lumii“ 

(Die sieben Weltretzel). - 

„Il văz filosofând.. impresionant, în poză de Faust pe 

catedră, cu degetul pe. tâmplă, sau de Hamlet în cimitir 

în faţa unui craniu. .. e 

Sau furtunosul arătos von Treitschke, istoriograful 

„Curţii, care, cu impozanta lui prestanţă şi atitudine Gam- 

. bettiană, transforma, cu tunătoare elocinţă cuceritoare, 

jcateala î în tribună răsunătoare a. naţionalismului german. - - 

“Trebuia să te duci cu'o oră. două înainte, ca, să poţi găsi 

loc la discursurile lui în cea „mai mare sală de cursuri . 

a Universității. 

| Notez, numai, ca să nu lipsească, din tabloul de amin-, 

tri, pe prof. Prist Curtius, directorul Muzeului de Anti- ” » 

chități, finul şi: mult: simpaticul învăţat, fost preceptor. 

al înțeleptului Prinţ de Coroană Frideric, pe. care boala” 

şi moartea prea timpurie l-au răpit” Germaniei dela în- 

temeiata speranţă a unei frumoase cârmuiri. 

„Şi mă oprese, acum, numai anunțând pe alţii, mult mai” 

apropiaţi de sfera gândurilor şi impresiilor mele, cum e, 

„bunăoară, filosoful Dilthey, al doilea 'examinator al meu. 

"la doctorat, împreună cu filosoful Zeller şi cu alţi doi 

profesori, numiţi pentriu specialităţile sec ecundare, alese de 

„mine: : economistul Prof. Wagner și filologul X Prof. Tobler. 
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- pe cari ea le simte ca aspirații nedeslușite, dar nu ştie, 

UL 

„GEORG VON GIZYORI  î 
 Intâiul care îmi: atrage gâ > 

„tese âl unei iubiri aproape Supra-umane, este Georg von Gizycki, din a cărui. cugetare și viață am înţeles, am. . Simţit nobila. superioritate a, jde 

'om, că homo: Sapiens. 
"ŞI; în gândire 

totip ideal treb 

nezeu — omul. .. 
Iubirea lui curată, 

concrete cu oamenii, 
vieți Suprapământești, 
ca spirit de înălțare a realităţii către. forme superioare,. 

„hu poate să le atingă. 
Iubirea lui era mai mult decâ amor. Dei întelectualiş, - Sa Ia „Fără. să aștepte, în schimb, Nimic, dela. viaţa de aici,. 

, — 

gândul, cu magnetismul sufle:- 

a creatoare a Ziditorului lumii; acest pro-: 

„ ideea de: | 

prin nimic motivată din raporturile. avea, ceva din 'transcendenţa unei! coborîtă imponderabil pe pământ,. 
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„sau dela cea de apoi, având totuși credința î în progresul, 

în „mai binele** moral al viitorului fiinţelor pământeşti, | 

„precum. şi în: eternitatea puterii” de perfecţionare a infi-- 

„ nitului cosmic, iubirea lui se dăruia totală, ca o fericire. . 

„a datoriei împlinite, pentru ea însăși, ca o notă de armo- 

nie proprie în armonia totală a infinitului cosmic; pe care 

intuiţia lui mâtafizică» o 'presimţia, o apercepea, dar nu: 

sunt sigur dacă tainic opunea ca; sprijin al speranţei 

în o viaţă viitoare de fericire personală, n negată, de altfel: 

făţiş de schematismul logicei sale “mintale, » 

/ 

Cu atât mai mișcătoare e: atitudinea de perfectă. desin-. 
cugetarea 

teresare etică a vieţii unui suflet care, și prin 
al catedrei. 

sa filosofică, a fost'un mare etician: teoretic a 

„De câte: ori i privesc, în biroul meu. de lucru fotografia, 

lui G. de Gizycki, o linişte sufletească şi o încurajare 

„de viață îmi străbate fiinţa, cu o inspirare. de energie a. : 

credinţei î în Dreptatea imanentă,. dela o putere invizibilă, - 

i de dincolo de hotarele: lumii: sensibile. o | 

ile chipului impresiile amintirii. Gaut 
__ Caut în trăsătur 
bunătatea lui în privifile ochilor, în zâmbirea senină, a-! 

făţişare a: figurii 
: trăgătoare, ce luminează” "bărbăteasca 

în 

încadrate. în podoaba unei bărbi negre, resfirate plin pe. 

Partea, de sus a pieptului. 

“ Văzâna acest frumos ' cap - “ arătos,. de 

- viaţă şi de voinicie, cine” şi-ar: putea închipui că omul 

acesta era un infirm?. 
| 

Da! Covârşitoarea energie- morală a pu 

teşti sta într” un: contrast isbitor, neb
ănui 

“din naştere, a făpturei lui fizice. a „- 

Georg von: Gizycki a venit pe lume “cu 0 iremediabilă- 

infirmitate” trupească: nu putea. să umbis pe bietele lui . 

picioare slabe. Era adus: de acasă la Univeysitate şi del 

Universitate. acasă într'un cărucior, tras de un vechiu. 

:servitor. devotat. - 

A 

uterilor lui sufle-. 

it. cu slăbiciunea, 

“bărbat” plin de. 
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- La! Universitate, servitorul, după ce îi curăța praful „ de pe haine, depus din drum, îl așeza într'un fotoliu spe-: cial, cu rotile, îl aducea în sala de curs, Şi, ridicându-l cu fotelul în braţe, îl punea pe catedră. SE - Starea aceasta de fatală Slăbiciuhe „fizică, fără leac, :profesorul- de Gizycki o suporta cu a răbdare filosofică în adevăr stoică. Urmările ei, câteoaătă accidentele ine- “ vitabile, nu-l desperau, nu-l descurajau, şi nici măcar nu-l | | tulburau.: Le lua ca ceva firesc, cu o profundă linişte și - Supunere desăvârşită la hotărtrile Naturii, în acel sen- » "timent superb de cult al Destinului din cugetările lui Mareu Aureliu, 

- 

p: 
„Odată — îmi spunea el,.ca .de ceva fără importanţă, 

u-se să apucero Carte, să cază, răs- o turnându-se jos, cu fotel cu tot. i | Ce a făcut?.N'a s rigat. De sunat, nu putea să sune Sa mișcat, târându-și, oarecum, încet corpul, cu greu, până a-ajuns să pună, mâna pe o cârţe din biblioteca ce 

mat, servitorul Pa gă git la: pământ, și Va ridicat de jos. * -- Si Din partea profesorului nicio -nia „ de nici — Dar dacă, în cădere, răsturnai, cumva, lampa, şi se 
- "făcea vreun circuit... Îl întrebă, îngrijorat, vărul ' său Paul? E 

si, i — O, nici nu m'am sândit la aşa ceva, pr - 
„GEORG. v, GIZYCKI, LA CURS ŞI In DISCUȚII. 

”. Infirimitatea naturală a prof „prin nimie bătător' la ochi. * N 5 Ai Urcat și așezat, de servitorul lui devotat, cu fotoliul. 4 - 

esorului nu ieşia la iveală , 

. 
4 ra „i  



  

.. 

lui special, pe catedră, Georg v. Gizycki, salutându- și 

ușor din cap auditorii, cu o zâmbire îngerească şicu un 

prietenos „Meine Herren“, își începea interesanta şi tot-- 

deauna profund instructiva sa prelegere, cetind-o, la în-- 

ceput mai încet, apoi din ce în ce mai cu putere, şi câte: 

odată cu ton vibrător de interes” intelectual, când. avea. - 

de precizat formularea vre-unei idei fundamentale. 

Avea, de regulă, puţini auditori. | : 

Odată, îmi aduc aminte, s'a întâmplat ca, la intrarea. 

lui în sala de curs, să fie un 'singur 'auditor. Acela eram . 

„eu, în prima bancă, din dreapta catedrei, despre fereastră. - 

“Profesorul . şi-a - început prelegerea, întorcând puțin. 

capul spre mine. Şi, în loc să zică „Meine “Rorren“, ca de: 

obiceiu, a zis, pur și simplu: - 

i— „Herr. Găvănescul“. 

„Eram foarte jenat. Mă simţiara parcă vinovat că eram: 

Singur. 

Curând a intrati în sală, într'un sullet, și colegul ame- _ 

Tican Stanton Coit. | PE pi 
, 

Și după el alţii. . 

“ Numărul mie de auditori hu er 

deloc i in raport cu “valoarea excepţională a prelegerilor. - 

Nici faptul că Georg v.: Gizyc 

plin, ci numai. ausserordentlicher Professor, 

- plicare: suficientă. 

„Şi Paulsen' era, 

| Dar în sala cea ra 

auditorium “mazzimaună, 

legerile lui de Introducere în filosofie. 

“Să fi fost, poate, pentrucă Paulsei 

„ Gizyeki cetia?. .. 

Am avut. şi noi, în experiența noastră universitară, 
în 

„care oratoria, “de catedră n'a lipsit, cazul unui profesor: 

celebru, care își cetia cursul - — şi sala lui era plină — 

Alexandru Odobescu. . 

nu era 0 ex- 

i mare - de cursuri a, Universităţii, 
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a explicabil, şi nu era: 

ki nu era încă, profesor” . 

pe. atunci; tot numai ausser „ordentlich. 

nu mai încăpeau studenții la pre-: _ 

n "vorbia liber, iar: 
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uitat. desigur că 0 prelegere a lui, de arheologie, era o 
„Strălucită. pagină literară pe care făcea s'o asculți, nu 
mai pentru frumuseţea, stilului. 

| 
"Și mai intră, ca element, în efectu „tonului ce aă iluzia improvizării, 

” 
Secretul Succesului. oraţ, „ nere, în arta de a şti 

încălzit de O emoție. | . a 
"In ședințele lucrărilor lui de Seminar, unde se discutau 

probleme filosofice, cu prilejul analizei unei opere cla- 
Sice de filosofie, se grămădiau studenții de nu mai încă- 
peau în sală... i E a | 

Acelaş om, cu aceleaşi 'Slăbi “mile unei infirmități fizice, Împerceptibil; tonalitatea om, când își ridica glasul! _ menteze 0 convingere, să 

Pa: AI . 

ciuni isvorite din adânci-: — şi cari, probabil, influențau, potolită a.cursului — era alt să accentueze o. idee, să „docu-: respingă o eroare, să arunce - unei discuţii. Atunci se vedea aţii izvora impetuos din tezaurul, - 
erudiţiei,- ca. să-şi 8rămădească puterile lor de lumină la 
puterile logicei, 'care strângea, în “cleştele: ei implacabil, 
absurditatea' unei afirmaţii 'ce-l nemulțumia. e “Nu mai era profesorul care își citeşte tihnit foile de | 
curs.. Era oratorul Sombativ, care răstoarnă sub valurile 'elocvenţei piedicile insidioase puse în Grumul adevărului.    



? 
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" Am asistat odată la o discuţie, acasă,. „între a și vărul 

său Paul. Das 

» Ce tranşant. ştia să. fie. bunul, blândul profesor, cu 

“toată seninătatea figurii! lui zâmbitoare. - 

“La un moment, Paul, încolțit de. argumentele protaso-: 

-rului, -exclamă, familiar: 

„— Jesus" Maria! ... „o: - a 

— Cu „Jesus Maria“, replică scurt $ şi  tăios profesorul, 

încetează, orice discuţie. “ ă 

Lă 

î „IN OPERA LUI DE CRITIC, DE PROPAGANDIST 

ŞI IN RAPORTURILE LUI PERSONALE. 

„Privind numai mulţimea raporturilor lui personale c ci. 

oamenii de ştiinţă, 'din toată lumea, rămâi uimit ae enorma. | 

activitate ce desfășura şi care! trecea parcă peste limita: 

puterilor structurii lui plăpânde. Din „ce isvor de energie, 

invizibil, trăgea el această vitalitate supranaturală numai = 

„el ştia, şi Dumnezeu care îl inspira. - : i 

„Ce neistovită : “cheltuială de: atenţie ca critic filosofie! 

Aproape” nu apărea o carte, un studiu de filosofie din. 

„Condeiul. vr'unui gânditor, care să nu tie remarcat “de 

prof. v. Gizycki, să nu fie trecut prin lumina. criticei lui 

obiective, şi fixat în cadrul. problemelor filosofice şi în:, - 
Net 

evoluţia: cugetării. . _ 

Se „aştepta părerea. lui ca o necesitate logică. 

In zilele” şi orele lui. de primire, se. succedau intelectua- 

lii de. toate” vârstele, interesați, întrun fel oarecare, de: 

„Problemele etice, ca la un isvor „de informaţii, de încura-- 

-Jare, de- inspirâţie. NI : a 

„ Damenii de valoare filosofică , mondială, din: “alte țări. 

| în trecerea lor întâmplătoare prin Berlin, ! nu uitau să-l 

Viziteze; Un caz între atâtea altele. 

: Odată îmi spune-el radios:, 

„+ — Dacă: veniai cu zece minute nai înainte, găsiai pe-.. 

 Mistei Baini aici. e St e 

< 

.. 

: ” A î:



_„soarea primită, la un an. 

* “dela Iaşi),,. i 

» „na. Dăring de aici a publicat'o | pi . 
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| Mister Bain, domnul Bain,-era ilustrul filosof şi psiho- l0g Alexandre Bain, dela "Universitatea din Aberdeen, au- torul atâtor opere fundamentale 'ce au „contribuit la for- marea gândirii contimporane. e ia 

Dar ce era, în adevăr, cu deosebire uimitor, în 'mani- festările activităţii lui von Gizycki, erau extraordinarele „lui relaţiuni de scrisori cu oamenii dă ştiinţă din toată lumea, cu autorii, publiciştii, cu prietenii. Si) Coresponidenţa prin scrisori cu oamenii era, parcă pen- tru el o trebuinţă sufletească cerută vital, spre a împlini lipsa puterilor fizice pentru punerea în contact cu ființele la cari. se: ducea gândul şi dragostea lui. - “Măcar prin: câteva, rânduri, scrise aşa cum scria, el, fru- “mos, mărunt, fin, caligrafic — fie şi pe o cartă poștală — “căuta să afle de cutare iprieten sau cunoscut, ce mai face, ce mai lucrează; ce. mai ştie de alţii. Și el, la rândul lui, e spunea ce ştia și-el despre “unul sau altul. Iși ținea prietenii în curent despre cărţile apărute, des- pre polemicile ştiinţifice, filosofice, despre proectele de | lucru ale. celor 'Cunoscuţi de aproape sau de departe... Ca exemplu de astfel de scrisori, dau o parte din seri- | 
după întoarcerea mea în țară „(eu data de 30'0ct. 1888, în preajma: ocupării. catedrei 

ÎN 

„mDr. Coit pare a avea în 
„ D-şoara dr. Druskowit 
despre Diihring.. | | E 50 operă excepțional de valoroasă este Etica lui HOff- ding, apărută nu de mult. Şi ea stă tot pe baza, utilită- TYismului. e | i 

Londra un mare succes. 
z a publicat o frumoasă lucrare 

N - SR „Aştept cu încordață nerăbdare Etica lui Paulsen. cart - trebue să apară în' curând. Se zice că! și Lazarus va ter- mina, în iarna asța,'o Etică, şi, că, și, Siegwart lucrează la 
ea „Doctrină. filosofică a 

2  
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bunurilor. (Nu.e pentru mine). Cum vedeţi, în timpul. 
„acestă n'a fost lipsă de producţie pe acest. teren. In săp- - 
tămânile următoare trebue să apară: şi vol. II (ultimul). 
din excelenta istorie a Eticei de Jodl“. : 

" Când afla ceva ce. ştia că „poate. să te. intereseze. şi! , 

Să-ţi facă plăcere, se grăbia să ţi-o aducă la cunoștinţă.. 

-Cu data de 27 Ian. 1892, înii scrie: : 

„Prof. Hasdeu, din Bucureşti mi-a trimis opera sa ;Sic: . 

„cogito“, — Ce este viaţa? Ce este moartea? Ce este omul?.. 

— O cunoaşteţi ?* | 
Şi mai departe: _. _. E e c 
„Le câtva timp am un Symphonion, în care poţi să pui: 

note! de. muzică ce doreşti. Se pot procura dela fabricant. 

peste 200 de bucăţi. Intre ele sunt și următoarele bucăți. 

româneşti. "(Date în românește): 1. Suspinul, vals; 2. Ca 

„la Breaza; 3. Bătuta; 4. Româneasca; 5. Hora moldove-. 

nească; 6. Romanul. — Le cunoaşteţi, şi pe care mi le-aţi. 
recomanda ?* ae ia 

Ceeace făcea să .se înmulțească şi mai i interesant pri- 

lejurile de corespondenţă, erau cazurile când i. se părea că. 

ar fi mai bine să-şi spună, .pe calea discretă a: unei scri- 

Sori particulare, părerile asupra vreunei : chestii expuse” 

de vr”un autor în 'o carte sau articol de revistă. ” 

Iată, bunăoară, ce-mi serie la 8 Mai 1891: | 

„Mein lieber Freund“. In James Psychologie... . 

O dau în româneşte. „In Psychologia |] lui James.se gă-. 

sește! o informaţie interesantă a unui surdo- mut, Mr.. 

Ballara. Am arătat d- lui James îndoiala nea privitoare.” 

la absoluta | siguranţă a acelei informaţii; dar am primit. 

azi dela J ames trei. certificări, strânse ad- hoc din Washing- 

ton, cari. pun „autenticitatea şi i integritatea” lui Ballard 

mai presus de orice îndoială“... .. 

Un alt caz dă aiscuţie pe cale de corespon 

Culară șI găsesc în scrisoarea lui dela 19 Sept. 1892. Se. 

bregătia. pe atunci la . Berlin, . sub. inspirația lui G. Y- 

f . Ma . 
4 

+ - . | + 

denţă parti- .. 

1



„atâtea, persoane din toate țările, sar 

+ 
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x 

Gizycki, întemeierea unei „Societăţi pentru Cultura Bti 
că“ în Germania. In contra acestei. mișcări etice, un scrii- 
“tor; dr. Brunno Wille — pe care îl cunoşteam personal; 
mi-a fost unul din oponenții. la „tezele“ „puse pe lucrarea 

pusă — a publicat o aspră critică. 
Despre asta, prof. v.. Gizycki îmi comunică: 

„.„Verehrter Freund.' Dr. Bruno Wille, den Sie, wie ich -glaube, kennen..; | 
» In româneşte. „Dr. Bruno' Wille, pe care cred că-l cu- 
noaşteţi, —' azi șetul „Socialiştilor independenţi“, — a. îndreptat, în revista berlineză _—_ „Freie Biihne“ (din 
August), o strașnică critică. în contra „Mișcării Etice“.î 
noastră (sub pseudonimul “Stochman). I-am .răspuns la 
asta prin o scrisoare particulară -pe care el (cu autori- 

„zaţia mea), a publicat-o în numărul. diri Septembrie al 
revistei „Freie Biihne'“ 

„Critica d-rului Will 
totdeauna şcopul“, 

„ adăugând lă ea observaţiile sale. 
e:este foarte utilă; deşi nu-și atinge 

Consultând vasta corespondență a lui G. v. Gizyeki cu 

unele părți interesante Gin unitate 
sofului și eticianului nostru, dar si teristice de viaţă, în sinteza cul 

a: spirituală a filo- 

unele trăsături carac- 

turală a epocei, pentru a 

. : . , - | : fe Ne ! . . 2 

de doctorat, spre a fi discutate în ziua promoţiunii; și, Ma 
târziu, a fost și prin România, ca profesor în o familie sus 

documenta nu numa! 

Ri ai a ontei ță evolutivă 'G. v. Gizycti | 
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“ - ! , 

G.v. Gizycki nu era. numai un spirit superior. al! teo-... 

„ Tiei în domeniul. cugetării, era un. geniu creator de rea-: 

lităţi culturale noui în evoluţia. socială, un: propagandist, 

cuceritor, al ideilor şi în: acelaș timp realizator practic 

al lor, smulgându-le din lumea abstracţiunilor. moarte ă 

spre a le plăsmui în formele concrete ale, vieţii timpului, 

și ale. desvoltării morale ale: omenirii. - 

| „In nişte simple note de “Amintiri personale, nu e locul 

să arăt larga temelie a profundei lui capacităţi filosofice, 

pe care se ridică să privească legile vieţii şi ale lumii, în 

-devenirea şi menirea lor naturală. a a 

__ “Ar fi să fac — ne-la- locul lui — un tratat de filosofie 

“contemporană. 

-- Cine voeşte să se informeze despre direcţia şi înălţie ŞI 

„mea, cugetării lui G. v. Gizycki, poate găsi isvorul de în- * 

formaţie în operele. lui. Citez câteva: : 

1. Consecințele. filosofice ale. teoriei Lamarck: Daricin 

" ASupra evoluţiei. aaa « Ni 

2. Moralphilosophie (Fitosofia moralei). Sa 

3. Etica lui David Hume. 

4. Kant şi Schopenhauer. - 
5. Filosofia lui Shaftesbury, ete. + 

Şi nu vreau să las neamintită 

6. Ideile fundamientale ale Moralei C Grun 

Moral), * | o 

| Accastă lucrare din urmă, o cărticică de înfățișare pu- 

ţin voluminoasă, cuprinde un conţinut filosofic de mo-. 

rală, pe. atât de condensat şi de complect, pe cât.de clar 

expus, popular, interesant, convingător. 

Chiar cred că :pot considera această operă ca gestul 

Spiritual care a deschis larg sfera de manifestări intelec- 

tuale practice ale lui G. v. Gizycki acela a propagandei . 

„hi etice: 
_ „A ARE „a 

” E INI E , ș 

„Ideile fondamentale ale moralei au ieşit Ta Tuizăină în. 

dziige “der 

,



.- 

„sofia Moralei“ 

morală a omului. -. - j - 

190 Pi - Ton Găvănescul ” 

“împrejurări culturale, care însemnau o. trebuință, gene- 
Tală a conștiinței publice. : a d 

O societate „culturală, „Lessing-Verein“, publicase un 
„concurs pentru cea. mai bună operă, care să arate, lămu- | 
rit şi pătrunzător, înţelesul și importanţa celor mai ele- - 

„ mentare şi curente, dar şi mai însemnate noţiuni morale, 
ca datorie, drept, nedrept, bine, rău, virtute, ideal de viaţă, 

să dea directive şi motive de acţiune voinţei. | 
: Era un-apel.grav al conștiinței umane adresat spiritu- 
lui filosofic. EI găsia un ecou natural puternic în sufletul. 
Şi în cugetarea eticianului 'G. v. Gizycki, care adâncise: 
 teoretie aceste. noţiuni şi probleme şi ardea, de dorința 

“merit, nemerit, etc. -Lămuriri cari, luminând inteligența, 

„Vie de a le face să pătrundă în cugetul omenirii. 
„Premiul lucrării puse la concurs.la obținut filosoful. 

| Nostru. Şi cu ea își. începe marele etician al catedrei opera „lui practică de-propagandă morală: pa 
„Această mică lucrare substanțială de Morală, care, da apariția ei, a produs o puternică impresie, poate fi şi azi ” sis 

. . ” ” ” 7 
- 

cetită cu folos, 
„ Chiar marea operă clasică a lui G. v. Gizycki: „Filo- 

„ posedă, pe. lângă profunde consideraţii teoretice. pentru întemeierea principiilor etice, - însușiri „rare de mișcătoare elevaţie a “sufletului, ' de puternică. motivare a voinţei, pe -calea ascensiunii morale — un efect. considerabil de propagandă. pentru îmbunătăţirea: 
pp E 7 

! . a 

» Dar opera .prâpriu zisă de: propaganâist al filosofiei. practice o găsese în alte momente ale activităţii lui: G.v.: Gizycki. e o uz O găsese în acțiunea d Societăţi de Cultură Bic 
O găsesc în inspiraţia 

unui congres de etică. 

y 

e. pregătire şi organizare a unei' 4 „o 7 ta . u în Germania. Ia 
Și munca uriaşă de organizare a. 

p  
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„nat pentru "prima oară (6 p 

"Persoana lui se găsesc unite, 

Amintiri - dat 

O găsesc în întemeierea şi conducerea unei publicaţii 
_. periodice, unei reviste de orientare, a „Culturii etice“ 

— ultima fază glorioasă a febrilei sale. activităţi, cu care - 

„Şi-a, încheiat şi încoronat opera scurtei şi frumoasei sale .- 

“eXistenţe. i - i 

„ Despre toate aceste momente găsesc puncte călăuzi- 

toare î în prețioasele lui scrisori. : : : i 

1. Inceputurile,pregătirilor pentru înființarea „Societăţii 

de Cultură Etică“, mi le-a anunțat în scrisoarea dela IT 

Aprilie 1892, din care extrag: | o 

„Mein lieber guter Preund. Eine erreuliche Mitteilung... 

„(Pe româneşte) . | 

„O ştire. îmbucurătoare am să-ţi comunic. La Berlin e. 

--pe cale înființarea unei. societăţi de Etică. Iată cura s'a 

întâmplat...“ : : | 

“După ce 'aminteşte de o conterinţă a lui Felix Adler. 

ţinută în Martie, despre „Societăţile de cultură etică“ din 

America, şi vorbeşte de: vizita eticianului engiez Henry 

: Sidgwick, relatează propriile” eforturi pentru înfiinţarea 

societăţii Etice în Berlin. o 

„La 9 Aprilie s'a convocat o adunare de. domni şi 

+ doamne cări au ascultat o conferință a mea despre: socie- 

tățile etice, după care sa discutat chestiunea între cei de 

față. Erau. vreo 80 de persoane. Adunarea a ales o comi- 

siune care. să se sfătuiască mai departe. Teri ne-am adu- 

ersoane, printre cari: două 

doamne: d-ra Helene Lange şi d-na Schroeder, „o. amică 

înțimă a împărătesei Friederich), şi după 8 zile: ne vom 

„consfătui. din, nou. La 1 Mai va fi o nouă adunare... Inte- 

a „societăţii se va face la toamnă. In 
meierea pro riu zisă, 

ii a — direc- 
iruntea mişcării se va pune — âșă sper şi. cre 

torul Observatorului Astronomic, actualul Rector magni- 

ficus Prof. Wilh. Foerster, care de ani de zile s'a dat din 

tot. sufletul, cu. cea mai mare căldură, de partea: ideii. In - 

în! o frumoasă armonie 

N
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„ cietăţii etice“, 

"luat astfel fiinţă, din înflăcăr: 

- gia practică şi în alte 'direcţii. 

- 
-.. + Ă 

Ion Găvănescul 

          

(ideile lui Kant) 
morală în mine“, 
"“In 19 Sept. 1892 serie: „Lărgirea, cercului „Societăţii » germane pentru Cultura Etică“, a făcut, în timpul acesta, un progres însemnat. In adunările generale din Octom- „brie se vor discut 

La 13 Nov. însă comunică: „Succesul' nostru a întrecut - mult așteptările mele. La 19 Octombrie. „Societatea Ger- - mană pentru Cultura etică: s'a constituit'cu 200 membri, 
t asupra mea „Comunicările““- 

Societăţii; în curând apare primul caet, pe care îmi voiu, 
permite a vi-l trimite. In el se cuprinde: şi comunicarea oficială” despre Congresul de Etică, precum şi un mare 
număr” de „Voci din Presă“ despre Mişcarea Etică, ete.“ . Iar în 12 Februarie 1893, îmi scrie că, Societatea Etică, înființată de curând „are: acum mai mult de 1000 de 

şi azi are deja 500..Am lua 

membri, 1. . a _ „si — DR iu , Se La e 
O. însemnată” operă socială de propâgandă morală a 

ata activitate, inspirată, fără răgaz, a filosofului, care în acelaș timp îşi revărsa ener- 
N 

, - .. - -. - - 
' 

. 

PUBLICAȚIA PERIODICĂ SĂPTĂMÂNALĂ „CULTURA BIC, ă " 

Honare a vieţii omeneşti, G..v.. Gizycki căuta sto realizeze în imp 3 k acelaş timp, în 'mai multe E direcţii. i a n at i Pe când se pregătia; şi se: cânstituia; sup inspirâţia lui, 
pa iotățis ati a e a înfiinţarea „Societăţii de Cultură Etică, se plănuiau 'şi se discutau mijloacele convocării' 

/ Ă , . 

„Cerul instalat deasupra mea şi legea - . , . . 

a numai chestiuni de organizare a s0- . 

unui răare Congres” de  
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Etică, precum și înjehebarea. unei reviste săptămânale, . 

"pentru orientarea, : în problemele” vieţii morale, „Ethische 

- Kultur“. , NE 

In aceeaşi scrisoare (7 funie 1892), în care îmi i spune: 

„Din pubiicaţia noastră, despre Mișcarea etică în Germa 

nia, s'a şi comandat în comision, peste. 5000 exemplare“ — 

îmi dă ştirea, foarte importantă: „Avem intenţia ca, pen- 

tru zilele dela 17 până la 20 Octombrie, să , convocăm la, - 

- Berlin un: Congres de Etică“. . 

Şi, imediat, adaugă rânduri de mișcătoare atenţie prie- N 

: tenească: | | 

„Prof. Foerster (Rectorul de atunci al "Universităţii 

Bârlin) mi-a spus eri că ar. trebui. să vă. invit și pe. 

D-voastră“ . Si 

"Şi urmează un intreg = plan al Rectorului Foerster, cum 

să facă, prin amicul. său Dimitrie Sturdza, să mi se dea 

putinţa, participării la Congres. i 

„Iar în scrisoarea, dela 13 Noembrie 1892, în care îrai 

“comunică înfiinţarea „Societăţii . pentru | Cultura Etică“ . 

mă ţinea, în curent şi cu mersul Congresului. 

La acea, dată: Congresul de Etică se şi terminase. se 

ţinuse în patru zile din luna Octomvrie, cum se anunţase. 

Eu n'am. putut să mă duc lă Berlin, la acea, epoca, 

„Din, rândurile ce-mi scrie G. v. Gizycki despre ţinerea 

congresului (10 Nov. 1892), se vede la câtă muncă, exce- 

sivă chiar pentru puterile unei organizaţii robuste, a fost 

supusă, pasiunea de propagandist moral a unui om, a că- 

rui vitalitate sta mai mult în viaţa sufletească, decât în | 

resursele constituţiei lui şubrede. . 

„ „Am regretat foarte mult, iubitul meu prieten, scrie 

el, că mai putut veni la Congresul de Etică. pf 

„Cele patru zile ale Congresului de Etică, urmează el, 

au fost foarte interesante, dar şi îstovitogre: Dimineţile, 

se ţineau la mine şedinţe de comitet, de Înai multe ore;. 

iar serile urmau adunări “publice de câte 4—5 ore“. 

13
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'Te întrebi, de unde îşi trăgea atâta energie sufletul 
unui trup infirm, lipsit de vlagă fizică? Te duci cu min- 
tea, fără voe, la închipuirea acelor concepţii propovă- „ duite — ca-să mă raportez numai la ai noştri — de Haș- 
deu în „Sic cogito“, Sufletul ar fi o substanţă eterică, im- . -ponderabilă,, fluidică, sau orcum altfel —. independentă însă de trupul'în care trăeşte... o SE Ceva înainte “de înteţirea activităţii -lui practice până aproape de începutul ei, G. v. Gizycki a fost greu bolnav. - Bietele- lui picioare slăbănoage au început să-l doară, să „se umile, întâiu dreptul, apoi şi stângul. Nu a mai putut să iasă din casă, și, în câteva rănduri, a fost nevoit să-și » întrerupă prelegerile la, Universitate. Ma | Şi boala asta, care mocnia de mult în trupul lui firav, „a venit aşa deodată, ea din senin. Nici un incidenț, nici un accident n'a provocat-o. Doctorii i-au. spus că răul s'a strâns treptat, încet, şi a isbucnit deodată ca o criză or- gânică, * - Ia a 

| Din! cauza durerilor, neputând dormi. noaptea, cetia atunci, lucra mai mult decât zi ua, când îl ajungea obo- seala. Deşi trebuia să stea cu picioarele întinse în sus, după prescripţia medicului, asta nu-l împiedica să-şi con-. - . tinue însemnările scrise, corespondenţa. Scria, cum putea, pe genunchi. Şi, cu toate greutăţile poziţiei incomode, li- terele rândurilor lui scrise își păstrau forma lor citibilă, trăsătura. lor estetică, Tremurăturile condeiului, de. cari se plângea, nemulțumit, aproape nu -se observau. - “Este impresionantă liniștea. suverană cu câre filosoful . își stăpânea situaţia, plină de dureri şi îngrijorări. 

CUM PRIMEŞTE FILOSOFUL: SUFERINŢA BOLII ŞI: a IDEIA MORȚII. 

„__ Prima ştire despre boală mi-a dat-o în strisnared delz. 26 0et. 1891. oc 
,  



După două pagini de reflexiuni şi noutăţi filosofice, se 

ocupa, 'în alte două pagini, de starea sănătăţii lui. 

Amintiri E 
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„Despre mine, nu pot, de astă dată, să spun nimic bun. . 

Un rău, care'se pregătia lăuntric de ani de zile; a izbuc- 

“nit ieşind Geodată la iveală. :. De oarece boala va dura 

probabil mai multe luni, e problematic dacă acest. orga- 

nism slâb va fi în stare să suporte pierderea. puterilor ce . : 

i se cere. Doctorul spune că da, însă pune înainte și pc- 

- sibilitatea că totul merge spre sfârșit. 

„Deşi am trăit mulţumit (sau poate tocmai -pentrucă 

am fost fericit) posibilitatea acestui sfârşit face asupra 

“mea o mică, foarte mică impresie. 

„Am aşa dar ocazia să confirm în suferință filosofia, 

„Sunt, de altfel, bine. îngrijit de servitorul.meu credin- 

cios, şi primesc adesea vizitele cunoscuților mef'. 

| „Dupăce, în scrisoarea următoare 

speranţa că „boala va putea fi învinsă cu totul în câteva 

săptămâni“, în altă scrisoare spune, m3i puţin încuraja- 

tor: „Sunt acum 10 săptămâni de când sunt bolnav, în 

alte 10 Săptămâni sper să fiu 'sănătosti „ (26 Dee. 1891). 

Sănătos! Credea el oare în realizrea, cât de aproxima- 

_tivă, a unei stări care să semene cu ce 

a fi sănătos Ja ceilalţi oameni? o 

| “Când a mai pomenit, în altă scrisoare, 

lui, a adăugat parentetic, ca în surdina gândului: „sau 

ceeace la, mine se poate numi aşa ceva. Şi toată experienţa 

neplăcută va putea, fi-și ea bună la ceva“; 

Acestei ființe de fină elită morală, cu o constituţie fi- 

zică, dela , început, 

mânteşti, după crud 

tată cu atâta superioară “stăpânire sufletească, 

tea, înduioşată parcă, 

tei lui existenţe, ca, să- 

şi să se. bucure și el 

despre sănătatea 

a încercare a unei boli grele supor- 

— moar- 

„o 

eace se poate numi 

condamnată unei scurte dăinuiri pă-. 

“(11 Nov. 1891), dă 

i-a îngăduit o prelungire & delica- | 

şi. termine isvodirea unui gând drag . 

o clipă de binecuvântarea divină e -
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cele mai sfinte fericiri lăsate ' omului pe pământ în iu- 
- birea adevărată. | a 

Gândul lui drag, ce-i încălzia puterile inteligenţei, era _ înființarea unei reviste pentru „Cultura Etică“. - 
„In acelaş timp cu atingerea, acestui ideal, i-a venit, ca “un dar ceresc, şi mângâerea celei mai înalte iubiri. | 

Talentata, scriitoare Lily von Kretschmann, colabora- 
„. toarea. inimoasă şi devotată a revistei, pe care au înfiin- „ țat-o amândoi, a devenit tovarășa vieţii lui.prin căsătorie. 

A unei vieţi ce era uisită să se” termine repede, după. . licărirea acestor clipe de culme ale perspectivelor visului | „lui de viaţă, | a „Cu câtă emoție culeg din scrisorile lui destăinuirile a-. cestor 'sclipiri de armonie ce precedau — dar nu. preves- iau — sfârşitul apropiat! . 7: 

A - INCEPUT DE FERICIRE, SFÂRŞIT DE VIAȚĂ. 

“Apropierea, acestor două evenimente nu are niciun în- _ ţeles de raport cauzal. Exprimă o simplă, succesiune, că- reia, poate, punctuaţia îi adaugă sugestia rapidităţii ce „dă iluzia unei confundări, i 
Sunt ispitit a lăsa întâmplărilor. din urmă, unele plă- - cute, altele dureroase, ale vieţii ilustrului etician, cuvân-, „tul însemnărilor lui încredințate din iubire, veneraţiei 

„Mă bucur, iubitul meu amic, îmi scrie el (la 29 Dec. „ 1892), că revista săptămânală, Erhische Kultur are apro- barea Dv. Ap 
ă bucurii 

N  



„+ rând, în: ordinea. de 
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La 12 Iunie 1893. „Astăzi vă scriu ca să: vă adue la' cu- 

noștinţă. că m'am logoâit cu domnișoara Lily von Kretseh- 

mann, al doilea redactor al „Culturii Etice“, şi î în "curând 

voiu fi soţul ei. Ea este întâia mea iubire şi o venerez mai . 

presus de orice în lume“. 

La 5 Iulie 1893: "„Verehrter, Jieber- Freund. Herzlich 

_Danke ich Ihnen....: (româneşte). vă mulțumesc din: inimă 

pentru felicitările amicale... i 

„Acum sunt, de mai bine de o săptămână, căsătorit, și 

aşa de fericit, ca „niciodată în viața mea. .. e 

„Călătoria noastră 'de nuntă a constat în asta, că soția „ 

mea, în dimineaţa zilei de nuntă, m'a însoţit prin “Thier- 

garten până la Universitate, şi acolo a asistat la prele- 

gerea mea“. _ „i o. 

Sunt nevoit să mă oprese aci cu amintirile mele despre 

G. v. Gizycki, tocmai la începutul fazei luminoase a feri- 

cirii lui visate. Su 

Oprirea o fac cu acea strângere de inimă cu care te 

oprești, covârşit de durere, la. tradiţionalele popasuri de: 

„vămi“ pe drumul spre locuința de : veci .a unei fiinţe: 

scumpe. 

Căutând în pachetul corespondenței lui G.v. Gizyeki, -nu: 

mai găsesc nicio scrisoare de ale lui, după aceea în: câre 

Îmi anunţă căsătoria şi î 

a călătoriei lui de nuntă. | 

Şi totuşi, într'un an şi "jumătate, dela căsătoL: 

te alte scrisori interesante. "In. 
„Niciuna! 
_ria-lui, am avut dela el.mul 

" locul lor, la sfârșitul pachetului, ceeace găsesc, “legate î îm- 

preună, deosebit, e, pe lângă anunţul oficial de căsătorie, 

"o carte poştală şi o hingă scrisoare îndoliată, amândouă 

scrise de altă mână. Iar, dintre. ele, aceea: care vine la 

e timp, după ultima: scrisoare, de” feri: 

„cire alui G'v. Gizycki, este carta poştală, cu 'data 'de 3 

- Martie 189%, scrisă de soția profesorului, de Doamna Lily 

mi descrie mișcătoarea simplitate | 

+
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“la un loc împreună. 

136 a „ Ion. Găvănescul | 

von 'Gizycki, în laconismul lapidar al unei înştiinţări sfâ-- şistoare: |. î - - | ;„Profesoriil v. Gizycki. azi la. 3 Martie a adormit în li- nişte, de veci. Boală scurtă, moarte fără dureri. - “Berlin, 3 Martie 1895. ai „i e „ ZAly von Gizychi.. 
i măseută y, Kretschmann 

“Cuvintele din titlu 
put de fericire, sfârşit de v 
trun ceas rău. - 

" Ciudată, inexplicabilă 
rea. căsătoriei şi cartea 

iață“, parcă au fost scrisa în-. 

Un semn prevestitor a] fatalităţii?. „Ce puteri incomprehensibile, în afară de sfera puterilor” de cunoaştere ale experienței, au poruncit mânei, mele şi au îndreptat-o să lege la un loc, deosebit. de, restul cores- pondenței, ştirea căsătoriei, începutul zilelor lui de feri- cire, cu ştirea morţii?” E . a 

7 : 
. . - E - zi . - SI i 

Acele scrisori nu le-am mai găsit. „In locul lor, alături qe carte O lungă scrisoare a d-nei v 

l euprihsului acestor relatări: 1,Ince=- 

 prevestire a destinului! Anunţa-- . 
poştală cu anunţarea morţii, puse: * 

i ' 

4 
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"a fost prea .mare, prea fără umbre. Niciodată n'am 'avut 
„împreună un ceas tulbure, niciodată n'a fost întreruptă 

armonia unităţii noastre sufleteşti. Soţul.; meu era „pentru 

».. „mine totul: .prieten, îndrumător, pildă. 

„Luni s'a dus încă la Universitate. Marți ! Pam oprit să. 

-„se ducă, tușea . și avea temperatură. Avea „influenţă“. 

“Totuşi, până Sâmbătă, nu i-a fost prea rău. „Se scula, era 

„liniștit şi bine dispus. . 
„Sâmbătă dimineaţa doctorul, pentru prima oară, a 

„atras atenţia că s'ar putea să vină primejdie, și iubitul 

meu soţ, deşi nu credea întrun sfârșit al său atât de a-: 

propiat, a vorbit. cu mine despre ultimele lui ' dorinţe, 

“foarte liniștit. Seara se părea că-i merge mai. bine. „Noap- 

tea a dormit mult. Natural, eu nu m'am depărtat o clipă .. 

ide el. o > , ” 

„Pe la 2 jumătate, răsuflarea i-a devenit neregulată. 

Şi curând după asta îmi zise: „Acum vine moartea“. Apoi 

| vorbi, cu o perfect de: clară conștiință cu “mine, şi chiar 

când nu mai putea vorbi, ochii lui, din ce în ce mai stră- 

„HNucitori, vorbiau încă. S'a stins fără chinuri, cu totul 

„liniştit, în. braţele mele. a - 

„A fost, până la clipa lui din urmă, adevăratul înțelept 

'care își trăește doctrina“ .- 

„_* „Indată ce voiu pune totul în regulă, vă voiu trimite câ- 

- "teva mici amintiri dela soţul meu“... n 

„Astfel s'a sfârșit marele etician G. von Gizycki, încă 

“tânăr, în vârstă de 44 ani (1851—1895). ă 

„Dar scrisorile lui, primite de mine dipă căsătoria, lui 

E până în ziua, morţii, ce s'au făcut? S'au pierdut? Nu. 

* Curând după moartea soţului său, Doamna Lily von 

„“Gizycki mi-a, scris rugându-mă să-i pun la dispoziţie seri-- 

sorile ce ştia că profesorul. şi prietenul meu venerat mi-a 

“trimis atâţia ani dearândul, pențtru că voia să le.consulie 

"la scrierea biografiei lui, asigurând restituirea. „ 

"Nam hezitat o clipă. Am ales tot ce mi s'a părut mai |
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interesant pentru biogrăfia filosofului, t „după căsătorie, Si .altele-dinainte, = “ Încercările repetate, de-a. afla mai:târziu, ceva de soarta: lor, au. rămas fără rezultat, | 

a: lui, -a. contractat o nouă căsătorie. Despre apariţia. unei biografii a filosofului. n'am putut „ „afla nimic. Asta, nu însemnează că .n'o fi existând... 
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„. FRIEDRICH PAULSEN. e 

PERSONALITATEA LUI CA FILOSOF și PROFESOR: 

Nu am intenţia « să fac un “studiu, asupra marelui i profe: , 

sor al Universităţii din Berlin și finului filosof al: Germa- 

niei contimporane. Fr. Paulsen se găseşte încă-1) în: toiul - 

activităţii sale -de- cugetător şi. “pedagog: -Dar la 16 Iulie 

1906'a atins al 60- Jea, an'al vârstei sale, şi lumea 'intelec- 

tuală âin Germania, banu numai din Germania, ci: din 

toată Europa şi din alte continente,-a luat această zi ca 

prilej de a-și arăta simpatia. şi sentimentele ei. de recu- 

: noștință pentru acest apostol al ideii, pentru: 'acest scrii- 

"tor: de “elită .al filosofiei, „pentru acest c orator : clasic al 

catedrei.: m A - 

- Ca tost. elev al lui Paulsen, m'a mişcat sărbătorirea 

entusiastă ce i s'a făcut, şi am luat din suflet-parte la 

dânsa, de departe. Nu pot lăsa să treacă 'ocazia acestui : 

“moment istoric, fără să adaug. la. celebrarea lui, ecoul dra- 

gostei şi admiraţiei atâtor spirite ale întelectualității TO-' 

mâne; asupra cărora sa răsfrânt, direct sau indirect, la 

unii mai mult, la alţii: mai puțin, din razele, minţii cuge- - 

tătorului german. N a . Mn 

  

1) Ta "1905; când am scris aceste “pagini publicate în „Cultura 

Română“, -



devotate şcolii și 

Ş ste, s'a lipit cu prietenie: 
ită și Pentru' veciniziă dă inimi a mea. i. 

fânt, aș putea. .:: 

00 
E 
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elocuenţă impetuoasă transformase catedra de istorie În 

tr'o tribună: înfocată 'a naţionalismului german, aproape 

a șovinismului „prusian. Lumea, chiar în afară de studen- 

“ţime. se îndesa, nu mai găsia loc, asculta de prin culuoare, 

în picioare, torentele de imagini şi înlănţuirea de argu- 

mente, comparațiile seducătoare, consideraţiile spirituale, 

aluziile fine, glumele istețe ale pasionatului istoric — un 

Sf adevărat orator mare, care și în. atitudine şi în prestanţă 

îţi amintia pe Ganibetta. 

Adesea prin ideile, totdeauna. prin rauca vâjieala aspră 

:a, organului său -arti-muzical putea - să-ţi” dișplacă, să-ți 

- fie antipatic. Veniai poate chiar prevenit î în contra.lui, să”] 

„asculţi.. Farmecul vorbirii, lui era irezistibil. Iţi învăluia 

“mintea pe nesimţite, ca. într'6 casă fină de păianjen, care 

-se prefăcea curând, fără să prinzi de veste, în lanţuri ce: 

te strângeau ca niște odgoâne de aţel de toate părțile, şi-ţi” 

“luau! "libertatea de niişcare a“spiritului. 

Fusese bolnav. de gât, şi vocea lui răgea. Asurzise, în 

+ războiul! franco-german din 1870, se zice, şi nu se putea. 

_.. “auzi-pe sine însuşi, ca să-și” coritroleze şi să-și îndrepteze 

* Ma “modulaţiile vocâi.: Când vorbia, mai mult urla, parcă; abia - 

prindeai la început articulăţia cuvintelor, înnecate într'un 

+ YTăget continuu de' torent spart de stânci. Parcă-l aud 'tu- 

- mând cu. glasul 'lui de: tobă. sinistră de războiu, când Își 

-desfăşura.. perioadele mărâţe, ca 'riiște batalioane eroice, 

și lăsa din' culmea lor să explodeze vr'una din acele bombe 

puternice âle pasiunii, ce te” îngheţa de groază ori te tă- 

- „cea să “tresari de: adriiră ie. E 

D . 

Cu: totul altfel era: locueriţa' ii -Panilsen:: Era modelul 

 “mdevăratei elocuenţe de catedră. Nici un alt:sentiment nu-l 

„mişcă şi nu 'te' mișcă, auzindu-l, decât plăcerea pur. înte- 

“lectuală; nici-o emoție âlta, decât emcția adevărului. Li- 

niştită și limpede” se desfășoară Și” curge vorbirea lui na-, 

pa a aaa a 

| 

Ş 

| - găsta au un emul numai în vestitul o. Treitschke, a cărui 

| 
| 

|
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turală, ne-afectată, aproape familiară, şi străvezie, stră- 
-Vezie ca unda, clară. şi curată, prin care zăreşti dincolo, 

” “departe, în fund o lume întreagă, de idei, o lume armonie . . 
| aşezată, în raporturile ei, şi întemeiată pe temelii trainice N şilargi, i 

„Dar 'acea plăcere intelectuală, acea emoție a verității. 
“ce te: stăpâneşte în decursul şirului de prelegeri, nu se 
„mai uită toată vieaţa. Ceva înalt şi subtil străbate cu în- - cetul. tot- organismul intelectual, ca o renaștere sufle- _: 

tească, 

Or. cât de liniștite în formă, prelegerile lui aveau ceva drama tic. Drama “se petrecea în domeniul senin al | inteligenţei. Nicio urmă, şi nici măcar umbra vrunei . impresii de declamaţie, în expunere. Numai mintea, vedea, prin spiritul lui, cum apar şi cresc în toiul lor, sistemele - cugetării, “cum se ridică în culmea lor dominantă şi cum „cad în luptă. eroică şi dreaptă cu alte sisteme, cari pre- zintă. cugetului omenesc o icoană mai seducătoare â uni- versului şi a vieţii. 

Toată, emoția -se datora marii lui: sincerităţi în căuta- . rea, adevărului. Când îţi expunea, în cursul de Introdu- . cere în filosofie, “sistemul materialist, dacă nu erai mai . „dinainte format și cristalizat în gândirea filosofică, ieşiai, din sală convins nu numai că Paulsen este un materialist . profund și neatacabil, dar că, materialismul: însuși, în per- fecta, lui dreptate, va rămânea, neclintit pe nişte baze aşa, de solid şi magistral aşezate, acum pentru totdeauna. „ Credinţa aceasta, se întăria şi mai mult, când îl vedeai | "pe Paulsen, în prelegerea următoare, respingând victorios. - obiecțiile cele mai obișnuite şi plausibile, aduse încontra,. - materialismului, -. 
A Şi totuși, o întorsătură fa 

presimți cataclismul. Amint 
„„nediscutabile, axiomat 

tală a cugetării te făcea să... 
irea unor. adevăruri sigure, . . ice,, ca, bunioară, .permanenţa for- -. , 

n .” . . 

R
a
 
a
 
o
a
 

a
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ței în univers: cantitatea de materie nici: nu creşte nici 

nu scade în lume — și altele — îţi îndrepta mintea către. 

punctul centra) vulnerabil, unde s'ar putea da, şi unde i - 

se şi da, lovitura mortală, sistemului aşa de tare şi trium- | 

fător până eri, până mai adineauri. 

Dar. din distrucţie chiar, ieşia construcţia unei noi lumi 

-de gândiri; din moartea unui sistem, se ridica în acelaş 

„mea și viaţa, cu esența. lor eternă şi cu destinul lor veș-- 

mie enigmatic: - , - 

+ 

după adevăr, acea vânătoare a inteligenţei, 

ce te coprinde; când regăseşti ceva ne 

timp altul, susținând pe temeliile lui mai puternice deşi 

mai subtile, mai coprinzătoare deşi mai impalpabile, lu- 

x 

Când demonstra că esența lucrurilor nu poate Fi decât - 

„ceva, de natură sufletească și. când identifica . gravitația. - 

materială cu voinţa, în sensul larg, metafizic, al lui Scho- | 

penhauer, ce lumină se făcea de odată în conştiinţe! 

Ni erau simple vorbe şi lecţii de învăţat pentru exa- 

mene: erau gândiri “trăite; şi le ascultai cu palpitaţia. ne- 

răbdătoare a omului care caută un sprijin intelectual în 

priceperea lumii şi a vieţii. Ă 

Şi nu era nici numai. simpla alergare” a curiosității. 

de al cărui de- 

liciu spune Lessing ( că valorează mai mult decât adevărul 

însuși. E - 

„Era sentimentul mântuirii sufleteşti şi acel enţusiasm., 

prețuit de scump, pe: 

cărflia ţi-ai da totul. 
care îl „perduseși, dar pentru aflarea 

Era ceva din viaţa ta însăși: regăsirea,. ta proprie, în 

haosul ameţitor al vârtejului de idei şi lucruri, de credinţe 

și lumi, clădite şi dărâmate la suflarea “atâtor curente ce. 

se încrucişează în calea ta şi în drumul istoriei, 

ile lui Panilsen aveau ceva , dramatic., 
Şi de aceea prelegeri 

unde vorbia el tineri- | 
Si de aceea, sălile Universităţii, 

“ii: pamaan da ascultători. .



. 

„” cetători; 

j Aceasta e mult, e colo 
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- DI III : Î "e intere- 
Toţi câţi și-au pus, cu tot seriosul, o întrebare ali = 04ă  alâanaă 

ă ca 
„“Santă despre lume și viaţă, aleargă acolo Lire mină, sau măcar o sugestie și îndemn pen 

Atat Ș 
n. - | Tăspunsului. | , _ . emoţio- - Nimeni n'a ştiut'să dea mai multă actualitate ţ nantă problem 

tului omenesc, 
a iei în învăţă- Paulsen, se poate zice, a dat viață filosofiei în 

Li 2 
mântul pub 
din izolare 
tuturor ştii 
Ştiinţele. 

A Scoborit fi 
losofie ? 

N "Indiferent — şi tot una.. 
"Mai întâiu și mai mult 

“Apropierea firească dintr 
Şi a mai făcuţ să se si 

j i c dan al şi a strâns împrejurul ei corul a cl 
nţelor la modă, A pis în. relaţii filosofia cu 

7 

e ele. a LI mtă rolul filosofiei ca vitae îl. sal; e de o mie deori mâi mu de cât dacă ar fi făcut „școală“ într'o doctrină persona i particulâră lui. A trezit interesul şi spiritul filosofic E 
mulţimea studenţilor serioşi: dela toate facultăţile e „ VONSItăţii. A dat ştiinţei în toat€ ramurile, probleme i 
preocupări, dacă nu direcţii şi rezultate; ba sar pu i „zice chiar Că i-a dat şi o direcţie, în mintea, viitorilor “ 

direcția filosofică, deci larg: metodologică.. 
| L: ! din amintirile mel 

itatea din Berlin, “ție şi de încora  ciţiilor Semin 

e plăcute din timpul studiilor la 
O formează ceasurile de medita- ată cercetare ştiinţifică -în şedinţele” exer ” ariale-de filosofie. Cele mai rodnice şi mai ât instructive, aş: putea, zice educative, erau ale - Gizacki şi Pr. Paulsen, deşi cu procedări şi din 

-de' plecare deosebite: mai mult analitic primul, mai: e al doilea, 
| 

Una 
Uuniverg 

ini spiri- elor vechi, problemelor vecinice ale p ă 

” s filosofia, - lic al universităţilor germane. A scos filosof! 

” N 3 -. fi.» losofia, la științe? A ridicat: ştiinţa la fi 

- - . tă . decât toate, a făcut să se sim



- niciodată aşa de mulţi, ca la Paulse 

” toţi .preocupaţi, -u uneori discutând “înain 

cufundaţi în gânduri, unii cu capul în 

„Se pare uşor. 

" formă dubitativă, arată obiecțiile posibile. 
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G. vw. Gizycki, în special, își releva, cu prilejul « exerci- 

„țiilor, o calitate mai mult, pe care nu i-ar fi-bănuit-o o ni- 

meni din auzitorii prelegerilor lui. El, care îşi cetia cursul, 

desfăşura ocazional, în timpul discuţiilor seminariale, o 

adevărată artă. oratorică, cu totul spontană, cu totul na-" 

'turală şi necăutată: — simplă revărsare a supra-plinului 

şi supra-plusului de simţire înaltă şi de ştiinţă profundă, 

ce umplea sufletul lui mare. Improvizeşiile libere ale lui 

G. o. Gizycki, provocate de vre-o întrebare adusă întâm- 

plător, dar necesar,, de cursul discuţiilor asupra, vre-une! 

chestii în legătură, uneori chiar mai depărtată, cu obiectul 

imediat al cercetării, rămân nestinse din amintirea celor - 

cari au avut: norocul să-l urmeze. 5 aceştia n'au fost 
AR N 2 

+ 

. 

Paulsen lua. de ordinar Kritik der reinen Vernunjt a lui 

Kant, uneori Etica lui: i Spinoza, ca text de studiu în şe- 

'dinţele: seminariale. . 

Ceasuri frumoase de încordare liniștită a minții în co- 

prinderea şi lămurirea marilor. probleme eterne. Mi-aduc 

"aminte totdeauna de ele, ca de o epocă de farmec a vieţii 

intelectuale. Ri 

Seara la lumina lămpilor mari cu. gaz aerian, îi văz pe 

te. de a intra ma- 

fiecare la:locul său, 

mâni, meditânăd a- 

supra paginelor de interpretat din Kant, alţii privind vag 

în văzduh, cu mintea prinsă de o idee; alţii, întorşi într'o 

rână, “căutând în. pământ, cu sprincenele încruntate. 

.Paulsen intră. Se începe darea de seamă, critica, discu- 

gistrul, alteori așteptându-l în tăcere, 

ţia. Vorba se încinge. Toţi au ceva de spus. 

” Paulsen aruncă, sub formă dubitativă, o idee. Răspunsul 

Repede îl dă unul sau: altul. Paulsen,- tot:sub 

Mintea auzito- i 

rilor stă ca în faţa” unei piedici neașteptate, care creşte 

'
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uneori tot mai insurmontabilă, ca un zid, ce trebue spart.. De trecut, „de ocolit, imposibil. a 
Se face tăcere. Una din âcele tăceri îmi stă clară în me- » morie. Se auzia numai fâşiitul'continuu al lămpilor ce mă-, surau, consumându-se, cu-un sfârâit monoton, timpul fără realitate concretă a] vieţii pur spirituale. Mărimea, pro- — , blemei, greutatea, ei erau prea mari, ca, și însemnătatea ei.: 

coprindă lumea, priveşte fix, învârtind un creion în mână. 
și plecând ușor capul într'o parte. In sfârşit, îl auzim: — „Nun, âlso!,.. aaa 

Şi o idee ușurătoare urmează, ——ori suspendarea solu- ției şi căutarea, ei mai departe pe altădată, 
, . 

piritului lui Paulsen le găsim, 
e lui. Nici odată, operele unui - om mare nu sunt la înălţimea valorii lui personale. Și to- tuşși scrierile lui. Paulsen, or cât ar.fi de: departe. de înăl- țimea or: adâncimea isvorului lor sufletesc, au cuceri. ad- miraţiă. publicului gânditor. 

Sunt claşice.. Cugetarea. se 

Insușirile frumoase ale s 
în bună parte, şi în operel 

„liniştească, mulţumindu-i” tre- | buinţele intelectuale, în mare” parte deş șteptate tot de e, cu 0 artă socratică rafinată, Qar..ascunsă, A Ă Şi totuși; în cărţile lui se vedz 
. 

, deschişi de parcă vor să . 

parcă mai puţin din arta 

. 

, 
a
 

 



"tor al autorului. , a 

p-
 

coricepţii unitare. 
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de a a strânge materialuri, vaste d 

emeutică a pedagogului, desfășurată în prelegeri. Auzi- 

torii, şi mai mult încă decât cititorii lui Paulsen, au iluzia 

că ei singuri au găsit adevărul ce. li se comunică, și că 

vorbitorul de pe catedră nu face decât să le formuleze 

gândul, „să le ia, înainte“ cu: vorba. . a 

Din scrierile lui reese desigur acelaș-dar. superior. ( Cine 

"Pa ascultat şi apoi îl citește, i se pare în cele din urmă 

"că-l aude vorbină; dar, fireşte, mai concis, mai condensat. 

Mai fiecare din operele lui a repurtat succese "uimitoare - 

de librărie. „Introducerea în: filosofie“ și „Sistemul de 

Etică“, apărut în două mari volume, au ajuns 'repede, 

„chiar atunci, prima la ediţia a 16-a, a doua la ediţia a 6-a. 

Pentru niște scrieri filosofice, “mersul lor este un simptom 

al timpului şi o dovadă: despre puterea talentului. de serii- 

Ca şi Fechner, unul din mmaiştrii spiritului său, "Paulsen,: 

stie să- şi păstreze calmul și seninătatea stilului şi a cu- 

getării sub mormariul de fapte și cercetări de detaliu, pe 

cari 'le grămădeșşte, le: ordonează și le inanevrează cu ușu- 

'rinţa elegantă a unui Taine, făcându- le să să așeze singure . 

în sistem natural de cugetare, ca atomii. unui corp fizic 

ce se rânduese singuri după principiul lor firesc 'de cris- 

talizare, dând naştere unor 'forme măreţe, abia visate de. 

închipuirea cea mai bogată. Astfel faptele, fără nici' o 

siluire, vorbesc armonic în tonul general fiosofie al unei 

stă “putere a lui Paulsen 

e date poșitive şi dea le. 

dişpune în ordinea unui sistem de principii și e ne- 0 

dă, mult cunoscuta. s sa operă: „Istoria, învățământu ui, su- 

perior în. Germania 

"Un exemplu. splendid « de acea 

"Cu altă ocazie voiu schița gâhdirea einentuu pese: 

'"gog contimporan. Paulsen 'se “găseşte în plină activita 

si productivitate.
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Nu poate fi vorba de a face studii conclusive asupra. 
coprinsului şi valorii filosofiei lui în cugetarea modernă. 

" Conturul locului său în istoria filosofiei nu e dat nimănui 

» mai mult, îl iea un gânâitor 

să-l desemneze de pe acum. “Nimeni, nici el însuși, nu-l „ cunoaşte. Numai Dumriezeu, în ale cărui taine stă de veci. 
 coprins viitorul, îl ştie dela începutul veacurilor. 

“Ideea din urmă îmi îndreptează gândul către geneza 
"educativă a cugetării lui Paulsen. In filosofia lui se vede: 

- lămurit urma. influenţei a, două spirite mari: Spinoza 'și. . Fechner, panteismul cu deus sive natura: totul e D-zeu şi D-zeu e în tot; şi panpsihismul: în toată natura e suflet. 
Ce.viață nouă dă lumii, ce viaţă, nouă dă chiar vieții, .. „ această concepţie, când se ridică la înălţimea sufletească. „a credinţei! - | 

„Şi dacă vedem așa de des pe Paulsen fermecat de poe-. zia clasică a lui Goethe, cauza nu stă numai în ispita a- „meţitoare a vrăjitorului, care creiază lumi de imagini în- „cântătoare şi sublime cu bagheta magică a închipuirii şi A versului, ci, mai ales, și în faptul că poezia: marelui 

teismului. Goethe filosof este Spinoza, poet. De asta, poate, 
ca Paulsen adesea de călăuză şi-l numește scurt și simplu „Geleitsmann“, în frumoasa scrisoare de mulțumire trimisă tuturor ce l-au sărbătorit în ziua de 16 Iulie. Ia | e 

' LR 7 

Nu mă pot opri de a reproduce aci, ca încheer în întregime, acest duios docu 
e, aproape 

| ment al unei stări sufle- tești superioare — schimb de iubire şi recunoştinţă între atâtea spirite contimporane cu spiritul de-elită desăvâr- - şită al lui Pailsen, | 

„Ca. să mulțumesc aşa cum ar trebui și aş dori, prin 'o. scrlsoare particulară tuturor iubiţilor şi bunilor, de aproa- pe și din depărtare,. bătrâni şi tineri, cari: si-au adus , , , a _ A - NC . 

„ maestru al limbii germane se înalță din gândirea pân- 

4  



Amintiri - Mă ou 

  | 

aminte de mine cu prietenie în ziua de 16 Iulie, pentru. . . 

asta nu mi-ar ajunge puterile. mele acum. De aceea rog 

„să mi se îngăduie a spune în acest mod tuturor în comun 

şi totuși fiecăruia în parte, cât de mult simt-fericirea. că . 

sunt iubit și prețuit” de atâţia. Nu pot să fac -altceva, de 

“cât să primesc totul cu recunoștință şi să-l aşez lângă 

celelalte multe bunuri ce 'mi s'au dăruit în viață, și mi . 

Sau dăruit fără să le merit. E 

„Căci, în adevăr, dacă, privesc astăzi îndărăt la vieaţa 

mea, mi se pare o minune, înjghebată: mai mult de un 

_ destin decât de propria mea, pătrundere și prevedere. Ni- - 

mic voit nu sa întâmplat în ea; nevoită şi necăutată a 

venit, şi mai plină şi mai bogată decât aş fi visat-o vreo- 

dată. Am trecut peste strâmtorări, fără să sufer nici o 

„vătămare, şi chiar din rătăciri şi nebunii a crescut în cele 

“din. urmă rodul binefăcător, așa că aș putea să zic. cu 

“patriarhul: „Sunt nevrednic de atâta milă şi bunătate ce 

ai arătat robului tău; căci nu aveam decât acest toiag, 

când am trecut Jordanul şi acum sunt stăpân peste două 

turme“. ” - 
| i 

„Dacă totuşi trebue să spun 

voit, două leit-motive m'au călăuzit din capul locului, mai 

„mult sau mai puţin conștient. Unul: să. se scoată filosofia 

“ din izolarea în care se găsia, şi să se pună din nou în le- 

„„gătură vie cu cultura şi problemele timpului. Filosofia mi - 

„ Se părea pentru viața totală un element indispensabil, fără 

“de care nu putea fi sănătate și armonie. 

„Celălalt: departe de spiritul de partide şi î 

parte de preocuparea de „a face şcoală“ și de a organiza 

clici; cu o vorbă a lui Erasmus din Rotterdam: „Semper 

„solus esse volui nec quicquam pejus odi quam juratos et 

jactiosos“. Filosofia trebuie să emancipe conștiința ome- 

nească, nu s'o lege; pe cel ce o propovădueşte, să-l în- 

Veţe a gândi prin'el însuşi, nu să-l deprindă a repeta pa- 

pagaliceşte spusele altuia. De 

„In ce priveşte însă viitorul, din amintirea zilei de azi -. 

îmi vor creşte un nou curaj şi o:nouă:mulțumire de a-mi 

face şi mai departe slujba cuvenită de muncă credincioasă 

— atât timp. cât mi-o mai fi dat — pentru convingerile 

și scopurile comune, dar tot odată să mă fac: personal şi 

-mai.demn de iubirea şi încrederea, cu care am fost întâm- 

o.vorbă despre ceeace am 

N 

facţiuni, de-: | AR 

A 

= 

N
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pinat în mod așa, de generos. Până la sfârșitul zilelor mele 
„nu voiu înceta de a zice şi crede cu Goethe: 

“0 tumea, or-cum, E 
E plină de iubire şi recunoştinţă. . 

Şi astfel, tot sub inspiraţia acestui Geleitsmann 1) voiu saluta, cu sufletul liniştit vârsta ce a sosit şi, „ein hâflic 
Mann“ 2), a bătut în anul acesta pentru prima oară la 
uşa mea. 

„Anii îți iau, spui tu, aşa de multe: * 
Plăcerea vie a simţurilor. toate, 

"Şi amintirea celor mai scumpe lucruri „+ De eri, Şi perindarea în lung şi n lat ” A lumii nu-ţi mai râde, nici chiar 
Onoruri date de sus şi louda, altădată Izvor de bucurie. Și din activitate | Deliciul nu mai curge. Iţi piere îndrăsneala. | Zău, nu ştiu după astea ce-ţi mai rămâne?“ 'O, mie îmi rămâne destul: 

7 
ÎN n 

. . Fie ca „ideia şi iubirea“ să-și poată izvodi încă mulți, mulți ani „pe Pământ ursita 
sufletului frumos şi puternic al lui Friedrich Paulsen! (Scrise în Oct. 1906). 

Ni 4 
— 

za N CORESPONDENŢA MEA CU PAULSEN 
4 

DOUĂ SCRISORI, DI 

a Steglitz bei Berlin 
_Fichtestr. 31. 2/1.1906 i 

„_ Liebster Collega! - ” - 
L IL 

fir Ihr mit so viele Liebe 
-geht es auch iiber die Ahnlichkeit weit 
h darin doch die Ziige, denen ich pach- 

o 
- : . ; 0 Călăuză, DE 

2) Ca un 'om politicos, RN i 

DN “ Meinen herzlichsten Dank 

hinaus, so sehe ie 

ideea şi iubirea“. > 

lor cerească, prin mijlocirea
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Strebe, seitdem ich akademischer Lehrer pin. Dass ich als 

solcher das Gliick .genabt habe, mir. Freunde aus vielen 

Vâlkern zu erwerben, betrachte ich als einen der schâristen 

Gewinne meines Lebens. Auch das freut mich, " dass Sic 

des guten Gizycki gedacht haben, er war eine rejliche “ 

und treue Seele, die ich sehr schătzte. " 

Meine Photographie, die Sie wiinschen, lege ich bei, 

sie stamt freilich aus alterer Zeit, ist-aber immer noch, . 

meine Frau: versichert es wenigstens, das beste Bild, das Ă 

„es von mir giebt. . 

Kennen Sie Prof. Ionescu in Bukarest? Er was vor : ein 

paar Jahren hier; ich schătze ihn sehr, ein tiichtiger und : 

rustig'thătiger Mann. 7. , 
Uberhaupt habe ich den Finăruck,; dass Ihr, Volk in 

riistigem Aufsteigen ist. Sicherlich ist ihm in der untere - 

“ Donau welt noch, eine, bedeutende Rolle beschieden. 

„Mit herzlichen' Griissen und Wiinschen zum neuen Jahr 

ÎN ! - Thr sehr ergebener 

Paulsen.. 
N 

Mai Steg litz pei Berlin | 

a „ pichteste 31. 21.06 

Prea iubite coleg, 

“ Mulţuimirile; mele. cele mai călduroase pentru portretul ! 

personalităţii mele, ce mi Paţi făcut Dvs. cu atâta Qra- : 

goste; chiar de trece mult dincolo de limita realităţii, am 

regăsit totuşi trăsăturile către care tind, de când sunt 

Profesor universitar. Faptul că am reuşit, ca profesor, E 

“Să-mi câştig prieteni din mijlocul mai multor popoare, îl 

consider. ca unul din cele 1 mai frumoase : succese ale. vieţii 

mele... : | 
_. 

„- Mă bucură ăcasemenea „că nu. aţi itat pe bunul 

Gizyeki, un suflet, nobil și cinstit, pe care: 4 preţuesc mult. 

Vă alăturez o fotografie de-a mea, care cu „toate că
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mea — ar fi cea mai bună poză a mea, . j fost 
. Cunoaşteţi pe profesorul Ionescu din București? 

„aci acum câţiva, ani; îl preţuiam foarte mult, un om foa | 
„capabil şi “extraordinar! de. activ. i na 

In general, îmi face impresia” că poporul „Dvs. se E 
“într'o fază de ascensiune. Desigur că îi va fi rezerva 
rol important în regiunea Dunării de jos. nou 
-* Cu salutări cordiale și urări de bine pentru Anul nou. 

|  AL'Dvs, prea devotat, 
- -. - -. Paulsen. 

"este mai de demult,. totuși — cel puţin o susţine soţia 

II, 

- Steglitz bei Berlin: 
Fichtestr. 31. 16. Nov. 1906 

N 

;. Lieber Herr Collega! 

Haben Sie herzlichen Dank fiir Ihr freundliches Geder “ken, es ist mir ein grosses Gliick zu wissen, dass rs “halb. und ausserhalb der Grenzeh des Deutşchen Vol be _“tums so viele Mânner und Frauen mit unverdienter Lie . -meiner gedenken. / - E | „Dart ich mir -gestatten 
“dem 16. Juli Verschickt h 
„Zu meinem lebhaften B 

_“kenntnis Threr, Sprache u 
„ “lesen. Vielleicht fiigt es s 
„„"Von- Ihnen: herkommt, de 

Vor zwei waren Jahre 
“hier, die ich cin wenig n. 

den Dankesgruss, den ich nach | 
abe, Ihnen noch beizulegen Uo- 
edauern .bringt mich meine mi: 
m die Freude Ihren Artikel: a 
ich, dass einmal ein Landeni, 
r mir einiges daraus iiberse en 

n ein paar Lanăsleute von In u 
âher kennen lernte, Prof. ore “aus. Bukarest ună, Prof. Flavian aus Ploesti.. Wenn von Thnen cinmal begegnen, bitte ich! ihnen einen Gruss +, "mir zu bestellen; ich habe viel: Freude an. dem Ver ! “mit îhnen gehabt, a
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„va'veni cândva! vre-un. conaţional al Dvs. care i 

“ care i-am “cunoscut mai bine: 

vă rog a le transmite salutul meu. 

. Tana ca, trecând prin Ardeal, 

Leider geht es. in . letzter Zeit mit. meiner Gesundheit 

„nicht. gut, sonst hătte ich einige. Hoffnung gehabt, iiber.. 

Siebenbiirgen, wo ich manchen guten Freund habe, auch. 

nach Rumânien zu kommen. . 

Mit- nochmaligem Dank und herzlichem Gruss 
Thr sehr ergebener: 

N n Paulsen. . 

DI - o „_* Steglitz bei. Berlin: 

__ Fichtestr. 31.;16 Nov. 1906 

“Tubite Domnule Coleg! 
7 

Pr: miţi raulţiumirile n mele cordiale Dentru gândurile Dvs. 

| prietenești; e o mare fericire pentru mine de a şti că atât 

în interiorul graniţelor. poporului german, cât şi dincolo: 

„de ele, gândurile atâtor bărbaţi și femei se îndreaptă cu 

multă dragoste în spre mine. 

Imi permiteţi să vă transmit acum salutul şi mulțurei-, 

ia rile, „pe cari le-am trimis după 16 Iulie c. 

ău, necunoașterea limbii: 

i articolul Dvs. Poate că. 

mi va 

Spre marea mea. părere de r 

Dvs. îmi răpeşte | bucuria de a citi 

traduce câte ceva, din el. 

Acum doi ani au venit aici doi conaţionali ai Dvs., pe . 

prof. Ionescu din București 

şi prof. Flavian din Ploeşti. Dacă îi veți întâlni cândva, 

7 

Mi-au făcut multă plăcere raporturile cu ei. y 

Din nenorocire, ae câtva timp, nu prea im merge bine 

din punct de vedere al sănătăţii; altfel aș fi avut spe- : 

— - unde am câţiva prie-- 

teni — să vin în România. 

Vă mulţumesc încă odată şi vă sarut din inimă, 
| 

| AL Dvs. prea devotat,. 

Paulsest.. 
1
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„LĂ MOARTEA “FILOSOFULUI. o N i A | 
“Când.scrieam, acum oi ani paginele de omagiu pentru 

Paulsen, cu prilejul serbării ce i-se făcea la, împlinirea a 
60 ani de. vârstă, cine s'ar fi gândit că nu va trece niult şi presa filosofică, pedagogică şi literară din toate ţările va, trebui să înregistreze doliul cugetării contimporane . . . ru, . 

. . : pentru Stingerea uneia din stelele cele mai luminoase 
ale ei? : - 

»Paulsen se găseşte în plină activitate şi productivitate, zi 

sive asupra coprinsului şi valorii filosofiei lui în cugeta- rea modernă. Conturul locului Său în istoria filosofiei nu e dat nimănui să-l desemneze de pe acum. Nimeni, nici-el 
însuşi, nu-l cunoaște. Ntimai Dumriezeu, în ale cărui taine stă de veci. coprins viitorul, îl ştie dela începutul veacu- „rilor“, . - | 

Da) , 

Friedrich Paulsen s'a stins în. ziua de 1/14 August 1908 în liniştita şi modesta sa locuință din. Steglitz,. lângă Berlin, Oc e 
Deși era de câţiva ani suferind şi puterile lui fizice.scâ- - „ deau văzând cu ochii, moartea lui a lovit, cu sfâșietoarea durere “a unei nenorociri neașteptate, pe toţi mulții lui “Școlari şi nenumărați prieteni din Germania, şi.din: toată “ lumea, | E a e 
Paulsen era extraordinar “de mult. iubit. - Marea lui „inimă, adîne simţitoare, deștepta în alții dragostea pe care v radia însuși din focarul nesecâtei sale umanităţi blânde, largi, senine, Sa a „__Vigoarea vizibilă a înfățișării ale trupeşti lăsa să SE creadă întrun fond de energie nesfârşită, chiar în. timpul 

când boala se lupta să-l doboare mai “mulţi ani de-a râr dul; iar activitatea, iui ne-întreruptă, agerimea și limpe- zimea Spiritului, arătată în cursurile lui universitare,-iP | | | 

ceam atunci. Nu poate fi vorba de a face studii. conclu-.
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toare.a mersului. 

  
„diasem ca student. - - 

Cât de vârstă, — ca să privesc și să, ascult, din 

scrierile lui de doctrină, de. propagandă, de luptă, obiş- 

nuişe lumea, cu ideia că geniul lui Paulsen se ridică d'a-, 
supra condițiilor materiale comune ale făpturii omenești," 
Că mintea lui o va putea, duce înainte, mereu şi mult: 

înainte, fără termen, luminând-căile vieţii și ale naturii, 
— cu toată paloarea crescătoare. a chipului, cu-toată în-.. 

covăiala penibilă a trupului, cu toată greutatea șovăi: 

Spirit pur, în legătură directă cu izvorul vecinic al în- 
 țelepciunii supreme, ea, toate geniile inspirate de intuiţia 
tainică a naturii hicrurilor, parcă se credea că n'o să aibă. 

nevoie decâț de a cugeta, ca să fie. - . 
- Şi în adevăr, în anul din urmă, Paulsen'a trăit aproape 

"* numai prin cugetare și ca fapt de cugetare. Arătarea lui. * 

fizică, cu care se obișnuiseră cei ce îl vedeau des, lăsa o... 
impresie din'cele mai deprimante asupra acelora cari îl cu- .. - 
hoscuseră, mai de mult, în floarea puterilor lui, şi nu âvu-.. - 

seseră prilejul să-l vază în trecerea lui treptată către slă-. 

biciunea finală. + De 

i | 2 
- 9, N Ni - ” . . [i 

7 - » “ 

In Vâkia: “anului: 1907, la începutul “vacanței: noastre, 

- înainte de a se-fi închis cursurile Universităţilor germane, 
A, yu - ._. » 

trecând: prin Berlin, am căutat să-l vizitez. M'am dus la 

cursul lui. Nu-l -mai văzusem. de pe vremea când îl au- 4 
„re 

Cu ce emoție aşteptam să-l văz intrând! Sala cea mare, 

unde își ţinea: prelegerile, era plină de auditori. Semestrul: 

fiind la sfârșit, studenţii veniseră şi mai mulți, decât de 

obiceiu, ca să, li:se iscălească inscripțiile. , 5 

La cât nu mă gâridiazm, așteptând în tăcere apariţia 

iubitului profesor! 'Se împlineau tocmai două zeci de ani. 

de când părăsisem acele bănci, pe cari mă așezam atunei 
din nou — 'eu însu-mi albit mai mult de muncă poate de-o 

mulţime,? 

.
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pe maistrul pe care-l lăsasem în perioada, de strălucire a 
“talentului şi forţelor. Cum l'oiu găsi? Auzisem, știam, că fusese: bolnav, Na | , Cunoscutele aplause. repezi: ale studenţilor, îi salutară 
intrarea. Am simţit că mi se strânge inima, când am văzut 
că se urcă încet, obosit, pe catedră, un chip palid şi slab, 

"aşa, de palid şi de slab, că părea o apariţie fantomatica. 
E Paulsen? E masca lui mortuară? E umbra lui? E 

Spiritul lui abia materializat, venit din altă lume şi așe- 
zat acolo pe catedră, ca să vorbească celor de faţă? E 

"vis, or aievea? a - “Ce moment penibil! Ce coșmar neuitat, ziua amiază 
mare! Timp de vre-o- câteva minute, care. mi s'au părut atâtea ciasuri de chin, Paulsen, ca să-şi poată, por ni pre legerea, tuși în sec, voind parcă să alunge o piedică In- ternă a sonorității vocale. Cura îl vedeam din profil, din 
„partea luminoasă a unei ferestre — afară de momentele "când se întorcea şi spre:noi — chipul galben, străveziu, 
da, slăbiciunii glasului. o tonalitate stranie, ce suna câ accentele unui trimis-din alte sfere. | IE "Când, cursul îşi luă mersul său în largul orizontului întins al cugetării lui străvăzătoare, recunoscui pe Paul- sen de altă dată. Vocea; își' recăpătă timbrul eloevenţi 
înlănțuitoare şi persuasive; chipul se lumină de o Viaţă 
internă prodigioasă. Paulsen reînvia. Sa 3. : După curs, așteptai mult până să isprăvească de SE lit inscripţiile, apoi mă 'apropiai de el, pe când tot ma 
şedea pe fotoliul catedrei, odihnindu-se.. . E o „Nu m'a :recunoscut, fireşte. Ii spusei. cine sunt. Cu "„. mișcare prietenească mi-a mulţumit pentru cele ce-i A | misesem din ţară, în special pentru articolul omagial '- 
= : Ma „- i ' . 2 „1 La, cetit într'o traducere, publicată de traducător în Buko: Tester Tagebiatt. a m a Ia “Cu ocazia aceasta “Paulsen tipi. scria;. NI | ai it „„Mulțumirile mels cele mai! cordiale” peintru portretul zugră
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- La întrebarea obișnuită, care pentru el avea un înţeles. 

vital: i A IE 

— Dar D-voastră, cum vă aflaţi? 
— 0, ich bin bei Krăften : 2) răspunse el. Sunt vesel că. 

se sfârşeşte semestrul. 

„ Teşirăm. împreună din sală; „la „despărţire ne deterăm 

întâlnire la el acasă, la Steglitz, pe la 4—5 după prânz.. 

Ne aștepta. și ne primi — pe mine și pe nevasta mea — 

"în camera lui de „lucru, încălzită, deşi î în Iulie, de o sobă de: 

faianță.. Vremea. se cam răcise puţin . după câteva zile 

ploioase. Temperatura, priincioasă stării lui de slăbiciune 
trebuia, restabilită în casă, prin ajutorul sobelor, ca iarna,- 

Vorbirăm de multe. Când se atinse în- treacăt şi modul. - 

“Cum, va, întrebuiriţa lunile de vacanţă universitară: 

— Nu ştiu încă, zise. Cât o ţine vremea. asta, nu mă 

depărtez de soba mea. . 

După, o jumătate de cias, una din fiicele lui veni să ne: 

invite la cafea. Ne coborîrăm. în salon,: unde ne aştepta. 

D-na Paulsen, şi cu toţii trecurăm în sufragerie. Cât ste- 

terăm la. cafea şi, după aceea, în salonaşul de alături, ce 

de. chestii la ordinea zilei, unele dela” noi din ţară — în 

prima linie, fireşte, răscoalele țărănești — altele din toată 

lumea, se perindară în conversaţia plăcută, luminată de: 

Spiritul larg al filosofului! Câtă linişte în seninătatea, lui 

"profundă; câtă, dragoste. blândă, înălțătoare, în "adânca 

Privire a. ochilor. lui mari, buni, atrăgători! 

- Se interesă în mod deosebit de mişcarea culturală din. 

România; cunoştea, situaţia întreagă a neamului nostru; 

cunoştea, raporturile de nedreptate şi absurdă barbarie 

În cari se svâreolesc fraţii noştri în Ungaria. 
ai a 

de Dita cu atâta iubire; deşi trece cu mult peste asemănarea rea-: 

taţii, totuşi recunosc în el trăsturile, către care am tins totdeaunz,. 

decând sunt dascăl universitar. Faptul că am. avut norocul să-mi: | 

Câştig „astfel prieteni în multe. popoare, îl consider ca until din 

cele mai frumoase bunuri ale vieţii mele" „i 

+2) Nu mai pot.
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Avea — despre puterile de viaţă ale poporului român — o idee înaltă, pe care mi-a comunieat-o şi în scris), și „„ mi-a repetat-o şi atunci oral; şi demult hrănia în sufle- 
tul lui dorinţa de a, veni odată să ne viziteze ţara. 

— An și în Transilvania, mulţi prieteni, cărora le-am 
„promis să mă duc să-i văz; şi atunci voiu trece și în Ro- 
mânia. * 

iubirea mea plină de venerație pentru el | 
— Puneţi în planul de -vacanţă al anului viitor venirea . 

D-voastră la-noi. Ne veţi face o nespusă bucurie şi mare 
onoare. Aveţi atâţia prieteni, necunoscuţi de D-voastră, 

Lam invitat cu toată, cordiala insistenţă ce-mi insufla 

în România, 
— Mă simt fericit qe -asta. Da, am intenţia şi dorința. „să vin. Dar'— adăugă el, tărăgănând vorbele, cu glasul mai încet, ca, şi cum ar vorbi singur — cine ştie... ce 

„Pa, 12... i 

„şi atitudinea întreagă a gânditorului, așezat în fotoliu, „Cu capul întors spre lumina ferestrei! şi plecat puţin a 

e
 

țelegătoare a omului! p 

pământ.  --: a - NE Ce înduioșare se revarsă din amintirea, acelei. clipe, â cum, cână înţelesul vorbelor trece prin reflexul tainei Sguduitoare a morţii, în faţa căreia îngheață puterea în- 

p. 

Şi acum, tocmai când gândiam că-mi va fi dat să. pot 
„vorbi despre vizita marelui 

——— 

sia că poporul D-voastră se află la * 

„pedagog şi filosof în Româ- 
Plinit, mă plec cu :durere: înaintea 

orbi de sfârșitul lui pământesc. | 
implă vorbă goală, că oamenii mari | 

nia, ca de un fapt îm 
datoriei triste de a v 

.O, desigur, nueos 

  

3) Tot în scrisoarea citată mai: sus: „Eu am, în general, impre- 
O vânjoasă urcare. Cu, sigur 
it să joace un rol însemnat“: 

Stă și acum viu în spirit tonul stins al acelor cuvinte : 
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sunt nemuritori. Prin cugetările lor date lumii, dacă nu şi 

"altfel, sufletul lor trăeşte în omenire. "Paulsen are în Ro- 

mânia destui admiratori, ca să putem spune că spiritul lui 

a intrat pe pământul țării românești, şi că privirea geniu- 

"lui său a căzut asupra poporului, despre a cărui fire a- .: 

leasă avea de mai înainte o părere atât de: bună. " 

x 
4 

Revistele, ziarele germane scriu toată şi vor scrie încă 

“mult despre însușirile înalte le sufletului ce a lăsat în 

urma sa atâtea dulci sentimente frumoase în. inimi, şi 

“atâta lumină în. minți. a - 

Se citesc în ele lucruri emoţionanite despre'1 ultimii paşi | 

şovăitori ai gânditorului în calea datoriilor lui profesio- 

nale. Asupra, lor mi se fixează “mai” mult, deocamdată, 

„Spiritul. 

Eşirea lui Paulsen din scena activităţii îniversitare, în 

"care a strălucit ca un luceafăr al catedrei și al cugetării, 

a fost unul din acele momente dramatice de neîntrecută. . 

| “poezie sfâşietoare, ce sgudue ș şi întinde puterile sufletului, 

până la limita elasticităţii lor, gata parcă să le sfarme 

în'silirea de a le face să coprindă vastitatea realităţii ce 

„le copleşeşte-sub măreţia ei. - ă 

„_. Redau, după un jurnal 1), -eoprinsul + unei notițe despre 

| ultima lui prelegere, Un student român, care a fost de 

faţă la dânsa, mi-a, povestit. la fel scena. 

„Deşi cu desăvârşire slăbit, Paulsen, abia reîntors dela 

Riviera, îşi începu cursul semestrului de. vară, şi-l ţin, 

cu greutăţi tot mai vizibile, până aproape "de sfârşit. Abia 

„mergea, însoţit de soţia lui îngrijorată, către auditorium 

magnum, unde vorbia despre psihologie. Din când în când, 

în mijlocul prelegerii, îi revenia, vechea lui vioiciune, și | 

fără îndoială, trebue 'să fie adevărat ceea ce a. observat 

Singur odată, că după curs e totdeauna mai bine dispus" . 

O 

1, Tăgliche umaschau, 

« 

No. 388 din'19 Aug. 1908.
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Ă ! 

însuşi: O. | 
— Pe catedră:mă însuflețesc. 

7 Adesea părea însă că e gata să-şi dea sufletul: Ultima 

N 

mulţumire a vieţii sale academice a fost. primirea, plină... 
de dragoste ce-i făcură auditorii Ja, ziua, naşterii lui (16: „ Tulie s. n.) — cea din urmă, din nenorocire. Catedra îi. 
era, împodobită cu roze, şi aplause, care nu se mai sfâr:.. -Şau, îl întâmpinară.”, Multă vreme nu putu să vorbească, 
şi îi trebui oarecare timp de reculegere, până să-și re- 

"capete liniştea, că să poată pronunţa emoţionat, cuvinte de: 
„ mulţumire către tinerimea ce-l sărbătoria. Câteva săptă- mâni după aceea, tot mai lupta, cu fatalitatea ce-l chema 7 acolo „de unde nimeni nu sa, mai întors“, In ultima săp-- tămână a semestrului, însă, fu nevoit să întrerupă cursul.. —— „Sperasem, zise el la: sfârşitul prelegerii de luni 27. „. Iulie, să pot duce împreună, cu D-voastră, doamnelor și „ domnilor, lucrările semestrului . până 'la capăt. Dar nu: 

r 

mi-a fost dat aceasta. Sunt la: sfârşitul puterilor mele.. . Păstraţi-mi şi daci înainte o amintire prietenească!, „Lacrămile îi înnecară glasul şi nu mai putu vorbi. In: tot marele auditor nu era unul care să. „+ Paulsen își privia soţul cu ochii plini de lacrimi. - | „Pentru toţi cei de față -va fi o amintire.de neuitat, „acel rămas bun luat de sărbătoritul filosof dela școlarii săi, cu deplină conștiință, că &'aci încolo o revedere cu ei 

- legături sufleteşti“: 
ăi Septembrie 1908. „ AI a 

Pot afirma cu 'siguranţă că era aşa. Asta mi-a spus'o., 

nu plângă. D-na 
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„.Omit o amintire personală, legată, 

a V,. 

= 

CÂȚIVA DIN COLEGII DE STUDII DELA UNIVER- 
 SITATEA DIN BERLIN |. 

COLEGUL MEU JAPONEZ: TEJUIRO INOUE. 

"Când am ţinut, nu de mult, conferința meă la „Ateneul 

“Român“, în: ziua de 18 Aprilie 1943, la 

1 i 

Duminica. Floriilor, 

„ despre „Minunea Japoneză“, ajungând la expunerea trans- . 

formărilor prodigioase ale Japoniei vechi în J aponia Nouă, 

în Japonia modernă, am fost nevoit să omit o amintire 

a mea personală, legată întâmplător de evenimentele” a- 

"celei epoce, în care elita tineretului japonez era trimisă să 

vază și să înveţe spiritul și formele civilizaţiei occidentale. 

la toate instituţiile de cultură” europeană, spre a se în- 

deplini unul din cele trei puncte ale jurământului şi ordi- 

„nului cetit de marele împărat, Tenno al Japoniei, Mutzo-" 

ajungă la zenitul propășirii sale“. 
. 

“Şi, sub imboldul nevoii de a face 

expunerii acelor trânsformări: epocale în pro 

ăduite de cadrul general al subiec 

„Şi îmi pare, cu atât mai rău că, 

| = 

” o 
... 

Hito din „domnia. luminilor“ _— Meiji, la urcarea sa pe 

, tron: „Japonia va căuta ştiinţa la toate popoarele; ca să | 

să încapă măsura : 

porţiile în- . 

tului, am spus: 

astfel, sunt nevoit să 

prin o întâniplare ne- - 

aşteptată, de evenimentele acestei epoce. Amintirea. ra- 
4
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,. 

ar fi putut trece deosebit, ca o 

e. 

porturilor. mele colegiale, în timpul studiilor la Uhiversi- tatea din Berlin, cu un student japonez, din pleiada de tineri trimişi atunci să asimileze spiritul culturii euro- -. “pene, şi care a devenit una din personalitățile istorice re- marcabile ale Japoniei moderne — Tejuiro Inoue. Voiu povesti-o cu altă ocazie, aiurea“, Indeplinesc aci Promisiunea dată, ascultătorilor mei dela Ateneu, scoțând şi expunând aci, din cuprinsul amin- tirilor mele din timpul studiilor la Universitatea din Ber- "lin, partea, din capitolul cu însemnările privitoare la co-.. 
e 

. 

. 
legul meu japonez Zejuiro Inoue. . 
„Relatarea lor, 

sub titlul, după limbajul obișnuit al nea uriei conferinţe, cum se zice „pe marginea unui de- cret-lege“, or” „Pe marginea unei recenzii, unor polemici literare“, ete, cc | Ne „. Capitolul amintirilor din timpul studiilor la Universi- tatea din Berlin,: cuprinde fireşte şi alte pă 

- 

tească pe tărâmul ideilor. 
„Dei le voiu da, drum 

„lei, aşă cum sunt- prinse pe pânza amintir trăsături, ae condeiul ritmului: grăbit a] vieţii. 

_Pe când studiam la Univer 
1883—1887, un tânăr student i noască mai de aproape, fiindcă 

în legătură cu cele spuse la conferinţă, 
pagină de sine stătătoare, - 

timpului: Pe margi- 

mul să iasă împreună la lumina :zi- 
intirilor, în- repezi - 

sitatea din Berlin, între anii  



d 

mandă, şi-au schimbat poziţia, au 

x 
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de auditoriu, cași alţi colegi germani, consultau sau îm- . 
prumutau notele mele „dela cursuri spre a-și complecta pe. 

“ale lor, sau spre a lua cunoştinţă de continuarea, cursuri- . 
lor, când întâmplător lipsiau dela vre-o prelegere. 

| "Imi făcusem un fel de sistem stenografie din abrevieri, 
„- de cuvinte şi” termeni filosofici, cari îmi permiteau să 

"“ notez la nevoie prelegerile aproape în întregime. Din a- 

ceastă cauză, şi, probabil, ca să cunoască mai deaproape 

pe unul din. studenții străini. ce frecventau Universitatea. _ 

„berlineză; tânărul japonez, după ce ne-am: recomandat 

unul altuia,. a venit să-mi facă vizită, acasă. I-am întors 

E şi eu politeţa. Mi-a arătat, în răfturile şi sertarele odăii . 

lui de lucru, multe manuscrise ale lui; de filosofie şi li- 

teratură. . ' 

Am. păstrat dela el o carte de vizită, pe "care, alături 

de numele lui scris, cu litere europene, pusese semnătura” 

“lui cu litere japoneze, în linie verticală. 

Am dat peste ea, “după câţiva dela întoarcerea. mea, “dela 

Berlin, printre hârtii.. Acum, nu știu pe unde s'o mai fi 

aflând. | a 1 

Se chema: Pejuiro Imoue. 

Acest nume mi-a produs mai- târziu unele sori, 

In timpul marelui. răsboiu "mnonăial precedent, pe când | | 

gandă a celor 10 pro- ! 

t, la întrunirea unei mari eram la Paris cu misiunea, de propă 

fesori universitari, am. cunoscul 
ani- 

recepții, de intelectuali,. de diferite naţionalităţi, org 

„zată, de Rectratul Universităţii din Paris, un Sup „de 

JI Japonezi. unoscut.: la 
Intrând în vorbă cu ei, „1e-âra spus că am c | 

Berlin un compatriot a lor: 

„Le:am spus numele. 

"Când au auzit de Tăjuiro Inoue,. 

7 

- acodată, « ca la 0 co- 

luat o atitudine de 

intea lor pe 

gravă seriozitate, ca, și cum. ar vedea îna 

a 15
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cineva, de mare autoritate, pe care s'ar pregăti să-l salute cu respect. Repede s'a dus vestea; dela unul la. altul, între toţi Japonezii răspândiți în marele salon de recepţie. Am rămas uimit de efectul ce a 
mele lui Tejuiro Inoue și am în 
meu 'coleg dela Berlin tr 
nalitate în ţara lui. : 

produs asupra. lor nu-. 
ţeles că, desigur, fostul 

ebuie să fi ajuns o mare perso- 

, A zu a >. 7 Ș . a Şi în adevăr, acum în urma, am constatat, din scrierile . _“cetite asupra Japoniei noui şi din informaţiile luate, că Inoue a fost o mare personalitate care a .jucat un rol de căpetenie în viaţa culturală şi poli „. familia lui este o veche familie ilustră în istoria J aponiei. „Am înţeles atunci efectul de tresărire al unui fel-de sentiment de religiozitate ce a p 
“meu coleg dela Berlin, când P 
, „Japonezi dela recepţia universitară; din Paris. ' „ Numele lui era sfânt pentru conştiinţa, solidarităţii na- ționale japoneze, întărită, prin: cultul milenar al descen- » denţii lor supraterestre, . ă a 

rodus numele fostului 

COLEGUL MEU AMERIGAN: STANTON COIT. . 
, , i 

z - A . - ” 

„Era un tânăr, ceva mai în vârstă decât mine, înalt, voi- nic, bine legat, cu părul bătând în „roşu. In acord cu „ prestanța lui fizică, mișcările libere; degajate. In toată atitudinea lui, un aer de îndrăsneală, ba chiar de oarecare . tupeu, Ai Sa SE - Am făcut cunoștință cu Stanton Coit la cursurile pro- | - fesorului Georg von Gizycki,: mai 'ales la cele 'de Etică, prelegeri de un fond filosofi 

tică a ţării sale. Şi 'că 

am pronunţat în. cercul de: - 

c și de o consecinţă, logică im- 

a
 

a
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din Amaica înaăins să. cunoască CD 
n America înadins,să. cunoască dela isvor, părerile ilus- - 

t eri profesor asupra problemelor ce, pe vremea. aceia, e ? 

scutau cu pasiune, în special i în sierele intelectualilor . 

„americani. . 
„Avea pentru puterea de: gândire şi pentru personalita- 

- tea morală a profesorului von Gizycki o mare admiraţie, 

aproape un cult. Vorbia, totdeauna de el cu o profundă ve- 

„din cea emoţionată. Ii lipsia atunci cea mai uşoară nuanți 

în acel humor şi Gin acea ironie, cu care se exprima când 

-vorbia de: unii din profesorii "celebri ai Universităţii ber: | 

lineze. Dar pofta lui de zeflemea nu venea din răutate. : 

ci Gintr'un simplu spirit ghiduş de glumă; care căuta, să 

prindă şi să scoată în relief câte o particularitate carac- 

teristică, a' vreunui mare profesor, fie în ţinuta lui, Savu | 

în modul lui de a-și formula ideile pe catedră. | 

Era amuzant î în convorbirile lui intime. “Parcă-l văz cum 

imita, bunăoară, "pe “Dilthey, gânditor “a] cărui renume _ 

a. repede şi ârept de - 

după ce termina de dic- 
creşte mereu cu timpul; cum se scul: 

- pe scaun, așa. cum făcea Dilthey, 

tat o parte din prelegere, ţinând degetul cel mare unit cu 

cel arătător, în gest demonstrativ, şi începea explicarea 

celor dictate, cu: Meine Herren!, spus apăsat, cu privirea. 

serioasă, aproape încruntată. 

“'cireumspee 4 si „prudent, în expunerea: 

Şi lui Paulsen, pe care știa că, îl iubiam, — cum nu se 

poate: să nu-l fi iubit şi el, — îi zicea, mai mult, poate. 

ca să mă tachineze, „Her “man kann sageii“: li găsise 

această, poreclă pentrucă, în adevăr, Paulsen, totdeauna, 

„sofice, şi dintr'un 'Gxces de autocritică, se feria, de formu- 

lări prea categorice şi întrebuința ades 

înţeleaptă modestie, foarte sugesti 

propriei gândiri, „man anu Sagen“, 

Lui Stanton Coit care, în fond, trebue să fi aprobat 

atitudinea aceasta espectuoasă a minţii în faţa complexi- 

tăţii problemelor, i-a dat t prilej 5 să-ș 
d 

|. 

“părerilor lui tilo- . 

ea expresia, de 0 . - 

vă pentru stimularea, | 

„sar putea zice“. | 

şi exercite spiritul lui 

N 

Ps



228 

”- versităţii, la, ale ce 

Sagan, 

: practici, cari, în frunte cu 
+ În: America la înfiinţarea 
"Moralei.: E 

* Ion! Găvănescul ” 
Tg e . 

. 

cel mai nare orator de catedră al Uni- 
ărui prelegeri despre Introducere în Fi- 

.. 
i 

zeflemist, şi — pe 

losofie, nu mai î 
de cursuri — s 

"Când ne întâlniam, mă întreba zâmbind: - — „Când ţine azi curs Herr man kan sagen?* Ei. bine, acest irem 
buinţat nici umbra unui cuvânt de ușoară glumă, când "era vorba de eticianul. von' Gizycki. „...- Respectul şi veneraţia lui nu faţă de magistru. 

| De altfel, şi profesorul ave 
rere de o prețuire excepţiona 
de câte ori mă duceam să-l. 
sigur, din corespondența cu 
clinoștea, și .ceva. din 'manif Căci Stanton Coit. făcea, pa 

lă. Imi Vorbia de el cu-laude, 

estările lui ae “propagandist. 

unei religii, pe bazele legilor 
7 

ui Stanton Coit' căpătase: ceva din deprinderile . de predicat icator, de propovăduitor, de a-: postol.. -. | i a | | 

IN , o us 
? - Ă 

a despre Stanton Coit o pă- 

ncăpeau auditorii în cea mai” mare sală ; 
ă-l boteze cu numele de »Herr man kann 

nediabil ironist niciodată n'a între- .: 

s'au desminţit niciodată 

văd acasă. Auzise de el, de!. 
eticianii din America. Poate 

rte din “cercul acelor cticieni . 
Salter și Felix „Adler, tindeau - 
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„Intr'o zi m'a văzut stând-cam indispus în: sala, de curs, 

“înainte de intrarea, profesorului, fără poftă de vorbă. | 

d Ce ai D-ta, mă întrebă el cu prietenie. 

— N'am - “nimic. a 

— Pari cam tras la faţă, Eşti bolnav, poate? 

„i — Nu. | | 

— Atunci ai inorat pr mult. Ai stat tot timpul în 

casă. : * L : 

| In adevăr, “ghicise. i e 

- „1 — Ia spune-mi te rog, continuă. el, fără să aştepte răs-. 

„punsul. Ieşi d-ta regulat ja plimbare, la aer? . i / 

— Da, 'câteodată, când am timp. o 

— Nu câteodată, când ai timp. In toate zilele, regulat, 

„spuse el apăsat. ” 

— In toate zilele? 

— Da. In toate zilele, regulat, repetă. ş Ş 

—. Nu: 
- N ” 

— Nu? întrebă el mirat. E 

„Si măsurându- mă de sus “până jos, 

- „eruntarea unei căutățuri, aspre, strigă:.. 
| 

"— Ce fel de “filosof eşti” d-ta; domnule, că. nu ţii pici 

__ cele mai “elementare. reguli de. viaţă? - : ȘI 

- M'am uitat la el cam nedomirit. Avea o expresie mai | 

| „stizătaar decât un răcnet. Parcă: îl jignisem cu ceva: 

„Era un alt: om: Cuvintele. lui, cu tonul răstit de dojeni- 

„toare revoltă, i le auz și astăzi. - 

Chiar. așa de străin de acele „elementare reguli de 

! viaţă“, de cari vorbia: cu patos simpaticul meu coleg, nu 

_“eramieu. E drept că educația mea fizică fusese cam ne- 

“glijată î în şcoală, mai ales în liceu, atât din cauza 'siste- . 

“umului obișnuit școlar, cât şi din vina mea- „Dar. căpăta- 

1 “sem,. mai târziu, unele bune deprinderi, învăţate din su: 

gestiile - luate în special din Macrobiotica,. lui Hufeland: . 

„Precum, între. altele, exercitarea respirației profunde, în 

aer liber, — pe care, mi se pare, 0 , practica şi voinicu 
N 

7 a RR 

| 
i mai hotărit.. 

mustrător, cu în-: 

> 

*



„aer ce le auziam uneori î 

„. Însuşisem cu. automatisșmul' unui 

„ Helmholtz, făcându-şi or 
aer curat al pădurii parcului imens, -- 

și mai cu spor. 

mişcării morale în Anglia, |. a 
. . ÎI 

. - . 
Profesorului von Gizycki; car 

ap I on Găvănescul 

meu coleg; american, judecâna 
n respiraţia pieptului său larg de atlet. . o | | Dar, e adevărat, plimbările regulate În aer, nu mi le 

Program de fiecare zi. - Impulsiei lui, poate, datorese în 

“garten, unde întâlniam pe. urii din marii profesori, ca 
a lor. de recreaţie întăritoare, în 

Timpul, rupt din orele muncii, nu era pierdut. Intors acasă, la vremea „ceaiului 

ţ î 1. . : 2 

-“Stariton Coit şi-a terminat studiile la Universitatea din. . 
> 

r 

De atunci '— şi mai ales I 
> care, în Scrisorile lui, mă. ţinea 

in curent adesea, şi cu activit 
: cu totul urma. | 

5 

4 

| după unele şuerături de 

după încetarea: ain viaţă -a. 

atea lui Coit — i-am pierdut. 

parte, că. ajunsesem în. 

» Şi să ies la plimbare în Thier- |
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COLEGUL MEU NICOLAE BARBU . 

Neculai Barbu, un; distins profesor de limba latină la * 

liceul Sf. Sava, venise. cu 0 bursă. la Berlin, să se “perfec- 

 ţioneze în. specialitatea sa, ceva înaintea mea. Muncitor, 

„ conştiincios, corect, îndatoritor, era un om de plăcută 

colegialitate, întreținută de felul lui de « a fi, vesel,- ori- 

“ginal, mucalit.: 

“Amintirile ce le am legate de bunele noastre raporturi 

"de atunci, mi le deşteaptă în minte, în. special, două îm- _ 

prejurări, pe cari, pentru hazul lor, le-am povestit de mai 

multe ori' în intimitate, dar nu le-am scris până acum. 

Una, se raportează la surprizele . neplăcute la cari te 

sapa când: te serveşti, în. treburi,.cu oameni. de afaceri, 

“de o limbă străină, pe care-n'o stăpâneşti destul de bine. 

Având fiecare din noi câte o încurcătură “penibilă din 

această cauză, ne-am povestit. unul - altuia amărăciunea, 

„ca să ne consolăm reciproc $ și să ne amuzăm, făcând haz 

de necaz. Sa DI De 

1 -am spus, păai întâi, eu pe a mea. | Sa 

Cum ştia şi el, şi cum am "povestit cu altă oca- 

zie) aici, eu nu: cunoșteam limba germană, când am 

venit să studiez la Berlin. Numai eu ştiu ce: muncă 

mi-a, * dat, de zi şi de noapte, ca s'0 învăţ mai Ie 

- pede şi cum am recurs la toate mijloacele practice. ce-mi 

-Stăteau la. îndemână: “ba la lecturi de piese de teatru 

uşoare; ba la ascultarea lor pe scenă, când se ivea oca- 

" zia, să: le văz la reprezentaţie; “pa la, audiere de cursuri; 

"după ce le citeam, câna 'se. putea, acasă, cum ea e 

„ prelegerile Jui Zeller, c căutând în dicționar, vorbă cu vorbă 

în Grundiss- ul după. care își făcea el cursul — cuvinte ce 

nu se potriveau, firește, -cu acelea. de « cari se servea au-. | 

“torul în expunerea. lui liberă... 

Acela dintre profesori, cari.m'a învă 

“germană, mai „bine decât unul angajat 

iat la curs, limba 

pentru aceasta, a
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fost Curtius, de Istoria Artei Antice. Câna ne plimbam 
„prin muzeu şi ne explica figurile statuelor vechi, arătând, 
cu o nuelușă, trăsăturile caracteristice ale chipului, ale 

” trupului; îmi rămânea numele lor, ca dela o lecţie intuitivă . 
„de lucruri, aplicată în predarea limbilor. 

7 7 

Cână, după, tot felul de exerciţii şi osteneli, am crezut 
că mă “pot bizui să, mă, hazardez a încerca să vorbesc „nemţește în treburi practice, am intrat în' prima librărie 
ce am: întâlnit în drum, ieşind de acasă. Locuiam pe atunci în. Weidendamm, în apropierea imediată de capă- "tul despre Sprea al străzii principale Friedrichstrasse.. - La vitrina acelei librării de pe Friedrichstrasse, zărisem 
niște: fotografii de: vederi şi de oameni mari. Am stat. 
câtva, timp în fața. vitrinei, să-mi aleg'mai înainte pe cari - 
să le cumpăr. Imi făcui în minte, cum am crezut mai bine, forma, corectă a propozițiunii, cu. care trebuia să adresez 

„negustorului întrebarea, şi intrai, a 
Era în prăvălie chiar stăpânul, singur.: Mam dus drept la el şi l-am întrebat răspicat: . a „n. — Mein: Herr, haben Sie Bildung? | „- “EL se'uită/ la mine, parcă h'ar fi auzit bine. „1 — Wie? Was wollen Sie sagen? - 

“Eu repet: Re 
"— Haben Sie Bildung? 
El mirat:. A . - - ia + 

— Was ineinen Sie... (Ce vreţi să spuneţi?...). . Eu corect: . a : e, , 
— Ob Sie Bildung haben.. îi EI încurcat, neștiind ce atitudine să ia: Da „1 — Wie so?! (Cum aşa?) a -- Dar băgase de seamă,
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— Sie haber dort... Da | 

— Ah, so! Bilder wollen Sie... (A, aa, fotografii voiţi.: EA d 

— Ja, Bilder... Bilder... 

Am căutat acasă în dicționar Bildung. Cultură : şi Dună- 

creştere. II întrebasem, dacă are cultură şi “Duntă- creştere. 

Aproape o insultă. aa. Noroc că a înţeles că, eram străin. ; 

“Mam dus la Barbu să-i povestesc pățania.. Barhu a râs 

cu lacrimi. "Chiar mai mult decât trebuia. Ceeace trecea . 

| „peste cât trebuia“, provenia din nostimada unei păţanii | 

-a lui proprii, de care-și aducea aminte atunci. EREI 

Dupăce își şterse bine ochii. de lacrimi: 

— Șă- ţi spun eu, ce mi să întâmplat mie! Una mai boa- ” 

| cănă. A ta e floare la ureche. Am 'cfezut că înebunesc. -. 

Şi eram desperat că nu voiu putea vreodată să zic că ă ştiu 

"- mi-am adus aminte că este un 'cuvân 

„primăsun sentiment mai pronunţat de s 

înaintea lui pirepoziţia. ver, 

Scrisoarea şi am -pus înaintea” 

„ verachtungsiwoll.... 
“l-am făcut eu bine? - 

isprava. a 

Am închis scrisoar 

„limba, asta. nemţească. E „ ” 

„Primisem : "dela: „UN. librar de aci nişte cărţi, pe cari i 

"le 'comandasem. Şi i-am. scris o. scrisoare de mulțumire. 

La sfârşit, am pus formula de politeţe obişnuită: achi- . 

ungsvoll (plin de stimă). Inainte” a închide. scrisoarea, 

t'mai lung, care ex- 

timă. Şi, în loc să-l 

caut în dicţionar, mi-am închipuit că-l pot formula eu în- 

Sumi, după analogia altor cuvinte. M'am gândit aşa: cu-, 

Vântul sterken=a întări, își intensifică, înţelesul, dacă pui 

= versterken. Şi am desfăcut 

lui achtungsvoll; un ver. 

ea şi “mam dus de am „pus- -0 Ja cutia 

poştei. - 
Ş 

„Pe drum, c când mă întoreceam acasă, îmi tot repetam 

în gând cuvântul format de mine : verachtungswoll... 

Şi mă întrebam: oare aşa O fi? „Oare 

7 ific 
„Cum am ajuns acasă, repede la dicţionar, 'să ver |
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„Ce găsese ? Verachtungsvoll — pliu Nu-mi venea să cred ochilor. Cum! Sterken, 

  

de dispreţ! 
a întări; ver- 

-Seli. Mam dus chiar eu în: : “Cum oiu putea. Şi să-i Plătesc datoria. 

Barbu ar fi vruţ să asiste 1a cursurile lui Mommsen, 
"ilustrul autor „al. Istoriei Romanilor. Il interesa, pentru. 
„Taporturile lor :cu studiul Specialităţii lui proprii. Dar a -. 
„aflat că; Mommsen -„nu m » adică nu mai fine 

» alb, încadiând o figură - care scăpărau Tători, „că se. ţinea după curtea Universităţii, | 
idolul ține şedinţe în „Să-l vază acolo? a „.... Şedinţele lucrărilor de



Să zică o vorbă. 

ochilor lui mari, încadraţi în mari oc 

lucitori pe, figura lui roşie, plină 4 

Situaţia” începea să fie penibilă. Deodată îl vedem pe, 

„Mommsen că se scoală de pe sca 
noi. Ne scularăm. în picioare. Cu o voce pițigăiată, cum : 

“nu mă aşteptam, şi puţin. ca 

Amintiri pt 235 
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"de cum vorbește Mommsen şi. cum  Iuerează el cu 'stu- 

! denţii specialităţi istorice. 
Ne interesarăm unde îşi ţine şedinţele. Era în o sală 

a unei clădiri laterale, în curtea Universităţii. 

„Când ajungem acolo, urcând o scară interioară, Momm- 

„- sen intrase în sala de lucrări. La, ușa sălii găsim stând | 

nehotărit, dacă să intre sau nu, pe un englez înalt. Se. 

. ocupa cu citirea unui anunţ lipit pe ușă. Steterăm și noi . . 

pe gânduri, ca şi englezul: să intrăm? să nu intrăm? 

— Profesorul n'a putut să intre decât de un minut, zise 

Barbu în șoaptă. E chiar ora fixată. Vom păşi încet. 

„Apăsă clanţa şi intră el întâi, eu după el şi englezil 

cel înalt, după noi, al treilea. . 

Văzurăm în faţa. noastră o. masă. mare, în “formă. de, 

potcoavă, cu Mommsen în centrul. părţii ei concave. -.. . 

Zărirăm câteva, locuri goale, în stânga părţii ei scobite, 

„Ne. îndreptarăm. spre ele încet, în vârful degetelor. 

Din clipa: când am intrat, Mommsen s'a: întrerupt din 

„vorbă.: Ne-a urmărit: cu ochii, până ne- -am așezat. Se fă- 

cuse o tăcere apăsătoare în sală. Toţi se. uitau cu ochii. 

mari, întrebători, la noi. Mommsen ne privia mereu, fără . 

Scoase o batistă albă ca “zăpada, se şterse. 

fără să ne slăbească din privirea . 

helari de aur, stră- 

e viaţă. 

cu ea, opuse pe masă, 

un şi vine repede către 

m înţepată, se adresă. celui 

mai apropiat. de el, care era Barbu: | Pa | 

Aaa Meine Herren, wollen $ Sie „hospitiren? (să asistați 

| ca oaspeţi).. MS 

_— Ja Herr Professor. 

— Nei, hein. Bitte! bitte: 

erlaubt.... (Nu e voie)... - E ! 

! ss ist nicht crlaubt.: nicht 

LI 

A
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„ O .pornirăm binișor, spre ieșire, în ordine inversă: în. cap, englezul cel înalt, apoi eu, la urmă Barbu. - Afară, înălţimea capului "de. coloană a englezului se cobori tacticos pe scară. Barbu, cel din urmă din coloană. . 
, Pa “cum închise uşa pe' care ieșisem, o porni ca din pușca, . murmurând pe scară. Trecurăm repede pe lângă englez. Abia ajunşi, în curtea Universităţii, Barbu începu să ture 

și să trăsnească. N'am văzut 0 descărcare de furie mai : 
sgomotoasă, în cuvin 
criză “de râs, imposibi 
Brindina şi potopul fu 

“ Când am ajuns în 

te mai tari. Pe mine m'a. apucat o i 

1 de stăpânit, şi care creștea cu cât 

Unter den Linden, 'zărirăm pe en- "glezul cel: înalt, așezat, cu o carte în mână, în faţa sta- „ tuiei lui Friederich' ce 
“Era, probabil, pus în programul, lui de excursionist, să “vază în acea şi 

„„ Sans-Souei. După: scena trăită cu „Silueta, liniştei lui "indiferente, 
"mare punct de mirare, aducea o 

un minut'mai înainte, 
înfiptă în spațiu ca un 

"realităţii trecătoare: * - *: 

furia lui-nu fusese a 
"nu luase la timp into 
lui Mommsen nu era 

- le frecventam noi, î 

rmaţii destul de lămurite. Seminarul un seminar obișnuit, ca cele pe cari 

2 | . . , „i 

riei lui Barbu se revărsa mai violent. ' 

1 Mare. O cerceta cu deamănuntul.! 

pe ilustrul Mommsen şi pe filosoful dela 

notă de ironie în tabloul 

şa de îndreptăţită. Vina era a lui că 

n specialităţile Noastre. “Era destinat: ,



„face. Chestiile acestea. erau străine de preo 
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ALT COLEG ROMÂN: GHEORGHE MAIOR 

„Am mai avut câţiva colegi români, peste care n'aș 

vrea 'să trec, fără să-i amintesc cât de puţin. Dacă nu pe 

- toţi, pe unul în orice caz. *Am avut de coleg pe Gheorghe 

„Maior, care studia: Agronomia. a 

- Bra căsătorit, Venise cu soția. Ba norocul i-a Qăruit și 

“un copil, pentru care mi-a făcut cinstea de 'a-mi cere să-l 

botez. Am ţinut, ca naș, în braţe, pe micuțul. românaș în 

"biserica ortodoxă ru: sască:din Berlin, unde am spus pen- 

tru el Crezul şi alte mărturisiri ale credinţei creștine, în 

asistența multor invitaţi români. 

„- Am avut cu Gheorghe Maior excelente raporturi cole-: 

giale, care au. continuat și după întoarcerea noastră în - 

“ţară, unde ne-am. despărţit activitatea, el în conducerea 

: şcolii de Agronomie, eu la o. catedră de filosofie la Uni- | 

versitatea din Iaşi. 

La Berlin, Gheorghe Maior. venia câteodâtă să mă 

caute la: cursuri, ca:să mă ia: să merg cu el acasă. Bz 

„uneori, când mai aveam ore de audiat, asista lângă mine 

și la vreo prelegere. S'a întâmplat odată să asiste la două 

* prelegeri succesive. Şi. parcă a fost un aranjament ex- 

“ perimental, plănuit înadins de mai înainte: Cei doi pro- 

„fesori la cari a asistat, au tratat, unul după. altul, despre 

acelaș subiect, despre ideia de spaţiu, fiecare din punctul 

lui de vedere.  :: 
îi 

""Unul'l-a tratat din punct de vedere empiric, explicând. | 

“spaţiul ca produs al experienţei, celălalt din punct de ve- 

dere inneist, ca o formă, născută. a „perceptibilității. 

Trăgeam cu ;coada ochiului la Maior să văz ce mutră 

cupările pro-. 

. fesiunii lui. agronomice. 

Mă amuzam în mine, “închipuind 

prieteul meu de alături, de harabal 

u-mi ce 0 fi gândind 

bura asta filosofică a 

j



explicării ideii de s 
de. mirare, cu gura 

N | " ! : Ion Găvănescul .. | 

paţiu. Chipul lui făcea o strâmbătură 
puţin căscată și cu o încreţitură între sprincene, de concentrare a cugetării profunde. La ieşire n'a put 

N'am .putut nici 
—. Ne alegem cu 

păca, sau de ce nu 
x. ._t . clină părerea. i 

. 

» colegi ruşi, să nu-i 
"Și drept să Spun, tocmai 

Dar nu mă lasă ei 
- tri, de care nu te poţi 

se uşurează sufletele n "+ Pun pe hârtie, cum 
„ gâze de "păstrat: în 

gine suspectă, am ceva mai 

„Pete din cap nemulțumit. 

ut să-și mai ţină impresia. 

eu să-mi ţin râsul. “ 
orizonturi de gândire. Căutăm să în- ţelegem și o părere și al ta, şi să vedem cum se pot îm- 
se pot împăca, Și către care ni se. în: 

dau uitării, „o 

pe mine. Sunt unele obsesii de amin- 
scăpa decât povestindu-le, aşa cum 
umai 'prin spovedanie.. Trebue să-i ai pune pe carton; înfipte cu bolduri,. :- „insectar“; or în o cutie. închisă, de - - unde nu'le:mai auzi bâzâitul, m : R a a. „+ 

a, _ 
bă 

cutia gâzelor insectarului. De Plato 'Simirenco, 
îi plăcea să vorbească m 
Pronunţa greoiu cuvinte] 

un rus cu barbă mare, avea o patimă: ult. Şi vorbea prost și încâlcit. e, le mojmoliă, “îngânându-le şi 

=— Ce fel de știință faceţi voi. aici, frate? Un profesor ” Spune întrun fel, altul vă, spune contrar. Cu ce vă alegeţi? . 

| . . i 
i o. RR pe aceștia aș vrea să-i las.- 

, 

1
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să cunose în. ce constă partic 

Simirenco dela” Berlin. Şi pentru ce. veni 

i 

răsucindu-le nesfârşit în “gură. Trecea i un. veac. până să . 

termine o propoziţie. ' Imi-da prilejul, nu tocmai dorit, de 

a mă învăţa să, rabd, ascultându-i gângăvirile mai în toate 

„zilele. 

- Locuia cam în acelaş „cartier cu mine. La ieşirea 

dela cursuri mă aştepta, mă pândia, mă căuta. şi mă lua 

în primire, să mă conducă până acasă. Și era așa, de 

amabil, că mă “ducea chiar până la intrare. | 

Tot drumul: vorbia, mestecându-și vorbele, rumegân- 

du-și ideile, ca să-mi spună ce a înţeles el dela cursuri, 

ce crede el. despre: cutare problemă. Și mergea cât mer- 

gea, şi se oprea ca să-mi explice mai clar, stând pe loc, 

„Ba, se mai întorcea îndărăt câțiva pași;. ca să „reia o ideie. 

sau o „expresie, pe care parcă o pierduse pe drum. 

"Si cum nu înainta mersul pe drum, așa nu înainta nici 

mersul cugetării î în “ vorbăria, lui nesfârșită. Intârziam tot- 

deauna sosirea "acasă, cum întârzia şi mintea, lui să ter- 

mine aşezarea, în cuvinte a unor idei ce nu voiau să iasă 

la iveală; nu se dădeau duse din capul lui stufos, cu „păr 

lung, ca şi i barba lui mare. - a 

Ss 
' 

După câţiva : ani dela.plecarea din Berlin, mi s'a arătat 

"odată, acest. fel de Plato asiatic, ca o vedenie aievea, în 

carne şi oase, întrupată în chipul unui alt -rus, care îi 

- semăna ca două picături de apă. Tot așa de înalt, tot așa 

| de pletos, tot aşa. de bărbos, tot așa de „vorbăreţ. 

Era la o staţiune. climaterică şi higienică, „Weisser 

Hirsch“, lângă Dresda, unde mă dusesem de. curiozitate, 

ularitatea unei staţiuni „hi- - 

gienice“. M'am duș acolo pentru două, trei zile şi am stat. 

de plăcere, vreo două săptămâni și ceva. 

Il aveam vecin de” masă e rusul-vedenie a lui Plato 

se această apa- 

riție la staţiunea aceia higienică? Venise să învețe să. 

mestece, Spunea că auzise, cetise, ori îi spusese. doctorul 

Dă 4 
[i -
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“înainte de aj înghiţi, ca "Şi Să se se îmbibe de salivă, 

„grija să. fie elocvent. : 
Avea şi el o ciudăţenie +. Si mare logician, Nu zic de superioritate îl punea, 'om pe care l-am găsit obsedat tidigitaţiei spirituale, pe 

să dispară în nimic, or.să 
prin o scamatorie logică 

EI spunea că în fieca 
de logică, aşa. cum ar face.unii - Teţii . game! muzicala. 'G 

„Să: se „exercite orice filosof. ş * - fiecare zi, erau, după el 

că trebue să mestice dumicatul de nu știu câ 

    

compatriotul lui dela Berlin. Şi 
Tă şi rumega mereu ideile. Bune nală și la unul și la altul. Numai 

. Se credea nu numai orator, dar Jânditor. „Accentul pretenţiei lui 
pe meşteșugul logicei. E primul. 

conștient de “minunile pres- . 
care le poate îndeplini măestria 

atru, ci în zece, şi a-l face odată 

E. și poate orice intelectual, în 

â-l. vezi cât un stâlp de telegraf, . 

» “CU cari. trebue - 

, figurile logicei formale. Atâta



      

! 
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“ 1e.învârtise în  exeniple şi „exerciţii zilnice aceste figuri 

. Mogice, încât într adevăr, căpătase oarecare “dexteritate a 

spiritului şi” oarecare abilitate în discuţii, care te 'sur- 

prindea cu câte o, consideraţie - secundară neașteptată, 

„pusă deacurmezișul concluziilor şi care arunca un moment. 

- de umbră şi îndoială, ca praf” în ochi, întârziind vederea 

înţelegerii. clare. 

Căuta printre studenţi ocazii de astfel de reprezentații. 

! în cari să uimească cu arta scamatoriei lui logice. " 

| nu le-ar fi auzit, continuându 

Nemulțumit; de succesele, care i se păreau: :uşoare, În 

„discuţiile. cu colegii, cutreera. şedinţele de seminar, unde, 

se amesteca în discuţii cu profesorii... 

Imi aduce” aminte, de câteva scene dela şedinţele lucră- 

-rilor de seminar ale lui Paulsen. 

Itelson - se aşeza în una din „băncile din faţă, şi, la 

prima, ocazie, 'sărea cu .câte o observaţie ori cu căte' 

„C întrebare : “adresată profesorului. Şi orice "răspuns de -: 

lămurire i-ar fi dat profesorul, el” nu se da mulțu- 

mit. Căci «el nu căuta sincer 0 lămurire, ci numai 

Ccazia să-şi exercite talentul de a despica. firul . de 

păr în zece şi de a dovedi că doi plus doi nu fac totdeauna 

„Patru. Şi când, după ultimile lămuriri ale profesorului, 

nu “mai avea nimic de spus, tot 

vins; și. ca să nu tacă, zicea totdeauna: E „o. 

.— Una:doch! (şi totuși. .). 

Când a înţeles Paulsen cu cine “are de. a „ face, ori îi 

înlătura, întrebările, lăsându-le fără răspuns, ca şil cum 

-şi: înainte vorbirea cu ton 

ceva mai ridicat şi uitându-se aiurea, la ceilalți studenţi: 

ori îndrepta întrebarea lui Itelson către ceilalţi auzitori: 

— Ce zic: ceilalţi. domni de această, idee? 

“Şi transpunea astfel discuţia, făcând-o să urmeze între 

Ttelson- şi „colegii lui. Un amuzament care: nu dura. mult. 

„Paulsen ştia să-l facă să înceteze la timp. 

hu se da convins, “nici în-
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Mi-au rămas în minte! articularităţile acestui: coleg 
[3 

- 
. „ciudat, fiindcă, întâmplător, ele: sunt legate, în mod ne-: așteptat, de amintirea, unui moment important din viaţa mea academică, dela. Universitatea din Berlin. ai Nu ştiu cum sa făcut că, acest cavaler bătăios al unei . ciudate logice, prefăcute în damă voalată plină de ca- “priţii Vecinic nesatisfăcute, s'a găsit înscris între oponenții * cari trebuiau să discute, în public, în ziua : promoțiunii, tezele puse de mine pe lucrarea de doctorat, alegându-și : una din ele. . | i E Solemnitatea promoţiilor doctorilor, însemnată, prin ea "însăşi, devenea .o zi de emoţii untori palpitante pentru | - Viaţa Universităţii, mai ales în trecut, din cauza tradi-. | ! ționalei lupte dialectice dintre 'oponenţii ce atacau tezele -: formulate de. candiăat în lucrarea lui pentru doctorat şi între candidatul ce trebuia să le apere. . a 

sită uneori de surprize... “ Amorul propriu, trezit 'şi îmboldit „ spectatori, înteţia mişcările ambiției: 

pi ituale, în faţa publicului,-nu era lip-.. 

de prezenţa atâtor - 

pi
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La 

zie de armonie mulţumitoare pentru ambele părţi, ca şi 

„pentru publicul din sală. 
Dar asta presupunea, fireşte, să fie. combatanții oameni! 

de bună înţelegere, respectuoşi de solemnitatea momen- 

4 
: “plinei. universitare, 

tului în care :se desfăşura, discuţia şi de normele disci- 

Ce te faci însă, când întră în ărenă, părăsit ds Sancio. 

„Pansa, un cavaler . năbădăios al unei pseudo-logice buclu- 

caşe, doritor de a se ilustra cu efecte de prestidigitaţie | 

silogistică, aruncând în aer figuri și formule sgomotoase, 

fabricate în atelierele şcoalei de scamatorie sofistică? Ar 

“fi î în stare să facă, dacă ar.vrea, "harcea-parcea. pe bietul 

candidat, numai cu două lovituri: de premise neconclu- 

-dente, schimbând, prin un hocus-pocus năsdrăvan, adevă- 
.Î 

rul în neadevăr, şi absurdul în plauzibil. 

S'a întâmplate totuși. o minune, ; 

"aştepta. 

E care nimeni nu se 

N 

„ Gregor Itelson, ca oponent, £ s'a purtat frumos. A fost. 

cuminte, a fost disciplinat, a fost protocolar. _: 

S'a declarat mulțumit, pur şi. simplu, de răspunsul can: 

' didatului la obiecțiile nedomiririlor şi hipotezelor lui. Şi . 

n'a spus nici măcar,- „le 

“lui dela discuţiile. de seminar: a 

+ — Und doch!.... E 

a sfârșit, "acel obişnuit cuvânt al' 

x 

- Ba chiar a: terminat, în mod surprinzător, cu formule 

de laudă şi de felicitări colegiale. 

.
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IN MOMENTE DE MARI EMOŢII 

ui în filosofie Ja, Berlin. 
1. La “trecerea doctoratul 

"ţinută la aşi. 
"9; La. prima conterință publică,



| „apropiate, emoție. p 

la. Berlin, în 1881. 

LA TRECEREA DOCTORATULUI IN, FILOSOFIE 

| A LA BERLIN. 

Felul său de a fi:nu şi-l cundaşte omul decât din expe- 

rienţă. | 

Ce "mi-a revelat experienţa, ca " mănifestare activă, 

în momente de mari emoţii? In aşteptarea unei clipe grele 

uternică, : nestăpânită, turburătoare 

până'la sfârşanie. După ce â bătut ceasul acţiunii, per- 

_fectă . stăpânire 'de sine, linişte desăvârşită + a mișcărilor, 

" limpezire de spirit ș şi concentrare: activă.. 

Aşa „m'am descoperit“. pe mine însu-mi — căci orice 

moment de cunoaştere :de noi- “înşine este o curată desco- 

_perire empirică = -— în două cazuri însemnate din viaţa mea. 

Intâiul caz este când am trecut examenul de doctorat 

Al doilea, când am ținut prima mea conferință publică 

„la Iaşi, ca. tânăr profesor, abia numit la Universitate. 

Aceeaşi stare de suflet, cu absolut aceleași manifestări, 

emotive şi active, în amândouă împrejurările, la distanță 

„de cinci ani una de alta.. . | 

In ziua fixată pentru examenul de doctor, mult timp 

înainte de a pleca de acasă, am fost cuprins de o emoție 

aproape paralizantă. Simţiam că mă sfârșesc. Parcă tre- 

buia să mă duc la, spânzurătoare. Nu mai puteam să vor-



     

] a besc, nu mai puteam să ră 
“mişcări. Am fost nevoit 
liniştesc bătăile inimei.* - | „„î. Nu știam-cum o să pot să merg pe drum, să ajung la * e niversitate, să ure scările, să păşese spre sala de examen. Când am socotit că e timpul să plec, n'am voit să iau trăsură; “am 'simţit nevoia unei descărcări de nervi, um- ' blând pe jos, a - 

suflu. Nu mai eram stăpân pe 
să stau culcat pe pat, ca să-mi 

„* Ajuns în mica sală de aşteptare,. până să-mi vină rân- - dul să mă cheme, mă uitam, fără să-i văz, ie, cei de faţă, cărora le venia rândul înaintea mea. Şi mă miram că mai | pot vorbi între 'ei, că mai pot râde,/şi că nu cad de-a'npi: - ” cioarele jos pe scânduri, cână şi-aud numele chemat... la „Spânzurătoare, Şi mă întrebam, .cu sfială, în sinea mea: . Oare eu o să pot să mă scol depe,scaun când m'o chema? O să pot deschide ușa. sălii de examen? O să pot. intra: „În,sală, fără:să cad? aa „ Ciudată revelaţie! Ciudată tain ale sufletului! - pe 

S 

ă a resorturilor ascunse .. 

le de răsărit, mergeam; senin, liniștit, i 
e zâmbitor,. aproape ea la:0 invitaţie amicală: Ge. ceaiu. n: Mam așezat, perfect stăpân . pe mine, pe scaunul .ce... “mi s'a indicat, de. examinatorii mei. şi aşteptam curios 

. . - Ă pi . E
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începerea „convorbirii“, a cărei iniţiativă vegretara că 

nu mi-i at s'o iau eu. | 

___/ Dintre cei patru examinatori, doi, filosoful Dilthey și 

“economistul Wagner erau, prin natura lor, „gentili“. Cu. 

un fond de amabilitate obişnuită, câre, în acele clipe, pre- E 

 ţuia cât o adevărată umanitate creştinească, parcă. dina-- 

"dins căutau, și prin atitudine, şi prin . ton şi prin modul. - 

de formulare a întrebării, să te pună ă ton aise. 

Ceilalţi doi, filosoful Eduard Zeller şi filologul: romanist 

'Tobler, deşi mai „,dificili“, câteodată chiar „hapsîni“, n'au 

„putut să-mi tulbure echilibrul şi m'am luptat biruitor cu 

i obstacolele surprinzătoare ale unor întrebări puse parcă: 

numai ca să te încerce dacă ești orientat şi asupra unor: 

puncte secundare, dela peritenia sferei vaste a culturii. „o 

- filosofice şi speciale. - i 

Luasem, ca, materii de examen, pe 3 Iânigă obiectul prin- 

cipal (Hauptfach), care era filosofia, alte două obiecte . 

„. Secundare (Nebenfăcher ), cerute de regulamentul exame-- 

„nului, dar lăsate „la libera alegere a candidatului. Şi eu , 

| îmi alesesem. Economia politică. şi Literatura şi “limba. 

franceză. ...î. N : 

__Cu toate că 'Tobler mă. cunoştea personal: mai “bine de- 

cât ceilalţi trei examinatori, . căci! -fusesem.. pela el,. pe... 

„acasă, “invitat odată la.ceaiu: cu 'alţi:vreo doi- trei tineri, 

și mă chemase, de câteva ori.ca să-i citesc românește din 

cărți, din ziare, spre a prinde accentul curat al limbii ro-: 

  

-” - mâneşti, “ba avusese bunătatea să mă recomande ca pro- 

fesor de limba română la. soţia unui prieten al său, care: 

avea, nu ştiu ce afaceri în România; cu toate aceste rapor- 

, turi personale, sau poate toemai din cauza și în ciuda lor, 

„examenul lui 'Tobler a fost cel mai... ciudat, aș fi putut: 

» „Să-l numesc greu şi buclucaș, dacă nu sar fi întâmplat 

„să fiu bine orientat, ain' lecturile mele obișnuite, asupra 

literaturii franceze și asupra vieţii marilor ei scriitori. 

M'a întrebat, între! altele, despre Diderot, cheștii din:



i 

. 

. 
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.. intimitatea vieţii lui familiare; 'cu nevasta, etc. Am fost surprins de ele şi mi sa părut nostim că, o clipă, exa- menul-a luat înfăţişarea: unei „Sindrofii“, fără dulceaţă . Si catea, Qar cu multe mahalagisme „istorice“ picante. Pe „cât am fost eu de mirat că mă, întreabă astfel de mărun-. __ țişuri, pe atât o fi fost, probabil, şi el de mirat că le ştiu. Nu tot așa de gata la replică am fost, natural, la unele. . chestii prea speciale de filologie. Ceeace desigur i-a făcut mult mai multă plăcere decât erudiţia mea. în daraverile vieţii intime ale lui Diderot, cu nevasta: lui incultă şi cu alte femei. mai culte. E DI a e Ma felicitat Ia, urmă, ca şi ceilalţi ex minatori, şi ne-am - "despărțit, cu toţii... buni prieteni, Și am eşit din sală mul- “țumit, 'ca dela .0 adevărată şezătoare academică, de. un „interes pentru mine chiar „palpitant“, în care am stat - de vorbă, într'o plăcută, deşi serioasă familiaritate cu pa-. tru mari savanţi de o reputaţie mondială în lumea ştiin- ţifică. - A ÎN 
i . -



e A x E . o 

sa a A . . 

de festivități a. vechii Universităţi — să- 

izică, mortificarea . su- : 

 fletească, obstruarea fu scăderea. totală. 

II. 

„EA PRIMA CONFERINŢĂ PUBLIGĂ; ȚINUTĂ 
„LA IAŞI, 

4 

E al doilea caz , memorabil, în care mi- -am cunoscut, din. 

"experienţă, felul temperamentului. Absolut aceleași ma- 

nifestări - şi constatări, ca la examenul de doctorat dela. 

Berlin. - pi 

“Mai trecusem,; între timp, prin situaţii cari ar fi putut 

fă &moţionante.; -Fără a pomeni de altele, trecusem, nu de. - 

“mult, în toamna anului 1888 concursul de profesor pentru 

catedra de Psihologis, Pedagogie şi Estetică dela Univer- 

„„ Sitatea, din Iaşi. Avusesem de luptat cu-doi candidaţi, din. 

cari unul susţinut franc şi pe faţă. de ilus 
„Bescu, membru. influent î 
doar o luptă pentru asigurarea unei cariere în viaţă, 

„0 simplă eșire pe scena,.publicităţii 
"“Viuni. serioase. In tot: timpul concursului, 
„rat absolut deloc emoția, căre, firește, 

cele trei disertaţii publice, ni 

| Primante cari au precedat intrarea, în ac 

“nul dela Berlin. 

trul Alex. Odo- 

n comisia concursului. Şi era 
nu 

i, fără urmări şi sanc-. 

n'a lipsit. Dar, la 

șiune la exazme- 

lică, “însă, ţinută în în marea sală 

La prima conferinţă pub 
i zicem aulă — 

Sau repetat întocmai sfârșenia fi 

ncţiunilor mintale, 

1 

.: 

nu ma tulbu-. 

mic din acele tulburări de-
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"a vitalităţii generale, încercate în ziuz examenului de doc- „tor. Tot aşa, ca atunai, nu mai puteam sta în picioare de tulburare; tot așa mi se înneca respiraţia; tot aşa nu mai eram în stare să-mi potolese palpitaţiile. 'Tot aşa, a 'tre-. „buit să stau culcat, întins, pe pat, câtvă timp înainte de . "a pleca spre locul conferinţei. 

„abia suit pe catedra universitară ieşană. 

toţi că şi conferențiarul intră axa 

Nici un minut de întârziere. . 

Era o zi de început de primăvară. Zi. cu soare. Se topia "zăpada, Am pornit spre Universitate mai de vreme de ora . conferinţei, înainte de ora 2'q. a. — oră fixă, nu numai - 

turală, literară, „Junimea“, tradiţie, care, câtva timp în- | treruptă, Îşi propusese, în acel an, Xenopol:'s*o reia, unin- du-se cu mine şi cu.Mihai Vlădescu, un alt tânăr profesor, | 

„Conferinţele 'celor trei profesori erau anunţate, din vreme,.că se vor ține la interval de o săptămână una după alta. Xenopol 'vorbise înaintea mea. După 'mine urma, în săptămâna viitoare, Mihai] Vlădescu. | Da ” Subiectul conferinţei. mele era; Există acțiuni desinte- 
resate? Pe _ ia . i a Mergând spre "Universitat e, pe un drum mai de ocol, ca să-mi descare Puțin nerv ozitatea prin umblet, vedeam ! ; lumea, cum se îndrepta, : cârduri-cârduri,. către Univer- .. Sitate, cu cât mă apropiam de ea. Publicul era deprins să vină exact la timp, căci, din obiceiul bun a] Junimei, ştiau 

ră € ct la ora anunţată. Xe- nopol ținuse să ne spună -de. mai multe ori: a —. Să ştiţi. Când o bate ciasornieul ora 2, ușa sălii de conferință, se deschide şi conferenţiarul trebue! să intre. 
> 

| 

| 
| e. 

- ” i i 7 . “ Ă 
a Îi 

ti 
” 

i 
Lă -



  -. murare.a glasului în pronunțarea primelor 

* atenţie încoraătă, 
- : i. “ 
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Când am intrat în cancelarie, am găsit. acolo pe VIă- 

descu, așteptând, așezat la o masă mică, în colţul de în - 

„trare al sălii de. conferință. - 

„După ce ne- -am dat mâna, eu: am început să mă plimb 

„de colo până colo, uitându-mă. din când în când la ciasor- 

micul din perete. După “câtva timp, Vlădescu, contagiat 

“poata de emoția mea sau de gândul că-i vine şi lui rândul . 

“să ţie prima lui conferinţă, după. mine, săptămâna, viitoare. 

„îmi zise: . , 

— Te rog, Găvănescule, mai stai jos, că-mi face : rău... | 

pi A 
| „. „ . 

Când a bătut ora două, eram cu mâna pe clanţă. Am 

"- intrat, Si a | 

„Din clipa ce m'am văzut. în faţa publicului, în marea. 

| sală înțesată de lume,. câ prin O vrajă misterioară toată 

emoția a dispărut, toată nervozitatea s'a dus, ca la sufiarea 

de trezire a unui descântec. Prietenii cari au fost de faţă, 

"îmi spuneau . că n'au băgat. de seamă nici măcar o tre- 

"propoziţii in- 

troductive. | . | 

Ă ” - RE „ rr, 
Ma Re 

In public nu.era numai o simplă curiozitate. de a vedea 

„pe tânărul profesor , şi 'de a-i. „judeca puterile şi, darul de 

„ expunere, era, cum mi Sa spus mai târziu, și oarecare... 

“spirit de ostilitate. Ostilitatea venia, mai întâiu, firește, 

” dela prietenii şi cunoscuţii foştilor mei concurenţi, amân- 

„doi Moldoveni. Dar un vag sentiment de nemulţumire mai 

„Venia şi din o nelămurită: rămăşiţă a: “unui vechiu resenti- 

| ment, încă, neperimat, deși: nsmărturisit, rămas din deo- 

sebirea, ştearsă prin Unire,- dintre „Muntean“ şi „Moldo- 

veân“, e e 

O bună parte din coaferinţă, deși formulată, înadins, 

“PE înţelesul tuturor, a fost primită cu răceală. Simţiam o 

dar glacială. O tăcere desăvârșită, ne: 

!
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'cu ochi mari, aprinși ca' focul nervos semne unor tovarăși de” | „+ Era studentul Nicolae Iorga, cum mi sa spus că-l chiamă, “câna l-am - văzut după aceea, 
mine, de student și profesor. | Ă Trecuse- aproape o jumătate din timpul conferinţei, ȘI încă luptam cu Shiaţa sufletească a, publicului, care însă 
Din adâncuri insondabile eşiau, fără să le caut, mici ra- „.“chete de imagini, de exemple, de glume, de "comparații, menite a, topi inliferența. , 

. Deodaţă, au început-să apară pe unele feţe zâmbete, . semne .de interes viu, de mulţumire simpatică. - . i - Indată au: început și aplausele. Ghiaţa se rupsese. Și: “căldura sufletească crescătoare, a, „Sios, a. cuprins treptat toată Sala. -. ” „La urmă, au curs ropotele "-proape proporţiile unei mici Ovaţiuni. 

ce mă așteaptă pe mine. ?. 
„Cu prilejul acesta a 

psihologică, instructivă 
ferinţe publice. Sa 
“Am constatat, din. experienţă, atunci, în forma. ei liber improvizată, are: priză imediată. 

. . . a. Ed . Pi 

» ASupra technicei ținerii unei con- 

7 a 

unui entusiasm conta- 
* 

. . 
N A E e ele de aplause, manifestână 'a- 

. 
e m făcut o importantă observație 

Că. ideia, „Viu născută,
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In partea întâia a conferinţei mele, căutasenm, pentru 

siguranţa expunerii, să: reproduce unele formulări de idei. 

din. memorie, aşa cum mi le notasem. S : Di . 

In partea doua, am lăsat la o parte tot materialul de 

" forme scrise de mai înainte, și am-dat drumul gândirii, 

să-și -caute atunci, liber, expresiunea sub îmboldirea tre- 

„. buinţei momentane. .-. PE _ 

Prima procedare coincide cu partea: întâia a conferin- 

ţei,. ascultată cu atenţie, dar cu: „răceală. 

A. doua procedare coincide cu mişcarea: sufletească a 

| “publicului din'a doua parte a conferinţei. 

„Să fie o simplă coincidență. ? 

Cred că nu. Cred că e și o legătură cauzală,. care ex- 

plică fenomenul. a ! 

u



  
VII. 

1 IN PoL ITICĂ 
N 

i. Cum am intrat î în politică. INI 

2. Candidatura mea la Colegiul Universităţii din Iaşi. 

de Primele mele raporturi cu partidul conservator. 

N



  
CUM AM INTRAT IN POLITICĂ. 

Cum. am intrat în' politică? - 

Şi ce ani făcut î în faza aceasta a vieţii mele de activitate 

publică ?, ir i | 

„UA punăt principal trebue mărturisit şi. notat, ca .esen- 

" țial: atitudinea: mea generală iniţială, starea mea de su-. 

„ flet dominantă faţă de, „politică. 

Am. avut o adâncă aversiune contra  „înregimentării““ 

în partide şi organizaţiuni politice. 

Nici timpul, nici dispoziţiiie mele personale nu. mă în-, 

demnau. „Nici respectul. de mine. Mi se părea incompatibil 

cu demnitatea mea „personală să figurez formal în:0 

înjghebare politică, la ale cărei hotăriri de acţiune pu- 

"blică nu puteam lua parte. și. contribui îndeajuns, că să 

justifice partea de răspundere ce trebuia să cadă asupra 
' 

> 

„mea din cauza lor. “ 

| Am alunecat totuși în “făgaşul politic, sntâiu, din recu-.. - 

moştinţă. către. Partidul Conservator, care a realizat pro- 

- gramul meu: cultural, cu care: mam prezentat în 1905 la 

E alegerile pentru locul de Senator al Universităţii. NI _. 

i» Ce,m'a împins în politică și m'a legat de acest partid 

a fost latura! culturală a vieţii sociale, în special uni- 

versitare. €
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“In Octombrie 1904, Regele Carol I, venit la Iaşi pentru „mai multe serbări culturale, cu. toată Curtea Regală și. | „Cu întreg Guvernul, a asistat la solemnitatea deschiderii . Universităţii, care sa desfășurat cu mare fast în Aulă. | Cuyântarea, obișnuită. la începerea. anului universitar,  -  fusesem însărcinat s'o fin eu, de data aceasta. Imi luasem „ca subiect: „Fiinţa şi Mehirea Universității“. Si “Desvoltată: în esenţa ei logică, în originile şi evoluţia ei istorică, în “aplicaţiile ei la starea noastră ' culturală, în- cerinţele Yealizării .ei în viața națională, conferinţa a |. făcut un efect puternic, destul de vizibil, asupra Suve-: „i ranuluiși publicului numeros şi select. Suveranul a stat după conferință, pe estrada „Aulei“, mult de vorbă cu Ă mihe despre ideile "expuse; colegii: la eșire:se îndesau | să-mi strângă” mâna cu entuziasm. o i Și — „Te-ai întrecut pe tine însuţi“, . e e, Mai. ales: accentuarea necesităților vitale ale Univer- “sităţii române și cererea imperioasă a satisfacerii lor ne- ..- întârziate, le-a mers la inimă, i Ne - „_— Bravo! Ai salvat situaţia! 

„După câteva zile mă pomene 
Bădărău . care” acum făcsa 
Conservator, alături, în Iaş 
local al partidului. :: A o Pe. Alecu Bădărău, numit în urmă „marele 'elector“.. 1 Iaşilor, ba al Moldovei, îl cunoscusem, puţin înainte. „Imi fusese concurent la catedra dela, Universitate pe care o ocupase ca suplinitor, adică se Înscrisese la concurs fărâ, . să'se prezinte, și a fost, după, rezultatul examenului, pri- mul care. mi-a trimis o telegramă: de felicitare. i 

Sc cu 0 vizită a, lui" Alecu. : 

Politică în: cadrul Partidului 
i, de Dimitrie Greceanu, seful 

BR 1 
D
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.„... Gest elegant, care m'a impresionat și nu l-am uitat 
E niciodată, chiar în momentele când am rupt, mai târziu, 

„relaţiile. - | | Ii 

Avusesem cu el, întrun timp, scurte şi trecătoare în- - 

" tâlniri, ca aderenţi ai grupării lui Gheorghe | Panu, al cărui 

colaborator apropiat, „locotenent“, era. 

. „După ce grupul lui Panu s'a 'disolvat, el şi cu alţii: au. 

“trecut la Conservatori. Eu am rămas fără nici un fel de - 

legătură politică, mai liber şi independent chiar decât 

colegul meu dela Ştiinţe, Mihalache Vlădescu, prieten 

„intim dela, începutul « carierei universitare, cu- care simpa- 

tizam, mai de departe, grupul lui Pânu şi care a trecut, 

în urmă, hotărît şi. pe faţă, în partidul conservator.: 

„> Pe atunci'era Ja. putere, în momentul de care vorbesc, 

' partidul liberal; şi după obiceiul alternării la guvern .a 

celor două partide, liberal și conservator, singurele par-' 

„tide politice în acele. vremuri, se vorbia şi se aştepta ca 

„în curând să ia cârma, partidul conservator, care se afla 

“în opoziţie. ” - | | 5 

“In vederea - acestei schimbări politice, pe care unii, se 

“vede, o credeau apropiată, a. „venit la mine. Bădărău 'să- -mi 

„facă vizită. Ş e 

Vizita lui 'm'a, “surprins. Şi ma s 

când mi-a spus pentruce a venit. 

“ n . Găvănescule, mi-a spus el, în esenţă, cuvântareă ta 

dela "Universitate, ţinută în faţa Regelui, a fost admira- 

„bilă Ne- -a impresionat pe toţi. 

„Ideile. tale trebue să facem. S 

— Minunat!. Dar cum?, race noi 

„— 'Aşteaptă, să. vezi cum. In curând se vor ace ni 

| alegeri parlamentare.. Tu să- -ți pui candi “ i urate la 

„de Senator al Universităţii, pe, baza ideilor desia PN 

- solemnitatea, deschiderii: Universităţii, 
Noi, partidu 

surprins și mai “mult 

ă se realizeze “.
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schimb. " | 

"servator,. îţi dăm tot. concursul, fără a-ţi cere nimic în 

„Iţi vei păstra, independența ta, politică. Noi: îţi: asigu-. „Tăm însă locul de Senator. 
— Şi crezi că încercarea va avea succes? 
— Cred. Noi, partidul conservator, în numele căruia. vorbesc, facem cartel cu tine. | 

între partide sau grupări politice: Dareu... 7 

— Cartel cu mine? Ce cartel? „Cartelul“ se: obișnueşte:. _ 

— Tu ai mai mulţi prieteni la Universitate, prieteni. . personali, dar și de idei, colegi cari, câ şi tine; nu fac po-. - “litică, de partid, sunt liberi şi independenţi... Oi să te vo-.. 

N 

. 

“ anului 1905 s'au făcut 

N 

„teze ru ca'liberali sau conservatori, ci. ca prieteni şi ca: Oameni de. convingeri. Ideile cuvântării tale îi vor apro--: . a 1 7 aa . . - ” - 
pia in mod necesar de tine, de candidatura ta.. | 
„— Bine. Condiţiile îmi convin, Fără nici.o obligaţie po-- litică faţă, de partidul conservator. Liber şi independent, „ acum şi după alegere, presupunând că: va avea rezultat.-. . N N pe a aa “ Pozitiv. Imi pun candidatura — la care nu m'aș fi gândit — şi mi-o pun pe baza unui program universitar, extras 

„ din cererile practice formulate în cuvântarea mea, cu legă- - mântul de a, le susține-în Senat, — dacă zici că mă asiguri: - „că cererile voi fi realizate. Da Neam înțeles, : . i 

“Nu ştiu exact data când 
şi când conservatorii le-au luat locul. Dar la începutul. 

nouile alegeri parlamentâre. . Alegerea senatorului Universităţii din Iaşi a fost fixată. „la 11 Februarie 1905, 

. 
” ” « E 

liberalii au căzut dela putere: .
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un , candidat la scaunul de senator al Universităţii pe baza 

:ziua.de 11 -Febr. 1905 1). 

  

-Tevista mea. de atunci „Cultură Română“, 

F ebr. 1905. Tot în acea: revistă să găsește, 

„mea di 4, în: Nr. 10, An. | _. 
în 5 Oct. 199 ură, s'a trimis alăturată, ca do- - 

"cument-de «temelie la Programul Universitar, 

"versitar, în vederea: alegerii pentru câ 

zunui program. Lam: trimis tuturor colegilor, însoțit de o. .- 

„Scrisoare, în care 'le ceream săi susţină prin votul lor în . 

r „cu. „scrisoarea se găsesc publicate în. 

1 în Nr, 4, An. 2 dela 15 

tipărită şi disertația 

SI dela 15 Oct. 1904. 

1): Programul universita 

” “rasă în broș . 
Această cuvântare, fiecărui profesor uni- 

re le:ceream votul.
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Dă CANDIDATURA MEA LA COLEGIUL UNIVERSITĂȚII , e DIN IAŞI. . . | “7 

a. . 

Dintrun interes, în parte documentar-istoric, şi dintr'un ” interes chiar mai larg cultural, cu laturi de actualitate, nu cred fără folos a reproduce acel program universitar, jus- ; : tificat, înainte de toate, ca parte din amintirile mele. . 
ou Stimate coleg, i Mt - 
Ta ziua de. 11 Februarie 1905, colegiul universitar. e: chemat să-și aleagă un reprezentant al său în Senat. Sub- semnatul, solicitând onoarea. încrederii D-voastră pentru “acest loc, pe care îl consider, pentru. Universitatea noas- tră, ca mijlocul”legal cel 'mai efectiv de afirmare:a aspi- „„Yaţiilor sale culturale și a. menirii-sale istorice în desvol- o tarea neamului românese, cred de datoria, mea. să vă ex- pun aci, pe scurt, ideile şi credinţele pe temeiul cărora îmi, permit a cere votul D-voastră, 

Ele se găsese schițate, în 1i 
„gurală ținută; în ziua de-5 Octombrie'1904, înaintea. M. S. 

ti cărui cuprins îmi permit a-l | » împrospăta în memoria D-voastră, prin broşura intitulată | - „Fiinţa, şi Menirea Universităţilori, |, Accentuând punctele p rincipale din acea disertâție inau-
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„gurală şi reducând pe unele din ele la anume cerinţe cul- 
„urale, cari. le . precizează înţelesul, iată, onorate coleg, 

vederile cu cari mă prezint înaintea D-voastră şi pe cari 

doresc să, am prilejul a-le. susține î în parlament, ca man- 

datar al D- -voastră, şi să caut, cu tot! “devotamentul ce dă 

convingerea. adâncă, a.le aduce la, îndeplinire. 

a
 Na
 

ea 
N
T
 

1. Universitatea, ca cea mai înaltă instituţie culturală 2 
țării, să ocupe, în atenţia şi solicitudinea statului, locul 

„de prioritate pe care SI are după ordinea firească a lucru- . 

„Tilor, în mecanismul și functiunea învăţământului, public, 

„căci. cum vor fi universităţile, aşa va fi întreg învăţă-! 

mântul unei ţări. 

2 să se e păstreze neatinsă ideia Universităţii unitare ; şi 

complect, cu toate facultăţile lă un loc. In niciun caz și 

sub. niciun cuvânt să nu se admită desfacerea Universi-! 

” tăţii în facultăţi împărţite între Bucureşti şi Iași. 

Consideraţiile logite- şi istorice ale acestui deziderat 

“sânt. indicate în „Fiinţu și Menirea, Universităţilor“, 

p.2şi8.. a A 

“Ca aplicare practică a principiului urmează, pentru Uni- 

_vversitatea Ieșană, dorinţa de a fi complectată: prin adău- | 

„Sirea facultăţii de teologie, care ne lipseşte. 

p. 

. . 

- 3. Universitatea să fie pusă în posibilitate de a-și i realiza 

“pe deplin menirea, atât î în ce privește comunicarea ştiinţei | 

4 cât și înaintarea ei. le cu 
„-.. Pentru acest: scop, să se complecteze facultăţile 

obiectele de studii necesare ce le lipsesc, şi să se înzes- 

Te  treze catedrele experimentale dela facultățile de ştiinţe 

şi medicină cu. laboratoare şi clinici în condiţii de a putea 

lucra cu spor pentru ştiinţă, iar cele dela facută e de 

litere şi drept. cu seminarii pentru familiarizarea stu en- 

„ Hlor cu, metodele de investigare ştiinţifică. 

A  
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266. - __* Ion. Găvăneseul 

-- In această ordine 'de idei, amintesc că facultăţii noas-. | - tre-de litere, bunioară, îi lipseşte o: catedră. așa de esen-. țială ca aceea de literatură română! Observ asemenea că ”.. studenților dela litere ar fi natural a li se Ga ocazia să. "asculte un curs de limba 'și literatura germană — obiect: „ce. figurează 'în programul învăţământului. secundar și... -" lipseşte din acel ar Universităţii — precum şi.un curs de... + limbile slavice, a cărui însemnătate pentru. studiile filo-.. „logice şi istorice nu mai trebue să fie Qemonstrată. Pacultăţii de drept ar fi de dorit să: se caute ai se... aduce. o așa, complectare de catedre şi forțe ştiinţifice: didactice, încât să: fie' împuternicită, a emite şi diploma. "Superioară! de doctorat. Ci pletora de doctori în, drept, cari ne due din străinătate deprinderea și metoda muncii ştiinţifice, credem că țara noastră a ajuns azi la momen- .. tul de'a putea, şi în ramura dreptului, ca în: cea medicală,: să dea în universitate învăţăturile înalte ce îndreptăţese” 

    ee e m memo m 

obţirierea titlului de doctor, || a | „Pentru facultatea de miedicină,; apoi, avera de-exprimat.. „atâtea dorinţe! Voim să avem O facultate de medicină în- | „ floritoare din toate .punctele- de vedere, care să. cores-- “punză valorii netăgăduite a corpului ei profesoral şi să ă dea rezultatele ţintite de ostenelile lor sârguitoare și: - “aşteptate de societate. e „*„Catedrele şi clinicile ei să fie complectate, să se înzestre--. ze cu toate mijloacele de lucru, de investigaţie şi demons- . „traţie ştiinţifică, şi cu tot personalul auxiliâr, necesar,.. . Spre.a funcţiona efectiv, în conformitate cu secpul fa-. cultăţii şi cu Spiritul! metodei de cercetare modernă. Cu: - Sândul mai muit la astfel de lipsuri, ziceam în cuvânta-.. rea. inaugurală: „In lupta pentru cucerirea . unui arept „de cetate în arena civilizaţiei omeneşti, legiunea. oame-. nilor noştri de știință stă uneori ca eroii fără arme în . . ; faţa vrăjmașului, cu ochii fintiţi asupra gloriei 'ce le:, - - “arată de departe coroana, biruinţei“., E ! 
Da . , 

rr 
* 

a
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adevăr minţii, prin înfățișarea, şi alcătuirea sa, 

şi, dânsul are nevoie să crească, 

„a unui laborator pe lângă catedra, 

- ““țarea, tot. aşa de urgentă a unei grădi 

:„ "proiectată de atât 

“sitatea noastră. 

“terne. a ştiinţelor medicale, 

| facultăţii, şi cari 
“ţei publice şi să atra 

: 'statului. . i a 

7 
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_ Incă de mult, consiliul facultăţii de medicină, unit « cu : 

“senatul universitar. (în ședința dela 27 Ianuarie 1904), a | 

“formulat nevoia de a da bacteriologiei, clinicii mintale 

și psihiatriei,. precum şi farmacologiei, locul ce li se cu- 

vine. pentru. „complectarea studiilor medicale la univer- 
N 

Când aceste lipsuri se vor îndeplini şi cână se va chib- 

-zui un mijloc de îndulcire a relaţiilor” dintre facultatea 

» „noastră de medicină şi Epitropia Sfântului Spiridon, prin / - 

“restabilirea, raporturilor fireşti dintre ele, vom fi şi mai. 

„asiguraţi, că, prin încordarga, forţelor unite' armonic ale : 

celor două instituţii, ce tind spre acelaș Scop, vor câștiga -- 

enorm atât ştiinţa cât şi societatea, pentru gloria culturii 

naţională. a 

Este, afară. de aceasta, de netăgăăuit că însuşi localul 

facultăţii de medicină. se găsește nepotrivit şi neîndestu- 

lător față de natura lucrărilor. şi de creşterea vieţii in- 

şi stă în contrast deprimani 

:alăturea de clădirea splendidă care adăposteşte fiinţa Uni- 

versităţii ieşene. Singur Institutul de anatomie spune, în 

că se afiă 

înaintea unui monument destinat cultului ştiinţei. Dar 

spre a putea cuprinde, 

sub aripi: noui, întinderea. noilor lucrări de anatomie. to- 

'pografică şi medicină Gperatoare. 

- Sunt dar' atâtea dorinţe, eşite din trebuințele vitale ale . 

merită să pătrunză în lumina conştiin- 

agă asupra lor atenţia și solicitudinea 

e de cerinţe organice, adânci şi se- 

dtatea de ştiinţe, evidenta nevoie 

de Geologie şi înfiin- 

ini 'botanice, care, : 

o realitate, 

/ In acebaşi categori 

'rioase,. relevăm, Ia faca 

a vrerne, aşteaptă să devină



268. i “Ton Găvănescul  :.. N Ce i = atât de indispensabilă pentru normala funcţionare știin--. 
N . Muia o... . | , a. | E 
_ţifică a Universităţii. a e După cum am mai Spuș-o, „azi, corpul profesional uni-: . „ Versitar, aşa de bine pregătit pentru sarcina ce şi-a luat; , 

„.. Prins.de dorul muneii intensive şi spornice — nu ard de- „cât o cerință de formulat, ţării: daţi-ne mijloacele nece- sare şi suficiente" de hicru, ca să putem dovedi lumii că . „inteligenţa şi ştiinţa română "stiu să menţiniă renumele României la înălțimea de stPălucire pe care i-a câștigat-o vitejia regimentelor, 
Da 

4.. Deosebit de aceste îmbunătăţiri de cuprins, nieapărăt. 2 ţ Necesare, indicăm 'una cu deosebire esenţială, privitoare la fiinţa formală: a Universităţii, - Sa _ | Legăturile actuale dintre facultăți, ca. părţi integrante „ale Universităţii, sânt așa de slabe, încât funcțiunea to- - 

- 
LE . 

. : 
. - 

. ” ... .. j : i 

: dem :a realiza unitatea. organică 'a Universităţii, stabi- lind între facultăţi raporturile, fireşti a! . L PI |. . A .. 1. 1 . . . Ă - 

„tual reciproc, ȘI asigurând ştiinţei libera circulaţie dela - o facultate la, alta, aşa de ri ă ! fructifi inteligenţelor, i Sa n Câteva exemple: de aceste legături logice între facul- | tăţi-am dat în „Fiinţa. şi Menirea Universităţilor“ - (paz. 345, ă Da De La realizarea. țintei propuse ar. contribui : mult: şi -- 
cursuri de generalizare, cari S'ar ţine fie de profesori şi . agregați, fie poate -mai degrabă ae docenți sau maiștri. : de conferinţe, cursuri deosebite de cele destinate speria- liştilor. şi cari ar avea, de scop orientarea sumară, dar. “ sistematică, a auditorilor în cuprinsul unei științe, aşa” - 

7
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. 

“în mecanismul activităţii universitare, c 

i cursurilor aplicate, fără a fi exp 

 Zastruoase ale supra-încărcării. 

„mai naturale între: stu   | riere pracţice, e 

| asigura: în deosebi celor două 
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cum se prezintă ac ceasta în ultima fază a cere : 

rezultatelor ei. | pa eetăilon 5 

_Ae easta, - ar “necesita o: reglementare generală a. stu-. 

dii lor universitare, întrun spirit mai larg, care să: per-. 

N 

mită studentului, fără. supra-încărcare, atât putinţa spe- : 

cializării sale, cât şi însușirea acelor cunoștințe auxiliare, 

luate din alte ramuri, cari prezintă fie apropieri logice 

_cu obiectul său. special, afinități” psihologice dictate de Ş 

înclinațiile” particulare als individualității intelectuale” a | 

cercetătorului. , 

i 5.0 astfel de. regulamentare ar veni şi în ajutorul unei: 

"însemnate tendinţe noi a Universităţii noastre, în spe- 

 cial. Supunânâu- se la inspiraţia marii legi de biologie so- . 

cială, că numai acele iristituţii trăesc și prosperează cari 

servesc ca. organe de conservare. fizică şi morală a socie- 

-t | ăţii şi "neamului, Universitatea. din lași a inaugurat în 

anul 1903, din iniţiativa profesorilor dela facultatea de . 

ştiinţe, cursuri de ştiinţe aplicate, în cari se dă atenție 

„specială problemelor ce-ne interesează. în străduința ţării 

noastre pentru utilizarea naturii înconjurătoare. 

E neapărat necesar să se înlesnească acestei tendinţe 

practice. sănătoase posibilitatea. de a pătrunde mai adânc 

tuire a studiilor, care să permită, studenţilor urmarea 

uși la. consecințele de- 

In aceeași ordine de idei stă chibzuirea unei legături 

diile universitare pur teoretice şi 

şcolile speciale înalte, cari pregătesc pentru anumite ca- 

erute de nevoile societății noastre. 

6. Prin legarea organică a facultăţilor între ele s'ar mai 

facultăţi, de litere și ştiinţe, 

rolul: lor. cultural firesc în funcțiunea ştiinţifică a Uni 

Versităţii, “scoțânduri astfel din perico 
| 
| 

chibzuină o alcă- - 

lui , Snuetuaţiilor pe



, . 
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2p „Ton Găvănescul 
. 

prevăzute, la cari ar rămânea supuse, dacă ar continua | “a fi considerate numai sub raportul necesităţii lor pentru - „Xariera profesoratului secundar. 

N A 
“ 

-.. Şi necesitatea acestei instituţii 

„„. mal şi Senatul nostru universit 

tului, 

Aci se indică, de-asemenea. o problemă capitală pentru : . „soarta întregii Universităţi. 
j . în Ss 4 

id Intri cât pregătirea tehnică pentru cariâra didactică - este încredinţată unei instituţii, „Seminarului pedagogic - 

cade. Seminarul nostru pedagogic, care, la înfiinţarea lui,-a fost înzestrat absolut la fel ca şi cel din Bucureşti,! . . abia a scăpat de primejdia desființării totale, “ea, să fie "apoi lăsat sistematic în lipsuri de tot felul. Din cauza anl- „lor grei-de criză financiară, -a funcţionat cu mijloace de : : a a . - .: : si de 
„tot insuficiente, pe când în timpul ăcelorași „ani grei d - criză financiară“, se punea la lare din - Bucureşti, 
deopotrivă necesare pentru ambele seminare ale. ţării. „Numai spiritului de sacrificiu, ce a însuflețit pe-pro-. '. fesorii seminarului nostru, se datorese rezultatele îmbu- _curătoare cari au iisbutit să dovedească tuturor. utilitatea 

sale'dela 23 Iunie 1904. PR ia 

dispozițiă instituţiei: simi- 
pe fiece an, mijloace noi de lueru,. 

“e 

în organismul: învățămân- n
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care privește cu uşurinţă asu 

7 
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destul de însemnat + ce , decurge pentru Universitatea noa-: 

„stră, din faptul că, în perioada, examenelor” de capacitate, 

instituită pentru recrutarea corpului didactic secundar, 

cele două facultăţi de litere şi ştiinţe : :rămân. aproape 

complect fără cursuri regulate, din cauză că; după. o dis- 

„ Poziţie cam nedreaptă. pentru. noi, aceste examene, ale 

căror comisii sunt alcătuite din profesori dela ambele 

„universităţi, se ţin toate, numai în București. - 

a 'Trebue să se revină la vechia normă de a se egala și 

| sarcinile şi. onorurile celor două universități ale regatu. 

lui român. RR o | 

, 
€ | 

9. rPrebue 1 mai- „ales, și mai întâiu şi mai i presus de toate, 

7 corectat punctul de „vedere fundamental. şi rătăcit din 

care isvorăsc, toate măsurile de inegalitate în defavoarea 

' Universităţii din Iași. Prebue înqreptat spiritul “greşit, 

pra noastră, fie din nepri: 

tului superior într'o ţară, 
ceperea. însemnătăţii învățămân 

ignorare 

fie din necunoaştere şi mai ales din îngrijitoarea 

« rolului menit centrului cultural ieşan în viața şi evo-. 

„luţia n eamului românesc. 
. E) 

că ceeace mă încălzește 

„vă mărturisesc, stimate. coleg,. 
ile de înălţare a însti- 

"mai mult şi îmi dă, curaj în cereri 

tuţiei noastre, este credinţa adâncă şi conving 

tită că Universitatea Ieşană este şi trebue să fie o fortă- 

reaţă a. culturii naţionale, aşezată în minunata ei poziţie 

strategică „pentru luptele de afirmare ale românismului. 

Cine nu mai vede azi că elementul străin a ajuns în Mol- 

putere mult mai îngri- 

. ovala un grad de extensiune şi 

jitor decât în. celelalte părţi ale e României? Şi unde tre- 

“bue întreţinută mai vigilent energia sufletească, prin în- 

""eordări-. conştiente, dacă nu acolo unde presiunea potriv- 

„nică este mai 'simţitoar 

preponderant în" determ 

„d 
. . 

d + 

serea neclin- - 

e? Universitatea își are rolul său 

inarea direcţiei: educative și „în 

Pi



Ion Găvănescul 

“ desvoltarea ideii naționale. Iar universitatea din Iaşi are, din acest punct” de vedere, o însemnătate excepţională, „care nu poate să scape nici unui spirit-cu prevedere poli- tică, nici unei inimi cu sentimente românești. Dejur împre- jurul ei, mai mult decât oriunde, stau suflete de fraţi des-. „părţiţi material prin înjghebările istorice ale trecutului, . 

„unitate ideală q 
. .. î . : d ;unitatea firoască 
„Va servi istoriei 

4 

nal“, 

„ cercul adănărilor- ce reprezintă, d ! poporului: în parlamentul țăşii.. 
din punctele esențiale ale progra- 

“factor. de -prima însemnă 

urare solemnă, „orice întărire, a ei însemnează o fortifi-: 

dornici însă de a' se simţi trăind împreună, măcar în acea 
& gândire şi de aspirații ce alcătueşte a personalităţii unui suflet etnic şi care 

evenimentele fatale ale reconstituirii reale a neamului. | Universitatea din Iași, centru puternic - de lumină șI de simţire naţională. e menită, prin posiţia ei, a'fi un 
Mânismului. De aceea, după cum am spus-o într'o împre- 

care prevăzătoare a sufletului etnic; orice atingere a ei, un atentat inconştient în contra, 

„De acest adevăr trebue să 
stră politică, fără deosebire de partide. EI trebue propovăduit în toate ocaziile şi .mai.alâs în 

Şi aceasta, este unul 
mului cu care mă prezint înaintea d-voastră. 

„Dacă găsiţi că în Programul de faţă se află, măcar in 

“idealului nostru: naţio- 

upă constituţie, voinţa 

E 

de forţă naturală, spre a dicta viitorului | 

tate în izyodirea visurilor ro-. . 

. 3 . ES | > 4 - „ se pătrunză toată lumea noa 

ăţii, ca instituţie de .-
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parte, aceea ce. gândiţi « ca mai esenţial : şi mai de nevoe 

- acum pentru Universitatea și cultura noastră superioară, 

în diferitele -ei ramuri; 

„Dacă credeţi că aceste, idei şi dorinţe. merită. şi trebue 

să fie aduse la îndeplinire, şi că, pentru realizarea. lor, e - 

necesar şi folositor să poată fi susținute ș şi propagate sta- 

-tornic cu temeiuri pur obiective izvorite numai din dra-". 

gostea, curată, de Universitate. şi de neam;. | 

Dacă, în: fundul cugetului d-v aveţi credinţa că ceeace 

„subsemnatul a spus, în prezenţa. Suveranului țării, în dis- 

cursul inaugural dela 5 Octombrie 1904:— când nici nu 

putea fi vorba de niscai-va apropiate alegeri — a pornit 

_dino convingere adâncă, pe.care o împărtășiţi ș şi.d-voastră; 

„Imi permit, ca, pe baza celor: 

Şi în programul de faţă, să vă rog a da. 

tui sentiment sincer al conştiinţei d-voas 

“ştiinţei şi al culturii, în votul ce vă cer în ca 

„candidat la colegiul universitar, care este chemat în ziua. 

tră de om al 

„de 11: Februarie 1905, să aleagă din sânul: său un repre- 

i zentant în: Senat. : 

- "Al d-voastră coleg devotat, 

15 Ianuarie 1905. . 

expuse şi în acel discurs ) 

expresiunea aces- 

litate de
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 PRIMBLE MELE RAPOR'TURI CU PARTIDUL, N CONSERVATOR. 
* 

' In adevăr, prietenii mei, între cari Paul, Bujor, Victor “ ostin și alţii, precum şi toţi aceia cari fugeau de poli- -tica de partia, au primit bucuroși căndidatura mea, pusi pe baza udui program de îmbunătăţiri universitare, șI ai făcut o caldă propagandă, pentru isbânda ei. . Ă - "Era clar, -evident,. sincer, adevărat o candidatură inde- pendentă, în afară de orice legătură ei vreun club politie, pentru car e și eu şi amicii mei aveam 'oroare. DE „Ce se întâmplă însă? Bădărău, care a mai venit, în-- “tre timp, la mine, să mă pună şi să se pună în curent ca situaţia şi cu mersul 'candidaţurii, încântaţ de- perspec- - _tiva unui. viitor Succes sigur, nu şi-a putut stăpâni bu- . curia. Şi mândria instinctului său. de mare elector. al "partidului conservator, l-a tă adunările de „eonsfătuiri. 

Atât a fost; destul ca toată aureola independenţei de - Partid politie a candidatu tă 
ă ru mele să se spulbere, ca rupt “și suflată de un uragan înverşunat de. patimi. 

.. : 
MI > i 2 Dă doi 

a- 

„Tot ce a spus 'sau O. mai fi spus Bădărău. despre c



i, 
. 

_ , | _ | | | | 
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„. “amintiri prietenești scumpe.   

. racterul independent al candidaturii, a căzut în discredit, 

ca o farsă. ticluită. de şiretenia luptei electorale. 

“Partidul liberal, re pusese la Universitate candida- 

- tura unui om de msre autoritate şi prestigiu, atât în lu- 

_mea, universitară cât şi. în cea politică, în genere, candi- 

„ datura, profesorului Petre Poni, a început să strige: 

— “Candidatura lui Găvănescul, ca independentă și li: 

beră. de orice legături politice de partid?. Minciună! E 

“candidatura partidului conservator. A mărturisit-o însuşi 

Bădărău la întrunirea, clubului conservator din Iaşi! 

Intrigăria, fără rezerve şi scrupuluri, şi-a dat drum 

liber, fără nici un frâu de adevăr și de temeiuri ale rea- 

„lităţii, Instigaţiile, ironiile au tăbărît pe capul bieţilor= 

“mei prieteni. , O 

„ Degeaba îi asiguram pe -cei cari mă întrebau, pe cei 

cari mă căutau ori îi întâlneam întâmplător. | 

— Ei, doar a spus- -o pe faţă Bădărău la club, li se răs- 

“pundea. . | a ' ” 

Unii, indignaţi, şi-au retras promisiunile de vot, pe faţă, 

Mi-aduc aminte că atunci am primit dela Paul Bujor, 

„un. vechiu și sincer. prieten, un om de inimă, o scrisoare 

patetică, în care, cu durere, îmi mărturisia ruperea rela- 

'-“ţiilor lui cu mine. | 

* I-am răspâns liniștit şi jiniștitor, că , deosebiri de vederi 

politice, chiar dacă ar fi, nu pot rupe niște relaţii vechi - 

de iubire, de stimă, 'de frăţietate șufletească, de atâtea 

”
 

"Aşa a şi fost, a 
| 

„După ce a țrecut furia momentului şi, 'mai târziu, sa . 

| convins; de credinţa şi. nesdruncinata mea sinceritate în . 

acţiunea culturală pentru binele Universităţii, vechile | 

noastre relaţii afectuoase Și-au reluat, în mod spontan, PI 

firul. Şi aceasta, cu toate “deosebirile | noastre de con- 

, cepţii şi atitudini” politice, ulterioare. . : iure, 

Dar," deocamdată, atunci; în fața urnei unive



..
 

„. politici; devotați 
“Să, câștige din n 

„nici o altă obli 

“al unui candidat independent, neîn “Program aplaudat cu, puț “versitară, când a f 
„rice, Ştiinţifice, în 

„ alegerea, de Senator al 

„Când s'a pronunţat hotărîrea 

236. e „Ton. Găvăneseul 
n ie a aaa 

pentru reuşita candidaturii mele, la locul de senator. ae 
NI , i alti Universităţii, cu tot programul meu universitar, el şi alţ „prieteni m'au părăsit, 

€ IE i ădără în- 
_ Partea mea de „cartel“, cum numise Bădărău, la. „ceput, pactul electoral cu partidul conservator, s'a dus. "pe gârlă. Din cauza lui, Numai dir a, lui? 

A ta elec-. 
“Din felul neleal cum se ducea, în deobște, lupta celec - aa. _. A arit 

torală.” A versarul îţi caută cel mal mic punct descoperit, - - . . A - 
. 

x în 

O aparenţă de rărime în țesătura zalei tale de apărare : ... pi a. i . A_s a +3. a 
luptă şi, ca în călcâiul lui Achile, îşi îndreaptă acolo țin "loviturilor, 

3 a» a | cs > | i i ilă, 

"-, Bădărău, văzând „gafa“ involuntară, poate inevitab: a tacticei lui, şi-a, încordat puterile, a recurs la toate mij- loacele meșteșugului lui electoral, — să evite dezastrul.. Ceiace făcuse să se piardă din voturile independenţilor 
candidaturii mele universitare, a căutat umărul acelora, cari, fie independenţi-or . puteau fi convinşi să voteze un program . pur universitar, pe care partidul dela putere își lua. angar „„jamentul să-l aducă la îndeplinire. . Avea, dealt fel, ca elector, o justificare „onorabilă, de data asta cel puţin: O. candidatură pur universitară, cu 

Saţie din partea partidului, decât aceia de | a îndeplini cerințele formulate în programul universitar 
scris în club și partid. | 

în înainte, de toată lumea ami 
ost expus, în temeiurile lui logice, isto- faţa Suveranului. 

„. Rezultatul ultim a fost, că, în: ziua de-11 Febr. 1905, la 
> Se Universităţii, înalta, instituție 

nţa de a'se 'realiza dezideratele 
ințându-mi :sarcina Qs.a susţine 

ieșană şi-a exprimat voi 
nevoilor ei vitale, încreq „în parlament punctele î nscrise în programul meu. | 

definitivă a urnei, P. Pon 
e se
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X 
x 

N s'a , sculat, ţeapăn, de pe: scaun sia a plecat îbufnat, rece, 

„mut, fără .să se. uite să vază nici în dreapta, nici în N 

stânga, şi a eşit din sală, cu mersul lui domol, măsurat, 

aproape absent şi abstract. . Da : - 
. 

+ 

"Principalul, acum după succesui alegerii, era. să-mi în-. 

. deplinese promisiunile din program. 

"ter practic, sau realizat pe rând, aproape î 

pasul lui măsurat, cerut de îngrijiri 

"cord, spre casă, cam în âreptul 

unele î împrejurări, singurul mod de a se ară 

„C&eace mi se putea, cere, în definitiv şi pe drept, era, 

_ fireşte, să susțin din toate puterile, în faţa reprezentan-' 

_ţilor Țării, realizarea cerinţelor - Universităţii, formulate 

de mine şi votate de Colegiul Universiţar. Şi, la urma ur- 

.melor, dacă, nu Voi fi. ascultat, să tras consecinţele, să mă 

retrag din Parlament. 
"Realizarea programului meu atârna, “evident, de bună- 

voința guvernului conservator, și de buna lui credinţă că- 

N tre mine şi către corpul electoral universitar, cărora ne 

: făgăduise aducerea lui la împlinire. 
, 

Din norocire era, atunci, la conducerea” partidului e con- 

servator și la cârma ţării, un om de mare corectitudine 

_ şi lealitate,. George Cantacuzino, $ seful partidului ș şi al gu- 

-„Vernului. < - 

Şi am mai-avut norocul ca, la ministerul Instrucţiei, să 

fie un prieten al meu personal, Mihalache Vlădescu.  » 

Punctele din program, “anume, în special, cele cu carac- 

n întregime. - 

Colegii care mă urmăriau, în mod natural, cu 0 curio- . 

": zitate legitimă, dar, desigur, cu sentimente diferite, unii 

din. simpatie, alţii din invidie sau ciudă, 
- N 
Şi din dorința, unui „fiasco'.. 

neîncredere, poate 

mau avut ce zice. ŞI faptul 

nimic, e mult. E, în 

ăta mulţumirea.. 

Sţarea. lor de sufiet a fost, odată, exprimată cinstit de: 

un om de treabă şi de omenie, C- Climescu, care, deși libe- 

ral, întâlnindu-mă pe strada Carol; când urca încet, cu 

ile unei. slăbiciuni de 

Universităţii, 's a oprit. 

că mau adut ce zice şi-că nu au Zis



- un sentiment de priete 

x 

"tor şi.am rămas în rândurile ] 

2 Atunei, neîmpărt 

„+ Asta. 
; personale cu unii me 

ini 
„colae' Filipescu, buriăoară, ba ce 

ună 
„acțiuni nt 

| 

“înd 

218... E Ion Găvănescul 

„Ne-am. dat mâna, și-a zis: 
-— Ai scăpat! ' 

„Din cauza asta, cel puţin în parte, am fost poate reales Ă 'ă doua oară, cu altă ocazie, ca reprezentant al Univer- + -Sităţii în Senat. 
"Un sentimenț de recunoștință pentru partidul care îmi „Primisc: programul de îmbunătăţiri universitare şi mi-l eplinea aproape în întregime, un sentiment de mare stimă şi respect pentru G. Cantacuzino, care mi-a arătat “tot mai multă binevoitoare afecţiune în: decursul anilor, 

nie şi simpatie pentru unii colabo- ratori din: minister şi -din organizația politică locală ȘI centrală, m'au făcut să mă. simt în societatea acestor "oameni „ca! la mine acasă“, ca 'în o familie de luptători pentru acelaș scop de bine obştesc, ' Şi astfel am intrat în mod. fi 

'Cuţie marea. chestie a exproprierii. 
E ăşind atitudinea partidului - conserva- “tor, am trimis, o scrisoare, priri care mă consideram re-. tras Gin partia, . i | 

n'a împiedicat însă continuarea raporturilor mele mbri marcanţi ai partidului, ca: Ni- 
hiar colaborarea cu e de -interes. general. național. - . e 

——————
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CLIPE DIN i VIAȚA LUI EMINESCU; > 

SI MAIORESCU. 

[n „71 Amintiri despre Eminescu... - 

a 2 Amintiri despre Maiorescu. -



  
| publice, mai întâi literare şi culturale, apoi 

“trăsătură, cât de mică, la po 

“le:am notat pentru mite, ca să-m 

„Maiorescu, s au impus â nu filă 

IN AMINTIRI DESPRE PMINESCU, 

Notele ce urmează, nu au fost: şcrise anume. cu prilejui. 

marii serbări de comemorare a acelei Junimi, care a exer- 

citat 'o-înrâurire atât de puternică asupra vieţii noastre. 

chiar politice. 

Sunt bucăţi scoase. din cadrul unor Amintiri, pe cari 

i fixez impresiile avute: 

în unele momente memorabile ale vieţii. e 

"Importanţa. subiectivă, care mi-a dictat notarea lor, își . 

poate găsi un echivalent Obiectiv în faptul că ele adaugă o 

ie : | rtretul „cât mai veridic al. : 

. 

unor realităţi trecute. Mă 

"Ele nu vor.fi fără folos pentru cel care va căuta a. 

reconstitui chipul vremurilor şi al oamenilor. 

“ Dacă cele ce privesc oameni de' seamă, ca Eminescu şi. 

sate pradă uitării, e că. 

sunt; scăpărări de lumină ale unor apariţii geniale, care! 

cer să fie adunate: cu: pietate. 

, calaureatului. . 

„Ateneu, în sala acelui 
„află astăzi Teatrul | 

„ Primul moment. Eram încă în liceu, sau în preajma ba- 

Mă dusesem să ascult o conterinţă a lui Maiorescu la. 

local din gura Cişmigiului, unde se 

Liric. Mă aşezaseni, într! un cap de: 

i



282 „Jon Găvănescul . --. 
  

„5. kancă, dinspre intrare, Maiorescu, 'care înlănţuia atenţia 
-auzitorilor cu şirul logic al ideilor, cu timbrul fascinant al 

- - glasului său. muzical, cu măsurată, expresivitate a gestu-. 
„+ lui de o sobrietate clasică, nu despreţuia, în ciursul desvol- 

“tării subiectului, podoaba .retorică a comparaţiilor. Ima- 
 „ginile exemplelor, în arta lui oratorică, erau ceva mai mult 
-decât simple flori stilistice . recreative, erau adevărate“ 
„concretizări plastice ale gândirii. Atunci, pentru lămuri- | 

"rea unei idei, anume a “ideii „cercului luminos al conştiin= '. 
“ței“; Măiorescu recursese la figura unei închipuiri su- 
gestive, al cărei cuprins, dacă nu și întreaga formă, mi-a 
“rămas în minte. a o 

Inchipuiţi-vă :pe marginea unui râu, o salcie, care își 
" apleacă, deasupra, undelor limpezi ale apei curgătoare, ra-. .. murile ei pletoase.. In mijlocul umbrei aruncate pe apă, „.Yun ;cere : de lumină face să se vază trecând prin el. 
undele, câte încap în el, din masa apei curgătoare.: Astfel, “din valurile vieţii noastre sufletești vedem în noi. numai = „cât.trece şi încape. în „cercul luminos“ al conștiinței. . ' Această imagine era, fireşte, desvoltată, era înflorită, 
era întrucâtva dramatizată . cu - muzicalitatea intonaţiei : ”măiestrite a glasului, cu 'fineţa expresivă, a gestului su gestiv: ca o evocare de intuiție. Sa "Dar ce m'a impresionat-atunci, ca cevă' neaşteptat, care “îmi. excita, curiozitatea, era o atitudine inexplicahilă a 
conferenţiarului. Pe „când formula, această comparaţie” poetică, Maiorescu, întors puţin în partea sălii despre “intrare, fixase-cu privirea pe un auditor din banca întâia. 
„Am urmărit direcţia privirilor lui Maiorescu şi am des- coperit, din spate, capul unui tânăr cu un păr frumos, „ Megru ca abanosul şi tăiat ca o.chică artistic rotunjită. - „Și ce m'a' izbit și mai plăcât, sub “Ghica lui; de. artist, 0 ceafă de o. splendidă armonie sculpturală ne mai văzută- “Un gât de zeu, e e “Mă întrebam în mine: cine o fi tânărul ăla ?.Dece s'0 fi. pi 

1 
i , 

f.



  

7 

“şef de guvern. 

„ultima) şcoală de: gazeta — căci e 

„ activităţii mele la acel ziar, în 188 

A în străinătate” — am: cunoscut, înt 

seamă, şi mai în vârstă, dela 'care am P. 

„0 amintire. prețioasă. EI avea, legături 

„poet, a cărui valoare covârşitoare . d 

ajunsese în culmea ascensiunii 

o N - . Pi . 

_Aminuri a : 283: 
  

| „uitând aşa Maiorescu la el, cu unele înțelesuri, parcă, “de 

„* zâmbitoare familiaritate intimă în privire? 

- La terminarea conferinţei, mi-a spus cineva, care â în 

trebat şi el pe altul: a 

— Bun scriitor. a 

— Ce scriitor? |. 

— Eminescu... Poctul Eminescu. ! 

Poetul” Eminescu; pe atunci, era, puţin « cunoscuti în rân-- 

- durile generației: mele. IER -j . 

Al doilea moment. Eram student la Facultatea de Litere. 

- din Bucureşti, înscris. şi la Drept, “după ce „pierdusem'“ , 

cum spunea cruzimea, ingrată a tinereţii, sau după ce „fă- 

cusem“, cum"ar spune modestia mai acomodantă a bă-- 

trâneţii, un an la medicină. -. -- 

Unul din profesorii mei, Petre Cernătescu, un: devotat- 

politic al lui Dumitru: Brătianu, m'a recomandat ilustru- -. 

lui său prieten pentru . ziarul „Națiunea“ pe care, atunci: 

| „(Î882—1883),. marele patriot Dumitru Brătianu îl scosese: 

„ca să. lupte. în 'contra, altui mare. patriot, „con tra fratelui: 

său Ion Brătianu, „care. îi succedase la cârma 'Țării, ca 

am făcut eu prima (şi 

urând,, chiar în timpul 

3, am plecat la studii. 

re alţi redactori mai de 

lăcute amintiri, şi” 

La ziarul „Națiunea“, unde mi- 

pe unul iai tânăr, Simionescu Râmniceanu. ; 
. N 

- Dela Simionescu. (Râni.), mulţumită prieteniei lui, am: 

cu mulţi colegi de - 

presă. Intre alţii, cu Mihai Eminescu, dela Timpul. 

- Prin el am: cunoscut întâia oară personal pe marele-+ 
e azi, nu se afirmase, : 

ştească, desăvârșită, deși: 

pe atunci, prin recunoaştere, ob 
lui creatoare: Dar primul” 

Y 

!
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volum” de poezii, publicat de Maiorescu în 1883, nu apă 
ruse încă. Nu se. adunaseră; încă în mănunchiu “solar 
multiplele raze geniale, la a căror strălucire nu mai era 
dat altuia să se ridice. | Sa 

„. Bra socotit, totuși, chiar atunci, printre confrații cari .. 
„! îl cunoşteau „personal, ca, o „minune“ a timpului, și, din fericire, ca o minune abordabilă. Şi căutau să se folosească, 

să se bucure, pe cât puteau, de această favoare a împre- ea ae „i ” ! , : , 
Jurărilor'şi a norocului. “ 

„Simionescu - îmi spuse într'o zi,. eşind. împreună dela ziar: e: 
— Hai să luăm o cafeluţă cu Eminescu la Raşca. Rașca era o cafenea-berărie; cu grădină de vară, pe str. „Academiei, ceva mai departe de colțul Bulevardului, a-: 

proape în faţa străzii ce ducea la Capşa în Calea Vic- - toriei. E . . 

nelei, -.. 
z 

- 

„Il găsim pe Eminescu singur la o masă înăuntrul cafe- 

Impresia ce mi-a rămas, clară, întărită mereu' de mi- „rare, în decursul timpului, a fost vasta memorie și erudi-. ” ţia uimitoare: a poetului. Simionescu îl întreba lucruri în 

„nu ştiu ce mers a]. conversației: .. aa 

„Poezia, publicată, iq trei 

diverse. domenii de cunoştinte, pe cari nu le poţi presu: pune, gata, prezente în minte, nici la, specialiști totdeauna... - 
Mi-aduc aminte, bunăoară, de întrebarea, sugerată de | 

< . _—— Oare cam pe când să fi apărut vioara, ca instrument | 
muzical, în lume? Şi Eminescu să caute, pe baza datelor evoluţiei istorice a muzicei, să-şi dea o părere aproxima- tivă! Și tot aşa de extrâordin ară mi s'a părut orientarea lui precisă în domeniul, astronomic, Cunoştea şi spunea, - in cifre, distanţele dintre corpurile cereşti, între ele, și depărtarea lor. de pământ. a Ss 
Din așa fond sufletesc de ide lei și convingeri, răsărea 

upă vreo trei ani: | | 

RI



  
„lui. Acum, ajunsese, pare-s 

compunerii. Şi totuşi, din. „organele lui sfărmate“ tot. 

cu bustul drept, cu amândouă mâinile întins 

în atitudinea unei incarnaţii a lui Osiris, s 
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„La stedua care-a răsărit - 
E-o cale atât de lungă. 
Că mii de ani i-a trebuit 

4 Luminii să ne ajungă. 

Al treilea moment. Era prin 1888. După ce obținusen 

doctoratul 'la Berlin, în August 1887, și mă întorsesem în 

cancelaria liceului. Nu știu pentru, ce venea. Fusese bol- 

navy. Peste marele lui suflet trecuse groaznicele mutilări 

„barbare. ale fatalităţii. Ruinile lor se- oglindeau' Înspăi- - 

mântător de jalnic în chipul lui bolnav, în ochii lui stinși. 

Parcă Gin adâncul supra-umanei lui conștiințe învăluite 

„în haos, auzeai ecoul acelui geamăt din versul ce nu în- .: 

drăznese să-l: citez întreg: Si 

. Sa an organele sfărmate“.. 

""Gâna l-am văzut în 1883, era, în culmez ascensiunii lui, 

„încă necoprinsă de înţelegerea timpului.. Curând, şi bles- 

"Ţară, suplineam catedra de filosofie la liceul Matei Ba- - 

IE sarab din București, până să ocup prin concurs, la De- 

; cembrie'1888, catedra de psihologie, pedagogie şi estetică, 

dela Universitatea din Iaşi. 

Am întâlnit, atunci, de vreo două ori pe Eminescu în : 

temul destinului avea să-şi strecoare otrava distrugerii - 

e la gradul din urmă al des- 

mai licăreau,. câteodată, scânteile geniului. 

. Am: stat de. vorbă cu el. Auzisem că boala lui avusese 

nuanţe de manie religioasă. Parcă-l văd cum sta pe scaun, 
e pe genunchi, 

sub chipul. vre- 

unui Faraon Egiptean. , : ; 
Aflând că m'am întors dela Universitatea din Berlin, 

pe care o frecventase şi el, o rază de vie curiozitate i-a 

însufleţit privirea. 
- ' 

pr 

-
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Ma. întrebat de mulți profesori pe care îi audiase. 
Intre. cei dintâi,. de marele egiptolog Lepsius, pe care * 

eu nu l-am apucat. M'a întrebat de Curtius, directorul 
Muzeului de. Antichităţi din Berlin, profesorul. a. cărui - 

„vervă erudită și fantezie de artist da. viaţă şi înţeles sim- 
| bolic gesturilor încremenite În gips ale zeilor şi eroilor 
„greci din Muzeu. | 

Vorba lui înceață şoptea.' domol, ca'n vis, —. ecou ne- 
„stăpânit al comorii sufletești nepătrunse, care, în curând, 

E Ja, 1889, avea să se scufunde în întunericul de veci — ba 
5 să se înalțe în apoteoza nemuririi.



  

AMINTIRI DESPRE MAIORESCU. ..- 

Gu Maiorescu am avut, fireşte, relativ nai multe clipe 

- de contact. Din fiecare s'ar. putea desemna o. trăsătură 

„ caracteristică a personalităţii lui. Din toate ar răsări acea 

nesdruncinabilă atitudine protocolară, care se cristalizea- 

ză, sub specie aeternitatis, cum obişnuia el:să spună, chiar 

în împrejurări neprielnice, cum l-am văzut, bunăoară, la. ” 

o şedinţă a Academiei Române. E cea mai veche amintire 

„A mea. despre Maiorescu. | " > * 

E "Abea eşisem din liceu.. Era, în 1880. Se discuta în Aca- - 

demie, sub preşedinţia Regelui Carol I, proectul de 're- 

„ formă a ortografiei române. Maiorescu susținea, ca ra- 

-rian, reprezentantul curentului latinist. 

„Puțin înaintea morţii lui), avea un p* 

„case în contra proectului nu era un 

„Invăţatul autor al însemnatei opere 

portor, proectul unei ortografii, combătut cu înverșunare 

de marele luptător transilvănean August Treboniu Lau- 

ară. Cel care se ridi- . 

om de a doua mână. 

Tentamen criticum, 

apărute la Viena 1840, în acel timp profesor de limba şi 

literatura latină.la Universitate (l-am apucat și eu, -cu 

i), estigiu mai presus 

de sfera. multelor lui titluri, destul de înalte, dar relatiy 

fruntașul  revo- 
abordabile, “August 'Treboniu Laurian, 

Situaţia lui Maiorescu nu era. uşo 

- 

>
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tate agresivă, a - 
E 

- In toiul discuţiei! întărâtat de un argument a lui Maio- 
..Yescu, care apăra: principiile noiei ortografii, Laurian, “care îşi vedea amenințat sistemul său de cugetare filolo- | gică, latinistă, a strigat înfuriat, rupându-și fraza, de 

alui degât, 
a A 

A - , a - Ci i 

— Apoi dacă nu mai Vrem să judecăm —. mna! — atunci 
- S'o'spunem pe față, maj bine, curat românește —-mna! 
— că fiecare e liber să scrie așa, cum o vrea — mna. 

— Mersi!,., „Mersi! 

Nu pot să'aduni! acum, celelalte cazuri împrăștiate, în - 
textul notelor. - DD 

De Mă mărginesc la un mioinent în care se evidenţiază ma- „Tea. Jui plasticitate mintală, extraordinara lui putere “de | 
memorizare,  -! a Ia Da | 

"Se: sărbătoria scoaterea la' pensie a ilustrului profesor, | 
n . 

N 

. . . 
7 îi pa i, 

!
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- pentru limită de vârstă, limită care nu coincide totdeauna 

cu limita puterilor de muncă. "Maiorescu a dovedit-o stră--" 

„lucit, în curând, prin energia activităţii lui în politică: 

„culminând ca_ şef de guvern (1912) și ca preşedinte al 

„conferinţei . păcei, dela București (1913). 

Ca unul care a fost profesor al Universităţii i ieşene şi 

îndrumător al atâtor instituţii culturale din capitala Mol- - 

| dovei, el a fost sărbătorit și la Iaşi. Din partea, Univer- 

 sităţii, ca delegat al Facultăţii de -Litere, i-am ţinut eu. . 

cuvântarea omagială. , în aulă. Ca să fiu mai protocolar, 

cuvântarea nu âra rostit-o liber. I-am citit-o, 

Să După mine au mai vorbit alţii, în mamele diferitelor 

„instituţii. 
j 

Intre vorbitori a fost şi Petre Rășcanu, pentru Institu- 

. tele-Unite, mi se pare. : - 

ă Maiorescu. A vorbit li- - 

tiţă. In, cursul cuvântării,, 

gată la ce a spus 

“La toţi le:a răspuns la urm: 

“Sa raportat odată la ce am spus €u, o 

Rășcanu. 
| 

Indată cupă terminarea - manifestaţiilor de omagiu, 

"cari au inut mai toată ziua, în diferite părţi ale orașu- 

lui, a venit la mine cineva dela Evenimentul, dacă nu mă 

înşel D-l Rudolf. Suţu, “să-mi
. ceară, pentru ziar, , discursui 

pe care văzuse că îl aveam scris gata. 

—Mila dat şi D- Maiorescu, adause el. 

— Când? 

'— Ceva mai înainte. “L-am şi dus la. redacţie. 5 | 

— Când l-a seris?, întrebai, mirat: 
| 

— Nu ştiu, 
Da , 

— Aş vrea. să-l văd şi eu. 

Am promis să aduc eu însumi Ja 2 ziar 

- citisem; în aulă. 

cuvântarea ce o 

19
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O problemă psihologică mi se formula în minte. Câna 
a scris Maiorescu cuvântatea ? „După ce a spus-o ? Ori 
înainte de a o rosti? - E > 

N 

Sunt tipuri de memorizare şi de un fel şi -de celălalt. 
Din repetată experiență, cunosc primul caz: al meu. ă „Ajuns la' redacţia, ziarului, caut să văd cum e redată ». cuvântarea lui Maiorescu în scris. O citesc cu atenţie. Era întocmai, absolut întocmai cum o rostise. Dar, ca să-văd în ce caz ne aflăm, caut pasajele unde oratorul se raportase la ce am spus eu și la ce a spus Rășcanu. Acelea nu pu- teau fi prevăzute şi scrise înainte. Mii 

Sunt or-nu amintite? Și cum? Le-am găsit! Intr'un loc: „cum a spus D-l Găvănescul“, în altul „cum spunea D- Răşcanu“. Dar aceste raportări erau adăugate pe deasu- pra, printre rânduri, scrise mai mic. Incolo, tot discursul .. » era scris curat, citeţ, aproape caligrafic, fără nici o. în- dreptare, fără nici O ştersătură. | Dovada era făcută. Maiorescu rostise, cu o exactitate excepțională, cu „0 Spontaneitate captivantă, textul cu- . vântării festive, scris de mai înainte. Şi: stabilise, prin improvizarea de moment, apropierile de idei ce legau vor- birea lui de spusele mele şi ale lui Rășcanu. 
. 

a 

Aceasta nu. însemnează, deloc că Maiorescu nu era în stare să improvizeze o expunere de: argumente şi consi- deraţii înlănţuite mai lung. A profesat. doar avocatura, a fost doar deputat şi ministru militant şi a ştiut să râs- pundă imediat, stante pede, adversarilor, cu un talent re- cunoscut, de temut. Dar libertatea de care se putea, servi la barou şi-la tribună, unde, de altfel, spontaneitatea im- proviației era o necesitate ineluctabilă a cuvântului intrat în arena luptelor zilnice, nu voia. să, şi-o îngăduiască la catedră. | ă
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Din puţinele mele amintiri:personale despre Maiorescu, 

am. povestit și s'au publicat câteva în volumul Comemo- . 
rarea „Junimii“ la Iaşi). Cu cele ce mi-au mai rămas, 

adânc săpate în suflet, am răspuns bucuros amabilei solici- 

tări a unor simpatii cari se îndeletniciau cu adunarea în: 
semnărilor omagiale închinate centenarului nașterii omu- 

„ lui ce ocupă un loc așa de însemnat în cultura țării noas- 

tre. Le amintesc aici. Rândul expunerii lor nu e motivat 

de ordinea lor strict cronologică. 

"" Sunt unele clipe trăite, cari au raţiunea lor psihologică 

să, ceară întâietatea... 

1. Cum să nu-mi aduce aminte, înainte de toate, bunioară. 

că Titu Maiorescu.a fost acela care, în 1888, ca Ministru 

al Instrucţiei, a: semnat adresa de numire a mea ca pro- 

fesor la Universitatea din Iaşi, în urma concursului depus 

pentru catedra, intitulată pe atunci, de Psihologie, Peda- 

gogie şi Estetică? Si , , 

ăsături lămurite, subțiri, puţin cam 

înţelesul consfinţirii 

'mele, deși el nu fa- 

re a hotărit-o. 

Iscălitura:lui, în tr 

ascuţite, mi-a rămas în minte cu 

unui moment memorabil al carierei 

cuse parte din comisiunea concursului, ca ări 

elângă obișnuitele felicitări oca- 

zionale, mi-a dat, binevoitor, în intimitatea biroului său 

din minister, unele orientări asupra orașului în care aveam 

să-mi trec mai toată viaţa mea de muncă. Mi-a recoman- 

dat să caut a cunoaşte anumite persoane, toţi profesori, 

" Cu prilejul acesta, p 

prieteni sau foşti colegi ai sâl. 

x 

  

1) Comemorarea » 

2. Odată — n'aş putea preciza anul — am lucrat. cu 
” . : : i esti. 

Maiorescu într'o comisie la Universitatea din Bucureş 

i i — „ Conce- 
Junimii“ la Iaşi, Maiu 1956. Tip. C 

sionară Al. A. 'Țerek, 1937, Iaşi.
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- Din timpul acestei colaborări, mi-au rămas în minte două moniente.- Deşi de natură deosebită, impresia lor vie le-a: scris, subliniindu-le” pe amândouă cu linii apăsată; în plasticitatea memoriei de atunci. | a Unul din ele, mai ales, îmi revine în amintire cu îndă- rătnicia tenace a unei obsesiuni. Incep cu el, ca să-mi ușurez gândul de o imagine ce nu vrea să iasă din câmpul . „cercului luminos a] conștiinței. 

„* Era o iarnă grea, cu zăpadă multă. După terminarea lucrărilor unei şedinţe a comisiunii, Maiorescu ceru să i se aducă o sanie. Coboriţi jos din camera de lucru, când ne dădurăm mâna pentru despărţire, “Maiorescu, zărind ” sania, care aştepta, îmi zise: 

„„ “spatele săniei. 

/ 

-— Nu vrei, Domnule coleg, să-mi faci plăcerea, să mergi cu mine? | N A Şi-mi făcu, graţios,:un semn de invitație la sanie... Mi-a fost greu, să-l refuz, N'aveam nici un motiv. Şi 

N 

mi S'ar fi părut nedelicati Apropiindu-ne de sanie, vazu- -Tăm, şi, unul și. altul, că în săniuţa aceia, prea de tot strâmtă şi mică, cu;greu am fi putut încăpea amândoi. Fără să stau o clipă pe gânduri! m'am îndreptat, să mă ure pe locul dela spatele săniei, Na Dar Maiorescu, Shicindu-mi gândul: : — A, nu! Pardon. Eşti invitatul meu. Şi, cu o mişcare mai re 

Am protestat. M'am rugat. Am EI, amabil, dar serios, hotărţt: —.Te rog, iea loc, îi | a M'am gândit: casa lui nu e departe de Universitate. 
răm. Atunci mă întrebă: 

insistat. De geaba. - 

-M'am aşezat în-sania.: Porni 
„i — Unde stai? 

— 0, nu... Vă rog. 
D-voastră. 

-- Vă, însoțesc numai până, acasă a 
So 

pede decât a mea, se şi urcă la 
< 

. 

7 

x
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— Asta, Domnule coleg, nu e răspuns Ja Anirebarea , 

mea... Te rog, unde stai? - i 
I-am spus. El repetă birjarului adresa mea. 

Ştiindu-l în picioare, la spatele meu, eram jenat, foarte 

jenat, penibil de jenat. Mi se părea, că drumul nu se'mai 

isprăveşte. Şi în adevăr, drumul nu s'a mai isprăvit... AR 

nici acum! i 

Da, fireşte, în lumea asta sensibilă, a lucrurilor, sa. 

“isprăvit, mai curând sau mai târziu. Am ajuns, în cele din 

urmă, acasă. Maiorescu s'a dat jos. dela “spatele săniei, 

eu din năuntrul ei. I-am mulţumit. Ne-am despărţit. Dar, 

în Himea ideilor, nu s'a isprăvit încă nimic... El, Magis- 

trul, e, încă, tot în picioare, pe mica platformă dindărătul 

săniei. Şi eu, cu o greutate în suflet, îl văd parcă mereu 

acolo, la spatele meu, în picioare. - 

Şi asta, până când? — Lumea, ideilor nu are sfârșit... 

3. Celalt caz de âmintire din “timpul Jucrărilor mele cu .- 

“Maiorescu, în comisiunea dela Universitate, este de altă 

natură. , 

Comisiunea, prezidată de Maiorescu, avea să se pro- : 

nunţe asupra. cererii unui tânăr de a fi abilitat ca docent 

"universitar. Al treilea membru din comisiune era IL. Cră- . 

ciunescu, care mi-a. fost profesor” d 

sitate, în acelăş timp cu Ion Zalomit. Ca celui mai tânăr 

'din membrii comisiunii, mi s'a încredinţat mie sarcina 

„de a face raportul asupra lucrărilor, pe baza cărora, tre- 

buia'să se judece meritele candidatului și să se hotărască 

asupra cererii lui. Aproape nu cunoşteam personal pe 

“candidat şi eram străin de felul raporturilor lui cu cercu- 

Am crezut 

că e un act. de areptate să se dea unei înteligenţe active, 

“tinere, prilejul. de a se manifesta în ogorul științei, de:- 

chizându-i drumul ce ducea la o catedră universitară. Con-.: 

“cluzia, raportului, pe” baza lucrărilor analizate, era, să se 

andidatului. admită cererea de abilitare a c 
. « . + 7 

pb. 

e filosofie la Univer- : ? :
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Cunoscând mai demult și mai de aproape pe fostul meu: profesor Crăciunescu, m'am dus. să-i citese raportul, înainte de: a-] prezenta oficial. comisiunii. Poate să aibă. „Vreo observaţie de făcut, îmi ziceam, . | | - Lui Crăciunescu i-a plăcut raportul, şi, ca dovadă că-l. aprobă şi că şi-l însușește, întocmai; l-a şi iscălit. Nu era. necesar să facă, asta, atunci, şi nici nu i-o cerusem. Dar: nici nu vedeam ce l-ar fi putut opri să o facă, 

— Bi, haide!..: Bine... Fie! 
Şi l-a iscălit şi el. 

candidatului, Nu-mi spusese nici o v - după aceea nu mi-a. spus nimic. Nici „semn. Şi el nu. era, doar din oamenii nu, când vor. Ba, încă ce fel de nu şti când i se părea că trebue, 
- Se povestea, că, 
pe Take Ionescu, ministru a] Instrucţiei, ; 

o indicație, nici un: . 

+ 

Te, sau așa ceva; a. unuia: .. 
(Şi i-a Spus numele), Nu/ 

în timp, a firii oamenilor, nu-şi fixase impresiile în o: ă cisă. O șovăire a indicaţiilor ei a lăsat să 
on i. sentinţei. Sau să-l-amâne.... Şi crea că Maiorescu n'a avut de ce să regrete, în urnă, "gestul concesiv de atunci. Iar fostul candidat care; în: de- - E - - IE 

La
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„cursul anilor, a tăcut; treptat, o frumoasă ascensiune 

universitară, şi care, probabil, citind aceste: rânduri, nici 

mo fi bănuind despre cine e vorba în ele, a avut de ce 

să-i fie recunoscător lui Maiorescu. 

4. In altă împrejurare, am avut ocazia, să constat la 

“Maiorescu, şi apoi să verific; justeţa clarviziunii lui des- 

pre valoarea oamenilor, și aş putea zice, acea „televiziu- 

ne“ în timp a evoluării lor. sufletești, care l-a călăuzit 

în devinarea geniului lui Eminescu şi în distingerea a- - 

-tâtor. eminenţi elevi; — remarcabila lui „şcoală“, — pi. 

podoabă a elitei noastre intelectuale, ca profesori” uni- 

"versitari, ca scriitori, unii din ei ajungând. cu destoini- 

cie la cârma: educaţiei publice a țării, ca d-nii P. P. Ne- 

gulescu şi I. Petrovici. 

, 

Era în anul ieșirii ui Maiorescu la pensie. EI a fost | 

sărbătorit. atunci 
şi la Iaşi de şcoli și instituții culturale, -: 

cum am amintit mai sus. Din partea Universităţii, am 

fost eu însărcinat să-i ţiu cuvântarea omagială în aulă. 

"Câna sărbătoritul, la plecare, a fost petrecut la gară, | 

s'a întâmplat ca, în salonul gării laşi, plin de prieteni, să 

fiu un moment numai cu el, întrun colţ, spre fereastră, 

„având lângă noi pe unul din foștii lui elevi, D-l I. Petro- 

vici, care, pe atunci, tânăr-tinerel, nu- -şi destășurase 
încă 

“sborul talentului şi capacităţii sale. Ce 

“ Maiorescu, arătându-mi-l de. aproape, Îmi Spuse în 
+ 

auzul lui. - 
| 

| 

— Nu-l cunoşti. încă. Sunt în el comori de sentiment 

şi de inteligenţă... O să vezi. . 

Şi, în adevăr, am Jăzuţ. Am văzut, treptat, în multe 

si: variate manifestări intelectuale. Dar am văzut, mai: 

ales, când, în lumina vie a unei impresii de reviviscență 

afectivă, i-am ascultat, la Radio, frumosul discurs * rostit 

A 
PI
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a. na he 

pentii comeriiotarea lui Titu Maiorescu, în Academia: Română, la serbarea solemnă a centenarului dela naşte-- rea ilustrului profesor, a puternicei personalităţi de edu- - cator, prin cuvânt și exemplu, a criticului de cuceritor bun simţ, şi a, fruntaşului — respectat şi ascultat — în- . tre fruntaşii culturali ai unei epoce.. "Și ascultând “discursul luminos de dreaptă judecată şi. „ Vibrător. de o emoție stăpânită, mi:au venit în minte cu-- | „ Vintele. din “salonul gării Iași. Iar. amintirea, lor, în acel: '. : E moment, am. simţit-o ca: un sâmn tainic al unei mulţumiri. „ "d'outre tombe, care se cerea mărturisită.. i 

obiective, --. 
: Firea lui Maiorescu deosebit ae fondul ei real: con- ” Structiv, avea, în funcțiunea ei obişnuită, particularităţi 

o ro 7
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„Bram numai amândoi în salon, Ja o masă relativ mică. 

Păstrez rostul: convorbirii şi ideia ce a deschis-o şi i-a 

întreţinut interesul. i 
a 

Ca inspector şcolar, vizitând şcolile, văzusem că toe- 

mai în predarea unui studiu. cu atâtea puteri de însu- 

fleţire și de educaţie a omului, ca istoria, se grămădiau 

tot felul de greutăţi inutile şi plicticoase: nume peste 

nurhe, date peste date, fără vieaţă, fără interes. .  € 

In special pentru copiii abia eşiţi de pe băncile clase- 

lor primare, nicio legătură între cunoştinţele lor din 

școala primară și cele cu cari începeau “şcoala secun- 

dară. Li se vorbia, deodată, de întâmplări petrecute cu 

5000 de ani înainte de Hristos unor. ghighilici cari: de : 

” abia ţineau minte să scrie pe hârtie.că ei trăese în anul, 

să zicem, 1895 după Hristos. Un piatus care le prefăcea 

învăţarea istoriei în chinul unui fel de basm plicticos. 

Cum puteau ei. să-şi închipue depărtarea, în timp, dela 

:5000 âni înainte de Hristos la 1900 după Hristos? 

cât de puţin, închipuirea, distanţe- 

lor în timp, prin O impresie concretă, am conceput, și am 

pus la începutul volumului” „Evul Antic", o unitate de 

măsură 'u- timpului» înfăţişată ca 0 liniuţă care ar ICpre- 

lui de ani ai vârstei unui copil 

- zenta. întinderea număru 
dară. Insemnând această Liniuţă- 

din clasa întâia secun 

măsură pe linia timpului dela 5000, înainte până la: 1990 

după, Hristos, se putea veaea cât e de mică măsura vieţii 

unui copil; de câte ori intra ea în linia cea mare *. vieţii. 

omenirii istorice. In elaborarea volumelor următoare, 

„Evul Mediu şi Modern, am urmărit O altă preocupare: 

“legătura evenimentelor 
istoriei universale cu acelea ale 

vieţii neamului românesc. Dar asta e altă chestie. Se 

vede că aceste volume din urmă nu apăruseră. încă, de 

vreme-ce Maiorescu mi-a vorbit numai de cel dintâiu. 

:Şi, interesant pentru înţelegerea structurii lui sufletești, 

Ca, să le înlesnesc, 

- 

y



Ion Găvănescul      
lăudându-mi ideia, pe care O găsia practică şi originală, 

aiorescu. De 0" parte, adorabila formă de sociabilitate „umană, distinsă, intrată în deprinderile câștigate din. 
? 

nobilele tradiţii Protocolare ale Theresianului; şi, de alta, 

formulau, elogios, numai acelea ce constituiau fondul bun, . 
laturea, lăudabilă, Pe i Efectul catalitie încetâng, începea automatic, fireşte, . 

In cazuri extreme, ca“ să-şi formuleze gândul, el IȘI- 
căuta refugiul la un statornice confident, ascultător, dis-. 
cret: caetul de Însemnări 3) 

i
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6. Cu prilejul acestei vizite — sau poate cu altul, indi- : 

ma. invitat să vin. la o- şedinţă a 
ferent — Maiorescu: 

„Junimii“, care se aduna în casele lui. Nu făceam pârte 

m dus ca invitat al: lui persorial. E. cu- 
«din societate. M'a 

rios că, din-acea primă şi ultimă participare a mea la în- 

nu mi-a rămas mai 
“âlnirile salonului literar al Junimii, 

adunat) nici dacă 

nimic în minte: nici: persoanele ce s'au 

ce face “oare de 

sa cetit ceva şi: ce anume. Şi mă: întreb: 

lucruri interesante, ca. acestea, şi. se păs- 

“trează câte. un. amănunt fără importanţă, cum a fost, 

"bunioară, la sfârşitul vizitei povestite mai sus, cazul unei 

clipe care cere 'stăruitor. s'0.. notez numai decât. Şi mă 

:supun... La plecare, când îmi puneam paltonul, în sălița 

“intrării, văzând prin geamuri 1 

:şi reci de iarnă, am exclamat: 

— Soare cu dinţi! 

Şi Maiorescu: 
” 

— Ce vorbe olastice a a 

Merită să păstrez oare aces 

“şi să vit tot cuprinsul de viaţă al unei într 

-se uită „unele 

umina acelei zile senine 

vem în limba noastră! - Ă 

t fapt mărunt, neînsemnat, : 

runiri literare? . 

a rămas din ceasurile acelei şe- 

Dar nu. Ceva tot. mi- 
bună. Atunci am cunoscut 

-dinţe: o amintire, — una 'şi 

“întâia dată pe Caragiale. Retrăgându- ne deoparte, la o 

“măsuță de lângă peretele din dreapta intrării în salon, 

am avut amândoi!o lungă convorbire. Şi, din această con- 

-vorbire, Mi-a rămas numai impresia unei surprinzător de 

variate bogății spirituale şi a unei risipe nemăsurate de 

“-paradoxe bizare ce ţişneau, câ niște rachete de spirit, stră-. 

“ucind în tot felul de culori “schimbătoare,
 din o fantezie 

mimitoare, de o excentricitate originală inegalabilă, ferme- 

.cătoare. Am cunoscut apoi, altădată, în alte împrejurări, 

“în casa amicului Vlăhuţă, bunioară, un alt Caragiale. Dar, 

am cunoscut odată, în tren, în o altă convorbire 

-mai ales, 
iale cu totul nou, o inteligenţă versată în 

dungă, un Caragi
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mânuirea, ideilor abstracte. M'am minunat de solida lu,. orientare în unele probleme filosofice, ca bunioară în aceea. a teoriei cunoașterii, de care ne-am întreţinut atunci îm- preună. . 
| 

7. Amintirile notate mai sus au fost scrise din memorie.. Deosebit ae ele, aș mai găsi altele, dacă aș căuta în. sărtarele şi caetele mele de însemnări, la cari m'am gândit: "abia acum, în urmă, Da " Nu'le pot căuta acum, în graba momentului. | | - Numai adunate mai multe, dacă nu toate, la un loc, pot. .. » da o idee întreagă despre rostul şi înţelesul lor. Unele sunt.. de un interes politic-cultural: ' câteva, scrisori. de ale lui Maiorescu. Apoi, mai multe pagini într'un caet de însem.-. nări, din 1910, în cari discutam argumentele lui Maiorescu: în contra, ideii lui Bărnuţiu de a. se alunga Evreii din ţară! In fine, niște note, simple indicaţii scurte de gesturi ca-: Ș 
s 

„. Tacteristice, demne de reţinut. -.:. :: e 

Dintre scrisorile lui Maiorescu, am la îndemână numai. una, din 1908, E un răspuns la o scrisoare a mea, al cărui. | concept, dacă o fi fost, trebue să, se găsească în vre-unul. o din caetele. păstrate în pachete nedesfăcute încă. Se ra- -portează la mijloacele socotițe de el ca mai potrivite, spre: „a „readuce pe învățătorii din sate la adevărata lor. mi- siune în şcoală“, dela care tindea, intenţionat. sau nu, „Să-i depărteze acțiunea măsurilor Ministrului liberal de atunci; — sau, cum le numia, Maiorescu, „alotriile“ d-lui ” Haret. Chestiunea se considera! atunci de O însemnătate covârșitoare. Invăţătorii fuseseră învinuiți de unii că n'au: " fost “Străini de cauzele ațâţătoare “ale răscoalelor țără- nești din 1907, Și se atribuia mentalitatea, lor subversivă..
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efecte dezastruoase repezi, imediate, trebue pornită o con- 

„tra- propagandă cu efecte de un ritm tot'aşa de rapid. 

. Probabil ideea aceasta a fost formulată în 'scrisoarea mea, 

| judecând după primele rânduri ale răspunsului lui Maio- 

rescu. „Nu văd o altă propagandă 'cuviincioasă, zice el, de- 

“cât-prin profesorii Şcoalelor Normale și prin studenţii 

- noştri, cari vor deveni profesori... “A răspândi broşuri prin- 

tre învățătorii din sat? D- Haret o face, şi rău face. : 

Ete.i 1). 

| Dacă privitor Va mijlocul € c 

- deosebire între noi, asuprâ gravităţii răului de combătut 

„ veram de perfect. acord. Ca reprezentant al Universităţii în 

Senat, Maiorescu ţinuse un discurs celebru în contra aâ- 

celei cunoscute activităţi „extraşcolare“ a învăţătorilor. 

In revista mea Cultura Română, în care apăruseră, și 

“A 

mai înainte, articole în contra greşitei direcţii culturale ce 

„Ne îngrijora, am reprodus, comentându-l, bună parte din 

acel discurs memorabil 5). 

“e 

km pomeriit de niște p 

în cari discutam argumen 

e "combătut răul putea. fi o 

agini din caetul de ate dela 1910, 

tele lui Maiorescu în contra pro- 

punerii lui Bărnuţiu de expulsare â Evreilor. A Xlărturisesc 

că, am fost surprins de existența. 107, când am. dat peste 

ele, Le uitasem. 
cu totul. Au rămas până acunl nECUNOS- 

cute. Şi nici lui Maiorescu, personal, nu i le-am comuni- 

„cat. Pe calea comunicării personale, | am procedat, în ca- 

zuri asemănătoare, 
CU unii distinși jiter aţi, publicişti, mai 

Lineri decât mine, ca să nu tulbur armonia senină de ama- 

o discuţie publică, — de 

bilităţi reciproce: din
tre noi, pri 

d 

care, dealtfel, n m'am ferit hiciodată, când împre-urărite 

PI 

4) Vezi rubrica ; „Fărăme de luminii“ din “Cor vorbiri Literare. 

5) Ciuliura Romenă, anul Vi» ar, 2, Dee. 1908- Articolul: Iarăşi 

activitatea 
„ezira- -şcol

ară“. Ridicolul Ş şi pericolul 'ci, 

In acelaș număr, un pat articol, privitor la ace > 

social-culturale: 
vitale: Spre disoluție sai spre despotism. 

Icași probleme
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"o făceau necesară, chiar dacă trebuia să iea forma unei. ” polemici cu încrucișări de floretă — nu totdeauna cu .vâr- ul ascuns în vată. o Pe ! : Dar raporturile mele .cu Maiorescu erau de o natură „ deosebită, Totdeauna, de o strictă şi perfectă colegialitate, le-a, lipsit însă frecvenţa unui contact mai obişnuit, şi te- 

„NAȚIONALISMUL« LUI MAIORESCU. 

„ln revistă N. R. R, dela 10 Feb. 1910,.. după — și ca — „Omagiu d-lui Titu Maiorescu“, se publică, sub titlul Na - ționalismul“, un extras din O'rițice (Vol: II, ea. Minerva, Pag. 240, 242), în care se văd unele idei exprimate odi- nioară de d-l Titu Maiorescu asupra naționatismului. „Citatul trebue controlat în totalitatea ideilor din care 

contextului din care. tăcea parte. Şi, cu timpul, tot coprin- „Sul însuşi al paginilor din însemnările-mele.a fost dat ui- tării. Chestiunea, fireşte, nu şi-a pierdut actualitatea. Ră-- mâne deschisă Dar, înţelege oricine, la locul și timpul său., 
*
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Am mai poinenit $ şi de niște notițe, conţinând simple in-, 

- dicaţii scurte de gesturi caracteristice, bune de reţinut: 

pentru conturarea chipului mora ral al lui Maiorescu-" 

Tată unul: bunioară, gest frumos, de o nobilă simpa- 

* “tie umană superioară, făcut de Maiorescu, că autor didac- 

"tic al unui manual de Logică, la apariţia unui alt manual 

de Logică; de un alt autor, pentru aceleaşi şcoli în cari. 

se întrebuința, cu folos netăgăduit, singura. Logică exis- 

tentă până atunci, aceea & marelui profesor ! universitar şi. 

„.. fruntaș al culturii, Titu Maiorescu. 

Cu o delicateţă de o rară distincţie, Maiorescu, ca să nu 

intimideze, parcă, pe. tânărul autor nou, — care nu-i era 

-l sperie cu:  superiori- 

nici măcar elev al său —, şi să nu 

tatea autorităţii lui sdrobitoare, i-â făcut: elegant, în- 

" curajator, „loc, dându-se. oa
recum în lături, şi ridicându- -se, 

demn, deasupra. oricărei atitudini şi bănuieli de... concu- 

renţă 6). 

Omul își zugrăvește singur, prin acţiune sale, portre-: 

“tul sufletesc pentru posteritate. 
, 

“a Şi nimeni n'a fost mai conştient, ca Maiorescu, de a- 

IA ceastă lege a vieţii. morale, şi 
nu şi-a supraveghiat mai cu 

grijă manifestările i în, afară. 

„N UN i MOMENT soLEMN DE MĂRTURISIRE 
A “OMAGIULUI 

„CUVENIT LUI
 TITU MAIORESCU. 

_ 

ucterizărilor de până “aci ale lui 

câ o , complectare a car 

Titu Maiorescu, şi, ÎN O privinţă, ca o sinteză & valorifi- 

a factor original în 

cărilor lui ca maestru al cateârei şi € 

  

6) “Conţinutul piletului lut Maiorescu, din 1905, ca răspuns ia - 

„primirea, cărţii noui de Logică, bilet: reprodus, după mai bine de 

„un sfert de veac, în o ediţie din 1932, sc găseşte: şi în ultima ediţie, : | 

a XX-a din 1942, a Logicei d-lui Alex. Valeriu. („Cartea Romă- 

" nească“), - 

; 

Y 

7
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crearea culturii superioare a epocei, adaug cele ce i-am “ Spus în omagiul ce i-am adresat, când a fost sărbătorit d 

N 

cu ocazia ieșirii lui la pensie. 
, | | a A | - | “Domnule Maiorescu, | 
Omagiul Universităţii şi în special al Facultăţii de Li- „tere din Iaşi, al cărei: învăţământ filosofic l-aţi ilustrat, ca şi pe al celei din București, vi se cuvine pe drept şi: pe deantregul. Când însă un om, care, ca Dumneavoastră, aparţine istoriei româneşti întregi, este sărbătorit, şi încă „Sărbătorit în oraşul plin de amintirile tinereţii sale, acolv unde s'a revărsat, întâi, din belșug, prisosul bogat al ener- giilor sale exuberanate, în: atâtea frumoase manifestări - întelectuale, gândul se duce şi colindă pe departe şi sun tem ispitiţi a vorbi de multe. i e : 

să se poată scrie, în istoria desvoltării noastre moderne, in- teresantul capitol: Tita, Maiorescu. Spiritul Domniei Voas- : "tre su erior, ps care Dumnezeu l-a asezat întrun. funda- 
p 

Ș “ ment fizic, viguros, se „Săseşte în Dlină activitate de crea- . ţie şi expansiune: 
Abia dacă, surprinși și constrânși de împrejurări, ne în:.- 

- 

„cumentări să Privim astăzi, ca ceva, încheiat, o singură latură a manifestării D-voastră publice, şi încă şi aceea cu sentimentul că încheerea ei este prematură — .anunie, activitatea D-Voastre oficială ca profesor, operă ce aţi să- vârșit dela. înălțimea catedrei, ca. slujbaş însărcinat de stat cu răspândirea luminii în spiritul tinerimii din țara românească, ale cărei mari interese vitale și culturale sta- tul e chemat să le servească, prin Oroanele autorităţii, - _ _ 
> 

. . 
- 

cale publice. 

. , e 

Şi ce splendidă, operă aţi desfăşurat, Domnule Maiorescu, ; ca - profesor, înaintea și în admiraţia țării! i 
: t 

.. 
i 

a
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racterizez cuprinsul de idei 

asupra. sufletului, ba 

„tificat cu. geniul însuşi: 

“Ziua de curs"V'a fost todeauna 0 zi 

_Eraţi inaccesibil lumii de toate zil 

” al preotului credincios, care urcă 

seamă: aţi trezit sim 

-cilor lupte ale “geniului omenesc € 

acea a gânăirii. Ați fost un artist 

Amintiri 
-. ” . 205 
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N 

- O privesc în acest moment, nu ca să ânalizez şi să "ca- 

i şi directiva lor dominantă, “ei 

ul ei colosal asupra sufletelor. 

ca să ne dăm seama de efeci 
cretul acelui farmec 

Si mă întreb: în ce a stat oare se 

neîntrecut pe. care l-aţi exercitat, de pe catedră: 

Multe sunt cauzele. . 
. 

"Mai întâi este una, în care stă orice putere a sufletului 

şi asupra naturii, una care S 'a iden- 

cerului. Domniei 

Doraniei-Voastre, aţi concentrat toate puterile suflătului. 

sfântă. Şi când: vă 

pcelungată a ideilor, 

nu Vă putea distrage. 

ele. Şi când duceați la 

catedră lumină scoasă din adâncimez cugetării, ca un.dar 

s din lumea ideilor, veneaţi cu “sentimentul 
înalt 

treptele altarului. 
ca 

itori și sufletul los so punea 

cufundaţi spiritul în contemplare în 

spre a pregăti oficiarea. lor, nimic | 

sfânt cule 

“Aceasta se “simţea de aud 

în unison cu al Domniei-Voas
tr e.. 

în legătură cu dânsa, alta. 

ai o filosofie; aţi 

nțul filosofic. Aţi pus inteligenţele 

auditorilor deadreptul în faţa marilor probleme ale vieţii 

1 lor acel 

și lumii, în aşa fel, încât să treacă prin sufletu 

fior sublim, aproape tr25 gic, născut din sentimentul vesni- 

u necunoscutul. 
Aţi dat 

înfiora un cuget ce om: 

şi un poet al catedrei 

Iată o cauză. Şi, 

N'aţi propagat num 

cea mai înaltă “emoție ce poate 

. 

românești. 

Și să nu se uite încă o cauză a a puterii Doranici-/ roast
re. 

Nu v'aţi închis spiritul . în abstracțiile reci ale unei 

„ştiinţe, ce se izolează de. > mişcările vicţii înconjurătoare.
 

! 

concentrarea minţii. Asupra: iu- 

i-Voastre universitar, asupra prelegerilor . 

făcut ceva maide



LII 
„ 

„=. solia dumnezeiască a artei, 
| muzicii, a picturii, a sculptu 
” aşa şi D-voastră, ați adunat, 
„glasul fermecătoi- al unui strălucit talent oratoric: 

306 Ton Găvănescul. _ „A 
    

„Aţi dovedit că şi esa mai aridă, ştiinţă iese din realita- - tez, vie şi se poate întoarce asupra vieţii reale, ca o lu- 4: mină călăuzitoare. Logica formală, cu figurile ei atât de: „potrivite a încărca aparatul de” plictiseală a] pedantismu- "lui, se transforma pe catedra D-Voastre într'un tribunal i 
.. A . “ LI *, i Le. 

a 

viu al rațiunii, înaintea carula, veniau să-şi dea, seama, in o 

„-de seamă ale vieţii publice contemporâne,. cu producțiile ei lițerare, artistice, ştiinţifice, uneori social politice. In- . . trebările conștiinței nedomerite ale timpului îşi găsiau »„ astfel răspunsul cuminte, în Înţelepciunea catedrei | 'T)-Voastre, | Za | „Şi de aceia, marele -public nu mai încăpea în sălile D-Voastre de curs. a ! 
_Afi legat ştiinţa cu viaţa, și prin aceasta, ați legat uii- .. 

organ intelectual este, - 
versitatea cu lumea, al cărui 

Dupăcum în templele religioase, preoţii, ca să cheme - sufletele şi să le înalțe către divinitate, trimit înaintea, lot 

rii, a frumosului întreg, tot 

„Ați pus frumosul în serviciul adevărului. | 

adevărul în. serviciul Binelui, e re 

. , 

. N Pe 
deplinit, Domnule Maiorescu, şi pasul suprem: ați pus 

ca. să le vorbiască în limbă 

în templul ştiinţei lumea cu. 

N



 Domniei-Voastre, cu o consecvență, şi o s 

“ordinară, principiul imperativului cat 

-. pus, a fost: cum s'ar prezenta în 

"Sar privi sub specie aeternitatis? 

dorul şi putinţa de a se în 

e apropie de modul 

. 

PIE Amintiri ao - 
  

| Cu asta vaţi înălţat la, oul de educator în: stil mare. - 

Şi aţi izvodit gândul neperitor al lui Platon. Aţi arătat 

cum Binele, în lumea, ideilor, este ca 'soarele în lumea fi- 

zică: nu numai le face vizibile ochiului minţii, cum face 

- soarele vizibile lucrurile sensibile, dar le dă viaţă și rea- 

litate. . | SE 

Sub inspiraţia. Binelui, aţi înţeles că înrâurirea adevă- 

„„Yului. numai depe catedră, merge prea încet, când nu. e 

nesigură. Şi, cu sufletul. plin de Eros intelectual, v'aţi a- 

„Plecat spiritul mai direct, mai aproape de acela al tine- 

„„rimii. Casa D-voastre a fost totdeauna deschisă studenți- 

mii; sfatul, „îndemnul, sprijinul totdeauna. gata. 

Și fiindcă aţi ţeles, mai departe, că, cea mai efectivă 

predică este acea a exemplului, şi că acela, ce voește să 

formeze sufletele, trebue să exercite, mai întâi asupra lui 

însuşi; cel mai strict şi sever control, aţi aplicat asupra 

tăruinţă extra- 

egoric al lui Kant, 

în toată rigoarea. lui, până la cele mai mici amănunţimi 

ale manifestării publice. La tot pasul, întrebarea“ce V'aţi 

tablou complect, înfăţi- 

şat. lumii de azi şi posterităţii, acest act, acest cuvânt, 

acest gest, dacă sar: generaliza şi ar deveni trăsură ca- 

racteristică, sau, după expresia favorită a D-Voastre, cum 

. Si de aceea orice rând seris, orice frază pronuntată, 

orice cuvânt, orice gest, orice mişcare. s'a Supus leşii 

răţiunii şi măsurii, au trebuit să prezinte o normă ideală, 

au tins şi au isbutit s să. devie clasice. 

Şi deaceia: aţi ajuns un model via. ratiunii 

„De aceeâ, toţi câţi au simţit în ei impulsul per ecți , 

drepta spre ideal, au căntat să 

D-Voastre de a fi, cu voie sau fară
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foarte Puţini, iar între aceştia are regretul de a fi şi cel care Vă, vorbeşte — poate s 
| | întinderea şi de gradul, în care „Şcoala“ D-Voastre a prins, o rădăcină în viaţa noastră intelectuală, 4 

Și acum, ce fericit trebue să vă simțiţi, Domnule 

putea,. zice al unui popor întreg! . „Nu poate fi vorba, aci de . fericirea amorului propriu; care ţine să vadă gloria, încredi. nilor să le pună pe frunte coroana, lăsată, de ordinar pos- 
„“terităţii, pentru Încununarea celor aleşi. Nu. Ci de o feri- 

furii omenești: admiraţia 
torii conştienţi, — se 
şi a inimii, | Ce mulţumit trebue să fie 

â care s'a ridicat sufletul românesc; 
când vedeţi acest universal acord dq "tot ce este simţire în adevăr cultă, pentru sărbătorirea 
unei virtuţi; căci' asta înseamnă sărbătorirea D-Voastre,. — a D-Voastre care sunteți întruparea datoriei împlinite, 

„ Astiel că puteţi zice, privind cu încredere viitorul țării: Este ceva sănătos în sufletul românesc. i 

i 

ă-şi dea seama şi mai bine de: 

i țări întregi recunoscătoare,. aş: 

edințând chiar contempora-. 

oi, floarea cea mai. frumoasă a na: 
Tecunoscătoare pentru lumină mnul adevăratei culturi:a spiritului, 

„ a a NE : 
. 1 - 7 - | | 

patriotismul D-Voastre, 

e entuziasm, ieşit din
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ALTE CATEVA CHIPURI DIN ALBUMUL. 

DE AMINTIRI ŞI IMPRESII 

o a 3 Eăuară Zelter. | 

2. Wilhelm- “XVundt. 
. N 

3. B. P. Haşdeu. a 

4 Iuliu Poenaru. 
| 

„5. Alecu Lupaşcu. 

- 6. Ion Caragiani. 

d, Anton Naum. 

8. Coco Dimitrescu-Iaşi. 

>



ei, j 
IDR ca un vecinie Prometeu, atâtea 

ase- că pia îmi 
se către ea de admiraţie imitativă. | 

“e
 

| EDUARD ZELLER | 

„păuira Zeller, unul din făuritorii spiritului filosofic si 

ca tăi din Berlin, marele istoric al filosofiei Gre- 

ilor, a închis ochii de veci, la 19 Martie:1908, în pacinica. 

lui retragere dela, Stuttgart, în vârsta, înăintată de nouă- 

zeci şi patru de ani. 

ei i 95 unul din acele spirite, de cari omenirea nu 

timpul “ numai în panegirice c de ocazie. Intrate încă. :din 

dizaplu nasi i in plină nemurire, moartea, lor fizică este un 

lor, car ccident trecător :şi fără importanță. Cugetarea 

a pătruns în atâtea conştiinţe, îşi îndeplinește 

vai departe rolul ei de cauză modificătoare a minţilor. 

stă încheiată armonic dinaintea privirilor uimite: 

d 
e frumoasa ei unitate artistică, şi creează, după chipul. 

alte vieţi sufleteşti, a- 

N 

Deși influenţat în tinereţea lui de Hegel şi de filosofia 

speculativă, Ed. Zeller. a, fost dintre cei dintâi gânditori 

care a formulat acea renumită lozincă a inteligenţei ger- 

mane din a doua jumătate a secolului 19-lea: Indărăt la 

Kant! 

| Spiritul timpului, rătăcit în  Tabitin 

aziilor metafizice, cari voiau să explic 
tul capriţios al fan- 

e şi să construiască:



e 

  

abstraeţiilor întunecoase, ce sunau a gol, a luat strigătul „lui Zeller. —! „Zariicl; zu KanţiIe -— ca revelaţia la timp a Slasului unei călăuze, :ce chiamă îndărăt la punctul de plecare pe nişte exeursioniști, pe cari i-a âpucat noaptea - Pe. drumuri necunoscute, în păduri ncexplorate, E "Dacă n'ar fi făcut decât atât: să întoarcă spiritul Con “timporanilor la luminișul cugetării Kantiene, să economi- sească omenirii timpul pierdut cu bâjbâielile zadarnice în domeniul incunoscibilului, să. îndrepteze geniul filosofie către. punctul de întâlnire al reflexiei abstracte cu expe- riența — meritul lui Zeller tot ar fi enorm. : " Filosofia n'a ieşit din discreditul în care căzuse pela i mătatea, secolului 19-lea, “decât după, ce a părăsit caleii speculaţiunilor fantastice şi arbitrare ale raţiunii pure. “Onoarea recucerită dzi în lumea. intelectuală. se datorește apropierii şi împăcării ei cu ştiinţele, cari i-au recunoseui „din nou dreptul la domnie şi i-au redat sceptrul pierdut _ dânsa, în timpul rătăcirilor ei prin pustiuri depărtate e realitate, unde a pribegit ca într'un exil de bună voie. Și această nouă ţ 
și eră, tuală riu ar fi fost cu putinţă, fără în- '“toarcerea, măcar provizorie, la Kant, pentru orientarea niinții în problemele lumii şi ale vieţii, ae pe culmea lu- minoasă a geniului filosofului din Kânigsberg. - | Dar şi în at mod a contribuit Zeller la reabilitarea fi- losofiei contimporane. 

Intr'o epocă, în care o 
Dina ae. ităţii și Pinia publică a intelectualităţi a investigatorilor serioşi 

ti oana 'vorba. Și a: 
sofia şi să-i asculte vorba. ȘI ci 

1 pi Pa ăvârs 

Surul mijloc, grabnie Şi efectiv, de a săv Şi împrietenirea cu dânsa.. „“avmele nct, filosoful a recurs pentru acedsta la arm 

împăcarea 
Din insti 

'Savantului, ,
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Dacă di tul întâmoi e i, 
tenta ară sereditul întâmpina pe filosoful ce venia cu sis- 

me proprii de gândire, curiozitatea spiritelor doritoare 

de a înțelege lumea ă nu se CO Oe 

de ai vedea ca întru nu putea să.nu se trezească 13 gândul. 

iute al „ca într un. muzeu de antichităţi, expuse creaţiile 

logică dis geniului filosofic, în ordinea lor cronologică şi. 

mănaue Ispuse în categorii,: după caracterele lor de'ase- 

nare, ca familiile și clasele unor" animale împăiate. Se-. 

colul Î a . .. 4 12 . . 

| , în care ştiinţele pozitive și istoria naturală dăduseră 

minţi ideia evoluției pentru apereeperet lut 0 d 
rie naturală a a atenţi aceea ce i se părea că este o isto-: 

Sub forma de îst pții or filosofice? _ | 

tipului ma ce îstorie a flote fiei, era, dispusă inteligența 

formă a vorbit zale co tii ce i igeA > sub această 

oră a vorbit Zaer contimporanile ăi 5 era 
sinaţit, răi Fi ve iturilor | cugetări „omeneşti, au 

în faţa unor E erea evocatoaţe a istoricului, că stau 

moarte se Pe eme vii, palpitante. Muzeul lucrurilor” 

inter Ş pre ăcu deodată în o lume vie, atrăgătoare;. 

esantă. 
a . o 

co căpetenie a lui Zeller este Filosolia Grecilor, 

Bara în dezvoltarea ei istorică 1), în 5 volume. 

ar s'a văzut probitatea spiritului istoric manifestată 

monumentală operă. Ten- 

tarea lumii ca desfășura-: 

iune, tendinţă redusă la 

şi „creşterii“, care 

mai desăvârșit, ca în această 

dinţa hegeliană de a privi dezvol 

rea unei raţiuni imanente în acţ 

proporţiile judicioase ale „dezvoltării"“ 

———
 

zi Die Philosophie der Gricchen în iurer geschichilichen Ent- 

cklung, 5 Bănde. — Deosebit de această operă, mai citez din: 

Das thceologischc - 

scrierile lui Zeller: Platonische Studicn (1839); 

System Ziringlis (1853); Geschichte der deutsche Philosophie scil 

Leibnitz (1872);YVortrăge 
und Abhandlungen (1865, 1877, 1881); 

Ddvid Friedrich Strauss. (1874 Grossc als Philo-- 

soph (1886), etc. 

>; Friedrich der



314 , | Ion :(Găvănescul      “alcătueşte fondul conceptului evoluţiei şi al istoriei, i-a „ «dat elementele cerute pentru înţelegerea filosofică a tre- 
4 . . . sa 

ț . 
. 

sa» . 
a. 

TYealităţilor individuale şi a "particularităţilor caracte „Xistice, —. Sc 
> Nu ştii, ce să. admiri mai mult: înălţimea, cugetării şi 

telor și datelor, ce individualizează caracterul distinctiv „al epocelor şi sistemelor, în elementele! lor naționale, po- litice, religioase, morale, sufleteşti, culturale. i | "Simţul “istoric îi dă toată puterea vizualităţii obiective. 

_nomenei Câţi pretinşi istorici, nu sunt în realitate decât niște simpli politiciani, cari Privese trecutul prin -oche- 
, | 

.* 

„arii patimelor personale și-l judecă tot aşa de subiectiv, - de unilateral şi. Părtinitor, ca. şi prezentul, în care se agită, mânaţi de interese practice, fie acestea. oricât de „ideale li S'ar -părea lor! a a De cele ne-ideale, zici nu se cade să vorbim aci. Citind pe Zeller, simţi printre 'rânăuri transpirând 

“gestiile lui" speciale, cu- experienţa. şi credinţa lui. deter- 
3 3 Ă aa: -a - eo. ad. - ă a 

minată, — aşa iți yese inaintea Spiritului, înțelept sau ra ! tăcit,. caprițios sau cuminte, “totdeauna adevărat. şi real, 

i
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totdeauna el, viu; concret şi: sincer — O adevărată per-. 

'sonalitate captivantă, pe care n'o confunzi cu alta. 

zi dna te 
istorice. a cugetării” omenești, 

înţe-- 

alătiină. £i răieşte din geniul antic în spiritul modern,. 

irul continuității intelectuale a genului” ome-" 

ie vezi bine şi în ce se deosebesc fazele desvoltării 

vezi trăsăturile caracteristice ale fiecăreia. 

Asta constitue “profunda intuiţie psihologică a istori-. 

cului în sufletul''particular a epocelor dispărute. ŞI asta. 

alcătueşte adevăratul simț istoric, care se complace în a. 

zugrăvi şi prezenta, realitatea în toată particularitatea ei 

distinctă, sine ira ei studio. Sau dacă, e stăpânit de vre-o 

pasiune, e numai de acea nobilă pasiune” a adevărului. 

Cu câtă dragoste mânueşte Zeller materialul. enorm- 

de fapte şi date pentru construirea “tabloul
ui intelectual 

al epocei sau oglindirea exactă a sistemului « de gândire a 

filosofilor! 
| - 

"Câtă muncă, inspirată de d 

seşte şi nu plictiseşte niciodată — 

amănunte, de noi probe! 
| 

“Toate mijloacele îi stau la îndemână: teologia ca şi fi--: 

lologia, până la migăloase ele cercetări critice de texte. In 

paginile încăreate de n note instructive, documentele ori- 

cărei afirmaţii îţi sunt aduse înainte, puse la îndemână. 

„Dacă, eventual, părerile $ si concluziile istoricului nu-ţi con- 

vin, el îți dă cinstit toate informaţiile, 
de cari ai nevoe,. 

ca să cauţi singur adevărul, să controlezi, să verifici, să. 

te convingi. 

Dar ce farmec intelectuai 

orul ştiinţei __ ce nu 0bo-: 

în , căutarea de noi 

ai, când lași la o parte contro-- 

_1ul, pe care poți să-l exereitezi în orice minut, şi urmă- 

rești povestirea și argumentaţiile 
seriitorului! Ce stil 

curgător, ce mişcare elegantă & perioadelor bogate, ce lu-: 

a o frază la alta, dela o pagină la 

„mină crescătoare dela 

alta; ce sinceritate de artist şi ce căldură comunicativă- 

de creator înamorat de opera gândului său!



Masca expresivă a! fisionomiei 

sibile în vecinicul zâra- 
bet cristalizat împrejuriul urii, cu o fină nuanţă, de si 

-nie Superioară, îmbinată În lumina curată, a umanităţi 
lui adânci, — o 'sensibilitate! candidă; care s'auzia câte. 
odată, îngânându-se în glasul înn | e ȘI se 

' “via strălucind în ochii înrouraţi de lacrămi. Şi în acelaș timp, din crețurile frunţii, strânse între sprincene, a- . 
“ “proape cu aerul unei încruntăt 

| 

=>. a a . var din 

1) Zeler s'a născut la 29 anuar 1814, în satul Kleinbottwar 
"Wiirtemberg. e | pi 

i 
. 

7 > . -
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“mâna dreaptă într'0 mişcare liberă, de legănare;ritmică. 

Un aer de energie. senină însoţia, ca o atmosferă ideală, 

întreaga lui înfățișare. Privindu-l în trecerea“ lui, cam : 

distrat, prin mulţime, îţi venea în gând: „Da vandelt ein 

Unsterblicher“. Printre atâţia „nemuritori“ „ cari împo- 

dobiau cu lumea cugetărilor cea mai: înfloritoare - uni- 

_versitate * germană, 'Zeller strălucia. cu nimbul omului“ 

consacrat 'de posteritate în regiunea istoriei şi care îţi a- 

părea, ca. venind de dincolo, de turbureala timpului ce - 

curge şi trece. . A e 

- Simplu şi demn, apropiat şi distins, intim și nobil, ca- 

A racterul lui atrăgea şi impunea. Ceva din „„categoricui' 

imperativ'“ -al lui. Kant: “simţiai că se degajează din 

preajma fiinţei lui morale; dar respectul, ce-i stăpânia 

totdeauna sufletul,-nu te împiedeca de a descoperi și acea 

“ însușire, pe care Schiller n n'o găsia în ideea imperativului 

Kantian: graţia. | 

—
 

a gânditor: profună şi clar, se- 

guț,. senin. și puternic, liber 

ţie; în cadrul rigid al da- 

“Aşa, a fost: ca om, aşa € 

'Trios şi ademenitor, grav şi dră 

în manifestările lui până ! la gra 

toriilor înalte. A 

La curs, “vorba. lui, răspieată. şi ămurită, apropia de 

mintea, 'auzitorilor, fără să le „coboare“, cele mai com- 

plicate sisteme ale cugetătorilor mari. Preocupările lui 

pedagogice, de profesor,. mergeau până acolo, că dicta 

cuprinsul prelegerilor, alternând dictarea cu explicare, 

-ca să asigure auzitorilor un text garantat de note exacte, 

" când nu .avea însuși un text tipărit în acea materie. Iar 

când operile lui erau prea voluminoase, ca să poată servi 

ca bază a unui curs sumar semestrial, grija lui de munca, 

folositoare-a studenţilor Îl făcea să tipărească rezumate 

din acele opere, reduse chiar de el la simple manuale. Așa 

a făcut, bunăoară, cu vasta lui ;, 

tru călăuzirea studenților la curs, 3 redus cele 5 volume 

„mari la un simplu „Grunăriss“. 7 

Filosofia Grecilor“. Pen- . 

N
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Și : 2 . 
. : a 3 | . cu închipuirea în sala mare din grădina universităţii ber- - lineze, („Garten- Auditorium“. unde lam ascultat întâiu pe ilustrul profesor şi filosof, şi când răsfoiese conden-: satul lui „Grundriss“,: însemnat pe margini cu unele din notele: culese dela explicaţiile lui magistrăle. 

Am vrut, la început, să scriu aci numai o scurtă noti-- ță, notâna moartea lui. Dar condeiul mi-a luaţ înainte, „rebel hotărârii conștiente, și a urmat îndemnul tainic al. - inimii, care 'îmi cerea. un cuvânt. mai mult, de omagiu, | pentru fostul meu profesor. Şi acum, deşi văz că am scris - mult mai” mult decât aveam 'de gând, simt că am spus totuşi aşa, de “Puțin faţă qe- însemnătatea, 'omului şi de „adâncimea sentimentelor ce se trezesc în mine la, aminti-- rea lui. -- 
-: !
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- care îşi prelungește în sus, pe O 

WILHELM WUNDT 

” HUMORUL SERIOS AL PROFUNDULUI GÂNDITOR. 

Cunosc. pe aundt numai din scrierile sale; şi chipul 

ui numai din fotografia pusă în fruntea, monografiei 

'scrişe despre dânsul de Ed. Kânig în „Frommann's Klas: 

“ “siker der Philosophie“ (Vol. XIII). 

“Chipul nare, la prima. vedere, nimic simpatic. Mai de- 

grabă, crezi că deşcoperi în expresiă. ochilor, -printre oche- 

lari, ceva in severitatea pedantismului rece al „schul- 

meister-ului““, “ceva care te depărtează şi te îngheaţă. Şi 

" întreaga înfăţişare, a fizionomiei lungueţe, dreptunghiu- 

lare, cam prognate, unghiulare, cu obrajii. scofălciţi, cu 

barba: stufoasă, nu are nimic care să corige impresia. To- 

ascuns în părul mustăţilor și: al 

n fel de început de râs stăpânit, 

braz, reflexul luminos și, 

“întâlnind raza privirilor, gă şi ochilor o expresie ciudată 

de serutare incisivă, cu O nuanţă nedeslușită de veselie, 

născută, parcă din satisfacția îngelegerii pătrunzătoare a 

„lumii. | . 

Ceea-ce, la început, îţi făcea impresia de seriositate” pe- 

dantă, acum, când priveşti de sub unghiul luminii radiate 

din zâmbetul reținut al gurii, ascuns sub vălul stufos al 

tuşi, împrejurul gurii, 

barbei, mijeşte parcă u
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X 
„Slu-. 

mel serioase“ în paginele bătrânului filosof; din contră: după ce lam cetit, am descoperit În chipul lui trăsăturile 
% 

„ Cetind interesantul lui studiu Metaphusir, în „Die. Kul-. tur der Gegenwart“ (Theil IL, Abtheilung VI, pag. :103, - *4), am dat; pe neașteptate, de unele locuri la cari, fără „voie, am râs singur cu o poftă, cum n'am avut.de. mult 
la cele mai reuşite comedii Superioare. Un studiu serios, Profund şi erudit de metafizică să te facă să petreci inte-. 
Spirituală, iată ceva puţin obişnuit. Nu e așa? Sunt si-: Sur că lectura, luj a făcut acelaş efect asupra ori-cărui ce- 

ă 
, X 

.



  

    

„puţin. 

ce n'are timp de pierdut în Vor 

tafizică, în cultivarea $ 

„construirea, ştiinţei. 

Amintiri 
: . dai 

titor atent; asupra unora mai 'mult, asupra altora mai 

Ba mă înşel grozav. E şi mai sigur că asuprâ unora: 

stu lui Wundt trebue să fi făcut un efect cam tragic 

- de tot. 
Si | 

Nu vorbesc, fireşte, de aceia cari nu sunt în stare să 

ducă, până la sfârşit lectura unui articol serios, despre 

chestii niai abstracte şi de cea mai înaltă importanţă, ar- 

ticol gândit adânc şi scris în stilul sobru al cugetătorului 

z 
pă de clacă, mereu preo-s 

cupat de căutarea - adevărului, mereu împins la muncă 

imboldul ştiinţei. Ci mă gândesc 

de ştiinţă din toată lumea — şi 

positivismului 
grea, şi stăruitoare de 

la mulţimea oamenilor 

dela noi — cari irăese încă în concepţia 

pur empiric, lepădându-se 
cu oroare de ori-ce spirit filo- 

sofic, jurându-se să nu facă mstafizică, pici-un fel de me- 

tiinţei lor speciale, să nu recurgă 

la ipoteze, 'să adune numai fapte, numai material pentru 

Mă gândesc la toţi admiratorii lui 

pul omului de ştiinţă care nu vrea 

git, înaintea ori în timpul lui, filo- | 

despre om, despre 

” = 

Zaeckel, mai ales, ti 

să ştie de ce au gân 

sofii despre. natură, despre lume, 

vieaţă. 

Asupra, acestora, paginile lui W 

ducă un efect dezastruos. Numai 

pofta, citindu-le. 

undt au trebuit să pro- 

de râs nu le-o fi fost 

Humorul renumitului. filosof. din Lipsca se desfășoară, 

splendid în capitolul VI, întitulat: „Metafizică în ştiinţeie 

naturale de azi 1). In-nu mai mult de.10 pazini, anali- 

zează cugetarea a vei însemnați” naturaliști ai prezeniu- 

lui: Haeckel, Ostucald şi Jach şi găseşte în ea. reprodu- 

| 
| 

1): Pag. 122: „Die Metaphysik în ger 

Gegenwart“. 
, 

Naturwissenscha
ft der 

. 

21
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terizează cele trei tipuri de metafizică, găsite de dân- | 
Sul în istoria, filosofiei: metafizica poetică a Ionienilor, 

= metafizica dialectică a lui Socrate, Platon, Aristotel, şi 

- cari, spre a fi complect, Sar fi putut adăuga, fireşte, 
Lotze, Paulsen şi neapărat Însuşi Wundt), face-în cap. îl, 
0 categorie nouă, de filosofi, numită, pe atât de just şi de 
fericit pe cât de Sarcastie: „metafizicieni fără voie', filo- 

„_Sofi în afară de. filosofie, între cari naturaliştii ocupă, 
„locul întâi, - 

iei, n'au mai vrut să auză de ea; au fost de părere s'o 
desființeze. Au rupt, în persoana lor, firuj continuității 
istorică cu tradiţia filosofică. Mintea lor s'a desfăşurat în 
voia liberă, în mod spontan, în contact numai cu faptele,
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dovedind de o parte neputinţa de a desrădăcina instinctul 

„.. filosofie din natura inteligenței şi, de altă parte, numă- 

„rul relativ restrâns al posibilităților de concepţii despre 

lume. .l- i ” 

In Hoeckel (Weltriiisel) se regăseşte metafizica poe- 

tică şi speculaţia mitologică a vechilor Ionieni. In operele . 

lui Ostoald („„Vorlesungen îiber 'Naturphilosophie“ ), îşi 

arată chipul metafizica dialectică a unui Aristot. In Mach, 

cea critică. ; | 

Cazul cel mai nostim e al lui Haeckel, care este şi cel 

mai nou şi totodată și cel mai popular. N | 

“Dacă se lasă la o parte expresiile. moderne, iată ce se 

găsește, după Wundt, în cugetarea celebrului naturalist din 

Jena. „'Toate lucrurile sunt alcătuite din materie şi forţă. 

Materia constă din masă grea şi eter uşor. Amândouă 

însă nu sunt moarte, ci forța „lor lăuntrică se manifestă 

"în sensaţie şi voinţă, sau, cu alte vorbe, în simţire şi 

"tendinţă.. Acestea sunt legate d& mișcările materiei: ato- 

mii simt plăcere în condensarea, neplăcere în expansiu-: 

nea, şi dilatarea materiei“, etc. e 

Dar asta e filosofia primilor fizicieni ionieni, zice Wunăt. - 

Tot aşa gândia şi Empedocle. Numai că el, în loc de sim- 

ţire şi tendinţă, în loc de atracţie şi repulsie, zicea iubire 

şi ură. Iar pentru discuţia unei astfel de concepţii nu e 

___nevoe deloc de încordare nouă. Democrit a cobătut-o. de - 

mult. | - o 

Ca reproducere nevoită a fazei primitive de a filosofa, 

a fazei metafizicei poetice, Wunăt se grăbeşte a acorda, 

cu tot seriosul, ideilor lui Haeckel o „valoare tipică“. 

„Ele arată, întrun exemplu admirabil, că atunci când 

unul, fără să se închieteze de ce a produs istoria cuge-. 

tării până la el, se apucă, liber şi independent, să-şi cro- 

iască o concepţie despre lume.după pofta sa, totdeaunz 

o ica dela început, de acolo de unde a pornit şi filosofia" 

în trecut, adică dela, poezie și mit“.
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Fenomenul acesta cultura], ivit în cugetarea contim- porană în destule exemplare, ne interesează în mod deo-  sebit. Istoricii filosofiei s'au și pus pe lucru, să caute acele exemplare, să le determine, să le compare şi clasi- fice după caracterele lor, punându-le în categoria respec- 
Ati : , a a 9 ; în... 

tivă “a diverselor sisteme 'de filosofie inregistrate istorie, 

Lu , o auz a: lui 
» Plină de humor filosofie sănătos, a lu * 

. 

Q- 

ează. Contrastul dintre aerul grav, doc trinar, al scriitorului, când formulează şi 'dovedește &-. 

| “Critica, sobră 
“ Wundt te reer 

loglu, Poni), lucrări 
„ naturale (Huxley) - 

ră ci : a la 
Arătam acolo cum, fără ştirea ŞI voia 'autorilor, ba unii chiar în contra voii 'lor, apar concepţii filosofice în opere, de ştiinţă 

tate aşa de pronunţat, încât nu a "intervenirea. niei unui fel de spiri



  
- jor apăsătoare, ca şi adâncimile ne 

TI. 

D. P. HASDEU 

NOTE ŞI AMINTIRI. 

Găsesc întrun caet de note, cu data de 26 Octombrie 

1903, următoarea caracteristică, scrisă din fuga condeiu- 

N 

1ui, nu mai știu în ce împrejurare şi sub ce impresii: 

“Dacă printre spiritele, câte sau manifestat pe terenul 

“literaturii româneşti contimporane, este unul care să me- 

vite, fără discuție, epitetul de geniu, acela e Hasdeu. În 

politică, singurul ce i s'ar putea pune alăturea, ar fi 

Cogălniceanul. 
| 

In el sunt mai mulţi oameni. Un amestec de contraste. 

Cel mai complex suflet contimporan. La vârsta la care 

se găsește azi — aproape şaptezeci de ani — e acelaș ca 

cel de acum douăzeci şi mai bine de ani: vibrând din toate 

coardele vieţii lui multiforme. Nu are bătrâneţe, nu are 

moarte. . 
, 

Natură. trainică, Hasdeu a fost din acelea în cari răsco- 

lirile adânci sufletești, grijile morale tulburătoare trec 

ic senine, ele trăesc în adâncimea 

fără să lase urme. Vecin 

Jiniștită a naturii lor, la adăpost de furtunile preocupări- 

pătrunse ale oceanului.
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"Toate le a luat ușor, în. diletant, ca artist de geniu. Fără efort de niciun fel, s'a delectat de sentimentul for- elor sale uriaşe, în exercițiul lor liber şi spontan. Şi a're-. “vărsat prisosul energiei, jubilând de darul exuberanţei. intelectuale. Nicio disciplină supărătoare, nici o piedică. de reglementare. Un primitiv genial, în liberă creștere şi desfășurare a marii sale personalităţi. i 

„- "Te duce să ţi-l arate. Ii laudă, frumuseţea,;, îţi vorbeşte: 
„deea, ca şi cum ar trăi. Iţi deschide uşa camerei unde a. murit ea. .. 

| 

— Ai văzut portretul” nevesti-mi Vino să, ţi-l arăt, 

Nu las nici servitoarea să intre ca să măture. Aci' în: „Patul acesta a închis ea ochii. In patul acesta vin de mă. “cule regulat odată pe săptămână, mercuria, Şi nici odată. nu mă simt mai odihnit ca În noaptea când dorm în locul. „unde a, răposat ea. | - | | Mistie! 

.
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A scos de curând o cărticică: „Relaţiile dintre vii şi 

morți“ — sau așa ceva. 

Spunea. că, după ce terminase cartea, nu găsia conclu- 

zia, Într'o noapte gânâind, a găsit-o şi s'a sculat de a 

scris-o. Baza ştiinţifică a spiritismului ar fi marea lege 

a. evoluţiei. Cum omul a evoluat din forme materiale gro- 

„solane, va putea mai departe să ajungă la forma subtilă, 

rafinată, eterică a unei ființe pur spirituale. Abia termi- 

nase de scris aceste idei pe o pagină şi jumătate, când îi . 

aduce dimineaţa curierul două volume englezești de. 

Meyer, editate de familie după moartea autorului. '„Gă- 

-sesc acolo dezvoltată întocmai teoria mea, adesea aproape 

cu aceleași expresii. Parcă aş fi plagiat-o după Meyer“. 

Nu e şi asta o dovadă de corespondență între vii şi 

“morţi? 

Defectele autodidactului. Fără pregătire sistematică, s'a , 

zidicat la probleme mari, peste mijloacele minţii sale, nu 

peste puterile. ei... Ne posedând instrumentele ştiinţei me- 

-todice, care se capătă în ucenicia treptată a unei „şcoale' 

„prealabile, şi-a „întins“ facultăţile imaginative, ca să cu- 

prindă cu ele complexitatea. chestiilor, Adesea. a „devinat“ ” 

cu ele, ceeace ar fi putut găsi şi vedea cu aparatul unei 

metode de cercetare sistematică. Adesea, negreşit, a rătă- 

"cit alăturea şi cam departe de calea adevărului. | 

Spirit nedisciplinat, lipsit: de controlul călăuzitor al 

unei educaţii premergătoare, a vagabondat în dibuiri per- 

sonale, în explorări capricioase, sărind când în o direcţie, 

când în alta, fără plan de acţiune. Indrumat, geniul lui ar 

fi depășit orice hotar, pe un drum larg, mergând tot 

înainte, în o. direcţie. Lăsat spontaneităţii. şi propriei 

inspiraţii a individualităţii sale neastâmpărate, s'a re- 

vărsat când într'o parte când într'alta, după atracţia şi 

sugestia momentului, risipindu-se în sărituri pe diferite 
/
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Şi, pentru forţele omeneşti, diametrul csreului de ener- gii e cu atât mai redus, cu cât conține mai multe feluri: de manifestări întro singură unitate personală. 

Ey
 

Aci se sfârșesc notele mele din 1903. | S'a scris ceva şi se va scrie cu timpul tot mai mult despre Hasdeu ca stilist, învăţat, filolog, istorie, polemist, gânditor, om de spirit, metafizician, spiritist, ete. Sub una sau alta din aceste feţe, voiu căuta poate și eu - să-l privesc mai de aproape, odată. E aşa de mult de văzut în această natură complexă de om extraordinar! * Acum vreau să notez numai câteva amintiri. personale 
“despre Hasdeu. - 

- 
îm. 

Ultima dată, când l-am văzut pe Hasdeu, a fost cam "prin 1905, la ministerul de finanţe. Venise să-şi ie pensia, mai înainte qe „termen: şi avea nevoe: de viza: comptabilului general al statului. Ne-am întâlnit în ca- "binetul comptabilului, un coleg al meu de liceu. Mi-a, vor : bit de G. v. Gizycki. De câte ori ne întâlneam, rar uita să readucă vorba şi de regretatul etician german, fostul meu profesor la Universitatea din Berlin, Iși scriseseră odată unul-altuia.. . Sa a Parcă îl văd, în redingota. lui neagră, lungă; umblând puţin plecat înainte. Nu ştiu cum găsese imaginea lui fi- zică în minte. Cam ciudată. Parcă hainele-i: negre, fără . să fie prea largi, lăsau un 'Spaţiu-prea mare între ele și » „trup. Făceau impresia că trupul acela, material, ce se „mișcă pe pământ îmbrăcat în doliu, e o fiinţă ce se des- materializează, sau un spirit ce s'a înfiripat' de curând - în puţină masă de materie fină. Mâinile şi mai' ales. pi- cioarele mici, mici de tot, păreau şi mai mici, după aştep- tările ce îţi sugera înfățișarea, chipului său impozant, cu acei ochi mari, scânteetori, sub fruntea lui largă, şi cu 
»
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frumoasa. lui barbă mare. albă, şi cu părul ] lui de ordinar | 

| învălvoiat. pe “cap, așa cum ni-l arată ultima fotografie” 

răspândită în public. 

Şi — curios, dar explicabil. Când mă gândesc acum la 

cea din urmă întrevedere a noastră, îmi răsare în minte 

-0 veche, foarte veche amintire despre Hasdeu: când Vam 

văzut pentru prima oară: 

Eram pe atunci, încă şcolar de liceu, Hasdeu ținea, . 

.cursuri libere de seară la universitatea Gin Bucureşti, în 

sala de alături de rectorat. Câţiva liceeni, cari auzisem 

-de rsurile ilustrului scriitor, cunoscut între noi ca Sa- 

vant mare, cu minte puternică, şi mai ales ca om de spi- 

rit, am venit să-l ascultăm. Am intrat în sală, păşind în 

vârful degetelor, încet, cu respect religios. Era devreme; 

_“Yumea. începuse să se adune. In curând sala fu plină. Mă 

uitam cu nerăbdare spre ușa pe unde avea să intre Haş- 

-deu. Nu-l :mai văzusem: Mi-l închipuiam . în tot felul, nu- 

“ mai 'cum era, nu. După oarecare aşteptare în tăcere, 

deodată se deschise ușa repede, şi intră în sâla puţin lu- 

_minată, un om care mi sa părut mare, cu deosebire cu 

umeri mari, îmbrăcat în O redingotă lungă neagră, mer- 

gând grăbit spre catedră, cu capul plecat înainte, cu tru- 

-pul cam încovoiat. | 

Vorbia despre filologie, nu mai ţin minte despre ce 

anume. Mi-a rămas accentul lui, care m 'a surprins: pro- 

nunţa mereu îuote poporele în toc de toate popoarele. In- 

.creţitura frunţii largi de gânditor. Ridicarea în sus a 

sprincenelor. Scrisul mărunt la tabelă. Glumele muşcă- 

-toare cari făceau pe auzitori să râză. Iată ce mai găsesc 

“în registrul sufletesc, aproape stergi al momentului de 

atunci. 
« 

Compara pe nu ştiu cine cu mintea. bătrânilor, pornită 

- din fire mai mult spre critică: Omul, cât e tânăr, în des- 

voltare şi creştere, învaţă; matur, produce; bătrân, ne- 

4 
1



330 . « 
Ion. Găvănescul 

„mai putând nici învăţa nici crea — critică pe alţii. Cu- 

Primul an al întoarcerii mele dela studii din străinătate. M'am dus să-i fac, cum să zic, 0 vizită academică. Şedea 
la Arhivele Statului. Ma. Primit într'o sală mare, la o: 
masă mare, încărcată cu cărţi multe şi cu multe hârtii în desordine, ca întreaga sală, de altminteri. Mi-a dat: 

“să fac o! ţigară. Fumam pe atunci, puţin —— Sontags-. 
raucher! S'a păstrat în minte acest fapt neînsemnat, fiind: întipărit de unele impresii însoţitoare, nu toemai. obiş- 
nuite. După ce am fumat. câtva timp, când am văzut. 

pe masă Vreo scrumieră; ceva, ca să, scutur ţigara. Nu 
vedeam nimic. Nu-mi: venea, să mai fumez, ca să nu mai 

— Dă: jos! | -. |  Cuo jenă și mai inare mă hotărâi să asvârl mucul de: 
ţigară jos pe Scânduri.' i a Din multele chestii ce trebue să fi vorbit atunci îm-- 
preună, de.
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„dela fostul meu profesor de limba română din liceu, | 

Eremia, Circa: | E 

U final nu s'aude, decât accentuat: făcă,; sau precedat 

. de muta cum liquida: patru. In alt caz, ca în pronunţarea 

populară omu, u nu este drept vorbind final, ci e urmat 

de articolul 1: omul. Tot aşa la numele proprii în escu, 

cari de altfel-în cărţile vechi şi la unele familii boereşti 

se scriau escul: u este în realitate ul, adică. urmat de 

„articolul 1, care şi apare la vocativ: Ionescule, ca şi omule, 

precum şi în alte cazuri: Văcărescului. 

La aceste argumente Hasdeu mi-a opus alte argumente 

„de un radicalism isbitor prin consecuenţa lor curagioasă. 

—. Nu seriu Ionescul, fiindcă zic Ionescu. | 

— Atunci ar trebui să serii şi omu, iar nu omul, îi 
, 

xeplicaiu, 

— Da, fireşte. 

— Şi cum deosebe 

„articulat? - | 

— Foarte simplu: om, omu, răspunse. 

— Atunci, care e articolui? 14? 
| 

— Da, u. Asta este evoluţia limbilor. Şi articolul a fost 

supus schimbărilor. ca toate cuvintele, şi putem zice, vă- 

zâna faptele, că forma lui cea Gin urmă este aceasta: u 

A “la cuvintele de cari vorbirăm. ” 

Am rămas uimit şi învins, dar nu convins. 

Mă aşezasem pe terenul consideraţiilor raţionale de 

gramatică. Ar fi fost un teren mai inexpugnabil acela al 

La întrebarea: 
-simplului aşa vreau. 

— De ce îţi serii numele cu articol? Articolul nu se 

| aude în vorbire. 

Răspunsul atunci ar fi fost: 

— Numele propriu şi-l scrie fie-care cum vrea, nu 

după regulele comune ortografice şi gramaticale. Probă? 

Numele a doi mari filologi: Hasdeu se scrie Ilasdeu, deși 

-se chiamă IIâjdău; Philippide, deşi este cel mai conse- 

şti cuvântul articulat de cel ne- 
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cuent fonetist, își serie numele Philippide şi cere să i se »- zică Filipide, iar nu Pilipide.. 

aplicarea consecuentă a unor principii gramaticale, ceeace: fusese desigur la început, 

port personal direct cu Hasdeu. Indirect, da, şi încă destul! de personal, deşi nu mă cunoștea decât din nume. Nu , mult după ieşirea mea din liceu, am Prezentat! teatrului. . naţional din Bucureşti o: piesă istorică, o' dramă în cinci acte. Când zic. „am prezentati, mă exprim foarte nepo- trivit: nu eu am dat-o teatrului, ci poetul G. Sion, mem- „bru în comitetul teatral, Ș: acâasta fără să mă îritrebe şi 

sandra, subiect luat din Poveştile d-lui N. Gane, şi o ter-. minasem în anul întâiu de universitate, ps când urmam la Facultatea de 'medicină. Am dat-o:s*9 citească bunului meu amice Demir Sion, cu care trăiam sufleteşte. în. cele- „mai strânse relaţii de idei. La Demir a descoperit-o tatăl! „său, poetul, membru în Comitetul Teatral, căruia i se păru demnă de a fi adusă pe scena teatrului naţional. Tot aşa: i se: Păru, se vede, şi lui Ion Ghica, directorul teatrului, 

.



  
1 

i 

ie
 Amintiri 

: i 333 

pe atunci. Mare mi-a, fost mirarea și spaima, când m'am 

“pomenit chemat la comitetul teatral, ca să mi se indice 

unele 'schimbări de făcut în piesă, spre a se pune în studiu! 

Schimbarea esenţială era, după părerea lui Jon Ghica, no- 

tată :pe manuscris: „să se reducă la proporţiile ! obişnuite 

ale unei piese de 5 acte «, căci, după cum îmi spunea el 

"verbal, aşa. cum este, ar trebui vreo trei seri dearândul, ca 

să se poate reprezenta, în întregime pe scenă. 

Intâinplarea a făcut ca, tot atunci, să se prezinte Tea. . 

trului Naţional încă două piese cu acelaș subiect. Una 

din ele era de Hasdeu. “Pin minte bine că Hasdeu, după 

ce ă 'cetit în comitet o parte din drama sa, şi-a retras-o,. 

nemulţumit de oarecari aprecieri ce i se păreau nedrepte. 

Unii membri din comitet, ca să facă desigur sânge rău. 

marelui scriitor, au pomenit şi. de piesa, unui păiat necu- 

noşcut, care trata acelaş subiect. Modul cum s'a făcut 

vă a. celor două lucrări — una a 

apropierea comparati 

unui începător, alta a unui om ilustru — era fireşte ji8- 

nitor pentru-un Hasdeu. 

Reducerea piesei mele la „proporțiile unei piese obiş- 

nuite de 5 acte“ nu s'a putut săvârşi; deci ea nu avi no- 

rocul să vază lumina rampei; în schimb, numele meu avu 

-norocul să fie cunoscut de Hasdeu şi încă bine păstrat. în 

“ memorie, dar asociat cu semnul psihologic al ciudei năs- 

cute în împrejurări, de cari eu nu eram deloc vinovat. 

Parcă. o fatalitate maliţioasă a urmărit apoi prefacerea 

ciudei în supărare hotărită, care a încetat. odată cu pleca- 

rea mea la studii în străinătate.



IV, 

IULIU POENARU. | Ii ziceam „nene Iuliei, Era ceva mai în vârstă decât 
mine și maj eram şi puţin rude, de departe, prin alianţă. 

nsă, maj mult afinitatea noas- 

- Familiaritatea' o stabilise, î „tră sufletească 

u-i plă 
lar
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rea, lui, trăia intens deliciile artei în el, pentru el, şi pen- 

tru cercul lui intim de prieteni.. _ 

Până mai acum în “urmă, naș fi putut afirma pozitiv . 

dacă a publicat ceva din compoziţiile lui muzicale, nici - 

care a, fost, după moartea lui, soarta, creaţiilor lui pline 

de inspiraţie, de caracteristica: personalităţii lui artistice. 

Că trebue să fi lăsat după el. multe şi adevărate comori de 

artă, ale unui suflet în vecinie neastâmpăr. de creaţie, nu 

puteam: să mă îndoesc: | Ra 

- Am cunoscut eu însumi câteva din ele. Mi le-a cântat 

încet din gură, cu glasul lui potolit, fără sonorități vocale 

puternice, sau la pian, pe unele de multe ori, rugat de 

mine, până le-am învăţat pe din afară, şi eu şi mai ales 

fratele meu „Pompiliu, un impresionant tenor, ce ar fi 

_făcut; efect pe o scenă de operă. | 

Mi-aduc aminte, acum, de un cântec plin de lirism, cate 

ad a MN , , 

îmi umple inima de lacrămi, compus pe O poezie a Matil- 

dei Cugler-Poni: Mă 

Lăsaţi-mă să cânt în pace, 

Asta e tot ce am și 6u. i | a, 

_ Când voi aveţi tot -ce vă place, 

' Lăsaţi-mi. mie cântul meu. 

Nu-mi amintesc toată poezia. Sfârșitul, care avea în 

muzică o nuanţă de o înduioșare adâncă: i. 

N , . - . 1. . . . 3 e 

Căci, tot ce-a fost mai scump, mai sfânt, 

A fost un vis, şi visul trece... 

Lăsaţi-mă să mor cântând. 

N 

“Imi răsună în amintire. Parcă aş.fi în stare să 

reproduc tristele note de jale, lungi, monotone ale.cu- 

- vintelor,.. „și visul trece“, urmate sguduitor de strigătul
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„mnecat în plânsul ultimelor vorbe: „Lăsaţi-mă să mor „cântând“, 

Dar mi-ar fi teamă să nu le deformez frumuseţea. N Și în cântecul acestei dureri, ca şi în alte compoziţii ale lui Iuliu Poenaru, răsună ceva din timbrul tonalităţii muzicale a, simţirii românești. | 

Unde sunt toate aceste creaţii, de străvechi sonorități ancestrale, înviate în forme noi emoţionante de geniul lui Iuliu Poenaru? cc i „Unde sunt? Ce au devenit după moartea lui? , Imi pun aceste întrebări, nu din spiritul rece al unei 

“Sub imboldul unui fel de sentiment: de răspundere, am căutat, în timpul din urmă, să descoper pe cineva, in fa- milia lui, apropiată Sau mai depărtată, pe cineva din Cunoscuţii lui, din: prietenii: lui, cari știam că-i veniau . prin casă, din vecinii lui chiar, să-i întreb dacă nu ştiu ceva despre soarta, operelor lăsate după, moarte, sau pe „cineva, care să poată da'0 cât de puţină îndrumare: la cine, cui să mă adresez? 
Rudele” i-au murit, prietenii Sau risipit, unii s'au, dus și ei pe lumea cealaltă, Vecinii S'au schimbat, Eram în o inare încurcătură. ce-mi apăsa sufletul. 
| . . - > : i 

ă . 5 ” Dar vorba: „caută, şi vei afla“, „bate şi ţi se va des-



  

Stiam că Livianu murise. Dar mai ştiam că ela avut 

„copii, pe cari, în. treacăt, i-am cunoscut şi eu, pe când mă 

duceam să-l vizităm cu Nenea Luliu, nu departe „de lo- 

-cuinţa acestuia din Cuza Vodă. . 

No fi trăind vre-unul din copiii lui Livianu? De “unde € 

:să ştiu? Cum să aflu? 

Caut în cartea de. telefon și, în adevăr, găsesc Anul cu 

numele de Livianu. 

- 

Dar o fi având acesta vre-o ] 

-o caut? 

Să încerc, la un noroc. Voiu cere scuze, “dacă am greşit 

şi deranjat. | 
| 

Mare mi-a fost bucuria, când cel la, care am sunat, și 

i dece îl deranjez, mi-a răspuns cu 

-glas mişcat 
de veche, străveche

 cunoştinţă, spunându-mi: 

— Da, Domnule Găvănescul, 
eu sunt Livianu, fiul lui 

“Basile Livianu, prietenul - Domnului Tuliu Poenaru. 

egătură cu familia pe care 

i-am spus cine sunt, $ 

„Ce “sguăuitoa
re € descoperire! 

I-am spus că mă interesez să aflu dacă a rămas ceva, 

pe undeva, din operile lui Nenea “Tuliu, — căruia el îi 

zicea când tot , nenea Tuliu“, ca mine, când domnul Iuliu. 

puţine. „Am şi de muzică și 

— Am chiar eu câtevâ»: 

-de pictură. Dar cele mai m multe, — vorbesc de compoziţiile 

- “lui, — ba chiar toate, sau u prăpâdie- A 

— Cum? 

: __ Au fost arse de văduva 
lui, 

— E posibil ?... Dece? 

— Şi din greşală, că, fiind oarbă, a aprins cu ele focul, 

-fără să vază cu Ce. Dar şi de nevot, că, fiind săracă, mai 

încălzia soba și cu Ce pârtii .găsia la îndemână... 

O calamitate! 
| 

Domnul Virgil Livianu & avut apoi amabilitatea de a 

ze. Mare mi-a fost surpriza, când am 

în loc de vechiul copil al lui, 

după moartea lui! 

veni să mă vizite 

văzut intrându- -mi în casă, 

, 

4



lui Iuliu Poenaru, 

Ion Găvănescul . ÎN 

puse în salon. 
A" trecut câtva timp la mi iza, hotărîrea noastră, 

jloc, până să se poată, rea- 

€
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Iram cunoscut pe acest om, pe Iuliu Poenaru, de a-. 

proape, așa de 'ăproape, că sufletele noastre se uniseră în 

o trebuinţă de viață: nedespărţită până la, moarte. 

Când a trebuit să mă mut la Iaşi, după luarea. prin 

“concurs, a catedrei dela Universitatea. de acolo, Iuliu Poe- 

“maru, cu toate opoziţiile obiceiurilor lui de om supus de- 

prinderilor vieţii sedentare, se frământa cu gândul, ade- 

sea, cum ar face să vină şi el la Iaşi, să stăm aproape, 

undeva împreună. | a 

Proectul dragostei noastre nu s'a realizat. Şi nici nu 

Sar fi putut realiza. - a 

Nu era singur. Era cu mama sa, pe care o adora, şi 

pentru care, ca să nu-i tulbure liniștea și rosturile bătrâ- 

neţii, aducându-i în casă o femee străină, nu s'a căsăto- 

" zit decât după moartea ei. : - 

Dispunea de oarecare avere, modestă, dar aproape des- 

tulă ca să mulțumească trebuinţele vieţii lui şi ale mamei 

sale, o bătrânică adorabilă, de o bunătate vecinic zâm- . 

bitoare, care umplea de'lumină nu numai casa lor bătrâ- 

" mească, dar însenina de înţelepciune şi fapte bune toate 

inimile, abătute şi amărite din vecinătate. Era în tot car- 

tierul îngerul milosteniei și al mângâierii. 

| 
A 

Fără voe mi se opreșt 

- şi venerabil suflet. , | 

Acestei ființe; de.0 evanghelică icoană a blândeţii, i-am 

închinat eu: prima, lucrare, după întoarcerea, mea în ţară: 

„Există acțiuni desinteresate“ ? subiectul primei mele 

conferințe publice ţinute la Iași, la. începutul carierei mele 

de profesor. O aveam înaintea mea, ca un model viu al 

gestului: desinteresării, al iubirii: simple şi 'curate de 

oameni. . 

? Locuitorii mahalalei îi ziceau, cu respect, cucoana El- 

pida. Noi, ai casei, cu dragoste supusă, țața Elpida. 

Fără de chipul ei de îngerească fineţe umană, nu-mi 

e gândul asupra acestui frumos
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zică, încântat, bătâna cu drag tactul încet, ca să parti- | cipe măcar cu atât la executarea frumoasei compoziții,. „ce-i aducea aminte totdeauna de ţaţa Elpida. _ Ta seninătatea aceasta de zâmbet şi iubire, de cântec şi de frumos, îşi trăia Iuliu Poenaru singurătatea, în care: se retrăsese. Neputând suferi atmosfera, de intrigărie şi” de mediocritate, Plină de fumuri, a celor cari sar fi pre- tins Să-i fie confrați şi colegi de artă, e] și-a. creat în me.-. 

7 
| 

3 

„. 

y 
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Printre îndeletnicirile frumosului, car de toate zilele ale vieţii şi talentelor ] | preocupările lui, strălucirea valorilor sp „lui în literatură, în poezie. Era în curent cu producţiile de seamă ale epocei. N „Şi ceva mai mult, nu 'se mulțumia numai cu delectarea.. „ Yeceptivă a. frumusețiloi lor, exercita, asupra lor judecata » unui Spirit critice. din cele: mai clar-văzătoare, apreciind "cu îndreptăţiri Jjudicioase calităţile, remarcând cu o sen.-: „ Sibilitate cumpănită, neajunsurile, umbrele, defectele, sub- liniindu-le uneori indulgent şi blând, alte ori sever și tăios.. 

i alcătuiau esenţa: 
ui, se: perinda, în 
irituale ale timpu- 

4 
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Firea lui, în necontenită fierbere de icreaţie, da uneori. 

„criticii forma unei producţii literare, în care se vedea, în- 

oglinda. unei parodii spirituale, cusururile observate de el . 

în particularităţile 
caracteristice ale stilului şi modei li- 

terare dominante. 

Observase, bunăoară, că unor poeţi. nu fără valoare, 

le place, în născocirea, de rime noui, să recurgă la. despăr- 

ţiri de cuvinte, punând o parte “la “sfârşitul unui rând şi 

alta la începutul celui următor, și s'a amuzat să facă şi. 

el o strofă în felul. aceșta. 

„Mi-o aduc aminte. O dau aici: 

“Uşoară, ca un fulg de gâscă 

a 
şi albă ca şi dânsul eşti, 

i Dar vai! mai suflet,” 

Tu eri ai TÂS că 

- Plângeam, în loc să mă căești. 

stul de lungă, 'ca să-i poţi zice un. 

mic roman, Tudora, pu ublicată în vevista amicului său Li- 

vianu, tot sub inspiraţia duhului său de humor critic, 

căutână să imite, parodiind, unele apucături stilistice ale- 

lui Delavrancea, 
cu vorbe rare din limba populară, după

. 

„Sultănica“ şi altele. . 
| 

Trebuinţa, lui de 'â găsi forme potrivite pentru expri- 

ândrii şi impresiilor, pentru descrierea naturii 

a mulţumit-o 
şi perfecţionat-o

, 

tul roman al lui Fenimore 
» 

A scris O nuvelă; de 

"marea £ 

şi a stărilor " ufleteşti şi- 

traducând în româneşte
 cunoscu 

„Cooper, „Ultimul 'aintre Mohicani“. 

Cu cât interes de intuiţie psihologică 
urmăria şi definia . 

nuanțele de concepție, asup
ra lumii, ale personagiilor 

rO- 

manului, vorbind de ci ca de niște persoane cunoscute, 

uneori persiflându-le
 cu gluma; alteori compătimindu-l

e- 

aproape cu lacrămi În ochi. Trăia cu ele, lua parte la 

luptele lor, la nenorocirile 
lor. 

A
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ÎN 
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| 
Sufletul lui Iuliu Poenaru cra mai complex decât ar putea rezulta din notele de până aici. Ştiu bine că n'aş 

; dar am impresia că, dacă ar lipsi, asemănarea, lui cu originalul, pentru cine Pa cu- noscut, ar fi prea depărtată, 
| „Artistul acesta te Surprindea, nu numai prin larga lui orientare în literatura Și în toată mişcarea culturală a timpului, dar şi pr in meşteșugite lucrări practice în viaţa intimă a gospodăriei, de 0 ingeniozitate tehnică deosebită. 

„Pince sans rire“, Câteva probe 
ce i se păreau ciudate, în stilul literar 'a] timpului. 

: . . , 
. p- ———— 

e a ironiza unele particularităţi, 

4



  

V. 

| | | 

| ALECU LUPAȘCU. 

Primul boer moldovean, pe care l-am cunoscut mai. de-- 

aproape.. Mi-a rămas în. minte atitudinea lui distinsă, 

delicată, de o amabilitate aproape timidă, cu o grijă su- 

perioară de'a nu jigni şi de a căuta să-şi arate atenţia. 

plină de prevenire faţă cu oamenii. 

Era Administratorul Domeniilor Statului, slujbă în-: ă 

fiinţată de curând, atunci. ÎN - . | | 

: Primul antisemit, dela care am auzit, spuse blând, cu. 

_ accent moldovenesc, adorabil prin gingăşia, aproape fe-. 

minină, a celui ce-ţi vorbia, consideraţii despre perienlui 

A N 

jidovesc. 

— „Un popor care își păstrează cu sfinţenie, legea, obi-: 

ceiurile, familia, dar propagă anarhia morală, politică, 

religioasă, la alţii, ca să dizolve societatea și statul, familia. 

şi credinţa lor, şi să ajungă stăpâni pe ţară, pe cârma şi 

„bogăţiile ei“. i | o 

Astfel caracteriza el sumar, poporul evreu. ' 

1] ascultari cu drag și cu multă atenţie,:dar nu prea. 

credeam. 

"Mi se păreau exagerări, inexplicabile, pe atunci. 

Era totdeauna îmbrăcat solemn, în haine negre, cra- 

vată neagră. , | | 

Când intra în sala de lucru, saluta cu.multă politeţe: 

„pe funcţionarii prezenţi, se aşeza la biroul lui și lucra. dis- 

cret, vorbia molcom cu Slujbaşii veniţi” sau chemaţi cu 

lucrări de serviciu,
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De câte ori ne întâlniam, se îndrepta repede să-mi ia mâna, mi-o strângea afabil, şi mă întreba prietenos: —. Şe mai faşi mata? 

  

— 

Am făcut cunoștință cu el, desigur, prin D-na Miller- Verghi, Directoarea, Institutului de Domnişoare, unde am dat lecţii, recomandat de profesorul meu Eremia Circa, încă pe când eram elev de ultima clasă a cursului su- -perior. 
. - D-na Miller era. sora D-nei Lupaşcu, o femee vioae, de altfel ca şi directoarea Institutului, care se distingea insă prin o largă inteligență, plină de humor, hrănită de multă literatură. Ă 

Le-am preparat. de bacalaureat, pe când eram încă în ultimă clasă de liceu. 
Si Amândouă domnișoarele Lupaşcu, Henrieta şi Maria, . “împreună cu D-na Pereţ, căsătorită în urmă cu Virgil Arion, şi alte eleve ale mele dela, pensionul Miller-Verghi, “au fost primele bacalaureate din ţară, | _ _Intre ele, dacă nu mă înşel, a fost și soţia Ministrului României la Paris, în timpul răsboiului, Lahovari, care, În urmă a fost permutaţ lă Roma. Această doamnă La- hovari, când ma văzut la Paris,. invitat de soţul ei, îm- preună cu alţi compatrioți, mi-a arătaţ o atenție deose- bită, inexplicabilă la început, Până mi-a spus că mi-a fost . „elevă Ia Pensionul. D-nei. Miller-Verghi, | - Dacă a fost şi dintre cele preparate de mine pentru ba» calaureat, nu mi-adue aminte. 

|



  

VI) 

“TON CARAGIANI. 
7 . 

Colegul meu de“limba, și literatura greacă dela Uni- 

versitatea in Iași, Caragiani, era un om de o cultură. 

aleasă şi adâncă, om cu inima, pună, bun coleg. M'am îm- 

prietenit mult cu el şi am fost în dese şi plăcute raporturi 

apropiate, personale, dela om la om,. şi dela familie la 

familie.  . | 

" Cunoştea, până în cele mai mici amănunţimi, nu numai! 

„operele scriitorilor, dar. şi ale filosofilor vechi. A tradus . 

„Odiseea“ din Omer, & tradus „Pasiunile“ din Retorica 

lui Aristotel. Şi vorbia despre autorii clasici ai literatu- 

rii şi filosofi -i eline cu atâta; aer de intimitate, că parcă | 

i-ar fi cunoscut personal; spunea poveşti din viața lor, 

din întâmplările și legăturile -lor- cu lumea, ilustrându-le . 

-cu anecdote nostime şi instructive, cari îţi apropiau şi îţi 

concretizau 0 epocă întreagă. ' 

„Cultura lui nu era numai de carte şi de memorie, era 

„trăită. i . 

Era un povestitor plin de farmec, şi, mai ales, un anec- 

aotist neîntrecut, original şi inventiv. 
| 

Anecdotele lui nu erau numai vechi întâmplări, adevă- 

rate or închipuite, erau de multe ori născocite atunci, ad 

hoc, potrivite cu momentul povestirii, ca să concretizeze 

“ 

N 

- .
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, 

De una din astea mi-aduc aminte, spusă de el la prima 
» Noastră întâlnire în Iaşi. 

Caragiani era atunci Decan -a] Facultăţii de Litere. 
Nu-l cunoşteam, Dar, ca profesor nou venit la Facultatea 

In etajul unde locuia atunci, în Strada Lăpuşneanu, 
T-am găsit singur în 0 cameră, la care am ajuns după ce : 
am străbătuț nişte săli laterale, dosnice. ” 
Am bătut. în ușă. Mi-a deschis chiar el, îmbrăcat cam 

'Sumar, în costum de. lucru. 
N 

"Lam spus cine sunt. Ma Poftit bucuros să intru, şi m'a 
* întrodus din sălița intrării, în odaia de alături, chiar 
odaia lui de culcare, | " Mi-a oferit un. Scaun, lângă pat, şi el s'a așezat pe 

>
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| — Să-ţi spun ce mi s'a întâmplat odată, reluă el, în o 

vară, la o staţiune balneară dela noi din ţară: . 

„Suferiam de o insomnie groaznică. Şi, ca să-mi mai 

“trec o parte din noapte, cum mă, culcam, luam câte o 

carte şi cetiam; ca să-mi obosesc mintea, și s'adorm mai 

repede. Dar degeaba, cetiam fără folos. Nu-mi venia. som- 

nul. Şi după ce cetiam cât cetiam,.sau isprăviam cartea, 

stingeam lumânarea, şi mă învârtiam în pat, când pe o 

„parte când pe alta, până se întâmpla norocul să ațipesc 

puţin despre ziuă. ” . 

„De atâta citanie în timpul! insomniei mele fără. leac, 

isprăvisem de cetit toate cărţile ce adusesem cu mine, ba: 

şi toate cărţile ce se mai găsiau în staţiune, dela unii, 

dela, alţii. | 

„Nu ştiam ce să mai fac. Mă-rugam de toţi să-mi dea. 

o carte, întrebam pe toţi cine are să-mi dea o carte. Nu 

-găsiam la nimeni. 

„Auzind un domn necunoscut că întreb şi caut o carte: 

să citesc numai decât, a venit la mine şi foarte amabil: 

„Uite, Domnule Profesor, am 0 carte, dacă. vrei și 

te interesează... 

„O, Domnule, îţi mulţumesc din suflet. | 

Fericit, cum eram, nici nu m'am uitat la titlul ei. Era 

seara. Am pus-o grăbit la subţioară, și m'am dus acasă, 

am pus-o pe pat. 

„Inainte de culcare, am pus o lumânare nouă, întreagă, 

în sfeşnic. Şi așezându-mă în pat, am început să citesc. 

„Nu ştiu cât oi fi cetit. Când mă trezesc dimineaţa, 

lumânarea, arsese toată până la sfârşit în sfeşnic, lumina. 

zilei bătea în fereastră. Şi nu- -mi dam, seama ce s'a în- 

tâmplat cu mine. Am dormit? Da, am dormit. Iacă 'lu- 

mânarea a ars toată lân gă mine. Dar ce-am făcut eu? Mă 

uit în toate părţile. Văz o carte căzută jos, lângă pat. - 

„A! Mi-aduc aminte. Aseară am venit acasă cu o carte 

dată de Domnul ăla şi am început s'o citesc. Şi numai



“| 
348 | Amintiri ii Ș 
————— ——— | i ————— 
decât am adormit. Ce carte minunată! Ia s'0 văz. Cum îi zice? |, Pa 

N „O ridic de jos. Abia cetisem o pagină și ceva. Mă uit la titlu: 
N — »Premiers Principes de Herbert Spencer. „Dar este e o comoară! N'o. vrea domnul ăla să mi-o “vânză ? E 

ara „Când am eşit dimineața din casă, cu cine mă întâl- neam şi mă întreba cum o due cu insomnia, și chiar dacă nu mă întrebau, le Spuneam. | ! "2 — „Domnule, am găsit leacul insomniei. E o cari o 
"Dumnezeu Să-i dea sănătate cui a scris-o, Premiers Pr „Cupes de Herberţ Spencer. Cum citeşti din ea o pagină, mu | două, adormi îndată, şi dormi, şi dormi şi dormi dus, toată noaptea. E o binefacere â omenirii, domnule. Nai idee. Face s'. cumperi, s'o'ai în: casă. Mie mi-a, impru- mutat-o domnu] cutare. Dar, dacă o vrea să mi-o vânză, îi dau cât mi-o cere, Preţuește: -ât o avere. IE „Şi tot spunând așa unuia, altuia, a ajuns, vorba sa şi la auzul domnului cu cartea. | Ai „Când m'am întâlnit cu -el, eu, de departe: a — „Domnule Cutare, îţi sunt foarte recunoscător Pi „tru cartea ce mi-ai împrumutat... Te-aş ruga foarte mult, dacă ești bun... - E i 

t „Dar n'am isprăvit ce aveam de spus, şi el, încrunta și îmbufnat, : a AR i „Lasă, lasă, Domnule Profesor, nu ,e nevoe sa-mi Spui mai mult, Am auzit de vorbele şi laudele Domni « tale... 
a | „Şi a plecat furios. 

aa — »„Pardon, stai, Domnule, vream să te rog să-mi laşi „„<artea. i Sa E — O las... MR 
E > „Şi chiar, dacă se poate... o „ Stiu... Asta nu... Nam cărţi de vânzare... 

7
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„Si s'a depărtat, fără să mai întoarcă nici capul. 

„Aşa am păţit-o cu filosofia modernă, termină el, râ- 

zând înfundat, fără sgomot. | 

Am râs şi eu, firește, deși puțin cam jenat. 

Modul fermecător, cum povestea Caragiani, era unic, 

de neuitat. Intâmplările povestite erau oarecum puse în 

scenă, cu o artă discretă. Nu i se vedea jocul natural, 

care te răpia pe nesimţite, şi nu te mai întrebai dacă 'e 

adevăr or 'născocire. Te lăsai dus de vraja închipuirii. 

Făceai haz de glumele lui pentru nostimada lor. Obiectul 

sau obiectivul lor rămânea pe al doilea plan, în umbră. 

„Unde apărea Caragiani, se făcea cerc împrejurul lui, 

fie că era la „Junimea“ or că era la o masă de cafenea. 

Prietenii, cunoscuţii se uitau la el, așteptând să spună 

ceva. | „ SI 

Când avea chef, nu aşteptau mult. Se întâmpla însă, 

câteodată, să -nu fie bine dispus, Mai rar, dar tot se în- 

tâmpla şi asta. 

Atunci, dacă vr'un nerăbdător, imprudent, îl stârnia: 

— Spune-ne ceva, Domnule Caragiani. 

— Nu sunt lăutarul vostru, răspundea, supărat. 

N 

Anecdota eră, pentru dânsul, forma naturală, obişnuită, 

la care recurgea gândirea, ca să-şi găsească expresiunea. 

Când avea să spună ceva, în o împrejurare, ideile se 

aşezau în mintea lui în forma unei poveşti, unei întâm-, 

plări. | | 
Mi-a spus singur un caz. E simplu, dar tocmai de aceea 

se vede în el procedarea spiritului lui. E tipic. 

_A intrat odată într'o frizerie, să se tunză. 

După ce,s'a așezat pe ccaun, cum să spună frizerului să 

lucreze mai cu atenţie? S'a întors să se uite prin prejur, 

pe lângă scaun, prin prăvălie, prin toate părţile. 

— Ce voiţi, Domnule Caragiani? Da
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— Unde e cățelul ? 
— Ce căţel? 
— N'aveţi un căţel în- prăvălie? — N'avem. | - — Cum se poate? E necesar, — De ce? 

Pra Românilor din Partea. locului: său de origine, şi re- i 
Zultatul Pa expus în lucrarea sa: „Studii istorice asupra 

5: Românilor din Peninsula balcanicăce, 

„Polemici, Provocate de Neculai Iorga. i 
Ghiarele ironistului,. de ordinar ascunse sub învelișul 

convenţional a] mănușilor glumei vesele, de societate, şi. 
Z
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gal anecdotei amuzante, au rupt puţin din stratul izolator 
„ 

şi au intrat mai direct şi usturător în funcţiune cu dâr- 

zenia lor macedoneană. aa 

O POVESTE A LUI CARAGIANI 

In notele mele de. pe la 1911 găsesc următoarea. însem- 

mare: . . , PN 

" Azi, Caragiani la dejun. . 

Inainte ge masă, în salon, poveşti. Notez una: 

„Şoarecele peţind fata celui mai mare. şi mai tare din 

lume“. | 

S'a dus întâi la lună. 

_— Uite, mi-a venit vremea-să mă însor şi eu, şi fiindcă 

suntem din neam mare, ne tragem din guzganii celebrii, 

* :m'am gândit să vin să cer fata Domniei-voastre. Domnia- 

voastră sunteţi cel mai mare şi mai tare din lume. 

— Ne-ar fi plăcut, răspunse luna, să nuntim.cu așa 

-flăcău voinic şi viteaz. Dar, păcat, ne pare rău. Nu sun- 

-tem noi cei mai mari şi mai tari din lume. E soarele. Noi 

-dela el luăm lumină. 

„— Aşa? Ne scuzaţi. 

Şi s'a dus la soare. 

Acolo acelaș dialog. - 

"Soarele: Nu' suntem noi cel mai mare şi mai tare din 

N 

“lume. 
“ Şoarecele: Nu? Dar.cine? , 

Soarele: Sunt norii. Că ei dacă trec prin faţa noastră 

-şi ne astupă lumina, nu se mai alege nimic de noi. 

— Aşa? Ne scuzaţi. 

„Şi a plecat. S'a dus la nori, 

Acelaș dialog. 

Norii: Ne pare rău. Dar nu suntem. noi cel mai mare 

-şi mai tare din lume. - 

y
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— Nu? Dar cine? | e — Vântul. Că el câng sută, ne mână unde vrea el, ne- Cesparte, ne împrăștie, ne nimiceşte. — Aşa? Ne scuzaţi. 
Și S'a dus la vânt. 

_ Acelaş dialog, în care şoarecele, la început, mai adaogă. povestea încercărilor lui, 
„ —— Am fost şi la lună: Dar luna mi-a spus că nu este: cea mai tare, m'a trimis la soare. Am aflat acolo însă că nici soarele nu €:mai mare şi mai tare, şi că sunt nori. Şi norii m'au trimis la Domnia-voastră. Şi fiindcă, noi ne tragem din neamul mare al guzganilor, vrem să ne in "rudim tot-cu ceva mare şi tare, cu cel mai mare şi mai tare din lume. Şi de aceia, am venit la Domnia-voastră. Vântul: Ni-ar fi părut bine să ne înrudim cu un nean „aşa de vestit, şi Domnia-ta, ne.placi, un tânăr așa voinic: ca Domnia-ta e un dâr ceresc, Dar păcat, ne pare rău, nu sunt eu cel mai mare şi tare din lume. 
— Dar cine? o SE | —B zidul, Că dacă ne stă în cale, noi nu putem trece. | i:— Aşa? Scuzaţi. 

ȘI S'a dus la zid. 
Acolo acelaş dialog. 

„ Zidul, la urmă; 5 
_ — Păcat, nu sunt niei eu cel mâi tare din lume. Se gă- sesc la temelia mea, nişte. făpturi cari încetul cu încetul "mi-o rod şi mi-o surpă. Viaţa mea: stă în mâna lor. „— Cine sunt? - A e — Guzganii. 

a i — Aşa? Va să zică tot neamul meu e cel mai mare ș mai tare din. lume, Scuzaţi. . E | 

x 

1 . e . ăi 9 ae u . . T 
“Caragiani, ca totdeauna, o grădină de om. Şi glumeţ ș serios; plin de: snoave, erudit, delicat, omenos.. 

——
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i - ANTON NAUM 

Poetul Naum, colegul meu de Literatura franceză dela 

Univessitatea din: Iaşi, „pudicul“ Naum, cum îl numiati 

cei dela „Junimea“, era un om drăguţ, de o delicateţă. 

extremă, fin şi apropiat, distins şi de o serioasă ţinută 

morală. - , e Da 

De când Pam cunoscut, era. cu părul alb. 

Avea, ce e drept, aproape vre-o 25 de ani mai mult de- 

cât mine. Dar întreaga lui vigoare sufletească nu îndrep- 

tăţea parcă bătrâneţea albeţii părului. Iţi făcea impresia 

că aşa cu părul alb trebue să fi fost de când era copil. 

Căci nimic în atitudinea, în mișcările lui nu'l justifica, 

nici când Pam: cunoscut. Cadrul părului alb avea parcă 

numai rostul unui decor şi unei oglindiri a curăţeniei fru- 

mosului lui suflet de feciorelnică nevinovăție. 

Dela prima lui arătare, îţi făcea plăcere să-l: priveşti, 

să te apropii de el, să-l cunoşti. Totdeauna, îngrijit îm- 

brăcat, „ca de vizită“, simplu şi totuşi elegant, de o eic- 

ganţă sobră, discretă, el eșia în evidenţă cu aerul lui 

modest şi demn. Prin nimic pătător la ochi, distir;cţia 

înfățișării și fondul lui sufletesc eşiau la iveală, ca o 

strălucire de comoară ce străbate învelișul care o us- 

cunde privirilor. | | 

23
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ciat ca om de litere, ca poet. Scrisese poema eroico-cy- 
: mică „Povestea Vulpiice, Tradusese din autorii. clasici francezi: Lafontaine, Boileau, etc. Era cunoscut ca aca- 
„Gemician. Dap Profesor la Universitate a. ajuns aproa- 

„pe.la bătrâneţe, Ca 0 consacrare a valorii lui intelectuale 
în domeniile literilor, 

| 

_— Ce fericit trebue să fiţi Domnia Voastră; care aţi zlbit. muncind în condiţiile ae strâmtoare. ale „Vechii clă- . 

, . x
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diri, că vă puteţi desfășura, de acum înainte activitatea 

în frumoasele încăperi ale nouii instalaţii. 

Cât de jenată trebue să se fi simţit sensibilitatea, pu. 

dicităţii lui Naum în acea situaţie care trezia zâmbirile, 

de altfel simpatice, ale colegilor. i 
% 

j 

, 

»* Ea Ea 
- 

. 
E 1 

Raporturile noastre personale mai strânse începuseră 

mai înainte de'a deveni colegi de Universitate. :. 

Delia un timp, ue întâlniam regulat la şedinţele Comi- . 

tetului de Lectură al Teatrului Naţional, unde eram a- 

mândoi membri, împreună cu Nicu Gane şi un actor. El 

era din partea, Acaderiiei, Gane din partea Primăriei, Cu 

din a Universităţii, actorul, în ceasul la care mă, gândesc, 

State Dragomir, din partea Societăţii dramatice. Direc- 

tor era, în o vreme, d. Mihai Sadoveanu, : | 

“Anton Naum, oprit, câtva timp, de a eşi din casă, din 

motive de precauţie dictate de interesul sănătăţii, Comi- 

tetul de Lectură şi-a ţinut un șir de şedinţe acasă. Ja el. 

Ce casă, Doamne Sfinte! Un cuib de farmec, eşit din 

dalta închipuirii unui artist, pentru un suflet închinat 

“muzelor. O strofă de armonie, într'un frumos sonet de 

inspiraţie poetică. 
| | 

Din strada Gafencu, care, eşind din strada Păcurari, 

porneşte la vale spre Gară, intrai, la stânga, pe o poartă, 

în curtea locuinţei, ridicată pe un fel de promontoriu, cu 

spatele la straă, cu fața spre orizonturi largi, neacope- 

rite de niciun obstacol în dreptul vederii libere. 

“Inaintea căsuţei albe, a poetului, celelalte case înve- 

cinate se plecau, prevenitoare, pe povârnişul ce cobora 

treptat la vale, lăsându-ţi să priveşti panorama. deschisă 

despre gară şi dealurile depărtate. : .  .. . . 

Intrând în casă, lumina de afară şi priveliştea zărilor 

panoramice, intrau cu tine pe. ferestrele mari, largi şi
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înalte cât ferestrele camerii sale de lucru. Și mai” intra, venind, nu ştii de unde, brâul de verdeață al unei edere, - care înconjura, ca o coroană: de zâmbitoare bună dispo- „__ziţie primitoare, toată partea de sus, spre tavan, a pe- „"reţilor, - o ui a | „Te simţiai întrun colț al naturii ales de geniul inspi- “Yaţiilor, ca sălaș privilegiat al coboririlor lui pe melea- a gurile pământești, * . a / Aici” primia Anton Naura nu Humai vizitele Muzelor, “dar şi ale bunilor săi. prieteni. - | Aici descindea totdeauna, când venia la Iași; Petre Carp, găzduit în ospitaliera gospodărie a poetului, cu care era cam de o vârstă, şi legat prin veche intimitate. 

" Aici, în cadrul acestui birou de -lucru, cu orizonturi largi, în 0. şedinţă a Comitetului de Lectură, am cetit eu odată, prin anul 1914—15, piesa mea. de teatru „Neamul“, în trei acte, în care se punea în acțiune dramatică vie _- e "două probleme ale Vieţii noastre naţionale, problema ju- „„ daică şi a comunismului, ci: âcouri atingătoare din situa- "ţia Ardealului, înaințe de marea Unire. Piesa, s'a reprezentat, laun sfârşit: de stagiune, în Fe- 

" coloane de ziar ale presei iudaice. Cel care conducea cam- pania era cunoscutul publicist Rodion (Steuermann). Jidovimea din toată ţara, alarmată, a luat poziţie şi a trezit atenţia șabățgoimilor camuflaţi, qe prin unele ci- tadele politice şi culturale. - Su Reprezentarea piesei pe scena vr'unui teatru românesc oficial,-a întâmpinat, apoi, rezistenţa mută a unei pprelişti, care trecea peste capul autorităţilor teatrale. a pi 
. ” Ă = * . ate!
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Amintirile mă împing la preciziuni. ” 

Scot o dovadă din o scrisoare a profesorului de Este- 

itică literară dela Universitatea din Cluj, Ion Paul, talen- 

tatul .autor al frumoasei nuvele „Florică Ceterașul“, 

'membru în comitetul Teatrului Naţional din Cluj. 

Iată ce-mi seria el, la 9 Octomvrie 1924, cu prilejul răs- 

punsului la întrebarea: Ce crede despre ideia mea de a 

publica piesa „Neamul“, pe care o cetise, 

m. Cu toată scumpetea tiparului, sunt convins că „Nea- 

mul“ are să-şi scoată cheltuiala, fiindcă e cerut de spiri- 
“tul nostru public din zilele acestea, când, cu toată primej- 

“dia, ce ne ameninţă, autorităţile nu se îngrijesc să oprea- . 

:scă puhoiul de lăcuste, care ne inundă toată ţara. 

„Afară de aceia, piesa în sine, abstracţie făcând de 

“tema pe care o.tratează, e o minunată operă de artă, 

de care nu prea avem în literatura noastră. Intre altele, 

mie mi-a rămas la inimă stilul acela de o clasică simpli- 

tate, sprinten, elegant şi susținut, — cum zice Alexan- 

drescu al nostru: „Inalt cu deslușire, simplu fără de a 

cădea, 

„Apoi încleştarea dramatică a sentimentelor e de o 

forţă şi o creştere, care te răpește orb înainte până la 

sfârşit. 

„Dacă totuși, din pricina diplomaţiei stupide a autori- 

tăților, nu va putea fi imediat reprezentată la teatrele 

noastre, sunt convins că în scurt se va impune de sine şi 

"pe scenă. 

Eu și Bogrea, care suntem în comitetul teatral, von 

încerca totuşi si o punem în repertoriul nostru viitor, şi 

„dacă autorităţile ne vor opri, cu atât mai rău pentru ele. 
Rușinea n'are să fie a noastră“. 

Buna intenţie şi dorinţa comitetului şi conducerii tea- 

trului din Cluj, nu s'au putut realiza. Rușinca, cum scria 

Paul, n'a fost de partea lor. 
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In două rânduri, totuşi, piesa era cât p'aci, pe punctul - 3 
de a se reprezenta pe scena Teatrului Naţional din Bucu-., reşti. Au fost două momente scurte din triumful trecă- tor al "naţionalismului militant integral: unul în timpul: „Suvernului Goga, celălalt în alt guvern de esenţă naţio--: „ Palistă dinamică. Amânaduă de scurtă durată. * 
Dar asta mă depărtează, fără voe, de punctul de ple--.- care al cetirii piesei mele în mediul plin de lumină al bi- „Toului poetului Naum. 

| Au asistat la lectură pe lângă Naum, gazda, deliciosul: “nuvelist şi povestitor. Nicu Gane, şi actorul State Drago-: Mir, un Spirit cult şi. entuziast român naţionalist din Ba- „Sarabia: Imi aduc aminte de călduroasele lor bune apre-.. 
. . . 

. - . . 
i o. . ing 

cleri,' pline de simpatie şi de pricepere literară și scenică. "Unele din ele semănau cu cele ce mi-a comunicat, mai. târziu, Ion Paul în Scrisoarea lui in 1924, la interval de: - i Zece ani. . „: 4 | 
PR 

2 
” 

. 

„ Intorcându-mă acum cu mintea la mediul plin de atâta. * farmec Şi. inspiraţie al căsuţei albe a poetului: Naum, îmi. soptesc,, în sinea” mea, tainic, observaţia: dintr'un astfel -de cuib de poezie, nu se putea să nu se nască alte suflete: : 
- . 

zu. a” „i 

„de,pogţi.. i , | IP | Pa | „Fiii poetului Naum sunt și ei poeţi, Alexandru și Teo-: dee Naum, pa 

' a 

rodnică... ! 

.  



  

VIII. 

-GOCO DIMITRESCU-IAŞI. 

A fost profesor, mai întâi la Universitatea din Iaşi, dela 

„Care i-a rămas, la sfârşitul numelui, determinativul loca- 

lităţii, ca un mijloc de identificare personală a unui nume. - - 

ia „Apoi a fost profesor la Universitatea din Bucureşti, 

"până la sfârşitul carierii. 

La Iaşi a ţinut catedra pe care, după el, am ocupat-o 

| eu, prin concurs, la 1888. La Bucureşti, aceeași catedră, 

"sau, mai târziu, modificată în conţinutul ei, coprinzând și 

Fiica. | a | o: 

Numele lui întreg, oficial, era C. Dimitrescu-Iași. 

Dece i se zicea Coco? Poate dintr'o alintare de familie, 

“luată ca nume de cercul colegilor din copilărie și de mai 

târziu, de prieteni, şi adoptat apoi de' toată lumea. . 

Când se vorbia de el, i se zicea, scurt și simplu, Coco. 

__ Sub 'acest nume, ocupa şi conducea un număr mare de 

instituţii culturale. Coco a influenţat direct sau indirect, 

o bucată. bună de vreme, mersul culturii noastre. Indireet, 

„:superficial şi trecător, s'ar putea. zice; dar, în unele ca- 

zuri, destul de accentuat şi durabil. 

-“. Amintese, din- aceste cazuri din urmă, unul. | 

“In.timpul reformei şcolare de sub Spiru Haret, Coco a 

fost cel care a convins lumea din jurul şi din capul refor- 

«mei că trebue să se şteargă din programul învăţământului
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i nu N AI secundar un obiect de studiu, ca inutil şi fără bază ştiinți- | “fică solidă! Etica, Morala, 

lui: ocupaţiuni publice, 
a „„ Coco era. Rector al Universităţii, era Preşedintele Con- 

se ţineau în Bucureşti. A E aa Mai era, cu toate că era ateu, profesor de filosofie la. - Seminarul Teologie Nifon, pentru formarea, preoţilor bi- Sericei noastre creştine. 
Aa RR Şi ce:mai era? Desigur uit din locurile de conducere. _ce mai ocupă Coco. Imi mai vine în minte unul: Preşe-. 

. 
, oh. 

.- ! 

tetic.şi cam. ă batons Tompus, cu preşedintele ei, Coco, „valoarea argumentelor materialismului, susţinut de Coco. 

du-se diseret depe scaun, ca şi cum ar voi să caute ceva, şi, treptat-treptat, apropiindu-se pe furiş de uşa, apoi; cu „ +Precauţie, uitându-se să nu-l vază nimeni, eșind repede pe ușă, ca unul, care furase ceva. . 
e 

,
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“a convorbirilor lui. interesante, 

prietenii, la o glumă cu haz, car   
a 

între dânşii. 

“ei, dar mai mult de. 

dea pe moldovenește“. In loc să-i mal 

era manuscrisul unui manu 

| „ _ - E , i . . 

Intrebând. încet, pe cineva de lângă mine, acesta îmi 

„explică tainic, arătându-mi cu gestul privirii pe Coco. 

—: Meissner a fugit, ca să nu-l prindă. Coco, la eşirea... 

„din şedinţă și să-l ia cu el la bodegă, de unde nu scapă 

până la, ziuă. Şi spunea că are.de lucru, mâine dimineaţă. 

"In urmă âm aflat că, în adevăr, Coco obișnuia să-şi 

piarză adesea nopţile prin berării şi podegi. 

Nu era, cum spuneau unii răutăcioși, la necaz, „un 

peţivan“: Nam simţit niciodată, când am venit mai des 

“în contact cu el, cel mai mic semn al vr'unul efect carac- 

teristic-al alcoolului asupra vorbirii sau creerului. 

 La.un pahar două de vin, spuneau cei cari îl frecuentau, 

stai cu el' de vorbă toată noaptea. -: 

Era un „causeur“ - fermecător. Nu-l egala, dintre con- 

“timporanii cunoscuţi, decât: Anghel Demetrescu, care, 

„poate, îl şi întrecea, în o privinţă: anume temeinicia do- 

-cumentară a materialului conversaţiei. Şi în faptul că 

avea, nevoe, ca îmboldire la vervă, să se vază numai 

-decât inter pocula.! ; 

Prelungirea. obișnuită, până târziu după miezul nopții, - 

a dat naştere, spuneau 

e circula fără răutate, 

* Chelmnerii, când se apropia ora 2 din noapte, ameţiţi și 

somn, începeau, vorbind cu el, „so 

si aj zică Domnul Dimi- 

trescu-laşi, ca înainte, îi ziceau: Domnul Dimitrescu leşi. . 

De întârzierile lui la şezători de noapte în bodegi, am 

aflat: odată prin un caz nostim și interesant. | . 

„Pecând. eram încă inspector şcolar, îmi Vine, dela Mi- 

nister. un plie cu un caet gros, însoţit de o adresă. Caetul 

al didactic de limba germană. 

“In adresă mi se cerea să-l citesc şi să raportez, dacă poate 

fi aprobat pentru şcolile secundare: 

i 
i 

+



- 362 a Ion Găvănescul ! ÎN a i aaa " Când am văzut cine era autorul, m'am dus cu manus-- crisul repede la Minister și am spus că n'am timp să-l citesc, fiindcă trebue să plec în străinătate, să caut, după. „.. dorinţa Ministrului, la Berlin, un tânăr german de va- loare, recomandat de lumea universitară, care să fie nu-- - mit pedagog la Liceul Internat, întemeiat de curând. „ Secretarul general, care 'era atunci, Mitică Laurian, profesorul de filosofie dela Liceul S-tul Sava şi distinsul. publicist cunoscut, mia, întrebat: 
| — Cui să dăm, în cazul ăsta, manuscrisul să-l citească şi să' raporteze? - | EI 

- - 
3 : . 

„Am căutat amânăoi O persoană competentă, care să ştie "bine şi limba germană, și ne-am oprit amândoi asupra. : lui Coco. : : | 

N 

Laurian a trimis manuscrisul, cu adresă oficială, D-lui ” 4 -C Dimitrescu-Iași, profesor universitar, ete. „ Bu am plecat la, Berlin. Era la începutul vacanței celei — mari de vară. Mi-am îndeplinit la Berlin însărcinarea. Am angajat, după recomandarea profesorului de Literatură! „germană. dela „Universitate, Schmiat, "pentru Liceul In- „- ternat, pe Richter, un tânăr recunoscut ca înzestrat cu excelente însușiri de om de ştiinţă şi de scriitor. , "Când m'am întors în țară., cam în apropiere de redes-- chiderea 'ahului Şcolar, mă pomenesc că vine la mine au. torul manuscrisului manualului didactic de limba germana, - care fusese încântat că-mi fusese trimis mie, la început. - „Manuscrisul să-l citesc: Da LL — “Vai, Domnule Găvănescul, ce mi-ai făcut? „— Ce ţi-am făcut, Domnule „Cutareti? a — Nai vrut să-mi citeşti textul manualului meu)... _ - — Pardon, am fost nevoit, n'aveam timp, trebuia să- plec în străinătate... E | | „— Dar ştii ce sa întâmplat ? — Ce s'a întâmplat? a 
ALI , „— Ministerul l-a trimis D-lui Coco Dimitrescu-laşi.. .!
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— Păi, bine : a făcut. E un om de valoare... . 

— O fi. cum zici Dumniâta, Domnule Găvăneseul. Dar 

ma făcut raportul nici până acum. Şi iacă, se apropie în- 

„ceputul anului şcolar. Cână să-l tipăresc? Când să-l re- 

"comand profesorilor? 

—" Ai răbdare, Domnule Gutare. Du-te şi Dumniata 

-de-l caută pe Domnul Dimitrescu-laşi, vorbeşte-i şi roagă-l 

să se grăbească. a 

— Am să fac cum mă înveţi, 

După câtva timp, mă „pomenesc iar cu-el. 

— Am fost de mai multe ori acasă la Domnul Dimi- 

- tresc-lași, şi nu lam găsit. | i 

— Numai acasă? Mai du-te şi “Dumniata pe unde are 

ocupaţii. Cercetează. Caută-l la Minister, la Universitate, 

la Bibliotecă, și pe unde mai lucrează. 

—"0O să fac şi aşa: 

Nu trecu mult timp şi iar m 

„— Ce să mă fac, Domnule Găvănescul, păcatele mele! 

“Mam' dus pretutindeni pe unde mi-ai spus, Şi nu Pam 

găsit, Unde-l căutam, mi 'se spunea că acum nu-i acolo, 

că-l aşteaptă şi ci. La Universitate îmi spune să-l caut la 

Bibliotecă, la Bibliotecă îmi spune că-l caut la Seminar. 

"Unde-l căutam îmi spunea” să-l caut în altă parte, şi Vam 

căutat. în toate părţile şi nu. lam găsit nicăiri. Ce să mă 

fac, vai de mine? Uite, şcolile or să înceapă ca mâine. 

— Ei, nu se poate să nu-l găsești, Domnule 
„Cutare“. 

“Mai caută-l. Ai răbdare. . 
ÎI 

Plecă omul: disperat. Şi după ce la mai căutat cât Va 

„căutat, iar a venit la mine. . A 

.— Domnule Găvănescul, ce mi-ai făcut... Vai de mine. 

—:Tot mai. dat de el? - 

* — Ce'să dau de el, păcatele mele! 

-mi s'a spus, în cele din urmă, de mai mu 

«că nu-l găsesc sigur decât într'un loc. pi 

— Unde? ie 
E 

'am pomenit cu el. 

tii Domnia ta ce 
1ţi?... Mi s'a spus
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— La bodega Kosman. 
— Păi, du-te acolo... . 

_— Cum să mă due acolo, Domnule Găvănescul? Că mi. s'a spus că şi acolo, ca să-l. găsesc sigur, trebue să mă. - duc pela 2 din noapte. Apoi decâna sunt eu pe lume, n'ara. stat până la ora 2 din noapte. ' 
Cu toată mutra lui disperată, abia mă puteam ţine: . “de râs. . „= 

o Aşa mi s'a confirmat, prin o întâmplare trăită a unui om, prin mărturia chinului şi suferinţei lui, adevărul ce-- lor spuse despre nopţile de bodegă ale lui Coco. | 
“Dar cum. mai putea omul acesta să-şi îndeplinească în- datoririle atâtor însărcinări publice. Și, mai ales, cum pu- tea să-și îndeplinească, profesiunea. lui științifică ? Când „mai studia o chestie pentru cerinţele, catedrei? 

. ' - | a II 

Printr'o echilibristică — desigur adesea riscată — Coco-, | găsia în toate un fel oarecare de modus vivendi. : - -  Cunose din experiență un caz relativ la prima întrebare. | Făceam parte, cu DI. P. p. Negulescu, din comisia unui , examen de capacitate pentru învățământul secundar, sub-. „Preşedinţia lui Coco. AI i „Tot timpul a fost pentru mine şi colegul Negulescu, un chin de contrarietate şi de răbdare, din cauza lipsei totale: de punctualitate a preşedintelui. -, . ” „Dacă ora fixată pentru începer 
oară, ora 4ă. a., el venia la 5, la 5 „Uneori credeam că nu mai vin „căm. Atunci, după vreo 2 ore de. "şi el, în “sală, radios; zâmbitor. şi el 

!/2, la 6, şi chiar după 6. 
e şi ne gândiam. să ple-- 

ocvent. Şi totdeauna 

„pe scară să“vină la comisiunea noastră, a sosit, cu o chestie urgentă, cineva "pe care nu putea să-l refuze; ba că l'a chemat, tot pentru: o: ches „ori la Universitate, ori la Bibliot ecă, ete. i 

ea lucrărilor era, bună-. '.* 

. - ț întârziere, intra deodată. 

D tie urgentă, la Minister” |:



  
e 

  

Colegul Negulescu, 

n
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într? un rând; enervat şi revoltat: 

__ Eu îmi dau demisia. Nu pot să perd mereu atâta, 

timp, cu aşteptări de astea. 

— Nu. Am face un rău candidaţilor. Să procedăm at- 

fel. Să venim şi noi mai târziu, după ora fixată. 

Aim încercat $ şi aşa. Ba ne-am gândit la gluma să-l] facem 

şi noi odată să ne aştepe el pe noi. - 

A fost imposibil. Oricât ne-am silit noi să venim mai 

„târziu, n'a fost chip Ss 

In 'alte comisii di 

„buciucuri mai mari cu dosare 

şi marea - neglijență a preșe 

Coco. 

Mai interesantă est 

„ăsta să. se ţie în curent 

t de echilibristică 
minunată. 

E şi aici un efec 

Cetia, în reviste dări 

elor lucrări apărute. 

erial, mai mult terminologic, 
v cuprinsul ultim 

Cu acest mat 

 ligenţă ştia 

gerilor — de altfel rare: — CO 

cu ultimele “curente în p 

„tările "ştiinţifice. 

La o cercetare cont 

eşire spirituală, „prin 

încurcături. 

De altfel,:era cât se poate de e 

la, strâmtoare. , 

Odată am fost împins de 

discuţie publică asupra. 

put o el însuși pe tape 

-Dar de astea, oricât. de-am 

cunoscute numaâi din povestir 

restrâns, numai 
la cele cunoscu 

e întrebarea, “cum 
mai putea omul 

să dea convorbirilor
 — 

ă-l întrecem. 

e examen am auzit. că sau întâmplat 

le examenului, din distracţia 

muzante și de ciudate, fiind 

ile altora, nu pot vorbi. M'am 

te prin mine însumi. 

cu ştiinţa, pentru catedră? 

le de seamă, “cât de scurte, despre 

"și probabil; şi prele- 

loritul unui spirit în curent 

roblemele silosofice 8 şi în cerce- 

radiotorie de fon 

n tangentă» din discuţie îl scăpa din 

onciliant şi de concesiv, 

e : ampreurări să-l provoc la 

unei probleme filosofice, pe care & 

t, în mod, impresion
a e 

Î. 

4 

dintelui, care era totdeauna 

ia lui înte-, 

4 nu se înfigea. O |
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A scris în revista sa „Filosofie și Pedagogie: un articol - „Două: Morale“, care â stârnit vâlvă prin ideile lui mai mult decât excentrice. 
E Lam combătut în revista mea. „Cultura Română“, în numărul 8 din Iunie 1908, căutâria să explic, dela început, ce mă face să mă. ocup așa de aproape de ideile cuprinse în acel studiu al lui Coco Dimitrescu. ! | 

D- C.'Dimitrescu-Iaşi, spuneam eu în „Cultura Româ- nă'“, a publicat în „Revista“. sa „de Filosofie şi Pedago- gie“, în anul 1906, un studiu intitulat: Două Morale, care a produs . oarecare impresie. | . - Imprejurarea, că autorul articolului este un profesor universitar, titularul catedrei de Morală, deci reprezen- . tantul oficial a] acestei științe în România, adică tocmai al ştiinţei de care amintea titlul articolului; împrejura- rea că dânsul ocupă sau a ocupat, în conducerea, institu- . - iilor culturale din țară, un. rol preponderant: rector al Universităţii, director al unui Seminar Pedagogic pentru formarea viitorilor profesori secundari, preşedinte al con- „Siliului permanent de pelângă Ministerul Instrucţiei și | ! ” Cultelor, profesor de filosofie la un seminar pentru for- marea viitorilor preoţi, preşedinte al comisiilor constituite - Pentru. recrutarea 'corpului didactic de liceu şi gimnazii, . directorul unei reviste: periodice, a cărei periodicitate, ce | e drept nu e încă bine determinată, membru marcant al . „unui partid de Buvernământ, etc. ete., a făcut fireşte, ca studiul său, anunţat cu un titlu sugestiv şi provocător, să fie cetit, discutat, comentat, în: convorbiri, în ziare. “Am căutat şi eu să-l citesc, de cum a apărut. Introdu- cerea m'a întâmpinat, însă, cu. prea multe afirmaţii: con-: -- trazicătoare, şi formulări arbitrare şi inadmisibile. Ca să 0 pot descurca, îmi trebuia s'0 analizez; cu încetul; să no- tez ideile, înţelesul şi legătura lor. Imi trebuia timp. Am emânat lectura. î-_  :. Sa a
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In urmă, am auzit că articolul „Două M orale“ a fost tras 

- în broşură de „Revista Ideii“, în 1907,.cu ştirea. și voia au- 

torului probabil, în aceeaşi bibliotecă şi alături cu broșu- 

-rile lui Kropotkin: „Către tineri“ , „Vremuri noi“, „Puş-: 

căriile“, ete., şi cu broşurile de propagandă, ca cele inti- 

_tulate: „Cum se explică anarchiștii“, „Emanciparea fe-- 

x meii“ „Şcoala liberă“, „Socialismul', „Rusia revoluţie 

nară“, ete.) 
, 

4 
, | 

Nara crezut, până am văzut broșură. Am găsit în 

fruntea ei o prefaţă, a directorului , Revistei Ideii“, pe care 

o comunic aici, ca, document: 
_ | 

„Prea frumos “studiul acesta, al D-lui C. Dimitrescu- 

Jaşi, pentru a nu-l reproduce: ; în broşură aparte, spre a 

" pătrunde în cercuri înţelegătoare mai largi. E de altfel o 

plăcere nespusă, când te poți apropia de cugetători pre- 

ţuiţi chiar de lumea așa “mummită oficială, care îi ține şi ?n 

Tang, cugetători cu cari, . tu care ţi-ai. făcut din indepen- 

" denţă un cult, nu sperai n 

cu seamă, 'să te poţi uni în păreri. . 

„Din „Revista de Filosofie şi pedagogie“, unde a , fost 

publicat mai întâi, “trecând prin „Revista Ţdeii“, studiul 

dcesta se încadrează în paginele “broşurii 
de faţă, ca să 

înceapă” “călător
ia, mai lungă, pentru care fără îndoială A 

fost menit, pentru a merge să dea sprijin celor ce au În- 

cercat să scruteze realitatea 5 şi cari nu au mers 

. 
. 

In anul. şcolar 1907—908, ineredinţându- 
„mi-se suplini- 

rea catedrei rămase vacantă prin moartea C il es- 

Leonardescu, 
şi făcând cursul de Etică, prelegerile pi = 

ui curs m'au dus, în moa firesc, și la. problema. sceptici 

mului în. morală. Și pecând mă ocupam “i Cp tomul 

tică 'a unei forme de scepticism moral, anume cu i tă 

lui Nietzsche; teoria țilosofului & german despre ni aduse 

morale, morala domnilor şi morala robilor, 1 

niciodată ' să te poţi întâlni și mai - 

poate toc-. 

olegului meu . 

a
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. 

aminte, din nou-de studiul D-lui C. Dimitrescu-Iaşi. Simpla . 

- curiozitate, nesatisfăcută când am încercat a-l ceti în „Re-! vista Ideii“, se schimbă atunei în datorie de a-l ceti pentru orientarea, mea exactă în ideile morale preconizate în ţară ex ofjicio. | . ! 
După titlul „Două Morale“, mă așteptam să găsesc în el filosofia lui Nietzsche, sau așa ceva. Mi se rezerva altă 

surpriză: am găsit în el teoria anarhismului? 
“Din “punct de vedere abstract 'ştiințific' — care este - punctul de vedere principial, aproape exclusiv, şi al aces- tui articol — am avut faţă de studiul D-lui C. Dimitrescu- Iaşi atitudinea botanistului, care determină clasa unei plante, amintind. însușirile ei' practice, dacă e bună de. -- hrană ori otrăvitoare, aproape tot atât de obiectiv şi rece, ca și dacă e albă ori roşie. Nu doar că însuşirile practice lar lăsa pe botanist indiferent. Şi botanistul e doar om. Dar a-stărui asupra urmărilor practice ale unor proprie- tăţi iese din atitudinea, lui pur teoretică şi trece în. acea'a „ higienistului şi medicului. a 
. In cazul de faţă, în acea a omului politic. : „Am căutat'să prinz înţelesul articolului şi lam pus ală- turi de teoria. lui Nietesche, în clasa scepticismului moral. "Greul a fost.până am analizat labirintul contrazicerilor, confuziunilor din introducere, unde s'a voit, pare-se, să se adune în sistem ideile mai generale ale autorului. | „Restul. articolului e destul de. limpede: se vede ideea cnarhică: până în fundul lui. N 

. OI , ” PE 

„După analiza articolului, Spuneam: Ma 
-“ Las la, o parte acum desvoltarea deducţiilor traduse “din principiul fundamental, desvoltare ce „nu poate să „aibă decât valoare literară şi culturală sau politică, nu filosofică. D-I C. Dimitrescu-laşi insistă însă tocmai asu- pra lor, cu oarecare lux de artificii retorice, menite să atragă deosebita atenţie asupra lor. Este, drept vorbină, 

7
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stăpânitoare. „afirmă duiplicitatea nor 

„Bam eu câ încheere, 

7 
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partea cea mai interesantă a articolului. Părcă excursia 

filosofică, istorică, ar fi fost un pretext, iar scopul direct 

“ar fi fost. să inspire dispreţ. şi ură pentru actuala orgăâ- 

nizare socială, cu toate urmările practice ale acestor sen- | 

“timente.. 

Se dau lovituri proprietăţii, familiei, religiei, patriotis- 

mului, până și educaţiei, ca mijloc de. socializare și dis- 

_ciplinare a individului, pentru adaptarea lui la marile in- 

"terese generale şi de stat. Rolul şi funcțiunea lor autorul 

ari „ipocrizia claselor 

le vede. numai ca mijloace. prin c 
melor vieţii“. 

„Religie, artă, ştiinţă, educaţie, organizaţie politică“ 

: totul e „putred, “totul 
e falș, căci toate: lucrează „pentru 

“unul și acelaş scop: menţinerea. privilegiilor « claselor stă- 

“pânitoare' , 

Ca director al unui „Seminar pedagogic universitar“ , 

tul viitorilor educatori ai claselor 

unde se formează spiri 

cârmuitoare, 
este : cu deosebire interesantă eşirea D-lui 

C. Dimitrescu-lași 
în contra idealurilor sociale ale edu- 

caţiei. Arta, zice d-sa, pervertită de ipocrizia dominantă, | 

trebue să ameţească spiritele cu idealuri în cari să se apo- 

ieozeze abnegaţia, > sentimentul datoriei, respectul puteri- 

„ior „constituite. Sistemul pedagogic trebue să consiste în 

"dreptul maselor
 populare pentru supunere şi ascultare; 

„disciplina sociălă cere câ masele să fie guvernabile, 
edu- 

„cația, trebue să-și facă datoria, pregătindu-le în acest 

“Sens - „. . 

“e . , 

. . - 

Rândul de le puncte de suspensie aparţine citatului. Spun 

eva. Ele sunt mimica stilului. 

__ ra natural câ astfel de concluzii îndrăzneţe să stâr- | 

nească, "entuziasmul . presei ameţite de idei şi tendinţe 

; 

revoluţionare şi anarhice. 

Dar nu 'şi asuprâ 
acestor efecte vreau să insist, “adău- 

tocmai aceste efecte 

“şi punctele e 

deşi, în fond,
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J y | mă îngrijiau mai mult la analiza. şi combaterea. articolu- - | lui, nici asupra spiritului în care îndrumează mentalitatea - tinerimii una din: cele două Universităţi ale țării. „Stu- dentul“, așa cum s'a văzut că-l înţelege țărănimea în răs- coalele din 1907,. să fie oare concretizarea halucinatorie a Sistemului de gândiri anarhice profesate oficial de pe: - o catedră universitară? -. : „ Las aplicăţiile principiului, şi subliniez ideea lui esen- țială, nu ca să o: combat, căci argumentaţia sistematică „ nu are ce combate acolo unde nu se găsește nici un fond - filosofic, ci ca să-l prezint mai precis, înlăturând nebu- -- lozitatea ce-i ascunde chipul plin de contraziceri şi noni sensuri, Se ” 
Am întitulat acest articol polemic, în care anulizam, - în 13 pagini de revistă, ideile morale ale lui Coco Dimi-- - trescu: Anarhismul "ex catedra“ în România. Mă aşteptam la un: răspuns. Coco spunea la toţi din ““Jurul lui că-mi va răspunde, : . . , Critica mea, obiectivă, dar necruțătoare, a trebuit, de—: * Sigur, să-l impresioneze. Ea a avut. darul: să preci- zeze linia de demarcaţie a două tabere, cu tendinţe sd- ciale politice opuse. A. tupt vălul care acoperia acţiunea: de subminare dusă de spiritul anarhic, sub diferite for-- ş me,, în', mentalitatea epocei noastre, fără să se: bage de - seamă, fără, să se dea alarma. Îmi amintesc de explozia de simpatie a solidarităţii din: "tabăra prietenilor, . m primit: scrisori cari aplaudau stri- 7 

gătul de alarmă, ce eşia, din tonul, de altfel plin de obiec- .. tivitate filosofică, al articolului meu. 
- "O astfel de scrisoare mi-a. venit dela, venerabilul: GG Cantacuzino, şeful partidului conservator. | Cu data, de 2 Iulie 1909, el îmi serie din Floreşti. . . “Am cetit cu o deosebită plăcere” remarcabilul Dom- niei-voastre articol întitulat „„Anarhismul '<ex catedra» în. România“, /



Amintiri » aa 
PI NI N 

  

“ getare criminală“ . 

- munţat ţării ca pe. unul ce, di   
„„osanale al presei de e 

-. pentru el, vocea discor 

a triumfului. 

răspundă cu mutră; 

, 

„C a ee arătate-de Domnia-voastră într "însul sunt de.ne- 

a ut. Şi o ţară, în care fapte de asemenea natură se pe- 

c, se află pe un povârniș care o poate duce la abis. 

Și adauga. că e o „datorie a se pune stavilă puternică , 

un or asemenea elucubraţiuni, şi de a feri tinerele noastre 

4 teoriilor nesănă- 
seneraţiuni de contagiunea morbidă 

oase menite a le otrăvi sufletele nevinovate cu o precu- 

Dela Coco nici un semn, , de nici un fel. Aşteptam mereu 

răspunsul trâmbițat. printre prietenii lui. 

Intre timp.se întâmplă însă ceva, care. m'a pus în mare 

încurcătură. | 

Am fost numit membru în o comisie de &xamen'de ca- 

pacitate care trebuia să lucreze sub preşedinţia lui Coco. 

Prima mea mișcare â fost să refuz. Să-mi dau demisia. 

Mă gândiam să nu am neplăceri. Mă gândiam la mutra 

d va da întâi ochii cucel ce Pa de-. 

n jocurile de conducere ale 

atâtor instituţii publice, împinge, cu sofisme periculoase, 

le. In corul de 

“sufletele pe povârnișul destrăbălării mo
ra 

extrema stângă, eu voiu fi, astfel, 

dantă care îi strică armonia fericită 

' U 

Totuşi, nu m'am retras din coăisiune- 

m. “Pie ce-o fi. 

Nu face nimic, îmi zicea 

la vorbe, cu vorbe; 

dau demisia. „din 
comisie, 

acră ce va face,. cân 

La mutră, voiu 

la gest, cu gest. 

ea va fi 

“Şi, de va trebui să-mi 

motivată de ceva vizibil 

"Şi ce-a fost la întâlnirea „oastră? Ce s'a intârplăt? 

“Surpriza unei strălucite figuri de echilibristică,
 cu totul 

neașteptate.
 Doar nu Ia sărutat. “cân

d m'a văzut. 

Eu care mă dusese înărmat, până
n dinţi, cu tot felul 

e atitudini dusșmă- 

de replici. pătă
ioase, pentru ori ce fel d 

- 

>
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noase, am rămas lipsit de orice replică ia o atitudine de: o prietenie neprevăzută. e a „Nici o vorbă de articolul meu apărut, nici o vorbă de... răspunsul lui proectat. Nici o schimbare în felul rapor-- . „burilor noastre. Ba s'a, produs o schimbare: S'a accentuat „0 afabilitate cu totul surprinzătoare. Coco a căutat să-mi arate, ca niciodată înainte, o simpatie caldă, plină de aten:. țiuni măgulitoare, In orele de lucru la el acasă, găsia timp: de spovedanii intime, mi se plângea de intrigile ce se ţes, de unii și de alţii, în jurul lui. 
, Il ascultam nedumirit, dar cu interes şi aproape cu în-- duioşare — o înduioşare controlată involuntar de gândul. 

mintale nestăpânite, . .! ij 

„Ce putea să fie? | | 5 

„» Inceirări de captație? Abilitate diplomatică? -Echiti- bristică de salturi mortale între situaţii logice ingonci-- 
labile? ee 

frământat de întrebări nelămurite şi înlănţuit de rezerve: 

A LI A j 3 pa 
Personal, între mine și el se contura cazul unei pro- „bleme morale, pline de răspunderi. Aa | „Aş fi- preferat un răspuns categoric, plin . de îndrăz-- 

e 
dâncă: Anarhismul „ex. catedra“ în' România. 

Aceasta n'a, făcut-o cel. care, deși ateu, a putut fi pro-” fesor la un Seminar de preoți creştini... 7 
Ti plăcea mai bine să sboare în balonul echivocului, în-' găduit de indiferența inconştienței publice, cârmuind. cu- . - rentele distrugerii, cu zâmbiri afectuoase, către așezările: „ţintite a fi distruse. 

/ De 

neaţă sfidare fățişă, ori 'de pocăită convertire înţeleaptă, | la articolul imeu de gravă obiectivitate şi de credinţă. a-- -
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> "AMINTIRI DIN TIMPUL | 

“INSPECTORATULUI 
ȘCOLAR . 

| 1. o anchetă. a | i | 

| 2. Amintiri, despre 

i 3. Rezultatul unei îns 

Tecdor Costescu. 

pecţii. Un caz instructiv. 

ă
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1 

Nu. prea îmi plăcea să mă duc în anchete, “ca, inspector” 

şcolar. Imi plăcea mai m mult să. vizitez; şcolile, ca să văz- 

, modul de predare și de educare al profesorilor, In legă- 

==. tură, cu celg observate, țineam apoi, cu ei, conferinţe di- 

dactice, cu caracter mai general. Asta cadra mai mult cu' 

profesiunea mea universitară de _profesor de pedagogie. | 

„ Dar, fireşte, nu puteari fi scutit cu desăvârşire nici de: 

. sarcina de a face unele: anchete, în chestii mai delicate. 

De una din ele mi-adue aminte, caracteristică prin 

obiectul ei şi, mai ales, prin sfârşitul ei hazliu. 

Ministru al Instrucţiei era atunci Take Jonescu, şi se- 

cretar general, fostul meu prieten Virgil Arion. Zic fostul,. 

fiinâcă, mai târziu, pe când. era, președinte al Ligii Cul-: 

_turale, am avut de luptat. în contra. lvi împreună cu Xe-: 

atibilă cu directivele - 

| „nopol, pentru atitudinea lui incomp 

- principiale specifice ale „Ligii pentru unitatea culturală 

a tuturor Românilor“, atitudine care s'a accentuat după 

intrarea României 
în răsboiul pentru întregirea Neamului. 

m însă buni 

ând eram inspector şcolar, era 

„“Pe vremea. câ 

prieteni, ca, şi pe vremea cână eram colegi; studenți ia. 

aceeași facultate 2 "Universităţii. din. București.“ 

' Primesc. dela Minister însărcinarea să. fac o anchetă. 

la Târgul-Jiu, de unde curgeau plângeri în contra. direc-- 

N
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torului gimnaziului de acolo că bate, în moa barbar, Școlarii. 
+ Mă duc. Şi nu mi-a fost greu să-mi: fac, pe deplin și „ documentat, convingerea, că plângerile erau întemeiate. „O dovadă — un fel de corpus delioți am găsit-o chiar “în cancelarie, în dulapurile ce erau destinate a servi de „bibliotecă, a şcolii. | a a Se Acolo, în locul cărţilor ce nu se prea vedeau, ce am găsit? . | | Nuelele cu cari directorul bătea elevii. Destul de multe “Și de variate în grosime şi lungime. , Pentru fiecare vină, se alegea o nuia, potrivită, după “mărimea ei, cu mărimea vinei. , 
Intre ele, cea mai mare și mai groasă, purta şi un-nu- “me, numele. celui mai blând educator a] copiilor, numele -„- unui mare pedagog, popular și în sfera învăţătorimii și ” profesorimii noastre, — nurnele. lui Pestalozzi. „„Pesta- „ lozzi“ era groaza copiilor dela. gimnaziul din Târgul-Jiu. Când auziâu 'copiii pe director poruncină servitorului: „ar Adu-mi pe „Pestalozzi“; ori când îl vedeau pe director "venind cu el în mână, înlemniau. Cel vinovat se simţia ca __ “4usla eşafod. .: 

i 

bilirea vinovăţiei directorului şi pentru necesitatea de a-l „amenda“ întrun chip şi fel oarecare, _ n. Dar faptul batjocoririi unui nume slăvit al'celui mai
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a AM făcut, fireşte, un raport fulgerător de indignare. 

Dar pe atunci era epoca înfloritoare a „democraţiei : , 

când cuvântul hotăritor îl avea, electoral“. 
| 

Marele elector al ținutului Gorj, însoţit de argumentuL. 

prezenţei unui mare număr ae colaboratori ş şi de alegători 

fruntași, a, încovoiat voinţa Ministrului. 

Prevedeam rezultatul ăsta, din mementul când i-am. 

prezentat” raportul. - 

„— Ei, cum stă- ancheta, ma intrebat ministrul. 

— Plângerea în contra directorului e întemeiată: 

Take s'a uitat lung la mine, cu o. privire învolburată. : 

or: preocupări ce-l făcea să nu prea. 

parcă. de o ceaţă a un 

_vază bine. şi chiar... să mauză bine. 

— Eşti sigur?, m'a întrebat într'o doară, cu gândul. 

a aiurea, distrat. 

— Da, mai mult: decât sigur. 

| în raport. . Ă 

po Sa uitat repede, fără să citeas 

— Bine. Lasă-l aici. 

Cână am eşit dela el, cu Vi 

, convorbire, acesta îmi spuse, în 

= roul lui: 

-__ Se vede că e susținut de cineva. 

Veţi vedea cele arătate- 

că pe foile raportului. 

rgil Arion, care asistase la... 

şoaptă, mergând spre | pi-- 

a 

Aşa, a fost. | 

Nu-mi aduc aminte; dacă directorul a primit măcar un 

ul lui, neclintit, 
! 

avertisment. Cred că nu. A rămas la loc 
ţiune oarecare. 

şi aproape încurajat, prin lipsa de o sanc 

Tare pe poziţie, Girectorul a me 

Ba încă și-a perfecţionat
. sistem 

TS mai aparte. 

ul, complectând numă-: 

mai mare decât a lui Pestalozzi. 

a DR adevăr, ca răspuns, Ja, raportul meu, ştiind că şi eu,. 

"ca profesor de Pedagogie la Universitate, 
reprezintam,. 

la. 

"noi, ceva din ramura de îndeletniciri, 
alui Pestalozzi, m

i-a. 

- făcut cinstez, în  parțialitatea 
lui de. bun român, să nu-. 

+ 

s



318 Ion Găvănescul 
    

  

decât a lui Pestalozzi, cu numele meu: Găvănescul. Groaza, cea' mare a copiilor. trecuşe acum dela numele unui pedagog străin la numele “unuia român. 

Isprava directorului s'a aflat cu repeziciunea unei sur- prinzătoare sfidări -a autorităţii. o | A fost trimis Dr, Istrate să constate îndrăzneala. Revolta Ministrului n'a mai putut fi înfrântă. Directorul şi-a primit, pedeapsa.



  

  

“ plângeri pentru. asprime 

„distracţie, şi, la nevoe, câte-o urec 

de, nepărtinitoare “cârmuire, 

ordinei. 

îei de teroare, dar era teroarea. re 

ei, bine justificată, şi.cu 
rezultate vi 

7 

AMINTIRI DESPRE 2 TEODOR: COSTESCU: 

Pe când era. director la. Liceul! din: Severin, Teodor” 

Costescu, se: “primiau “la Ministerul. Instrucţivi mereu: 

a lui. în. conducerea şcolii. 

Am fost trimis să fac anchetă. 

Am constatat că, în adevăr, directorul era. un om de” 

„mână forte“, “dar severitatea lui era totdeauna la locul 

izibile pentru înte- 

meierea, uinei. discipline exemplare:. 

Şi autoritatea lui straşnică nu şi-o stabilia numai prin. 

mijloace, penale, ca aresturi, carceră, opriri dela câte o 

neală. părintească,
 înso- 

cuvinte de mustrâre, ci mai 

de neddormită supraveghere, 

'dojenind şi pedepsind, fără. 

ură pe orice elev vinovat, chiar: 

nui politician influent, şi lău-: 

icărui elev,. 

ţită de explozia revoltei, în 

ales prin un. întreg regim 

excepţie şi cu, aceeași. măsu 

dacă, ar fi fost copilul vru 

dând, iarăşi, deopotrivă 
purtărea pună a ori 

boer, de ţăran or de servitor. 

indiferent dacă era fiu de 

Nu -avea, înaintea "ochilor 
lui. alt criteriu, aplicat fără 

șovăire, decât meritul, silinţa Ja îhvăgătură, respectul 

pândit, e “drept, poate, un 

Energia lui  notnăupleca
tă a, răs 

gulei ș şi Vegii egale pen.
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tra toţi, teroarea dreptăţii şi, întru câtva, şi acea teroare - 
specifică a lui fiat justitia, pereat mundus.. = | 

Pentru acțiunea, lui educativă, !am lăudat, în loc să-l: 
mustru, cum s'ar-fi aşteptat dușmanii; şi, recunoscân- 
du-i bunele rezultate ale procedării. lui, căutam, în con- 
“vorbiri - particulare, să precizez raţiunea pedagogică a 
normelor de conducere. - - ă 

« Asta o făceam cu drag, că vedeara: limpezimea  spiritu- 
“lui, bunele intenţii, dreapta judecată, în- alegerea mijloa- 
“celor şi în fixarea scopului. 

Teodor Costescu, pentru carâcterul lui notărit şi cin- 
stit, îmi devenise simpatic. Şi când mă mai duceam în - 
inspecție pela Liceul lui, îl tratam, cu o deosebită afec- 
“iune. 

Odată, fiind cu el în curtea, școlii, mă făceam că. mă: suit în toate părţile să caut ceva, 
— Ce voiţi să vedeţi, Domnule Inspector? , — Caut să; văz unde ai instalat „Spânzurătorile, îi spu- 

"neam râzând. . ae 
Ii ziceam prieteneşte, intim, Stemandov, pe atunci omul zilei în politica statului vecin dela Sud, 

"Treptat, toată lumea a trebuit să recunoască şi să ad- mire calităţile remarcabile ale acestui om, care era un 
necunoscut înainte de : a fi Director al. Liceului din T- “Severin. * : 
„Sa distins şi s'a făcut celebru | prin mâritele lui ca. di rector al Liceului. Şi multă vreme, când se vorbia de el, înainte de a se ilustra -ca, om politic, prin activitatea lui de admirabil administrator. a] intereselor. publice de tot felul, în oraşul şi judeţul lui,-i se adăuga la nume, ca un . titlu de recunoaștere şi identificare: i — Costescu, fostul director. al Liceului din m, Severin. 

- ii e 
*



  
"Si cână se întâmpla să ne întâlnim, 
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Valoarea. morală a caracterului - lui 'Teodor Costescu 

:S'a confirmat şi verificat mai târziu, treptat, în toate ma- 

nifestările lui în viaţa publică. | 

“Muncitor, întreprinzător, neobosit, urmărind mereu bi- 

mele obştesc, 'a lăsat după el numai amintiri de fapte” 

“bune. | - i 

„+ Din Vânjuleţ,-un , sătişor lângă Severin, a făcut un sat 

„model, înzestrându-l cu. şcoli speciale apreciate. 

In 'Turnu-Severin, “prin ostenelile şi stăruințele lui, a 

făcut să se ridice un teatru, o bibliotecă şi alte monumente! 

frumoase de cultură. 

Numele lui a rămas pentru toată lumea, nu numai din 

orașul şi judeţul lui, numele unui om de bine, de muncă 

cinstită, devotată, şi „de jerită pentru interesele obşteşti. 

Raporturile “noastre, după ce el a incetat de a fi direc- 

tor de liceu, iar eu inspector şcolar, au devenit, fireşte, 

mai rare. Dar. tot ne căutam sufletește unul -pe altul. 

cum a fost odată la: 

Constanţa, nu ştiam cum să facem ca : să fim cât n mai des, 

mai nedespărțiţi, împreună. | 

Asta a fost în o vacanţă ae vară, la băile dela Con- 

stanţa; unde hotărîrăm să luăm regulat dejunul împre- 

ună. In restul zilei eu eram prins mai ales cu redactarea 

unuia din volumele de Istorie Universală pentru cursul 

secundar. . - . 

Din convorbirile noastre din timpul mesei, Costescu şi 

distinsa lui soţie, îmi aduceau aminte şi făceau haz de o 

vorbă ce le-am spus-0 “la amândoi, când discutau asupra 

felului de educaţie ce credeau că trebue'să dea copiilor 

lor. 

- Nu se prea înțelegeau. Și au făcut apel la părerea mea. 

 — Câţi copii aveţi, i-am întrebat eu, făcându-mă că 

nu ştiu. 

— Ei, copii n'avem încă...
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-— Apoi, faceţi mai întâiu un copil, şi „apoi să discutați 
şi să-mi cereți şi părerea mea. 

Dar când mi-a dovedit Costescu, cu toată disereţia, „ 
adâncimea fondului de omenie şi de bunătate a inimei. 
lui „a fost în o. împrejurare care-a însemnat un moment. - 
greu în viaţa mea. 

In anul 1925, luna Mai, mi sa întâmplat un accident. 
Serios la Severin, unde mă dusesem pentru un proces la. 

Jurați.. 

Toată. lumea, în frunte cu cel mai bun doctor din Se- 

> 

verin, priveau în acel accident un caz foarte Brav, cu 
urmări fatale pentru restul vieţii. - 

- Doctorul, mi-a prescris șederea, în pat, în desăvârşită. 
“linişte, pentru multă, vreme, . A 

2. Bram în gazdă la o familie de Greci amabili,. îndatori- 
-.tori, plini de toate atenţiile. "Totuşi, eu și soția, mea, care: 

m'a, îngrijit, ca totdeauna, cu un devotament de înger, ne 
simţiam Jenaţi să rămânem cine ştie cât timp la nişte: 
străini. De plecat acasă, la Iaşi, era, cu desăvârşire exclus. 
Nici chiar ' până la Timişoara, unde locuia atunci fratele 
“meu, Generalul Găvănescul, nu era cu putinţă să ne du- 
“cem, deşi era mult mai aproape ds Severin: decât Iașii.. 

- Ne aflam în o mare încurcătură. 
In aceste grele împrejurări, mă . „pomenesc, în o zi, cu 

„O.vizită a lui Teodor Costescu. 
„JIPam primit bucuros, ca pe un vechiu prieten dorit. 

- Vizitele,. după, cerinţele” doctorului, câna. nu se puteau 
“evita, ceeace ar fi fost. de recomandat, trebuiau să fie-: 
„cât se „poate - mai scurte. DR a 
După câteva cuvinte de introducere, văz pe Costescu: 

că- deschide O servietă ' şi scoate din ea 'mai multe foto-: 
„grafii mări. „Mai toate veprezentau o casă: din mai multe. 
„aspecte, și împrejurimele” ei. a 

Ma întrebat dacă îmi place. : Rae: 

o



—
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i Severin.” 

“nu vă deranjeze cu nimic, d 

. -proape, ca să rostească totul. 
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— Da. Casa e-un fel de vilă sau castel, în frumos stil 

românesc. A cui este? ' 

— A mea. | MR 

„.—-Te felicit. De , 

— Naţi dori s'0 vedeţi? E aproape, foarte aproape de 

N 

— Mi-ar plăcea, firește. Dar i n'am voe să mă mişe din-- 

pat. .. 
—0! No « să fie greu. Te luăm pe sus din pat, te aşe- 

zăm în automobil, şi maşina va merge încet, foarte încet, 

să nu simţiţi nici cel mai mic sdruncin: Drumul n'o să 

dureze mult, şi odată acolo, dacă .v'a plăcut casa, ne-aţi 

face o deosebită cinste şi o nespus de mare plăcere. mie 

şi soţiei mele, dacă aţi voi să rămâneţi în casa noastră, 

tot timpul cât aveţi nevoe de repaus $ şi linişte, după reco- 

mandarea doctorului, care îmi este bun prieten. Nu vă 

Veţi avea toate îngrijirile unei gos- 

fi foarțe rar vizibili. ca să 

eși vor fi totdeauna pe a-. 

“va deranja nimeni. 

“podării, ai căror stăpâni vor 

Eram mișcat. Ezitam. 

— Vă rugăm: şi eu şi soția mea, să nu ne refuzaţi. Am 

“şi vorbit cu aoctorul, care a consimţit, cu anumite con- 

-diţii, pe cari le vom îndeplini cu sfinţenie, ca să nu aveţi 

-cel mai mic prilej de oboseală sau deranjament. „. 

Pentru situaţia, mea, nu era altă ieşire. Omul ăsta era 

un adevărat trimis al lui Dumnezeu. 

Am primit, cu sufletul -plin de un sentiment greu de 

definit şi de numit. Era în el ceva din taina nepătrunsă 

a destinului. 

Am fost dus,aşa cum promisese Costescu, pe nesimţite, 

1a Vânjuleţul lui, în vila lui turnată în poezia stilului 

Jomânesc, tu cerdacuri, în o curte gospodărească şi cu o 

grădină cu tot felul de pomi rocitori. 

Ar stat acolo o lună întreagă, odihnindu- mă, întins,
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adesea, în un' scaun-fotel lung, chaise- longue, pe care îl. așezaseră în o verandă cu geamuri, ce da în grădină. 
„In tot timpul gederei mele în casa lui ospitalieră, nu. . = N - y . . . i. ştiu dacă Yam văzut pe Costescu de două-trei ori. Se ţi nea strict de consemnul ordonat: de doctor, să nu mă obo- | sească nimeni cu vizite şi convorbiri. | . „Acestui regim, rânduit parcă de o putere providenţială, se datoreşte, în mare parte, că urmările accidentului meu,.: „onsiderate! ca fatale, au putut fi treptat atenuate ŞI, ” în cele din urmă, definitiv îndepărtate, 

„Când am plecat din Vânjuleţ, am comandat la şcoala. . 
de meserii, întemeiată acolo de Costescu, un chaise-longu2 la fel cu cel pe care şezusem întins la odihnă în veranda. : Sai 2 „qi . A esa: despre grădină a casei. L'am luat cu mine, şi mă servesc, şi azi de el: - 

1 , . - ! 

“-. Inainte de a părăsi Severinul, Costescu a ţinut să fixeze - în o . fotografie amintirea şederii noastre în gospodăria - lor prietenească. | | i | Am fost fotografiaţi amânăoi cu soțiile, noi doi la-mij- loc, Doamnele de:o parte şi de alta, lângă noi. Mă uit adesea cu' sufletul în lacrămi 'la -această amințire plină. de tristeţe. Din cei patru, n'a rămas azi decât unul să. poarte sarcina vieţii, tot mai grea, prin singurătatea apa- "-sătoare ce o înconjoară. 
Dec. 1943,. . .



  

III. 

REZULTATUL UNEI INSPECȚII. — UN CAZ 

INSTRUCTIV. ! a 

Din timpul inspectoratului meu, îmi vine în minte un . 

caz, care merită să fie cunoscut. 

Se pot scoate din el două învăţăminte. 

| Unul, că instinctul, să-i zic, în general, al bunului simţ 

“si dreptei judecăţi, călăuzeşte în toate direcţiile vieţii 

practice, pe calea cea justă, care duce la ținta hotărită a 

- „unei îndeletniciri speciale. 

Al doilea, că aptitudinile cele mai remarcabile în anu- . 

„mite îndeletniciri intelectuale, ştiinţifice, artistice, de ori- 

- ce specialitate, nu pot asigura nimănui o justă înţelegere 

a problemelor din. o sferă, de preocupări speciale străine 

de sfera propriei sale specialităţi, — fără o prealabilă . 

orientare sau fără, o întâmplătoare intuiție de origine 

instinctuală. 

Am dat odată, “întâmplător, 'în inspecţiile mele, la,. li- 

ceul din Craiova, de un profesor de. matematici, care m'a 

uimit prin admirabila lui procedare educativă în „predarea 

obiectelor catedrei sale. . 

Am asistat la o lecţie de geometrie. Fără să se dea jos: 

depe catedră, a chemat un elev şi i-a spus să facă .o 

figură geometrică. I-a dictat să scrie datele necesare 

25



7 

'"-.. plinea în mod, surprinzător de dibaciu. | | i - „Nu mi-aduc, acum, precis, aminte, dacă am'consemnat “constatarea şi mulţumirea mea în vre-un raport scris. Dar impresia şi mirarea, că om de. meserie al-știinţei şi 

i! 
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pentru „demonstrarea unei teorerae, Şi, prin întrebări, Va “tăcut să ajungă singur, sau cu ajutorul clasei, la „ceeace era de demonstrat“, 
Şi tot aşa, la altă clasă, la o lecţie de aritmetică sau de algebră. . . 

anume educaţia inteligenţei, la 
se pretează în primul rând, ad- „mirabil. In instituţia; pedagogică universitară dela Iaşi, Organizată și condusă de mine, destina tesionale a viitorilor profesori, se căuta, prin mijloace 

cația sentimentului. și a 

tă pregătirii pro- . 

! 

artei pedagogice, „am spus-o prietenilor: Şi colegilor de - - - „inspectorat, pe cari i-am întâlnit, după întoarcerea dela Craiova. Intre aceștia, mi se pare că era și Meissner. ,



      

e
 
a
 

y. 

"aibă plăcerea. de a fac 
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Nu .mult după aceasta, lipsind. câtva timp din Bucu- 

reşti, când am revenit, am aflat, din cancelaria Inspec- : 

toratului de un .caz, care ar putea servi ca exemplificare. 

al punctului al doilea din învăţămintele puse, la, inceput, 

ca urmări ale. inspecției “mele dela Craiova. . 

Un coleg de inspectorat, om de mare competință- ştiin- 

ţifică, de altfel, a făcut şi el o inspecţie la Jiceuli diri 

“Craiova, şi a asistat și la lecţiile. minunatului profesor de 

matematici. 

Pentru el, procedarea. acestui admirabil artist al edu- 

«caţiei intelectuale, a fost o surpriză, de altă natură, de- . 

"cât a mea, 

A rămas indigriat, revoltat! şi cum s'a întors Ja Bucu- 

rești, aşezându- se la masă, hotărit să-și scrie raportul 

lui 46 aspră dojană în contra profesorului de matema-: 

-tici dela, liceul Gin Craiova, îndată ce-a intrat în cance- 

larie primul coleg, și- -a întrerupt scrisul ca să-şi poves- 

tească -revolta. -- . 

Bra un om in ă de nervi, sincer, expansiv, energic. Ii 

plăcea să vorbească și vorbea mult, cu accente tari de . 

convingere. Tuna şi fulgera în contra profesorului, ca să 

e și asupra altora impresia revol- 

tei lui. : 

— 'Inchipuiţi- -v 

mici mu se dă jos depe catedră, 

la tablă, lecţia ce vrea să dea elevilor. Inchi- 

puiţi-vă, chiamă pe un elev, apoi pe altul, ca să demon- 

'streze ei la tablă teorema ce venia la rând. Apoi, dacă 

clevii ar fi în stare să explice ei singuri lecţia, ce li se qă, 

-ce nevoe mai e de profesor? 

Şi, pe tema asta, un potop de consideraţii acuzatoare. 

In timpul ăsta, după cum: mi s'a spus, s'a întâmplat 

să intre, un inspector, bun cunoscător în ale pedagogiei 

:şi şcoalei,: Meissner. 

Auzind despre ce este vorba, şi văzând că colegul lui, 

ă un dascăl de matematici, care, de lene, 

ca să ia creta în mână 

să explice,
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. | revoltat, era gata să facă chiar un raport în contra aces -. tui dascăl „leneş“, l-a, oprit. , 
1 — Stai, frate, că omul acela nu-i tocmai aşa de vi- novat, cum spui Domnia ta. După cum arăţi Domnia, ta. 

  —— 

că proceda, în facerea lecţiei 48 matematici, apoi, dă-mi voe să spun că nu proceda rău, deloc. Tocmai aşa trebue. - Să procedeze pentru captivarea atenţiei şi stimularea in- teligenţei. Aşa învăţăm noi, în pedagogie. : , Atunci, unii din ei, şi-au adus aminte că tot așa am Spus şi eu, lăudând' tocmai pe bietul profesor eminent, condamnat, ca „leneş“, pentru metoda lui excelentă. Inspectorul,. gata să-şi scrie raportul, a rămas mirat. - Dar, om de bun simț, a pus tocul jos, şi-a strâns. hârtiile, - „ca .să se mai gândească, N E Şi s'a gândit, până s'a convins că ar face o adevărată. „gafă“ profesională, ca inspector Școlar,;. dacă s'ar încă=-. păţâna în impresiile lui, 
Şi n'a mai făcut raportul. 

.
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- AMINTIRI DIN „CENCETĂŞIE“. ! Ş 

".Dela „Cercetăşie“, -care, în Iaşi, a fost organizată şi 

condusă de mine, înainte şi în timpul războiului, până. 

am -plecat la Paris, cu echipa universitară de propagandă, 

am multe amintiri. Am expus câteva din-ele în o cu- 

vântare ţinută la Teatrul Naţional, la un festival organi- 

“zat de cohorta cercetăşească a Şcoalei Normale „V. Lupu“. 

Titlul conferinţei era: Amintiri din vechea Cercetăşie și 

sugestii pentru cea nouă. Reproduc din ea, ca însemnare 

a acţiunii mele în această direcţie. . 

Văd sala Teatrului, plină de tineret, spuneam atunci, 

începând dela copiii de școală de diferite grade, până la 

dragii mei studenţi universitari. Mă bucur de această 

asistenţă plină de avânt tineresc, ce inspiră nădejde în 

viitorul ţării şi însufleţire celui ce vă vorbeşte. 

Când a venit, în numele cohortei cercetăşești. a Şcoalei 

Normale „Vasile Lupu“, să mi se propună să vorbesc la 

acest festival, s'au răscolit în mine sentimente mai puter- 

nice decât greutăţile covârșitoare ale ocupaţiilor mele pro- 

fesionale. Mi s'a adus aminte că am fost președintele Aso- 

ciaţiei cercetășeşti, în prima ei formaţie. 
cu 

Ceeace m'a .atras, dela început, către această organiza- 

ţie de suflete tinere, a fost că găsiam în ea unele preocu- 

pări ale mele de educaţie, în special ceva original: acea 

cu toate silinţele mele de a o intro-



„atâtea, situații noui, Şi care cere'o aplicaţie necontenită a ideii de a fi „gata oricând“ să primești surprizele vieţii. + O admirabilă şcoală a voinţii, a caracterului, a persona- Mtăţii | | DE a „Acestea m'au atras. Şi în felul cum a fost organizată la .. „NOI şi în toată ţara Cercetășia, înainte de răsboiu, rostul ei s'a desfășurat normal, căutând să îndeplinească condi- țiunile de viață ale timpului, în toată plinătatea, lor. 

"agitate ale vieţii noastre naţionale, | . Este vorba de acel mare moment istoric din timpul răs- . 

răsind capitala țării, au trebuit să vină și să se aşeze în Iași, Regele, Regina, „toată familia “regală, Buvernul, par- lamentul şi. toate autorităţile; când fosta capitală a Mol-" "dovei,. devenită, capitala ! României, reprezenta inima - “strânsă de „durere. în. care! se „acumula toată: energia 

. 

, „Reamului., Sa ” ,
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„viziile casei. A doua. zi, a treia, a 
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- Era, firesc ca tinerimea. din părțile cutropite de duș- 

mani să vină în partea liberă a ţării, să prefere mai re- 

pede moartea, decât să cadă în mâna dușmanului şi să fie 

întrebuințată, ca de obiceiu, la 'unele servicii în contra ță- 

rii lor... | Da E: 

Atunci tinerimea a venit rând pe rând în Moldova, 

mai ales în Iaşi. Sa | | 

'Aceia dintre tineri, cari erau cercetași, ştiau că, venind 

aici, nu sunt străini, că au o gazdă, o adresă, o ţintă. Abia 

ajunși, cum se zice, „cu traista, în băț“, sărmanii tineri, . 

după drumuri grele, îndelungate, periculoase, rupți de obo- 

seală, întrebau unde-i sediul cercetăşiei din Iași. Sediul * 

cercetășiei era în' localul Seminarului Pedagogic Univer- 

sitar. In ziua. întâia ne-am pomenit cu doi-trei cercetași, 

istoviţi și flămânzi. : 

“I-am primit, le-am dat .0 sală de clâsă — devenită în 

urmă sala laboratorului, de lângă cancelaria instituţiei. 

Sau culcat pe bănci. Le-am dat de mâncare ceva din pro- 

patra zi, au început să 

vină tot mai mulți şi, neîncăpând în acea primă sală, le-am 

i, aşternându-le pe jos 
pus la dispoziţie alte săli mai mari 

straturi de pae pe care să se culce. | | 

Dar tot. înmulțindu-se numărul cercetaşilor refugiaţi și 

intrână cu toţii, împreună cu mai toți tinerii, în organi- 

-zaţia cercetășească din Iași, această organizaţie a sporit 

în mod uriaş. Merindele gospodăriei mele nu mai erau su- 

ficiente. S'a organizat o cantină. ” 

În curând s'a stabilit în Iași şi coman 

din comitetul central: al Cercetăşiei. 

7 

Qaamentul superior, 

cu membri 
| | . 

'Timpuri grele pentru ţară şi glorioase pentru Cercetă- 

şie! Vrăjmaşul înainta. Toată funcţionărimea: dela poștă, 

dela telegraf, dela autorităţi, era mobilizată. Răniţii. 

aduşi depe câmpul de luptă, se înmulţiau. Spitalele nu 
ÎN 

mai dovedeau.
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“Cercetașii atunci au făcut toate serviciile publice lip-, site de'slujbaşi: au fost curieri telegrafici, curieri poştali, au manipulat telegrame, au făcut servicii sanitare în spi-- „„ tale, ete. Erau ceruţi şi chemaţi la toate autorităţile, în-- ceplinind însărcinările de agenţi de legătură între ele. - Fără -ei, nimie nu se făcea. Erau de o extremă necesitate Pentru întreaga noastră viaţă. publică. DE Cercetaşii au făptuit lucruri care merită să fie reținute. - “spre cinstea organizaţiei cercetășești, în general. Nu: mai „vorbesc de sacrificiul vieţii date de' ei acslo unde a fost . nevoe, cum a fost acela aaţ de. reprezentanta: eroismului. femeesc: cercetaşa Ecaterina Teodoroiu, Poate că Dv., cari sunteţi aici, vă amintiţi de muite fapte memorabile din. acea epocă. Ar fi de dorit să se noteze şi să. se transmită amintirea acelei vieţi eroice de sacrificiu. 
„. Deosebit de cele ce se realizau -aici în Iaşi, cercetașii răspundeau la nevoile întregii ţări. Se găsiau cercetași în diferite orașe; formau echipe pela ferme, lucrau terenuri, părţi de moșie, se îngrijeau de animale, de drumuri, de: poduri, etc. Astfel, tot programul din cartea cercetașu- "“lui, cu diferitele lui specialităţi practice, era pus în apli- care.: Pretutindeni se vedeau cercetașii puşi în slujba vie- ţii, ca personalităţi formate sub junghiul nevoii imediate, atât a lor cât şi a naţiunii: Pretutindeni cercetaşii se afir- mau. ca, elemente de :muncă și de producţie al& întregii - noastre ţări. e 

cf “ sa | . / Ă E 

Aceasta a'durat, până! când a. venit un moment mai groaznic, când dușmanul înainta şi nu se ştia unde se va „opri. Sub imboldul acestei. clipe teribile, sa căutat: să "se salveze tezaurele țării, trecându-se dincolo de Prut. „Spre a nu cădea în mâinile duşmanilor. Dar ce erâu tezau- rels materiale, sau fie și artistice, pe lângă acele tezaure 
'de forţe vii, ale sufletelor româneşti, cari, dacă ar fi că-
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zut în mânile aușrmanilcă, a ar fi însemnat cea mai irepa- 

rabilă pierdere? . 

Atunci s'a născut gândul, de care nu ştiu. dacă cineva 

din sală are cunoştinţă, , „L-au. cunoscut puţini, și aceia 

nu. sunt aici de faţă. Intre acei puţini am fost și eu și câţi- “ 

va .din conducătorii superiori ai cercetașilor. Gândul nos-- 

tru. era ca tinerimea, viitorul ţării, nădejdea noastră cea 

-mai scumpă, să fie scăpată, pusă. la adăpost, până când: 

vor trece clipele. teribile, de vifor pustiitor, ale groazni- 

cului răsboiu. 

„Sia intrat atunci în tratative cu căpeteniile militare ru- 

seşti, ce se găseau aici în Iaşi, şi cari au venit la. mine- 

să întrebe de numărul cercetașilor. Numărul cercetașilor” 

“ era mare, dar nu cuprindea toată tinerimea. Iar Ruşii pu- 

neau condițiuni că nu vor primi în hotarele lor decât cer- 

cetași,. decât tinerime supusă disciplinei şi steagului cer- 

- cetășesc, estinându-le un loc de refugiu la Cherson. 

Atunci, deodată, steagul cercetășesc și-a desfășurat fal- 

durile deasupra. întregii tinerimi, devenind ocrotitorul 

binecuvântat al unui moment tragic al vieţii noastre na- 

ţionale. 

Fiindcă se auzișe că această tinerime a.ţării se va aşeza.. 

întrun colţ-al Rusiei, formând acolo oarecum o nouă ţară, 

care avea nevoe, fireşte, de o organizaţie, de o conducere: 

socială, culturală, economică, educativă, câte persoane: 

mâu venit să se înscrie pe lista noastră, 'stăruind să fie: 

trecute în numărul „instructorilor““ „ cu toate că unii din: 

ei abia auziseră- până atunci de cercetăşie! 

A dat Dumnezeu să scăpăm şi de acest vis groaznic, 

să treacă şi acest coşmar sdrobitor al conştiinţei noastre: 

de atunci. ” 

Ne gândim și azi cu infiorare ce ar fi fost, dacă, sub: 

| imboldul acelui'sentiment firesc de grijă pentru: tinerime, 

am fi trecut-o dincolo peste Prut, în terenul câre ascun-- 

cea. în adâncimile lui clocotul erupției revoluţionare, cu: 

4
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„un dezastru mai cumplit decât ce se proecta cu triunghiul a morţii“. - Aa A „Si odată trecută furia pânicei, odată vrăjmașul fixat pe 

fază de relativă: linişte. | 
| : Ce s'a mai întâmplat, în detaliu, după aceea, nu ştiu direct. Trimis, cu Vreo câţiva, colegi, în misiune culturală de propagandă naţională, în Franţa, am pierdut contactul cu viaţa cercetăşească. i - e a 

„e. aici nu se trece“ _. lucrurile au intrat din nou în'o 

a pă - 

„-. După încheerea păcii, Cercetăşia a căutat să-și reia Ă viața. Deşi solicitat, mam mai putut să reiau activitatea * „mea dinainte, în conducerea ei, _ a „ Singurul lucru ce aş putea spune, ain proprie expe- „Tienţă, e că ţara sa arătat recunoscătoare pentru sacrifi- 'Ciul desfăşurat qe cercetași în timpuri de neuitat. | „Aceasta am constatat-o, când am văzut. pe foștii cerce-: ttași venind să ceară dovadă dela noi, că au făcut acest serviciu, ca să poată obţine anumite recunoașteri şi re-" 'compense. DN e DR Ia Nu ştiu dacă alți conducători ai cercetaşilor au dobân- dit şi 6i aceiaşi dreaptă recompensă din partea țării. Cu- nose însă un caz. conereţ Spre a nu pomeni decât unul. — acela al distinsului meu colaborator, Mihail Ionescu, care a'cerut şi el această. favoare, acordată, altora, dar a: închis ochii, tot aşteptând-o, în zadar, să-i sosească. 

Cercetăşie se arată, pe care o salut cu bucurie. 4” i 

p 

» ,
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Dacă mi-aş permite, pe baza experienţei mele, -să dau 

oarecare sugestii niouei Cercetășii, aş începe: mai întâiu. 

cu -una: o' riguroasă alegere a celor cari întră în rându- 

nile ei. E prima condiţie, dela care atârnă multe. Nu nu- 

mărul interesează, ci calitatea, sufletelor cari compun co-: 

horta ori legiunea cercetașilor. 

Cercetăşia, înjghebată pe anumite principii, de viaţă. 

sufletească, se poate considera ca, un organism moral. Și,. 

ca orice organism, ca să poată trăi și ca să poată fi să- 

ă se consolideze trainic pe baza 

principiilor lui de vieață. Numai astfel va putea fi în 

stare de a asimila. nouile elemente intrate în structura lui. 

esa. 
. - ai . . 

Si asimilarea acestor noi elemente se îndeplinește numai. 

dacă se primesc treptat-treptat, nu mulţi deodată, şi dacă. 

la primirea lor se exercită o' alegere serioasă. 

Cine caută numai numărul, este expus să ajungă sigur 

Ja desiluzii. 
: - . . 3 

"Când am organizat cercetăşia în laşi, am fost foarte 

riguros în ce priveşte felul tinerilor admiși ca cercetași. 

Am rezistat până la sfârsit, şi desfășurarea evenimentelor: 

a aovedit că bine am făcut. O spun aceasta azi, ca o 

concluzie a unei experiențe cunoscute şi recunoscute în 

urmă de toţi. 

Pe baza unor ideolog 

imit, în. organizaţia cercetăşiei d 

ăini, căutând să ai 

ii abstracte, cei din București au: 

e acolo, și buni și răi, 

„pr bă an număr căt mai 
şi români şi str 

i 

impresionant. | 

S'au doveâit, în urmă, în sarcina elementelor străine, 

cazuri de excrocherii, de turtişaguri, de spionaj, cari au 

silit comandamentul să recurgă la măsuri energice de pu-: 

rificare, eliminând pe capete din Cercetăşie elementele: 

compromiţătoare. 

A venit atunci 

tral ce stăruise pe lân 
la mine un membru al comitetului cen-- 

gă mine să primesc pe toţi străinii,



„398 Ia Ion Găvănescul Te 
Tg o a -răposatul profesor Murgoci, spunându-mi: „Domnule Gă- o vănescul;.. am: -renit să fac mea culpa. Noi a trebuit să facem trista experiență de a elimina din mijlocul nostru “multe elemente rele, pe care Dv., cu drept cuvânt, n'ați vrut să le primiţi, din capul locului“, "Din această dureroasă experienţă, reiese că, pentru ca îi | ""Organizaţia cercetășească să aibă trăinicie, trebue O rigu- - -roasă, selecţie a elementelor ei. i | 

mai civili. Nu m'aş teme, ba chiar aş dori ca acest spirit -/ militărese 'să meargă cât mai departe. N'am face prin 

școlarii tabere, şi cum se pregătesc pentru ă fi gata, în "orice moment, în caz de războiu.  . - e „Am fi astfel în acord şi cu directivele pe care Ministe- 

Şi nu este destul să 'se Tealizeze- o_militarizare a cer- "cetaşilor,'a tinerimii în genere. Timpul nostru cere o dis- ciplină largă militară a sufletelor. Se impune; să se rea- lizeze soldatul datoriei şi al ordinei sociale, căci fiecare ” epocă are nevoile ei, Și în aceasta de acum suferim de slă- 

. 
, 

y 
« 
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Mă adresez tuturor -cercetaşilor ţării, mu numai celor 

«dinaintea mea, ai “cohortei „Vasile Lupu“. 

-Intrun discurs. ţinut în Cameră, un, deputat “de seamă 

-a accentuat, mâi zilele trecute, grozava situaţie morală & 

iţării: cum țăranul părăseşte 'ogorul, cum este o deban- 

-dadă şi o 'rupere a tuturor legăturilor de. disciplină sufle- “ 

tească în toate păturile, şi cum se legiferează, în fond, 

pentru o ţară care se prăbușește, pentru o ţară care ar 

trebui mai întâiu: xidicată din punct de vedere moral. 

Acest moment al vieţii noastre publice e al idealurilor 

noi, cari se găsesc în parte întrupate în raţiunea de a fi a 

“Cercetăşiei: „gata oricând, pentru țară, pentru jertfă 

Nu vedeţi cum îşi arată clipa istorică chemarea ei? Ce 

auzim în fiecare zi? Ce vedem și ne revoltă pe toţi? Când 

întrun loc, când în altul apar cuiburi de. spionaj; când 

într'un loc, când în altul se descopere câte un complot în 

“contra siguranţei statului şi ţării. . a 

„ Oare în mişcarea nouă a cercetașilor n'ar putea intra: 

“ în combaterea - acestor. idei bolnave? * . 

“Când ne plângem, apoi, de părăsirea: muncii, oare mar 

putea cercetașii să pună în practică acea gimnastică n 

muncii, de care vorbesc în principiile directive ale educa- 

ției, şi care repetă multe din gesturile făcute la cosit, la 

“tăiatul lemnului, etc.? De ce nu sar face aceste mișcări, 

săvârşind chiar gesturile muncii reale? Adică muncind. 

"„chiâr deabineleă, săvârşind, astfel, o gimnastică creatoare 

şi de vigoare personală şi de valori sociale. . 

A Ma E | E N 4 

Au trecut, dragii mei, timpurile idilice, când se făceau 

-sezători vesele şi distractive; au trecut acele vremuri de 

"linişte, de huzur și de fericire. Acum începe o vreme nouă, 

“în care greutăţile de înfruntat se înteţesc şi cer tuturor 

“încordare bărbătească eroică, pentru a ne ridica deasupri:. 

nevoilor. Căci, cum a zis poetul: ,
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Viaţa este luptă grea | 
Şi laşii, se ngrozesc de ea. . 

: Po i : . : 
-. Da, luptă grea este viaţa acum, Doninilor,:şi iubiţi cer- 

" cetași. Da, acum bântue răsboiul zilnic de apărare în: ” contra mizeriei fizice şi morale. Şi de nu vă treziți cu toţii, 
"când prăpastia e aproape, vă veţi trezi. mai târziu în 

fundul ei... a | 
Să realizaţi, ca soldaţi ai muncii, ai datoriei și ai or- , „ dinei, ceeace spune Paul Deroulede, în apologia soldatului „francez: * a | 

Dans la France. que tout divise, 
Quel Francais A-pris pour devise: 
Chacun pour tous, tous pour Petat? 

. Le soldat. . 

Dans nos heures dindifference, _- | 
Qui garde au coeur une esperance.  - ” | .. Que tout heurte et «que rien mabbat? 

pa Se “Le soldat. 
  

“Tradusă liber în graiul şi sentimentul nostru, ea poate „Suna ca un apel, ca o apologie, dacă vreți, pentru cercetaș. 
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i In România noastră Mare, N 
„Când egoismul o sugrumă, - | 

Ce suflet strigă prin graiu şi faptă: 
„Gata oricând“ toți pentru ţară? ... 

 E'cercetaşul!  .? 
In aste vremuri de nepăsare, 

| Cine ridică steagul credinţei, , | | 
Al muncei, jertfei şi vitejiei? . _ 

„BE cercetașul! 
| 
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