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„Wlemoriei fratelui meu Pazăr*,.

O
7

LAMURIRE

De ce public aceste „Amintiri“ ?
In 1931, ajuns la declinul vieţii, mi-a venit gândit:
să aștern pe hârtie, ca o simplă diversiune intelectuală,
întâmplările de „interes omenesc“ din cursul existenţei!
mele. Impărtăşind acest proiect jratelui meu, elnu numai
că mi-l aprobă, dar mă şi sfătui stăruitor să-l pun cât.
mai curând în aplicare. Il ascultai, şi numaidecât înce-.
pui să dapăn, bine înţeles nu fără oarecare teamă de:
nerușita

întreprindetii, firul

dat! Cu cât înnaintam
simțeam

„am
de

mai

tare

prins

în mrejile

lucrat la înjghebarea
care

nu

mă

mai

Ariadnei.

Dar

lucru

ciu-

în descrierea japtelor, cu atât mă.
lor. O iarnă întreagă:

lor cu o însuflețire entuziastă:

credeam

destoinic.

Doi ani mai târziu. în 1933, citindu-i la Paris fra-.
telui meu (cu un an înaintea morţii sale) paginile ag
ternute,

surpriza

i-a jost atât

cat, mi-a” mărturisit
' pentru

întâia

de

mare

că,

adânc

miș-.

că prin ele mă cunoaște cu adevărat.

oară.

El,

îmi

scria

a

cărui: viață

a fost

atât

dc-

târziu,

să:

-sbuciumată, s'a simţit turburat de frământările modestei mele vieţi pe cari nu le cunoscuse până atunci..
„Ai

ştiut,

el câteva

găsești singura notă care convine
Prin

ea

„Amintirile“

viitorului cititor. Tonul
din

paginile

- lor

va

tale

.se

vor

profund
produce

luni mai

genului : sinceritatea. ”
impune

atenţiuni;:

omenesc care transpiră.
cu

siguranță

asupra

lui.

cea mai bună impresie. Je suis content d'en avoir eula primeur“,
Dorinţa lui a fost dar să le dau publicităţii... Imi:
venea însă greu, eu fiind încă în viață, să le scot în.
vileag. Apoi, ani dearândul, vremuri neprielnice m'au
împiedicat să mă mai gândesc la ele. Astăzi însă, câng.
mă apropii. de neant,
cred că le-a venit rândul
Şi.
acestor „Amintiri“ să vadă lumina zilei.

Deci, Alea jacta est!
7
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PRECUVÂNTARE
fost şi sânt la modă

-

biografiile romanţate.

Ca şi

ramanele istorice, ele oferă însă un mare neajuns: le lip-

. seşte elementul vital. Vreau să zic că scriitorul, deşi s'a servit-de documente

autentice în înfăţişarea

vității unui. personaj,

vieţii şi acti-

:

nu izbuteşte 'totuș să' reconstitue

adevărata fire a acestuia decât în chip nedesăvârșit, mai
mult superficial, decât așa curh a îost aievea. I-a scăpat de ..
„sub observaţie tocmai partea cea mai interesantă
din ati* tudinea personajului, şi anume sbuciumările sale sufleteşti în fața împrejurărilor de tot felul; singurele cari pot
'da' biografiei coloritul ei 'real şi viu. „O biografie romanțată, zice scriitorul _Bidou, este cel mai fals din toate
"genurile literare,

cel mai

odios amestec

de adevăr și fie-

iune“,
Si
e
O autobiografie este, desigur, superioară unei vieţi ro-

manţate.

Cine

într'adevăr: poate

descrie

mântările felurite ale ;vieţii cuiva

mai veridic

„ Vieţuit, şi le-a resimţit; de fapt toate emoţiunile ? "

Pentru'a

se- impune

însă,

îră-

decât acela care le-a

o' autobiografie

condiţii eseriţiale: întâi, o „sinceritate: deplină“

cere

a
două

în ce pri-

veşte destăinuirile ce se fac, şi al doilea, destăinuirile
„acestea să . ofere un „interes omenesc“ oarecare. Sinceri
- '. :
tatea reiese din tonul profund -mişcător de care
vibrează
povestirea, iar interesul decurge din via înfățiș
are a va-

riatelor întâmplări din viața frământată a unui
om su„perior, Dar interesul poate țişni Și din simpla
viaţă a unei
personalități modeste, dacă o: înlănțuire
de împrejurări: -

ieşite din comun au' contribuit să facă din ea o
excepţie
dela

„.

regula generală,

înălțând-o deasupra

comunului.

Intr'adevăr, oricine va Tecunoaște că un elemen
t uman,
„în crice țară, are. dreptul netăgăduitși siân
t
de a-și croi,

nestingherit de nimeni şi în limita puterilor sale fireşti,
un drum în viață care să-l ducă treptat la înfăptuirea
aspirațiilor sale personale.

acele vremuri,

Cu

mine

n'a fost tot aşa. Un

însă, în țara mea,

pe

val neîntrerupt

de,

prigoniri sistematice, abătute asupra mea, mi-au zădărniciţ

ani dearândul ţelurile urmărite, străduințele spre izbutire.
In neputinţă de a reacţiona împotriva lor (căci cina poate

lupta cu bunul plac
a trebuit mereu să
a aspirațiilor mele,
am fost un învins.
tență comprimată,
putut,

al celor învestiţi cu puteri „oficiale?')
mă resemnez până la totala nimicire
In această luptă inegală şi istovitoare
A trebuit să mă mulțumesc cu o exispe care numai dragostea.de muncă a

în epocile de

cumplită

descurajare, -s'o ilumineze

cu scânțeieri vremelnice în direcţii diverse pe calaa activităţii mântuitoare.
|
Peripeţiile mișcătoare ale acestei existenţe sbuciumate
în luptă cu niște elemente atotputernice şi cu năravuri
şovine din trecut, îmi propun să le înfăţișez obiectiv în
paginile ce urmează.

Fărâme

smulse

dintr'un suflet ce:a

pătimit, poate că ele nu vor fi lipsite de oarecare interes
„omenesc“.
;
Adaog ră aceste pagini nu urmăresc nicio pretenţie

literară. Am ţinut să fiu natural, simplu şi concis. „Quand
on voit le style naturel, zice Pascal, on est tont âtonnc

et

ravi car on s'attendait de voir un auteur, et on trouve un
homme“, ”

P.S. — De curând a început şi pentru ţara noastră o
cră nouă. Un regim democratic întemeiat pe respectul
drepturilor omului, pe justiţie şi egalitate deplină faţă qe
toți locuitorii fără deosebire de rassă, limbă sau credinţă,

— s'a înscăunat însfârșit și la noi. Toţi aceia cari au fost
victimele regimurilor șvine din trecut, — puţinii cari
mai sântem în viață, — nu putem decât să ne bucurăm
de făgașul europenesc pe. care a pornit ţara noastră spre
binele ei, —. acesta fiind singurul drum pentru ea de
propășire în viitor, după o experiență șovină atât de

„îndelungată și de dezastroasă.
Sa

C. Ss.

AMINTIRI

„Seigneur, j'ai vu-ia

bloc

Des souffrances humaine.
Mais qui peut. mesurer
Ce qu'en contient un coeur?
(Justinian

Baudass& ,„,Melan-

cholia,“

.

.

1. DEBUTUL.
4

--

1. PRIMA EPOCĂ A VIEȚII.

Fie-mi îngăduit să încep 'cu câteva date din copilărie.

Anii copilăriei sânt foarte adesea oglinda vieții de mai

„cursul vieţii sale.

RE

a

M'am născut în Ploiești în noaptea de 9 spre 10 Ianuarie

pi

târziu. Insușirile bune sau rele, moștenite sau înnăscute,
felul nostru de a fi din acei ani, vor constitui oreșcum
firea noastră viitoare. Cunoaşterea dar a copilăriei cuiva
-ar fi un indiciu aproape sigur de felul său de a fi din tot

-

1869, stilul vechiu. Dornic de a cunoaşte cât mai curând
lumea, spre nenorocul meu, am cerut soartei favoarea de,

„a intra în viață cu două luni înainte de termenul rezervat : :
muritorilor. Favoare ce a fost însă păgubitoare constituţiei

mele fizice. In ţările :mai înaintate în civilizaţie asemenea

„apariţii prea timpurii erau, pe atunci menținute în „couveuses“, la un grad anumit de căldură până la deplina lor

- desvoltare.

La

noi,

pe

acele

vremuri,

nu

existau încă:

aparate de acest fel în spitalele noastre și nici părinţii mei,
în modesta lor situație, n'ar fi putut să şi-l procure:ca

fiind

prea

costisitor.

Crescui

dar

şi fără

„Ccouveuse'“,

şi

numai mulțumită îngrijirilor afectuoase ale mamei, „mortăciunea“ (cum mă numia d-rul St.)1) izbuti să nu
treacă.
„în împărăţia îngerilor.
„:
1) Cum

se înșală

adesea

domnii

megici!!

.

Cum mama era o ființă prea delicată, în neputinţă de a

-mă alăpta,

mă

încredință unei doici, o vajnică femeie dela

țară. Mulțumită laptelui sănătos al acestei vrednice țărance, putui să mă mențin în ciuda slăbiciunii mele inițiale,
şi să mă bucur și mai târziu de afecţiunea ei. a
Din primii ani ai copilăriei nu-mi amintesc decât groaz
„.ee-mi insufla vederea unui cerșetor ce se abătea peia
noi câteodată.

Era înalt, foarte slab,

cu mâini şi picioare

„ce se bălăbăneau în mers, cu o barbă galbenă ca de ţap și
cu

un

potcap de călugăr pe cap. Pe-deasupra era şi mut

şi văicărindu-se scotea niște monosilabe atât de enervante,
de fioroase, că nopţi întregi mă cutremura în soran retre-

„nul lor sinistru. Și era de ajuns ca mama

să mă amenințe

cu venirea lui, că numaidecât încetam din plâns și
alergam să mă vâr undeva..Sperietori nenorocite cu
care de

obicei se turbură primi
ani iai copilului, sperietori cari
inoculează de timpuriu în el timiditatea și
tendința spre:

izolare.

o

i

: La vârsta de 4 ani, prima fază de care
îmi amintesc,
șederea în casă începu să mă neliniștească.
Pe atunci copiii

„nu. prea aveau jucării. Simţiam că-mi lipsea
o activitate
-care să-mi dea de lucru. Dela fereastra ce dedea
spre uliţă
vedeam copii ce se duceau la școală.
Cerui cu insistență
Să fiu și eu trimis. Cum pe atunci ființa
la „Luca Moise“
Şi o clasă
elementară pentru copii nevârstnici,;

părinţii mei,
„Ca să 'scape de plânsetele mele, mă
duseră şi pe mine
“acolo.” Din prima zi mă făcui cunoscut
cu memorizarea
apelului nominal, care îrni atrase
misiunea de a-l face eu
în fiecarezi din memorie. Un indiciu
de puterea memoTiei de care voi da dovadă în cursul
vieţii.
Me
_ Aveam însă și un defect: o prea
mare pasiune pentru
„mvăţătură. In râvna mea de a nu lipsi
nici măcar o-sin- .
gură zi, mă sculam cu noaptea în
capși ceream să fiu dus
la școală, când țipenie de om nu
Ba Chiar într'o zi, ghetele fiindu-mise vedea încă pe uliţă.
la reparat, a trebuit
să tie chemat un om care să mă
ducă în spinare numai în
ciorapi. Cum porţile școlii nu se
deschideau decât la 8,
mă așezam în faţa clădirii pe o moviliţă
de pământ, adăstând cu răbdare deschiderea lor. O întâmplare neaștepta
tă,
datorită tocmai acestei râvne, puse subit capăt primei
mele activităţi şcolare.
a
a
Pasiunea-însă pentru școală nu mă părăsi. Doi ani şi
jumătate mai târziu, tot în urma stăruinţelor mele, având

10 .

.

e

-

vârsta legală, lui înscris în clasa ] a şcolii primare

„Laca.

Moise“. Aci urmai cu multă silință cursurile, ajungând. .

7

chiar printre
mie. Pe. acele
pare-se mai
ambiția mea

primii în şcoală. Cel puţin -așa mi s'a părut.
vremuri însă copiii cu părinți bogaţi aveau
multă trecere în ochii dascălilor. Ceeace în
de copil nedreptăţit nu puteam admite. Din:

pricina aceasta mi s'a întâmplat un pocinog în clasa II, la

finele anului şcolar, care merită a fi relevat. Evenimentul.
de care vorbesc s'a petrecut
cu prilejul împărțirii premiiior. In holul școlii, pregătit anume în vederea solemnității,

luase loc un public numeros compus din părinții şi rudele.

elevilor. Tata era și el de față. Pe estradă, la o masă mare

încărcată cu cărți şi câtava coroane, primarul urbei, Radu:

- Stanian,

făcea distribuirea premiilor, ajutat de directorul-

școlii. Incepe apelul premianților clasei a Il-a: Premiul1,

2; premiul al doilea, Y; premiul “al treilea, eu; Inima

îm&

» svâcnea să se spargă. Dau fuga pe estradă, iau cărțile din
"mâna primarului şi le arune înapoi pe masă, strigând:
„„săsta nu e premiul ce am meritat!“ Gestul acesta: neaște
p—

tat din partea unui copil de- nouă ani, stârni'
o mare:
rumoare în sală. Primarul, nedumerit, mă chemă.
înapoi.
"Eu însă, mâniat foc, “scobor estrada şi pornesc
glonț peușă. afară. Și pornit am rămas: Nici stăruinţele
membrilor”

-

„din Comitetul școlar pe lângă tata, nici porunca
acestuia
de a mă întoarce la această şcoală, nu avură niciun
rezul-—

Ss

tat. Aceeaș statornicie în apărarea demnităţii
mele jigniteo voi dovedi și, mai târziu în toate situațiunile
critice ale
vieții mele.

DN

|

“In vacanţa aceluiaș an, într'o Zi, S'a întâm
plat ca să dau
Gchi în stradă cu un membru al Comitetu
lui şcolar, caremMaă .Tecunoscu. Purtam în ziua aceea
ghete din botul cărora cam căscat ieşia în: picioare nișteobraznicîn afară
degetul cel gros. Aruncându-și poat
e involuntar privirea
asupra. încălțămintei mele bolnave,
îmi zise cu blândeţe:
„Hai, micule, cu. mine, să-ți iau
o pereche de ghete!“
— „Mulţumesc, n'am nevoie, are tata bani
să-mi cum-—
- pere“ ! răspunsei înţepat, şi-mi văzui de
drum.
- Cu un an înapoi am avut prilejul să asist
la trecerea.
trupelor rusești și oprirea vremelnică
a ofițerilor supe .
riori în oraș. Mă
principală

duceam în fiecare dimineaţă pe șoseaua.
.

şi acolo, într'o emoție neistovită,
priveam

cea—

suri întregi la defilarea continuă a truvelor, Soldaţi băr|

- -

-boşi, roșcovani, cu eterna cămașă roșie trasă peste pantaioni, defilau mereu cântând acelaș refren. Cu mare greu
“mă deslipear de vraja acestor filme, la cari mă reîntor
-ceam și ziua următoare.
.
Pe cât păreau de dătători de fiori soldaţii:în marş,
pe
atâta de simpatici, de amabili se arătau ofiţerii
superiori.
Incuartiruiţi pela casele oamenilor, ei cheltuiau
fără nicio
“socoteală. Noi găzduiam într'o cameră pe un
colonel blond,
gras şi cu aspect de uriaș. Plăcerea lui era, în
fiecare după
-amiazi, să strângă toţi copiii. din mahala,
cărora le îm-.
părțea îngheţată, zaharicale, covrigi,
etc. dela vânzătorii'
cari își desfăceâu astiel marfa cu repezic
iune. Ne spunea
„cu melancolie în nemţește, că şi-a lăsat
“Soția şi copiii și că numai speră să-i revadă acasă în Rusia
vreodată.
" Conform hotărîrii luată de mine
de a nu mă mai
întoarce la
vestit

mai

şcoala „Luca, Moise“, în urma inciden
tului po-.
sus, -tata nevoind să mă înscrie
aiurea, luai

încă

din prima

-înima în dinţi şi mă înscrisei eu
singur într'o școală primară publică din apropiere, în clasa
a III-a.
„“Aci,

zi de curs, Directorul, care era
și
înstitutorul clasei, ne puse în vedere
că atât cărțile cât şi
celelalte rechizite trebuia să le
cumpărăm dela dânsul și
„nu dela librării. Procedâna așa
poate că avea motivele
“sale, în taina cărora

noi elevii nu puteam intra. Era
vorba
e vreo 10 lei aur. Sumă cam
pipărată pentru acele vremuri, Eu, personal, aveam
asupră-mi în acea zi suma
pe
“care o cerea Directo

rul nostru,
al firii mele: spiritul de econom Și aci apare un nou aspect ie, de păstrare a banului,
în loc de a-l cheltui pe
nimcuri, Păstram, zic, banul,
ce-mi

„Aşa

că, în ziua aceea,

eu fui singurul

din clasă

care am

Dintre colegii pe cari i-am
avut aci, nu-mi aduc aminte
decât de Griinberg, viitorul mare
pictor Nicolai Vermont.

De altminteri șederea mea aci a fost
de scurtă durată.

“Moartea

subită

a tatei,

survenită

în

1879,

Ianuar

ie, ne
obligă să ne strămutăm domiciliu
l în Capitală. Și căzurăm
astfel

buluc,

atunci student
12

toată: familia,

la Litere.
a

în spinarea

-

fratelui

meu

pe

A

A trebuit bietul om să muncească
'din greu în vederez:
întreţinerii noastre. Cum în timpul zilei era prins de. --

preocupările existenţei alor săi, se scula în zorii dimineții

şi iarna pe ger, . spre a-şi -vedea de studiile și cercetările:
sale: ştiinţifice cari aveau de timpuriu să-l impună atențiunii lumii savante europene.
a
"Eu urmai în continuare clasa III-a: la şcoala primară dinȘerban-Vodă, unde terminai şi clasa a IV-a, cu media 9 și.
„jumătate. Iar în Septemvrie 1880 mă înscrisei la gimna=:

ziul „Lazăr“, pe atunci în curtea bisericii sf. Gheorghe
„vechiu. Eram ca statură așa de mic şi ca fizic aşa de
plăpând, că apariția mea în prima zi de curs stârni printre:
nouii mei colegi, şi mai ales printre cei mari, o sensaţiebizară. Ba unul dintre ei mă primi cu o. exclamaţie
atâţ de trivială, că hârtia n'ar putea-o suporta. Sub
aceste:
auspicii,

mai mult

viață de licean.

defavorabile,

îmi

inaugurai

noua

mea:

_

-

2. CÂȚIVA DASCĂIA.

|

:

|

ie

„Cât am urmat cursurile acestui gimnaziu, devenit mai

târziu „liceul Lazăr“, nu-mi închipui să mă fi ales cu ceva:

„învăţătură depe urma frecventării în timpul celor patru.
ani. Mai întâi profesorii, în acele timpuri binecuvântate,
veneau

la cursuri

cancelarie.

Cei

mai

când

poiteau,

mulți

ori stăteau

cumulau

mai ales politice, cari îi îndepărtau
aceasta, ei nu aveau nicio metodă

la taifas în.

și alte îndeletniciri,
de școală. Pe lângă.:
în predarea mate--

3
i
|
riei lor...
In primul rând merită a fi prezentat V.:D. Păun, pedascăl a. care l-am apucat în clasa I. Acest specidemen
jignit adânc sufletul nostru de copii cu felul său antipedagogic de a se purta cu noi. Zărind într'o zi în banca în-

tăia un copil sărac alătuti de fiul bogătașului H. (pe care-

probabil îl medita sau urmărea să-l mediteze), s'a răstit:.
violent la bietul copil nevinovat: „dar cum ai îndrăznit, _.

tu sărăcăciosule, să te aşezi lângă dumnealui ?” Şi tot a-...
cest specimen n'a dat el în altă zi întregii clase nota unu,.
fiindcă niciunul dintre noi, copii de 11 ani, n'a știut să
scrie corect la tablă cuvântul „conjuncțiune”. de care până:
atunci nimeni nu ne pomenise! Afară „de aceasta nici
citire în clasă, nici pregătirea cu noi a lecției următoare.

Succesorul acestuia a fost BI. Ghimpa,

supranumit

şi

“Mutul”, fiindcă nu-i se auzea glasul decât la facerea
apelului nominal. Când ne scotea la lecţie să ns asculte,
ne indica o chestiune și apoi ne lăsa să ne turue gura fără
a ne întrerupe, iar dacă ne încurcam. şi nu puteam con-

|

tinua, cu un gest al mâinii ne trimitea la loc fără a rosti
“un singur cuvânt şi ne dedea nota

1. Când

suna clopotui,

“ne spunea, coborându-se depe catedră: „luaţi de aici până
aici! Și atâta tot.
.
Cu Raoul de Pontbriant, la limba franceză, era altă pa-

coste. Venea din Joi în Paști la școală sau chiar dacă venea, intra rar în clasă. Era autorul unui dicţionar „român-

francez“, din care lipsesc toți termenii: populari, adică
“tocmai partea cea mai vitală a limbei. Ca profesor, se
mulțumea, la cursul lui rarisim, să cheme la catedră câte
un elev, ps care îl punea să traducă în românește după
un text pe două coloane, francez şi român, camuflat cu
grijă la partea românească. In fond, nici citire în clasă,
nici conversaţie, nici gramatică, nici dictare la tablă, ni„mie absolut nimic. Insiârșit, un curs cu totul negativ și
. :antipedagogic.
|

Un tip curios era Băcduleşteaniu, profesorul de latine“şte. Din nota 10 nu mă scotea, fiindcă ştiam să-i recitez
-din memorie toate excepţiunile și în special prepozițiuniJe cari cer diferite cazuri. Intr'o zi, la tabiă, auzindu-mă
recitând cu vioiciune prepoziţiile cari cer după ele acu“zativul (ante, apud, ad, adversus, circum, circa, citra, cis,
"etc.) a fost atât de puternic impresionat încât acoperin-

du-şi faţa smolită cu palma mâinii (pd semne ca să nu mă
-deoachie), îmi spuse: „O mână de carne și ştie atâta
carte!“ Bietul om confunda ştiinţa limbii cu simpla me-morizare a unor fleacuri !
Geografia, aproape n'am pomenit-o în acel gimnaziu:
Novian strălucea prin absenţă tot anul și suplinitorul său
aşijderea.
La fizică, Ștefan C. Mihăilescu, care mai era

“şi secretar general lă Instrucţiune, nu intra niciodată în.
clasă, mulțumindu-se

arareori să ne cheme

în cancelarie

„ca să ne arate cum se produce electricitatea. Altceva n'am
învăţat dela dânsul.
Dintre cei cari intrau regulat în clasă și își făceau efec-

tiv materia, erau Mirescu de matematici şi Ciocanilie de
istorie. Din
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nenorocire,

cursul acestui din urmă

profesor,

-

„ce:

: care suferea de gâtlej şi de lipsă de dinți, rămân
ea foarte. .
puţin înţeles
de noi.
-

„„_1n

ce priveș

te dexterităţile, cari azi ocupă un-loe de. ?
“frunte în învățământ, pe atunci ele figurau
numai
cu
numele. Așa maestrul de gimnastică, Velescu, ne'str
ângea
ce două-trei ori pe an, întrun stadion depe
malul gârlei,
unde ne punea să na încercăm la trântă
. Iar cei de muzi-

"că şi desen nu-și făceau apariția decât. la sfârși
tul anului
școlar.
-

"

Sa

m

i
E adevărat că ore decurs efectiv nu prea |
aveam
,
dar în schimb! domnea în clasele noastre
o disciplină:
“cum
rar mai vedem

astăzi,

Cestorul

nostru

genera

l, care
- eta și paracliser la biserica -din curtea şcolii,
o namilă de
om, ne impunea respect în absenţa
profesorilor. Nuiaua
lui groasă și autoritară băga spaima în
noi şi ne făcea să
stăm „ca sfinţii”, de se auzea musca.
în pod.
:
:.
Şi așa au trecuţ patru ani fără niciun
folos intelec“tual. Din fericire biblioteca fratel
ui meu,-a cărei cunoşitinţă o făcusemde timpuriu, mă
răsbuna de dascălii mei.
Ceasuri întregi, şi de raulte ori
până după miezul nopții;
mă cufundam zilnic în citirea
operelor scriitorilor noștri clasici. La 15 ani cuncșieam
toată literatura română da.
până atunci din imbold propriu,
fără a fi fost constrâns
de alţii la

această îndeleinicire,

:

„De altă parte, o carțe in-folio
, un fel de revistă tipă- .
rită pe patru coloana şi cup
rinzând aceleași nuvele în'p
airu limbi (franceza, germana,
italiana şi engleza), pe care
„deasemenea am descuibai-o
într
tratâta m'a impresionat citi 'un raft-al bibliotecii, înrea ei şi urmărirea fiecării
fraze în cele patru. limbi, că
'
mă apuca uneori dimineața.
cu îndeletnicirea această
pasionantă.
Da
„Cursul! Superior l-ară urm
at la liceul Matei Basara
b. E
inutilsă adaog că nici aci
rioase. Afară de unele excenu m'arn ales cu cunoștinți se- .
pții onorabile.
|
„Aşa, la fizică Și chimie,
profesorul C. Sonțu ne
dicta
„teoreticun
“ cur » Ce-i drept inte
resant, pe care îl învăam pede rost, dar fără vre
un folos practic, Și numai
oda- ..
ă pe an, înaintea xamenelor,
ne introducea în laborato.

.

.

..

.

.

.

”

-

.

/

ul liceului, bogat asoztat cu de toate. Dar şi aci
în loc de
. ne faca să asis
tăm la vreo combinaţie chimică sau la
Teo experienţă fizică, se mărginea să ne
arate, rând pe
.

:

7

_

,

.

rând, nişte flacoane cu
se perindau vertiginos
folos real. Iar la fizică
ordin practic. Uneori,
pur teoretică,

diferiţi acizi. Formulele și valenţii
în mintea noastră, dar fără niciun
tot teorie, fără nicio experiență de
dezamăgit de această
învăţătură

alergam la Universitate unde Bacaloglu

fă-

cea experienţe cu privire la desvoltarea electricităţii.
- Profesorul

de limba

şi literatura

franceză,

Lacroix

(a-

dus mai întâi ca pedagog de directorul Internatului peniru fii săi), era cu totul lipsit de pregătire pedagogică cât
şi de autoritate; Venea

la curs

mai

mult

afumat

decât

treaz, și numai câte o plesnitoare îndreptată din fundu!
clasei şi ce exploda pe catedră, putea să-l mai trezească
din reveriile lui dioniziace. Lecţia ce debita elevul la ca-tedră, prin incoherenţa ei, era o monstruozitate de care
profesorul nu-și dedea seama, iar nota căpătată depindea de împrejurări sau de gradul de pileală a examinatorului. „Numai în- orele de luciditate, se ostenea să ne
dicteze un curs searbăd de literatură, pe care nu ni-l corecta niciodată. In schimb, nici conversații cu noi în limba:
franceză,

nici citiri în clasă de pagini alese,

la tablă.
Tircă sau Eremia

.

nici dicteuri

,
Circa, cum se iscălea, era un bun la-

tinist, dar şi un om nervos la culme. O singură greșală
de accent, la citirea textului latin, îl scotea din fire Și,
după o tuse convulsivă care ne împroșca cu microbii ei,

ne trântea câte un ,unu'“ pe un întreg semestru. Fraţii A.
și C. Robescu,

unul

de matematici

iar celalt, zis Catara-

mă, de ştiinţe naturale, erau oaspeţi foarte rari pe cari:
ni-i răpia politica. Aparițiile lor sporadice la liceu treceau
drept evenimente.

Maestrului de desen, Pompilian,

dease-—

menea rarisim, îi ajungea pentru un an întreg câte un
desen linear ce-i aduceam, de multe ori făcut de altcineva,

ca să ne dea o notă

de trecere.. Insfârşit, maestrul

de muzică, Oprescu, chior de un ochiu și pe care nu-l vedem decât de 3—4 ori într'un an, se mulțumia și el să-i

debităm niţică teorie și să-i cântăm scara „do-re-mi-fa-

sol-la-si-do'“, şi dacă o greşeai obţineai un unu pe tot anul.
Am avut totuș şi profesori cari își făceau pe deplin datoria.

Așa, un profesor pe care l-am așteptat cu drag șicu

o curiozitate nesăţioasă, a fost cel de filozofie. Incă înaînte de a o-cunoaşte, filozofia îmi apărea ca o știință minunată, în stare de a-mi deschide drumul spre domenii ne16
.

Dă

bănuite, spre' orizonturi îndepărtat
e;:. In curând însă avui
O oarecare dezamăgire. Profesorul
care preda această materie, Receanu, o poseda suficient,
dar era o minte conîuză. Cum nu ne recomandase
nicio carte, -obișnuia să
ne dicteze în fuga vorbirii un
curs cam încâlcit, din care
” îmi scăpau multe la transcrier
e. Bursierii însă îl prindeau

stenografic și apoi îl învățau pede
rost. Când mi-a veniţ
şi mie rândul să fiu examinat; am
luat fireşte nota unu.
Culmea nenorocirii pentru mine
a fost atunci câna acelaş:
"profesor ne-a dat prima lucrare
scrisă, Şi anume să des„ voltăm „filozoficeşte'“ zicăt
oarea: „Bate fierul cât e cala!
“
„ Ce filozotie puteam eu să
aplic acestei maxime, când
n'aveam cea mai elem
desperat şi complet

entară ideie de filozofie
? Eram.
descurajat. Lăsasem condeiul
pe pu-

pitru și eram hotărit. să dau
foaia cu mențiunea: „nu mă
„pricep“. Un gând îmi veni însă
chestiunea așa cum mă price atunci: dacă totuș aș trata
p eu, adică prostește? Reia
u
„ condeiul şi înșir trei pagini,
ferm convins că ele vor stârn
i
râsul
profesorului. O săptămână
mai târziu ni se aduse
și rezultatul... Stam depr
imat în bancă în așteptar
ea notei

|
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N

rele. Oricine îşi poate închi
pui cât am fost de uimit,
că lucrarea mea

aflând

„Prostească“. a obţinut
nota 10..
„Drace, tăcusem filozofie
fără s'o ştiu!
|
o
„ "Un alt dascăl care

mi-a lăsat o bună amintire,
a fost
Constantinescu. Pe lângă cursu
l lui
istorie, conştiincios făcut, mai
avea și bun

- celde

„de

istorie, Barbu

ul obicei de a:

compuneri, în. clasa V,
am luat nota 10, notă
care mi-a
atras și 0 straşnică băt
aie din partea. colegului
Tr. băiat

tul acesta de bătăuș l-a
și îndreptat mai târziu,
cum era
firesc, : spre: funcțiunea
de comisar de poliţie.
„__Tot cu profesorul B. Consta
ntinescu am avut, în clasa
VIl-a un mie conflict de
păr
din lecţii de „Patriotism“, B. eri. Venind vorba. la una
C. intrase în o mulţime de
considerente, după cari îăr
ă nicio tranziție ajunsese
la
d-rul Gaster, despre care
ne spuse că a fost sexpulzat
* ilindcă şi-a trădat țar
.
a“, Cum însă âdevărul
era că.
„această: expulzare se dat
ora răsbunării lui Dim.
Sturdza,
Ă
_C. Șătneanu,

ÎN

a

„Amintiri

Doesitipă
NL
Cca

biz
A

fi ese:s

am exclamat subit: „Nu e adevărat!“ Profesorul a rămas
o. clipă dezorientat, apoi fără a-mi răspunde, şi-a continuat

lecţiunea. La ieșirea acestuia, îmi primii răsplata conștiinciozităţii. O ploaie de pumni se abătu asupră-mi din
partea unor colegi, cari răsbunâu astfel ofensa adusă dascălului lor.
Și aşa S'au scurs şi anii cursului superior de liceu. Ani:

nepierduți fără. folos, grație bogatei biblioteci a fratelui
meu, asortată cu toate literaturile vechi și moderne. Cititul devenise pentru mine o pasiune de zi și dec noapte,
și acestei cultivări temeinice îi datorez de fapt modestele

“mele cunoștinţi de mai târziu.
Dar în afară de această cultură autodidactă, ca accesoriu luasem deprinderea, o dată pe săptămână, duminica

după amiazi,

să mă

pun

în curent cu mișgarea literară

franceză depe atunci. Era pe vremea aceea în strada Carol
o coietărie mare, Iorgu Constantinescu, al cărei salon din
fund ce da spre cheiul Dâmboviţei 'servea ca sală de
“biliard şi de lectură a ziarelor. Alegeam un colţ retras

unde nu puteam fi supărat de nimeni şi, pe când în jurul
meu țăcăneau bilele lovite de tacuri sau polurile pe table,
eu mă cufundam în. citirea lui „Figaro“ şi a lui „le

Temps“, pe cari îi sorbeam cu nesațiu din scoarță până'n
scoarță. După-patru ore de asemenea intoxicație intelectuală, mă întorceam acasă. plin de cunoştinţe noui şi

bucuros că am putut face o baie de limba franceză, care
încă depe

atunci îmi era atât de dragă.

săptămânală

Această

ocupaţie

a fost pentru mine, în. viața mea de Jicean,

„cea mai mare satisfacție intelectuală.

îi

3. O PROPUNERE NEAȘTEPTATĂ.

In 1887, fratele meu Lazăr, obținând premiul de 3000
lei aur pentru :teza sa de Licenţă” susținută dinaintea 'Fa-

cultăţii

de Litere,

cu subiectul:

Incercare

asupra

siologiei limbei române (lucrare unică în felul
originalitatea și importanța vederilor emise) —
la Paris pentru a-și desăvârşi studiile.
Personal,

cum

n'aveam

mijloace,

hotărisem

Sema-

ei prin
plecase
ca

după

trecerea „bacalaureatului să mă înscriu la Medicină, deşi
„nu prea mă atrăgea această carieră. Aveam. însă credinţa
că ea îmi va oteri'0 situație liniștită și sigură. Soarta însă

18

1

a voit altminteri. In locul unei vieţi. modeste. de medic,
„mi-a fost rezervat.să mă consacru unei cariere. care avea

să fie pentru mine un izvor nesleit de decepții și de amă-

-_răciuni,
e
“La Paris fratele meu

.
constatâse

a
|
cu. uimire avântul ce

luase studiul limbilor orientale. Ca filolog el întrevedea

şi pentru ţara noastră nevoia studierii limbii turceşti,
limbă care a influenţat puternic viața noastră culturală

.

din trecut. Lucrarea sa Elementele turceşti în limba ro-

nână' (1887), izvorită din citirea” cronicilor, îl convinsese .
depe atunci de importanţa acestui studiu. Contactul secular cu Turcii și trecutul țării atât de plin de ei recla-mau imperios cercetări în acest domeniu. Cu dorința de
„a vedea înfăptuită această eventualitate, dar și cu părerea
de rău dea nui
se putea consacra el însuș, se gândise
să-mi încredinţeze mie înfăptuirea ei. Ceva mai mult.
Iși
lua totdeodată și obligaţiunea de a suporta cheltuielile
în- '
trepri
nderii propuse

de dânsul,

punându-mi

la dispoziţie

o leafă lunară din modestele mijloace de care dispun
ea.
„O idee poznașă, îmi scria dânsul, mi-a trecut prin

minte.

Mi-am

zis: ce ar fi dacă aș încerca să fac din tine

întâiu! turanist român (întâiul în ordine: cronologică?) .
Vei râde poate, dar îți spun că lucrul bine, chibzuit ar
putea deveni o realitate, realitate care să ne facă cinste

amândurora...

de

muncă,

Pentru

ceeace

nu

prilejul se va prezenta.

aceasta

mă

se

cere

îndoiesc

bunăvoință

că le vei avea

şi -dor

când

Gândeşte-te matur dacă vrei să-ţi

jertfești viaţa unor studii aride dar pline de revelajiuni
pentru istoria şi limba români... Aș dori din suflet ca
ţu
cel puțin să poţi săvârşi ceeace împrejurările nu. mi-au
îngăduit a înfăptui. Mai favorizat decât mine în
această
privinţă, vreau să te fac să beneficiezi de o atare
oportunitate. Pentru 'aceasta îmi voi: impune un adevărat
gacri- ficiu,
care însă îmi va fi cel mai scump

„dacă străduințele tale

. Sacrificiul ce-mi impun

din

toate celelalţe,

vor corespunde intenţiilor mele...
este Cu atât mai

mare,

cu cât

va
trebui să port şi grija alor noştri până la întoar
cerea mea
în ţară“,
Pa
i
Da
Aveam pe atunci 18 ani și jumătate. Mărtur
isece că nu
prea îmi dedeam seama la vârsta aceasta
ce anume mi se
cerea. Intrevedeam, ce-i drept, un câmp de studii
aride

cu

perspective

îndepărtate.

Deocamdat
însă
ă

mă

ispitea

-

dorul de Pâris, orașul ideal și feeric, visul tuturor închi-

puirilor juvenile. Acceptai dar propunerea fără a mai sta

la chibzuire,

cu atât

mai

mult

cu

neştiutor

de

cât

ea

coincida

cu

moartea mamei şi cu nevoia unei schimbări de atmosferă.
Ce puteam ști atunci de amărăciunile ce avea să-mi
pricinuiască această entuziastă dar necumpănită hotărire.
Vârstă

eroică

dar mânat

în

care,

numai de

mirajul

unej

obstacolele

activități

viitoare,

ispititoare,

ești gata să înfrunţi orice primejdie și să te avânţi
cărat în drumul izbutirii! Viitorul, vai! avea să-mi

înflădove-

dească însă cât de pripit a fost pasul făcut atunci în
acel
7
„entuziasm! tineresc și amăgitor !
-
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MU. LA-PARIS
1. PRIMELE
În

Octomvrie

1888

luai

ȘI

LiPscA

PREOCUPĂRI,
deci

drumul

străinătăţii,

în
„ vederea studiilor pe care le acceptasem. Călăto
ria aceasta
cu tren de persoane și în vagon de clasa a treia,
cu schimbări și aşteptări nesiârșite în gările de
frontieră, cum
era pe atunci, mă aduse cam opărit în marea
Metropolă.
In aşteptarea sosirii mele, fratele meu
îmi mobilase
într'un imobil o cameră drăguță care
dedea. spre curtea
spitalului militar Val de Grâce. Iar ca
mijloace de subsistență îmi promi

se trimiterea regulată a unei sume
de 100.
"lei în fiecare lună. Suma nu era
tocmai ademenitoare, dar
constatai

cu timpul că era suficientă; ba îmi
părea chiar
enormă iață de -aceea a vecinilor mei
ruși cari nu dispuneau decât

de 30 lei lunar „tout compris. Izbut
isem chiar
să înfiripez şi unele economii...
Din “nenorocire, ademenit

de grațiile unei midinete,

a trebuit

împart cu dânsa mesele, Rezultatul într'una din luni să
a îost dezastruos. Mă
pomenii

tinichea
subvenţiei. Două

înainţe de Sfârșitul lunii, data
primirii
zile dearândul, în mijlocul
splendorilor

” falnicului oraş și dinaintea
restaurantelor feeric iluminate și gemânde de clienți, cu stomac
ul gol, alimentat numai
de cornuri muiate în ceai, m'am
dedat la reflecţiile filozojice cele mai variate... Intâm
plarea aceasta mi-a fost
însă de folos, căci m'a făcu
t să iau hotărî
- sol
re
emn
aă de
a-mi echilibra în viitor

Cum în liceu nu făcusem conversa
ții în franceză cu
_ Lacroix, mi-a venit la început
foarte greu la Paris, cu
„toate citirile numeroas

e, să mă fac a fi înţeles de Fran-

a

.

Pe
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-

cezi

sau

să-i înţeleg

la rândul

meu

în

raporturile

mele

cu ei. Iri aranjai atunci un program în regulă, decis a-l
aplica cu stricteţe. In primul rând venea teatrul. Inainte
deamă duce la o piesă, depreferință clasică, o citeam mai
întâi acasă cu.o deosebită atenţie spre a-mi însuşi anticipat conţinutul și finețele ei. Seara, din înălțimea ultimei
galerii

(„le

dinaintea

poulailler“)

mea

cartea

deschisă

diferitele scene ale acţiunii, vorbă

urmăream

cu

cu vorbă

și notând pe «a intonaţiile artiștilor, în deosebi pe acelea
de a căror pronunțare nu eram sigur. Și tot astfel până

se termina

spectacolul.

Când,

după

câteva zile, mă

reîn-

torceam la aceeaș,piesă, de astă dată ca s'o văd jucată,
aveam satisfacția de a o înţelege toată, până și în spiritele
ei cele mai fine.
o
Apoi venea rândul. conversaţiei. Luasem
deprinderea

de a intra

în vorbă

fără nicio jenă

cu diferite persoane

la cafenea, pe stradă, în grădina publică, fie că omul
„abordat de mine era sau nu dispus să-mi răspundă. Du-:
minicile. învitam pe câte un coleg francez afară din oraș,

„la Meudon, la Versailles sau la Saint-Cloud, plătind
din
puţinul meu dubla consumație la restaurant şi cheltuiala
de deplasare din acea zi, numai pentru a avea prilejul
de

avorbi și de a auzi vorbindu-mi-se franțuzeşte. Câte
ore delicioase şi instructive n'am petrecut astfel în socie„tatea acestor tineri, originari din diverse regiuni
-ale
Franței!

intrecere
alungam

Uneori,

obosiţi

în urcarea
reciproc

pe

sau

de

atâtea

scoborirea

iarba. verde,

discuţii,

unui

ne

luam

deal

sau

ceeace ne mai

la.

ne

înviora

o leacă, pregătindu-ne pentru noi convorbiri
de tot felul.
O variaţiune tot 'atât de folositoare, sub raportul
conversației, mi-o oferea și „Asociaţiunea studenţilor“
din rue

des Ecoles, în care mă înscrisesem și eu. Pe lângă
clădirea

în patru

etaje,

unde

erau

amenajate

bibliotecile

cultăți și unde puteai lucra ziua și noaptea, Asociaţiape famai .
dispunea într'o clădire vecină de un etaj, rezervat
cărților
literare, revistelor și ziarelor, și de un
„fumoir'“

destinat
convorbirilor. Veneam aci aproape zilnic,
între 5 şi 7, și
stam. de vorbă cu colegi francezi din diferite
Facultăţi şi
Școli superioare, a căror prietenie mi-a fost
de mare folos.

Dar nici sub raportul exerciţiilor practice,
atât de neBlijate în liceu, nii 'mă lăsam mai: prejos. O noapte întreagă sau două pe săptămână mă deprinsesem să le

jertfesc transcriind zeci de. pagini de text francez cu: o

atenţie migăloasă, sau traducând altele în româneşte şi
retraducându-le. apoi, după câteva zile, în fr nțuzeşte
pentru a vedea astfel greșelile făcute și a le putea evita

în viitor, Şi atât de absorbit eram în exerciţiile acestea,

că adeseaori zorii dimineții mă surprindeau cu lampa de
petrol

nelipsit
fizice!

aprinsă.

dela

Totuș,

cursuri,

fără

cu

a simţi

oboseală, "eram

toată slăbiciunea
ăi

naturii

ziuă

mele

2. O LECŢIE DE DESCHIDERE.
Ca auditor la cursurile de filologie modernăşi de istorie
universală,la Sorbona, mi-a fost dat să fiu de față la o
lecţie de deschidere a decanului Himly. Ea mi-a lăsat o
impresie puternică. Decenii au trecut de atunci și încă îmi
amintesc, ca și cum le-aș fi auzit astăzi, înălțătoarele sale
sfaturi adresate tineretului sceptic.
|
„Din momentul ce, zicea el, totul a fost spus de alţii
înaintea

noastră,

cum

afirmă

unii,

nouă

nu

ne

mai

ră-

mâne nimic de spus. Ei se înșeală. De fapt omenirea nu

stă pe loc, ci înaintează

fatal mereu. Ce sa zis astăzi se

va deszice poate mâine, precum noi, prin experienţe personale, găsim azi-în eroare pe cei ce ne-au precedat. Veţi

obiecta poate că, dacă înaintașii noștri și-au chinuit zeci
de ani mintea pentru ca alții în viitor să dărâme sau să

modifice ce au spus ei, atunci la ce bun să mai muncim a

noi, cârd s'ar putea ca urmaşii noștri să dovedească la
rândul lor că noi ne-am

înșelat?

Dar nu e așa. Ceeace. -

se produce încontinuu, nu se: pierde niciodată, ci numai

se preface, se supune legii fatale a primenirii perpetue.
„Pe ruinele părerilor trecute noi ridicăm pe ale
noastre,
pentru a reforma fundamental. Piramida înălțată
de noi
poate va părea șubredă viitorimii, alţii vor veni s'o
dreagă, ba chiar s'o reclădească din temelie,

dar totdeauna

cea mai mare parte a materialului existent. Să lucrămcu
deci, să producem, și ne vom convinge
că e mereu ceva
de spus, de făcut,
|
-

„Lucraţi, fiecare în direcţia în care se pricepe, dar fiţi
originali. Nimic de aiurea, nici măcar o frază, nici măcar
un cuvânt. Totul 'să fie propriu, ieșit din creierul vostru.
Așterneţi azi o ideie, slabă în fond,

dar a voastră ; mâine
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-

alia ; continuaţi așa zeci de ani fără a vă descuraja.

Con-

sultaţi mintea voastră, supuneți-o analizei, nu o lăsați să
„doarmă, şi veţi vedea cum, adunâna una câte. una acele.
idei răsfirate, acele" păreri. împrăștiate, după un număr

de anivă

veţi găsi în stăpânirea unui bagaj al vostru, -

câștigat cu sudoarea

frunții, a cărui vedere vă va uimi şi

vă va umplea de bucurie și de mulțumire sufletească“,

ps

8. UN

Intâmplător

mi-a

CONFIDENT,

căzut

în

mână

at
„M' on
Journal"

de

Michelet, scris în al 18-lea an al vieţii sale. Impresionat

„.

deconfidenţele viitorului mare scriitor, luai și eu hotărir
ea
(eram cu un an mai în vârstă decât dânsul) să-mi
aştern
pe hârtie impresiile fugitive fie zilnic, fie de
două-trei ori
pe săptămână. Bine înțeles fără niciun scop
determinat,

mai mult pentru a-mi exersa condeiul, Mi-am
ţinut astîel „Jurnalul“ cât am staţ la Paris, încredințând
u-i regulat tot ce simţeam și cugetam, bucuriile
și tristețile
mele, totul firește văzut prin prisma minţii
unui adolescent de

seama mea. L-am continuaţ apoi la
Lipsca și în
„țară. Erau probabil într'însul multe
lucruri naive, dar
erau desigur și unele lucruri interesante.
Din

nenorocire

soaria

acestui

„Jurnal”

efemeră. Intr'o zi, pe când treceam

de descurajare

printr'o

a fost să

fie

criză acută

(de care voi pomeni mai la vale),
am luat
hotărirea de a pune capăt vieţii mele
sbuciumate. Și pen„tru a nu lăsa-nimic în urma mea, am
apucat fără şovăire
cele 5 caiete groase ale „Jurnalului:
meu, scris pe ambele- fețe, Și... le-am aruncat unul după
altul în focul din
sobă. Am asistat cu inima Sfăşiată
la mistuirea lor în„ceată, căci odată cu ele mi se sfâșiau
şi părți din sufletul meu.
-

4. STUDIILE MELE.
Pe

lângă

câteva

cursuri

la

Sorbona,

în

special cel
de filologie modernă şi cel de istoria
universal
-la: cari
ă
audiam regulat, mă înscrisei, conf
orm angajamentului
luat față de fratele meu, la Școala
de limbi orientale
vii (școală creată la finele veacului al XVIII-le
a în vederea pregătirii de ambasadori şi consuli), la cursu
rile de
araba vulgară, araba literară, turca şi persana.
Scopul
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*

meu era de a mă consacra celei turcești, ținta principală ;
dar cum limba aceasta a suferit influența cele. arabe și
persane în evoluția ei (după cum limba română a suferit
influența. celei slave și turceşti), a trebuit să le studiez
„Şi pe acestea. Mă mai înscrisei şi la un curs de limbă:
turcească la Collăge de France și la unul de limba ețio-.
piană la, Şcoala de Inalte Studii, limbă de aceeaș origine
cu cea arabă.

OO.

”

,

Incă din anul al doilea al frecvenţării acestor, cursuri
începui să mă gândesc la o lucrare de făcut: pe temeiul
căreia să pot obține

o diplomă.

Nu

prea: întrevedeam

a-

tunci cu preciziune subiectul de ales. Mă tenta totuş un

studiu asupra limbii şi: conţinutului
a lui Cantemir, scrisă cam în felul

„Istoriei ieroglifice”
turcesc. Imi lipseau

depărtă

de etiopiană

însă pentru a-l pune în aplicare izvoarele ce nu le puteam
găsi decât în țară. Cu timpul se ivi o împrejurare care
mă"
dela prima

ideie. Profesorul

îmi a- -

trase atenţia asupra importanței, din punctul de
vedere
“istoric, â unei cronici etiopiene privitoare
la domnia glorioasă a unuia din cei mai străluciți regi ai ei, de care
nu
se ocupase niciun specialist până

atunci. Alte cronici, referitoare la istoria poporului etiopian (sau abisin
ian) fuseseră

obiectul unor studii “minuţioase din partea
altor
specialiști (în mare parte profesori universitari
din Apus),
ca Ren Basset, Praetorius, Dillmann, Noelde
ke, sau Per-

ruchon, Conti Rossini Carlo, etc. In urma acesto
r savanţi,
hotării la rândul meu, să întreprind executarea
lucrării
ce

mi se propusese de către profesorul
meu.
Poporul etiopian, cu trecutul său străluc
it, era într'adevăr vrednic de atențiune. Popor vechiu
, â cărui obârșie

„se pierde în noaptea timpurilor, devenit
creștin în secolul
IV

d. Cr,

şi a cărui “existență politică

începe

un mileniu de ani mai târziu, când se plămăd
ește organizaţia
lui definitivăîn.
, ciuda nesfârşitelor războaie: ce a
avut
de susținut împotriva unor duşmani puter
nici. Istoria lui:
e plină de isprăvile rezistenței sale eroic
e în faţa cutropitorilor săi de tot soiul. Isprăvi ce l-au
impus în timpul
„din urmă. Dar cu toate mutilaţiunile
de teritoriu suferite în decursul vremurilor, țara sa e încă
de patru ori mai
- mare”decât "Ţara românească.
Alegând ca teză pentru. obținerea dipl
omei un subiect .
privitor la istoria poporului etiopian,
am avut în vedere,
a repet, importanţa ce se acordă în
cercurile intelectuale
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din Apus oricărei lucrări de, ințeres general, indiferent de subiectul tratat și de poporulde tare se ocupă. Inte-:
meiat pe acest considarent, luai hotărîrea să abordez lu-

crarea

proiectată.

găsea

în secția

Manuscrisul cronicii

în chestiune

manuscriselor. Bibliotecii naţionale

se -

din

Paris, iar un'al doilea exemplar la Biblioteca Bodleiană.

Transcrierea acestui manuscris îmi ceru o iarnă. întreagă,
în. după-amiezile libere de cari dispuneam. Il începui, e

adevărat, cu oarecare neîncredere cu privirela însemnătatea lui; dar lucru ciudat! cu cât înaintam în. cuprinsul lui,

cu atâta mi

se risipea. neîncrederea

făcând

loc

unei curiozități şi unui interes din ce în ce mai vii.
Acest manuscris, dimpreună cu traducerea sa în limba
- francezăşi îmbogăţitcu comentarii și explicaţii de tot
felul, îl prezentai spre publicare Școalei de Inalte Studii,

în vederea diplomei: Această Instituţiune îl primi, dar:
îi amână tipărirea din lipsă de mijloace bănești. Cum, situațiunea

aceasta

putea să dureze multă vreme, mă

gândii -

să fac un studiu istorico-critic asupra acestei cronici, cu
intenția de a-l susţine ca teză de doctorat dinaintea unei

Universităţi

din

Germania,

sub

titlul:

„l'Abyssinie

dans

,
PALATULUI

,
-SORBONEI.
|

|

al Sorbonei,

Mi-

la seconde moiti€ 'du seiziăme si&cle”.
5.
„_

Cu

_

INAUGURAREA

prilejul

nisterul

“

inaugurării

noului

Instrucțiunii din Franţa

palat

a găsit nemeril să or-

ganizeze serbări
în cinstea delegaţiunilor străine de stu-

denţi. venite la Paris dela toate Universitățile din lume.
_ Partea originală a acestui eveniment mondial a fost con_Vocarea acestor delegaţiuni în marea sală a nouii Sorbone,
unde

ele

aveau

să-şi

vederea solemnităţii.

rostească

». Aspectul sălii era impunător.

nilor împodobeau

pereţii.

cuvântările

pregătite

în

,
Sieagurile tuturor naţiu-

Iar uniformele

studenţilor

de

pretutindeni, una mai sclipitoare decât cealaltă, îți luau

vederile. In schimb, cum era și de prevăzut, cuvântările
rostite de către acești studenţi au lăsat cam mult de dorit.
„Era hilariant de auzit limba lui Moliăre.în gura unui
englez, italian, danez, american, venezuelan, etc.
mai puţin încrezători în capacitatea lor franceză,

Unii,
s'au

mărginit să vorbească în limba lor maternă. Deşi nimeni

poate nu înţelegea o vorbă din tot ce spuneau ei, aplau-
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iele însă cădeau -ca grindina oridecâteori, înâlțau diapazonul glasului şi mai ales când sfârşiau de vorbit.

„

::Delegat al studențimii române eră un oarecare, Robin,

din București, scund, gros, bărbos, care numai înfăţişate

de:student nu avea. Cumse văzu pe tribună izbucni, ni mai decât. într'o plescăială ătât de. repede şi de confuză,
„că ţi se părea un copi! speriat care sbune o poezie neîn- .
țeleasă.. Dăr iată-l că se poticneşte,se încurcă; nu mai
regăseşte firul, începe a bolborosi cuvinte alandala, şi de-.

odată,

desfigurat şi prostit, părăseşte

îi terminat cuvântarea.

tribuna fără a-şi

A fost o. consternare

generală.

- De un comic hilâriant a fost Ungurul. Cu o lungă man-

ta atârnată de umeri, încins cu o sabie nesfârșită ce i se

izbea mereu de picioare, încălţat cu niște cizme enorme,
cu înfăţişarea aspră, buzele groase şi părul roşu şi vulvoi,
delegatul maghiar, înalt cât turnul» Colţii, rosti într'o
franceză sui generis o cuvântare sgomotoasă, în decursul

căreia

revenea

mereu

numele

lui

Kossuth
: Kossuth

e

idealul lor, în Kossuth se rezumă știința, literătura, tre-

.cutul, prezentul şi viitorul inaghiăr... Apoi, luând portre-

tul. acestuia, în “strigăte de „vive Kossuth !“, îl oferi în

+:

dar studențimii frânceze.
„şi aplauâat frenetic.

Teribilul orator fu îmbrățișat

„ „După terminarea cuvântărilor și ale celorlalţi, delegaţiunile fură invitate să viziteze sediul Asociațiunii stu- |
denților din rue des Ecoles. .:
.
Aa
E
pa
„Ziua următoare, Ministerul Instrucțiunii oferi studențimii franceze şi delegațiunilor de studenţi mondiali o pe-

trecere artistică urmată de banchet în orășelul Meudon,
de lângă Paris. Excursiunea fu din cele mai pitoreşti.-Ingrămădiţi în patru vâporașe puse gratuit la dispoziţia noastră, plecarăm. pe Sena la ora 11 pa o vreme nu tocmai
senină. Toţi purtam beretă pe cap şi cocardă tricoloră la
butonieră. Pe tot parcursul, depe țărmuri, erăm salutaţi.

cu strigăte de bucurie și în fâlfâitul batistelor de către

curioși, iar noi răspundeam cu urale: sgomotoâse. Cum
-trecurăm de fortificaţii,- peisaje, „unele măi fcerice decât _
celelalte, ne încântară ochii.
.
.
|
”, După

o oră şi jumătate

ajunserăm la Meudon.

Pe cheiul

„de debărcare, înșiruit ca pentru paradă, ne aștepta orășe| lul întreg. în frunte cu profeşorii şi, şcolarii localităţii.
Salve de tunuri izbucniră, iar muzica militară intonă. Marsilieza. Notabilităţile ne urară bun venit în mijlocul lor.

a.
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Apoi ne rânduirăm în ordine de pornire. Primăria avusese
grija să ne pregătească tăblițe cu indicațiunea fiecărei țări
în parte. Din nenorocire lipsea o singură tăbliță, tăbliţa

României.

Se șterse numai decât aceea a Portugaliei, care

nu trimisese niciun delegat și se scrise cu tibișiru „Roumanie“. Delegaţiunile fură puse în mișcare în ordine alfa-

betică pentru a nu se-jigni susceptibilitatea nimănui, fiecare tăbliță purtată de către un școlar, iar steagul respec-

tiv de către un delegat. Ariergarda o forma studențimea
* din Paris cu drapelul Asociaţiunii. Din când în când salve
de tunuri. _
Străbăturăm astfel câteva uliți joase, apoi începurăra

urca alte uliți la deal ce nu se mai isprăveau. Din distan-

ță în distanță câte o casă, la fereastra sau în ușa căreia
apărea câte o ființă omenească. După un marș obositor,
ca

ne ascuți foamea,

intrarăm

în cele din urmă

în orăşel”

Nişte uliți lungi, cu trotoare foarte înguste sau chiar fără

trotoare, după moda italiană, dar foarte drepte. In centru,

în faţa Primăriei,

se zărea o pancartă

enormă

ţinută

de

doi stâlpi și purtând o inscripţie în vechea limbă franceză: „Iei entrez et bien soyez venus !*
„Ne ieși înainte primarul, un bătrân cu părul alb, și ne
citi o mică cuvântare, după care ne prezentă bustul lui
Rabelais, genialul scriitor al Renașterii, care deservise
orășelul ca preot. Ii răspunse Chaumeton, președintele
Asociațiunii, mulțumindu-i pentru buna primire în
cu=
vinte

bine

simţite.

Dar.iată

că

ploaia,

care

aburea

de

câtva timp, izbucnește cu furie, şi ne pune în dezordine.
De aci până la Observator o luarăm la fugă întrun
ade-

vărat „sauve qui peut !*

Ajunși aci, udaţi leoarcă, ploaia încetă ca prin minune
şi soarele se ivi strălucitor printre norii risipiţi. Pe
dinaintea Observatorului, pe un teren întins, se desfăşura
un

covor

imens

de iarbă,

pentru

a cărei

trecere

ne trebui

aproape zece minute. De aci o scară îngustă ne
scobori la
„altă vale verde, la o adâncime cam de opt metri, de
unde
„ nişte alee înclinate ne duseră la alți câțiva metri şi
mai
jos, la un adevărat

rai de flori.

In acel rai fermecător, în fund, o sală Yungă,
enormă,
improvizată ad-hoc, cu scenă, în vederea:
unei scurte re-

prezentații. Câţiva studenţi cehi cântară din vioară,
studenți
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francezi -recitară

monoloage,

iar doi

a

artişti

tineri

,

dela Comedia franceză jucară câteva scenete. N'a lipsit

... nici teatrul de păpuși,

o surpriză

“Tăm fotografiați în massă.

a primarului.

Apoi

„0

fu-

Ni se făcuse foame deabinelea. O pornirăm cu toții spre

locul unde ni se pregătise masa. Un adevărat chiulhan.
Aci, sub trei corturi uriașe, de teama ploaiei, erau aran- Ă
jate 'mese lungi paralele încărcate cu piramide imense de
fructe de tot felul a căror vedere îți aducea apa la gură.
Aspectul era feeric, ca în povești. Fiecare, în liniște şi. fără înghesuială, își alese locul ce-i convenea. Eu o nemerii între doi studenţi francezi, amabi
-și li
veseli, din
provincie. Iată şi menu-ul acelei mese pantagruelice de

pomină :
Potage

i

Saint-Germain

Pois

* Hors-d'oeuvre vari6s
Truite -froide sauce verte

_

"Filet de boeuf & la parisienne
Poulards
et canetons r6tis

" PâtE de gibier .
Salades

â la franqaise

Flageolets maitre d'hâtel
Glaces eutoptenies...
,

Gâteaux
Desserts

„

des îles
vari€s

varites

"” Vins ordinaires, Champăgne
Dqueurs 'diverses.

Nu e nevoie de adăugat, cred, că Şampania a curs în
belșug și că tinerii intelectuali din Univers nu glumiră.
-O oră mai târziu toate capetele erau înfierbântate. Nu
se
auzeau decât ciocniri de pahare, urale și strigăte de
„vive
-la France!“ Sgomotul devenise asurzitor şi veselia
era la
culme. In toiul aceluj tumult, un delegat al Ministe
rului
Instrucțiunii ne-ură bunăvenire.şi sănătate. Iar o oră
mai
târziu nu ne mai înțelegeam unul pe altul.
Masa sfârşită, o pornirăm spre gară în dezordinea
cea
mai desăvârșită. Unii studenţi care băuse ceva
mai mult,
piliți, ne mai putându-și susţine echilibrul, erau
susținuți
de camarazi mai puţin afumaţi, cari nu-i slăbeau
nut. Când trenul ne readuse în gara Montparnasse un mi, tre"cuse de miezul nopții.
.
„.
(1891) .

6. CÂTEVA

APRECIERI

PROFESORALE.

După terminarea celor trei ani obligatori
i, obţinui diploma. de absolvire a Școlii de limbi orien
tale vii pentru
“limbile turcă, arabă şi persană şi un
certificat pentru cea
etiopiană
mai primit

dela Şcoala de Inalte Studii. Cu acest prile
j am
dela
profesorii mei scrisorile de mai jos:
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Din partea . lui O. . Houdas,
(18 Mai, 1891):
„Cher

Monsieur.

—

au

profesor

moment

de araba

oti vous

allez nous

vulgară
quitter,

je

suis heureux de pouvoir
constater et les efforts” que vous
avez
faits” et les resultats'
que vous
dvez obtenus durant : les
trois
annees quc vous dvez suivi mon cours d'arabe vulgaire. Grâce ă

votre

assiduite

et ă un

travail

opiniâtre

vous . avez

prendre un des meilleurs rangs parmi mes
Monsieur, que vous 'trouverez bientât dans

reussi

â

6leves: J'espere, 'cher
votre patrie
la '76-

-compense due & vos merites et que les encouragements
ne vous
mandueront
pas
pour vous permettre de' conținuer vos 6tudes.
Vous ferez,

j'en

suis siir, honneur

& vos

maîtres

et & votre

pâjs“.

Din partea lui A. Barbier de Meynard, profesor de lim
ba turcă (5, Mai 1891):
„Cher Monsieur. — Ce n'est pas seulement votre assidulte au
cours du College de France que j'ai : le devoir d'attester, mais
surtout Vescellente preparation qie vous y 'avez apportte et le
profit que vous ne-pouvez nonquer d'en retirer pour Vensemble
de vos 6tudes en ]angues orientales. ' Je vous dis le meme
t6moignage pour votre passage â PEcole de lanigues orientales oii,
" depuiş trois ans, vous suitez mon cours de langue
turque avec
„une
serieuse
application, Je ne doute pas que vous n'en
soyez
bientât recompense pour le succes de vos derniers
examens qui

seront la meilleure preuve du travail meritoire et du progres
_Hous avez accomplis pendant votre sejour -ăâ Paris.

Din partea lui Halevy, profesor
la „Hautes Etudes (17 Mai, 1891):
„Je

de

certifie

que

M. Șăineanu

langue: €thiopienne.

moment

Assidu,

occupâ 'ă preparer

un

suit

depuis

de

limba

trois ans

que

etiopiană
mon

cCours

attentif et intelligeat, il est en ce
travail

important

qui

lui

vaudra,

-jen ai la ferme: conviction, le Diplome de Ecole des Hautes Etudes et la reconnaissance ojjicielle de ses remarquables aptitudes „Philologigues“. i

" Regret că nu pot reproduce aci şi scrisorile profesorului de persană (Ch. Schefier) și celui de araba literară
(O. D&renbourg), nemai găsindu-le printre hârtiile mele,
după atâtea peregrinări dintr'un loc într'altul. Ele erau tot
așa de binevoitoare şi de încurajatoare ca cele de mai sus.
Din toate reiese, cum se vede,

convingerea deplină a pro-

fesorilor mei, că studiile mele 'vor fi apreciate în ţară şi
că voi aduce prin ele servicii reale ştiinţei noastre. Escortat de: aceste frumoase încurajări luai hotărirea,
înainte de a mă întoarce în țară, să-mi prezint lucrarea
| ca teză pentru doctorat la Universitatea din Lipsca.
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7. DOCTORATUL. Inima îmi era grea părăsind Parisul, căci plecam în ne-

cunoscut şi cu pădejdi puţine. Izbuti-voi să-mi trec docto- -

ratul în singurul an cât mai puteam sta în străinătate ?

Problema
nu era uşor de rezolvat. Trebuia să mă grăbesc.
Nu aveam nicio bursă,ca alţii,ci numai asistența modestă:
din partea fratelui meu. El mă informase că situația sa
_Besigură. nu-i mâi îngăduia să continue subvenţia știută,
şi că pe de altă parie mă reclama serviciul militar, la care
„jusesem amânat de două ori până atunci. Insfârşit, eraîn
joc problemă însăș a existenței mele în viitor, pe care cu
toate sforțările minţii nu parveniam s'6 clarific. Ce voi
face întors în țară? Cum voi izbuti să-mi creez o situaţie?

„Şi sub

povara acestor preocupări chinuitoare, am debar-

cat
în gara din Lipsca într'o dimineață. foarte ceţoasă
după o noapte nedormită
în tren.
.

Timpul șederii mele în acest oraș fiind limitat din modecât activitatea cea nouă. In scopul acesta-renunţai
la
orice contact cu compatrioţii mei, în tot cazul
mai puţin
grăbiţi decât mine, mulțumindu-mă numai cu prieț
enia

„tive bănești, cum s'a văzut, mă grăbii să-mi încep numai

unui vecin de cameră, student în drept, cu numel
e de Hil-

„debrandt, al cărui. tată 'era profesor
Universitate oarecare

din Germania. Cu

de

drept. într'o .

acest tânăr, de

aceeaş vârstă cu mine și foarte bine crescut, am petre
multe seri plăcute, atât coniorbindîn plimbările” cut
ce le

„făceam împreunăcât
, și irecventând în comun teatrul şi
uneori berăriile.
PT
a
E
„„.Câteva zile după sosire, îmi luai inima în
dinţi, publicând

la întâm

plare în ziarul „Leipziger Nachrichten'“,
Ja ..
Mica Publicitate, un anunț că dau lecţii
de limba și lite-

ratur
a frânceză. Spre imarea mea mirare mă pomenii cu |
un profesor de liceu
de limba francezăun
, oarecare: Platen, care îmi propuse să-i dau trei ore pe săptă
mână de
coriversaţie şi de pronu

nțare. Această
mi-a fost îndoit de prețioasă: întâi, fiindcă mi-a lecţie
procurat prietenia
unui profesor german și al doilea, că a
contribuit să-mi
amelioreze situația

materială, sdruncinată

prin deplasarea mea. |
a
|
Prezentându-mă la Universitate,xav
ui norocul să obțin
a fi înscris în anul al treilea ţinânduini-se socoteală de
anii urmaţi la Paris
. Imi rămâneau de urmat ca comple-
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tare încă două semestre sprea avea dreptul să mă prezint
la doctorat.

Aveam

însă

îndoială

dacă

teza ce vream să

propun va fi acceptată. Din fericire subiectul plăcu. pro„ fesorului Kreh], orientalist de seamă, căruia îi expusesem
contururile lucrării și care se arătă chiar încântat de
" moutatea ei. El mă încurajă s'o duc la bun capăt, făgă„ duindu-mi în tratarea ei toate deslușirile de cari
voi
avea

nevoie.

Mă

așternui

dar

cu

ardoare

pe

lucru, căci

nimic aproape nu era încă făcut, și termenul de 'prezen-.
tare era peste şase luni.

Ocupam o cameră foarte simpatită în etajul al doilea
_al unei clădiri mari, proprietatea unui fabricant de bere,
care ţinea la parter și un restaurant-berărie. Era un om
foarte bogat, şi totuș soția lui conducea bucătăria, iar
fata lor în vârstă de 15 ani, ajuta mamei şi. servia: pe
clienţi, ba chiar aducea la etaje mâncare și băutură loca- :
tarilor, în majoritate studenți.
.

O diversiune atrăgătoare pentru mine în toiul. muncii
„la care mă înhămasem, au fost asociaţiile studențești de
aci.

Pe

când 'la

Francezi

o

petrecere

studenţească

nu

„poate ființa fără concursul femeii, la Germani dinpotrivă-ea este cu totul exclusă; Desigur că nu trebue să
tragem nicio concluzie din acest fapt. în favoarea unora
sau a celorlalţi, fiecare fel avându-și farmecul lui deosebit. Mă înscrisesem la „Neu-Philologisches Verein“, care,

își ţinea ședințele săptămânal în sala de sus a unei berării.
La aceste şedinţe, de obicei, un student ţinea o mică disertație, care apoi era discutată de cei prezenţi în mijlocul
răsetelor şi a „hoch“-urilor răsunătoare.

Căci se obișnuia

„să se bea copios la acele ședințe, dela cari ne întorceam

adesea turlaci dimineaţa. !

|

IE

Hazul era mare în ziua când un student
își trecea doctoratul. Se consacra acestui eveniment o şedinţă întreagă,
„pe .care o prezida un profesor universitar. Câteva butoiaşe cu bere şi o ladă cu țigări de foi așteptau să fie go-.
"lite cu acest prilej solemn. Profesorul ţinea o cuvântare
scurtă într'o tăcere impresionantă, după care un corn
imens și greu, plin cu bere, trecea din mână în mână şi
făcea de mai multe ori înconjurul mesei celei lungi. Fie-

care băutor era obligat, când îl avea în mână, să spună
o vorbă de spirit care să obțină agrementul tuturora. In

>

caz contrar rămânea, în hazul general, cu cornul cel greu
în mână până ce o nemerea în cele din urmă.. Adevărata
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petrecere însă intra în toiu abia după plecarea profesorului universitar şi lua uneori niște proporții de aşa na- E
tură că ne pomeneam cu ivirea “dimineții tot acolo.
-

Și așa
când,

muncind

ajunsei

mereu

să-mi

termin

și distrându-mă
teza pentru

din

când

doctorat,

în

O pre-

zentai cu mare neîncredere Universităţii și aştepta
i cu
toată resemnarea aflarea rezultatului. Două luni
după
aceea el îmi veni însfârşit. Spre marea mea
bucurie teza
fusese admisă și mi se fixa totdeodată și ziua
examenului,
28 Iunie. Eram atunci pe la mijlocul lui
Mai. Și aveam
” de pregătit trei materii: filologia limbilor
orientale ca
materie principală ; iar ca materii secun
dare filologia .
modernă şi istoria: universală. Examinatorii
desemnaţi
serau

Krehl, Birch-Hirschfeld și Maurenbrecher,
Ca 'cul-

„ me, obţinuser și favoarea de a mă
servi de limba franceză la examenul acestor materii,
limbă pe care o mânuiam mai ușor decât pe cea germană.
Teza” însăşi fusese “prezentată în franțuzește.
Cum nu mă mai despărțiau de exam
en decât 45 de zile,
a trebuit să muncesc pe capete.
Somnul, de fapt, îl re- dusesem la 2—3 ore pe noapte,
-restul timpului fiind exclusiv rezervat pregătirii... Mesele,
căci nu mai părăsiam
camera, îmi erau
servite

sus

de fiica

berarului,

iar.

dogoarea căldurii de Iunie o răcore
am
cu nesfârșitele halbe- de bere ce-mi aducea periodic acee
aș domnișoară. Devenisem celebru în toată clădirea
, mulțumită palavrelor
îngrijitoarei camerelor, minu
nată de sihăstria mea. 'Toată
;
lumea ştia că mă prepar pent
ru doctorat. . E
Insfârșit sosi și ziua solemnă.
Conform etichetei Universităţii trebuia să apar în fața
juriului examinator în .
frac şi în clac. N aveam nici unul
nici altul. Făcui' atunci
un desperat apel la un tânăr croi
tor german. Acesta, după
multe alergături prin prăvăliile
de haine vechi, îmi găsi

cu chirie pentru

îrac cu căptușeală
mă

mulțumesc

ziua

c'un

aceea,

ordinară!
jobenîn

în schimbul

a 10 mărci,

un

In loc de clac a trebuit -să

care Puteau încăpea două .
capete ca al meu.
„|
A
„In ziua fixată plecai de acas
ă, la orele 8 dimineaţa, cu
pardesiul peste frac şi cu...
jobenul înfăşurat într'un jur-nal. La 9 începu examenul,
Intâi veni Krehl, cu materia
principală,şi mă ținu până
la ora 12. Cum pofta de mân
=
7

3,—C.

Șătnereza

Amiitirpe

7

care îmi pierise cu totul, renunţai la dejun și aşteptai în .
vestibul, copleşit
de gânduri, până la orele 2. Atunci veni
şi Maurenbrecher de mă luă în primire. La orele“t trecui
în rnâinile romanistului Birch-Hirschfeld. Aczsta era: un
adânc

cunoscător

scrisese
sfârșit.

lucrări
După

al vechii limbi

asupra

căreia

apreciate.

La

6 examenul

luase

de un sfert

de

caas,

timp

foarte

o pauză

franceze

în care

Comisiunea se retrăsese pentru a delibera, fui poftit:să
intru. Inima îmi svâcnea cu putere. Imediat, câteși trei
"îşi făcură apariţia în mod solemn. Respirația acum aproape mi se oprise. Preşedintele începu să citească o
lungă peltea în latineşte, privitoare la datoriile ce con-

4

feră doctoratul,

apoi mă

vesti că Universitateea,

în baza

hotăririi examinatorilor, mi-a acordat titlul de Doctor.
în filosofie cum laude superato. Și spunând eceasta îmi
întinse mână, ceeace făcură și ceilalţi. Insfârșit eram
doctor !
,
a
In vestibul, la ieșire, mă aștepta prietenul meu Hilde-

brandt

care, probabil,

fusese

informat

de

vlecarea

meu

aveam,

căci

solemnă prin camerieră şi venise'să mă felicite. Cum mă
„văzu, bietul băiat se aruncă în braţele mele și mă strânse
cu drag la piept. Această atenţie drăgălașă mă mișcă
profund. De emoție era aproape să-mi uit jobenul uriaș
pe masa

din vestibul.

Cu unicii bani ce mai

pe pat, până

și pe lavabo

era sfârșitul lunii, merserăm împreună la poştă să vestesc
telegrafic pe ai mei de marele eveniment.
Ajunși acasă, mă aștepta o surpriză cum n'âm mai pomenit de atunci. In absenţa mea camera îmi fusese transformată. într'o seră de flori
:. flori pe jos, .pe scaune, pe

canapea,

și în cana de apă.

Ce

profuziune de flori ! Iar în pragul ușii sta umila servantă,
autoarea acestei splendide atenţiuni, urându-mi mişcată

şi cu bucuria

în ochi:

tuliexre, Herr Doktor!

„Willkommen,

etajele şi jos în berărie. Berarul,

„Sus

numaidecât

să-mi

Herr Doktor!

prezinte

şi să mă învite la un pahar
de odinioară, trecerea. unui

soţia şi fiica lor veniră

felicitările şi urările

cu bere.
doctorat

dela

fratele

meu,

clasa a treia readucea
doctor în filologie...:
34

părăseam

melancolic

lor

Căci, în Germania
era un eveniment

ce consacra pe cineva în ochii lumii!
Trei zile după această întâmplare, primind

bani

Gra-

Intr'o clipă vestea se lăţi în toate

Lipsca,

şi un

telegrafic
vagon

de

în țară pe proaspătul
:
.
o

III. IN JURUL

TEZEI DE

DOCTORAT.

„1. PĂRERILE SPECIALIŞTILOR EUROPENI.
a

.

Sosit în Capitală în plină vacanţă și tufă în buzunar,
trebuit

să

stau

deocamdată

în

sarcina

fratelui

meu,.

„care mai avea și alte îndatoriri de ordin familiar.
Ceva.

mai mult. Tot mulțumită lui am putut să-mi văd

tipăTită și teza de doctorat, în baza căreia mi s'a
eliberat şi
diploma. Titlul ei era : L'Abyssinie dansla second
e msitiâ.
du XVI-e si&cle. In ce privește importanţa aceste
i lucrări, „
- care scoteă în relief epoca cea mai însemnată din
istoria
poporului creştin, dar semit, din estul Africe
i, îmi permit
a reproduce aci asupra ei, părerile câtorva
specialişti din
- Franţa, Germania și Italia,
:
Dela otientalistul A. Zotenberg :
„Je

m'empresse

de

vous

remercier._ pour

vail. Je Vai trouve en rentrant

beaucoup d'intârât. Grâce
'set, Perruchon et Pereira,
vement

-

toutes

les

Annales

ă

Venvoi

de

votre

tra.-

Paris et tai lu aussitât avec

â vos efforts “et â ceuz.de MM. Basnous pouvons esperer avoir successiabyssiniennes

publites

et

traduites...*

Dela “profesorul 0. Houdas (Școala de limbi orient
ale):

La
lecture
de votre travail m'a vivement intâressă et je”
ne
doute pas que la publication integrale des
Annales auzquelles
vous.apez emprunte ce fragment 'ne soit
d'un tres grand interet
"pour

„.

histoire

de

PAbyssi

nie... Tout en vous engageant â persister
|
dans cette voie oi vous vous 6tes engage, je
crois que vous ferez
bien de ne pas negliger V'âtude du turc et surtout
du turc orien-.
tal. Il y a lă une mine feconde que Von vient
&
peine de mettre .
au jour et de laquelie il Yy aura bien des
choses & retenir. Vous
me jerez grand plaisir
en me'tenant au courant de vos
travauz
et de vos projets et, si je puis vous tre utile, croyez
bien que je
ne manquerai păs de le faire“, i
„
aa
:
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Din partea lui Rent Basset (prof. Univ. Alger):
„Je

viens

heureux

de

de

la publication
sais

Van

recevoir

voir

votre

frâquenter

de ma

dernier

au

travail

sur

le chemin

chronique
Congres

VAbyssinie..

que j'ai ouvert

€thiopienne

de Londres;

en

et comme

dans

un

Je

suis

1832

par

je le di-

rapport

sur les
€tudes &thiopiennes, ii est d esptrer que le XIX-e
siecle verra
publier tout cet ensemble de chroniques qui
nous permettront de
mieuz juger VEthiopie et mieux connaître
son histoire...“

Dela prof. 1. Halevy (dela Hautes Etudes): _
„Votre

quelques
rite que

travail'est

trâs

interessant

et

tres

bien

redige:

erreurs qu'il faudrait retoucher... votre travail
des €loges et je me 'faiun
s plaisir de vous

savoir“,

-

A

part

ne mâle faire

Dela prof. Dillmann (Universitatea din Berlin):
(Scrisoare

în

limba

germană,

tanței Istoriei abisiniene

am

din

atras

care

extrag):

atențiunea

„Asupra

impor-

încă din 1947, când

am publicat „Catalogul Bibliotecii Bodleie
ne'. Că cronicile izolate ale Regilor (Abisiniei) ar trebui aduse
la lumina zilei este un
ce cu totul firesc. Eu însumi în 1864
am
publicat domnia
lui
Zara: Yakob, precum și „Faptele războin
ice ale lui Amda Sion“,

după

Cronicile

respective.

Apoi

veniră Pereira

(1888), Perruchon

(1890) şi alţii. Dacă Dv. v'aţi propus să
trataţi „Domnia
Dengel“ în acelaş
mod, atunci
intenția dv. nu poate

vrednică

de laudă...&

-

Dela prof. Praetorius
“(Scrisoare

în

limba

lui
fi

.

(Universitaţea

germană,

in

care

Sartsa
decât

Miinchen) :
extrag):

mesc din inimă pentru amabila trimit
ere a: lucrării
fu viu înteres și publicarea Cronicii
abisiniene în

„Vă

mulțu-

dv, și aştept
original“,

De altă parte prof. Noeldeke (Univ. Strasbourg
) a binevoit să mă informeze prntr'o scrisoare că a
publicat asupra
lucrării mele un articol foarte elogios
în „Goettingische
Geleh

rten Anze

igen“ din 15 Martie 1893. Articol însă de
care n'am putut lua cunoștință, spre
marele meu regret,
nici până
astăzi,

a

a

Un etiopizant, Perruchon, îmi scria:
„ll ne faut pas

abandonner

la

publication
des Annales de
en
avez dit
est trăs interessant
et donne lieu de penser qw'elles
seront tres . importantes
pour
histoire de VAbyssinie. Je fais donc
des VOeuxz pour que vous
puissi
Sartsa

ez

Dengel;

que

P*Esenter. cette

3 comme
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ce

vous

vous

nouvelle

en avez

these

V'intention.

ă

Si

V'Ecole

Yous

des

Hautes

disposez

Etu-

encore

-

d'un

exemplaire,

M. Pereira,

je

vous

lieutenant

demanderai

de

Genie. C'est

de

vouloir

bien

un. 6ihiopisant

Venvoyer-a

de premiă- .
re force
qui a dâjă publi
la Chronique
de Minas
et prepare
celle de Sousnyos... M. P. Conzelman (americ
ain) a termin au
mois de Juillet sa these qui s'occupe des
annales
de
Galanpdeos, adussi tres importante pour Vhistoire
de VAbyssinie. Je tra-:
vaille moi-mâ&me en ce moment ă la Chronique
de Zara Yaquob,
ă celle de Baeda Maryan, et VEcole d'Alger
est en train de publier une „Vie

de Lalibala“,

-

.

”

Insfârşit, din partea lui Conti Rossini Carlo din Roma

(1894):
"De

votre

“chronique

|

travail...

j'ai

.

lu

que

du roi Malak Sagad

vous

E

allez

ou Sartsa

6diter

une

-

-

importante

Dengel, un des plus re-

marquables souverains de YEthiopie.
Dans un petit travail que
je viens de publier dans les „Actes de la Royale
Acadâmie de
Lincei't'ă Rome sur la Chronique de M. Basset,
il y a un texte
_incdit jusawă present, et qui touche ă ce roi. Peut-tt
re vous în:
tEressera-t-il....
_

şi într'o scrisoare următoare

(1895) mă întreabă neduĂ

|

merit :

E Malak Sagad? Sarebbe un vero
istoria dev'essere imteressantissima.

peccato

Din toate aceste scrisori reies două

abandonario.

fapte: întâi,

Quelt'
”

_

impor-

„tanţa ce se acordă în Occident cercetărilor privit
oare la
istoria poporului, etiopian, şi:al doilea încurajările-ce
am
primit din partea oamenilor de ştiinţă . de acolo
de a per-

sista în direcţia începută.

.

E

- 2. IMPRESIA LA NOI.
Lucrarea mea,

cum s'a văzut, a avut o simpatică primire
.
în străinătate. Aveam motive de a fi mulțumit.
Intâlnirea
“mea însă cu unii mandarini dela noi contribui
., repede
să-mi răcească entuziasmul. Hasdeu se mărgi
ni să-mi
„condamne definitiv lucrarea pentru o greşală
de stil găsită.

în Prefaţă şi datorită unei intervertiri la maşină.
Odobescu;

cui amabilitatea-i cunoscută, îmi reproş
ă că „rău am
făcut“ că n'am ales un subiect mai intere
sant pentru noi
„ decât istoria unui rege african de coloar

e neagră

de fapt, sunt în mare parte albi). Şi toți... fură ! (Etiopienii
de acord că
lucrar
ea 'mea

înțelegea

„nu

interesa

fireşte „noi“,

pe nimeni“.

căci.

cercurile

Prin

„nimeni“

specialiste

se

din

străinătate au fost, cum s'a văzut, de o
părere cu totul

„opusă.

,

”

ST

*

“In acele

cercuri

Ă

din Apus,

i

-

e

unde istoria oricărui popor,

„alb sau negru ca coloare, şi indiferent de depărtarea lui în
spaţiu sau în timp, își are însemnătatea ei, contribuția mea

nu. putea

fi decât binevenită.

Dacă

mâine un cercetător

portughez sau italian, de pildă, ar descuiba la British Mu-

Museum sau aiurea vreo cronică a-noastră din trecut încă
necunoscută asupra vreunui voevod și s'ar încumeta s'o
dea la lumină, n'ar avea oare și specialiștii de acolo
dreptul, imitându-ne pe noi, să spună:

„dar ce ne intere- -

sează pe noi istoria voievodului român ?“
„Fără a mă lăsa dar să fiu descurajat îmi propusei, dinpotrivă, a continua pe calea începută la care mă încurajau

cei din Apus.

Lăsâna deocamdată pe Abisinieni, țineam să

mă consacru în viitor limbii turceşti, cum mă sfătuia profesorul Houdas. Eram convins că contactul secular.al Prin-

cipatelor române cu Turcii trebue să fi lăsat la noi puter-

nice influenţe în tradiţii şi în viața culturală; și că cerce.
tarea hrisoavelor și cronicilor turcești dela Istambul ar
putea contribui la desluşirea unor puncte istorice încă
neprecise. 'Țineam să aduc pe această cale contribuţia mea
modestă cercetărilor de ordin istoric la noi.

3. LA O ŞEDINŢĂ A „REVISTEI ROMÂNE“:
„Revista

Română“,

pe care o conducea. pe atunci

deu, îşi ținea ședințele odată pe săptămână

Has-

sau pe lună

- (nu-mi aduc exacţ aminte), într'una din odăile de
din dos
ale librăriei Socec, editoarea acelei Reviste. Se întrune
au

acolo, sub preşedinţia Maestrului, colaboratorii ei Speran'ță, Ține şi alții, Uneori se făceau şi experienţe de spiritis
m
Ja aceste ședințe, cu oarecare succes și cu multă
'bună-

voință din partea medium-urilor. De obicei însă
se citeau.
„articolele destinate Revistei sau se discuta despre
orice în

lipsa acestora,
„La

una

a

din şedinţele acestea

o

am

|
fost agreat săasist

şi

eu, ca să-mi citesc un studiu asupra limbii arabe.
A fost
„spre nenorocirea mea. Şedinţa începu mai întâi
printr'o
convorbire generală. Cineva aduse-vorba despre
Zola, cu
prilejul

apariţiei

unui

roman

al

acestui

mare

scriitor.

Câţiva își dădură timid părerea, în bine sau în rău,
asupra

operei în chestiune. Hasdeu, care tăcuse în
vremea aceasta,

„. duă cuvântul și, spre marea mea uimire,-îl făcu.p
e Zola
harcea-parcea:

58

că n'are stil, că e vulgar,

.

că tot ce a seris

e obscen!), că „nici un rând“ nu va rămâhea depe urma
"- literaturii lui. Cei de față aprobau fiecare afirmaţie.a
Maiestrului, chiar și aceia cari fusese la început de părere
contrară. În naivitatea mea de adolescent, de a-mi da şi eu

-

părerea, şi poate chiar penibil impresionat de aspra apre- ciere, spun deodată:

„Iertaţi, Maiestre,

dar Zola trece totuș

drept. un romancier de frunte în ţara lui! Deși trivială
uneori, opera lui impune admiraţia prin puterea-i de zămislire şi prin'suflul epic ce'o însuflețește”. Și continuai,
scoțând în relief câteva calități frumoase ale operei .romancierului ultragiat. Vorbele mele avură efectul unui
„trăsnet căzut pe neaşteptate. O tăcere de ghiaţă urmă. "După o mică reculegere unul din asistenţi aduse vorba
despre Traian Demetrescu, delicatul poet oltean. Și pe:
acesta Hasdeu îl maltrată cum
e mai rău, tăgăduind operei
sale poetice orice merit și descărcându-şi humorul asupra.

„unora din versurile acestuia, în hazul sgomotos al celor de
„ faţă. Fără să-mi dau seama de curentul din sălă atât
„de favorabil Maiestrului și pornit: numai de indignarea —
vârstei în fața unei nedreptăţi, luai şi de astă dată apărarea oropsitului poet. Hotărit, căzusem din lac în puț!
O nouă tăcere semnificativă,
apoi Hasdeu

mă învită să

citesc articolul ce adusesem. Dar deabia începui, că observaţii malițioase țâşniră din toate părţile însoțite de -râsete_
generale. Nici nu apucasem să isprăvese prima pagină, că

Maiestrul

mă. opri spunând:

„Nu,

ru,

articolul

d-tale

nu

face pentru Revistă!” Eram opărit. După alte câteva zeflemele, Hasdeu ridică şedinţa cu un salut adresat tuturor
Și toţi se risipiră fără a-mi da cea mai mică atenţie.

„Aşa a
seară de
cititorul
„Marele
mann,

luat sfârșit ședința „Revistei române“ din acea
pomină... Cât despre urmările imprudenţii mele,
le va afla din paginilece urmează, *
|
&
Goethe, într'una din conversațiile sale cu Ecker-

spunea

că omul.;superior,

cu cât este mai

învăţat,

cu atât e mai tolerant, mai indulgent, mai înțelegător
în
- raporturile sale cu semenii săi. Cu: Hasdeu nu era
tot aşa.
Deși spirit enciclopedic, al a fost şi a rămas până la
moarte intolerant, persiflor a tot ce nu era pe gustul
lui, şi mai
presus de toate vindicativ la culme. Vai de acela
care-i cădea în ghiară! Mi-a fost dat să fac această tristă
expe- . rienţă.
|
|
A
„
1) Hasdeu uita pesemne că el însuş debuta
se în literatură cu
o nuvelă obscenă ,„„Duduca Manuca“, care
i-a și atras averţis„mentul. Oficialităţii (1863).
i
7

39

IV.

IN PROVINCIE

1: DEBUTUL

IN CARIERA

PROFESORALĂ.

Cum pentru moment nu-era nimic de făcut cu stuâiile
orientaliste și cum situaţia mea materială era precară, în
aşteptarea unor vremuri mai bune, mă mulțumii cu su„plinirea unei catedre într'un oraș de provincie. Fui numit
“la liceul din Brăila. Orașul îmi convenea mai ales că era
aproape

de

Capitală.

Dar

mulțumirea

îmi

fu

de

scurtă

durată. Când mă pregăteam tocmai să plec într'acolo, n
nouă adresă oficială mă vesti că eram mutat la Caracal.
Ce se întâmplase? Hasdeu, pe atunci preşedintele Consiliului permanent, aflând de numirea mea la Brăila, intervenise pentru anularea ei. Era prima poliţă ce-mi plătea

Maiestrul ofensat. Altele vor urma în curând.
Cu inima îndurerată și sub povara grijilor de tot felul
luai drumul spre noua mea reședință. Dela Pâris şi Lipsca,
la Caracal!

Adio,

mediu

intelectual

și biblioteci!

Adio,

studii orientaliste! Nu-mi rămânea decât să mă resemnez
deocamdată

și

să-mi

concentrez

activitatea

în

vederea

obţinerii unei catedre definitive. Odată în posesiunea ei,
îmi ziceam, voi cere un concediu pe ţimp

de trei ani pen-

tru a face cercetări la Constantinopole cu privire la scopul
ce urmăream, involuntar întrerupt. Cu convingerea că lu“erurile.se vor petrece astfel, nu dădui nicio atenţie exilului meu temporar și mă, cufundaiîn pregătirea examenului salvator.
.
|
,
”
"O altă îndeletnicire, într'o direcţie diferită; avea deasemenea

să-mi

dea de lucru, și anume

serviciul militar.

Amânat doi ani succesiv, venise acum momentul să-mi
fac
datoria faţă de ţară. Fui încorporat în Res. 2 Romanați

40

a A

-

:

Ă

7

„nr. 19 cu sediul în Caracal. Mulțumită amabilității Co- -

- mandantului putui să-mi îndeplinesc serviciul la cazarmă

-

fără a-mi neglija nici orele de Gimnaziu. Ca soldat am luat
parte la toate mişcările Compăniei, la simulacre de luptă;
la gărzi, iar în timpul iernii la predarea teoriei, a scrisului
şi cititului la soldaţi. Părăsii serviciul cu gradul de sergent.

„_”De militărie mă leagă o amintire tragi-comică pe care
"“ îmi permit a o povesti aci. Intr'o zi venise la Compania
noastră în inspecţie un domn maior din altă localitate. Se
dăduse comanda

de „foc în genunchi“.

Purtam

.

niște pan-

taloni particulari foarte strâmţi cari mă cam jenau în asemenea mișcări. In genunchi, arma mea, arma de atunci,
excesiv de grea, se înclinase poate o clipă mai târziu
decât a tuturora, „Cine e m... ăla care prosteşte. miliția !*
ţipă domnu maior călare
pe calul său alb, arătând spre

mine.

Căpitanul îi şopti ceva ce nu auzii. Ziua următoare

- aflându-mă în librăria din centrul orașului, văzui intrând

pe d. maior din ajun. Dau să mă eschivez spre uşă după ce
am salutat, dar D-sa mă oprește.și îmi spune: „D-le profesor, ieri fără să vă cunosc am avut o expresie brutală

la adresa Dv. pe care o regret; așa suntem noi militarii...
„aspri în exerciţiul nostru... dar vă rog să mă iertați... n'am
"ştiut

cui: mă

adresez...“ —

„D-le

maior,

îi

răspunsei,

„D-voastră nu v'aţi făcut decât datoria de militar, pentru
care nu există deosebire între soldați !«
Odată cu terminarea serviciului militar, rămânerea mai

departe în acest orășel cu totul izolat şi lipsit de mediul

intelectual, îmi deveni apăsătoare. Cerui Ministerului
per-

mutarea într'un oraș mai de seamă. Fui mutat, tot de către
Hasdeu,

la Alexandria. Nemerisem

ca Eremia

cu oiștea în

gard ! Ce puteam face? Primii şi acest-loc de exil.

2. UN TIP DE INSPECTOR

|

GENERAL.

In timpul profesoratului
meu la “gimnaziul din Caracal, ;
avui fericitul prilej să fac pentru întâia oară cunoștința
unui Inspector general. Pe atunci acești înalți demnit
ari

ai Invățământului

secundar

erau „recrutaţi

dintre

profe-

_sorii universitari. Aveau o înfăţişare gravă, erau
inabordabili și atitudinea lor față de dascăli era veșnic olimpia
nă.
Intr'o dimineață mă găseam ocupat în clasa IV-a
cu o
„lecţie de istorie (aveâm pe lângă franceza și ore de
istorie),
care îmi ceruse

pentru

=

a o termina

cinci minute
1

peste
ii

.
ora!

”
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reglementară: Când intrai în cancelarie qădui peste un.

tinerel cam de 29 de.ani, înalt și brunet; cu bărbuţă scurtă

şi plin de' morgă

de sus până jos. Bănuii numai decât că .

acest specimen nu putea să fie decât un domn inspector.
Cum mă văzu intrând, mă măsură cu severitate de sus.
până jos și de jos până sus, apoi răstindu-se cu ifos_la
mine, îmi zise fără niciun preambul :
„De
ce ai ieşit mai târziu din clasă? Dumneata nu cu-

- noşti Regulamentul ?“
.
„Ii spusei pricina întârzierii. _

-

„Un profesor trebue să știe să-și potrivească materia,
nu să rupă din recreaţia elevilor, replică el. Și apoi ce.

însemnează

îmbrăcămintea. asta” ?

.

-

„Fac şi serviciul militar, domnule Inspector, şi nu mi-e
îngăduit să mă îmbrac civil“,
|
'
„Va să zică -Dta îţi baţi joc de școală făcând și. miliția

în acelaş timp 1“

Si

-

„Nu, domnule Inspector, îmi dau osteneala să le împac

pe amândouă, împlinindu-le în mod conştiincios“.

O secundă de tăcere, apoi din- nou glasul

„Am

pontitului:

auzit căstai în hotelul şantanului. Cum ţi-ai per-

mis aceasta în calitatea d-tale de profesor, care trebue
» să dai exemplu de moralitate şi de bună purtare în
societate” ?

|

e

_

„E singurul hotel din oraş, răspunsei, şi apoi nu mi-am

dat seama că localurile publice sunt interzise profesori
lor”,

„Foarte rău! să faci bine să te muţide acolo; să-ți
cauţi

odaie în oraș,

|

„Am înțeles, d-le Inspector! general”,
Și după ce

toarse spatele.

îmi aruncă

o nouă privire severă,

îmi în-

Sub această unică înfăţişare l-am cunoscut pentru
întâia
Șiultima oară. 'In schimb, acest înalt reprezentant
al Mi-.
nisterului n'a intrat în clasa niciunui profesor,
nu s'a interesat de mersul niciunei lecţii, nici de metoda
de predare,
nici de progresul elvilor. Toate acestea desigur
nu ofereau
"nicio importanță d-lui Inspector general
(ajuns mai târziu
şi îninistru !) Şi a plecat cu aceeaș morgă,
convins că și-a
îndeplinit “conştiincios misiunea lui oficială.
3. MUNCĂ PUŢINĂ.
„Da sfârşitul celui: de al doilea an Şcola
r mi s'au pre-

- Zentat acasă
42

doi elevi, fii de țărani,
.

|

absolvenți
e

ai clasei a
Ă

IV-a a Gimnaziului

din. localitate. Ei țineau să înă con-

sulte, ca fost profesor al lor, cu privire la cariera
ce tre„ buiau să aleagă părăsind şcoala. Unul era voinic şi
celălalt
slăbuţ ca fizic. .
i
.

Care e intenţia d-tale? întrebai eu-pe cel dintâi, şi ce te

atrage mai mult? — Dorinţa mea ar fi, îmi zise el,
să intru

„la poştă, că acolo e muncă puţină şi libertate multă.
Dar

—

D-ta ? întrebai pe cel slăbuţ, ce anume

te atrage ?

Gândul meu e să intru la căile ferate ca impiegat,
îmi

răspunse el,
Ă
A
Mă grăbii să le arăt invonvenientele acestor
cariere unde

începi cu o leafă ridicolă şi îmbătrâneşti cu una
ce deabia .
îţi permite:să nu mori de foame, pe lângă că
avansarea e
foarte anevoioasă şi problematică. Și îi sfătuii
că ar fi mai
bine pentru ei, ca fii de țărani, să îmbrăţișez
e cariere independente, a! căror orizont întins oferă și
o putință mai!
mare de reușită. „Iată D-ta, mă adresai celui
slăbuț, ar fi
mai avantajos să te înscrii la o şcoală de agricu
ltură, după ...
a cărei absolvire ai găsi uşor să conduci
o moșie oarecare .
_şi să-ți creezi o situaţie frumoasă, cu timpu
l. Cât despre
"D-ta, zisei celui grăsuţ, cum ești voinic
, ar fi bine să te înscrii la o şcoală de meserii, de
unde, cu timpul prin
muncă și sârguință, ai ajunge să-ţi desch
izi un atelier, ce
„ar putea lua o extensiune din ce în ce
mai mare“,
Băieţii îmi mulţumiră cu eiuziune făgă
duindu-mi 'că așa
” “vor face. Cinci ani mai târziu, manevrel
e readucându-mă
pentru câtva timp în ace] oraș, care îmi
fu surprinderea
găsind la poștă, la ghișeul de timbre
şi mărci, pe fostul meu elev voinic pe care îl îndrumasem
spre meserii. „Dar celălalt, întrebai eu, cel subți
rel, ce s'a făcut? e
desigur agricult
,

Zâmbind:
Aveau

or

acum 7

a intrat impiegat

drebtate.

„Munca

—

O

nu!

la gară !”

puţină“,

îmi- răspunse

Ă

el

iată idealul multora!

4. LEXICOGRAF.

.

Cu trenul până la Giurgiu şi de aci
cu diligenţa, ca în
vremurile de atunci, ajunsei cu bine
Şi în această nouă
reședință la care mă transferase onor.
Minister, Judecând
obiectiv, nu eram tocmai atâţ de
deplâns pe cât mă cre„ zusem. Poetul Ovidiu, toutes.
prop
orti
„mai puțin noroc decât mine exilat prinons gardâes, avusese
tre barbari și într'o
climă glacială.

De altminteri orașulse prezenta: biniș
or: îți

|

-
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făcea o impresie plăcută cu străzile-i drepte și asfaltate și

cu clima-i relativ sănătoasă. Nu eram însă mulțumit băneşte. Aveam aci mai puţine ore de curs, deci leafă mai mică
și pe deasupra îndatoriri de ordin familiar. Așa că împins

de nevoi a trebuit să mă gândesc la vreo activitate extraşcolară, Solicitat de o Editură, întreprinsei o serie de tra-

duceri și o Bibliotecă de popularizare pentru tineret. Ocupaţie fireşte pur negativă.

|

"De altă parte îmi veni gândul să mă dedic unei activităţi mai serioase și cu adevărat folositoare Invățământului
și publicului în general. Pe acea vreme se simţea o lipsă
mare de dicționare bilingue. Cele câteva existente lăsau
mult de dorit. Citisem cu doi ani în urmă (Convorbiri literare,

1893, n. 9), sub iscălitura Vico,

(pseudonim,

zice-se,

al lui Titu Maiorescu), o lungă critică pe 18 coloane, pri-:
Vitoare la Dicţionarul român-francez al lui Fr. Dams, apărut atunci. 1 se reproşa între altele că „păcătuește prin
“prezența unui foarte mare număr de arhaisme și provincialisme și că, în schimb, îi lipsese cu sutele vorbe uzua-

le“; că „are foarte multe greșeli de gramatică, de tradu- cere”; și că „orice ar face d. Damă, dicționarul d-sale va îi

„tot slab, tot eronat, pe motivul
şubred,

bilinguu
Dame

prima

fiind

condiţie

de a stăpâni

nu îndeplineşte

limba română“.
Aveam

spre

această

că punctul

a face

cineva

perfect

ambele

condiţie,

|

certitudinea

de plecare e
un

întru

dicționar

limbi,

și d.

cât privește

”

și eu că facerea unei

bune

lucrări

lexicografice e o întreprindere grea, că ea cere o serioasă
pregătire, cunoaşterea ambelor limbi respective, o metodă
severă de tratare și cercetări nesfârșite în exactitatea
traducerii termenilor și. a accepțiunilor lor variate. Luai
„totuș hotărîrea să încerc elaborarea unor dicţionare” francez-român:şi român-francez.

Bine înţeles în condițiuni cât

mai modeste și în special destinate numai școalei.
Ca
normă de plecare pentru cel francez-român mi l-am
ales
pe Gazier, iar pentru ecl român-francez Dicţionarul uni» Versal al limbei române, apărut tocmai atunci,al
fratelui
meu.

Aceste

două

lucrări

concepute,

cum

am

zis, pe

un

plan modest la început, au devenit treptat dealungul
vieții
mele, preocuparea mea de căpetenie, ele fiind
mereu mă-.
rite. și îmbunătățite timp de o jumătate de secol
până au
„ajuns la formatul lor de astăzi.
"Numai acela care a asudat zile și nopți întreg
i dinaintea

a4:

î

„unui singur cuvânt, care s'a chinuit să proporționeze ma„ terialul, să aleagă din noian tot ce trebuia ales, să elimine
tot ce era de prisos, să 'redea termenii prin echivalenți
juști şi preciși, însfârșit care n'a şovăit o viaţă întreagă
să-și controleze lucrarea ameliorând-o treptat dela o ediție
la alta și completând-o mereu, poate să-şi dea seama de
greutăţile ce oferă şi de cercetările nesfârşite ce. reclamă
elaborarea unei lucrări lexicografice conștiincioase. Citirea
Prefeţelor diferitelor ediţii apărute, cu privire la îmbunătățirile introduse, ar putea îi edificatoare și semnificativă.
In afară de aceste îndeletniciri extraşcolare sus
pomenite nuneglijam
nici pregătirea în vederea obţinerii. unei

catedre, a cărei posesiune avea să-mi dea putinţa
de a-mi
„continua studiile orientaliste. Din nenorocire visul
acesta,
mereu zădărnicit şi mereu

renăscut,

cum se va

vedea

mai

departe, va oferi din ce în ce mai puţină șansă
de izbutire.
Totuș, pentru a nu pierde complet. contactul
cu studiile
acestea întrerupte fără voia mea, folosind niște
notițe răs“leţe, publicai o broșură cu tilul: Limbile, semitic
e. Simplă
schiţă.a unei chestiuni ce ar fi meritat poate
o. desvoltare
mai serioasă. - o

5.

E

PRIMA

CONFERINŢĂ

(neţinută) -

|

Sub raportul cultural Alexandria se preze
nta slab. Jocul
de cărți în familii și viaţa de cafenea
cu' nesfârșitele ei
jocuri de-table sau de biliara erau ocupa
ția obişnuită a
dascălimii. Faţă de aceste condiţii am
încercat să reacționez cu intenția de a procura mediului
în care mă aflam
„un divertisment intelectual. In acea
atmosferă lipsită de
preocupări literare, o . încercare
oricât de
deam eu, va fi bine venită. Eram
convins

modestă, cre
că, în această

direcție, voi avea şi concursul coleg
ilor mei.
_
Şi anunţai o conferință. Ca subiect am
ales
revol
uția
lui
Tudor Vladimirescu. Un senator
de Teleorman, grec şi
moșier, nu se jena să spună în gura
maree că Tudor a fost
n tâlhar. Crezui de datoria-mea ca
profesor să arăt ce a
fost el în realitate. Avusesem nor
oculsă dau,la un preot
„ „coleg, peste câteva numere
vechi din
română“, în care figurau reproduse, „Revista ortodoxă. ”după documentele
timpului, apelurile eroului adresate
poporului prin care își
i

"explica atitudinea și rostul mișcării ce întreprinsese. Mă

„servii de âceste apeluri, ca să scot în relief țelul mişcării

și marile merite ale eroului naţional după propriile-i ges-

_turi și cuvinte.

|

N

|

„ Arvunii sala Paspali şi anunţai ziua conferinţei. Lucrul

mergea strună, când în ajunul zilei hotărâte mă văd
acostat în stradă de spițerul W., polonez. Cu ochii roșii și ieşiţi

“din orbite, el mă ameninţă că va face un enorm scandal în

- seara conferinţei, dacă o voi ţine într'adevăr. Ameninț
area

aceasta, pusă la cale probabil de
pe gânduri. Izolat cum eram și
mă gândii că e mai bine să evit
* întâmplări. Și cu mare părere de
ţa ce-mi propusesem a ţine. 1).

.6. O TEZĂ

senatorul grec, mă puse
în neputinţă de apărare,
urmările unei asemenea
rău renunțai la.conferin-

DE DOCTORAT

IN MEDICINĂ

|

„In timpul şederii mele în Alexandria frecventam şi unele familii bucuroase de primire. Pintre acestea se număra
.
şi familia d-rului Păuc..., medicul primar al judeţul
ui.
Intr'o zi D-rul P. veni la mine desperat ca să-mi facă
o
destăinuire gravă. Luase parte la războiul pentru
inde_pendenţă din 1877 în calitate de doctorand şi după
război,
ca răsplată, fusese numit provizoriu, sub rezerva
trecerii
doctoratului, ca medic de judeţ. Doctoratul însă
prietenul |
meu, absorbit de jocul de cărţi și prea optimis
t din fire,
nu
prea

s'a grăbit să-l susţină. Trecuse de atunci
aproape

două decenii. Afacerea aproape se perimase.
Când iată că
o lege, ivită: din senin, îl obliga sub pedeaps
a de a-și
pierde postul, să-și obțină diploma
de doctor. Probabil că
doctori tineri proaspeţi așteptau să-i ia
locul,
-Ce să facă bietul om? La vârsta lui (avea cred
40 de ani)
îi venea fireşte greu să compună o teză
de doctorat în
medicină. Ii lipseau pentru aceasta pricepe
rea compunerii

(adică a tratării unui subiect) și tehnica
scrisului. Era într'adevăr

Mă

de compătimit. Om cu nevastă şi'cu trei
copii!
imploră să-l scot eu din încurcătură.
I
„În ce chip?“
întrebai eu mirat.

1)

Publicată
în acelaş

an

în revista

„Tineri

mea română” din
TE.-Jiu, a lui Moisil, ea fu reprodusă.
apoi în Anuarul Gimna-ziului“ din acel oraş. In 1906 ea fu
tipărită de mine în broşură
la Craiova.
.

46

| „Să-mi compui-D=ta teza de docto
rat”, îngână el. - “ Izbucnii într'un râs homeric. ,Cum
, doctore, zisei, ţoc-.,
mai pe.

mine,un profan în ale medicinii, găsiși
- pentru o .
. asemenea lucrare, care cere cunoștinţi
speciale, incompa-!
tibile cu profesiunea mea de dască
l 2?
A
a
„Totuși numai D-ta mă poţi scăpa”
continuă el, cu încă-:
pățânare; „te rog, nu mă: lăsa pradă
desperării. şi-ţi voi
" Tămânea recunoscător toată viaţa
, eu şi familia mea”, ,
„Eu cred, doctore, că vrei să glum
ești 1%...
_
„Vai de mine, nu glum

esc, se grăbi să răspundă, şi
ca
dovadă îţi voi aduce mâine un
teanc de cărți franceze şi
_.. germane, cari ți-ar- putea

folosi în tratarea chestiunii ce *
„am ales pentru teză“,
i
|
,
»
Eram convins că e vorba dec: glum
ă. Totuș, ziua următoare

D-rul

veni într'adevăr

cu un

cărți și broșuri, franceze şi germane,pachet respectabil de
toate privitoare la.
studiul diverselor ape potabile din
Europa, precum şi cu o.
-analiză a apei râului: Vedea. Şi
insistă să-i întocmese un „studiu asupra „Potabilităţii apei
râului Vedea comparativ
cu alte ape”. Căzusem în capcană.
Ce puteam să fac? Eram
convins că a primi oferta însemna
să-mi bat joc şi de mine
și de bietul doctor,
curiozităţii,

ce m'a

Totuș, sub presiunea unui
imbold al
stăpânit întotdeauna, ținui
să încerc,

chit a mă face. de râs. Și accep
tai.

Citii cu. atenţie carte
„după carte, fixând note pe
hârtie ; și lucru curios cu
cât
înaintam. în citire, cu aţât
se limpezia orizontul, și cu
atât
„Subiectul propus prindea
rădăcină în mintea mea.:
„Av
țile.

.
-

eam 'acuni un material bogat
strâns din toate cărRămânea să încep lucr
area

cerută.

Aci

era

tocmai

cundare, adică un studiu
amănunțit al apei Vedea
în ra„port cu apele de. aiurea
; însfârşit, o încheiere,
din care
- Să reia

să potabilitatea apei acestui
râu al Teleormanului.
Tar. sub ' raportul. expunerii
, care intra 'în sfera capa
tății mele, căutai să dau
ci- chestiunii astfel - prezentat
-„ „formă concisă, clară. și
e o
un stil cât mai curgător.
Zece
zile mai târziu, după o'm
uncă strașnică întreruptă
numai> | -.
de orele de curs, ea fu
gata : și-o înmânai D-rulu
i cu.

7

multă neîncredere. D-rul mi-o luă, plecă cu ea la Bucureşti şi o depuse la Facultatea de Medicină._

Două săptămâni după această plecare, o telegramă mă
vesti laconic: Admisă cu unanimitate ! Rezultatul ? D-rul
P. a rămas la postul lui de medic de județ, iar autorul te-

zei s'a ales cu... o călduroasă strângere de mână! Odată
cu plecarea mea din Alexandria, nu l-am mai revăzut
niciodată.
In 1942

îi citi anunţul

1..0

mortuar

REVISTĂ

în ziarul

„Universul”.

SEMITICĂ

rr

N

.

In

1895

publicasem

o broşură

EN

cu titlul „Limbile

semi-

tice”. Era. o încercare foarte modestă de a da cititorului
român o ideie despre configuraţiunea acestor limbi înrudite între ele, şi anume

araba,

aramaica,

asiriana, siriaca,;

ebraica, feniciana și etiopiana. Cu acest: prilej am primit
două scrisori dela prof. Aguletti. Acesta, dorind să scoată
o revistă

semitică,

îmi făcea

propunerea

să colaborez

la:

ea. Iată ce i-am răspuns :
a)
Mă

întrebaţi

dacă

consimt

a

colabora

la

Revista

ce

proiectați

a scoate? Trebue să vă mărturisesc dela început că ideia d-voastră
m'a

surprins

prin

originalitatea

ei,

convins

ce

sânt

da

neputința,

înfăptuirii unui asemenea lucru în țara noastră, unde studiile
orientaliste evocă un zâmbet de ironie la intelectualii noştri. Se
vede că Dv. domnul meu, sânteţi de bună credință din momentul
ce vă închipuiţi că ea ar putea ji agreată” şi găsi un număr de
cititori îndestulător.
Eu unul,

ca diplomat

al Şcoalei

de limbi

orientale

zii

din Paris,

am nutrit şi eu credința că voi putea putea aduce servicii ştiinţei
românești prin studiul acestor limbi. Astăzi însă constat cu durere:
că m'am înșelat. Noi nu sântem încă pregătiţi pentru
studii, poate peste câteva decenii să le simțim nevoia.

asemenea

“Cum însă nu. cunosc tendința ce urmăriţi să-i dați Revistei
Dw., aştept apariția ei pentru a mă pronunța. Nu mă îndoiesc
că î-ați meditat îndeajuns posibilităţile de reuşită, şi în acest caz

vă urez izbândă deplină.
Am

câtit

mândurile

3)

Dv,

asupra

„Revistei

mulțumesc penru ele. Permiteţi-mi
asupra câtorva puncte principale.
Mai

întâi,

titlul

de a Ji sugestiv

Revistei.

Aşa

numai

cum

şi nu n! aș mira

semitice“

de

a-mi

l--aţi, hotărit

dacă

var

da

şi vă
părerea

e departe,

cred,

da de furcă sau dacă

w'dr atrage: zâmbetul. îonic al intelectualilor noştri. „Semit, semi.

tism, limbi” semitice, revistă semitică“
sânt termeni ce nu s'au
aclimatizat încă la. noi. Ziceţi că termenul „revistă orientalistă“

vă

"48

pare

prea

vag.

Lil este

totuş

preferabil,

după

mine,

dacă

“ţineţi seama de ordinea de idei ce urmăriți și ce doriţi
să Împrimaţi rev's:e, Dându-: tilul de „semitică”, u:taț.
că nu mai
-- Pueț: publ ca îmrinsa n me pr.v tor la Persan

ș. la Ture: cari
- sânt de altă-or g ne. dar legaţi pr n atâtea f.bre
de lumea
Imsfârşit, mai e un alt inconvenient, Dând publicaț semilă,
.ei titlul »
de „Revistă pentru istorie semiticăi, excludeţi volunta
r. dintr'insa
partea filologică, ce nu e tocmai de lepădat,
Ştiţi că acum se
dă o luptă serioasă, în domeniul filologiei semitice
, pentru: a se
s abli „căre "limbi semit ce îi revmne în &ielale
a
ca
vech me,

In zua

când

această

problemă

va fi. jost rezolvtă

găsţi
că atunci și marea chestiune a ;svechimii istorice“ , a nu
popoarelor
semiiice va fi şi ea definitiv. lămurită?
ÎN
”
,
Mai z ceți că formatul Rev ste: va- fi mare,
gros'mea
a 100 de pagini. Nu vi se pare că așa ceva e având
prea... îndrăzneţ ?
Nicălrea în Occident, unde asemenea cercetări
sunt serios șecunoscute, nu există revistă de specialitate cu
atâtea pag-ni,
Şi apoi de unde veți lua atâta materie pentru
a o umplea ?
Ceva mui modest ar fi mai potrivit şi: ar
puține cheltuieli, Aceste câteva păreri, domnul necesiţa cliiar mai
meu, vi le împăr„tășesc, mai mult fiindcă mi-ați făcut cinstea
de a mă consulta
şi de a-mi cere colaborarea“.
,
„
PS. —
semitică”

Nu știu cum s'a terminat chestia cu „Revis
ta
a d-lui Aguletti şi dacă a apărut sau
nu. De

atunci n'am mai auzit: nimic despre ea.
Atâta știu, că
D-sa, ajuns director al Învăţământului
particular, mi-a
«arătat de atunci o atitudine vădit duşmă
noasă.

8. DOUĂ SPECIMENE ANACRONICE |
IDE

„In

a)

1895, ia Turnu-Măgurele,

i

Sa

s'a judecat

înaintea Curţii
„cu juraţi o crimă de jaf însoţită de
omor, Chestiunea:se
prezinta astfel: un boier român angaj
ase doi pândari .
turci din Mavrodin spre a-i păzi de
hoţi o vie ce avea,
Or, acești doi pândari au fost într'
o noapte ucişi în exerciţiul funcţiunii lor de către doi tâlha
ri români veniţi ca.
s'o prade și cari au fost prinşi asupr
a faptului. Vina acestor ucigași era evidentă, după
chiar mărturisirea lor,
şi deci nu încăpea nicio circumst
anţă

atenuantă în favoarea lor.
,
Iată acum în ce chip acești doi
uciga
și
au
fost
apărați
în fața Curţii cu juraţi de către
un avocat localnic. El
îşi începe pledoația cu o șarjă
împotriva poporului turc,
amintind juraţilor (oameni cu
ce neamul românesc dealungul duhul simplu) suferințile . veacurilor a îndurat dela
“turci, citându-le ca exempl
u orașul Zimnicea „unde
groaza
de ei e incă astăzi o sperieto
are cu: care mamele își ame-

|
C.

|
Şăineanu,

vâmintiri»

|
.

|

49.
4

- nință copilașii-când nu sunt cuminţi” şi că dealtfel „tot
românul e sătul de atrocitățile âcestui neam odios”. Aşa
că fapta celor doi ucigași români, departe de a fio crimă,
e mai degrabă „un act de patriotism vrednic de laudă”.

“Cum însă acest strălucit argument nu
i s'a părut nici
maiestrului destul de hotăritor, şi pentru a nu 'lăsa nicio

urmă de îndoială în conștiința juraţilor asupra .nobilei
isprăvi a clienţilor săi, recurse la un al doilea,și mai
deciziv. Astfel el le aminti că proces
de ul
îaţă se judecă
în „sala Traian”, ce poarţă rumele gloriosului străbun

„carele â luptat împotriva păgânilor (!) şi carele nu trebue

niciodată uitat de orice român care simte românește”.
Efectul a fost hotăritor. Electrizaţi, juraţii achitară
în unanimitate pe cei doi răzbunători ai străbunului 'Tra"iah „carele a luptat. împotriva păgânilor” (adică a tur-. cilor). Un ziar din Capitală, electrizat la rându-i de strălucita” pledoarie, se grăbi să-i acorde ospitalitate în co-

loanele sale.

|

Me

7

La

b)-

,

A fost odată printre-profesorii Conservatorului de de-

clamaţie o actriță cu nume răsunător şi -care se
bucura.
de, o mare faimă. Avea însă o meteahnă. Aşa se
svonea

că

artista

aceasta

nu-şi

făcea cursul

decât

din

Joi în

Paști sau îl făcea de multe ori la dânsa acasă.
Se mai
spunea că D-sa cerea elevelor ei unele servicii
casnice u-

militoare şi că se pricepea să pedepsească în felul
ei pe

„acelea

cari,

dintr'un sentiment

eiuzău acele servicii.

in ce consta pedeapsa?

Constă

de

mândrie

personală, -

în respingerea

Ă

acestor

eleve la examenele de fie de ani, ca incapab
ile, neapte
pentru teatru. Cum însă examenele aveâu
loc în faţa

unei Comisiuni ministeriale, câre: îşi da şi
eâ părerea,
distinsa profesoară, cu surâsul pe buze, alerga
membru la altul să ceără cu insistență adeziunea dela un
lor față
„de elevele respinse de dânsa. Plânsetele
în hohote ale victimelor o lăsau cu totul rece pe această regină
a teatrului

nostru de atunci!

Ă

9. PRIMELE INFRANGERI

- Principala mea. preocupare în timpul
celor patru ani
cât am stat în cele două orașe de Provi
ncie a fost, cum
am mai spus, obținerea prin concurs a
unei „catedre de
50

Pi

”

aaa

”

i

E

i

,

liiibă franceză. In. vederea ei munceam zi și noapte cu
0 râvnă. puţin comună, căci de izbânda ei depindeau sta-

bilitatea mea materială cât şi putinţa continuării la. Is-.

tanbul ă studiilor imele orientaliste începute în străinătate. Descriu mai jos pentru viitorime peripeţiile sbuciu2

mate 'ale acestei homerice

întreprinderi.

3

. ii

*

f

.. In. Martie” 1895 se ivi primul prilej. Se anunţase un

toiicurs pentru o catedră de limba îranceză în provincie.
Comisiunea exâminătoare era prezidată de Al. Odobescu, om cu

cultură

aleasă,

dar fire pătimașă
'și vindicativă, -

judecând după scrisorile în limba. franceză- adreşate

“de

el soției sale şi în care mulţi confraţi de ai săi erau
beşteliți în regulă. Când cu şase luni" înainte îi prezentasem acasă uii exemplar din teza mea de doctorat, drept
- drice încurăâjare D-sa îmi reproşă, nu fără oarecare ama-

bilitate, că rău ai

de interesele

noastre,

făcut că ar
—

-

ales un subiect străin

isprăvile unui

rege

african

„de.

coloare neagră” (de fapt Etiopienii
ţin de rassa albă), —
în docul unui subiect din istoria noastră. Simplă părere
personală, cum se vede, dar care hu atrăgea neapăr
at o
coridamnâre viitoare, Și totuș...

Rezultatuîmi
l dovedi contrariul. Comisiunea găsi de
„cuviință să mă
pun!.ct
Cum

respingă

a potrivit

cu

onor.

lipsă

unei

Comisiune

treimi: diritr'un - |

notele

ca să-mi!
iasă această lipsă a unei treimi dintr'un
punct, numai
- Dumnezeu o ştie. Cert este că lipsa acestei
treimi dintrun
punct,

va fi pentru

mine,

cum

se va vedea

mai departe,
preludiul unei serii neîntrerupte de
înfrângeri timp de
11 ani și a distrugerii carierei căreia
mă devotaser. Cine
„știe. ce altă direcţie ar fi luat viața
mea 'fără această
„enigmatică

lipsă a. unei treimi dintriun punct!

,

Cu convingerea

panajul

tuturora,

u

ga

nestrămutată
mă

prezentai

.

că nedreptatea
anul

+

Ri

nu

”

e a-

următor, în. Mai
1894,la un nou concurs, Comisiuri
ea
de astădată era prezidată de C. C.. Dimitrescu-Iași. Om
care nu mă cunoștea.
- şi căruia nici nu-i oferisem
un exemplar

din teză. Cu o zi

înainte de verificarea actelor, un coleg mi-l
arătă pe Pre-

De

sa

ședinte braţ la braţ cu unul din canâidați
pe calea Victoriei,

în

dreptul

Clubului

liberal,

de

unde

ieșeau!

Jar

" în aceiași zi a apărut într'o foaie imundă pe pagina întâia un articolaș insultător la adresa mea, inspirat de
acelaș candidat, al cărui elogiu a apărut tot acolo în ziua
următoare.

Erau: semne

|

premergătoare

de ceeace

avea să se în-

“ tâmple. Intr'adevăr, a doua zi avui surpriza să fiu poftit
„În cancelaria Universităţii, numai eu Singur, ceeace îmi

dădu fireşte de bănuit. Inăuntru mă văzui în faţa unui
bărbat scund, gros, cu barbă neagră rotundă, cu privirea
sarcastică
şi cu înfățișare pronunțat semită. Era Preşe-

dintele

Comisiunii

examinatoare.

Fără

niciun

preambul,

D-sa mă informează că... Comisiunea nu a aprobat ad-!
miterea mea la concurs, deoarece n'am prezentat
la veri* ficarea actelor originalul diplomei, ci copia ei. Un minut
rămăsei ca împietrit, apoi, reculegându-mă; zisei:
„— Nu cred, domnule Președinte, ca o simplă omisiune
involuntară, dealtminteri fără importanţă, să fie un motiv
de respingere. De altfel, în fața Instanţelor copia unui
act oficial are aceeaş valoare ca și originalul lui.
— D-ta ţi-ai făcut studiile în străinătate, îmi obiectă
dânsul, și totuși îţi lipsește buna creştere. :
— Nu înţeleg ce vreţi să spuneţi, zisei făcându-mă că
nu am sesizat asprimea imputării, dar cât priveşte origi„halul diplomei mă oblig să vi-l aduc în cel mult o jumă=
tate de'oră.
o
— Orice discuţie ee zadarnică! răspunse sentenţios
personajul, nu ești admis a concura.
Scurt şi coprinzător. Iată-mă deci frustrat de
un dreptal meu și pe deasupra insultat grosier de
un om cu

bună creștere! In. schimb, candidatul din ajun,
-cel la
braţ cu Președintele, şi-a luat catedra, tot așa
cum va
izbuti,
pe căi analoage,

să ajungă

în viitor la toate

demnitățile în Stat (cu toată insuficiența vădită a
capitalului
său intelectual) și să-și păstreze intacţi obrajii
catifelați
“până la adânci bătrâneţi!
”
|

a
In

„€)

1896se publică un nou concurs, de astă
Vestea aceasta mă umplu de bucurie. Insfâr dată la Iași.
şit, îmi ziceam, am scăpat de Dimitrescu-lași și de Hasd
eu! Ei nu
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a

,

-

figurau în Comisiune.

In locul lor erau anunțați Naum,

Bădărău și Castano. Oameni cari n'aveau de unde să mă
cunoască şi prin urmare nu putaau nutri vreun resenti-

ment împotriva mea, nici să se substitue legii. Candidaţii
înscriși erau mulți, vreo 9, toţi moldoveni,
şi catedre vacante suficiente pentru toţi.

afară de mine,
NE

truna.

Stam

|

:. Din nenorocire ziua începerii concursului se amâna înPe deasupra

era și un ger cumplit.

la hotel

închis în cameră, fără foc în sobă, cu paltonul pe umeri,
. citind zile întregi, și cum timpul trecea mereu așteptând,
mă

temeam' să nu mi se isprăvească

puţinii

bani

ce mai

aveam. Insfârşit, după două săptămâni de amânări continue, se întruni și Comisiunea.
Me
|
In ziua hotărită,' spre marea mea mirare, fui' poitit în
Cancelarie numai eu singur. Lucrul îmi păru suspect și îmi dete de bănuit cu drept cuvânt. Scena cu DimitrescuIași dela București îmi trecu prin' minte şi mă îngheţă. :

Intr'adevăr cum intrai, fui informat de Bădărău, în numele Comisiunii, că... n'am fost admis a concura. „Nu.
sunteţi admis, zise el, de oarece nu sunteţi nici român nici
străin, cum cere legea”. Cum se vede, nu mai cra vorba
de copia diplomei ca la Bucureşti ; Comisiunea acum

găsise

un

—

alt clenciu.:

Permiteţi,

aiureala

i

e

domnule Bădărău,

mea ; de fapt sunt și una

fiindcă

m'am

născuţ

- moși născuți tot
Patrie 'ca soldat ;
încetățenit) şi ca
la o catedră de

în țara

Ma

zisei cu revenit din
şi alta: sunt român

aceasta,

din părinți și stră- .

aci şi fiindcă mi-am făcut datoria către
dar sânt și străin (fiindcă nu sunt încă
atare Legea îmi dă dreptul să candidez
limbi străine. Răspunsul meu păru a

nedumeri pe oinul de legi. Atunci unul dintre membri,
cu

obârşie

accent

românească

vizibil străin“ceru

nu-l aveam

la mine,

recentă,

tăiă tăcerea

să arăt livretul

obținui

un răgaz

de

și

cu

militar.

un

Cum

trei zile ca să

telegrafiez să mi se trimeață de-acasă.
a
Ă
A patra zi prezentai Comisiunii livretul în chestiune.
De astă dată deliberarea ținu două ore. Pe semne că
nu

era acord deplin între membri.
înăuntru.

In numele

In sfârșit sunt chemat

Comisiunii
tot Bădărău

mă

vesteşte

că admiterea mea nu e:cu putinţă : că nu sunt
admistbil
„Nici

ca român”

nefiina

încetățenit,

„nici ca

„ Varece am satisfăcut obligaţia militară în țară străin”, de| Şi această
interpretare șugubeață a Legii o făcea un jurist,
un viltor
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„ministru al Justiţiei, fără niciun pie de jenă. Protestai e- nergic împotriva acestei interpretări eronate, pbiectând că

legea nu prevede această discriminațiune. Atunci Comisiunea
mă pofti
să ies pentru a delibera din nou (N.

Văzând că pe calea interpretărilor nu o, scoate la capăt
“pentru a mă respinge, și în lipsă de argumente țemeinice,
Comisiunea: recurse la o captatio. penevolentiae. Fui che-

„mat de astă dată într'o cameră de alături, unde mă aștepta
singur Bădărău.

Luându-mă

într'un colț,

ca şi” când

i-ar

fi fost rușine de ceeace avea .să-mi propună, îmi zise:
„Te sfătuesc „prieteneşte” și' „între patru ochi”, să te

retragi, D-ta însuţi „de bună voie” dela concurs”. Inţelesei

atunci toată șurubăria Comisiunii și a marelui jurist, cât
şi zădărnicia rezistenţii mele. Și izbucnii: — Va să zică

în lipșă de argumente

îmi cereţi o capitulare de „bună

voie”? Oare pentru aceasta am venit eu la Iași cu atâta
cheltuială, țintuit aci de trei săptămâni din pricina amâ“nărilor d-voastră continue? Cum vi se pare că aş putea
"accepta o asemenea propunere dezonorantă pentru mine ?

— Bine, zise Bădărău, cam deconcertat, voi raporta răs-

punsul

S

De

d-tale Comisiunii.

astă dată,

cum

.

era de prevăzut,

gerătoare. Rezultatul ? Pui respins „sans

proces”.

O telegramă

de protestare

Ra

deliberarea

fu ful-

autre forme de

adresată

Ministerului

„rămase firește.fără ecou. Corb la corb nu scoate ochii!
Și apoi ce rost avea dreptatea faţă de un candidat recalcitrant care nu voia să se retragă „de bună voie
!?

d)

ȘI

fiindcă mi-a fost dat să ure calvarul până la capăt,

mă prezentai pentru a patra oară, în 1896, la un Concur
s
anunțat în Capitală. Preşedintele Comisiunii era
tot Di„mitrescu-laşi. Soarta mea de astă dată era ca
şi pecetluită. 'Totuş, cum sunt croit dintr'un aluat special
„ă
toute &preuve”, nu pierdui nici curajul nici
nădejdea.
si

Toată viaţa mea am avut convingerea, optimistă,
că răuomenească are un sfârşit, că nu poate
fi veșnică...
„Avusei firește, de astă dată, grija de a prezenta
originalul

„„tatea

diplomei

de

doctorat, 'şi fui

admis

a concura...

„deşi
nu eram „nici român, nici străin”, vorba
lui Bădă:
rău. Cine a zis că Coco mă prigoneşte
? Vai! cât m'am

înşelat în privința lui și cât de puţin
sufletului” omenesc |...
”
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cunose

mobilele

|

4

.

Rezultatul ? La lucrările scrise au fost admişi toţi can„didaţii, afară de unul singur: umila mea persoană. Surâzătorul -preşedinte mă strivia pentru -a doua oară sub

povara capriciului său!...

.

a

Aceste patru respingeri succesive în decursul a trei
ani,

mă deprimară cu totul. Ele mă îndepărtau tot mereu
de
telul urmărit: asigurarea unei. situații materiale şi
continuărea

studiilor. orientaliste

la adăpostul

ei.' Ce

era

de
făcut ? De câte ori să mai! încerc ?. Mă gândeam
uneori.
să renunţ -definitiv la această luptă inegală
şi să mă
„ aventurez în altă direcţie,să fac medicina
bunăoară. Dar.
cu ce mijloace? Situația mea era” critică
şi fără nicio perspectivă
de vreo

LI

îndreptare
-

în viitor... : .
Pa

,

V. IN

CAPITALĂ

;

1. ANII DE BOJBÂIALĂ

d

-]

,

„ Ne mai putând suporta atmosfera îngustăşi înăbuşitoare a orăşelelor de provincie în cari vegetasem câțiva
ani, şi refuzându-mi-se permutarea într'un oraş mai de
seamă,

luai

o hotărire

energică.

Trebue

să

recunosc că:

timpul cât am stat în Alexandria n'a fost delee pierdut :
activitatea ce am

desfășurat acolo a fost destul de rodni-.

că, deși nu în direcţia studiilor începute în străinătate,
dar părăsite de atunci. Gândul însă că va trebui să renunţ
definitiv la ele în mediul provincial în care vieţuiari,
mă

chinuia

_

într'una.

Imi

vedeam

zilnic țelul fărămiţându-se

cu toate încurajările binevoitoare ale oștilor mei
profesori și colegi orientaliști din străinătate de a nu
mă lăsa
învins. Ajunsei să cred că numai evadarea din
mediul
Provincial și stabilirea în Capitală. m'ar putea
salva.
Și gestul acesta îl făcui. Ştiam bine la
ce
şi-mi jucam poate ultima cartă. Totuş norocul mă expun
mă ocroți
întru câtva dela început. Institute particulare
din Capitală:
îmi oferiră ore cu multă bunăvoință.
Din păcate aceste
ore erau prost plătite și cu anevote, iar.
lunile de plată
numai 7-8 pe an. Vacanţele mai ales, prin
lungimez lor
excesivă,

erau dureroase,

căci lăsau goluri

existența mea ! Apoi, nici Instituţele nu nimicitoare în
ofereau stabililitate
statornică,

așa că trebuia

să alerg

mereu în căutarea altora la fiecare început de an
școlar, ceeace echivala .
„ cu chinurile lui Tantal. Eram însă mulțumit că
mă aflam

în Capitală. Această situație de incertitudine și de luptă

„amarnică pentru trai dură opt ani.
56
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Intr'o vreme îmi venise gândul să mă arunc în ziaristi-

“că. Pe

cine nu

l-a atras

în anii tinereţii mirajul

gazetă-

riei? Să poți zilnic să-ţi publici impresiile și părerile tale
.

asupra lucrurilor, să ştii că te citește un public
numeros
şi variat, ce. poate fi mai atrăgător pentru un intelac
tual?
C. Mille dirija pe atunci ziarul „Adevărul“,
de. curând

apărut. De ce.n'aș încerca să-i propun
parte-mi?

- în dinți,

mă

mă

gândeam

dusei.la

eu.

Și luându-mi

dânsul.

Ii vorbii

o colaborare din
într'o zi inima

de situația. mea

precară și de dorinţa ce aveam de a încerca
și ziaristica
"în vederea ameliorării ei. Ii oferii chiar,
pentru debut, o

colaborare „gratuită” timp de câteva luni. Dela
primele
cuvinte Mille mă dojeni că ar fi păcat să sacrif
ic profe-

soratul gazetăriei, aceasta neoferind.
nici un mijloc de
existență, şi-mi refuză oferta. Mille uita
că el însuşi jertÎise ziaristicei avocatura și că convor
birile sale „sentimenta

le” cu cititoarele ziarului îi asigurau
un trai de
"invidiat. Il părăsii cu... o nouă iluzie
spulberată,”
_In mijlocul necazurilor de tot felul
avui totuș şi două.
satisfacţii. Intâia a fost angajarea mea
la ziarul „L'Ind&
pendance roumaine“ în calitate de
colaborator însărcinaţ
cu traducerea ecourilor și evenimentelor
de tot felul ale
„zilei, cu desbaterile Senatului şi
cu traduceri din; serii- torii români. Activitatea mea regula
tă la acest ziar a ținut tot anul 1898-99, și sporadic s'a
întins până în 1903...
Timpul cât am lucrat acolo mi-a
fost, o recunosc, de mare
„Profit şi un prilej fericit de a-mi
exersa condeiul în limba
care Îmi era atât de dragă. i
- A doua satisfacţie a fost, către
sfârșitul anului 1899,
angajarea mea ca “profesor-adjunct
de limba franceză la
„Şcoala
de Ofiţeri din dealul Spirii, în urma
recomandației
„lui Al. Demetrescu
până

.

la scoaterea

Murind acesta în 1902, îi luai
locul
catedrei la concurs. Cei patru
ani pe=

_ trecuţi în această şcoală discip
linată și în mijlocul unor:
Aa ofițeri-colegi însuflețiți în
mare parte de un frumos spirit de camaraderie, mi-au lăsat,
o impresie neștearsă.
i
. studiile orientaliste, de
atâta timp părăsite. Nesigu
ranța
. situaţiei materiale, lipsa
bibliotecilor din Apus şi împ
osibilitatea de a mă duce la
Constantinopol mă îndepărta
u
- tot

mereu dela țelul propus. Și așa trecură
ani după ani
mai

fără ca să mă

pot gândi

Sa

la ele.

.

-

|
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„2. UN CAZ DE NEDISCIPLINĂ.. Pe când eram profesor la Școala de Ofiţeri din Dealul
Spirii
(1899-1903), mi s'a întâmpla

elev, un mic conflict ce merită poatet.îna primul an, cu un
fi relevat. Elevul
„în chest

iune veni
-din Legiu
se
nea străină din “Africa şi
era mai în vârstă decâţ nouii săi colegi. Făcea
parte din:
seria celor tari

instruirea

la limba franceză. Eu
acestei limbi la cei slabi.

- Într'o dimineaţă,

intrână- să-mi

eram însărcinat cu
a
„i

fae cursul

-

cu

cei din.
seria atribuită mie, îl zăresc şi pe
dânsul în prima bancă. :
Desena, şopotind în dreapta şi în
stânga. Cum n'avea: ce

să caute la cursul meu şi, pe deasupra,
turbura desfășurarea lecţiei, mă apropiai în două rându
ri de -banca lui

și-l învitai să părăsească clasa. Elevul
însă nu se mişca
din loc. Vădit contr
cepuse

- devenea

ariat de această

nesupunere

a intriga și clasa, şi spre. a-mi

care

fa-

salva situația. ce

critică,

luai o hotărîre decizivă: „D-ta
de acolo,
zisei eu de pe cateară fixându-] cu
degetul, îți poruncase |
„să părăsești clasa

imediat!»

A

.

Elevul ieşi de astă dată
bancă, făcu câțiva paşi
spre catedră, se opri şi zise: din
„D-le profe
vorbiţi ceva

mai frumos

sor, ar. trebui să
cu' elevii acestei Şcoli”! și fă-

când, stânga împrejur, părăsi clasa. Atitu
dinea aceașta
nedisciplinată a elevului mă
puses

bilă Îaţă de clasă, avui totuș

„până

e

într'o situație: penicurajul să-mi continuu curşul

la sfârșit, La ieșire, un domn

„-în acea zi, insistă să afle,

căpitan,

văzându-mă

cam

de serviciu

congestionat,

pricina indispoziției mele. [i poves
tii incidentul. „Va avea, patru zile închisoare, şunte
ți mulțumit ?»
|
Ziua următoare fui chemat în”
cabinetul său de. către
d. Comandant al Școlii. „Mi
s'a raportat, îmi zise, actul
nedisciplinar al elevului-X .față
de Dv. I-am dat 30 de
zile carcere”. Căutai să atenuez
vina elevului. „Nu uitaţi,
domnule profesor, că aci
e şcoală militară,. unde disci!
“plina e totul”! fu răspunsul
său,
|
După terminarea celor. 30 de
zile de pedeapsă, în care

n

îi

sc

—_

5

„8
&
Pere

e,
2

2

3

Re
a.

—_

2

Ș

alimentar fusese redus la
pâine şi apă, de-

Ah
e,

9.

S
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timp regimul

mplare.

Intr'o

.
.

„Zi, pe când mă gășiam în cafeneaua principală din oraşul
„X, ocupat cucitirea unui ziar francez, “văd intrând un ..
om înalt în uniformă militară cu gradul. de căpitan. Era
el, pedepsitul din pricina mea
geam. Prevedeam o altercaţie,

și care mă văzuse
prin
şi mă făcui că nu-l văa.

Par iată că se apropie de masa mea şi,
„eleval Școlii de Ofiţeri, care am făcut carcere din pri- .
cina Dv,, și vă caut de 10 ani ca să vă... cer iertare,
de
astă dată din propriul. meu imbold, pentru actul nedisciplinar de care m'am făcut vinovat față de Dv. Acum
m'am convins și eu că" fără. disciplină şi fără respecțul
pătre superior nu poate exista decât anarhie.
Aşa dar,
mă ierțaţi,-nu e așa?”
Sa
Eram vădit emoţionat. 1] poftii lângă mine, apoi ne
„despărțirăm în cei mai buni
din pin- ieni, zice șgomotos : „Trăiţi, d-le profesor,bătând
eu sânt fostul

termeni. Mai

târziu, în pri-

mul război mondial, am aflat că-a luptat ca uh eroi
pierzându-și

unul din braţe pe câmpul de luptă,
pen„tru care a foșt avânsaţ locotenent-colonel. După fapt
vreo
„10 ani, avui marea surprindere de a-l vedea victorioș, alţi.
şi
„pe câmpul

literilor.

Prin

volumele

sale „Schițe. vesele”

Și „Un scos din pepeni”, ce trădau un fin spirit obser
și un humor excelent, și cari l-au impus din primul vaţor . .
pno- -.
„ mențt atențiunii publice, s'a manitestat ca un demn
maș al lui Carageale. Și acum, aţi ghicit desigur cineur-:
e...
personajul.?...
-

e

i

a

3. ALTE INFRÂNGERI
*

„€)
“In

1897 publicându-se un nou concu

rs, .hotării. să-mi
incere norocul și de astă dată. Ce nu face
omul la gespe- rare? Preşedinte al Comisiunii era Hasd
eu. Candidaţi nu- -meroși şi catedre multe. Ei bine! La lucră
rile scrise, dintre toți numai cu am fost respins. In desc
urajarea ce mă cu- |
- prinse, ajunsei în cele din urmă să cred
că într'adevăr nu |
ştiu nimic, că altminteri
Îi rămas

sub această

nu mă respingea

impresie

dacă într'o

Comisiunea.

Aș

zi Al.' Demetrescu, unul din membri Comisiunii
îri chestiune şi viitor
„coleg cu

mine la Școalade Ofiţeri, în urma chiar 'a TEComandațiunii sale, nu mi-ar i dat cheia miste
- respingeri : „Lucrările d-tale scrise au fost rioasei. mele

|

foarte bune,

e
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dara stăruit Hasdeu ca să fii respins!... Fără comentar!
“Era a treia poliţă ce-mi plătea vindicativul om de
ştiinţă ! IE
:
-

.

î

„Doi ani mai târziu, în 1899, mi-a fost dat să pun iarăşi
nervii mei :sdruncinaţi la o grea încercare. Era vorba de
întâiul examen de capacitate. Inscrierile se făceau de astă

dată

prin

Minister.

Mă

dusei

așa

dar

să

mă

înscriu

şi

eu, convins că e vorba de o simplă formalitate. Când
colo
aflu, spre uimirea mea, că nu pot fi înscris nefiind
„nici

” român, nici străin“. Cum

se vede

Oficialitatea își însuşise

de astă dată pe cont propriu şugubeața interpretare
a Comisiunii dela Iași. Şi atunci, cerui audienţă
lui Takc

„Ionescu, pe acea vreme

„ţiune.
Tânărul ministru

titularuț Ministerului

de Instrucs

spună

că această

”
curajul să-mi

avu

dispoziţie a luat-o „Chiar dânsul“,

Imi permisei să-i atrag

atențiunea că, după Lege, sunt totuși admisi
bil. „Legea
sunt-eul“ îmi răspunse sentențios viitorul mare
european.
In parantez fie zis, orice lege fiind în trecut
la
noi un
simplu petec de hârtie, cei ținuți s'o aplice
, o denaturau

după bunul lor plac.

-

a

Sa
— Totuș, adaose el, văzându-mă opărit,
dacă ţii să fit
înscris la examen, nu-ți rămâne decât
o Singură cale...
— Care? întrebai eu, revenit în fire.
— Să te botezi|
La auzul acestei neaşteptate propuneri
de ordin ecleziastic, observai Excelenței sale că
botezul fiind o chestiune bisericească nu rezolvă situația
mea de „nici român
„nici străin“,
—.D-ta botează-te!
mine!
..

- In drum spre

insistă
-

el, restul mă
Pi

priveşte

pe

casă reflecțai îndelung asupr

a propunerii
ministeriale. E adevărat că, dela
întoarcerea mea în țară,
îmi venise gândul în diverse
rânduri să dau a deslegare
în

sensul acesta conștiinței mele, spre
a ieşi dintr'o' situa"ție echivocă absurdă. aţă că aces
t imbold îmi venea dela
un ministru. Și așa trecui
Rubiconul...
|
|
Com

isiunea examinatoare cra' compusă

Hasdeu

şi Dimitrescu-laşi.

18, iar catedrele
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Candidaţii

numeroase.

La

din Xenopol,

erau în număr

lucrările

Scrise

de
fură

-

/

admişi

11, printre cari Şi... umila mea persoană
cu notele
"9 și 10. Desigur efectul convertirii... îmi
ziceam. Insfârșit
venis
e

şi ceasul

meu.

turbura totuş. Cum?

duioșat

de

pasul

meu

Minunea

această

evanghelică înă

vajnicii mei prigonitori să se fi înspiritual şi să fi uitat

de vechea
lor rancună ?... Nădejdi frumoase îmi năvăl
eau în suflet,
după atâtea respingeri dureroase.
e
_
Ceva mai mult. Fui admis și la proba orală
de literatu-

„ră şi la cea de pedagogie. Mai rămâ
neau de făcut lecţii ..
practice cu diferite clase. Trecui cu
bine lecţia de litera- tură cu clasa

a VIII-a. Dar odată cu lecţia de clasa
a IV-a
începură să se ivească primele fulge
re ale catastrofei ce
- avea să izbucnească. Luându-mă de
o parte, DimitrescuIaşi mă info
rmează „în mod earitabil“
că prea mă ţin de
metoda vechiă. Prin metoda vech
e.el voia să înțeleagă
nerespectarea ordinei „mecanic
e” a treptelor formale,
procedeu

condamnat ulterior de
dar din care maestrul își făcuse
Fără a-mi pierde curajul, deși
şi lecţia practică cu clasa a Il-a.
lui Dimitrescu-Iaşi

(doar

toți pedagogii germani,
crezul său.
.
mai puţin dispus, ţinui *
Ea avu darul să placă

respectasem

ordinea imobilă a
” treptelor formale !) dar displăcu
lui Hasdeu, care părăsi
- ostentativ clasa în mijlocul
lecţiei.
Rezultatul ? Toţi candidaţii fură
admiși, afară de mine,
Care

din 'doi

era

autorul

acestei,

Dimitrescu-lIaşi? Acesta din urmă, respingeri, Hasdeu ori
întrebat la Capşa de
procurorul Caracaș de motivele
cari
au determinat-o, a
răspuns: „din motive ascun
dintre

candidaţii

spus: „Păcat

se”. De altă parte Prassa,
unul
reuşiţi, vorbind cu Xenopol,
acesta i-a

de Şăineanu. a cerut

Hasdeu

să-l

respinEra a patra poliţă ce-mi plăte
a vindicativul Maiestru,
sfidând dreptatea şi demn
gem!

|

ÎN

itatea sa oficială.

O lună 'de zile cât a ținut acest
examen, am trecut rând
bucuriei, nădejdii, groazei şi desperării, Nopți într
egi n'am închis ochii, obseda
t . -

pe rând prin toți fiorii
îndoielii,

"ai

4

„_

anălog. Un condamnat al Inchiziției spaniole izbuteşte să
„evadeze -din temniţă. El trece treptat prin “diverse ca-"
mere

deschise

sub impresia

bucuriei,

a spaimei, a spe

ranţei, câ-l copleşese rând pe rând, pentru ca în clipa-.
liberării definitive să se pomenească... în braţele inchizitorului general, care potrivise dinainte această sadică tortură. Așa s'a procedat şi eu mine.'

Această respingere, a şasea, mi-a fost nespus de duire- roasă. Atâtea înfrângeri succesive în răstimpul a opt ani,
și nicio rază de nădejde în jalnica urcare a Calvarului!
Am avut atunci convingerea definitivă a zădărniciei sfor-

țărilor mele într'o luptă inegală, şi am vrut să pun capăt
unei Vieţi fără noroc. Am început cu „Jurnalul“, confidentul drag din timpul anilor mei tineri, şi l-am aruncat
în foc de teamă că să nu-mi supraviețuiască. Dar ca toţi
ctiminâlii câri'își ucid mai întâi iubită; cu hotărirea.de a
se sinucide apoi și ei și nu mâi au după aceea curâjul s'o
iacă, tot așa și eu: După ce mi-am distrus „Juriialul“,
am căzut într'o adâncă filozofare asupra .rostului viăţii:
Mă poimehnii apoi, cu Gondâiul în mână, exprimând în versutri alexandrine imputări severe soartei prigonitoâre:
Jusqu'ă quand,'6 Destin, de ton âpre courrouz
Poursuivras-tu ainsi un malheureux mortel ?
Faui-il dons qu'il succombe €crast sous tes coups,

Sans

Pespoir.du

pardon

cu

d'un lot moins

cruel?

_Voilă huit ans"que je lutte, arm d'un fort courage,
„A te Ţlechir, Destin, qui Pacharnes sur moi,
Mdis je ne jais, helas! qwempirer davantage
“Ton implacable arrât, qui me met en 6moi.

!

D'autres anntes encor passeront tour ă tour!
Sans aucun changement dans mon triste avenir,
Et les malheurs aussi me poursuivront toujours
,
,
”
Jusqu'au dernier souiper.

Opintirea

cerută de zămislirea acestor alexaridrine, nai-

ve Și puerilă poate, îmi potoli cu încetul nervii riiei .
aprinşi. Judecând apoi că totul e trecător în lumeă aceâsta şi că cel mai bun lucru e să ne împotrivim loviturilor
| soartei prin noi-âvânturi de energie, compusei și următoarelă versuri de îmbărbătare:
Laittoiis quand mâme encor, luttons ă tote outratice,
Du
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Dăstin

&ourroucă
' combattons

la fureur,

:

*

Et- vaimqueut ou waincu, sans perdre patience,
Acceptons vaillamment le bien ou le malheur. ;
Ciu, mon

âme,

desormăis

po

pi

7

Pius d'erinui stupide,

Qui glace Venergie et la rend impuissante; Faisons

Pour

îin grand ejfori sur notre Gta morbide
lui rendre ia vieet să force 6clatante!?
DN
„-

Versurile

acestea,

expresia

.

„

!

7
|
sinceiă- a durerii. riiele de

âtiirici, îmi inspirară doiință de a trăi imâi depărte.
Regfetai numâi

dispariţia „Jurnalului“, care plătise
pentru mine. Ce n'âș da' astăzi, ajuns la povâraişul gloaba
vieţii, să mă pot revedeă într'însul așa cum-am fost
și
âșa
cum i
am gândit şi simţit între 19 şi 20 de ani!
- Mi
Pe
Ca după toate înfrângerile, cerui miincii
ui derivativ
la: durerea mea. Pregătii o nouă &diție
a dicționarelor
“mele, precum şi: 0. conferință cu subiect
destinat fortificării voinții şi exâltării puterii noâstre
de rezistență. Voi
„ Pomeni la
timp

de ea.

i

4. O BURSĂ PENTRU LIMBA TURCA
(A şaptea înfrângere).

“Trecuse un an dela ultima înfrângere,

a şâsea, şi opt”
arii dela cea dintâi, „Pentru obținere
a 'unei catedre ;de
limba franceză. Pierduseri orice năde
de de a mai căpăta
vreuria şi, odată cu această, în putinţa
continuării studiilor. *
orientaliste,” gari erau în funcţie de stabi
litatea "unei cate„are. LE părăsise cu totul încetul
cu încetul și aproape
îmi luâseni gândul dela ele. Cei
nouă âni de aşteptare
âşternuse peste ele un văl gros şi
întunecos.: Când iată că
o împrejurare

extraordinară, ă așa din senin, îmi
1! Yeînsuflețește nădejdea riuribunvenit
aă în studiile părăsite. .
Se anunțâse un

concurs, primul, pentru obținerea
unei .
burse pentru studiul limbii turcești
din tondul Adamachi, |
destinat acestui scop. Insfârșit,
zisei, s'a înţeles şi la. noi
necesitatea studierei acestei limbi
, care cu 9 ani înainte.
Strârnise zâmbete ironice la
mandarinii noștri iritelec“tuali. Vestea mă umpl

u de bucurie, dar şi de mâhnire.
"De mâhnire, fiindcă nu -se adm
iteau
-la Concurs. decât
c&tățeni români

creștini. Creștin devenisem prin
botez,
dâr cetăţenia nu o căpătasem
încă. Ce era de făcut? Mă
„ învărteam mereu într'un cere
vițios,. Imi veni totu o idee.
Pe atunci. ministru al Instrucțiunii era
Spiru Haret. Ina

a
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|

“ cercai să mă

adresez inimii lui, trimițându-i o scrisoare

în care îi vorbii

de studile mele 'orientaliste începute

străinătate, de neputința în care mă

de a le putea continua și de marea

în

găsesc de nouă ani

importanţă

ce studiul

limbii turceşti îl are pentru noi depe urma contactului de
cinci ori secular. al Turcilor cu ţările Româneşti. Adăogai,
că profesorii mei

specialiști dela Paris

mă

asgurau

că aș

da în. Arhivele turceşti peste o mină nesleită de documente cu privire la trecutul ţării. Și sfârșii prin a-i cere
favoarea. de a fi dispensat de a doua condiţie şi de a fi:
admis la Concurs,

cu atât mai vârtos cu cât făcusem

deja

studii la Paris în direcţia limbii turce.
Ministrul Haret dădu curs favorabil cererii mele. Iată,
după notițele de atunci, peripeţiile acestui concurs:
25 Iunie, 1901. — Comisiunea pentru bursă s'a întrunit.
Miercuri la Universitate și e formată din: Bogdan, preşe- .

dinte, Onciul și Nitzulescu.>
28 Junie. — Joi, Vineri şi Sâmbătă, între orele 8-11
„noaptea, au fost date cele trei lucrări scrise, şi anume::
a) Caracterele etnografice ale popoarelor turco-tătare cu
cari. Romnâii au venit în atingere; b) Primele atingeri ale :

"Țărilor române cu Turcii; c) Deosebirile cari există între
elementele turcești vechi și cele noui din limba română”
După ultima lucrare, rămas singur cu Bogdan ce supraveghia, acesta mă întrebă dacă știu să citesc documente:

turcești, care limbă muzulmană o cunosc mai bine şi
despre ce tratează teza mea de doctorat? Ti dădui răs„. punsurile cuvenite și făcui aluzie şi la descuraiarea mea
“față de piedicile întâlnite dela întoarcerea mea în tară şi
până

astăzi.
30 lunie. — Comisiunea mi-a comunicat ieri la mienopții (?) că m'a respins cu media 6,67. Cum se vede:

mu

acelaș procedeu cu acela al lui Odobescu: lipsa unei treimi

Gintr'un punct! Eram complet deprimat. Văzându-mă în.
această strae, „comme fiche de consolation“, Bogdan căută
să mă convingă de inutilitatea!) .acestei burse, a cărei
desființare (!) o va cere Minişterului. Și cum bietul om
“îmi purta de grijă, adaose: — „Să presupunem că luat

bursa, ce te aștepta la întoarcere? poate un post de custode
- la Bibliotecă, căci altceva nu puteai aspira cu limba turcească; Î) iată de ce nu ţi-am acordat-o !“ Aşa dar Bogdan:
1)
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'Testatorulo găsise

totuş

utilă

din

moment

ce

a

instituit--Q..

singur se însărcina să-mi dea explicaţia acelei
medii mis-

terioase,

diabolic potrivită

de Comisiune.

Dimitrescu

-Iaşi,
care era de faţă și se apropiase de noi (dar
ce căuta prigonitorul meu aci la 12 noaptea ? când
de obicei, la ora
aceasta tardivă, făcea copioase libaţiuni
pe altarul. lui

Pacchus în stabilimentele consacrate
acestui zeu!) aprobă
Şi el cu surâsu-i sarcastic părerea
simplistă a lui Bogdan.
Acum înţele

sei deplin lupta mea zadarnică
ciul atotputernic al unor. prigonitori „sans faţă de caprifoi”, şi nemai
având ce pierde (căci totul era
pierdut), lui inima în
dinţi ca să le combaţ părerea. In ce
priveşte inutilitatei
. bursei, zisei, să-mi dați voie,
D-lor, să nu fiu de acord cu
D-voastră; utilitatea ei sare în ochi,
căci cine poate tăgădui, și mai ales un istoric, importanța
pentru istoria țării
a cercetării cronicilor turceşti, fie
și numai pentru a .1ămuri unele puncte obscure dintr'însa
?* — „Tot ce au
scris Turcii despre noi, obiectă Bogda
n, se cunoaște îndea„juns (prin cine?) şi, dealtfel, arhiv
ele lor sunt interzise
cercetătorilor străini“. Câtă “igno
ranță în aceste afirmari şi cât de opus vedea slavistul
în raport cu părerea
foştilor mei profesori dela Paris
!
e
Procedând în felul cum a procedat,
Bogdan a comis trei
abateri. dela datoria sa de repre
zentant al Oficialităţii,
” abateri foarte grave pe cari
mă abțin a le califica lăsând
această sarcină cititorului. Și
anume:
|
'
a) A respins dela obținerea
bursei pe-un candidat, deși
acesta a meritat s'o obțină (conf
orm propriei sale destăinuiri), aranjându-i . diabolic
lipsa unei treimi dintr'un
Punct;
|
a
b) A denaturat, cu dela sine
putere, destinaţia unei.
istorie, pe care a acordat-o

său, Ursu;

fără . 'concurs

unui favorit

al
c) A zădărnicit manifesta
rea unei energii
'și întârziat
astfel cu o jumătate de
veac studiul limbei turceşti
, recucinost mai târziuca o
„necesitate națională“,
cum se va
vedea mai la vale,

RE

.
!
„_ Şovinismul îață de unul
iată armele de cari s'a serv și favoritismul față de altul,
it: Bogdan, ca reprezentant
Oficialităţi
al

i, în ciuda legilor și a dre
ptului

!
Ul
Această ultimă respingere a fost
pent
ru.
mine lovitura
de grație. Era ultima încercare
din parte-mi în vederea
C,

.

Șăineanu,
.
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„Amintiri”»

-

Da:

.

5

reluării studiilor mele orientaliste și ultima nădejde de
izbutire. Lipsa unei treimi dintr'un punct, deşi reușisem
afectiv, a pus

capăt

în mod

definitiv unei

munci

şi unor

aspirații, înnăbușite pentru totdeauna. Eram ca un vultur
cu apripile tăiete, ce se sbate zadarnic în ţărână. Orice
opințire nu-i mai servește la nimic; E sdrobit şi în nepu--

tinţă de a reacţiona. Ce mai poate nădăjdui de aci înainte?

„5. ŞI TOTUŞI...
Și totuș importanţa pentru noi a studiului limbei turcești, contrar afirmării unui Bogdan, a triumfar în cele

din urmă, cum se poate vedea din rândurile de mai jos:

a) In 1933, Fundaţia Vasiliu-Bolnavu a instituit o bursă pentru
„filologia turcă” și alta pentru „cercetarea izvoarelor turcești în
raport cu istoria română”,
”
|
b) La rândul ei Academia română a instituit o bursă din fondul

Elias

pentru

„studiul

cronicilor

fusese şi ambiția mea?),
c)

Profesorul

Giurescu

N

într'o

turceşti”

conferință

(Oare

(28. 'X.

aceasta

-

1933)

nu

a spus

că e o aatorie pentru cultura română de a avea cunoscători ai
istoriei, limbei şi literaturii turceşti. Și a adăogat: „Ar fi de
dorit să se înstitue o 'catedră de orientalistică Ja una din Universităţile noastre”. ,
d) Aceeaş părere a fost emisă și de orientalismul Babinger în
conferința-i din sala Dalles, și anume, nevoia creării la noi, a
unei catedre islamice pentru cunoaştere și evoluţia poporului
român, .
.
c) In 1936, d. Batzaria, un adânc cunoscător al limbei turceşti,
argumentând necesitatea creării la noi a unei catedre de studii
turceşti,

scria

(„Universul”

31

III,

1939):

- Pentru

tot

trecutul

poporului român, trecut așa de strâns legat de trecutul poporului
turc, pentru o mai bună lămurire a multor puncte și chestiuni
de ordin istoric, asupra cărora plutește încă îndoiala, pentru
cunoașterea evoluției sociale a poporului român sub influența
- turcilor, precum și influența Jor asupra limbei române, cunoașterea documentelor şi literaturii lor,:se simte nevoia unei cercetări

serioase.

ființarea
se

Putem

catedrei

pregătească

de

spune

limba

că

s'a

turcă,

intelectuali, cari

să

întârziat

că
se

s'a

prea

omis

specializeze

mult

până
în

cu

acum

limba

în-

să

turcă

şi să fie trimiși în Turcia, ca să cerceteze bibliotecile şi arhivele
de acolo și să strângă tot materialul documentar privitor la noi.
Nu încape nicio îndoială că există un asemenea material și că
el este deosebit de interesant, de prețios.
i
£) „Semnalu!” din 21 III 1940 anunţă că, prin decizia ministexială sa înființat pe ziua de 1 Aprilie un Institut de turcologie (!)
pe lângă Facultatea de Litere din Iași.
.
g) Iar Academia română a acordat, în Oct. 1940 „bursa George
N: Vlasto” de una sută mii lei pentru cercetarea izvoarelor tur
ceşti,
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.

h) Insfârșşit, în 1944, d. D. Hrisicos, într'un articol, vorbind de
numeroasele hrisoave şi documente din muzeul dela Pop-Kapu depe
Bosfor,

care

aşteaptă

să

fie

cercetate,

scrie

între

altele:

In

şe-

derea mea de mai mulţi ani la Istambul, am vizitat deseori aceste
„arhive” şi, nu odată am simţit fiori de emoție dând peste vreun

document

în legătură

cu trecutul

nostru.

Când

vremurile

bune

şi liniștite vor stăpâni din nou lumea,
arhivele turceşti vor fi
mina de aur pentru 'toți acei cercetători români cari vor încerca
să pună la punct un însemnat număr de fapte istorice rămase
până acum încă nedesvăluite”.
.
E tocmai ce-mi scria profesorul meu Houdas în 1892, cu vreo 50
de ani înapoi: Je crois que vous feriez bien de ne pas nâgliger
Petude

du.turc

et

surtout

du

turc

oriental.

=. feconde que Vom vient ă peine de mettre
i y aura bien des choses ă retenir”,
.

Il

y

au jour
:

a

lă-une

mine

et de laquelle

Iată dar ideia mea de acum o jumătate de veac (atât
de ironizată atunci de un Bogdan și Dimitrescu-lași, și
împotriva înfăptuirii căreia mi s'a pus în cale atâtea obstacole !) socotită astăzi de specialiști ca o necesitate naţiona-

lă. I-a trebuit intelectualităţii noastre atâta amar de vreme

ca, să se convingă. însfârșit, nu de „inutilitatea“, ci de. uti-

litatea urgentă și imperioasă a studiului izvoarelor tur-

cești pentru limba şi istoria ţării noastre. Răspunderea
acestei întârzieri condamnabile revine desigur lui Bogdan

și mandarinilor culturii noastre cari, intenționat şi din
motive şovine, au distrus o energie care se devotase a-

cestui studiu!

Si

MI
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VI. FRATELE NIEU PĂRĂSEȘTE ȚARA
4

Oamenii

trebue

mevitele

lor, nu

măsurați
după

după

sârgele

lor.

P. P&ranger

1. CONSTATĂRI
-Intr'o broșură
meu

publicată

descrisese. cu

toată

înaintea

plecării

obiectivitatea

sale, fratele

motivele

acestei

plecări, şi anume respingerile succesive dela cetățenie
timp de 10 ani şi atmosfera dușmănoasă ce i-a-fost creată
'depe urma: acestei situații anormale. Concomitent cu aceasta a scos în evidență fazele spornicei sale activităţi
ştiinţifice consacrată ţării care îl respingea din sânul ei.
E o pagină dureroasă din viaţa civilă a unui om de ştiinţă
în luptă cu împrejurări defavorabile şi cu nedreptatea
omenească,
Omul superior, desigur, are puterea sufletească de a nu
se da învins, cât timp speranţa
în mai bine nu este pierdută şi cât timp opera sa are aprobarea forului cultural.
Dar și această satisfacție i-a fost refuzată fratelui meu. Pe
„de o parte Academia, instituţie a cărei menire e de a încuraja sforțările meritoase pe toate tărâmurile, îi respinsese

dela premiere, din șovinism, Influenţa orientală asupra
limbii şi culturii române, operă monumentală, după părerea învăţaţilor, pentru istoria limbii și trecutului cultural român, preferându-i un tratat de hipologis! Ori, aceas-

tă lucrare monumentală, respinsă de Academia noastră,
rezumată în franțuzeşte, a obținut în Franța premiul Volney al Institutului!și premiul Bibescu al; Societăţii de
Linguistică. De altă parte, catedra de filologie la care
S
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aspira prin retragerea lui Hasdeu, fusese pur şi simplu su-

„primată

pentru orice eventualitate. Desființarea

catedre cât

şi atitudinea

şovinistă

acestei . .

a Academiei

față

de

opera sa capitală pentru „limba română, i-au fost foarte
dureroase. In revolta-i sufletească el și-a dat seama că .
orice perseverenţă e de prisos și că pentru a nu sucomba sub povara

desnădejăii, nu-i

rămânea

decât

să se expa-

trieze, în căutarea unui sol mai priincios activității sale
viitoare.
.

2. CÂTEVA NOTIȚE

4

„Marţi,

26

Dec.

a respins, patru
fapt

el

trecuse

printr'un

vot

1990.

—

Cu

o, majoritate

prin

smuls

ambele

de

C.

Corpuri

Lissescu,

că

ambele

admiteri

tide politice deosebite
totul a
pingere.

s'au

3 voturi

impus

etectuat

sub

Camera

frațelui

legiuitoare.

a găs-t cu cale să-i zădărn'cească acest drept
text

de

ultima cară, încețățenirea

de

meu.

Senatul

Tache

Jonescu,. 1),

câş:igat şi, sub pre-'

guvernele

a

două

par-

(1), l-a retrimis din nou la Cameră,

iost progitit
2)
|

de

către
|

adversari

Da

însă,

penru

Unde

definitiva
pr

-

res-

Sâmbătă, 30 Dec. — Ieri l-am revăzut pe Lazăr. Omul acesia
de fier pare mult schimbat. Sub aparența indiferenței inima
lui
ascunde o adâncă mâhnire. Faţa i s'a albit, iar pe
mustață
pe bărbie zăresc urme de căruntețe. Totuș niciun murmur deşi

imd'gnare pe buzele lui învineţite, nicio incriminare împotriva
cuiva, M'am
despărțit

„îmi

ziceam,

Sa născut

omul

dânsul
cu

7 Martie,

trei zile ne mai

trebue

de

acesta

în altă ţară!

Miercuri,

mai

că

să 'sufere

cu durerea

merite
De

despart până
om

zece

zile

a primit

ţării,

și privitor

în schimbul

la

ei. E

în

activitatea

cu

lucrez

la plecarea

superior,

sfârșit tragic al carierei sale ştiinţifice!
toate cheltuită fără niciun folos! .
Lucrează de zor la ultimele corecturi
dedicat

atât

!

1901.: —

acest

în sufle:,

ştiinţifice

neputinţă

clipele

ce

Ce păcat,

de

mari

E
cu

Lazăr.

lui definitivă.
de

nu

faţă,

Ce

de

Nu-

Cât
acest

activitate impună!
|
ale „Memoriului“ său,
i-a

consacrat

ca acest

vieţi de mare intelectual prigonit să rămână
că presa noastră, revenită Ja sentimnete mai

ea

tablou

şi la ce

al unei

fără ecou. Desigur
juste va regreta și

. .

plecarea acestui învățat, care făcea cinste științii românești.
Duminică, 11 Martie. — Azi dimineaţă fratele meu a părăsit
tara, cu hotărirea solemnă de a nu se mai întoarce niciodaţă.
Sutetele nobile, adânc rănite, nu se opresc la jumătăți de măsuri.
»

1) Licru

ce mi-a

fost confirmat

de Hasdeu

într'o vizită

ce-i

făcusem. (A se vedea mai departe).
"
2) Adevărul este că, din exces de zel, -unii deputaţi „şovinișii : .
au votat con.ra de mai multe ori,
iar alții au aruncat
câțe
două-trai bile. negre în urna albă. Fără acest procedeu, votul
ar fi fost favorabil fratelui meu (Vezi „Avântul“, 31 dec., 1%1,
şi alte ziare).
Ia
-

„69:

Aseară mi-am luat rămas bun dela dânsul cu inima frântă, şi
toată noaptea n'am putut aţipi, chinuit de această despărțire definitivă. Un singur prieten a venit la gară să-i strângă mâna:
Yonescu-Gion.
artiAlergila cafenea să văd ce scriu: ziarele: „Epoca“, într'un
aducea
(Pizani?),
'T.
P.
inițialele
sub
întâia,
pagina
colaş pe
elogi omului de știință şi regreta plecarea lui, „Războiul”, anunțâna plecarea, o însoțește cu refilecția : „atâta pagubă!” Iar „Apă„că a scăpat ţara
rarea naţională” (ziarul lu iUreche), fericită
bă- dela o peire sigură“ (!), publică un desen înfățișând pe un
trân gărbovit. pornit cu un tenc de cărţi într'o boccea pe spinare,
de
pe drumul pribegiei, iar dedesubl numele fratelui meu însoţit
epitete

insultătoare.

In

celelalte

nimic!

absolut

ziare, nimic,

Sâmbătă, 17 Martie. — Afară de alte trei articole similare în
ziarul din urmă, tăcere pe toată linia.. Niciun glas care să regrete plecarea. ȘI totuşi ziarele abundă în ştiri mărunte de tot
felul ! Cel mai neînsemnat fapt ia de multe ori proporţii, în coloanele lor, Dar şi tăcerea e semnificativă uneori!
Luni, 16 Aprilie. — Intrând în berăria din fața Teatrului
Naţional,

condusă

Carageale,

de

-pină cu cuvintele: „bazăr
— „Dece?“ întrebai eu. —
să

se

supere;

să

trebuia

încerca a doua oară,
Universitate...*!
Ce farsor!

şi

acesta,

mă

cum

mă

zări,

întâm-

a făcut o -prostie că a părăsit ţara“.
„Asta-i o ţară de p..... (!) şi nu trebuia

mai

reuşea

încerce...

Mai

cele
Mă

din

în

odată,

încerca

mai

la

Ajungea

urmă...
E

”
-

acela
Intâmplarea m'a făcut să înâlnesc pe Marin Dimitrescuavusese
care, în tăcerea așternută peste plecarea fratelui meu,
curajul să scrie
vistă Română“,

despre dânsul
ideie
— N'ai

un
cât

articol elogios în
zice
îmi
regret,

scris acel articol. El n'a adus niciun serviciu
mi-a atras mie o mulţime de dușmani!“
Bietul om! .

3. DOUĂ

Un-an

ATACURI

„Noua Reei, dea îi

lui Şăineanu,
”

dar

ȘI TREI APĂRĂRI

după plecarea fratelui meu,

în Martie

1902, a

apărut la adresa lui, în ziarul „Epoca“, un articolaş sem-

“ nat P. Missir, și în care era acuzat că instighează împotriva ţării. Indignat de această infamie aruncată unui om ce
nu mai staîn drumul nimănui și ce-și vedea numai de
cercetările sale științifice, am publicat în ziarul „Conservatorul” un protest energic prin care somam pe atacator
ca în 24 de ore să dovedească cu fapte acuzaţiunea lui,,
informându-l

că în caz contrar îl voi socoti ca pe „un laș

calomniator“i. Autorul infamiei găsi prudent să nu răsE
|
o
pundă.
în
tot
reapăru
stâlp,
la
punere
această
după
lui
Câteva

„Epoca” aceeaş acuzare, dar sub o altă formă, de astă dată

semnată de N. Iorga, omul ce se ţinea ca scaiul după îra-

'70

tele meu

care :îl dispreţuia

profund.

Am

trimis: atunci

„Consevatorului*' o întâmpinare severă la -adresa acestui
domn, somându-l să-şi retragă calomnia. Din motive ce

nu-mi explic, ziarul refuză s'o publice. Mă văzui însă
răzbunat în curând. .
Atacurile lui Iorga împotriva fratelui meu găsiră și apărători în afară de mine. Așa în „Conservatorul“ din Apri- .
lie 1902, prof. Raica dela liceul din Ploeşti, într'un exce„lent articol, lua cu mult curaj apărarea calomniatului

.

împotriva

acestui

om

care

îl ataca

mereu.

|

“Tar în pledoaria sa din procesul Caragiale-Caion, d. Da- nielopol, ilustrul.decan

al Baroului, a avut o ieşire viru-

lentă tot la adresa lui Iorga. Ii reproşa anume paternitatea .
acelei școli calomniatoare „care atacă fără scrupul şi insinuiază minciuna“. Cu acest prilej am publicat în „Conser-:
vatorul” o scrisorică prin care „stigmatizam şi eu aceste

apucături necinstite. 1).

i

-

Tot în acest proces N. Tanoviceanu,
a făcut

la rândul

său

aluzie

la „cei

prof. universitar,
ce

atacă fără a

fi

pedepsiţi”. Cită cazul d-rului Ureche și scoase în evidență insuficiența atacatorului față de marile merite şti„ințifice ale fratelui meu. M'am simţit dator să-i mulţu- mesc distinsului profesor pentru inimoasa lui apărare a
omului de ştiinţă. La scrisul meu, primii următorul răspuns: |
„Sânt
foarte
simţitor! pentru
cuvintele
de mulțumire
ce-mi
aduceți relativ la aluziunea făcută, în pledoaria din procesul Carageale-Caion, la fratele
D-voastră.
Am
făcut
această
aluziure

fiindcă,

deşi sunt

naţionalist,

nu

înțeleg

naționalismul

a lovi în

elementele folositoare ţării cari nu se coboară direct din Traian.

Dimpotrivă,

D-voastră,
-

părerea

cari

mea

n'au

este

că

fost strânși

tocmai

fiii

la sân

adoptivi
-ca

de mama

lor,

fratele

tocmai

aceia au mai mare merit când lucrează pentru ţară şi se devotează binelui și luminării sale. Când țara sau omenirea îţi că

totul, nu e mare

merit a lucra

potrivă nu culegi” decât

și tu pentru

nerecunoştință,

ele; dar

meritul

când dim-

îţi este' îndoit,

acesta este cazul fratelui D-voastră,
pe care nu-l
nal și nici chiar din opere (fiindcă studiile noastre

şi

cunosc persodiferă), dar îl

cunosc din nume și renume,
A
_ „Ştiu că a lucrat, și deaceea am avut considerațiune de dânsul,
„când am văzut că părăsește țara amărât de nerecunoștința şi
„de atacurile nedrepte ale oamenilor răi... Deaceea cu adâncă convingere

am

stigmatizat

pe

aceia

cari

au

batjocorit,

amârât pe acest valoros muncitor şi'bun Român,

1) Din lipsă de spaţiu-n'o reproduc aci.

insultat

și

mai bun decât

a

|

|

m

=

mulți
rea

cari

Români. băștinași
D-voastră,

țumiriie

stigmatizat

şi l-au

Inc'odată,

noustre.

ţării

purtarea

să

făcut

jost

acelora

cari

adânc

sânt

repet,

am

cum

nimic

n'au făcut

însă
o

ee

RÂNDUL

4. LA

MEU
„Patria

te-ai
'

an

.

Țara. noastră.

părăsească

mul-

D-voastră

fratele

pe

amărât

au

de

când

momentul

în

mişcat

propăși-

spre

mișcat

|
este

ţara

în

născut“,
.

Louis

care

Dujur.

“După plecarea fratelui meu și așezarea lui la Paris
(1901), mă gândii să încerc şi eu, ca personaj prea puţin
cunoscut, să înfrunt furcile caudine ale încetăţenirii. Eram
atunci profesor de limba franceză la Şcoala de. Ofiţeri
Gin dealul Spirii şi colaborator la ,„l'Independance roumaine”.

Ceeace

m'a

îndemnat

să risc acest demers,

de a

cărui reuşită ar fi trebuit să mă îndoiesc, a fost o încurajare care îmi dedea dreptul să fiu ceva mai ptimist.
Un distins coleg dela acea şcoală, d. căpitan Costescu,
al cărui

tată,

generalul,

era

pe

atunci

senator,

mă

sfă-

uise să fac cererea asigurându-mă de concursul binevoitor al părintelui său în momentul oportun.
Căutai să profit de această amabilă intervenţie și făcui
cererea la Senat. Intr'adevăr, mulțumită inimosului general, care mă luase sub aripile sale, venirea mea la ordinea zilei nu suferi nicio întârziere. In ziua hotărită mă
aflai și eu de faţă în tribuna Presei, ca redactor al desbaterilor maturului Corp din partea ziarului francez. Se dă
citire Raportului

meu.

Nimeni

nu cere

cuvântul.

Scăpa-

“sem de furtunoasele desbateri cu prilejul respingerilor
fratelui meu. Se purcede la vot și senatorii pornesc la
urne.
_
Dar

iată că din senin,

fără a fi cerut

cuvântul

şi fără

niciun drept, dar împins de un gând rău, apare dinaintea urnelor persoana tuciurie a d-rului Sev., instigat
probabil de alţii, căci el n'avea de unde să mă cunoască.
Postat aci până'n ultima clipă, el îndemna pe senatorii ce
veneau să voteze să arunce bilă neagră în urna albă. In
zadar nobilul general Costescu intervine rugând pe irascibilul doctor să înceteze cu intervenția sa intempestivă
și să lase fiecărui senator libertatea votului. Un schimb
violent de cuvinte între ambii reprezentanţi ai Națiunii
12

“sfârşeşte cu provocarea la duel de către d. general Costescu a senatorului turmentat, fapt de care au pomenit
ziarele

de

atunci.

“Rezultatul se ghiceşte. Senatul a. respins cererea mea
de încetăţenire cu unanimitatea voturilor. Faţă de această
şovinistă atitudine a maturului. Corp, mă convinsei de
zădărnicia unei viitoare încercări și renunţai definitiv de
a mai

urca

Calvarul

cetățeniei...

In parantez fie zis, respingerea continuă a indigenatelor
intelectualilor nearieni devenise dealtfel un amuzament
pentru Parlamentele noastre. Numai cu bani se putea
răzbi prin furcile lor caudine. Un deputat-avocat-profesor:

îmi promise că mă va trece la sigur în schimbul sumei
de zece mii lei. I-am răspuns : : „colega, ce upersonal n'am
avut niciodată această sumă, dar chiar dacă aş avea-o,
crede-mă, le jeu ne vaut pas la chandelie!
Și așa au trecut vreo 20 de ani. Când iată că odaţă cu
sfârşitul războiului mondial (întăiul) survine şi minunea.
„Acest războiu, care a adus cu el multe schimbări în lume,

a măturat şi acea anacronică ocupaţie distractivă a Parlamentelor noastre. Şi în chipul acesta devenii, la spartul târgului, civis romanus, printr'o simplă sentință exe"cutorie

a Trib.

Ilfov la vârsta

de

50 de ani,

vârstă

când

aș putea să mă întreb:
.
Mais oă sont Ies nciges dantan ? ),

”

5. 0 MICĂ DIVERSIUNE
În urma

respingerii mele pentru a şasea oară dela ob-

ținerea unei catedre, și a celei pentru a şaptea oară dela
bursa pentru limba turcă, căzusem într'o descurajare pro-.

fundă. Ajuns la, ultima liraită a desnădejdii, viața îmi de.venise o povară. Gândul sinuciderii mă chinuia cu putere,
ținând să isprăvesc odată pentru totdeauna de a mai face
umbră pământului. Dar cum treceau' crizele, dispărea şi
îunesta hotărire. Simţiam nevoie de noui seve de energie. care să-mi redea putinţa de a suporta viaţa prin
muncă.

Și pentru

a mi

studiez

chestiunea

aceasta mai

Un

prim

rezultat

le infiltra,

în această

mă

îndeletniciam

să

de aproape.
direcţie

a fost conferința

„Este viața o povară ?”, privită din punct de vedere fi1) “Dâr

unde

sunt

aspirațiile

mele

de

odinicară?

13

lozofic,

literar

- „Educaţia
în două

şi practic,

voinţii“ publicat
foiletoane

(1903).

iar

anul

următor,

un

articol

în ziarul „Voința națională”
Conferinţa

o rostii în toamna

anului 1902 la liceul Sf. Gherghe, condus pe atunci de
distinsul intelectual Anghel Demetriescu. Au fost de
faţă acesta din urmă, inspectorul general C. Banu, profesorii liceului și elevii din cursul superior. Rostită, nu
citită, ea obţinu aprobarea generală. „Te felicit, îmi zise
la urmă excelentul director, că ai avut un curaj pe căre
eu unul nu l-aş fi putut avea!“
Anul următor o ţinui şi la „Şcoala de Ofiţeri, unde figuram ca profesor provizoriu, în fața comandantului Școlii,
a ofițerilor-profesori în mare ţinută şi a elevilor din
ambii ani, în marele amfiteatru al clădirii. Atenţia auditorului a fost tot timpul extrem de încordată. Când am
scoboriît estrada,d. Comandant, înaintând spre mine, îmi
zise : „A fost foarte frumoasă şi instructivă, dar prea

scurtă !” Durase totuş mai mult decât îi este prescris
unei conferinţe.
Câteva zile după aceea fui chemat de d. Comandant,
pentru a mă informa că m'a propus pentru „Coroana
României” în gradul de cavaler. Care i-a fost însă mi-

rarea când l-am rugat să mă șteargă depe listă, că eu
nu țin la decoraţii. „Sunteţi. cel dintâi, îmi reproşă dânsul amabil, pe care îl aud că refuză o decorație!”

74
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VI. CÂTEVA

FIGURI CARACTERISTICE
1. DOI CRITICI

” .

a) |
Joi, 5 Aprilie 1901. — Mă întorc dela Kiibler, unde
am râs din toată inima în convorbire cu gazetarul Kar„nabat. Bietul om era tare supărat. „Toţi oamenii din țara
„noastră, zicea 'el, sunt idioţi, imbecili, tâmpiţi ! Și cum

să nu fie, dacă pentru

ei Coşbuc şi Vlahuţă

sunt poeţi

mari, iar un Macedonsky, un- M. Demetriade... poeţi fără :
talent !”
Cu încetul ajunse la scopurile criticii. — „In materie
de critică, continuă
el, trebue să cauţi a dobori, și cu cât

personajul e mai considerat, cu atât atacurile la adresa
lui trebue să fie mai grosiere. Cu modul acesta pozezi, îţi
-- dai aere în ochii mulţimii, lacomă de insulte şi incapa-.
bilă să deosebească ce este bun-de ce este rău. Eu unul
l-am doborit pe Motru, și am să-l mai strivesc... A dobori
şi a strivi, iată menirea criticului”.
[i atrăsei timid atenţia că mai e şi altă

_nici-nu

doboară

tează, explică...

nici nu
—

strivește,

„Asta-i

critica

critică,

care

ci analizează,' cercedăscălească,

nu

face

parale, e idioată“, îmi răspunse aristarcul depărtându-se
grăbit.
.
a
"

b)
Luni, 9 Aprilie. — Nu e niciun ceas de când m'am.
despărţit. de colegul meu Henri Bachelin. Nu l-am văzut.
niciodată așa de înfuriat, el deobicei liniștit. Cercai să-l
domolesc. intrând cu dânsul într'o discuție de idei. Cu
acest prilej aflai. principiile sale în materie religioasă şi
socială. Iată câteva din filozoficele sale afirmaţii: „Je ne

15

.

crois ni en Dicu ni enJâsus-Christ ni en la vicrge,puisquz
ce sont des bâtises, mais je crois en Pordre social et par
consâqueat en Pinfaillibilit$ des personnes qui le repre
sentent. Quiconque ne croit pas en Pordre, fât-il mâme
inique et arbitraire, est un anarchiste, un dâmolisseur de

la socit...

Or, Pordre

trouve

sa plus

parfaite incarna-

tion dans le Pape,
tel point que, bien que prostestant, je
suis aâcid6 â me convertir au catholicisme, ds que ma
sera morte, pour 6viter de lui faira de la peine...*
Ce ghiveciu!
,
|
|
!

Căutai să schimb vorba când îl văzui așa rău dispus
pe admiratorul ordinei sociale, chiar nedreaptă şi arbitrară, și-l întrebai așa într'o doară ce părere are despre
J.-J. Rousseau,

De astă dată

al cărui „Emile”

îl citeam

el se înfuriă deabinelea:

de câteva” zile.

”

„Housseau? mais c'este une canaille, un fou, un mahon-

nâte, un fourbe“. Surprins de această avalanșă de epitete
violente în gura

unui

critic de seama

lui, îl întrerupsei:

„Voyons, monsieur Bachelin, vous qui publiez de si judicieux articles de critique, vous n'oseriez peut-âtre pas,
je
le suppose, avancer ces affirmations par 6crit sans crainte
de vous

compromettre?

—

„Si, si, Jen

dirai mâme

da-

vantage“, îmi răspunse dânsul.
Ar fi greu, ba; chiar de prisos, să reproduc. aci şi alte
reflecţii de acelaş calibru ale amicului Bachelin împotriva altor scriitori şi în diverse direcţiuni... E curios
totuş că o asemenea atitudine ireverențioasă, după unii

subversivă, însemnează, după amicul Bachelin,
Papă şi în ordinea socială.

a crede in
3

2. O VIZITĂ
2

LA

HASDEU

>

Zărindu-mă într'o zi de vară pe peronul gării Câmpina,
învierșunatul meu prigonitor şi principalul autor al înfrângerilor mele, mă recunoscu. Imi făcu propunerea să-l
vizitez la Castel. Cu toate polițele ce-mi plătise în atâtea
rânduri,

atât

de

dureroase" pentru

mine,

primii invitația

Maestrului și îi promisei că voi veni negreșit. Eu n'am
ştiut niciodată ce e ura, nici răsbunarea: Era destul ca
un duşman să-mi întindă mâna sau să-mi spună o vorbă
amabilă,
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ca numaidecât

să uit tot răul ce mi-a

făcut.

:

Când mă prezentai,. după un timp oarecare, găsii pe
castelan puțin cam slăbit la fizic, dar foarte liniștit, cu:
toate că îi murise soţia .numai de două săptămâni. Neme- .
risem

o zi nu tocmai potrivită,

căci bătrânul nu se arăta

deloc dispus la vorbă. Așa că mă văzui silit să găsesc
mereu subiecte de discuție. Răspunsurile însă erau tăioase şi lapidare. Reproduc aici câteva din cele mai importante :
!
„Dacă fratele d-tale n'a fost încetățenit, de vină este
Tache Ionescu, care l-a pus pe Dissescu să-l retrimeată

la Cameră,-pentru a-l trânti apoi definitiv”.
„i
„Iorga şi Densușianu sunt oameni cari nu merită să

le răspunzi ; ei se vor prăbuși

ridicol”. .

în curând

a:

sub propriul lor

Ma

„Medicii-nu sunt buni de nimic, ei nu fac decât să grăbească moartea și, dacă vindecă uneori, e din -greşală”,

„D-rul Istrati nu știe nimic, nici măcar

un mare dobitoc!”

chimia lui.-E

i

|

„Am cinci mii de volume în biblioteca ce vezi aci”.
Convorbirea noastră fu întreruptă de sosirea unui preot
în sfintele odăjăii, care începu să ne aghesmuiască pe
amândoi. După plecarea preotului, văzându-mi mirarea,
„căci eram în 3 ale lunii, castelanul îmi spune: „N'am avut
timp (!) să-l primesc la zi întâi, cum e obiceiul, și i-am

„trimis vorbă să vină astăzi

-.

|

„Inyoluntar privirile îmi căzură pe o dantură ce se afla

ca un trofeu pe biroul din faţa mea.:,Te

miri. c'o vezi pe

masă şi nu în gura mea? îmi zise bătrânul. Dar e foarte
natural. Am niște gingii așa de tari că pot vorbi destul

de bine, cum vezi, și fără dinţi, și mânca orice
cu ele;
aşa că nu mă servesc de dantură decât atunci
când vor-

besc la Ateneu”.
Adusesem

.

pc

cu mine,
ca

„Chrestomathie

frangaise”

|

să i-l ofer, un exemplar

'ce

tipărisem

dintr'o

atunci pentru

uzul clasei a VI-a de liceu. Drept orice mulțum
ire, Maiesrul îmi reproșă : „la ce bun! sunt atâtea făcute
de Fran-

cezi P ] spusei că acelea sunt lucrateîn vederea
elevilor

francezi,

„români.

și că

a mea

Bătrânul

răspunde

nu mai

diența luase sfârşit.

unor

răspunse.

nevoi

Era

E

ale

semnul

elevilor

că au-

3. O VIZITĂ LA D-RUL ISTRATI
Câtva timp după vizita făcută lui Hasdeu, mă gândii
să mă duc și la d-rul Istrati, nașul meu spiritual. Vizita
„mea neașteptată îi făcu o deosebită plăcere. Mă primi în
cămaşă cu mânecile suflecate și în papuci de grădină.
— „Fac în toate dimineţile cura lui Kneipp”, spuse el
întinzându-mi mâna. „Când ai venit D-ta eram pe sfârşite și mă pregăteam să-mi fac toaleta de dimineață (era
ora 11), dar nu e nimic, vom sta de vorbă și așa. Și mai
întâi să-ți arăt proprietatea mea de aci, unde îmi petrec.
lunile de.vară”.

Timp

de trei sferturi de oră fui plimbat

de D-sa prin .

minunatele aleie ale vastului Parc, un adevărat paradis
terestru, ale cărui. hotare se pierdeau în depărtare. Inalt

şi voinic, părea un uriaș alături de 'mine. — „Am aci
20 de pogoane de teren, începu e! arătându-mi cu un gest
larg imensitatea Parcului. Am plantat 3.260 de brazi cari,

când vor fi mari, vor împodobi falnic aleiele. Și când te
gândeşti
acum,

că toată

a fost nu

această

grădină

de mult,

sunt vreo

fermecătoare

ce vezi

12 ani, un câmp

se-

mănat cu ovăz”.
SI
In depărtare, printre arbuști, se zărea castelul lui Hasdeu, învecinat cu al D-rului. Intrigat, îl întrebai în ce
termeni e cu castelanul de alături. „Ne vedem rar şi ne
dăm mâna de câte ori: ne găsim la.Academie, dar alt-

minteri e un mare... pore de câine!” Apoi vădit indignat:
„Ca ministru am făcut să-i se voteze o recompensă naţională de 1.500 lei lunar, numai Dumnezeu ştie în ce îm=
prejurări grele ! i-am datși Serviciul credincios, plus

:300 lei lunar

fiindcă

i-am

luat Arhivele,

cari erau să se

prăpădească pe mâna lui. Și drept orice recunoștință,
mă ocărăşte și mă vorbește de rău în toate părţile !” —
»Mi se pare, zisei eu, că va pomenit ireverenţios într'o
conferință la Ateneu“. 1). — „Știu, și nu mă miră, omul
acesta e capabil de toate ticăloșiile!“ zise D-rul, roşiu

de indignare.
Ajunsesem

|

a

|

vorbind la capătul unei alee lungi. O râpă

adâncă, iar în vale

Prahova.

„Vezi

domeniul

„colo de apă?. îmi atrase el atențiunea.

acela

din-

E proprietatea

„prinţului Știrbey. Aș vrea să cumpăr şi acest teren, dar
prințul

nu vrea

„_1) „Un

singur prieten am avut, dar şi acela

78

să mi-l

vândă”.

—

„La

ce v'ar servi?”
un nătărău” |

-

întrebai mirat. — „Vreau să clădesc un sanatoriu, şi
pentru asta îmi trebue teren mult”. — „Ideia e frumoasă,
hazardai eu, dar cam uriaşă !” — „Se poate, şi dacă nu

voi izbuti singur, replică D-rul, am să intru în combinație
cu alții, dâr de lăsat nu mă las de ea“.1),
Ne întoarserăm pe altă alee, unde se aflau o stupărie,
* de albine, sistematic întocmită şi înzestrată cu tot confortul, precum și diverse plantaţii şi o seră de flori. Ajunși la conac, mă pofti înăuntru şi începu, fărâ nicio
jenă, să-și scoată cămaşa şi pantalonii, primenindu-se
dinaintea

mea

cu rufe şi haine

proaspete,

şi continuând

| conversaţia cu mine. Imi vorbi de o societate 'ce proiecta
să înfiinţeze cu scopul de a facilita prin botez asimilarea
tinerilor intelectuali nearieni şi de un ziar destinat a propovădui această ideie a sa. La observaţia mea că cei dela
„Apărarea

Naţională“

urmăresc

mai

degrabă

distrugerea

acestor tineri decât asimilarea lor, D-rul avut o ieşire violentă : „Apoi

ăia sunt: niște

şnapani

ordinari!

n'ai .auzit

ce ticăloşii au făptuit?”. Nu știam la ce fapte anume |
făcea aluzie D-rul, dar văzându-l aşa indignat, preferai
să nu-l întreb, şi apoi nici nu. ţineam să le ştiu.
|
Adusei -vorba și de bătrânul Ureche, unul din inspiratorii acelui ziar. Dar deodată D-rul izbucneşte: „Omul ăsta e un ticălos, un mare ticălos !” — „Sunteţi certaţi,

d-le Doctor ?” întrebai

nedumerit.— „Nu,

răspunse

el,

dar trebue să recunosc că e un ticălos!” Nici de astă dată

nu întrebai pentru ce, omul fiindu-mi destul de cunoscut
prin alte fapte condamnabile. Și schimbai vorba : „Faceţi

regulat în toate dimineţile, domnule Doctor, cura lui
Kneipp ?” — „Nu, că am și alte treburi. Uite, chiar astăzi
trebue să vie la mine săteni, ca să le prescriu reţete şi:
să le impart medicamente, uneori și bani. Vin cu
c sutele...»... Acum D-rul era îmbrăcat coniplet. Mă însoţi până la.
poartă,

trecând

pe

dinaintea

unui

hamac,

atârnat

între

doi pomi, în care se odihneau citind domnișoarele, fiicele .
sale. La despărțire mă rugă să mai vin să-l văd cât voi
mai sta în Câmpina.
4. ANGHEL DEMETRIESCU
Dintre toţi directorii de liceu pe cari i-am avut - în
lunga mea carieră profesorală, nnu-mi aduc aminte să fi
1) Ideia cu Sanatoriul îmi pare că n'a fost realizată.
?
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:

întâlnit un altul mai învăţat, mai distins şi mai plin de
tact ca Anghel Demetriescu. Contactul cu acest om. su„perior era o plăcere rară ce-ţi lăsa o amintire neştearsă.

Un singur fapt, unul singur, va fi suficient pentru a pune
în evidență maniera fină a acestui om de spirit şi de
„înaltă ţinută,
In 1902, Anghel Demetriescu, directorul liceului particular Sf. Gheorghe, din Bucureşti, îmi propuse catedra
de franceză în cursul superior la liceul ce dirija, rămasă
vacantă prin retragerea lui Boniface H&trat. O acceptai.

In cursul inferior al aceluiaș liceu, tot pentru fran„ceza, figura un bătrân cu numele de Balş. Işi petrecuse
viața în Franţa, unde își irosise averea, şi ajuns sărac,
“izbutise să fie angajat ca profesor, deși nu poseda niciun titlu academic nici didactic. Nu știu din ce motive
omul

acesta

îmi

căuta

mereu

price

contrariându-mă

în

discuţiile cu colegii. Din respect pentru vârsta lui înaintată, preferam să-i cedez pasul pentru a evita vreo ciocnire cu dânsul.
.
Intr'o zi, fusesem întrebat de un coleg cum 'se pronunță locuţiunea „entre quatre yeux”. Răspunsei: se
pronunţă cu z, adică „entre quatre-z-yeux”, Balş care
era de faţă, sări ca ars. — „Nu e adevărat ! ţipă el. —
„Totuș dicționarele recomandă această pronunțare”, ob-

servai eu. — „Je men fiche“, ţipă el și mai tare, dicționarele nu știu nimic!”
i
Ziua următoare adusei mai multe dicționare franceze
spre a mă justifica faţă de colegi, intrigaţi şi ei de această controversă. In loc de a face amendă onorabilă,
„ bătrânul se năpusti asupră-mi“cu cuvinte jisnitoare, că
nu

știu

franţuzeşte,

D-voastră!
„.

că sunt

un

ignorant,

și altele pe deasupra...

că aşa sunteţi"

Inghiţii

această

ava-

lanșă de insulte gratuite fără a răspunde și adcesândumă colegilor mei, le zisei: „Eu nu caut, D-lor, să conving

pe, d. Balș, ci ţin numai să mă disculp faţă de D-voastră”.

Intrarăm
el, propuse
ma părerea
spune!“. De

în clase. La ieșire, subdirectorul, intrigat şi
pe Littr6, ediția cea mare. Dicţionarul confirmea. Dar Balș de colo: „Littre nu ştie ce
astă dată toţi colegii protestară. „Dacă-i așa,

zise subdirectorul,

mă

duc să-l

dumnealui să hotărască“. .
80

poftesc.

|

pe

ă

d. .Director,

.

,

incident,

de

Informat

veni numaidecât

.

directorul

Anghel

a

Demetriesc

toți profe-

în cancelaria noastră. Eram

sorii în picioare şi într'o atenţie: încordaţă. „Balş, începu el
resându-se acestuia: „Vous âtes daus le tort, la raisoa
est contre vous ; ce n'est pas vous qui ferez Iusage, Vusage
- est g&jă fait, i faut vous y soumeottre”,

Dar Balş tot nu se lasă şi.răspunde: „Hais les cictia
naires ne savent rien et je soutieaș; moi, qu'on Dronoaeo
sans 2, — „fu lieu de combattre Lâtir6, men cher, Balş,
vous feriez micux ce le mâditer”, zise excelentul Director

4

ieșind.
Şi iată

cum

am

fost răsbunat

de

unui

aatacurile

coleg

i aseibil prin intervenţia acestui gânditor plin de taci și
de fineţe!
“Die nenorocire, câteva luni după această întâroplare,
murea subii finul inielectual şi clasicul prozator ce a fost
Anghel

Demetriescu !

—

"5, 1ONNESCU-GION
Al doilea intelectual, în domeniul didactic, care m'a
atras prin cultura, tactul şi inima lui, a fost lonnescu-Gion.
„Della

o simplă

colaborare

întâmplătoare

cu acest

intelec-

tual superior a ţâșnit repede o admiraţie vie şi o caldă
simpatie pentru dânsul. Năpăstuit de atâția prigonitori,
învierşunaţi a mă distruge, a fost pentru mine prima rază
de bucurie, neaşteptata şi încurajatoarea prietenie cu care
va

onorat.

Câţi dintr'aceia cari l-au cunoscut nu i-au apreciat. meritele sale necontestate? Şi mai ales vasta sa cultură în
atâtea domenii. Intre profesorii de curs secundar, pe acea
vreme, niciunul afară de Anghel Demetriescu nu-i se pu- ..:
tea compara sub acest raport.. Avea o pregătire specială
impunătoare în 'direcţia trecutului istoric al țării. Posea
serios limbile clasice din vechime și câteva din cele mo:
cerne. Era stăpân pe un material enorm de cunoştinți
culese din citiri nesfârșite. Biblioteca lui, una din cele mai
„bogate, făcea admiraţia cunoscătorilor. Toată această cul„tură superioară a contribuit să-l impună ca profesor șsi să

facă din el cel mai competent inspector general şi cel mai
indicat secretar general al Ministerului de instrucție.
Domeniul însă în care părea cu adevărat neasămuit, era |
acela „al limbii şi literaturii franceze. Le stăpânea pe
V

8
6—C.

Șăineanu,

„Amintiri?

y

i

amândouă cu măestie și le rnânuia cu o finețe şi o competență ce te uimeau. Dovadă conferințele sale cu subiecte
din literatura franceză, rostite săptămânal în .franţuzeşte,
aproape fără.nicio pregătire, la Institutul de fete Pompilian

în faţa unui

public

select.

Ajutat

numai

de

câteva

notițe pe o hârtiuţă, îţi vorbea o oră şi mai bine, scoțând.
în relief cu un deosebit talent personalitatea și, meritele
scriitorului de care se ocupa.
Cu toată superioritatea
sa, omul acesta era lipsit de
morgă, ca atâţia alţii, ci avea întotdeauna o atitudine de

“simpatiza. Se obișnuise cu. mine, încât dacă lăsam să trea“că două trei zile fără ca să vin la dânsul, îmi scria repro-

şându-mi
curând.

această uitare şi invitându-mă
Cu

toată

deosebirea

de

vârstă

+

amabilitate care te câştiga numaidecât. Orele petrecute în
societatea lui mi-au fost nespus de dragi, atât prin ascendentul ce-l avea asupră-mi cât şi prin delicatețea cu care
mă trata. Inima lui bună mă cucerise. Simţise aceasta și mă
s'o repar cât de
(eram

cu

12

ani

mai tânăr decât dânsul), mă trata pe picior de egalitate.
„Nous travaillezons dâsormais ensemble, îmi zicea el'adesea, et dâs que je serai de nouveau
attacherai aupres

vous

âu Ministere, je vous

de moi: vous verzez, mon

cher Şăineanu,

verrez !”

Insfârșit,
contrasta

mă

impresiona

izbitor

cu

şi constituţia

micimea

mea

lui uriașă

trupească.

Precum

care
și,

nu mă. săturam să-i admir vasta bibliotecă, cu cărți atât
de rare, ce acoperea de sus până jos cei patru pereţi largi
şi înalţi ai biuroului, şi pe al cărei frontispiciu sta.gravat
cu litere aurite destul de vizibile: „Preter ne veux, dorner
ne peux!” Căci știa soarta cărților împrumutate. Niţel
cam Tăvășită după moartea sa, această bibliotecă a trecut
“apoi, coniorm dorinţii sale în viaţă, în posesiunea liceului
"din Pitești, orașul său natal.
)

h

:

-

|

6,

POMPILIU

ELIADE

(Un due! neizbutit)

„Cine n'a cunoscut pe Pompiliu Eliade, profesorul universitar şi omul de cultură aleasă? Era o personalitate de

seamă

cu perspective promițătoare în viitor. Din nenoro-

cire îi lipsea cu totul calmul și liniștea olimpiană a savantului. Ozice' nimic îl mânia, îl scotea din sărite. Și atunci,
,
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.

fără a mai sta pa gânduri, dădea intempestiv drum exce-sului său de mânie sau de indignare.
a
De pildă cum a procedat.cu mine. Intro zi, prin 1901,
„întâlnindu-mă
pe culoarele Ministerului Instrucțiunii, mă
„oprește şi așa din senin îmi adresează
un şir de cuvinte .
jignitoare; apoi, fără să aștepte răspunsul meu, dispare ca
-.o săgeată. Surprins ce acest atac rapid şi: bizar, rămăsei
ca plouat. Imi sondai amintirea spre a vedea în ce împre-

„„jurare

m'am

făcut vinovat faţă de acest om, şi nu găsii

nici în faptele, nici

în vorbele mele, cea mai mică vină de

„a-l fi jignit vreodată. Atunci de ce agresiunea aceasta din
partea-i? Umilit de insulta nemeritată, hotării să-i cer
„socoteală agresorului. Sunt momente în anii tinereții când
--eşti gata să-ți expui viaţa pentru orice jignire ce ţi se face
fără cuvânt. Luai dar condeiul şi scrisei lui Eliade rându-

rile următoare:

:

a

|

„Azi dimineață, în culoarele Ministerului, ați. avut împotriva
"mea o ieșire violentă urmată de insulte și amen'nţări şi de o
-prudentă d spariţe .Satisjacţia ce mam pulut obţ'ne atunsi ver"bal, îmi îau dreptul de a ti-o cere prin scris. Și aceasta
din
două -motive: întâi, fiindcă mi-aţi imputat o anumită atitudine
„pe care n'aţi precizat-o; și al dolea, fiindcă nu sunt delcc dispus

“a primi ofense nemeritate. Astfel fiind, vă invit 'să
prin scris cuvintele jignitoare ce: mi-aţi adresat“.

roiractati

Răspunsul lui Eliade:
„Nu vă datorez desigur nicio retractare, deşi mi se pare ome-nesc să vă dau o explicaţie. Trebue să ştiţi că a trebuit să fiu
„excepțional

de

supărat

pe

Do.

ca

să

ies

din

liniștea

mea.

obiş-

muită. Mi s'a comunicat de către o persoană onorabilă, al cărei *
-nume nu pot să vi-l dau, că Dv., într'o împrejurare oarecare,
între colegi, maţi
"pentru profesiunea

calomniat
mec“.

afirmând

că' nu

sunt

bine

pregătit
-

„ Răspunsei d-lui Eliade, afirmându-i pe cuvântul meu de
-oncare că în nicio împrejurare nu l-am vorbit de rău; că,
“ceva.

mai mult,

la întoarcerea

d-sale în țară, eu ara scris

în „Epoca“, un articol foarte elogios asupră meritelor sale,
dovadă de excelenta ideie ce am avut dela început de fru"moasa-i pregătire. Şi adăogam că ar fi în interesul amândurora

să fiu confruntat cu calomniatorul,

sau să retrac-

“teze...
|
|
|
Neprimind niciun răspuns, îi scrisei din nou:
„V'am

ractați...

cerut

Aţi

să

mă

găsit de

conjruntaţi

cutiință

cu' calomriatorui,

să nu

răspundeţi.

“

sau

Cum

să

re-

această
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cred că persistați, cu toată -disculparea mea..,
vă acord, în vederea că vai putea încă răs-

tăcere mă face să
în atitudinea Dv,

sândi,

a! ie două

zile...

După ce expediai scrisoarea, pentru orice eventualitate,.

mă pusei în căutarea de martori pentru duelul în perspec-

tivă. Eram
scană

convins că-i voi găsi cu ușurință. Prima per-

căreia

mă _adresai

amicul

fu

Marin

Dimitrescu.

Acesta primi în principiu. Dar nu apucai să termin, că.
amicul D. luă o înfățișare grijulie şi-mi doclară că în:

chestii între colegi nu se amestecă“... Plecai, rugându-l să
nu divulge nimănui ce vorbisem, ceeace îmi tăgădui „pe-

cuvânt de onoarei. Mă adresai apoi succesiv unui doctor
în medicină, unui ofițer, unui avocat... Fiecare stărui să-l.
pun în cunoștința afacerii, dar niciunul nu primi sub
diverse pretexte: ba că nu se pricepe în chestii de onoare,.

ba că în ziua aceea va fi în provincie, ba că are atunci un
proces, etc. Şi tot așa cu ceilalți: mă descoseau, apoi refu-zau: Insfârşit, după diferite curse cela unul la altul, urma-

ta de toi atâtea refuzuri, dădui peste doi căpitani, colegi,.
cari primiră să mă servească. Scăpasem de un coșmar. Dar”
nu eram încă la capătul decepțiilor. O zi. înaintea trimiterii martorilor, unul din ofițeri mă informă prin scrisoare”
de subita lui plecare la Craiova.
“Unde să: găsesc acum, în ultimul

moment,

cel

pe

d'ai

coilea martor? Reincep alergăturile și asaltul cunoştinţe-.
lor. Niciunul nu voia. să primească, parcă ar fi fost înțeleși. Hotărit, mă găseam într'o situaţie penibilă, dar şi
caraghioasă. "Cum

rămânea

cu provocarea

la duel?

Ajuns.

acasă și sfârşit de oboseală, dădui liber curs durerii mele..
Deodată îmi aduc aminte că vecinul din camera alăturată:
este coleg cu'mine, şi o ultimă rază de nădejde îmi apăru
în “clipa aceea. Dădui buzna la dânsul şi, expunându-i si-:
tuaţia, îl „Tugai să mă salveze din încurcătură. După oare-.

primi.

care şovăire colegul
în noaptea aceea:

„Martorii

Insfârșit putui dormi

Intrunirea martorilor se făcu în ziua a
prilej s'a încheiat următorul
»Subsemnaţii,

Marm

azi 23
onoare

a4

proces-verbal

Dimitrescu

Mărdărescu,
căpitan
și
Eliade, iar sei din urmă,

liniștit.

erau găsiţi“,

treia. Cu acest:
:

(!), dr. 'Costin,.G.

G.

Gorciu

martori ai a-tui Pompiliu
cei dintâi
matorii d-lui Şăineanu,. întrunindu-ne-

Septemvrie,
pentru a lua în desbatere - chestiunca
dintre clienţii noştri, am constatat că;

de:

1 D. Pompiliu

d-lui 'Teo-

Eliade, întemeiat pe afirmațiunile

“doru, a refuzat să întindă mâna d-lui
!
- “altercaţiunea ce a avut loc;

şi

S$.,
.

deacsea
i

sa născut
„i

celor petrecute
2) D. Eliade se crede degajat de răspunderea
cele
“între D-sa şi d, S., până ce d. 8. va putea face dovadă că
:
juste;
sunt
nu
Teodoru
d.
de
_orătate
Teodoru,
2) In mâinile martorilor se găseşte o scrisoare a d-lui
defavorabil
din care reiese că d. 5. într'adevăr sar fi exprimat:
|
"
la adresa d-lui Eliade.
pentru a
Acest, proces-verbal s'a încheiat în dublu' exemplar”
,
-îi înmânat ambelor părţi“.

”

a

(Urmează

'Potul este bizar în acest Proces-verbal.

iscăliturile).

Mai

întâi pre-. -

“-zenţa ca martor al părţii adverse a d-lui Marin Dimitrescu
care, cum

s'a văzut, refuzase de a-mi îi martor,

sub pre-,

-zextul că nu se amestecă în chestii de colegi şi-mi făgăduise „pe cuvânt de onoare“, că va păstra secretul încre„Ginţat. Al doilea, e caracteristic felul cum au interpretat
„martorii mei“ mandatul cu care îi însărcinasem. Pentru
“imsultele grave adresate mie în public de către adversar, le
-cerusem să obțină scuzele acestuia sau retractarea lor. ȘI,
“în locul acestui fapt precis, s'au raliat la afirmaţia părții.
adverse,

că n'a fost vorba decât de un simplu

„refuz

de

întindere de mână“ din partea d-lui Eliade, şi că n'am
dreptul la nicio retractare până ce, tot eu, nu voi dovedi

“lipsa de temei a acuzărilor cuprinse în scrisoarea d-lui

“Teodoru, o terță persoană absolut străină de. diferendul
„nostru! O aşa intervertire a unui mandat nici că s'a mai
“pomenit ! E cazul de a spune: „Fereşte-mă, Doamne, de

„prieteni“!...

Ai

RR

|

"Toate sforțările:mele de a căpăta satisfacție dela Eliade

fiindu-mi zădărnicite de martori, nu-mi! mai rămânea
decâţo cale :.să cer socoteală calomniatorului, al cărui |
nume îl aflasem însfârșit. Inainte însă de a face acest

pas, mă gândi că ar fi natural să mă conving mai în-

tâi dacă

voi putea găsi martori. Pentru aceasta mă adre-

“sai, în. primul

rând,

lui lonnescu-Gion,

om

de caracter

și

suflet înțelegător, cu care lucram pe atunci la nişte manuale franceze destinate elevilor de curs secundar. Cu
“tactul lui fin şi cu delicateţea-i cunoscută, Gion mă as„cultă până la sfârșit fără a mă întrerupe o singură dată.
“Când sfârșii, îmi zise : „Je vous ai 6cout& avec totije Pat-

-tention et suis prât ă vous servir de toutes les maniâres,
"pour vous Gire agrfable et parce que la raison cst «le
“votre cât6. Blais, avez-vous'r6fîlâchi ă la situatioa que
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-vcus allez vous crfer vous-mâme? C'est clair comme lejour que ces gens-lă veuleat vous envoyer de Cainhe
ă Pilate et qu'â la fin des fins vous m'obtiendrez aucune::
satisfaction. N'oubliez pas, mon cher, que nous vivous
en Roumanie, et que ce n'est pas vous qui changerez nos.

mosurs. Je vous conscille en ami d'y renoncer, mais
veus persistez dans votre dâcision, comptez sur moi“, .
Aceste

pentru

cuvinte

ale

nobilului

or

mine. Il ascultai și nu mai

facerii.

|

fură

ca

un

si

balsara:

dădui niciun. curs a-

a

|

Epilog. — Şase ani după această întâmplare, Teodoru,
pe atunci Secretar general al Ministerului Instrucțiunii, .
îmi propuse,

didactice

cum

voi arăta

în străinătate

aiurea,

asupra

facerea

metodelor

unei

de

anchete -

predare -a.

„ limbilor moderne în liceele de acolo. Să fi fost această.
"propunere a lui o consecinţă a regretului tardiv de a mă -

îi calomniat pe nedrept ? Dumnezeu știe.
Rezultatele anchetei aveam să-i le prezint

după un an, mă întorsei în ţară,
accident de automobil...
|

1. UN

CONSILIU
.

,

Teodoru
_
=

PERMANENT
.

ÎN

|
lui.

murea

Când:
întrun:

ȘOVIN

„Dieu
de tous
les €tres... Jais que
toutes ces petites nuances qui distinguent les atomes
appeles hommes,

"ne soient pas des signaux de haineet
de persâcution”.

(Voltaire, Pricre ă Dieu),

In 1902, ducându-mă

la Gion'ca să-i ofer un exemplar”

din „Chrestomathie frangaise” ce tipărisem atunci pentru uzul clasei a VI-a, avui fericirea să fac cunoștința

„ acestui nobil omși să mă bucur de o primire foarte măgulitoare pentru mine. Dintr'una într'alta distinsul profesor îmi propuse o colaborare cu dânsul la o serie de:
manuale franceze pentru toate clasele liceului. Oferta
mă onora și o acceptai cu mândrie. Dar deoarece mă.
temeam ca numele meu pe copertă alături de al lui să
nu

aducă

vreun

prejudiciu

lucrărilor,

fui

de

părere

ca:

cle să nu poarte decât numele lui. S'ar fi zis că aveam
o presimţire. Din delicateţe, el nu primi rezerva mes:
- decât pentru manualele de curs inferior. Pe cel de clasa.
-26

iiceI ţiriu chiar să-l facă. singur, fiindcă proiecta introd ze,
france
limbii
ea
predar
în
vii
metode
unei
a
noi
la
tea
a, lumai ales pentru începători. Când manualele aceste
iului
Consil
tă
prezen
le
Gion
gata,
îură
crate împreună,
„permanent

tiţă de

spre

aprobare.

lată

!

atunci:

lor,

şi soarta

Luni, 28 Aprilie 1903. —. Am

o no-

după

fost azi la Gion.:În; mi-

sosea
nutul intrării mele în curtea casei lui, el tocmai
înîl
?”,
bien
„Eh
ent.
perman
ul
Consili
ăidela
în trăsur
Papvefuse
a
nsus
on
trebai. — „Eh bien! fu răspunsul,

Cuvintele acestea căzură asu- .

pră-mi ca 9 lovitură de ciomag. „On y a trouvâ des fautes,
dână les notes, continuă el, et les membres du Conseil

7

probation des Manueis!”

-

ent fait sur elles toutes sortes de plaisanteries. Coco, en

_riant, affirmait que c'est vous qui avez fait ces Manuels.

Je lui râpondis que 3'y ai travaiile autant que vous et
aue tout d'ailleurs: a ât6 consciencicusement revii pat
moi. Pangrati, qui p'avait pas-lu une ligne de nos livres,

uppelait ces fautes „şăinisme'“ ct demandait le reius des
Manuel, de mâme que 1. Bogdan qui se ralliait ă son
_avis.. D.

A. Laurian

s'est

€galement

prononcâ

le

pour

rejet, vu que c'est dans les notes que râside Poriginaiite”.
Şi Gion ţipa,. fără a se sinchisi de trecători. „Oh! quel
sale pays! si pareilles infamies y sont possibles! Yai dă,

roi Gion, faire! trois quaxts d'heure Wantichambre chez
Caco avant G'âtre admis ă lui parler! Et, ă present, ii
ce monsirucux
me faut cuurir chez Haret pour empâcier
x
”
Ea

-

,

rejet...”,

- După o clipă de tăcere, el continuă: „Coco ma reproche pourquoi je vous ai pris pour collaborateur, et il a *
debile un -tas d'infamies ă votre adresse, entre autrcs

aue vous ne savez ni le roumain ni le francais. Alozs fai

pa.

pris

votre

dâfense

en lui disant

que vous

tes

un

excel-"

lent travailleur, que' vous possâdez eiiectivement la lan-

guc et la littârature franşaises et que je suis fier de votre
'collaboration. A ces mots Ceco, en souriant,
ma dit qu'il
"est pourtant săr (!). que les Manuels sont de vous et que

moi je n'y ai mis mon rom que par complaisance, ce
contre quoi jai vivement protestâ. Enfin, comme il 6tait
ă bout d'arguments, pareil au loup de la fable, il finit
par me reprocher de nouveau votre collaboration et le
Pa

|

ST

fait

ce

mavoir

coliaborateur
Yaţă

de

pas

_.

un

Houmain

ă votre place...”

acest

procedeu

laşi și al unui
“dădu

N

piis

învins.

întreg

la

|

authentique

.

pour

1),

sui

generis

Consiliu

Interveni

;

al lui Dimitrescu

permanent,

Haret

și

Gion

acesta,

nu

se

ca - supremă

instanţă, aprobă Manualele de curs superior (cari purtau
şi numele meu); dând astfel satisfacţie distinsului profescr. Cât priveşte pe cele de curs inferior, Consiliul nu
aprobase decât manualul pentru clasa a treia... Aceste
manuale: s'au bucurat de o excelentă primite de către
profesori, şi apărură în două ediţii.
Post-seriptum.

—

lată,

după

26

de

ani/

în

1930, ca

simplă curiozitate, părerea unor raportori/ moderni, neșovinişti, asupra Manualelor mele personale de limbă
și literatură franceză prezentate spre aprobare, părere
confirmată

şi de

Consiliul

permanent

de atunci.

„Dar Manualele d-lui Const. Șăineanu nu merită numai apro"barea onor. Minister, ci laudă deosebită. Se cunoaşte în primul
rând, că onor. Autor are într'adevăr. experienţa claselor. Materialul atât Ge vast şi de comlex cerut de programele analiţice
cste aci minunat s's'ematiza!. Preţutindeni tot e este nscesar
vine pus în ev.denţă, înlăturându-se ce e de prisos şi evitând în-,
cărcarea

prea

mare

a Manualuiui.

Totuş

nimic

din

ce

este

folosi-

tor nu rămâne omis: pari?a biogi:afică, alegerea operelor şia fragmenselor extrase din cele, comentariile, mai ales comentariile atât
de importante dar aşa ae des neglijate, analizele literare... într'un
cuvânt,

fiecare

clement

se

află

în

cuvenita

lui

proporţie:

pentru ce credem că din punctul de vedere pedagogic
male sunt excelente. (ss, I. Frollo, M. Ralea).

iată

acest: Ma-

8. C. DIMITRESCU-IAȘI
Cititorii, cari m'au urmat până aci, se vor fi întrebat
„desigur cu ce m'am făcut vinovat față de Dimitrescu-laşi,
“de

m'a

prigonit atâta

amar

de

vreme

respingându-mă

dela atâtea examene, opunându-se la obținerea bursei
pentru limba turcă şi beştelindu-mă în Consiliul permanent

cu

prilejul

Mărturisese

cu

1) Curios!

tocmai

main

authentique,

unor

mâna

Manuale

pe

de

C. Dimitrescu-lași,
să fi avut

literatură

conștiință
curaiul

că

care

a spune

nici
nu
aşa

cra

franceză ?

eu

nu

ştiu

nici cl Bcu-

ceva!

2) Gion a publicat şi o broșură în această privinţă, în care
dovedeşte părtinirea ciudată a Consiliului ajă de Manuâlele în
chestiune.

38.

să-mi

explic învierșunarea

acestui

domn,

învestit cu pu-

ieri oficiale, de a mă distruge cu orice preţ.
[E adevărat că ceilalți prigonitori ai mei,
Hasdeu,

Bădărău,

Bogdan,

au

avut

unele

“com, de scuză în procedarea lor. Odobescu
-şiie, a inventat

-a mă
_tru

putea
că

am.

motive, să. zi-

care, cum se

o lipsă a unei treimi dintr'un punct spre

respinge
ales

|
Odobescu,

ca

dela obținerea -unei
teză

de

doctorat

catedre,

„istoria

unui

pen-. rege

„african de coloare neagră”, — vină pe care a găsit-o vrednică de pedeapsă.
Hasdeu, care și-a întemeiat dreptul de a mă prigoni
'pe faptul că, la o reuniune.a Revistei sale, tânărul de
23 de ani ce eram și-a permis, în naivitatea lui, de a fi:

ide altă părere decât Maiestrul cu privire la romancierul
“Zola și la poetul 'Traian Demetrescu, beșşteliți de' dânsul.
„Intr'adevăr, auel crime abeminable! cum ar spune îa„ bulistul.
Bădărău,

deasemenea,

e scuzabil:

mă

sfătuise “omul,

în lipsă de argumente, „prietenește“, să mă retrag „de
„bună voie“ dela examen, şi eu am comis! nedelicatețea
„să refuz amabila sa invitaţie!
Bogdan, la rândul său, m'a respins dela obţinerea bur- :
„„Sej pentru limba-turcă, deși după spusa lui am meritat-o,
dintr'un motiv „pur creștinesc”,
din milă pentru viitorul meu: „că ce'era să te faci cu limba turcă? custode de
"bibliotecă ?“ și apoi îi trebuia 'bursa aceasta „pentru a o
acorda lui: Ursu, prietenul său, bursă trănsformată peste :
noapte într'o bursă pentru istorie contra' dispoziţiei tes-

“tatorului.
Dar Dimitrescu-laşi ? Cu acesta n'am avut nicio atingere de niciun fel. Până în ajunul primului examen sub
președinția sa nici nu-l cunoscusem, și sper că nici el pe .
“mine. Atunci, de unde învierșunarea lui împotriva mea.
în atâtea

rânduri ? şi cum

să mi-o

explic ? In neputinţă

de a-i da o soluţie, prigonirea acestui domn faţă de mine

nu poate
“altceva.

fi decât. rezultatul

„bunului său plac” şi nimic
Să mi se dea voie, la rândul meu, să prezint personajul,

„după

cum

discipol:

l-a înfățișat părintele
„Mi se părea,

zice

d-sa,

Galaction, care i-a 'fost
că sistemul. sociologie

-al Maiestrului (cine își mai aduce. aminte de e1?) este
prea factice şi inconsistent. Contactul spiritual cu acest

i
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om mi se părea, în acele zile, o reală durere, C. C. Dimi-.
trescu-lași era, fără niciun rnenajament, un ateu ireduc-tibil, jovial,. trivial, devotat materiei, pe față şi cu brutalitate. Elevii săi, trecând seara târziu, pe sub ferestrele-.
unei case celebre, vecină cu Universitatea, puteau să cor-

state personal, că filozoful materialist îşi cinsteşte doc-,
trina cu. copioasă. consecutivitate.... (Galeria dascălilor:
Tată omul

|

!

|

mei).

care, în disprețul demnităţii sale oficiale, și

fără ricio vină din parte-mi, a făcut tot ce i-a stat în pu--

tinţă pentru a: mă

distruge moralmente!

9. INSFÂRȘIT...

.

ADMITEREA,

Cititorul îşi aduce poate aminte, că în 1902 am fost:
pentru a șasea oară respins dela un examende capacitate, în vederea obținerii unei catedre de limba franceză.
Am avut atunci credinţa că era cel din urmă la care mă.
mai prezentam. Pierdusem orice nădejde. Când iată că.
se publică,

teaptă

în 1904,

un nou examen.

prezentându-mă

iarăși.

Cum

Știam bine ce m'aş-:

însă

sunt

zămislit

dintr'un “aluat cu totul special urcai, însufleţit de noui
speranţe spre mai bine, Calvarul pentru a şaptea oarii.-

Ceeace m'a determinatmai ales a face acest pas, în
afară de îndemnul prietenesc al lui. Gion, a fost un fapt
aproape de necrezut. Intr'o zi la Câmpina am asistat la
o scenă ce m'a mișcat adânc. O furnică, încărcată cu povara unei muşte moarte, probabil provizia ei pentru o:
jarnă întreagă, se căznea din răsputeri să urce un deiuleţ cam povârnit. Dar cum ajungea la rnijlocul drumului,
se.dădea peste cap cu povara ei cu tot. Numeroasele în-cercări ale micuţului insect de a urca delulețul, aveau.
mereu aceeaș soartă. Lupta aceasta disperată pentru izbâncă, în ciuda înfrângerilor, îmi ascuţi curiozitatea. Ur-mării cu o atenţie încordată fazele grandioasei întreprin-.
ceri, numărând în gând căderile succesive. Furnica, fără
a țierde nădejdea, reîncepea într'una urcușul ei. In cele
din urmă, potrivindu-şi din nou încărcătura și dându-și o
ultimă şi definitivă opintire, izbuti a 26-a oară să ajungă

Fe culmea delulețului; apoi, după o scurtă odihnă, își
văzu liniștită de drum spre căsuţa ei...
Această scenă a fost pentru mine hotăritoare. Nici-

odată n'am simţit mai bine ca atunci, în faţa acelui mi-
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nuscul insect, ce inseamnă perseverenţa în urmărirea unui
scop. Şi, fiindcă mi se prezenta acum un nou prilej de
£-mi încerca norocul, hotării să intru şi de astă dață în foc.
Comisiunea examinatoare era formată din Xenopol,

preşedinte, -Hasdeu şi prigonitorulbri. Examenul se desfășură în mod
scrise obținui 9 şi 10. Oralul a mers
şi lecţiile practice. Rezultatul : ara

Dimitrescu-laşși memnormal.
La lucrările
şi el bine. Tot astiel
fost admis,

Adris, eu ? Dar cum s'a putut: înfăptui o asemenea
minune ? Cu ce m'am învreanicit de această înaltă favoare din partea lui Hasdeu și a lui Coco; de această ”

absolvire „in extremis” din partea lor? Ce miracol dumnezcesc,

ce „Deus

ex machina”

a putut

să-i

determine

a-şi ierta victima după ce au martirizat-o timp de 12 ani
cu'un rafinament diabolic ?
..
|
%u bănuesc că a fost ceva. Bănuesc că „o intervenţie”
trebue

să fi pricinuit această

schimbare

la faţă. Nu

cred.

ca modestele. mele cunoştinți (deși am fost clasificat al
patrulea din 17 admiși), să fi determinat-pe prigonitorii:
rnei să-și modifice atitudinea. Bănuesc, şi am curajul s'oafirm,

că admiterea

mea

se datorește

mai degrabă

inter-

venţiei lui Gion pe lângă Xenopol. El desigura făcut acest
demers

(de

care nu

mi-a

vorbit),

diri noblețea

sufletului.

său şi din simpatie pentru un prieten oropsit. Numai așaSar putea explica misterul admiterii mele după atâtea
_respingeri succesive și rău intenţionate. Intervenţia a-:

„ceasta îmi pare singura posibilă. .

i

Insfârşit, oricum o fi fost, admiterea această a pus capăi coşmarului care, timp de 12 ani, a fost pricina derutei
mele morale și intelectuale şi a distrugerii țelului urmărit de mine. Numit în lunie membru într'o Comisiune
examinatoare de clasa a VIII-a pentru școlile particulare
de fete, soarta a voit ca preşedintele ei să fie tot Coco. Mă
vedeam pentru prima oară pe un picior de egalitate cu
aprigul meu prigonitor! Rezultatul material fu la înălțimea

celui. moral.

Mulțumită

putui să înlocuesc haina
nouă.
A
Eram

totuș

mea

contrariat că

lui, căci

roasă

venise

la

de vremuri
SE

trebuia

din nou

timp,

cu una:
să

-

m

pără-

sese Capitala și să iau drumul provinciei, Gion: înţelese
" amărăciunea mea şi-mi făgădui să intervină la Haret ca.
să mă cetașeze în Bucureşti, până la ivirea unei vacanțe.
Tinea cu tot dinadinsul să mă aibă lângă dânsul
în ve-

Sr

dorea, unei viitoare colaborări împreună. Această asigu-.
Tare îrni redete curajul. Incepuse, pare-se, să-mi surâdă
norocul și mie... Dar cine poate prevedea .tainele Desti-nului?

"10: MOARTEA LUI GION Nu mi-a

fost dat să mă bucur multă vreme de frumoa-

ele. iluzii

ce-mi

-cu promisiunea

făcusem

odată

lui Gion

cu

obținerea

de a mă

menţine

catedrei

și

în Capitală.

“O lovitură teribilă veni pe neașteptate să-mi prăbuşească
întregul edificiu ce construisem în închipuirea mea și să

mă readucă cu brutalitate la situaţia de mai înainte. Intre
timp Gion se dusese la Predeal ca să-și reţină o locuinţă „pentru lunile de vacanţă..Pe drum a răcit şi, deabia întors. acasă, sa pomenit cu o angină pectorală. Când mă
-dusei: să-l văd, îl găsii șezând în geamlâcul

castelului său,

“galben la față, slăbit, dar încă cu acelaş zâmbet amabil
în ochii săi trişti. Imi povesti întâmplarea şi fără a da
vteo

Gin
„-duce

-dată
Î!
rând,
“Gion

importanță

nou

de

deosebită

devotamentul

să stărue pentru

boalei

său

detașarea

ce-l mina,

Și-mi
mea

mă

promise

asigură

că

se va

în Capitală,

de în-

ce se va simţi ceva mai bine.!
părăsii cu convingerea că se va însănătoşi în cufăgăduindu-i că voi reveni să-l văd peste 2-3 zile. .
îmi întinse o mână caldă de febră, pe care o strânsei

cu drag într'a mea.

Două

zile trecură dela această vizită.

In dimineaţa zilei a treia când tocmai mă aflam în
drum

spre casa lui, un
“ză Gion a murit.

coleg,

care venea dintr'acolo,.
mă
.
|

Un cuţit înfipt în inimă
nu

vssti

mi-ar fi putut pricinui o

«durere mai mare ca această veste neașteptată. Mă repezi:

"<a un nebun

la casa lui, dar mi se interzise intrarea, căci

în acel moment

i se făcea

îmbălsămarea.

Mă

întorsei

la mine copleșit de durere şi dădui în libertate drum
lacrimilor ce mă ardeau. Plângeam, din adâncul inimii,
pe bunul meu prieten, pe acel suflet nobil ce se alipise
„de al meu și care acum dispăruse.
|
”
Au trecut de atunci zeci de ani, dar amintirea lui îmi:
va rămânea vie și scumpă până'n ultima clipă a vieţii!

VII. IN CETATEA BANILOR
1. CONFERENȚIAR
Moartea neașteptată

a lui Gion

zădărnicise” şi iluzia:

rămânexii mele în Capitală.-Din nou provincia mă prin-:
dea în multiplele-i tentacule, fără a şti dacă voi mai putez: scăpa cin strânsoarea lor. E adevărat că de astă dată poi”neam pe o bază sigură, cu o catedră însfârşit obținută și
cu convingerea nestrămutată că era nesiguranţei şi a pri-

vaţiunilor a încetat pentru totdeauna. După atâtea peregrinări trecătoare prin pensioane, eram chiar dornic de:
Stabilitate şi de o viață nouă intelectuală. Cetatea Banilor
„îmi convenea. Și fiindcă soarta a voit să-mi trăiesc aci.
viaţa, mă gândii s'o întrebuințez cât. mai bine şi într'un
chip cât mai folositor.
Un singur gând totuş mă mai obseda umplându-mă:
de amărăciune. Gândul că au trecut 12 ani dela întoarcerea mea din străinătate, fără să fiputut în acest lung:
interval

de

timp

continua

studiile orientaliste

cărora

mă

dedicasem și pe cari le părăsisem din motivele știute. Prigonitorii mei intelectuali vor avea răspunderea .de a fi"
întârziat cu o jumătate de veac în țara noastră introdu-cerea acestor. studii, recunoscute. astăzi ca o necesitate:

de primul ordin pentru cercetările istorice viitoare.
Sosind

în capitala

Olteniei,

mă, simţii cam

dezorientat

în primele zile. Activitatea şcolară a trei dimineţi po:
săptămână îmi părea insuficientă. Viaţa de cafenea, cu.
„„nesfârșitele jocuri. de table și. de şah, nu mă atrăgea. zo=-:
lat, în camera de hotel, reflectam la găsirea unei activități:
extra-școlare, care să-mi dea de lucru în folosul general.

.

Oraşul

Craiova,

cu

vreo

zece

ani

înainte,

radiase

prin-

tr'o interesantă mișcare intelectuală, manifestată
prin
„conferinţe și reviste. Când am venit eu, reviste nu mai
existau,

iar conferințe

se ţineau

foarte. rar,

și numai

d3

intelectuali aduși de aiurea. Se simţea totuș nevoia lor,
“Craiova fiind un oraș cu elite bogate dornice de cultură
şi încurajatoare a oricărei porniri intelectuale. Se auzeau
„în familii reproșuri că profesorii, oameni culți, se țin închișiîn turnul lor de fildeș, în loc de a folosi cultura lor

în cultivarea mediului prin conferinţe sau prelegeri pu-.
blice. „Ne învinuiți că citim cărţi străine, spuneau doamne

din elită, de ce nu căutaţi să ne atrageţi spre literatura
“românească explicându-ne şi nouă frumusețea operelor ei?”
Ținând seamă de aceste nevoi şi spre a-mi da de lucru
„mie însumi, cât și colegilor mei de,al căror concurs nu

"mă

îndoiam,

luai

hotărîrea

să

„cont propriu în direcția aceasta.

fac

câteva

î cercări

pe

IE

A

„a) Puterea voinții. .
Acesta
fu titlul primei conierinţe. Când fu gata, cerui
directorului liceului învoirea de a o rosti în amfiteatrul
clădirii. Bunul director rni-o refuză, pe motivul că
el nu
poate da sala pentru „scopuri politice“
(!). Nu-i luai în

„numede

rău această inocentă confuziune.

Intre timp

însă

„am fost solicitat de profesorul Apostolescu din Pitești
(care
organizase la liceu un ciclu de conferinţe cu scopul de a
ridica un bust lui Gion cu fondurile strânse), să țin și eu
una

ca fost colaborator

al marelui

om.

Primii

cu

multă

bucurie şi conferința fu rostită în ziua de 28 Noemvrie
1904. „Conterinţa d-tale, (îmi scrise distinsul coleg după
„întoarcermea
ea la Craiova!. ca şi ceasurile petrecute împreună,

au fost pentru

noi o rară ocaziune

de mulțumire

sufletească“,
" La înapoiere luai o hotărire energică. Fără a mai
aștepta răsgândirea poate a directorului meu, închiriai pe
„cont propriu sala Teatrului Naţional pe ziua de 12 Decamvrie, tipării imici afișe și bilete de intrare şi mă pregătii
“să-mi ţin conferința în chestiune. Produsul material, ce
eventual

ar fi rezultat,îl destinam,

sub formă

de contri-

buţic, ridicării unui bust lui Gion în Capitală, proiectat de
“un comitet de admiratori ai defunctului. Ascultatţă de un
Public de elită, conferința produse din intrări suma de
“94

'309 Iei aur, din care scăzându-se cheltuielile, a rămas un
profit net de lei. 391, bani 50, cum reiese din. Procesulverbal încheiat de un Comitat: de colegi în frunte cu
„directorul. Probabil că acesta şi-a dat însfârşit seama că : :
"conferința mea nu urmărea „un scop politic“. . -. -

O adresă de mulțumire pentru primirea sumei, cu data
de 24 Mai 1905, din partea Comitetului din Bucureşti,

“mi

se trimise cu iscăliturile d-lor Colorian,

Ilie Bărbules-

cu, prof. universitar, şi Şt. Negulescu. Dacă bustul a fost
"ridicat ori nu, n'am nicio ideie despre aceasta.
b) Chestiunea

feministă.

.

Măgulit de primirea amabilă făcută e elita craioveană
primei mele conferinţe, hotării să perseverez în direcţia
- începută. Găsisem o diversiune extra-școlară în acest contact cu publicul, pe lânsă că puteam contribui pe această .
„cale-la înfăptuirea unui scop filantropic. Pregătii dar. o
nouă conferinţă, alegând un subiect de actualitate, şi
anume „Chestiunea feministă”.
E
In gândul meu acest subiect avea să formeze obiectul a

două conierințe. In cea dintâi îmi propuneam

să scot în

evidenţă nedreptatea ce s'a făcut în trecut femeiei, mărgi-

nindu-i-se activitatea la
şi tăgăduindu-i-se orice
Cercam, printr'o analiză
„lemeiei, să dovedesc că

rolul unic de menajeră şi de soţie :
putință de egalizare cu Bărbatul.--a -creierului şi a naturii fizice a .
ea dispune de aptiiudini similare:

* cu dânsul în direcţiile intelectuale, ba chiar politice, şi că

nicio deosebire de capacitate nu există între cele: două
sexe. Arătam însă, de altă parte, că acest avânt al femeiei '
spre o egalitate deplină este, în cele mai multe cazuri,
zădărniciț, prin însăș natura

ei. femeiască,

şi anume:

ma-

“ernitateaşi natura fiziologică, acestea fiind o piedică fun- damentală în drumul ei spre egalizare. Cât priveşte, sen-"
sibilitatea ei, altă piedică serioasă, ea avea să facă obiec-

«tul unei conferinţe viitoare. !)

a

|

„„„Chestiunea, feministă“ fu anunţată : în seara de 25.
-Octomvrie 1905, în sala Belle-vue. Cuo zi înainte vorbise
2) Lucru

curios!

Patru ani mai târziu, în 1909, într'o confe-..

-rinţă sut titlul: les Femmes dans la science, ţinută la Universitatea
Analelor din Paris, şi la care am fost de faţă, matematicianul
Maurice d'Ocagne ajunge la aceleași concluzii ca şi mine.
.. ,
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.

iot aci Xenopol.

Dar,

fie că era obosit

de drum,

fie dir:

" pricina afoniei sale, el lăsase o impresie greoaie asupra.
publicului. din sală. Mă temeam să n'o paț şi eu, cu atât.
mai mult că trebuia s'o rostesc, ca şi pe cea precedentă,
„iar nu s'o citesc, pe hârtie. Contrar așteptării mele, ea fu
„ ascultată cu mult interes de un public de elită. Rezul-atul material fu tot 504 lei 50 bani aur, ca și la cea.
„ precedentă. Scăzându-se cheltuielile,
lei 509, conform
procesului-verbal

care o înaintai

Prefecturei

de Dolj,

a rămas
încheiat,

suma
sumă

pentru a

fi distri-.

de:
pe:

“buită țăranilor sinistraţi din Moţăţei (Dolj). Prefcetura.
îmi confirmă primirea ei cu adresa Nr. 15115 din 15.

“Noemvrie 1905.

|

Repetată la Calafat în seara de 29 Oct. şi în acelaș scop,
în urma invitației deputatului-moşier Ilarie Marian, pro-. :
dusul material fu de 989 lei (aur), bani 30, din care scăzân-

du-se cheltuielile, au rămas 903 lei, sumă ce a fost distri--

buită acelorași sinistraţi de către q. Marian, conform seri=sorii cu data de 11 Noemvrie 1905 primită aela D-sa.
Conferinţa aceasta îmi atrase și mai mult simpatia pu-blicului. Dintre scrisorile primite n'am păstrat decât una.
cin care îmi permit

că scrisoarea
„Am

a cita un fragment,

e anonimă:

așteptat

cu atât mai mult,

|

.

seara nouei Dv. conferinți

cu bucuria şi nerăb-

- darea unei sărbători. Succesul ce aţi obținut în cea
precedentă,.
cra cea mai bună garanţie de. satisfacția
intelectuală şi sufle=icască

ce

ne

păstra

aceasta

din

urmă.

Şi

așteptările

mele

nu.

"au înșelat: aceeaș pătrundere de Gândire, acelaș belşug
de cunoștinți și aceeaș formă bogată, convingătoare, mlădioas
ă...
și:
_&supra
darului

ce

riate ale elocinţii,
acestuia

ritate

sunt

laude,

aveţi

o

fericită,

de

gândire

a îmbrăca

adânc

domnule

în momentul

$.,

în

formele

observatoare,
că

de faţă...

vă

pot

cele

asupra

aduce

O

cele

mai

va-

darului:
mai

me-

Româncă

c) Plictiseala,
“Anul

următor

1905,

la aceeaș

dată,

anunţai

a treia.

conterință cu titlul de mai sus. Era ultima din ciclul sta-.
bilit de mine cu câţiva ani înainte privitor la fortificarea.
voinţii în sufletele moleșite. Chestiunea era studiată din:
punctele de vedere filozofic, literar și pur omenesc. Inte-meiându-mă

pe exemple numeroase,

luate din citiri şi din.

propria mea experienţă, am izbutit să dau acestui subiect, ,
+
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- “arid în el însuș, o înfățișare vie și interesantă. Şi cu: țoată

„ lungimea ei de o oră şi un sfert, atenţia publicului a fost |
tot timpul necontenit încordată. .

" Conferinţa fusese anunțată

|

|

în tolosul: ,,Vetrei

noase'“, opera reginei Elisaveta. Suma

Lumi-

realizată a fost de

595 lei (aur), cum reiese din procesul-verbal încheiat cu
acest prilej, din care scăzându-se cheltuielile au rămas nei |
301 lei. Această sumă o expediai ziarului „Universul“ cu
rugămintea de a o remite ,,Vetrei Luminoase“.
o

"Regina

Elisaveta, luând cunoștință de aceasta, a bine-

voit să-mi

mulțumească

prin. „Vatra

Luminoasă“,

și „în

semn de înalta Sa recunoştinţă“ mi-a oferit portretul Ei

cu o dedicație

mulțumesc

__Bentru

autografă:

pentru

marele

ideia

ajutor!

„Din suflet

frumoasă

Elisaveta“.

şi

din

inimă

vă

înfățișa

pe

şi binefăcătoare
Potretul

și

„Regin'în
ă rochie albă cu trenă lungă, stând pe treptele
scării de marmoră din interiorul Palatului “regal. Când,
am părăsit Craiova în 1914, am oferit acest portret
înrămat

de mine,

cancelariei liceului „Carol 1, în amintirea.
|
"celor 10 ani cât am funcţionat acolo' ca profesor,
contra.
adeverinţii Direcţiei cu nr. 116 din 20 Oct. 1914.
5,

d) O conferinţă nerostită.
..

.

Ă

N

“Anul 1907 a fost un an de doliu pentru ţară. Cine
se
mai
.

.

erau.

1

putea gândi la conierințe,. când grozăviile întâmplate
încă

proaspete

în. mintea

Și în' sufletul

tuturo

r, și.
„cui îi mai ardea de asemenea distracţii intele
ctuale? Renunţai:dar și eu la aceea pe care o pregătisem..
Subiectul acestei conferinți, publicată în 1907,
sub titlul de „Inima femciei”, se prezenta ca o
continuare a
„Chestiunii feministe”. Căutam să dovede
sc într'însa că
sensibilitatea inerentă femeiei este o piedic
ă şi mai serioasă în drumul ei de egalizare completă
cu bărbatul..
Luam ca pildă două femei Superioare, d-nele
de Stas]: și
George Sand. Din analiza vieţii şi a operel
or acestor scrii- .
toare de seamă. scoteam în evidenţă
influența puternică
1) Câţiva ani mai târziu, fiind în treacăt prin
Craiova,
revăzut spre marea mea surprindere „Portretul“ în chestiun am
e pe,
peretele din biuroul locuinței personale a lui N. Balaban
, - pe
atunci director al liceului. La protestul meu,.D-sa mi-a
făgăduit.
solemn că-l va restitui cancelariei, lucru ce n'am mai
avut prilejul să verific.
:
|
4

C. Șăineanu, - „Amântiri”.
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- și fatală a naturii'fiziologice şi a:sensibilităţii lor arzătoare
asupra întregii lor activităţi intelectuale.
Am

pomenit

de

această

conferinţă

întitulată

-

„Inima

“emeiei“ care, cum am spus, a fost publicatăîn broșură,
pentru a arăta că patru ani mai târziu a apărut în
„Mercure de France“ din 16 ianuarie 1911, o conferință

“sub titlul „le Coeur de la Femme“ şi cu un conţinut aproape analog ! Intr'adevăr, ce coincidență !

_e).O conferinţă a lui Iorga.
Inițiativa mea nu rămase sterilă. Unii dintre colegii
mei, constituiți în asociaţie cu caracter naţionalist, organizară la rândul lor o serie de şezători săptămânale, şi
din când în când mai aduceau conferenţiari din Capitală. Intre alţii a fost adus şi N. Iorga.
|.
Mi-l aduc

şi acum

aminte.

Inalt, slab, deșirat, spatele

puţin strâmbat, cu un râs copilăros şi 'cu glasul pițigăiat.
Povestea, la sosire, în mijlocul ciracilor ce-l adusese, cum

“sgălțăise de barbă în vagon pe un evreu bătrân şi apoi îl
'aruncase jos din tren la prima staţie. Și imita strâmbân=
du-se,

vociferările

copil.
In

evreului,

seara” conferinţei,

razna, vorbind
„doamnă

din

ieşise din benuarul

cu

o

naivitate

de

conform

peste timpul

elită,

râzând

probabil

obiceiului

prescris unei
obosită

de

său,

o

luase

conferințe.
atâta

O

vorbărie,

ei și cerca să se strecoare nesimţită

-

prin fundul sălii. Conferenţiarul însă o zăreşte şi o apostrofează spre uimirea generală: „Dar ce crezi, cucoană,

că eu am venit dela București într'un vagon

doua,

ca să pleci D-ta

când

vorbesc

de clasa a

eu ?” Doamna,

deşi

„neplăcut surprinsă, părăsi totuş sala așa cum hotărise. -.
La orele 12 noaptea, când însfârşit s'a oprit potopul con= -.
ferinței, nu
rențiarul...

se mai

găseau

în sală decât
i.

ciracii și confe-

2. O. ASCENSIUNE PE „OMUL“
In vacanța anului 1905 aflându-mă la Bușteni, am avut
plăcutul prilej

Prahovei,

să iau parte

organizată

de un

la

o

grup

excursiune

în

munţii

numeros.de domni

și

„doamne. Conducătorul caravanei a fost regretatul scriitor

„ Becescu-Silvan, pe atunci deputat, care a și descris:în
„Adevărul“ (din 31 Iulie și 1 August, 1905), peripeţiile
98

tragi-comice ale aventurii noastre, Mulțumită experimentatului conducător, alpinist încercat, excursiunea urmată ..
de ascensiunea pe muntele

greutăților de
cordiale.
Nu voi uita
un răsărit de
Mai văzusem

tot felul,
niciodată
soare depe
în Elveţia

„Omul”

într'o

se desfășură, în ciuda

atmosferă

din

cele mai

măreața impresie ce mi-a lăsat
„Omul“ între 4 şi 5 dimineaţa.
pe Engelberg şi aiurea câte un

-

răsărit de soare, dar niciunul nu a fâcut asupră-mi efectul

impunător al aceluia depe „Omul.
mii de metri înălțime,

Sus, la aproape" două

îmi apăru în vale un soare imens,

colosal, care acoperea tot văzduhul, un ocean de soare ce
“îmbăia întreaga atmosferă. Această apariţie uriaşă de
soare ne scoase din piepturi strigăte de admirație şi încântare, făcându-ne să uităm oboselile din ajun și noaptea

". de pomină petrecută în cabana stâncii. Din nenorocire,
întoarcerea pe căi neumblate, peste ape și peste scoborîşuri prirejdioase, ne șterse puţin din minte acea arătare divină din timpul dimineţii şi ne readuse acasă
leşinaţi de foame şi de oboseală.
“ Amabilul conducător al caravanei, animatorul întregii
excursiuni, îmi făcu cinstea de a consacra modestei mele.
persoane, următoarele rânduri în descrierea făcută de
dânsul: ,„D. Const. Şăineanu, cel mai simpatic din toată
caravana, — omul care, pentru a mulțumi toată lumea

şi a-și mulțumi, în acelaş timp, năzuinţele artistice, ar îi fost în stare să meargă oriunde, — amuți. Discuţiile lite- rare şi sociale, pe cari le hrănise cu atâta înflăcărare pe
Caraimanului,

nu

"era obosită şi abătută”,

deasupra

.

3. LA

se mai

.

O INTRUNIRE

auziau.

Toată

lumea

.

Îi

POLITICĂ

In cursul unui an (nu-mi aduce aminte care), s'a ţinut
la Craiova o întrunire politică în sala Belle-vue. In aceeaș
sală ţinusem şi eu două conferinţe, cum se ştie. Curios de
- a vedea cum se desfășoară o întrunire politică (nu asistasem încă la niciuna până atunci), luai hotărirea. să mă
duc la aceea, bine înţeles ca simplu spectator, eu nefiind
pe atunci cetățean român. Auzisem, ce-i drept, că dela
asemenea

întruniri riscai, pe acele

vremuri,

să fii dus

la

„spital pe targă. Lucruce desigur nu mi-ar fi convenit. Mă
gândeam
totuş că,
7
o) fiind oareşcum cunoscut ca profesor
r

”

ă

:
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şi conferenţiar, nu se putea să mi: se întâmple
așa' ceva.
Şi
mă

dusei.

:

-

|

po

ai

Prin ușa de intrare văzui multă lume în
sală, iar pe
scenă pe corifeii liberali ai urbei şezând
pe scaune. Cu„vântările nu începuse încă. Ca să nu supăr
pe nimeni, şi . .
poate ca să am putinţa so şterg mai uşor
în caz de 'pri„mejdie, mă postai în pervazul ușii de
intrare. Nu. ştiu
cum, depe scenă, fui zărit de prefectul
județului, care
asistase la conferințele mele. Se dădu
jos și o clipă după |
„aceea fu lângă mine și, mai mult
pe sus decât cu voia /
mea, mă duse de
braţ pe scenă, unde mă pofti să
şed alături de corifeii partidului, Mărturises
c, spre ruşinea mea,
că mă simțe

am tare jenat acolo, dar și mândru
de a mă
vedea între acești corifei, desigur toţi
coboritori direcţi din
- Traian ! Parcă totuș nu-mi
venea să cred că lucrul, sau:
mai bine zis minunea aceasta, era
cu putință, și mă te-

meam de o catastrofă.

Intr'adevăr, catastrofa nu întârz
iă 'să izbucnească, Mai
întâi un murmur de glasuri
izolate, pornit chiar de pe
scenă, care ajungea nedeslușit
până la mine, Desigur, îmi
ziceam, murmuratul e firesc,
doar mă găseam la o 'întrunire politică. Dar sgomotul
de, glasuri devenea din ce
în
ce mai precis. Apoi

mereu își făceau drum pe dinain
tea,
mea figuri îngrijorate, cari mă
ardeau cu priviri parcă
dușmănoase,
amenințătoare...

Mă uitam în jurul meu şi nu
înţelegeam nimic din re=
volta ce stârnia prezența mea
aci. Dar iată că sgomotul
se clarifică şi se traduce prin
cuvinte distincte, dela unul
la altul: „Ce caută ăsta: printre
noi? Cine l-a adus?“ Incepui să înțeleg că situația deven
ise critică şi căutam Qin

ochi pe acela ce mă poitise
aci, dar nu-] vedeam nicăieri.
Nu știam ce hotărire să iau.
Dar iată că un glas, pornit
de astă dată

din sală, explodă pe scenă: „Afară
cu el! jos!“
. Cum se vede, treaba se îngroşase. Nu
mai era chip de
stat la îndoială. Instinctiv mă ridicai
depe scaun pentru
plecare. Un domn de lângă mine
se grăbi să-mi spună:
„Bine, faci, domnule, locul d-tale nu
este aci!“ Avea drep-

tate bietul om, ce căutam 'eu acolo?
Și părăsii scena
vorba ăluia

- sala,

fericit că scăpasem
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.

plouat

şi cu

coada

între

picioare,

teafăr şi nearanjat pentru spital...

|

|

şi
dar:

4. O RĂSCOALĂ ȚĂRĂNEASCĂ
„Anul 1907 a fost un. an de doliu pentru țară. In diferite :
judeţe şi în special în Dolj, ţăranii s'au răsculat: împotriva moșierilor, arzându-le conacele şi distrugându-le recoltele. Era a doua răscoală a lor după cea din 1888...
- Care a fost pricina acestei răscoale sângeroase din par- .
tea lor? Sătui. de promisiunile deșerte ale diverselor
„guverne și exasperaţi de exploatarea neomenoasă a mo-.
şierilor şi a arendașilor acestora, şi mai ales instigaţi zilnic
spre revoltă de către unii din preoții şi învățătorii lor,
ei |
au luat bâtele lor tradiţionale şi au pornit'să-și facă.
"dreptate.
Apărea pe

atunci

în Capitală

o 'foaie

instigatoare

sub

direcţia lui Iorga, cu caracter -pronunţat antisemit
şi cu

„tendința.

de a

provoca

răscoale

împotriva

evreilor.

Işi

avea reprezentanţi de propagandă în orașe și mai
cu sea“mă la sate. Craiova era în această privință un
focar de
asemenea instigatori. "Țăranii însă au înțeles că adevăr
ații
lor exploatatori nu sunţ evreii, dealtfel inexistenţi
la țară,
ci .moșierii și arendașii acestora, și astfel instig
ația anti- .
semită a degenerat subit într'o .răscoală - țărăne
ască ' cu
caracter revendicator.
Rezultatul? Deoparte conace incendiate și holde distru- se, iar de altă parte o hecatombă de zece mii de ţărani
împușcați numai în Dolj de către trupele trimise împo- . |

„triva lor. N'au fost cruțați nici pruncii de țâţă „ca să dis-

„Pară sămânța rea“, după cum mi-a spus unul din: vitejii
căpitani care a luat parte la. acest măcel îngrozitor. I-am
văzut ulterior în oraș pe cei luaţi prizonieri, cu lanţuri
la picioare

și mâini,

desculți,

istoviţi, galbeni

ca

făclia

-

de ceară şi cu privirea stinsă. Era talpa ţării împinsă
la |

disperare !

se
,

e

a

i

5 MOARTEA LUI HASDEU
(1907).

Nu fără oarecare surprindere aflai astăzi din ziare
stingerea din viață a castelanului din Câmpina, fostul
meu
prigonitor și distrugătorul în parte al carierei
căreia mă
devotasem.
De fapt, el murise, de 'mult în domeniul acti„Vităţ
ii intelectuale. Şi-a dat sfârşitul după 'o: agonie
.
de
trei săptămâni, neavândla căpătâiul lui pentru
a-i închide
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ochii decât pe fecioru-său de casă. După ce, cât a vieţuit,

s'a trudit să semene golul în. jurul său prin egoismul,
” sarcasmul și firea sa vindicativă, a părăsit viața aşa cum
a trăit-o, izolat, abandonat de toți, fără prieteni și fără
“discipoli...
|
_Da, fără niciun discipol. Căci, întocmai ca şi Cronos
care și-a înghiţit copiii, acest maiestru atotputernic n'a
urmărit alt scop decât să-și distrugă ciracii, ce-i drept
puţini

potopul

la număr,
je

deviza

lui obișnuită

N

|

E adevărat
că

fiind:

.

a fost o minţe

,

„după
.

extraordinară,

mine

,

.

înzestrată

cu o putere de argumentare impunătoare, un talentat în
multe direcţii; dar, în acelaş timp, un spirit aventuros
'
„lipsit de disciplină și de metodă riguros ştiinţifică,
un
emițător de ipoteze în mare parte de domeniul
fanteziai,
un diletant de frunte, care însă n'a adâncit nimic
în nicio

direcţie.

-

:

Ca om, a lăsat mult de dorit. A fost un egoist
învierşu-

:
-

„nat, un zeflemist acerb a tot ce nu-i convenea, un
intolerant şi un pătimaș faţă de confrații săi, un răsbunăto
r ce
nu cunoștea nicio limită față de cei ce nu erâu
de părerea lui.
„La declinul vieţii sale a alunecat spre
spiriitism, dumeniu negativ în care s'a compromis cu
totul. Şi care l-a

abătut definitiv dela căile ştiinţifice și literare.
'Frist sfârşit al unei minţi sclipitoare !

6. UN ALT INSPECTOR GENERAJ,

. In 1908, cu prilejul definitivatului meu, avui cinstea să

primesc inspecția unui domn inspector general, trimis de

Minister. Era

un

om

scund,

gras,

cu fața

rubicondă,

cu

mersul tărăgănat și cu înfăţişarea şireată de țăran 'chiabur. De cum a părăsit Universitatea s'a pomenit revizor
şcolar, fără a fi practicat în Invăţământ o singură
zi, apoi

Inspector general al Invățământului secundar
:pe viață,
adică până la ieşirea lui la pensie.
|
Dacă îl vizitai la Minister, îl găseai invariabil în biroul

lui,

cu o

ţigară

groasă

de

foi în gură,

răsturnat

într'un

fotoliu.şi cu picioarele pe birou. Era poziţia lui favorită
,

aceea probabil care îi sugera ideile inovatoare
pe tărâ- mul pedagogiei. De fapt însă, sub raportul
pregătirii pe-

dagogice, lăsa mult de dorit, nefiind la curent cu
progre

102

-

“ sele disciplinei pe care o reprezenta oficial. Afară de:
aceasta îi lipsea ușurința vorbirii şi putinţa de a expune
o chestiune sub diferitele ei aspecte. Când de pildă, lua
cuvântul într'o conferință școlara a vreunui liceu, se congestiona dela primele cuvinte şi se pierdea apoi în fraze
fără şir,. din cari anevoie ieșea la mal. Intr'o zi, la una
din aceste conferințe, avea de scos în evidență câteva - principii 'de pedagogie

elementară.

Rezultatul

însăa fost

|

lamentabil, totul nefiind decât o peltea confuză în care se
înpotmolise cu totul. Un profesor, pentru a-i face plăcere,
a reluat subiectul pe seama lui, l-a amplificat şi prezentat
„convenabil,

publicându-l

întrun

ziar. din

localitate.

Cu

ziarul în mână inspectorul general s'a înfățișat Ministrului, spre a-i arăta spornica activitate pedagogică ce de-

pune în serviciul Invăţământului.

/

*

|

Avea totuş un merit. Era neîntrecut în aplanarea dife-

rendelor dintre profesorii din provincie, pe cari fi împăca

„ fără greutate, şi totul se terminacu un chefuleţ în regulă.

Căci omul nostru era din temperament un înfocat adept .
al lui Bacchus. Cheful ţinea deseori toată noaptea, fiind.

stropit spre dimineaţă cu un borş ardeiat. Apoi, mai mult
„afumat decât treaz, domnul Inspector pornea să-şi facă

inspecțiile la școli.

.

|

„Acest inspector general pe viață mai avea și unele păreri personale, întemeiate desigur pe lunga sa experiență
oficială. Așa, în ce privește absolventele școlilor protesionale şi:a celor secundare de fete, stabilea o. demarca“ție, care de fapt revenea la aceeaşș condamnare, termenii
.
„ fiind” sinonimi. .
3

-

i

”

i

,

/

VIII. ANCHETA IN STRĂ
INĂTATE
(1909-1910)

|

,

Odată cu părăsirea con
ferinţelor în împrejură
rile ştiute
pierdusem o activitat
e trebuincioasă firii
mele. Căutai s'o
- înlocuesc printr'o
Tevizuire, în vederea
unei noui ediţii, a
„_dicţionarelor mele,
al
dublez. Această muncă căror conținut ajunsei aproape să-l
migăloasă şi aridă îmi
și mai bine, Rămas din
luă un an
nou fără activitate în
era să-mi pierd oareșc
perspectivă,
um busola, energia
mea refuzând
să adoarmă.
|
|
Mă plimbam ceasuri
întregi prin Parcul Car
indu-mi creierul în
ol
chinu:
aflarea necunoscutei.
Dar plimbările
acestea fără rost nu
făceau! decât să mă
obo
“a-mi procura în sch
imb 0 diversiune mul sească, fără
țumitoare. Mă
credeam căzut în neu
ras
tesc decât tratate med tenie și ajunsesem să nu mai ciicale în legătură cu
presupusa mea

limbilor moderne în lic
eiele din acele țări. Țin
use să mi-o
încredințeze personal
și, pentru efectuarea
ei, îmi acorda
- Un concediu de un
an ȘI Sum
a cuvenită pentru
"Venită dela un advers
deplasare.
ar (persoana anonim
ă din conflictul
cu Pompiliu Eliade),
care îşi

recunoștea
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A

astfel vina

faţă

4

de mine şi ţinea s'o repare, oferta aceasta
nu putea decât
să-mi dea satisfacția ce meritam. O primi
i cu atât: mai
mult,
cu

cât

ea

punea

capăt

unei

stări depri

mătoare. ce
ameninţa să mă distrugă.
„A părăsi pentru un an localitatea unde
mă aflam şi
„a avea prilejul să cutreler atâtea țări
cu un scop anumit,
ce puteam dori mai mult ? Mă pregătii
deci de plecare. E
„adevăra

t că nu prea aveam convingerea că

voi izbuti în
misiunea ce mi se încredințase, dar ideia
că
am
fost găsit
vrednic de ea îmi insuflă curaj. In toate
momentele vieții
mele,.
oridecâteori

mă

.avântam

într'o

Veam asemenea îndoieli de mine însum direcție nouă, ai, dar şi îndrăz“neala de a încerca totuș și de a
persevera în activitatea
odată întreprinsă. .
.
CE

Imi limitai dela început ancheta

Germania, Franţa și Italia, renunțân numai la trei țări:
d la Anglia şi Elveţia unde învăţământul € mai mulţ
de ordin privat şi prea
puţin oficial, deci nu intra în
scopul urmărit de mine.

/

a) La Berlin. Cum.

sosii 'în

capitala

Germaniei,

mă dusei la Lega„ țiunea 'noastră de aci s'o rog
să intervină pe lângă auto„Titatea oficială germană pentru
obținerea unei autorizaţii
de a vizita câteva liceie, cu scop
profesorilor 'de limbi moderne ul :de a asista la lecțiile
ce mă interesau. Câteva”
zile numai dela cerere primii
următoarea adresă oficială:
„Der

Oberlehrer

(Rumânien),

Herr

fiir

fremde

Professor

Sprachen

Constantin

am

Gymnasium

Saineanu

wiinschţ

Craiova

Gymin
und den 'Vororten aus unmi
Berlin
ttelbarer Anschauung kenn
en zu
nen. Dem Genannten ist die”
Anwesenheit in den Lehrstun Jer" insoweit 'es ohne Stârung
den,
des Unterrichts geschehen
kann,. zu
gestatten
und die fiir seine. Zwecke
dienliche Auskuntt zu.
geben. — Berlin, den 28 Augu
st
und Medizinal-Angelegenheite 1909. Der Minister der geistlichen
n
”
i
„IM
Auftrage,
*
'
1 Reinharat,
nasien,

|

Realgymnasien

und

H6here

Mădchenschulen

In cursul â două luni (Septemb
rie şi Octombrie) am
„vizitat 15 liceie şi asistat la
44 lecţii. de limba franceză.
Pretutindeni, afară de câte
pții, am fost primit cu
„ multă bunăvoință, atât de vadireexce
ctor
i caţ şi de profesori,
deși se știe cât de neplăcută
este în general unui dascăl
prezenţa la cursul lui a unui coleg stră
in. Cu acest prilej
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am făcut o constatare uimitoare: anume

că în liceiele

germane se părăsise metoda directă” în predarea
limbilor vii, (metodă pentru a cărei izbândă acolo
se cheltuise

tone de cerneală), revenindu-se la vechile
metods cu tra" duceri și cu gramatică. Și odată cu
metoda directă dispăruseră

și faimoasele „trepte formale”. De fapt
numai 10
lecţii din 44 au mai respectat cerinţele
metodei directe.

Şi. gândul îmi sbura atunci la C. C. Dimitrescu-Iași,
reprezentantul oficial, nu atât al acestei metode admira-

„

bilă ea însăș, cât al respectării ordinei rigide a „treptelor formale“, care împinsese noua reformă până la
exa-

gerare.

Sărmane

Coco ! unde

erai,

ca

să

vezi

Germa-

nia, patria metodei directe şi a treptelor formale
(a căror
'intervertire o socoteai un sacrilegiu, și din. cari
îţi făcuseși un piedestal), părăsindu-le cu totul, Rigidi
tatea a- .
cestor trepte formale a ucis acolo metoda direct
ă, de altfel

atât

de

excelentă

„Prin aceasta nu ţin
cari renunțase aproape
rabilă cum am spus),
mate. Era într'adevăr

în rezultate.

să-i absolv
cu totul la
revenind la
o jale să-i

-

.

.

pe profesorii germani,
metoda directă (admivechile metode pertvezi fără directivă în

examinare, trecând dela o chestiune
la alta fără nicio
tranziţie şi părăsind clasa fără a fi
pregătit
.cu elevii lecţia următoare.

Şederea mea în Berlin am folosit-o şi
în direcţia conasistând la câț mai multe. De mare
folos mi-a:
fost și contactul cu corpul didactic,
atât prin schimbul.
reciproc de idei, cât Și prin discuţiile
cu privire la învă„Vământul din țara lor. Am avut
însă, de cele mai multe
Ori, surprinderea de a constata
că profesorii de franceză
nu stăpâneau limba decât gramatic
al, nu însă ca vorbire.
şi pronunțare. Un director de liceu
, făcâna aluzie la pProfesorul de franceză la a cărui lecți
e aveam să asist, mi-a
spus surâzând : „Aș fi fericit dacă
ar poseda colegul meu
franceza așa cum vă exprimaţi
Dv. în limba germană |“
Și eu o vorbiam mediocru !
:
ferințelor,

b) La Paris. *:
Sosind în capitala Franţei, obți
nui repede dela Minis-

terul “Instrucțiunii, prin
. următoarea autorizaţie :

mijlocirea
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.

Legaţiunii

o

noastre,
”

M.
C. Saineanu, orotesscuk «au lycâe de Cratova, est autoris&
-ă visiter les lycees Henri IV, Montaigne, Condorcet (grand et
petit), Carnot, Voltaire, Janson de Sailly (grand et petit), et â
assister A

quelques

classes

dans

ces

6tablissements.

Le

vice-recteur,

P. Liară,

"Mi se îngăduia, cum se vede, să vizitez 9 liceie de băieţi,
însă niciunul de fete. Nu-mi-am putut explica această
rezervă. Am asistat la 32 lecţii de limbi moderne, în special de limba germană. Din majoritatea acestor lecţii
m'am

ales cu convingerea

tiv cele din Paris,

că în liceiele franceze,

predarea

mod serios, că metoda

limbei

germane

directă era strict aplicată, mai ales

în clasele inferioare, că profesorii posedau

_străină predată,

respec-

se face în

efectiv limba

mulţumită unei șederi de lungă durată

:

- în ţara respectivă, însfârşit că aveau în mare parte ştiinţa
predării, a lecţiei vii, însușire rar întâlnită la profesorii
din Berlin.
:
In tot timpul şederii la Paris (patru luni), în afară de
vizitarea

liceielor,

n'am

neglijat

nici teatrul

nici

confe-

rințele. Asiduu frecventator al ,„Comediei franceze” şi al
„Odeonului'i, la ale căror reprezentații clasice eram abonat,

am izbutit să-mi reînprospătez literatura dramatică și
să-mi corectez pronunțarea. In ce privește conferințele,
mulțumită d-lui Brisson, directorul Universităţii Analelor,
am obținut intrare permanentă gratuită. Aci, între orele
3-5, conferenţiari,

recrutați printre academicieni, savanți,

profesori sau mari avocaţi, veneau să expună subiecte în
diverse direcţii. Nu afirm că toţi erau vorbitori eminenți
„şi nici că toți, fără excepție, aveau o dicţiune ireproşabilă.
„
Admiram însă la cei mai mulți o desăvârşită expunere a
chestiunii, o dicţiune armonioasă şi o finețe în expresiune,

caracteristice în deosebi

Serile le petreceam
niversităţii Populare”

Francezilor,

.

de preferință la conferințele” „Udin faubourg Saint-Antoine, Aci,

.

4în faţa. unui public alcătuit din lucrători, cărora li se servea anticipat o cină reconfortantă pe preț de nimic, ve1,

* Neau

să conferenţieze

pe înțelesul tuturora

asupra

mari-

lor evenimente. ale zilei, personalităţi de seamă politice,
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ştiinţitice, literare și art
istice. Intre alţii l-am
auzit Yorbind aci şi pe Doumer, vii
torul preşedinte al Republ
icii. D,
Cc) In Italia.
La începutul lui Martie
părăsii Parisul luând
Romei, unde ajunse

drumul:
i după câteva opriri
încântătoare dețărmurilor. mării Tyr
eniane. Ducându-mă
gațiunea noastră an
la -LeCap
alungul

itala eternă, mare
mirarea auzina pe Min
mi-a fost istru, al cărui nume
îmi scapă, că el nu poa
din fericire
te cere Ministerului
italian, autorizarea
de care aveam nevoie Instrucțiunii
tarea liceielor, deoarece
pentru . viziTeri. Imi permisei să- el nu înţelege (!) rostul acestei cei atrag atenţiunea că
reiuz m'ar pune în
un asemenea
imposibilitate de a-m
i înfăptui până
la capăt misiunea ofi
cia
tele mele energice își lă ce mi s'a încredințat, Cuvinavură efectul dorit.
Promise să intervină
Ministrul îmi
,
Dar -săptămânile tre
ceau una după alta
fără ca auto-

de primire ale contes
ei. Mulțumită ace
stu
obținui imediaţ aut
orizația mulţ aștept i înalt personaj,
ată, și de care Legațiunea se dezint
eresase cu totul.
Iată şi adresa prim
ită

„Regii
rino.

Istituti d'istruzione
media.di Roma,

rizzazione, mi
profitto, certe

foloase
urgentă

198

Firenze, Milano e Toal professore Sai
neanu Ja deside
auguro che 'egli
rata autotra
dalle sue indagini
come sono che aj gea,
largo
capi degli Istituti
a egli inseg-

Nell'accordare:

ce decurg din ele pen
tru cultura Publiculu
a introducerii și la
i, și nevoia:
noi a unei asemenea
activități, mai

„A

Va

1

:

nanti sară grato di agevolere Vesecuzion
e del suo compito,
all' E. V.i sensi della mia particdlare
considerazione.

Da
aq:
Pierdusem

.
aproape

a
o lună

Porge
|

.

II Ministro, P. Branzetii,
în

2
așteptarea.

aceste

,

i autorizaţii şi cum. timpulde care dispuneam
era limitat, re- |
nunțai de a mai vizita liceiele din Roma
și-mi limitai
ancheta numai la cele din Florența, Milan
şi
Turin, orașe
tot atât de importante ca şi Roma sub
raportul intelectual. Cu părere de rău trebue să
recunosc că constatările
făcute cu acest prilej au: fost departe
de a fi satistăcătoare. Pe atunci

, în Italia, lipsită de seminarii
pedagogice
pregătitoare: pentru profesorat,.
nu: numai, că metoda directă în predarea limbilor vii
era inexistentă, dar nu e- .
xista nici un fel de metodă, ci.un
haos complet. Profe-...
sorii, deşi

în bună parte stăpâneau limbile străin
e,
sedau însă arta de a le preda elevil
or. Examinau,
"locul unui -sgomot asurzitor al
clasei plictisite,
treagă şi asupra. întregii materii,
și la ieşire nu
nici măcar lecţia. pentru data
următoare. Unul
care vorbi

nu poîn mijora înindicau |
din ei,

a o. franțuzească perfectă,
îmi mărturisi ! cu
“naivitate la. sfârșitul orei :
„Sunt 40 de ani de când predau limba franc

eză, şi totuș nu mă pricep cum
âș putea preda unor începători !**:
Curat vorba burghezului.
gentilom al lui Molitre : „Voilă
plus de 40 ans que je dis
de la prose,
Directorii

sans que j'en susse rien!
în special mi-au arătaţ maitoți

-

o conside-:
raţie .cu mult peste 'ce meritam.
Unii mi-au-oferit chiar
agape față

fiind tot „corpul didactic al
şcolii. La una din.
aceste agape, foarte mișcat
de inimoasa primire, ani ţinut
să le mulțumesc printr'o mică
- liană, pe care cei 25 de profe improvizație în limba itasori prezenți în gentilețea
lor au acoperit-o cu aplauze.

d) Rezultatul anchetei.
Intors în țară, am publicat rezultat
ele anchetei mele
sub titlul „Invăţământul limbilor
străi
ne în 'liceiele din
“Germania, Franţa şi Italia” (1911
). Cartea erâ precedată
şi .de o. introducere referitoare la
istoricul metodei directe, introducere ce a apărut
şi în „Noua Revistă Ro-

mână”,

. .

.
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- Prezentată

ministrului

Instrucțiunii,

C..C.

Arion,

ea fu

onorată cu reținerea a o sută de exemplare pentru „Casa
Şcoalelor”. Am convingerea, să mi se ierte această lipsă

de modestie, că faţă de alte anchete similare, variând

în-

predarea

fe-

tre 8 şi 10 pagini, ancheta mea se prezintă ca cea mai
completă monografie, la noi, asupra metodei directe în
limbilor” străine

și

asupra

rezultatelor

„cunde pentru şcoală. Păcat numai că n'am
limba.

franceză

sau

germană,

fost accesibilă şi aiurea |!

ca cel puțin

ei

publicat-o în . -:
citirea el să fi

e) O incursiune în Invăţământul menajer.
„Prin 1912-1913 aveam nişte ore la un pension de fete.
Într'o zi mă pomenesc
'cu Directoarea (o bătrână domni-

şoară)

care îmi face o rugăminte.

O soră a ei, directoare

recentă a unei școli de menaj şi profesoară de limba română la școala secundară din localitate, având nevoie să
țină o cuvântare de sfârșit de an asupra învățământului
menajer, şi neștiind s'o compună, mă rugă să i-o redactez eu.
Declinai fireşte această cinste, explicând directoarei

_incompetința

mea

în această.

direcţie,

în care n'am

acti-

vat niciodată. Dar protestările mele nu avură niciun rezultat. Ziua următoare, ambele solicitatoare mă asaltară

din nou

aducând

cu ele un teanc 'de cărți, în diferite

limbi, cari tratau despre învățământul în chestiune, precum și cărticele cu istoricul școlii de menaj din localitate
- şi cu rezultatele ce a dat în trecut, Şi insistară din
nou
să le fac conferinţa. Trebui să mă execut, dar le asigurai
“că nu garantez reuşita. ei.
Mai mult de curiozitate citii cărțile aduse una după alta
cu creionul în mână. Dar cu cât înaintam în ciţirea
lor,
cu

atât

coprinsul

lor

îmi

devenea

mai

familiar.

Ajutat

de notele culese treptat, precum și de amânuntele:
Isţo-,
ricului școlii de menaj, începui lucrarea, stabilind!
jaloane și înjghebând un plan de tratare a subiectului
. Mai

întâi o introducere în materie scurtă, dar
coprinzătoare,
apoi o privire generală ca într'un film
a Invăţământului menajer în țările din Apus, urmată
qe o prezentare

comparativă a activității desfășurată de
Şcoala de menaj
din localitate în. trecut și în prezent şi de nevoia unor
„110
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„asemenea şcoli în țara noastră în vederea pregătirii ti-

„ acemenea şcoli în țara noastră în vederea pregătirii.
tineretului feminin pentru menirea sa în viaţă.
Doamnei directoare îi plăcu modesta mea lucrare. Se

simția însă cam stânjenită neștiind cum s'o prepare ca.
s'o poată rosti, nu citi, în fața publicului. Pierdui încă

o săptămână venind zilnic so ajut în pregătirea ei, în
special cum să scoată în evidență anumite fraze mai im--

portante și cum să accentueze unele cuvinte în vederea

efectului. E inutil de adăogat că d-na directoare a școlii

de menaj a repurtat un succes frumos. Era încântată
şi nu găsea cuvinte - ca să-mi mulțumească
îndeajuns

“pentru serviciul ce i-am făcut, Recunoștinţa ei
nifestă în curând sub forma... unui borcan cu
'şi a unei-sticle cu vin!
E adevărat că teza de doctorat în medicină
xandria nu-mi adusese nici atâta!

se și madulceaţă
.
din Ale-

-- Găsind subiectul interesant, îl reluai pe cont propriu.
Vizitai, pentru: a mă

documenta,

şcolile -de

menaj

din

Capitală și trimisei câte un chestionar. şcolilor similare.
" din țară, cu rugămintea de a-mi răspunde amănunţit la
întrebările puse. Faţă de bogăţia materialului adunat şi
de importanţa lui, mă hotărâi să studiez acest Invăţă„_mânt şi în alte ţări din Apus, vizitând şcolile respective
de acolo. Pentru aceasta cerui concursul Ministerului de
Instrucțiune,

țescu.. Acesta

adresându-mă

recunoscu

directorului general,C. Kiri-

de fapt importanţa

studiului.ce

vream să întreprind și mă asigură că e convins

de reușita

„lui sub direcția mea. Dar regretă că nu-mi poate da con„cursul cerut, Ministerul neavând fonduri pentru așa ceva.
Păcat de materialul adunat şi de munca depusă!

Ni

IX. RĂZBOIUL

MONDIAL

1. DETAȘAT IN CAPITALĂ
După

un

apostolat

de

10 ani în capi

tala Olteniei fără
putință de evadare, mă văzui
însfârşit în Septemvrie
1914 detașat în București. Ce bucu
rie de a mă regăsi,
după o absenţă atât de îndelungată,
în orașul după care
tânjiam de, atâta

amar de. vreme! Slăbisem foar
te mult
necazurilor de tot felul, aşa
că detașarea aceasta părea venită la timp
ca să mă' salveze.
Liceul la care am fost detaşat purt
a un nume glorios ;
din nenoroci
depe

urma

re domnia în această şcoală o anarhie
îngrozitoare. Nu exista aci nici. urmă de
disciplină. Elevii,
mai ales cei din cursul Superior, își
făceau de cap Și 'se
arătau refractari oricărei tendințe de
revenire la normal.
Ce deosebire între aceştia și foștii
mei elevi disciplinaţi .
dela liceul ce pără

sisem!

Vina

acestei

Era, ce-i drept,
Ştiinţă de carte

anarhii

o purta

însuș directorul

un creier îmbâcsit de
era la el dezordonată,

școlii.

carte, dar această
confuză, nerume-

gată. Un colecţionar de fapte: mărunte, incap
abil de vederi
largiși luminoase. Deşi pedagog atitrat
(doar tradusese
Pedagogia

lui Mathias!),

îi lipsea o calitate esenţ

ială pe-.
dagogică, și anume prestigiul, autoritate
a. Nu
izbutea
să se impună elevilor, ci mai degrabă se
lăsa dus de nas
de

ei. Intr'adevăr

orele

sale de curs

erau

ore

de deliciu

pentru ei, căci puteau petrece minunat
pe socoteala lui.
Inchipuirea lor juvenilă inventa fel de
fel de torturi ne-
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..:

vinovate pe
al clasei,

_

cari i le aplicau sisternatic
SE

în râsul. general
.
-

Şi-aşa au: trecut doi ani:de muncă zadarnică.
Noroc:
că intrarea în război a Țării a- pus capăt dăscăli
ei mele
la liceul, acestui. director sui: generis, devenit.
mai târziu,

prin înmulţirea. Universităţilor, profesor univer
sitar (!) de
estetică (!), deputat, senator, academician,
etc., ba. chiar

favoritul premiului național de critică (1): Poate,
dacă nu
muiea, ajungea și ministru. ”
E

2. O CĂLĂTORIE LA PARIS,

|

. Vacanţa anului 1914 0 destinai: Parisului.
Pentru a da
călătoriei mele o varietate atrăgătoare,
proie
ctasem s'o
„ agrementez cu opriri prin - oraşele.
principale din diversele țări pe unde aveam să tree.
Aşa că nu sosii în marea
„
Metropolă decât trei săptămâni dela
plecarea mea. Ziua
„de 14 Iulie. mă surprinsese la
Lille, în mijlocul entu-.
„Ziasmului mulţimii pentru sărbătoare
a. ei națională. Pretutindeni liniște desăvârşită şi bucurie
pe feţele tuturor.
Nicăitea nu se simţea apropierea
marelui cataclism ce
avea să -însângereze. omenirea timp
de:cinci ani pe toate
tronturile. Nici la Paris nimic nu trăda
nică : aceeaş animaţie pe. marile bul ivirea lui năprazevarde
ca: de obicei
Și aceleași preocupări ca întotdeaun
a. Niciun semn prevestitor cât de mic.
.
s
Și totuş, în trecerea prin Germania, avui
o vagă presimţire. In. trenul ce mă. ducea dela: Dresd
a. la Lipsca,
în compartimentul în-care.mă ailam, am
fost martor al
„unei scene ce m'a pus pe gânduri. Un neam
ț gros, cu ochii
roșii, ieşiţi din orbite, alături de mine,
tuna împotriva
Francezilor,. spunând pasagerilor din comp
artiment, că el
aşteap
de ani:d
tăe zile prilejul „când .va putea,
însfârşit;
să bea din sângele lor“şi că „o să-i
învăţăm noi minte pe
aceşti bandiți !“ Imi trecea. fiori prin inimă
-auzindu-l amenințând astfel, dar îmi ziceam că
această pornire agresivă este poate o excepțieşi că națiu
nea germană este în
general

mai

potolită.

|

-

La Paris, în fața liniștii mulțimii, îmi văzui
de treabă,
căutând.să profit. de șederea mea: cât. mai.
avant
agios.
Când deodată, în dimineaţa de 3 August, Paris
ul
iuă
năprasnic o înfățișare excepțională. Ieşina
'din hotelul meu
”
_"C.

Șăineanu,

„Amintiri”

a
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din str. Richelieu, văzui:o lume neobișnuită oprită în
îața unor afișe enorme cari acopereau zidul Bibliotecii
Naţionale, cu litere foarte mari, Și cari începeau cu
cu-

vintele : „Francais ! PAllemagzne

nous

a deciar& la guer-

re?” Nicio exclaraţie,. niciun protest, niciun cuvânt
de
indignare nu ieșea din „mulțimea
îngrijoraţă. Pâlcuri
după pâlcuri se perindau dinaintea afișelor, citeau
și apoi
dispăreau în aceeaș atitudine tăcută. Era ceva impună
tor.
„In

primele

zile

bulevardele

cele

mari

trăiră

o

viaţă
intensă. Sute de mii de oameni, de abia menţinuţi
de cordoane de' gardiști, se scurgeau ziua și noapte
a dinaintea
redacţiei ziarului „le Matin”,

spre a sorbi ştirile

cu litere luminoase pe ecranul peretelui. înainta anunțate
rea Germanilor se anunța vertiginoasă, Beltfortui
fusese luat și

situația devenea

tragică,

|

O săptămână mai târziu Parisul se golica
prin farmac..
Bărbaţii
plecase,

vehiculele

levardele mari până

pustii. Și cum

fusese rechiziţionate,

atunci atât de însuflețita,

duşmanul

înainta mereu,

trenuri

isr. bu-

devenise

le se luau
cu asalt, fiecare ținând să-și așeze familia
la
adăvost în
regiunile mai sigure, şi curțile gărilor
erau pline de mormane de bagaje ale acelora ce așteptau,
matea de noui trenuri.: Priveliștea era zile întregi, forjalnică,
”
- Legăturile feroviare cu țările dinspre
răsărit
fiind
şi
ele subit întrerupte, întoarcerea mea
în ţară în aceste
împrejurări devenise o grea problemă.
Mă vedeam ameninţat să rămân, cine știe pentru cât
timp, în Parisul ce
se credea că va fi impresurat prin
retragerea trupelor
franceze dela Mărna, Şi expus mizerie
i din lipsă de miy„loace de trai. Când, într'una din zile,
*se anunță plecarea
unui tren spre Marsilia. Se svonea
că
va fi ulțimul. 1]
luai, cu hotărîrea de a mă întoarce
în ţară pe mare, dar
Şi cu teama de a nu fi debarcat
cine ştie unde sau de
primejdia unei ciocniri a vasului
de vreo mină plutitoare,
pe atunci destul de numeroase.
.
|
SI
Trenul nostru era supraîncăreat.
Cu toate că plătisem
un bileţ de clasa N-a, a trebuit
, din pricina afluenței, să
mă mulțumesc c'un locșor într'un
vagon dea. treia între cele două rânduri de bănci
ticsite și șezând pe gea-

114

-starşit. Culme

“Păr

mei

foamea,

a nenorocirii, n'aveam cu ce să-mi astâm-

nefiind

asortat cu' nimic,

în timp

ce. vecinii

francezi depe banchete, straşnic aprovizion
aţi cu: de
se ospătau copios fără:a mă lua în
seamă câtuş
de puţin... Şi tot înghiţindu-mi saliva la
plescăiturile lor;
-nu-mă pute
toate,

am totuș opri să-nu reflectez la
ce grad de |
-neomenie împinge războiul inima omene
ască!
1)
p
La Marsilia, unde ajuns

ei cu oasele sfărâmate și istovit
de .foume, a trebuit s'aștept zece
zile până să obțin un
loc pe vapor. N'am regretat
însă această întârziere. în
frumosul port. In afară de pitoreştil
e excursii dealungul
“mării, am avut şi “prilejul unei
surprize de neuitat.
Depe terasa unei cafenele mi-a
fost dat zilnic să asist
la defilarea nesfârșită a trupe
lor coloniale venite în aju“torul Franţei şi să admir cu emoți
e splendidele lor uniforme felurite ce scânteiau feeric
la razele arzătoare ale
“soarelui provențal.
o
Călătoria pe Mediterana a durat
nouă
zile cu o oprire!
“de o noapte în portul aziaţic al
Smirnei. La Istanbul, după
“câteva zile de odihnă, un
vapor român mă readuse, pe
o
noapte extrem de agitată, în„ “sem. O aventură al cărei erou meleagurile de unde plecaam fost fără voia mea pe
vaporul Equateur în apele
Mediteranei, am; publicat-o
“ în 1926 în „Adevărul literar“.
Imi permit so reproduc
“Şi aci, î
Ni
i
|
-3. O AFACERE DE ONOARE
PE BORDUL VAPORULUI

|

mEQUATEUR“

Se

Era în Septembrie 1914,
bordul vaporului „Equateur”, care ne transporta din PeMarsi
lia la Istanbul, se aflau
crători, .ticsiţi
-partimente de clasa a
Ili-a
sadele lor. respective.
e

”
In timpul zilei,şi de multe ori noa,
ptea, când cerul era
„senin și'adia.-o boare răcoroasă
, unii pasageri îşi părăsiau;
1) Să fi avut

dreptate Voltaire

când

a scris: „Les
-Strangeres jugent la. France: par
les spectacles, par les
„par les jolis vers.., Elles ne saven
t pas qu'il n'y a point
Ale nation-plus cruelle aie la îrang
aise“,” (Voltaire, Dict.:

nations.
romans,
au tond
phil.);:

2
as
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cabineleși veneau să se învioreze pe
punte. Aci,

pe nişte „chaiss-longues“. închiriate înaintea plecă întinși.
rii şi a„liniate ca niște paţuri.

de spital. sau de dormitor de. pension, rămâneau ceasuri întregi cu privi
rea
"Tea nemărginită a mării sau își conti pierdută în zanuau nesfârşitele
discuții asupra războiului, ale cărui.
faze le aflam prin
telegrafia fără fir,
Ocupaţia mea obișnuită, în timpul zilei,
era cititul. Că-lătoria, aceasta pe apă, la început
interesantă prin nou-.
tatea

ce-mi

oferea,

sfârşi

în cele din urmă să mă obo.
sească:cu monotonia ei. De altă
parte eram ameninţaţi
zi Şi, noapte de minele plutitoare
puse de inamic şi de
cari:se putea ciocni .vasul nostr
u. dintr'un moment întraltul. . !
Cunoştinţe nu aveam și nici nu
întâmplarea făcu să intru în vorbă țineam-să fac. „Totuş.
cu un tânăr bulgar,
student în drept, şi cu sora lui.
Cum amândoi se exprimau într'o. franțuzească simpatică,
îmi plăcea. să discut.
cu ei. Vorbeam de toate, de
şansele războiului, de pri-mejdiile călătoriei noast

re, de literatură și orele
treceau
repede într'o perfectă înţel
egere. Dupăun timp însă
stu-.
;dentul bulga

r începu să arate oarecare nervo
zitate făcând”
; aluzie-la războiul balcanice
din 1913, la intervenția noastră-pe care o socotea agresivă.
Cum potrivire de vederi
în această privință nu putea
u să existe între noi, mă
si-..
„leam mereu să abat atenţia
lui
din potrivă revenea la marota asupra altor subiecte. E]
lui, în ciuda surorii sale:
care era de partea mea.
Până ce, într'o zi, plictisit
deinsistenţele, sale, părăsii cu
totul societatea lor.
-

Câteva

Propiam

zile trecură „dela :această

de Smirna.

Cu o

întâmplare. Ne. z-

zi înainte de a intra în aces
t.

Era

pe la orele 10 noaptea.
masă, mă dusesem în cabină Simţindu-mă indispus după
să mă culc. Mi-a fost însă.
cu neputinţă să adorm,
marea

rile ei pre

fiina înfuriaţă. și tangaju-.-

a violente. Enerva
„Suii pe punte. Cerul era aco t,: mă îmbrăcai repede și mă.
perit de noi negri, de nu se
lușea nimic la doi paşi
des-.

. Mă întinsei pe chaise
-longue şi.
"închisei ochii...
Ma
|
“Poate 10 minute trecură astf
el, când, deodată fui deșteptat de un sgomot.de glas
uri îndărătul meu, între cari!
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.recunoscui și pe acela: al studentului bulgar, Puțin.
după
-aceea auzii distinct şi foarte aproape de mine,
dar fără
să

ştiu dela cine vine invectivă : les Roumains 'nous ont

attaquss

lâchement.

Crezând

că

era. adresată 'miie,.

pund flegmatic:' Vous exagârez! Urmă 'o tăcere. răsde o.
- “clipă, apoi acelaș glas şueră: Vous tes iii
peuple lâche!
Iar eu:

Qui

Pa dit est un

drâle!'

o

O secundă. Apoi mă simt lovit în cap -de un.pu :
mn..
puiernic. Săr în picioare și apuc pe agresor
de guler, dar
în

clipa de a-l loviîşi eu, mă văd reţinut în

spate de 'o
Groaie de bulgari ce ne îriconjurase. La
sgomotul acestei
lupte inegale apăru comandantul care,
aflând cele întâmplate, mă rusă să mă liniștesc,
asigurându-mă „că

“ziua următoare îmi va face dreptate.

Părăsii

pe bravul
meu agresor, care se recomandă
căpitan bulgar și mă
scoborii în cabină ca să mă reculeg.
|
Câteva minute să fi trecut de când.mă aflam
aci, când
iată că ușa cabinei se deschide şi îşi face
apariția stu-

-dentul A., român, şi mă: întreabă ce s'a
- descriu cele petrecute. ;,Şi nu era nimeni întâmplat? Ti
cu D-ta 2“ ră
întreb

ă el. — „Nimeni !“, — „Ciudăt, zice
noi jucam
“cărți cu colonelul VI. în cabina-de alături, lael, doi
-pâşi 'de
"locul scandalului

şi n'am âuzit nimic !”.
:el, nu merge așă, tiiebue să te răsbunăr, „Dar stâi, adaose.
besc cu ai noștri, e onoarea țării în- joc ; mă duc să Voraşteaptă, nu a-.
dormi ”

Şi ieşi.

coridor,

de credeai că arde vaporul.

E
„ Aşteptai în pat coniorm pâveței tânăru
lui: meu com-=
„patriot. Un sfert

de'ceăs după ădecă aud o zaivă 'mare în

“cari discutau cu aprinderea întâmplareaErau băieţii noştri
tingeau decât crâmpeie de îra::ze mea. Nu se dissă nie dea sâcoteală! o să-i învăţăm noi minte 1... „Auauzi
!să ne insulte
„ara 1... ăsta-i căz grav... o să cereia
Saţiunea noastră dela Constantinopole satisfâcţie prin lecum nu puteau încăpea toţi în cabină !... etc.”In sfârșit,
delegați dintre ei, cari:să mă felicit , îmi trimiseră trei
e pentru gestul meu.
„patriotic și să mă asigure că nu
se
vor
linişti până 'ce nu
vor obține sâtisfacția cuveni

tă. Sgomo

tul în coridor mai
dură câteva minute, apoi totul:
ieintră în tăcere.
A doua zi dimineața, încercai câteva
decepții. Entuzias-

«mul

juvenil al tinerilor. mei' compatrioți
cam potolise
„peste noapte. Studentul A. îmi propusesăse merge
m îm„preună la colonelul VI, pensioăăr, și
să-l rugăm să iă
x

17

el, ca-om

în vârstă,

afacerea în mână.

Colon

elul juca o-—
bişnuita lui. partidă.de cărţi.
[i: poves
-ti întâmplarea,
ne.
uitând nici insultele căpitanului bulga
r la adresa: țării,
— „Foar
te

rău, îmi

zise

” de obicei la provocări nu
“rămâi indiferent când ți
— „Ei Şi!” fu răspunsul
continuă flegmatic partida

"veni un.alt compatriot
propuse

altă

soluție.

bravul

om, că'ai

procedat

din entuziaștii din ajun

—

așa,.

se răspunde (!)” — „Cum ? să.
se insultă ţara ?” îngânai eu.
lapidar al colonelului, :care îşi.
întreruptă. Puțin: după aceea.

„Ştii

ce?

hai.cu

eu stau deoparte, D-ta .te ducirla
— şi onoarea e satisfăcută”,
|
Văzând, că n'o scot la capăt

mine

și. îmi. |

pe. bord,

căpitan și-l pălmueşti,.
o

cu

răsbunător

ii mei, luai
o 'hotărîre pe. cont propriu. Mă dusei
la comandantul
va—
sului și-i amintii promisia din ajun
că-mi va face dreptate. Acesta,

un om

foarte de treabă,

îmi

spuse că a luat:
afacerea în mână Şi că a şi început
ancheta. Chemasa peagresor cu.un sfert de'oră înainte.
Şi acum mă invita Şi:
pe mine să-i expun cazul... „insf
ârșit, ce pretenţii ai.

D-ta ?': mă întrebă dânsul, Răspu
nsei: „să-mi facă agresorul dinaintea D-voastră şi
de faţă cu trei „Martori, defiecare

parte, următoarea declaraţie: „Je.relize
les paro.ă.

les offensantes

Padresse

du

peuple -roumain

e: re-.
fu chemat agre-.sorul. Acesta .primi să facă scuze
, dar numai în prezenţa
comandantuluiși fără martori.
Cum eu nu consimţii la :această .rezervă, căpitanul se
văzu nevoit să accepte, în:
cele din urmă, «condițiile puse,
de mine. Acordul însfârșit
se făcuse.. .
DR
DI
a
|
-.
Momentul „solemn al evenimen
tului avea să aibă'loc:
la ora' șapte seara, înaintea
mesei, în apartamentul
.co-.
mandantului. Rămânea. numai
să-mi găsesc martorii. Din.
nenorocire mai taţi compatrioţii
miei. se găseauîn Smirna:
unde poposise Vasul, și,
după toate “probabilitățile,
-nu..
aveau să se întoarcă! pe vas
decât a: doua zi dimineaţa
la. :
plecare. Cu mare greutate
dădui peste trei “români:
unul,
doctor .în medicină, om. sărăc
ăcios și naiv; al doilea
tânăr inteligent şi vesel,
un:
dar fără ocupaţie bine defin
ită;
Și însfârșit, un tânăr ferc
heș
.și cult, singurul care
bia bine. fran uzeşte,
vor-.
:
PD
a
a
„Ora Șapte. Comandantul, în veder
ea solemnităţii, lumi=nase ă giorno apartamentul Său
şi, în uniformă e. gală.
sretie vivemnot

.
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Pincident !* După mine

.

.

.

.

.

.

.

-

.

>

-

.

e

"ca militar, făcea onorurile casei. La intrarea noastră,
a
mea și a martorilor mei, căpitanul bulgar cu ai săi, se

găseau deja în sală. Câteși patru ași, frezați și în redingotă.

În- schimb,. ai mei,

îmbrăcați

mine.

în haine

de zi, că și

_

Ia

Imediat comandantudete
l. semnalul
nității prin câteva cuvinte ocazionale
* Apoi dăd
' cuvântu
u l agresorului meu.

începerii solemfoarte potrivite.
Acesta, cu glas

îare, sigur și limpede, rosti în “faţa asistenţei declaraţ
ia
„ impusă de mine, după care îmi întinse mâna. Atunci,
la
rândul meu, zisei: — „Vu les excuses et les
regrets que
vous m'avez prâsentâs, je declare incident
clos et zetire,

ă mon tour, le terme .blessant que je vous ai
adressâ!”,
La aceste cuvinte neașteptate, martorii bulgari
îmi întinseră fiecare mâna și mi-o strânseră cu putere
pe a mea.
Onoarea

era satisfăcută,

“

|

“Solemnitatea însă nu se terminase. Luarăm | loc pe
scaune, și numaidecât unul din martorii adversarului
propuse să ciocnim un pahar cu șampanie în amintirea

reconcilierii. Eu . refuzai energic, cu convingerea
inţimă că asemenea obiceiuri după vidarea unor incident
e

regretabile, n'au niciun înțeles. Martorul meu cel vesel
era însă de părere contrarie. La Șâmpanie, comandantul

ținu o scurtă dar frumoasă

cuvântare, spunând

dru că a putut aplana incidentul
tând pentru România şi Bulgaria.
torii bulgari (doctor în medicină)
și România. Insfârșit, din partea
rul cel

fercheș,

că e mân-

dintre noi şi sfârşi toasVorbi și unul din marși toastă pentru Franţa
noastră, răspunse tână- .

într'o franțuzească

corectă,

gantă, bând pentru Franța și. Bulgaria.

ba chiar

ele-

E

Ziua următoare, pe la 6 dimineeaţa,
sosiră şi tinerii mei

“compatrioți,

cari făcuseră atâta gălăgie în ajun pe
tema

răsbunării. Ei se întorceau foarte
bine dispuşi

nurile Smirnei.

vură

mare

Pățania

mea

Aflând

bucurie.că nu

de izbânda. mea,
vor

mai fi nevoiţi să facă

un conflict diplomatic

din

european (!).

4. SUB OCUPAȚIA GERMANA.
.-" 2) Linpsurile.
le.
Şi

din şanta-

bieții băieţi a-

-

:

Odată cu intrarea inamicului în Capitală
au încetat
grozăviile zeppelinurilor. Dar din acest
momenf au
Î
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început alte suterinți.: Cine nu-și aduce amint
e .de lipsurile ce duceam pe âtunci, de'nodurile. înghiţ
ite în sec, de
aşteptările pânăn zori dinaintea brutăriilo
c pentru cb- .
ține
unei
re
:pâini
a ?... Un elem
.maien
ales, t
care -a lipsit
cu totul, a fost combustibilul. Depozitele
de lemne -dispăruse ca prin farmec, căruțele :cu
'lemne
Umblau -pe străzi țărani cu câte.un lemn. deasemenea.
gros pe umeri
pe care îl vindeau foarte scump, şi asta
rar de tot. Și
cum iernile, cât a durat ocupația, au
fost cumplit de geroase, o duceam -greu tremurând de
îrig toată noaptea,
de nu-mi ajungeau toate țoalele pentr
u învelit.
De altă parte, tot dir lipsa combustibi
lului, dispăruse

Și tăietorii

de

lenne.

Mă

văzui

atunci

const

râns, fiindcă nevoia te învață minte, să-mi improviz
ez:o capră şi, cu
ajutorul unui ferăstrău ştirb, împrumut
at dela un. coleg,

să-mi tai în fiecare dimineaţă
câte un lemn, atunci :când
aveam unul, iar bucăţile să le
crăp cu săcurea. .Cu chipul
acesta

.
izbutisem să-mi “asigur -nițică căldu
ră în birou,
unde lucram după-amiezile. 'Dar.şi
nenorocirea, zice francezul, este 'bună

bosea

câteodaţă, Tăiatul lemnelor,
peste măsură, îmi :procura în
:schimb

care

mă

o-

o strașnică
poftă de mâncare .şi "noaptea un
somn adânc, care mă
făcea imun la gerul siberian din
camera de culcare.

b) Două aprecieri.
In Aprilie 1917 redeschizându-se unsle
liceie, fui numit
la Matei-Basarab şi la Sf. Sava. 'Eraşi
timp, căci. sumele lăsate de ai noștri la -plecare se topis
e de mult Şi ne
vedeam ameninţaţi a nu avea nici ce
mânca. După 6 luni,
în Octombrie acelaș an, avui cinstea
să fiu inspectat de
Onciul, pe atunci inspector general.
Iată şi Raportul lui
adresat Ministerului cu acest prile
j:
„No. 1351, Buc. 31 Oct. 1917. — In clasa
I
b,
mater
ia
de
limba franceză a fost terminată.şi elevii
au făcut progrese
îoarte înâestulătoare, D. profesor
'Șăineanu aplică .ci
„Succes o metodă excelentă în preda
rea limbei franceze cu
începători, făcând cu elevii conti
nue exerciţii. de vorbire.
In tot timpul lecţiei clasa întreagă
eținută în atenție vie
și în continuă activitate. In acest
fel D-sa a obținut, în
câteva luni, ca elevii să se poată
exprima cu înlesnire în
limba franceză în conversaţia ținută
cu'ei asupra materiei
făcute“. (ss) Oaciul.
Da
120

Anul următor trecui la Cantemir şi Şincai. Acesta din
"urmă îşi ţinea cursurile în localul vechiu al liceului Spiru
Harei.

Fie-mi

permis

a pomeni

aci

de

vizita

la cursul

meu a unui ofiţer german, însărcinat cu cenzurarea zia- ,
relor şi cărţilor ce apăreau. El însuș era profesor de limba
"franceză într'un liceu din Germania și ținea să vadă cum
se aplică, la noi, metoda

directă

într'o clasă începătoare.

Din politeţe îi îngădui să asiste la o lecţie. La plecare îmi

declară că „n'ar fi crezut cu putință ca metoda directă,
ia care profesorii germani aproape renunțase, să poată fi

:aplicată cu atâta uşurinţă şi să dea roade atât de bune“,
c) Două metode.

În acelaş an câţiva elevi din clasaa treia huiduise, la ”

ieşire, pe un profesor suplinitor ce fusese aspru cu ei.
“Părintele Constantinescu-Lucaci, pe atunci director pro-

vizoriu, intră în clasă, și cum niciun elev nu voia să de- Ă
nunţe pe cei vinovaţi, cârpeşte pe cei dintâi ce-i steteau..
în drum şi amenință toată clasa cu eliminarea. Clasa însă
rămase impasibilă. Yocmai. atunci intramşi eu să-mi fac
lecţia. Rămas singur cu ei, am încercat să văd dacă cu
-. vorba 'bună nu voi ajunge la rezultatul dorit de părin-”
tele-director. Și sacrificai pentru aceasta -o parte din oră.
Mă adresai conștinţii lor de elevi şi de viitori „cetăţeni,
vorbindu-le de situaţia criticăîn care se găsea ţara sub
“ocupaţie străină; de nevoia absolută pentru noi, în aceste

vremi

nenorocite,

de a

contribui cu toţii la succe-

„Sul final prin oțelirea caracterului şi respectarea dem-.
“nității noastre. Căci ţării îi. trebue, azi mai mult ca oricând,

caractere

întegre

şi demne.

Aceste

calități

ea

le

așteaptă dela voi, și nu vă este permis 'acum când ţara
- suferă,să vă purtaţi nerespectuos cu un profesor însărcinat cu instruirea voastră, fie el cât de sever. Sunt.
con-

vins că regretaţi cu toţii fapta ușuratică a câtorva dintre

voi,

şi că mai

ales

aceia

cari s'au

făcut

vinovaţi

de

ea,
-sunt cei dintâi dispuși a face amendă. onorabilă...
Ea
Cuvintele mele, rostite cu multă. însuflețire, avură da“rul să provoace emoția tuturor.. Toată clasa era în pi-cioare. Elevii -vinovaţi, împinși ca de un resort, ieşiră
„afară din bănci şi-şi mărturisiră greşala, cerând ei înșiși
a fi pedepsiţi. Eram viu mișcat şi vădit surprins eu în-sumi. Izbutisem cu vorba bună să .readuc la datorie pe
+

Ri

_

i

Ss

.
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câțiva elevi Tătăciți
un moment... Ziua următo
are glevii
vinovaţi cerură, din propri

a lor voinţă, iertare
rului suplinitor pentru
jignirea ce i-au adus... profaso-

unor elevi, mai mult dec
ât cu orice succes
pro

Cariera mea

fesorală.

,

d) Un comandant ger
man.
Un

alt eveniment

fost următorul :

plăcut

pentru

mine,

A

didactic. în.

IE

i
în anul 19i7, a.

Fără. să ştiu cine m'a
e
recomandat, am fost
solicitat de
către Comandantul “Se
rviciu
cu sediul în
localul Societăţii de asigur lui economic,
are

'dui Mihai Viteazul, să-i dau „Generala” din fața statuii
lecţii de limba română.:Ge-.
neralul

era un personaj înalt și
corpulent, amabil Şi :poli=.
ticos. Prezentându-mă,
i-am pus în vedere că
nu primesc:
însărcinarea decât cu
condiția de'a se lăsa
să fie tratat
ca un elev, .fără nicio
consideraţie pentru înal
tuație. Consimţi râzând
ta sâ si” de trei ori pe săptămână la propunerea mea. Lecţiile erau:
, între 5 Și 6. Deşi
om în vârstă
și tată de copii căsători
ţi, își dedea totuși
multă-ostareală .
ca să învețe limba. Aju
nsesem, după două
luni;:să pot
convorbi binișor cu dân
sul în românșete, în
fra
şi uşoare, In moment
zesscurțeele de recreație,
ca diversiuneș îmi
permiteam uneori refl
ecții aspre cu privire
la stăpânirea.
germană, dar niciod
ată uriașul acesta:
atotputernic: nu
mi-o lua în nume de
Tău. A păstrat mereu,
în raporturile.
sale cu mine, un tact
ireproșabil, care mi-a
moasă amintire.
lăsat o' fru-.
|
a”
€) Un coleg Puțin realis
t, . | e
In ajunul primului război
u mondial făcusem cunoșt
colegului Str., cu car
ința.
e mă împrietenii cur
ând. Iși făcuse.
studiile în Germania,
de unde revenise cu doc
filozofie. Intors în fară
toratul. în.
se căsătorise. cu o pro
iesoară şi
războiul l-a Surprins
fără
un cuvânt un fel de boe a-și fi statornicit un cămin,. cu
m intelectual.
.
i
„Ocupat cu liceul unde fu
ncţionala o catedră de lim
sermană şi cu numeroase
lecţii particulare, nu-i pre ba
a -rămânea timp să citească şi
mai ales să scrie. In convor
birile
noastre el mă asigura înt
r'una că are o lucrare în
perspee-122

„tivă, de ordin filozofic, care va jace, sensaţie în
lumea ştiin-

țifică când o va publica. — „Ai început s'o scrii?“ întrebam,
eu, — „Încă nu, răspundea el, eu n'am nevoie s'o scriu
pe

îndelete, cum.procedați voi ceștilalţi, ci am s'o aștern din—

tr'odată,la timpul ei. — „Nu ţi-e teamă că ai so uiţi cw
timpul
amânând-o

într'una?“*

La aceasta

prietenul

meu

îmi replica: „Fii pe pace! In creierul meu ea se păstre
ază
mult mai bine decât pe hârtie; ai să vezi, numai puţinti
că:
răbdare !
_
a
|
Răbdare 'am avut şi aș fi avut-o şi astăzi,
căci aveam:
toată încrederea în afirmaţiunea prietenului meu
Str., dacă
moartea, mai puţin răbdătoare, nu i-ar fi scurtat
viaţa, în.
urma unei boli subite, în plină vigoare a tinereți
i. Câţi
intelectuali

ca dânsul nu dispar tot așa, subit, fără a fi dat.
*
la tinăpul oportun măsura capacităţii lor!
'
.
f) O activitate extraşcolară,
„| Potrivit obiceiului meu de a nu sta inactiv în acele vre-— .
muri de răstrişte, am lucrat la o „Istorie a literaturii fran-

. ceze, Ja o schiță cu titlul „Romanul

francez“, cari aveau să

„veaă lumina zilei deabia în 1922. Oaltă chestiune, care a
făcut obiectul preocupării mele dealungul carierei mele. di-

dactice, a fost aceea a învățământului. Ca vechiu profesor,.

m'am

simţit într'una

contrariat de afluența

crescândă

a:

fiilor țării către învăţământul teoretic, în detrimentul celui,
practic şi utilitar şi mă

gândeam la consecinţele

prirhej-

dioase în viitor ale unei asemenea perseverări nenoroci
ţa.

„Și am luat atunci hotărîrea să tratez cu deamănu
ntul .
această chestiune vitală. Am studiat, întemeiat
pe o do— .

cumentare riguroasă, fiecare ramură de învățământ
în
âte un capitol, scoțând în evidenţă avantajele sau
nea--

junsurile

ei. Din

expunerea

făcută

reieșia nevoia

pantru..

tineretul țării de a-şi îndrepta paşii cât mai curând,
spre
binele iui, către carierele practice și utilitare.
Mă simt.
„măgulit că am văzut clar încă din 1918 în
această chestiune de interes naţional şi că am avut curajul
să dau.
cel dintâi atunci alarma,
„Dar ceeace face în deosebi originalitatea lucrării mele„Ce, îndrumare să dăm fiilor noştri“, este că preconizează
și un tip de „școală națională”, la care nimeni nu sta.

gândit

_

încă

până astăzi,

c

întemeiat
„

E

pe

scoaterea

în

evi-
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<denţă a. aptitudinilor elevilor
în vederea :indrumării lor: |
“viitoare. Această şcoală (care
însumează într'însa cursul
'înferior al liceielor' teoretice,
comerciale, agricole şi -de
-meserii, concomitent cu prac
tica acestor discipline), ar
„avea drept scop stabilirea apti
tudinilor individuale după -

-dente, fiecare element ar fi apoi
îndreptat, potrivit cu însuȘirile-i individuale, spre şcoa
la superioară respectivă.
Cartea în chestiune, apărută
în 1918 cu consimțimântul
„Komandaturii germane, avu
o primire. neașteptată, ediţia
-epuizându-se în câteva luni
dela apariţie. Avui satisfacția

dienţă într'o zi a-lui Mehedi
nţi, pe atunci Ministru al
Insspus, de față cu lumea pre
zentă şi în auzul tuturor:
„lăcut o operă națională
„Aţi
meritoasă care vă face
cinste și
“pentru care vi se cuvin
felicitări!” făcând aluzie
la carea mea.
”

E
,
,
In altă zi, prin 1919, în dre
ptul stătuei lui Tudor Via
“dimirescu, îl întâlnesc pe
Dioghenide, încadrat între
antinele. Vederea acestui
dou
ă
ăcu o impresie panibilă. intelectuai în halu] acesta îmi
el îmi zise cu un 'calm. Drept orice revoltă sufletească,
sur

“şi am găsit-o admirabilă, şi prinzăor : „Ți-am citit cartei
ca fond şi ca formă”. La pro
testul meu el adaose:
-

„E
„meu de onoăre!“ O ase o lucrare excelentă, pe cuvântul
menea apreciere,. fie și exa
“sub o asemenea înfăți
gerată,
șare,
mă

mișcă profund.

:

“X: DUPĂ RĂZBOI.

J. CUM AM FOST TRANSFERAT
Ani

Gearândul

am

solicitat,

de cate ori

se

ivea

vreo

vacanţă, să fiu transferat în: Capitală.'
Mă” vedeam însă. „sistematic înlăturat. Alţi colegi, cu vechime mai mică saw.
fără nicio vechim
mi-oe,
luau tot mereu înainte. Cum anii.
treceau și eram mereu boicotat de către domnii
Inspectori.

„hotării să-mi apăr drepturile în persoană.
. Prima încercare pe cont propriu v făcui în 1912.Mâi-nistrual Instrucțiunii era pe atunci C. C. Arion,
om cu :
însuşiri distinse și plin de tact. Fui primit cu
multă amz=.

bilitate şi asigurat că voifi cel dintâi prefe
rat
.la »rima “ocazie. Politica însă a vruţ, altminteri
şi eu plătii gloaba.

A. doua încercare o făcui în 1914, ministrul Instrucțiunii .
fiind atunci regretatul Duca. In audiența solicitată expli-

cai şi acestui nobil suflet.

tematic

nedreptatea

prin înlăturările

ce.mi se făcea sis-

continue dela o transferare ca-

„mi. se cuvenea în baza vechimii.

Ministrul recunoscu

jus--

teţea cererii mele și-mi făgădui tot sprijinul din. parte-i.:
Imi permisei totuş să-i atrag atențiunea
că şi fostul mi-nistru.C. C. Arion îmi făcuse o asigurare analoagă, dar...
fără rezultat. Bunul Duca îmi. răspunse că de astă
dată.
nu va. mai fi așa, și că pot conta pe promisiunea sa. Din
nenorocire, și.de astă dată politicianii mi-o luară. înainte,

și tânărul

Stef.

fu. transferat
nobilul

care n'avea

la

catedra

caracter ce

era

decât.trei ani în Învățământ,

vacantă.
1. G.

Duca,

La

audiența

ceruţă;

.îm
' vorbi
i

astfel:

„Scuză, d-le S., n'am putut. face: altminteri ;
Vlahuţăşi
Delavrancea -au stăruit atâta pe lângă mine!
Degeaba

195:

.

e: spuneam că transferarea ţi
se cuvine D-tale, in baza
vechimii și că ţi-am Promis-o
; a trebuit să cedez ; te roz
:5ă

mă ierţi!“ Ce mai puteam obie
-atât de măgulitoare pentru mine? cta în fața unei scuze
decât să mă resemnez
în așteptar
ea

unei noui

vacanțe.

Și așa au mai trecut cinci ani,
vacanţă.Mă aflam de 5 ani deta In 1919 se i o nouă
șat în Capitală, dar expus
la fiacare început de an şco
lara fi retrimis la catedra
mea din provincie. Ministru
de astă dată era d. Dr. c.
"Angelescu, un, caracter cu
totul superior. Expusei.şi.
a-cestui nobil suflet situația
mea. Mă ascultă cu interes
-Și păru chiar mirat că „un
profesor vechiu ca mina
şi cu„meritele mele” n'a fost
până acum transferat în
Capitală.. Cum eram Stan Păţitul,
îmi permisei să fac aluzie
la promisiunile din trecut
ale altor domni miniștri,
-dărnicite prin intervenţii
zăpolitice. Imi răspunse că
„eva nu se va mai întâ
aşa
mpla
Cu

două

zile

.

însă

înainte

de termenul fixat, aflai
“d-nii Inspectori se preg
că
ăteau să transfere pe
un alt
„Profesor, protejat de ei.
Alerg într'un suflet 'la
Minister,
Aci d. ministru Angelesc
u

mă asigură din noi că
fi transferaţ altul decâ
nu va
t mine. „Cu toate
acestea, zisen *
"eu, Excelenţa Voastră
nu va voi poate să
refuze apro“barea cerută de d-nii
Inspectori. Or, toți domn
ii aceştia
“Sunt împo

triva

mea”,

De
„Ministrul-'sună pe ușier dându-i ordinul să pofteasc
ă
„pe d-nii Inspectori şi pe d. director general al Invă
ţă-

mântului secundar.

Când toţi fură înăuntru, înşiraţi.

în
semicerc, Excelenţa Sa.le spuse : „D. S. pret
inde că .pen“tru catedra vacantă de limba franceză în Capi
tală, doriţi
-să recomandaţi pe un altul şi nu pe D-sa, cu
vechime mai
mare

”. — „N'am recomandat încă pe nime
ni”, Tăspun-“
:seră ei. — „„Pardon! zisei eu, vreţi să reco
mandați pe cutare,
trec

ând peste mine cum.-aţi trecut întotdeauna”

. Mă gă-.
seam' în colţul din dreapta al lungii mese
din
cabinetul:
„Ministerial. Pierdusem aproape stăp
ânirea pe mine şi
eram decis a-mi juca ultima cartă. Și
fără să-mi pot da.
seam

-val

a nici azi de curajul meu de atunc
i, izbucnii într'un.
de cuvinte pomenind de activita
tea mea şcolară şi

-extraşcolară destăşurată până atunc
i, de indiferența Ofi„cialităţii față de'această activitate,
și de continua înlătu-.
rare a mea 'dela: transferare, în
ciuda vechimii: mele...
„Apoi, 'scoborînd &lasulşi adresând
u-mă d-lui Ministru,

126.

zisei : „Rog pe-Excelenţa Voastră să-i între
be pe d-nii
Inspectori ce anume
au să-mi reproşeze, cari

sunţ vinile
rmelărşi "pântru, ce păcate se opun
mereu la transferarea
mea," Iipsindu-mă de un drept
care este şi al meu!...
,
" In rândul Inspectorilor se vede
a consternarea. — „Na

'vem nimic împotriva d-lui S, zise
unul din ei, și nu înțelegem supărarea d-sale”, Afectat
de această scenă ne obișnuită, Ministrul interveni adre
sându-se celor de față :
„D-lor Inspectori, veţi binevoi a
ţine seama, la facerea
Raportului, că d.

S.e profesor vechiu în: Invăţămâ
nt și
că drepturile sale trebuese respe
ctate”. Apoi, întorcârudu-se-spre mine : — „Liniştiţi-vă,
d-le Profesor, voi avea
rijă! să vi se facă dreptate
!»

Câteva zile după această întâmpla
re aflai că am fost.
transferat. Anunţându-mi aceas
tă Veste, d. director .general nu se putu reține să nu
adaoge: „Ai fost scos cu
forcepsu, 'Şăinene |“ — Cred
şi eu, zisei, dar în :ciuda
“voastră. a tuturor !* .
- Mica “fost rezervată totuș o
ultimă lovitură de copită. .
Catedra vacantă dela Sf. Sava
fu menținută în “șederea
aituia, iar pentru mine fură
înjghebate ore de izbeliște
la două liceie diferite, Le primi
i şi pe acestea, Principalul
îl obţinusem, restul n'avea nicio
imporianţă. Eram gaţi- nitiv în Capitală, Scăpasem
de un zosmar,

2. DOUĂ CĂLĂTORII DE AGREMENT
“Alipire

a Provinciilor-surori de vechiul Rega
t îmi insu„îlă dorinţa de a le vizita şi. cuno
aşte mai. de aproape, şi
nu
numai;după. hărţi sau după

niște

pomeni aci numai de orașele Timi palide descrieri, Voi
şoara și Arad,
|
Am avut bucuria de a vedea local
ităţi cu aspecte mo- derne -și cu industrii impunătoa
re.
Am admirat în special :
licciele, înzestrate cu laborato
are Ştiinţifice, cu materiaţ
„didactic bogat, cu biblioteci,
cu apartamente pentru proesorii specialiști, însfârşit cu
tot confortul unor așeză-

minte modern. organizate.

In deos

liceul „Moise Nicoară“? din Arad ebi m'a impresionat
, unde am asistat și la
„miște experienţe de telegraf
ie fără fir şi de radiografie.
„Ceeace' m'a surprins neplăcut, şi
cu drept cuvânt, a
fost faptul că atât profesorii câţ şi
mulţi intelectuali ro=
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mâni din aceste ţinuturi preferau între ei uzul
limbei.
maghiare. Ei își motivau această preferință sub
pretextul.
că le vine mai uşor să-și exprime ideile în
ungureşte,
limbă

în care şi-au făcut studiile ; iar alţii, că
limba

română e săracă și nu le oferă multiplele nuanț
e de expri-:
mare

ale limbii maghiare. Cert este că ei confu
ndau
lectul lor local, sărac într'adevăr, cu
limba română

rară, pe care nu o cunoșteau
Bine

primit

de

directorii

decât prea

de

licee,

am

puţin.

dialite=:

avut

surpriza
„Plăcută de a fi învitat şi de episcopul
Aradului, TĂpO-satul Papp, care manifestase dorinţa de
a-mi face cuno-"-Ștința.. După vizita de rigoare, Prea Sfinţi
a Sa îmi făcu.
„cinstea să mă invite la masă pentru ziua
următoare. Masa
tu foarte copioasă şi înaltul prelat binevo
i să se intere-.
seze de activitatea mea cât și de păreri
le mele în diferite direcţii. Intreţinerea fu din cele
mai cordiale.
În
drum. spre

hotel

mă

întâlnii

cu

o trupă

de soldați.
vreo sută, în uniformă ciudată: numai
în tunică și izmene. Mirat de această apariție. neobișnuită,
întrebai pe unul
din ei de pricină. El îmi Qădu următ
orul răspuns ce nu
admitea nicio replică : „Pantalonii
cu cari ne-am întors,
dela război erau ierfeniţă, şi alții
nu ni s'au mai dat de
atunci“. Și-o fi bătut joc de mine,
ori te pomenești că:
spusese adevărul ?
-

b)
In 1922, o împrejurare 'dureroâsă mă obligă
să iau dru-.
mul Bavariei: Fratele meu îşi scrântise un
picior în urma.
unui accident, pe când se întorcea acasă dela
siesta lui.
obișnuită în grădina Luxembourg. 1 se pusese
piciorul în.
- ghips şi i. se prescrise să stea o lună imobilizat
(Imobilizare forțată . care a pricinuit agravarea în pat.
prostatitei de care pătimia de câtva timp). Medicii
opinară
pentru o cură de băi de nămol la.Bad Aibling
în "Bavaria.
Cu mari precauţiuni şi într'o stare de slăbiciune extremă îu adus acolo în. Iunie. Luai hotărîrea.să mă due
să-i ţin tovărășie deşi n'aveam nevoie de asemenea băi.
Când

sosii,

omul

acesta

atletic

de

altădată

devenise

a-

proape de nerecunoscut. Slăbise foarte mult și mergea
“greu sprijinit de un toiag și susținut de braţul. cuiva.
128

într'o zi fiind slab susținut şi greşind
'o treaptă la scara
“hotelului, își scrânti piciorşiul”
mai rău de cum. îusese.
„Eram const

ernați.

* Din

|

i

na

fericire, băile de nărnol avură

asupra lui un efect .
binefăcător. incetul cu încetul piciorul
i se îndreptă, pu„ terile îi reveniră și în curâna
ajunse să se poată plimba
“singur, ajutat numai 'de toiag, prin
Parcul Băilor. Când
ne-am despărțit, după 6 săptămâni
, binişor restabilit. |
era
O fotografie din Baa Aibling, care
ne reprezintă pe amândoi, îmi reami
ntește de momentele trăite împr
eună
acolo. Deşi extenuat fiziceşte,
el' îmi expuse tot atunci”
“Şi principiile viitoarei sale opere
care avea să revoluțioreze ştiinţa filologică: Ies Sourc
es indigânes de VEtymologie francaise. E
a
a
Călăt

oria aceasta, a avut şi laturea
ei neplăcută. Scăderea vertiginoasă a coroanei şi a
mărcii mă punea în mari
încurcături. Un șniţel scheletie reve
coroane. Dar prăbuşirea monetară nea atunci la 30.000
n'a fost, vai! unica
mea : neplăcere. Intoarcerea spre
casă
mi-a” rezervat şi
aite.
surprize

amare

. Mai întâi trecerea prin
Tirol, acel
„Tirol! fermecător de dinainte
a
„cu totul respingător, cu camerele războiului, de astă daţă -dela hoteluri fără rear„ Şafuri şi fără saltele, cu
restaurantele fără feţe de
mesa .
și fără șervete, cu tacâmuri prim
itive şi cu mâncări' desgustătoare, Apoi, oprirea forț
ată la Viena pentru vizarea
pașaportului la legațiunea
maghiară, pentru - obținerea
căreia trebuia să vii la
altora,

să aștepți până

4 dimineața ca să. ai loc înaintea

la ora

pe trotoar, ca să poți pătrunde unu în coada ce se forma
însfârșit, extenuat şi sdrobit, în cancelaria... mandarin
ilor,

țigările, râzâna..
Când

agrement,

m'am

am

revăzut

Pa
acasă,

cari

după

își fumau

pa

această

cântat osanale' de, bucurie...

tacticos

călătorie

da

3. UN CRITIC SUBIECTIVIST.

|

L-am avut coleg de liceu prin 1924. Avea un cap
ărul cărunt deşi fața tânără, şi oarecare asemă mare,
nare la
înfățișare cu răposatul Renan, ceeace l-a
măgulit mult
'spunându-i-o. Totâeauna: bine dispus şi gata
de a povesti
pățania recentă a vreunui literaţ sau politi
cian, sau ulţima: noutate a zilei pe care o ştia el cel
dintâi. Comunicările acestea, în' mare parte agrementat
e de imaginaţia
|
9 —

C. Șăinecnu,

E
„Amintiri» |

a
r

„129
”

>

N

sa bogată şi de un răs continuu, produceau
asupra

auditoriului prin

disproporţia

hedurăerire

“dintre expunerea

_sa naivă și ideia ce aveam:de meritele sala ca scriitor.

Om îoarte amabil. Dăla priina 'dată te invita la el acasă.

Avea casă deschisă oricărui: intelectual, și de muite ori.
reţineă la masă

pe vizitatorii mai de seamă.

In deosebi

era şeful unui cenaclu din cari făceau parte câțiva bătrâni, dar mai ales un roi de tineri cari jurau in verba
magistri”' şi diverşi începători în ale scrisului cari veneau
să solicite, aprobarea imaiestrului pentru încercările lor.
literare.

Acest

cenaclu,

care

n'a luat sfârșit decât

odată

cu dispariţia însufleţitorului său, a contribuit la formaţiunea câtorva talente precum și la 'propovăduirea unti

nou curent literar,

-

i

E

„Bra însă o fire pornită spre subiectivism. Subiectivismul i-a influenţat întreaga activitate, dela primii pâși și
până aproape de moarte. In judecarea operelor (căci activitatea

lui s'a manifestat:mai

ales în domeniul

a fost reprezentantul aprecieri: subiective,
gura

cale de pricepere

a frumosului”

criticii),

ca fiind „sin-.

(judecata

obiectivă

„fiind înșelătoare“). Aprecierea subiectivă era 'deci 'la el
o chestie de gust, de capriciu, o impresie momentană a simurilor, chit ca ea să varieze ulterior după impresia altor
stări sufleteşti: De aci, fatalmente, necesitatea „revizuirii“,
"din când în când, a acestor aprecieri, ce sufereau astfel

“schimbări e "multe ori totale.
Toi subiectivistă a fost şi tendința lui: de reformare a: -

lirabei, împănând-o cu neologisme bombastice, de. parcă
„ar merge fraza pe picioroange, și cari” dedeau stilului “o
alură greoaie și extrem de obositoare la -citit. Multe pa-=

" Sini din “operele sale, de alţfel lăudabile,
această limbă, „esperanto“, limbă comună

sunt scrise în.
și foştilor săi

ciraci; și care tinde a molipsi și pe alţi publiciști.

Infârşit, tot sub irhboldul “firii sale subectiviste, a
Gepăşii de raulte ori, în raporturile sale cu confrații scrii“tori, cele 'mai “elementare reguli “de politețe şi de mena-

jare

a demnităţii. îndividuale.

De

tipăreai -o” carte ce

nu era pe placul său, te repezia fără niciun :preambul la
prima

întâlnire: :,la ice foloseşte 'cartea

d-tale ?”

sau

„0

găsesc cu 'totul lipsită
de interes !”-O asemenea atitudine
“subiectivă, 'ca 'să 'nu zic agresivă, îi atrăgea fireşte ani-mezităţi gratuiteși 'nefolositoare, :atitudine pe care a .re130

)

e

|

-gtetat-o înaintea morţii,
-5uşi cu tristeţe.

după

cum

mi-a afirmat-o
Ă

_
el în-

A fost un :cunoscător: excelent al literaturilor clasice
din vechime şi al celei franceze ; a scris foarțe -multşi cu
-competință ; dar n'a râvnit nici la demnități „politice, nici

“la cariera. universitară pe care ar fi onorat-o -cu vasta-i
|
-Ştiință. A preferat: să-și consacre Viaţa întreagă scrisulu
i .
- “Şi cenaclului său în care a pontificat până în ultimă
clipă.
Zi vor supravieţui „Memoriile“, gen: în care. excelează,
și
"o parte din ideile nou: ce a răspânâit
cu profuziune în
“operele sale.
|
:

4. O CONVORBIRE
Mă

găseam întâmplător,

IMPORTANTA.

într'una

din

zilele -lunei' Mai,
„la o expoziţie artistică dela Ateneu.
'Regina -Maria, :dim„ Preună cu Familia 'Regală, ținuse
să onoreze cu prezența
„Lor manifestarea artiștilor pictori.
Deodată văd că se
aprop

ie de mine aghiotantuil Prințului, 'q.
colonel Conce-mi ' fusese el
laev
Școala de "Ofiţeri, cu vreo
-24 ani înainte, și mă întreabă dacă dores
c să fiu prezeniat A. S.
.Giescu,

R. Prințului. Şi luându-mă de “braț, mă
duse
.

“în faţa Lui.

„Auzindu-mi

numele,

_

|

A. S. R. îmi

întinse „zâmbito

r
„mâna spunând : „A! domnu S,, autorul dicţi
onarelor, Imi
Pare bine!” Mă înclinai respectuos și numaidec
“următorul dialog: — „Ce păcat că d. Lază ât începu
r Şăineanu,
fratele d-voastră, a părăsit țara !”, — „Alte
tă, i s'a făcut
„prea multe nedreptăţi !* — „Trebuia să le
uite. Știu că s'a
intervenit pe lângă D-sa, dar n'a vrut să ne
ierte... — N'am
4
nicio idei
despr
e e aceasta, Alteță“. — „D. Şăineanu a
afirmat cândva că d.-Iorga scrie prost român
eșteit, — „Ca
-d. Iorga scrie încâicit și întortochi
at o. ştie toată lumea,
„Alteță, e un ce notoriu“,
n
|
Schimbând vorba,, Alteța Sa îmi spune: „Venez, que je

„vous presente â la Princesse! Şi făcând câțiva paşi spre
fundul sălii, se opri în fața -A.-S. Principesa Elena
,

căreia

”. îmi făcu onoareasă mă prezinte: „Monsieur S., Paut
eur

«de dictionnaires. Alteța
Sa -îmi întinse mâna

cu multă

- amabilitate, ;spunându-mi :că se :serveşte. cu prefetin
ță de

“dicționarele mele.la. învăţarea - limbei române. Vădit sur.

prins,

îndrăznii

să întreb. de

motivul

acestei preferinţe
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atât de măgulitoare pentru mine. — „Parc
e

que, dans ves,
Dictionnaires,
je trouve souvent ce qui mangue
dans les. autres”,— „Votre Altesse me perm
et-Elle de lui demaz-de: un exemple?“ — „Certainem
ent., Dans les vâtres,.
les noms de plantes, poissons
et insectes sont toujours:
rendus par leurs correspondants
respectiis“, îmi Tăspur:seA.
S. Principesa. Intr'adevăr, acest exem
plu

scotea în evidență unul din meritele
recunoscute de cunoscători.
lucrărilor mele_lexicografice,
Surâzând, A. S. R. Principele Carol puse capăt : convorbiri
i: —
»„D'ailleurs vos
Dictionnaires, Monsieur, sont
-le livre de chevet de ja:

Princesse !?

îi

“
Ceeace a afirmat A. S.R. Principe
le Carol despre refu-.
zul fratelui meu de „a iert
a” m'a intrigat cu drept cuvânt. Și, pentru a mă lumina
asupra acestui punct, împărtăşii fratelui meu cele auzi
te, rugându-l să mă deslujească dacă este în măsură,
Răspunsul său fu categorie :„n'a primit o asemenea Propuner
e dela nimeni, nici oficiay.
nici pe cale particulară. O
încercare a lui Iorga de a-i.
vorbi în biroul editorului
De Boccard, unde s'au întâ
lriț.
amândoi întâmplător, a dat
greş. La cuvintele lui Iorga:
„Ce mai faci, d-le S.? frat
ele meu i-a răspuns:
„Je ne:
vous connais pas!“ și i-a înto
rs spatele ieşina.
Să fi fost oare Iorga cel
însărcinat cu misiunea de.
a.
interveni pe lângă fratele
meu în vederea unei propuner
i.
oficiale ? Cert este “că,
întorcându-se în țară,
Iorga
mers din redacţie în redacție
a
adresase dânsul, S. a răspuns: să anunţe că la salutul cc-i
„Je ne connais pas le roumain !“ ceeace nu corespun
de adevărului,
:
Dacă într'adevăr îi s'a încredin
țat lui» Iorga acea delicată misiune, s'a făcut o mare
greșală. S'a trimis tocmai.
omul
. care, în toate împrejurările
(pe cari le căuta cu
lumânarea), a avut față de
marele învăţat o! atitudine.
„din cele mai incalificabile!
E
Și așa sa zădărnicit Putinţa unei reparaţi
i !
5: RECENZENT.
*

E

a) Cum am devenit.
Ceeace m'a determinat, în 1924, să abord
ez domeniul: :
critice! ,a fost o simpl
ă

7

2

întâmplare.

Am

fosț rugat de un.

-coieg să scriu la gazată câteva cuvi
nte asupra unei cărți
„ce tipărise. Recenzia aceasta îmi
Sugeră ideia de a-mi da
părerea și asupra altor scrieri,
n
Pe' acea vreme critica, la noi, se
înfățișa sub felurite
„chipuri. Unii critic

i, preocupaţi numai de motive
pur estetice, îşi exprimau părerile într
'un stil nebulos și împănat
de nedlogisme făurite. de ei,
dar care nu era pe înțelesul.
oricui ; alţii,

conduși de criterii subiective,
făceau 'din
„„Critică
un joe “al imaginației lor, “persona
le,
o
distracție
" “intelectuală bazată pe asociații
arbitrare 'și broderii qe
cuvinte ; alții,

în mare parte cei tineri, se
limitau, fără.
“a citi opera, la elogii ditiramb
ice îaţă de ai lor din acee
aş
Bisericuţă, sau se 'năpusteau
la atacuri grosiere față de
«si ce

făceau parte din alte bisericuțe
; însfârșit, veneau
ocazie

“criticii” de
laua !»

cu specialitatea
De
|

„laudă-mă,

ca

să

te.

Acești feluriți critici, fireşte,
departe de a informa pe
mai degrabă îi dezorientau,
Se simţia nevoia u„mei crițici „bur informative“
,
“sul publicului cititor, caresă conștiincioasă și pe înțelescoată în evidență meritele
- ititori,

“operelor

şi să-i

inspire

plăcerea

de a le citi.
|
O astfel
de critică mi-am propus să
întreprind eu. In„ „dependent, nefăcând parte
-din
un fetiș de impus, și cu expe nicio coterie, neavând nici
rienţa ce ţi-o dau contactu
l
“îndelungat cu carțea și
cu cunoștința câtorva liter
aturi
“europeene, am crezut că
am dreptul, ca. și tinerii
confrați, dar cu experiența
mei
părerea în această direcțiune.vârstei în plus, să-mi spun
a
“
"Ziarul „Adevărul” îmi
“subsolul

său şi recenziile

puse la dispoziţie: coloanele
din
mele începură să apară săpt
ă-

“mânal. Cu timpul ele își câșt
igară cititori în toate cate„gorile sociale, ba chiar și în
massele poporului de jos. Literați,. medici, ingireri, „com
ercianţi, etc. mă asigurau
verbal sau prin scris că le cites
c cu interes Și cu profit
şi că prin ele au putinţa să
literară. Autorii înşişi puneau fie la curent cu mişcarea
temei pe aprecierile mele...
“Îmi găsisem însfârșit, după
atâția ani, calea râvnită încă

Sin tinereţe, aceea de a
sta de vorbă într'o gazetă
cu ciți“torii, activitate ce cu

20 de ani înapoi îmi fusese
refuzată
-de Mille.
e
E adevărat că părerea mea inde
pendentă și conştiin“cioasă nu 'putea să fie -pe plac
ul tinerilor mei contrați,
erijaţi în unicii

monopolizatori ai emoțiilor estetice.
Dar.
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cu aveară drumul meu,

cu totul, altul: decât al lor, și putin.

îmi păsa de insultele sau indignarea lor. 1).
b) Primul volum de „Recenzii”

In: 1926,
după.. doi
ani. de£ activitate
critică, mă gândit:
ae
.
ae
x

“să, culeg într'un volum

intervalde timp. Era

a
:
a
e
recenziile apărute în
ziar
în
acel

într'adevăr o mare îndrăzneală pe

acea vreme riscul unei astfel de publicaţii. care nu con-

ținea decât articole vremelnice, destinate a trăi o singură
7. Aveam însă convingerea că aceste aprecieri critice;;

sincer formulăte, asupră. operelor româneşti contimporane, ar putea. servi și mai târziu publicului cititor, doritor de o orientare conştiincioasă în domeniul „literaturei.
de astăzi,
a
D. Al-George, în revista „Gândul nostru”,
Iași, YV.,
10-11,

1926, se exprimă astfel asupra “acestui volum:

„Cât priveşte felul de apreciere al d-lui
S., mărturisina.

că prezintă
pe

lângă

inconveniente

şi multe

calităţi. O:
informaţie. sănătoasă, în. afară de orice
prejudecată şi bi-sericuţă literară,
lângă

e de: folos întotdeauna marelui public.
Pe
constatârea. unor valori spirituale,
de lite-.

aceasta,

ratură şi filosofie, evitând atitudinea

de apreciere. subiec-

livă, prezintă „Recenziile“ într'o
haină

modestă şi plăcu1ă.... Nădăjduim că ele Vor “reuşi
să recruteze în noile:
provincii mulți citifori pentru literatura
noastră“,
D. Ion Pas, în „Lupta“, 26 Sept.
1926, a scris:
1) “Iată,
1931,

nu

un

mai

bunăoară,
an

după

ia, ca

cum

demisia

în vremea

mă

categorisia

mea

dela

aceea,

ziar:

nu

criticul
„Şi

dacă

pestei“

2P.

scrisul

nostru

în.

ştiu: ce aer de harţă, este
simplul motiv că din, redusa
căprărie -a militanţilor critici
lipseşte tocmai milițianul care, sub
strae modeste și sub aparenţa
unei extreme bunecuviinți, ascun
dea cea mai flagrantă neînțelegere în: judecata () operelor de
artă... (Vezi ziarul „Cuvântul“
de atunci)..
|
|
!
Iată acum Şi o mostră de „criti
ca înțelegătoare” a d-lui P.,
cu
pentru

privire

la un

roman

al lui Ionel

Teodo

uefritrecută..., veritabil cortej de delicii reanu: „minunată operă,...
..., fântână de întinerire,..,
binefacere. sufletească...,
încântare lirică
poezie..., permanent motiv de încântare... ... somptuos fluviu de
etc. cic. Și sub impefiul acestor aiurări,
criticul nostru
„estet“ nu „cutează
să
mai analizeze acest roman „subl
im“
mulțumindu-se numai „Să-ă.
ded târcoale“, pentrucă scrie tot
ei, este
boate inutil: (!) printwo povestire în ritin din 'cale djară greu şi
terestru, s'o redai- cura.
2ste în realitate“!
:
”
.
-
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ş

|

|

7

„Recenziile“ d-lui S., apărute în ulțimii doi ani, au fost

urmărite cu interes pentru. seriozitatea şi măsura cu cari
erau scrise. Conştiincios informat, d-sa ținea să informeze
ca aceeaş cnestitate publicul asupra manifestărilor literare şi culturale, de actualitate... Aceasta a fost preccupa-

rea conștantă a d-lui S., şi serviciile d-sale sânt lăudabile..
Căci, în afară de o bogată :cultură, d. $. dă dovada unei

largi înțelegeri şi a unui spirit obiectiv care dă auioriiate fesăvârşită opiniilor d-sale“.
a
E
însfârşit, E Lovinescu, în „Sburătorul“ (1926):
„Recenziile“ d-lui $. se prezintă ca adevărată călăuză

în mijlecul literaturii celor doi ani din urmă”.
4

.

Şi
|

„i

„De

c) Aproape

aa

.

de neant

.

data aceasta am: crezut că s'a isprăvit cu. mine. O

"răceală, complicată cu gripă și cu o deranjare intestinală,

“care mă țințui o lună și mai bineîn pat, fu cât pe ce să
mă

trimeată în lumea de veci. Cum a dat peste mine?

_Yoarţe simplu.
stam la polul

A îost în acel an o iarnă cumpliță, și cum
opus de liceul meu,
trebuia să schimb

două-trei țramvaie și să aștept în viscol la răspântii so-

sirea lor problematică. Lungile coridoare ale liceului, de
altă parte, erau adevărate gheţării, pe unde treceam la
tiecare oră pentru a intra: în Giversele clase, și unde îmi

Jzsam

zilnic

o parte

din sănătate.

.-

|

Când mă dădui însfârşit jos din pat, după o luptă aprigă

cu moartea,

mă

găsii într'o

stare

de slăbiciune

extremă.

Și totuș;-în acele zile de sleire fizică; când febra era la

maximum

moarte;În

şi întremarea iluzorie,
acele

ar crede-o ? unica

clipe hotăritoare

nu

mă

gândeam

ale vieţii mele,

mea' grijă nu era gândul

la

cine

că voi muri,

ci aceea de a nu rămânea în urmă cu recenziile pentru
ziar. Om prevăzător, pregătisem încă înainte de a cădea
Ja pat, pentru orice eventualitate, un număr suficient,
așa că ele apăreau regulat, pe când eu mă imprieteneam
cu

moartea.

Apoi,

deabia

intrat

în 'convalescenţă,

deşi

peste măsură de slăbit, mă grăbii să compun altele spre
a nu rămânea cumva în urmă cu ele. Conștiinţa datoriei

" ce împlinit a fost întotdeauna preocuparea mea constantă

Până și în clipele cele maj critice ale vieţii.. -

O veste plăcută îmi grăbi însănățoșirea. Ediţura mă

Ş
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Păi

„informase
+ serie

de

că era dispusă

recenzii,

din

a.

_d)

»

Li

a-mi

tipări

cele Publicate

în volum

o nouă

în ziar,

IE

de
Hecenzii.

Noui

“Noul volum,

2

de-'320 de pagini şi de forraat
raare, cumajoritatea articolelor
publicate în „Adevărul“
între 1926 şi 1929, apăru
în condițiuni tehnice, excelente,
„Asupra acestui al doilea
volura, spre marea mea
mirare,
prinzând

Stva de această atitudine
de indiferență, împărtăşii decepția mea scriitorului |,
A. Basara
Primii

bescu,
răspuns:

din parte-i următorul.

„Dece

vechiu prietea.

te improsionezi

? D-ta ţi-ai creat o *epu
tabilă și definitivă de
tăție indiscuautoritate în critică,
pline de un adânc tun
Recenziile d-tale
siraț, ciare și metodice,
tot, interesul de massa
sânt urmărite cu
“Şi enobă a gonogoricilo cititorilor Uluiți de trazeotogia încăleită
r noştri...
„Eu nu uit că de D-ta
mă leagă una din: cele
amintixi din tinerețea
mai plăcute
raca literară; ești cel
dintâi traducător în
franțuzeşte al câtorva
Qin
lucr
ăril
e
mel
e literare! Cum vezi,
nu € puțină vrerăe ce
câna Ştiu să prețuese
d-tale. Şi, cum sânt
opera: și talentul
tradiționalist incorigibil,
adaog entuziasmul
meu sincer că autorul
„Nouilor Recenziie
face parte din acesaş
iienerație cu mine”,
*
i
|
:

c) Critica mea obiectivă,

Fic-mi îngăduit a rep
roduce. aci câteva din
părerile
scriitorilor recenzați de
mine cu privire la cri
tica mea,
- cărora le cer iertare pen
tru divulgarea lor în
public:
N.

Pora

aprecierile

mai
şi

rizurcs
ale

pu mai

Eug.
raca

(3 unic, . 1926):
Dv...

fiindcă

drămuite

mijloacelor

de

fost exprimata

Boureanul

din

partea

aprecieri

surprins
dat

întăptuire,

până

(1 Aprilie,
colegilo

„Mau

mi-am

ale
le

acum,

1926):

scama

și m'au
că

Surselor
ați

.

lămurit

„Deprins

mişcat

cele

mai

mele

da

Dv.,

aşa

;

cu bârfirea

adâne

drepte

şi

inspiraţia
cum

nu

scrisului

turisesc, recenzia Dv..m'r. de scris Și... mai ales a criticilor, măra surprins, Și mirarea
mai mare cu cât, în
mi-a fost cu atât!
vremurile acestea

de cnobism intelectual,
când . ne-am: deprins
cu gându] superticiali
tăţii în, toate, s'a
Hăsit cineva care, nu
numai să străâuiască
a des
scris, ci a avuţ curaju
l să spună că a. înțe iâna înțelesul unui
les ceeace autorul a
chincit să pună în
cuvânt
Si în așternerea gândul ul lui, în fraza pe care a. slovisit-o,
ui 'caro I-n călăuzit
în acest scris.. Vă
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“mulțumesc

că aţi avut

îndrăzneala să vă” rostiți această. adâncă .:
Înţelegere, pe care n'a mărturisit-o în
vremea din urmă, decât:
“Torga. E un îndemn pentru mină de.a-mi
urma făgaşul...
Hortensia
Papadat-Bengescu. . (19 Mai,
peritica informativă”
să aibă
prioritate.

1925):

„Ar

trebui

ca:

TYotuş
scrisul nostru
intâlnește mai adesea indiferența sau
negaţiunea când nu Chiar
ipamiletul, afară ce fericite excepții. Iată
pentru ce m'am "simțit
foarte: plăcut surprinsă de articolul
D-tale din „Adevărul” și de
atitudinea lui de cercetare atentă şi binevo
itoare. - Cartea mea
„„„Rornanța provin
“si

a

icială” a fost obiectul unei
lecturi superioare
judecăţi imparţiale, ceeace îmi dicteaz
ă aceste cuvinte

unei

«de mulțumire
„avut

şi

Doru

.

pe

prin cari ţin să consemnez

care

o

voi

păstra

legată

impresia plăcută

de apariţia

acestui

ce am

.

volum”,

-

(1 Ian. 1926): „In „Adevărul”

din 31 Dec. 1925 vă ocupați
romanul meu „Vlahula”, iu să vă
mulțumesc pentru cnoa“rea ce-mi faceţi, cu atât mai mult că aproap
e nimeni, nici chiar
din Românii literați, nu s'au ocupat de. această lucrare
. Vă mul-"
țumes

-de

c

de

asemenea.

pentru

frumoasele

știu dacă le merit, şi sunt mulțumit că
m'aș teme astfel de sinceritatea lor...”

cuvinte...

nu

mă
.

-pe

cari

nu

cunoaşteţi,

căci
”

E. Marghita(20
" Aprilie, 1926): „Ţin să vă mulţumesc din tot
„Sufletul pentru critica atât ae documentată,
atât de înțelegătoare...
pe

cârc

aţi

făcut-o

volumului

meu

de

versuri

„Ironii
sontiimentale”. Sânteți singurul critic, care aţi înțeles
cu adevărat
“evoluţia
Ironiilor sentimentale,
succedarea
stărilor
sufletești,
" exprimate în versuri, evoluţia caze în geomet
rie ar fi reprezentată printr'o linie curbă. Imi pare foarte bine .că
sa găsit un
-critie care să priceapă acest lucru...
.
Î

Constanţa

Hodoș

(3

Oct.

1998):

„Vă

mulţumesc!

Dacă

aţi

şti

bine!

şi

mi-a
făcut.
recenzia
»Martirilor'i, + Dacă
aţi şti ce
de recunoștință străbate sufletul meu... când
întâlnesc

"un om care m'a înţeles puţin.
„dafectele le recunosc... :

D-ta

ai

apreciat
!

așa

de

o

cât bine
cald elan

m

2)

Victor Eftimiu (14 Ian. 1827): „Vă rog.să primiţi
viile mele
avlțumiri pentru frumosul articol din „Adevărul“ „despre
„Un
sasinat politic”. Aștept:
plăcutul prilej de a-mi răscumpăra
ccastă mare bucurie”.
!
„George Duma (23 Dec. 1928): „Articolul Dv. cu
aprecieri. pornite din inimă asupra „Butonilor” l-am citit. Vă mulțum
esc din
:suilet. Mă îndeamnă la muncă.şi mă înalță „deasup
ra: tuturor
preocupărilor mărunte.-Nu vă puteţi închipui cât de
mult pretuește pentru mine cuvântul Dv. așternut cu. greutate.
Aprecie“fila Dv. fixează opinia publică în sensul convingerilor
sugerate

cinstit

de Dv.,

îa seamă..."

asupra
.

lucrărilor

”

literare
.

ce merită
iN

a fi luate
-

137.

Damian: Stănoiu

părerea

am

Dv,

(26

asupra.

Aprilie

cărții

1928);

mele,

și acum

„âşteptam.

cu

nerăbdare,

când

o cunosc, cred că
simt. măgulit: de. aprecier
ile. pe cari le faceţi”,
Constanţa -Hodoș. (29 Noe
mbrie 1828); -„Sânt măg
” cierea de care s'a
ulită ap aprebuc

motiv. să. mă

ura

distins dintre criticii: noșttri -„„Picolo”.
actuali”,

al meu,

prin. pana.

celui

mai

C. Narly (1: Iunie 1923
): „In. „Adevărul” de
azi am citit aprecicrile pline ae comp
etință, ce. aţi binevoit
. să Je exprimaţi. relativ. la lucrarea mea

. Mul
ini-aţi acordat-o, .yă, rog. țumindu-vă pentru
să primiţi: totdeodată
mira
ţici

mele

pentru

atenţia. pe. care
şi. expresia ad-

modul:

cum, întrun, Spaţiu aţât
aţi ştiut să. redaţi. esenţial
de restrâns
ul preocupărilor. din cart
ea recenzată,.
stilul Dv. (dea

„cât şi pentru
tice). atât de

țeşte,

și. care

comentări

natural,

în

convine

general...»

minunat

pe

și mi-a

calea

dat

apucată”,

unci

opere

întregii Dv. opere cricum s'ar zice pe. nem
-

științifice,

și

oricărei,

!

Georgesau-Delafras,
(1
„dat-o cărții mele „Mic
ul

bucurie

ltiel comur,
de „Sachlich”,

atât

un

Ian.
1928);
Saczificiu”

puternic

-

„Atenţiunea
pa care.
mi-a
umplut
suflețul.

imbold

să

păşese

mai

aţi
ae.

departe
-

Mihail Lungeanu ($ Martie
1929): Distinsă stimă şi neşt
recurioştință pentru imparţia
earsă
litatea, cu cara m'aţi jude
cat”,
„Al. Th Stamatiad (Oct.
1925): „Articolul D-tale, foart
e frumos.
și mai ales în chestie, Criti
cii de. astăzi, în majoritate,
verzi pe pereți”. scriu cai
”
IL, A.

Basarabescu

(10 Mar

tie 1929): Recenzia
D-tale e minunată.
Cu emoție am văzuţ
cum știi-să desprinzi
din sufletul autorului
substratul fin ascuns
în. fiecare bucată”,
Ă

Eugen Constant (9.
Noembrie
1929):
„Vă zecunose meritu
a fi subliniat, cu
l de
eleganţă, imagismul
meu bolnăvicios și
tudinar macabru.
pleniFineţea observaţiuni
lor Dv. critice mia:
sionat aqâne. Deşi în
impreprincipiu nu acceptați
de un pesimism
poezia impregnată
acut,
arogant,
rev
olu
țio
nar
...
Dv. obiectiv”,
apreciez spiritul

-

i

i

Leon Divariuş (56
Martie 1930): s.Sânt
eţi singura pană
care s'a ocupat “de
grea,
mine, și sunt cu atât
mai bucuros, cu câţ
aşteptam cuvântul
Dv. cu încredere”,
:

Mihail

pentru

Drumeş

admirabila

„Căpcana“.
curajare”,

Pentru

(7

Aprilie

Yecenzie

mine

pe

a

fost

1930):
care

»Vă
aţi

o mare

mulțumesc

făcut-o

bucurie

a

călduros

volumului

și

O rară

meu.

în-

:
A. Pop-Marţian (28 Febr. 1930):
„Sân
t
foar
te
mișcat de căldu-.
roasa critică ce aţi făcu
t volumului meu de
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și orice

fe]

,

„de cuvinte ar rămânea: searbede, faţă” de marele sentiment de.
recunoştinţă ce m'a îndemnat să. vă aduc aceste mulţumiri să—
răcăcioase. .: Niciodată nu. mi-aş: fi. închipuit că: stihurile mele se
vor învrednici de o prețuire asemenea aceleia cu care m'aţi
cinstit Dv.,
-de luminos

şi rândurile acestei cronici îmi vor sluji, vă
îndreptar în calea ostenelilor mele viitoare”.

asigur,

Vero Qan. 1930): „Recenzia Dv. din „Adevărul” mi-a făcut onespusă, cinste şi bucurie, și cuvintele sunt prea slabe ca să

vă

pot:“exprima.

. Princesse

mercie

îndestul, recunoştinţa

Lucien “Murat

d'avoir

Catherine. aimait

saurait me

(2

eu. lamabilite
la

Oct.

de

publicite,

faire plus

de

mea”,

1930):

me

je

plaisir

„Commeje

consacrer

ne

la

que

ce. bel

dâteste

d'avoir

pas,

des

vous
et

rien

lecteurs

raains qui aiment les. icttres et dont le gott est si raffin€.
cher „Monsieur, ă toute ma reconnaissance”.
.

„Dem.

Teodorescu

„N.

Batzaria

lenful

(1926):

(1928):

„In semn

N. „Pora (1926): Celui
al literaturii noastre”,
Lascarot-Moldovanu.

E.

onestitate

Flammarion

(U

profesorului

rou-—.
.

mai

conştiincios

(1926): „Cu

toată

critică
„

de admiraţie

Dv.”

de

îin şi

,

/

și conștiinciozitatea

marea Dv,

„Omasiu

literară”.

pentru munca,

şi mai

stima

fin

ce v'o

Si.
ne

Croyez,

.

Gh. Călinescu, (1926): Omasiu respectuos intelectualului
criticului conştiincios și pătrunzător”,
4
onestitate

re—

article.

şi.

ta“

arămuitor:
port

pentru:

ca critic“.
Mar.. 1928):

„Nous

vous

remercions

des: arti-—

cles que vous avez faițs des ouvrages que nous vous envoyons.
Lun. de nos amis'nous en a fait une 'traduction verbale approxi-:
„native qui. nous a permis de juger
juste apprâciation que vous donnez

"E.
vous

la critique. attentive et la:
dans vos comptes rendus”.

Flammarion.(8 Oct. 1928):.,,Nous regrettons vivement queayez renonce ă continuer la critique de nos ouvrages. Nous:

vous remercions du concours que vous nous avez prâte et de Pempressement que vous avez-toujours montre. ă vous occuper des
cuvrages. qui vous ont 6t€ envoyâs. Si, un jour ou l'autre, vous
vous occupez de nouveau de la critique des ouvrages francais,
vous Youdrez bien. „nous en 'informer...
Cu

privire

la

recenziile

tale

din timpul

din

fratele meu, am îost izbit de numărul cel.mare
'de. care te ocupi. Fastul că editori parisieni ţi
caţiile

Jcr,

adesea

mediocre,

nu

implică

urmă,

îmi

scria

de cărți franceze:
adresează publi-

nicidecum

cinstea

unei

dări de seamă... Cititorii tăi n'ar pierde nimic ignorând aceste”
procuicții. De îapt, recenziile tale n'ar trebui să se ocupe decât.
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apere

românești

sau scrise de români.
în îranțuzaște. Acesia
întreprinderii tale
. critice. Numeroase
teze ce împăncază
cărți. franrecenziile tale amenin
ţă negreșit să falsific
"Concen;ia primă a
e
criticei ta le”.
Și atunci am renunțat
i
la recenzarea cărților.
franceze

"d: jost

scopul

„€) Critica esteticiană sau
estetizantă cela noi.

avut post-festum un
scrupul. Oare nu m'a
a
m înșelat, în
“felul meu de a judeca
operele literare? oar
e critica „estetizantă“ a tin

erilor

mei
“Singura critică adevărată confraţi adversari n'ar fi de fapt
? Și atunci m'a

m ostenit să scriu.
în felul acesteia, ser
vin
du-mă în alc
ei de chiar expresiile
obișnuite ale conirațil ătuiculese din trei art
or mei,
icole a le lor, cu pri
vire la activitatea
“scriitorului E. Lov
inescu.
“măcar

xea

o pagină

Metoda
„Imi propun

aci, făcând

roastră

abstracţie

conceptuală

de elu-

"Prineipiali, o etalar
e aluzivă Și de re
zonanţă spirituală
a
aportată

însă

la un

impresionism fr
oacele -temperament
ancian Şi la maţ„Fonsonanță emotiv ale al unei judecăţi ce insinuiază
ă, ea duce la o în
cu
țelegere rapidă a.
logizării expresie
>
i critice,
nao-

Fără a fi

psihologistă sau moconfigurea
idei directoare și zăă totuș prin minimalizări repedate fes

nografistă, ea

tate
memorialistic.

tiv
Pilaă recontortant e ae un caracter pur
ă și comprehensiv
ă care
unui impresionism
In limitele divulgate
portreturaj.
ale "spaţiilor vide, faţ
ă de intertear lacunare, cată
în lumina surdilității,
să: admiră,
tonul elevaţ

Sau

portretizantă

a

și suplețea portretistic
ă.

ambianţei animalier
„melancoliei passei
ste și suflului cosm e, configurățoara
ic inepuizabil.
140
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inumanitate

travestită,

atmosfericizânăd

individual,

corfirmă cu supleţe orice tipologie lovinesciană.
Grăunţe de libidine, aşa cum o prezumăm, ecou cris--

„Bant şi viciu congenital, ea nu poate: duce, prin analiză.
_-Vabirintică, decât la o atitudine rechizitorială, pe
baza.

"„unei tumultuoase documentaţii. Orice diversiuni contin—
gente şi orice efiuvii lirice,
. în ascendența ei spirituală,
anuleaz'de
ă fapt aprehensiunile unei perfectări scriitori

ceşti. -

e

Sa

aa

Sa

|

„ Plină de virtuţi germinative şi de o tinerețe ostensibilă, *

metoda noastră are avantajul unei judecăți portative şi a.
unui militantism care se înfăţişează disociativ și în chip-

irațional.
“vieţii,
„Să

Este

judece

indubitabil

cititorii.

chiar

|,

imâginea „exemplarității:
a

î) Demisia mea dela ziar. . |
Cât timp am colaborat ca recenzent la ziarul „Adevărui
“,

aproape 7 ani, constat că pe lângă satisfacţii am avut
și:
„Carecari nemulțumiri. E drept că activitatea mea critică.
se bucura de o bună primire atât din partea scriitorilo
r,.
“cm S'a văzut, cât şi din partea publicului cititor. Mă
sim-.
țiam măgulit de a mă ști îndrumătorul lor: Că criticâ mea.

informativă şi obiectivă nu era pe placul „tinerilor esteţi-

cieni“, aceasta nu avea nici o importanţă. In orice
dome-—:

niu, cu aţât mai mult în domeniul nesigur
al criticii, sânt.
drurnuri pentru toată lumea Şi rivalițatea
e firească, fiind.

în joc temperamente şi feluri de a judeca diferite.
nu aveam motive de supărare în direcția aceasta, Așa că :
Dacă am avut nemulțumiri, ele au provenit mai degrabă.

din partea ziarului Ja care colaboram.

apariția

neregulată,

mai

totdeauna

In primul rând

tardivă,

a recenziilor-

rele; sau neapariția altora din „motive ascunse“, ori cio-.
părțirea multora „din lipsă:de spaţiu“, fără însă a se res--

„

tabili legătura dintre pasagiile amputate. In al doilea rând,
atitudinea insolită a unui pseudo-codirector, în lipsa
di-Yectarului efectiv, față de activitatea mea critică,şi
mai

„ales faptul de a fi angajat un al doilea recenzent la ziarconcomitent cu mine. Nu numai că articolele acestuia apă-reau mai regulat, dar erau din punctul de vedere al
limbii,.

al scrisului, și mai ales al feldeulu
apreciere
i în flagrantă

opoziţie cu ale mele. Pentru cititori această dublă orien=-

tare echivala cu o completă dezorientare. -
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Situaţia

mea la

ziar

devenise. oare

cum „Critică“,
Ara
“crezut atuncide temnitatea mea.
să mă retrag. Și mi-am
înai
ntat. demisia. -Directorul efec
tiv,

între timp întors, în
“țară, nu mi-o primi, anunțând
în ziar'(5 Martie, 1930) numai retragerea mea temporară
în vederea desăvârșirii unei
“luc
rări proiectate. Hotărirea
mea însă rămase definitivă.
Şi așa părăsii, nu fără regret, o acti
vitate care devenise

-otupâțiunea mea predilectă şi cu car
e-aproape
mă identi» “ficasem în răstimpul celor șapte.
ani. O părăsii însă .cu
'mulțumirea sufletească de :a-mi fi
împlinit datoria cu
toată conștiinciozitatea până la -urm
ă, și de a-mi vedea
" “tipărite două volume. de Recenzii,
cari vor atesta-în viitor
obiectivitatea mea deplină în apre
cierea operelor literare
primite. 1).
|

1) Un

al .treilea

109 de Recenzii

volum, neapărat,

publicateîn ziar,

avea. să

conțină

restul

,
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XI. SFÂRȘITUL CARIERII PROFESORALE.

:

N

1. DECORAT.
Decând cu ancheta în 'liceiele din Apus asupra metodelor

de predare

a limbilor străine, luasem

deprinderea

s'aplic

metoda directă la cursul meu de franceză. In deosebi îmi
plăcea s'o aplic în clasa I cu începătorii, ca să-i obișnuesc
dela

început cu

rostirea

corectă

a limbei

și cu

folosirea

în limba străină a micului lor capital
de cunoștinți. Mărturisesc că străduinţa. mea eia în prima lună foarte ane.voioasă, dar cu timpul ea dădea roade mulțumitoare. Aşa
cum au constatat-o, când -auasistat la lecţiile mele, Inspeetorul general Onciul şi șeful dela cenzura germenă,€l însuș profesor de limba franceză în ţara lui. Singurul care
timp de 15 ani, n'a găsit de cuviință
să asiste o singură
dată la cursul meu,

deși era obligat s'o facă, a fost Qirecto-

tul liceului, unde figuram ca proiesor.
ÎN
In cursul unei ascmenea jecții: cu 'elevii de clasa [îmi

pare în 1925, mă căzneam așa dară- cu aplicarea: metodei
directe făcându-i pe copii să repete în cor anumite propo„_ziţii elementare din viaţa lor de toateszilele. Totul mergea
bine și micii începători se pretau. cu plăcere acestui exercițiu atrăgător. Un-singur. elev din banca întâia refuza însă

să ia-parte la efortul comun. In ciuda observaţiilor mele
repetate el se menținea în aceeaş atitudine negativă. Plictisit:în cele din urmă de săcăielile acestui copil îndărătnic,
mă apropiai de el şi-l sgălțâii puţin de ureche...
"Copilul nu protestă, dar întors acasă.se plânse părinte"lui său. Acesta veni! să mă reclame Direcţiei. Atâta aştepta
şi simpaticul meu Director. Venise, însfârșit prilejul ca

143.
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să-mi dea o dovadă de bun
ele sale sentimente. EI Înd
pe părintele copilului să
emră,
mă

reclame la Minister, Chi
asentimentul: său, Un
ar cir
inspectoraș, prieten cu
Directorul,.
fa trimis să ancheteze.
Când îi povestii întâmplar
arătă foarte surprins
ea, el se.
că „fusese deranjat
pen
tru un.
fleac“,..
a
.
E
_
Și totuș! Câteva zila dup
ă
ace
ea
„fl
eac
ul“ își căpătă răs-.
plata. Pe baza Raportulu
i aceluiaș inspectoraș,
numai de Directoru
dar iscăliţ

l Invăţă

mântului, nu şi de Min
mă. văzui onorat Cu
istru,,
„tun avertismenţii.!
Această distincție
la sfârşitul carierei
mele dăscălești e dea
ltfel unica „Năs=
plată a muncii“ cu car
e am

părăsit Invățământul,
după o.

„activitate de 42 de
ani Lea

:2. DOI DIRECTORI.
a)
Am

cunoscut în 1910 la
Milano, în cursul anc
ciale ce am făcut, pe
hetei ofjun director italian car
e mi-a lăsat o
impresie neuitată.
Era -un bătrânel ae
vreo 68 de ani, da
statură mică Și slăbuţ
, dar sprinten și vio
i ca un tânăr.
Rămăsese neînsurat
și trăia cu
0 soră

a lui văduvă

care

formaţiune; că acest
gimnaziu s'a transf
ormat cu timpul.
în liceu; apoi că ace
st liceu s'a desvoltat
„ralele, modernă,
cu
trei secţii pareală şi industrială,
necesitând o clădir
" impunătoare, [ S'a
e
îngăduit să-și aleagă
Tal de elită,-care l-a
un corp profesosecondaţ cu dragoste
și devotament,
Ajuns la bătrâneţe, şi
deşi nu avea decâţ puţ
curs, era totuş de di
ine ore de- mineaţă până
seara nelipsit dela Șco
1ă,. asista la lecţiile
acolegilor sau se ocu
pa cu îngrijirea
frumoasei grădini ce
săd
şcolii. Niciun ministru al ise cu ani înainte în preajma.
Invă

ţământului nu s'ar fi gân
să scoată la pensie pe
dit.
acest director harnic,
care își identificase viața cu aceea
a școlii sale și de care
numai moartea -avea să-l despartă.
Prin activitatea sa tem
einică, prir,.
A

!

.

.

+

Ja

pi,
tactul său fin în raporturile sale: cu dascălii-colegi şi prin
Gragostea ce arăta elevilor, el devenise idolul Instituţiunii. »,

|

b)-.

>

_Un al'doilea director, ce merită a fi prezentat, am avut
cunosc
s
prilejul să-l

în Capitală.

Ca “fizic un om

pântecos, cu bărbia micuță în formă

mărunt,

de galoş și cu ochii

“spălăciţi. Figură desigur nu tocmai: impunătoare, dar înzestrată totuş cu o rară energie. Energie pe care o moșta-

.

nise probabil dela, strămoșii săi de. prin Dobrogea:
Numit director al unui liceu, prima lui grijă a fost de a.
- impune şcolii o îndrumare pur militară. Astfel personalul
- domestic era stilat, mobilizat peloc şi fiecare postat ia
slujba indicată, Pedagogii, în număr de vreo 8, la rândul

lor, aveau obligația de a trage cu urechea la uşa fiecărei
clase şi de a raporta a doua zi dimineaţa, în front ca sol- .:
| „daţi, în cancelaria directorială, tot ce au aflat: şi auzit în
ajun cu urechile lor. Un secretar al școlii, absolvent ai.
Facultăţii de. litere, era atât de surmenat de activitatea

ce i se cerea şi atât dă sever tratat, adică militărește, încât
într'o bună , dimineaţă, desperat, şi-a trimis un glonte. în .
creier în chiar cancelaria directorială.
:
Cu

elevii, severitatea directorială lua uneori aspecte co-

aice, mai ales când era vorha de „eliminare“, ca pedeapsă
a” celor vinovaţi de vreo infracţiune, Era pedeapsa lui
favorită în care punea mari nădejdi de îndreptare. Când
- „se prezenta cazul, intra repede în clasă și apostrofa pe-

vinovat. „Eşti eliminat timp de o săptămână!“ elevul pro-,
testa. „Eşti eliminat pe 15 zile!“ tuna directorul. ȘI cum
elevul nu înceta de a protesta, exasperat directorul îi țipa

Gin răsputeri: „Te elimin pe o lună de zile!“ Atâta aștepta
şi elevul, care înceta'să.mai protesteze, fericit că va putea,
să se plimbe o lună de zile în plină libertate.
Faţă de colegi fireşte Directorul nostru uza de alte pro„_cedeie, nu mai puţin milităreşti. Se cunoaște deprinderea
ce au dascălii de a mai zăbovi în cancelarie câteva minute.
şi după sunarea clopoțelului de intrare în clase. Chipurile
să-și termine o ţigară începută sau să. continue o conver_saţie neterminată. Ei bine, așa ceva nu era admisibil. Cum

„suna, în. aceeaș clipă apărea și Directorul. Nu spunea nicio. _
.

1) Școala

sa avea atunci

17 clase,

631 elevi

şi 20 profesori.

.

C. Șăineanu,

„âmintiri»

0.
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numai după ce se
Cconvi

ngea că toţi am int
să-și vadă de tre
rat, se întorces
bile lui, în care
nimeni nu-] contro
Până și ceasul din
la. _
perete era Supus
„Tesc. In fiecare di
mineaţă, după prim unui regim milităa oră, era dat îna
„cuo jumătate
de oră, ceeace făc
poi
ea că Părăseam
Școala cu:

„ Mântului şi de
Progresul sau
de regresul ele
Concomitenţ cu
vilor, - această conducer
e. militărească,
rul nostru urmă
directorea totuș un.
ideal Pedagogic
"atragă harul Mi
care să-i
nisterului. Plec

tar că

ând dela

pr
copiii săraci treb
ue şi ci înfrupta incipiul umaniînvățăturii teoret
ți
cu binefacerile
ice, dădea goan
a prin toate pe
Pitalei ca să-i ad
riferiile Caucă la liceul să
u. Ge
st desigur lăudab
il,

lecţie, să condam
ni învățământul
aptitudini pentru
ui ieoretic el
emen
. alte direcţii;
Supui la o munc
în
sfârşit că e in te cu
ă istovitoare
uman să
pe dascălii unui
singur liceu

firea

sa autoritară,
solicita indulgen
. elementelor.
ța
sale: favorite.
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,

noastră în favo
area

Aceste elemente, astfel încurajate şi trecute din clasă în

“clasă prin indulgență, sfârşiau prin a îngroşa

rândurile

răsvrătiţilor1), ceeace nu împiedica pe Director,la sfârşit.
-de an, să se glorifice cu numărul cel mare de elevi promovați, iar un membru din Comitetul școlar, fabricant de .

„+ încălțăminte, să pontifice că liceul nostru poate fi socotit
ca cel mai strălucit din ţară şi directorul lui un model
printre

directori !

Lucru ciudat! acest director-model, atât de apreciat de

“Comitetul şcolar şi de Minister era — cine ar crede-0?

—

“socotit ca o adevărată: sperietoare în luma didacticăCo.
legii
pe cari soarta îi trimitea la liceul său n'aveau altă do-

rință decât a se vedea cât mai degrabă transferați aiurea.
Intr'o zi, în cabinetul directorului general al Invățămân-

.

tului secundar, un profesor necăjit insista să fie mutat de

la liceul în: chestiune la altă școală. Tocmai atunci intra.
„ pe ușă un profesor de aceeaș materie dela alt liceu. Mai
mult în glumă, directorul general îl întreabă deodată: n'ai

“vrea tu să te mut la liceul

Dumnealui?

„La cine? la n...

ăla, să mă ferească D-zeu!“ răspunse- înfiorat omul scutu-

rându-se ca de învinovățirea unui păcat. Un hohot de râs
izbucni

din

gura

directorului

general al Invăţământului.

„Ministerul totuș, mai înţelegător, i-a acordat gradaţia
de merit şi l-a menţinut în directorat până-la scoaterea
la pensie, pe valorosul nostri director-model.
3-UN ELEV.

.

-

-

Dintre miile de elevi ce au trecut prin mâna mea, în
-cei 42 de ani de dăscălie, recunosc că cei mai mulţi au

“ţinut, fie în școală fie mai târziu în societate, să-mi arate
“pe față o deosebită simpatie, ba chiar recunoștință pentru
„cele învăţate dela mine. Deasemenea și foştii mei elevi de
” “la Școala de Ofiţeri, între 1899 şi 1903, astăzi ofițeri supe'riori, cari își fac o plăcere când mă întâlnesc de a-mi a-

minti

„însăşi

că am

fost cândva

educaţia lor

profesorul lor. Militarii prin

specială au, în majoritatea

cazurilor,

:acel sentiment al respectului față de înaintașii lor pe care
nu-l au întotdeauna civilii.
.
Totuș și printre aceștia din urmă, cum am zis, am dat
1) Un

“ăruia

contingent serios de legionari i-a daţ acest liceu, în podul
s'a

găsit

ulterior

a

un

arsena]

întreg

de

arme!

Da

aa

Ş

-

.
=

peste elemente de elită
cari mi-au păstrat întotd
eauna e
sinceră consideraţie, oric
ât de înaltă era Situația
la car
au ajuns. După satisfacția
ce ţi-o dă convingerea dato e
împlinite, această stimă
riei
venită dela foştii elevi
e poate
unicul motiv de bucurie
pentru un om care a fost
şi a ră-"
mas profesor,
“
|
a
Mai greu însă de câștigat
de către profesor este
elevilor săi când Sânt
stima
încă în Școală. Puţini
izbutese în
această direcție. Nu ştiu
dacă am izbutit intotdeau
na, ]n.
tot cazul mi-am dat
toată osteneala să-i cuc
eresc pentru
cursul meu. Fie-mi per
mis a reproduce aci
cuvint
mulțumire a unui elev
de clasa VIII-a, exprimată ele deSuri, pentru această “os
în verteneală a profesorului
său. d
|
Motto

N

|

|

„Planta răsare dacă-i hrăn
ită.
dul

invinge

dacă-i

nutriţie,

.

Gân-

Al., Schmidt-Faur.
Te

i
Te

sbuciumi

spre

culmea

de munte
Și treci prin vă; desf
undate,
|
.
urci mai departe și
gândul te-asmute |
Să

”

Qinarnic

umplii

tu

drumuri

uitate! .

Incepi să împrășştii,
din sufict mărire
Pe culmea pietroasă
de. munte,
Presari printre zidu
ri sclipiri de iubi
re
Acelor ce vorsă te
asculte,
Şi

iarăș

te sbuciurmi clădin

Cetatea îşi schimbă a ideaturi,
pereţii ;
Rupându-ș
i spre
Le aruncă

- Și

Spre
“

dacăn

cetate

|

vale fărâme de mal
uri
în drumul. vicții 1.

îți

=

.
7

tremură

gândul
Că sânt temelii Dut
rezite :
viaţa de mâine. ţiurmează Cuvântul
Mulțimea de inimi
Înczite !

1)

-

Obișnuiam

să

dau

elevilor

„o

Buc.,

20 Hai, 1828.

din ultimele clase,
ușurința de a- rima,
cari” aveau:
să-mi traducă „În_
„Scriitorii clasici îra
versuri” fragmente
nceziîn vederea unei
dir.
pătrunderii mai adânci
a textului francez ŞI...
.
pentru a surprinde
„ Viitorii poeţi ai lite
în
unii
din
tre ei pe
raturei noastre. De.
aci şi intenția elevul
Faur de a-m exprim
a în versuri simpat
ui.
ia sa!
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4: UN SUCCES PEDAGOGIC
In 1920,Ja liceul Cantemir, printre elevii ce
“clasa II-a, se afla și un băieţel foarte drăguţ,
tățișare fină şi delicată îmi atrase atențiunea.
du-mă de cânsul la profesorul diriginte, aflai

figurau în
a cărui înÎnteresâncă lipseşte .

foarte des dela şcoalăşi că, din pricina aceasta, tatăl
său
îl snopea în bătăi. Copilul totuș, în ciuga bătăilor,
continuași mai

motivele

mult să evite şcoala.

ce-l îndemnau

Eram

să -se poarte

curios

astfel.

să cunosc

Mă

în: catalog la rubrica lui şi constat note “rele la mai uittoate
-materiile,

afară de muzică la care avea nota 10. Surprind
într'o zi copilul la cursul meu, îl iau la o parte
şi-l 'rog
să-mi facă

plăcerea să vie Duminica la mine că am
să-i
-comunic ceva foarte interesant pentru dânsu
l. .
Când veni la mine, îl întrebai ce-i place lui mai mult
decâț

orice.

—

Imi

place

foarte

mult

muzica,

îmi

răs-

„_punse el. — Şi atunci, care ar fi dorința ta ? — Dorinţa

“mea ar fi să urmez Conservatorul de muzică. — Foarte
îrumos, observai eu, dar la Conservator nu te primeşt
e

„Zără cel puţin 4 clase de liceu, și tu niai nici două şi nici
- “Speranța de a o trece pe.a doua, fiindcă lipseşti într'un
a
„ dela cursuri și .n'ai note suficiente. Uite ce te-aș sfătui.

eu, ca să poţi șă-ți realizezi dorinţa ta : vino mai regulat

'de aci înainte la școală, dă-ți nițică osteneală cu
învățătura.ca să obţii măcar nota 5 'la „câteva materii la
cari

:. eşti slab, şi-ţi promit că te voi sprijini şi eu
cât voi putea.
„Dacă însă nu mă vei asculta,
'să știi că ai să devii o hai-

mana, un om pierdut, în loc să intri la Conservator.
pilul mă ascultă: nu mai lipsea niciodată, şi notele Cose
-îndreptară și ele cu timpul la majoritatea materi
ilor. Şi
“astfel
promovă

clasa

a II-a la finele anului școlar.

Anul

„următor, eu trecând Ja alt liceu, îl pierdui din vedere pe
ie
- “protejatul meu.

Au trecut astfel 14 ani... Când, într'o zi, aflându-mă..

în parcul
“frumuşel,

orașului

'Sf. Gheorghe,

însoţit de o doamnă.

—

fui oprit de un
Scuzaţi,

tânăr

d-le profeşor,

“îmi zise el, nu știu dacă vă. mai aduceți aminte de fostul
- -d-voastră elev, de elevul pe. care.l-aţi îndrumat
pe calea *
-cea

bună,și care, fără

sfatul

d-voastră

binevoitor,

ar fi

fost astăzi un om pierdut. Și îmi povesti toată. pătăra
nia:

cum,

-.

ântrat

grație mie, a terminat

în Conservator,

cele 4 . clase de liceu

pe care l-a terminat

a

?

cum

a

cu deosebit
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„ Succes,

cum

a fost trimis

cu bursă

să-şi termi

ne studiile.
la Milano, cum însfârșit a obţinut,
prin concurs, o cate-.
dră de muzică întrun liceu și cum
a fost angajat şi la.
„Operă. Şi prezentându-mi pe soţia
lui, îi zise: „Mulţu-„ meşte şi tu, dragă, salvatorului meu!
-

5. O APRECIERE

NEAȘTEPTATA.

Invitat de „Fundaţiunea Dalles“, ţinui în
ziua de 24
Noembrie 1932, o conierință cu subi
ectul „O plimbare .
prin Versailles“, urmată de un film cine
matografic cores-punzător. Cu toate că nu mi s'au dat decâ
t trei zile pentru.
pregătirea ei, m'am silit totuș din
respect pentru public.
s'o prezint cuviincios. In sală, lume puţi
nă dar aleasă. Pu-„ ţină poate din pricina orei nepotriv
ite, 3 după amiazi, sau.
din lipsa de afişaj din partea Fuudaţiu
nii. .
ă
Dacă rezultatul material â fost
slab, în schimb cel moral.
a fost pare-se satisfăcător. Firește
că aprecierile prieteni-lor, în deobşte binevoitoare, nu pot
îi luate în consideraţie. .
decât cu mari rezerve. Când însă
aprecierea favorabilă.
vine dela un om care ţi-a purtat
întotdeauna sâmbetele,
“ea are cel puţin avantajul since
rității. E tocmai ce mi s'a
întâmplat și mie.
a
|
Ieşind. dela conferin
în

curtea

ță, am avut surpriza
Fundaţiunii de Directorul
meu

să

fiu

oprit,

care aştepia.
acolo, ca să-mi adreseze felicitări
le sale. Iată în substanță
ce mi-a spus dânsul în atum
ul nostru spre casă: Conferinţa D-tale mi-a plăcut mult,
A fost concisă, concentrată
foarte documentată şi elegant
conferinţă multe luciuri noui, prezentată. Am aflat din.
interesante. Ai darul de a.
prezenta un subiect.în mod.
depli
n, sub toate ieţele, în
" fraze simple: dar pline de
idei şi de sugestii.Se vede
la.
D-ta efectul unei culturi
clasice, o metodă sigură,
un plan
bine conceput şi o prezentare
aleasă. Mi-au plăcut şi mo-dulările: variate ce ştii
-să imprimi expresiilor,
cari cau
viață şi relief întregii expu
neri, De altminteri, sfârş
i el,
meritul de conferenţiar
ţi l-am apreciat încă din
Iuni
trecut, când ne-ai vorb
e
it

la Liceu, dinaintea elevi
- Curs superior, despre
lor de
Paul Doumer Şi Albert
Thom
as“,
Venită dela Directorul care
m'a cinstit cu „avertismeniul“ Oficialităţii,

măgulească.
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această apreciere nu putea decât
: să mă:
a
e
-

i

6. RETRAGEREA

DIN
(1934)

INVĂȚĂMÂNT.
|
i

|
„După o activitate
de 42 de ani în serviciul Invăţămân-..
“tului, din cari 5 în cel particular,
împlinina limita de văr-

stă, mi se vesti de către Minister,
sub iscălitura unui inspectoraş, interesat a-şi plasa
, că sânt trecut la pensie
pe ziua de 1 Martie 1934. Atâtsoția
și nimic mai mult. Din fericire, 0 nouă adresă oficială,
sosită câteva zile mai târziu,
cu nr. 7700 din 7 Martie,
îmi vesti aceeaș punere.în.
reiragete, dar întrun fel cu
totul deosebit. Ea -venea
din
_

chiar cabinetul Ministrului
şi suna astfel :
Domn

ule Profesor, ca urmare la
a cu nr... /34,
* prin care aţi fost încunoştiințat că pe adres
ziua de 1 Martie
“împliniţi limita

de vârstă şi ca atare urmează

a vă aranja
drepturile la pensie, avem onoarea
ă vă face cunoscut că
Ministerul, apreciind activitatea
: desfășurată în îndelun- |
gata Dv. carieră, vă exprimă cu
această ocazie cele mai

"-

vii mulţumiri. Sânteţi rugat a conti
nua să iuncționaţi lă
catedră până-la sfârşitul anului şcola
r.
a

“Ministru,

Dr. Angelescu”,

-

„De astă dată, cum se vede, însu
ș d: Ministru îmi anunţa :
„ Tetragerea însoţind-o de câte
va cuvinte măgulitoare pentru mine, așa cum se cuvenea
unui membru al Invăţă- |
mântului la termenul final
al carierei sale.
Ie
-Privind acum îndărătul activ
ității mele școlare, am.
dreptul să mă simt fericit că
am putut termina cu bine
misiunea mea de profesor
, în ciuda greutăților întâ
mpanate şi a decepțiilor de tot
felul, cari ar fi descurajat
poa- ..
te o' fire mai puţin rezisten
tă ca a mea. Astăzi, ajun
s la
„capăt, le dau toat

e uitării, și calv
vățământ şi atitudinea de indi arul intrării mele în Inferență a Oficialităţii față
de mine, cât și Puţina simpatie
cu care m'au onorat unii!
din directori și colegi. E
E
Yotuş aceasta nu m'a împiedicat
să-m
i îndeplinesc în - eonștiință datoriile inerente
prof
esiunii ce îmbrățișasem.
Mai întâi sub raportul frecvent
ării. In afară de cele câteva
concedii mai lungi (pentru. boal
ă sau pentru cercetări în

străinătate), pot afirma categoric că ani dear
ândul n'am
avut o oră
lipsă dela curs. In ce priveşte conștiincioz
itatea
cu care mi-am predaţ cursul, ar fi prea
prezumpțios să-mi

-

.
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”

aduc eu însumi laude. Elevii mei din cei 42 de ani sânt
singurii în drept de a.o confirma “sau tăgădui, hotăririle
lor fiind suverane.
m
,
Personal pot zice, dacă mi se îngădue, că predarea cu
folos a, limbei franceze și dorinţa de a o face simpatică
până şi celor mai îndărătnici, a fost preocuparea mea.
principală. Ceva mai mult. Mam

silit, fără a mă

descura=

ja o:singură clipă, să extrag din materia predată învăță„îninte folositoare pentru viață, pentru educaţia sufletească
a elevilor şi pentru obligațiunile ce-i așteaptă în viitor ;

- -

și aceasta concomitent cu învățătura intelectuală. A in- . .

sufla copiilor, înainte de orice,
“ritul de ordine, cinstea, iubirea

dragostea de muncă, spide țară şi toate sentimen-

„tele nobile omenești, este o obligaţiune didactică ce trebue
să primeze înainte
de oricare alta.
|
- Am ieșit din învățământ fără părere de rău (cu toate .
că mi-a trebuit să îndur “timp de 12 ani înfrângeri peste |
înfrângeri înainte de a obţine o modestă catedră; apoi cu :
toate că n'am fost nici primar, nici prefect, nici deputat,
sau senator, nici inspector, nici director în Minister
saual

vreunui teatru, şi nici măcar revizor școlar... ca atâţia din-tre colegii mei ! însfârşit, cu toate că am. fost continu
u
“boicotat de Oficialitate!) — am ieșit totuș. mulțumit că
mi-am făcut datoria pe deplin și că-mi pot relua liberta
-.
tea și independenţa, făcând loc altor elemente: tinere
dor-

" nice de muncă.

Din nenorocire retragerea aceasta, care îmi. asigura

“Sfârşit liniştea sufletească

mult dorită,

a

coincidat

în-

cu

moartea neașteptată a fratelui meu. Cu dispariţia lui
viața
mea încetează de'a mai avea un sens. El a fost. mândr
ia .

“mea,

cultul

meu.

Memoriei

sale venerate

:de-aci înainte ultimele mele preocupări...

ii voi consacra

7..0 ULTIMĂ REFLECȚIE
Odată

cu retragerea

din :Invățământ, trebue

să

recu-

nosc'cu durere că nu mi-am îndeplinit. țelul carierei ini-

țiale, căreia consacrasem avântul primitor patru ani ai
tinereţii studențești. Și anume studiului. limbei turceşti,
limbă care.a influenţat puternic viaţa voastră. culturală
din trecut, dealungul

a peste 500

de ani de contact neîn-

" trerupt, şi care impunea cercetări serioase cu privire la
istoria și limba noastră. Cronicile otomane; în: special,
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a

după afirmaţia celor competenţi şi a profesorilor nmei dela.
"Paris, sânt mine

nesecate de informaţii pentru

desluşirea -

“multor puncte. obscure din trecutul nostru. Şi la îndemnu-:
ile lor că aş putea aduce servicii ţării -mele .pe această
cale, arm hotărit să-mi destin viaţa | acestor preocupări .
științifice. Fratele meu,: marele filolog, care întrevăzuse

de mult însemnătatea lor,'se grăbise să mi-le încredințeze
„mie oferindu-se a suporta și cheltuielile respective pentru
aducerea la îndeplinire a propunerii sale.

Din

nenorocire, la

întoarcerea: mea în „fară,

elemente

atotputernice intelectuale, în loc de a mă încuraja în.mi_„siunea ce asumasem.cu entuziasm; au făcut tot ce le-a
_„stat în putinţă ca să nimicească “înfăptuirea ei! Un Odobescu, un Hasdeu, un Dimitrescu-Jaşi, un Bădărău, un
“Bogdan, substituindu-se Legii și Dreptăţii, m'au respins
“încontinuu, în baza bunului lor plac, dela obţinerea unei.
catedre care avea să-mi dea putinţa continuării studiilor
la Constantinopol, iar. cel din urmă dela obţinerea unei
burse de limba turcă în-vederea aceleiaşi inrenţiuni. Cu.
- modul'acesta, din descurajare în „descurajare timp de 12
.-

'ani, a trebuit în cele-din urmă
studiilor .mele

în

domeniul

să renunţ la continuarea

orientalist.

Când,

însfârşit,

după atâta. amar de vreme, am obţinut catedra mult do"rită, operă de distrugere a idealului meu era demult eDnsumată.
Intelectualii

sus

pomeniţi, cum

.
am” zis,

vor

purta . în

viitor “răspunderea de a fi întârziat. cu peste o jumătate
de veac manifestarea la noi a studiului limbei turceşti şi a
cercetării

arhivelor otomane,

care se devotase
ţare dureroasă,

astăzi

cercetărilor
impusă,

Și de a

şi a cărei

sufletul la retragerea

îi distrus

o energie

în: această direcţie. Renunmea

amintire

îmi

turbură.

din Invăţământ..

|

XII. CU PRIVIRE LA FRAT
ELE MEU
1. MOARTEA LUI
„In 1934, cu toată vârsta lui
înaintată, și în ciuda prosta-

titei de care suierea, frat
ele

+

vile ultimei sale opere ştii meu lucra de zor la corectudigenes”, Zeţuită la Flo nţifice „Autour des Sources inrența de lucrători ital
ieni puţin.
obișnuiți cu limba france
ză, corecturile acestei
lucrări i-au
pricinuit mari necazuri
cari i-au agravat Şi mai
mult boala.
DO operaţie chirurgicală
devenise necesară. Con
îie operat odată cu bun
sim
ul de tipar dat pentru ţi să
coală a lucrării.
ultima
Aa
|
Fu internat întrun san
.
atoriu, de unde era
că se va întoarce în
încredința:
curând vindecaţ. Căci
, în afară de .
prostatită, el nu sufere
a de niciun beteșug,
bucurându-se

Și acum, după o viaţă
care n'a cunoscut odihna
șițele sale pământești
, rămăşi-au găsit odihna lor
definitivă în
cimitirul Montparnasse
, în plin cartier lati
n. In cuprinsul

„254

acestui cartier în care a trăitşi muncit timp de 33 de aniș
alături de grădina Luxembourg care i-a favorizat medita-

- țiile sale științifice și înviorat ochii obosiţi: cu verdeața-i.binefăcătoare; la câţiva paşi de Sorbona, a cărei bibliotecă

ma cunoscut cercetător mai pasionat ca dânsul; și în.
" apropierea bulevardelor sale favorite ale căror largi tro-

tuare îi încurajau meditaţiile sale nocturne. Dar... departe:
de țara lui de naștere, unde și-a petrecut anii copilăriei, ai.

iinereţii și ai bărbăţiei, și căreia i-a hărăzit prin. opere- .
trainiceo activitate ştiinţifică care-i face cinste, neobţi-- .

nând în schimb decât indiferența şi uitarea...
“Dacă viața lui întreagă a fost un lanţ .de arnărăciuni ȘI.
” de nedreptăţi îndurate, în schimb fratele meu a avut 'rara.
fericire, în ciuda vicisitudinilor de tot felul, de a îi putut
- duce până la capăt rezultatele frământărilor sale creatoa-

re a 55 de ani de muncă intensă pe tărâmul ştiinţii.

-

„Jai la conscience tranquille, îmi scria el, d'avoir pu.
merer ă bout le programme complet de mes aspirations. '
scientifiques...Si aucun de mes objectifs, d'ordră social et

„matriel,
moins

n'a pu Gtre atteint

ni dans le pays

la .tâche intellectuelle,

dans

ni ici, “au.

toute son amnleur,

la.

vailă loyalement râalis€e...“ Şi aiurea: ,;Je bânis la Provi-

" dence

de m'avoir permis

d'user mes

yeux, jusqu'au

2u service de la France et de la Science”,

|

bdut,.

„Spirit eminamente creator, departe de a merge pe căile: . vetuste și perimate ale trecutului, ca alți filologi, cari se-

încăpățânează a persista într'un „reconstructivism“: în= .
târziat, fratele meu, pe temeiul unor cercetări de decenii,.

și izbit de intensa putere de creație a-masselor” populare,
a deschis căi noui, largi și luminoase filologici, şi a scos în.
evidenţă discipline la cari nimeni încă până la dânsul nu.
se gândise.
„Il a aussi modifis, scrie un critic, la manitremoderne de considârer de grands problămes, apportâ. des-.

faits nouveaux et orient6 dans des directions nouvelles

les demarches 'de Pesprit“. 1).: Iar cu... privire la una din:
operele sale, prof. dela College de France, A. Chugquet,
|

scria : „Tous
ance“,

.

les Francais
Ma

Vassureront
55

.de-leur. reconnais-- “
.
.
.

|

-

îi

Știința românească, după chiar părerea învățaților noş=-

iri, datorează

iratelui meu

opere

7

definitive cari îi fac

nare cinste. Și totuș, cu prilejul morţii sale nu să găsit:

1) In revista „le Mois“, cin Iunie-lulie 15%,

”

„155
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4

în Academia Română un singur;

glas, de bătrân sau ae
tânăr, care Să-i comemoreze
numele Și opera! Viitorul, —
„când șovinismul va fi dispăr
ut şi din această înaltă Inst
iTuție, — va repara desigur
și această atitudine nedreapt
ă...

1,2. O LĂMURIRE NECESARĂ
„cum ostilă față de țara unde
n'a
cuse și-și făcuse studiile în ea”, putut trăi, deși se născum presupune d.. Iorgu
Iordan ; -sau aceea că ar fi decl
arat că „nu mai ştie ro„ mâneşte“, cum tendențios
a răspândit svonul piin- toat
e
„redacțiile N. orga.
|
Niciuna din aceste afirmaţii nu cor
espunde adevărului.
Limba română, dinpotrivă, a fost
întotdeauna şi până'n
“ultima clipă a vieţii, o preocupar
e de seamă a fratelui
meu. Imprejurări însă independe
nte de voinţa lui, cura
"voin. vedea, l-au silit cu timpul
să părăsească studiila
românești și să dea o altă dire
cţie activităţii sale știin'ţifice.
Di
7
_
:
In broșura „O carieră filologică“, public
ată în ajunul
plecării din țară, găsim următoarea sol
emnă mărturisire:
. asDacă-mi va .fi dat să închid ochii pe
pământul străinătății, cultul acestei limbi căreia am consa
crat entuziasmul
! tinereții şi vigoarea maturității, mă
va însoţi protutindenea şi-mi va înlocui „patria pierdută..
.”.
A
_
“La Paris, chiar din primul an, a publi
cat în diverse
“Reviste de specialitate franceze numeroas
e studii. de fol-Klor cu privire la credințele populare
române. A regat

"în rezumat „Influenţa orientală asupra
limbei și culturii
-vomâne”, car

ea obținut premiul Volney și unul
dela .Sacietatea de Linguistică, operă ce
fusese cum se știa respinsă dela premiere de Academia
Română.
a
In 1902, el obţinu la Școala de
Inalte Studii, prin mijlocirea lui Gaston Paris, autoriza
ția de a ține un. curs,
„„Sratuit“. de folklor balcanic
! Cursul a durat doi ani.
Murind Gaston Paris (1993) frat
ele meu a cerut catedra
de limba română a acestuia. dela
târziu, prin retragerea lui Picot suszisa Școală, iar mai
, pe aceea similară dela

156.
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-

-

o

„

N

Şcoala de: limbi orientale. Amâ
“amestecul nefast al unej ofic ndouă însă “(bănuesc aci.
ialități “de aiurea !) îi fură
“refuzate şi date altuia
la Sorbona ! Trei

care mai deţine una,
catedre de limba română

tot similară, ă
pentru unul.

nespecialist și nici una pentru
îratele meu !
li rămânea -să continue studiile
“în domeniul filologiei
române. Dar âci alte dificult
ăţi se iveau.. Pe lângă că:
- limba română oferă un câm
p foarte restrâns romaniștilar
,

la” filologia

română...

:

|

a
îl cuprinsese
atunci, neștiind ce îndrumare
Din fericire criza fu de scurtă.să mai dea activității sale.
durată. Câmpul limbilor
romanice şi în special al limb
ei
franceze se oferi atunci.
cercetărilor sale. “Va să zică
nu
„o atitudine oarecum:
ostilă. față de ţara sa de naş
tere” l-a determinat pe fratele meu să: renunțe la stud
iul limbei române, cum
presupune d. Iordan, ci pied
icile ce' s'au ivit în cale
a lui.
Dragostea de limba română
-a rămas însă aceeaş în
inima. fratelui meu. Dov
aaă
„Ce era de făcut?

O profundă

descurajare

;„Dicţionarul limbei rom
âne”,

preocupările

lui de frunte.

Cu

timpul i-a 'adăogat și o.
Introducere de 60 de Pag
ini cu privire la istoricu
l și vici'situdinile limbei române,

-

de o mare valoare docume
ntară.
Altă dovadă „de. dragostea
lui pe această limbă este
interesul ce l-a Purtat
şi.
înc
noi. Până "m ultimele zile ontinuu mișcării literare dela
cu cărțile ce apăreau Şi să-i mi-a cerut să-l țin la curent
trimit pe cele mai de sea
- ca să le citească.și dân
mă
sul. In vremea când era
m recen-:
zent la „Adevărul”, îmi
imputa de ce mă ocup
şi cu re...
cenzarea cărților france
ze, „Recenziile tale,
îmi scria e,
n'ar trebui să se ocupe
decât de opere româneşti
scrise de Români în
sau
franțuzeș
te ;, acesta trebue
scopul campaniei tale
să fie
critice”, Stai de care
am şi ţinut:
seama ulterior,
|
* Din cele arătate mai sus
reiese, cred, că fratele
meu.
n'a păstrat

ostilitate nici limbei române
şti nici - țării, şi.
una și alta cu totul nevinovat
e de tactica meschină- a uno
r

politicieni șovini cari l-au făcut să părăsească
potrivă.
,

ţara. Din:
-

— 3. SOARTA OPERELOR DE VALOARE
Soarta cărților e în general efemeră. Cele mai multa.
lispa
din circulaţie
r
nelăsând în urma lor decât o vagă
„ amintire. Unele însă, foarte puține, rezistă uitării atunsi
-când au fost clădite pe o temelie trainică și definitivă.
“Reputația lor eontinuă și după dispariţia lor din circuJaţie în amintirea generațiilor ce se perindă. Ba chiar,
de multe ori, devin o mină. nesleită de extrageri pe cont
propriu pentru unii autori- puţin scrupuloși. Asemenea
soartă

a fost rezervată,

In primul
“în .1890)

rând

pentru

pare-se,

gramaticele
uzul

liceielor.

și cărţilor

latine

Valoarea

„acestor manuale mi-a fost confirmată
-de specialiști şi de adânci. cunoscători

«Așa,

înti*o zi, avâna

fratelui

(3 volume

meu.

apărute

excepțională

a

în dese rânduri
ai limbei. latine.

cinstea să fiu prezentat Eminenţei

„Sale Al. Cisar, arhiepiscopul .romano-catolic din Pucueşti, 1. P. S. S. binevoi să se informeze ds fratele meu,
-adăogând că are pentru gramaticele sale latine o admi-

Taţie infinită, căci i-au servit în liceu la adâncirea temtinică a limbii: latine. Monseniorul, în cursul convosbirii,

nu înceta să le laude,-pomenind de metoda lor excelentă,
“de mult folositoarele lor teme şi versiuni, inexistente aproape în manualele similare de astăzi, și de alte multe
„merite ale lor. Aceeaș admirație şi aceleași calități mi-au
fost confirmate, câteva săptămâni mai târziu, de un
diz-

ins profesor de latină, care mi-a declarat că
acesta ex- celente manuale, azi dispărute din circulație,
au fost și

* Sunt „o mină nesleită de împrumuturi” (!) pentru
autorii _de asemenea gramatici de atunci şi până astăzi.
" Tot astfel lucrarea sa Dicţionarul limbii române, apăxut

în

1896

şi

ajuns

astăzi

la

a

șaptea

ediție,

lucrarea

“temeinică care a contribuit la cultivarea atâtor generaţii.
Acest Dicţionar a fost și este o mină continuă de exploatare. Unii l-au exploatat fără să menţioneze originea (Man- .
diu, Diaconovici etc.). Alţii, au mărturisit-o pe față (Can- drea.și Scriban). In. Prefaţa „Dicţionarului său enciclo-

pedic, Candrea serie: „Dicţionarul lui Săineanu mi-a fost
de un real folos la tot pasul”. Iar Scriban, în al său
'
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.

recent

„Dicţionar

a] limbii române”,

mărturisește că „a
atunci când au
celelalte. ediţii. ale
apărut şi .
Di
pe acestea”. Metoda cţionarului lui S., „le-am utilizaţ
şi
? „Ce am găsit la alţ
și mie, am luat și
ii și mi-a plăcuţ
am turnat aproape
ționarul meu”, lat
neschimbaț în dic
ă într'adevăr o
mărturisire prețioasă a luat omul ca a
găsit mai bun la
:
Schimbe și Și l-a
alţ
însuşit deplin ! Și ii aproape fără: să'
Sire, 'care îi face
mai: are o mărturicinste, vorbind de
„Nici un cărturar
dicționarul lui S.:
nu se poate lipsi
plagiat“

şi pe

Şăineanu,. și că

"care mulţi l-au
de acest dicționar
ridiculizaţ, dar
, pe
nici unu nu S'a
„facă altul maj
apucat să
bun”,
i
Aceeaș soartă
|
au avut-o toate
operele. ştiinţifice
fratelui meu. Re
zultatele la cari
ale

cercetări, sun cu
aju
timpul. „plagiate'e nge, după infinite
pe cont propriu“
fără Niciun -Scrup „însușite“ şi „dafe Şi în străinătate,
ul, atât în ţară
cât
dintr'aceia cari îi In timpul vieţii sale a demascaţ
pe unii”
furau munca, îns
ce mi-a confirma
uşindu-și-o. E to
t,
cmai
Cu Privire la nou acum câțiva ani, Și romanistul
Spi
ile
tze
r,
me
to
de
inovate de fratel
domeniul Etimol
e meu în
ogiei :
„ll
* se -soit

est tragique de
Voir que
sensiblement amâl
iorâe

„ Sainan, â tel poi

pa
la pratique €tym
ologique
sur initiative pr
ise par
fin

nt, qu'on
iţ par oubl
lui qui a innuguz6
des
m6thodes nouvelles ier que c'est
“peu le destin de
, Mais c'est untoute vCritable sci
anonyme, posses
enc
e:
elle devient
sion Vun
chacun,
autrenzent

dit elle

„communis

-Opinio“,

res populaires s'a devicnt populaire, et Pauteur des
ocuppelle „lâgion”,
dată soarta op
erelor de valoare! ”. -

În

4 O -IMPIETATE FARA
ROST

volumul

său „Făelii

stinse“, apărut:
în Decemvrie
în afară de o ser
la adresa unor
ie de Pansgirice
dascăli mărunți,
foști prieteni ai
„de câteva Portre
săi (şi
te ale unor oa
meni de seamă),
Zintă și un Capito
ne pral referitor la
dascăli „fără au
Si:
toritate”, .
vice

„1938,

d. c. Kirițescu,

!

+

Să vedem cum îl catigoriseşte D-sa pe fostul său Dro-fesor,,
- .
|
Incă înainte de a veni să-și ia în primire clasa respec:
tivă,

elevii

l-au

așteptat,

scrie

D-sa,

„cu

un

sentimen

de antipatie, chiar de vrăjmăşie”! Veţi întreba eigut
pentru care motiv? Auziseră d-nii elevi ai clasei Vl-a
„că e un filolog de seamă, dar şi alte lucruri neplăcute”.
Ce anume

lucruri,

nu.ne

spune

d. Kirițescu,

și adaogă:

„Fără să ne dăm osteneala să le controlăm, le-arm' luat.
de bune; îișa personală i-a fost stabilită: orice ar fi fost,
oricum. s'ar fi purtat, cra un om judecat şi osândit mai.
dinainte!”

”

S

Iată sub ce auspicii s'a prezentat omul de știință clasei
“a Vl-a a liceului Sf. Sava ! Boicot în toată regula, şi încă
anticipat pregătit! Am fi în drept să ne întrebăm, de
unde 'atâta dușmănie la niște copii de 16 ani împotriva.
unui profesor numit de Minister? Indisciplina aceasta
d. Kirițescu, ajuns mai târziu Director general al Invă-:
țămnâtului secundar, sub toate regimurile, ar. fi pedepsit-o cum merita, nu încape nicio îndoială. Dar ca fost
€lev. al acelei clase anahice, D-sa se mulţumeşte numai...
să ne indice izvorul'da unde pornia acea răzvrătire: „Desigur că se amestecau în pricinile noastre şi câţiva colegi
de ai lui, profesori, cari alimentau cu discreţie: această.

campanie“. „Ba chiar, zice tot D-sa, unul din profesori,
a venit la noi în. clasă şi ne-a cerut o mână de ajutor (0).
să mărturisim că suntem insultaţi sistematic de L.: $..
şi jigniţi în demnitatea noastră de Români (!); noi am
primit

cu

entuziasm

și am

cerut (!)”
Ce ziceţi, vă rog. de

borând

în mijlocul

dat

mărturie,

așa cum

acești profesori-colegi

elevilor, „alimentează

ni sa.

cari, sco-:

cu discreţie“:

campanii impotriva unui coleg al lor şi îi „aţâţă“ la răs-vrătire şi la dare de mărturisiri false? vi s'ar părea că.
lucrul acesta e o pură născocire, într'atâta e de domeniul
" împosibilului, dacă nu ni l-ar fi confirmat cu autoritatea.
sa însuş d. Kirițescu. Imixtiune ruşinoasă și condamnabilă pe care D-sa ar fi făcut mai bine s'o treacă sub tă-cere pentru a salva prestigiul Invăţământului compromis
de acei colegi nevolnici.
Ei bine! în acel mediu anarhic şi împins la rebeliunede
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chiar

unii

7

din

colegii

săi

i-a

fost

sortit

omului

de,

4

i

-

tiință
să facă 'un curs de limba germană. Și atunci întreb. pe d. Kirițescu, omul şcoalei, care alt profe
sor (fia
el cât de/autoritâr!) ar fi putut în condiţiile acest
ea să
țină piept unei clase îndârjită la revoltă și
hotărîtă anticipat să-l respingă „orice ar fi fost şi oricum
S'ar fi pur-

iat cu ea“? Și dacă e aşa (și toată
lumea va recunoaşte
că e aşa), unde vede D-sa „lipsa de
autoritate” a protesorului boicotat astfel ? |
.
:
e
.
Desigur, de n'ar fi fost rușinoas

7

4

a',imixtiune colegială“,
" elevii clasei a Vl-a, lăsaţi în pace, și-ar
fi văzut de carte,
căutând să tragă profit. dela cursul
ae limba germană al
noului profesor, într'o atenţie deplină,
așa cum se cuvine
- unei clase disciplinate. Atunci şi
d. Kirițescu, ca fost elev
„al acelei clase nenorocite, ar fi tras
Şi dânsul folos din
cursul predat și n'ar fi comis astăzi
, dupăo jumătate de :
veac, două greşeli monumentale
în trei cuvinte. germane
citate:' „Die beide Grenadieren,
în. loc de „Die: zwei
Grenadiere” |
Ia
,
A
Dacă astfel
scrie

acea

„se prezintă cazul, atunci ce. rost
avea să
şarjă de impietate, condamnabilă
, împotriva:

memoriei marelui om de ştiinţă
? Sau voit-a numai să
cesvălue unele „năravuri” dăscălești
din acele timpuri

șovine

ce nu cadrează cu demnitatea
omenească ?
Mas
Şi într'u
caz nşi în celălalt D-sa făcea desigur mai
bine
să tacă, mărgininuu-se numai la
paneg

săi colegi, foști prieteni. .

-

E

5. DOUĂ PUNERI
a)
-

Cu

un

an

af

.

înaintea

plecării

iricele 'mărunţilor
o

LA PUNCT
IN

ÎN

.

sale

N

3

N

din țară, fratele

meu
-- “ publicase.în trei volume Influenţa orient
ală asupra limbei şi culturei române, operă capitală pentr
u cunoaşterea,
„trecutului. țării.

Cu

acest

prilej

un

nefilolog,

N.' Iorga,
a găsit de cuviință, într'un articol din
„Noua Revistă.:
Română”, să combată (!) unele afirmări
de ordin filologie
din acea lucrare. Firește că autorul
a răspuns imediat
“punând

„>

vizat”.

la rezon, cum

Efectul produs

se și cuvenea, pe „filologul impro-

de acest răspuns binemeritat
lumea intelectuală, n'a rămas fără ecou. I] găsim în douăîn .
» serisori-din acel an ale lui 1. Bogdan, 'slavis
tul,

adresate .

lui Iorga,

pe cari ni le dă la
şi documente literare vii“, iveală d. Torouţiu în „Studii
vol. VII, pag..76 şi 78.
CC,

Șăincanu,

„Atintizi»

161
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.

,

N
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Iată. ce-citim în. prima; scrisoare din. 10 Februarie. 1901:
" „Șăineanu mi-a scris că critica. ta este insolentă şi mi-a. cerut
să desmint miște. afirmări ale tale. Va. rămânea cu cererea;
tu
însă e bine să te astâmperi, căci critica lui Şăineanu-a făcut rea
iinpresie asupra-mai multor pţieteni ai tăi, mai ales asupra celor
dela ştiinţe... Un tânăr şi. foarte bun coleg al nostru dela facultatea de ştiinţe îmi spunea că orice argument care vrea să fie
mai mult decât suficient e rău. Așa spune un profesor matematician şi, cum tu nu știi matematica, î-am spus că maveai de unde
să ştii de el. S'a vorbit mult.de articolul tău din „Arhiva” (1)
lui Motru şi mulți spuneau (prieteni şi chiar admiratori ai opinei,
că

n'ar

fi

trebuit

să-l

scrii”.

In cea de a doua scrisoare,
„Apoi

atacurile

ce ţi le aduce

.

nedatată,
Șăineanu

Bogdan

cu multă

spune:

dibăcie

şi

perjidie . în „Noua' Revistă“ nu pot rămâne
Jără răspuns. A
dat duşmanilor tăi.cea mai puternică armă şi se vor servi de
dânsa la orice ocazie. E singurul: articol: contra ta, care poate
să-ți facă rău, căci e scris cu multă perfidie. Ursu mi-a declarat
că nu l-a citit dar că a rămas încremenit după ce l-a văzut în
„Revistă. Ar fi fost mai bine, dacă ai fi ascultat de mine şi î-ci
fi dat pace...

Deşi

neonest,

a

făcut

însă

mare

efect

și

așteaptă

- să-l reproducă toate. gazetele lui Ureche, Tocilescu et. C-ia. Nu
ţi-l trimis însă ca,.să-ţi mai fac sânge rău; te vei necăji destul
când îl vei citi aci“,
_
Ă
Ă

Ambele aceste scrisori au o savoare cu totul specială.

Pe deoparte, Bogdan recunoaşte categoric temeinicia răspunsului lui Șăineanu către Iorga; confirmată de toți
oanienii de ştiinţă ; precum și efectul acestui răspuns nimicitor pentru reputaţia celui în cauză. Iar, de altă parte,
îl mustră pe Iorga de a se fi dat în spectacol fără rost
dusmanilor săi cari atât- aşteaptă, că n'ar fi trebuit să
scrie acel articol şi că mai bine făcea 'de ar fi: ascultat
de dânsul să se astâmpere. Nu-i trimite răspunsul lui
Şăineanu ca să nu-i facă sânge rău, căci se va necăji destul cândîl va citi la întoarcere. Insfârşit, pentru a-i ma-

naja susceptibilitatea: greu încercată, taxează răspunsul
lui Șăineanu „meonesti deși „a“ făcut mare efect“ şi atacurile lui drept „perfide” deși scrise „cu multă dibăcie”.
Nu mai lipsea. decât Ursu, care „n'a citiț răspunsul” dar.
„a rămas încremenit când l-a văzut în Revistă 1«

Intradevăr, ce oameni şi ce năravuri?!
„b).

_Şi fiinacă a venit vorba de „Studii şi documente. lite-.
„Tare vii“, culese şi tipărite de d. Yorouţiu, să mi se-dea:
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SR

|

a

!

sincere)

-

“voie să videz
'tratele meu.

și cu 'D-sa o chestiune
a

referitoare
A

tot la
ie
?

In broșura sa „O carieră filologică“(1901), autorul înserase şi un “fragment întitulat
„Domnul Kanitferstan“,
extras din jurnalul uniui trândav (1877)
şi privitor la -activitatea literară și privată a lui V,
A. Ureche. E un ade-

vărat giuvaer literar, fără nume de autor,
dar de a cărui
ar fi mânaru orişicine. Cărticica 'a
stârnit .la
prima ci apariţie (1877) admirâţia gener
ală. Dovadă scri“soarea lui Eminescu din 20 Sept. acelaș
an, adresată lui 1.
“Slavici, în-care
îl întreabă pe acesta:.,„Nu știi tu cine
au
scris „Pamfletul“
paternitate

contra lui Ureche? (D. Ranitiersan).
E
unic
Și pare-a
.
fi scris de un Moldovan“. (Tourduţiu
, III).
D. Torouţiu, în dorința 'de a-adu
ce lumină în accastă
chestiune, Propune următoarea
interpretare:

„Autorul d-lui Kanitjerstan pare să
fie însuș Lazăr Șăineauu,
care de teama (!) de a nui se descoperi împrumutul
nemărturisit

din literatura germană, a prejerit să lanseze batjoc
ura (!) îniotailui

va

V.

A.

Ureche

Urmează
1)

lologică“

masca

anonimatului,

&,

-

.

i

apoi argumentele :

-Anonimatul

„ducerea

sub

inutilă

(1901),

din

1877;-)

şi Jără

după.

nez

localizarea

cauzal

două 'decenii

cu

„stprăi
4) cardcter
n“;
izarea . anonimului

nemărturisită;

lucrarea

şi jumătate

sa

„O

3) reproCarieră

fi-

a unui pamflet

“autor: „un scriitor de ta-.
lent“ și 5) indicația că „broșura e-de oexiremă 'raritate“
aceste considerațiuni ne “fac să bănuim că paternitatea — toate
„d-lui
Honitierstan*
este

chiar

ă

lui Lazăr

Şăineanu“,

Noroc că d. 'Torouţiu, drept concluzie, se mărginește
la.

un simplu

„ne fac.să-bănuimi, „Căci, de fapt, toată argu-

mentaţia d-sale se prăbușește dinaintea unei.
singure
consideraţii la care, 'din păcate, nici nu s'a gândit,
și anume

cea

de ordin

cronologic. Broșura

„Domnul

Kaniţfer-

stan“ a apărut în 1877. Pe acea vreme Lazăr
Șăineanu
avea -18 ani, fiind născut:în 23 Apr. st. v. 1859...
Ce mo-

tive de răsbunare putea să nutrească acest
băiețandru

împotriva lui Ureche, ;cu care nu putuse avea la
acea vârstă
încă nicio legătură ? Şi apoi admite d. Torouţ
iu că la 15.
„ani poate. cineva scrie un giuvaer literar
ca acesta, unic:
în felul liu, cum afirmă “Eminescu, și să-l
publice fără
nume când știa că va:stârni atâta admiraţie?
D. editor al ,„Studiilor și documentelor

loc de argumente

ridicole, făcea mult

literare vii“, în

mai bine desigur
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dacă recurgea la cercetări cu privire la această chestiune.

Ar fi găsit atunci, citind pe scriitorii din acea vreme, cine

„a "mai atacat pe Ureche, cine avea interes să-l atace, şi
cine avea putinţa sau mijloacele literare să-l atace cu
atâta talent. Ar fi aflat că printre aceştia erau un Hasdeu,
un Maiorescu, un Xenopol, ete. Ar mai fi aflat că acesta
din urmă scrisese chiar o piesă ultrarealistă, o dramă al

cărei subiect în toată grozăvia lui înfățișa viaţa incestuoasă a unui oarecare V. A.U. și urmările catastrofale cărora

a dat naștere, cari au sguduit Bucureştii depe vremuri.

Citită într'un cerc de prieteni, aceștia -l-au sfătuit pe autor să renunțe a o reprezenta, lucru la care Xenopol în
cele din urmă a consimţit. Ar mai fi aflat d. Torouțiu că

într'un poem

„Radu“, “apărut

în 1878,

activitatea

literară

a aceluiaș Ureche este atacată cu mult talent în 8 strofe
de câte 4 versuri, din cari mă mărginesc a cita numai

două :

.

_

-

ia

Amicu-i e de Vega la care se împrumută;.. a
,

*

.

.

„De frică să nu-l strice, îl copiază întreg...
Autorul acestui poem fusese pe vremuri (înainte

de

1877), proiesor.la fabrica de bacalaureat a'lui
Ureche și
s'a.retras 'de acolo, zice-se, în ceartă cu acesta
din urmă

din motive băneşti, patronul fiind simţitor la încassa
t, dar

greu

de plată. N'o fi oare Ronetti

Roman

cel care a scria

„Domnul Kanitferstan?“ Prin fondul: său minun
at înfăţișat şi prin forma-i literară cu totul superioară,
acest giu- vaer.nu poate fi decât opera unui poet și
a unui literat
„de seamă. Prezint această soluție d-lui Tourouţiu
și-l rog
să reflecteze asupra ei. Poate va ajunge să
se convingă de
lipsa

de seriozitate a „bănuielii“ sale. In
tot cazul îl pot
- asigura că fratele meu ar fi fost
mândru și n'ar fi șovăit
- o Singur

ă clipă să asume paternitatea acelui
minunat giuvaer literar, dacă întradevăr ar fi
fost autorul lui, -

7. CÂTEVA ATENȚII PIOASE

Aa

a)

“Odată -cu

moartea

pioasă: datorie față

înainte
puteri.
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tot .restul
>

|

fratelui

de memoria

vieții
i

mele,

e

meu

|

mi-am. impus,

lui, să-i consacru

în

limita

slabelor

ca

o

de aci

mele

In 1936, un an după moartea
sa, am publicat o broșură
de 48 pagini, cu titlul Lazăr
Şăineanu, în care prezentara.
cititorilor români activitatea
“țară cât și cea din străinătate, lui” științifică, atât cea din
concomitent cu unele amămunte din viaţa lui profuna
agit
" obiectivitatea cuvenită şi înt ată. Bine înţeles cu toată
emeiându-mă- numai pe fapte
reale
şi pe

aprecierile

..

i

forului. științific,

”

b) :

Tot în 1935, luna Decemv
rie

-det, un mare admirator al ; am adresat lui Leon Dauactivităţii ştiinţifice a frat
__mMeu, o scrisoare în care
elui
îi arătam surprinderea mea
-de
față

tăcerea romaniștilor frân
cezi cu privire la apariția
lumului său postum:
voAutour des sources ind
igenes. Ma„rele polemist îi făcu cins
tea de a o încadra în edit
„„Bazetei sale „Action
orialul
îrancaise“ din 5 Ianuar
ie 1936.
Articolul începea cu
cuvintele: „Jai souven
t entretenu.
"mes lecteurs des admira
bles travaux de Lazare
Sainâan“,..
“şi termina cu: „tne autr
efois, je vous donnerai
“plus dâtaillte de ce gra
une idâe
nd esprit et extraordinai
re savant,
Lazare Sainâan“,
o
|
.
!
“Scrisoarea mea fu reprod
usă şi de ziarul „le Figaro!“
“ idin 7 Ianuarie și preced
ată de rândurile următoare
„M.
:Lon Daudet, ayant cu Voccas
ion, au cours d'un article, de .
: faire allusion aux remarq
uables travaux dW'exâgese
rabe- daisienne de.Lazare Sai
nâan, a recu du frere du
grand
-Crudit une lettre fort int
âressa
aussi. Elle montre avec quelqu nte. Un peu navrante .
e relief que les grands tra-:
Xaux d'erudition sont, dan
s notre temps, peu remunâ
ra„teurs d'attention; el d'homm
age. Lazare Saincan âtai
t un
„Roumain. de culture

francaise ;
Gtait plus Frangais que la plu son ocuvre atteste qu'il
part d'entre nous dans Ja,
“connaissance, de notre
langue de la Renaissance.
Par la
publication de cette lettre, nou
s r6parons dans la mesure
“de notre Bouvoir, linjus
tice donţ, soufire la mâm
oire de
“Lazare Saintan“. .
ÎN
N
a

c).

Un an mai târziu, în 1937, am dat la
lumină-o broșură
-cu titlul: Lettres de L. Sain6an,
le gran

d philologue, publices, prefacâes et annattes par
son frăre Constantin, Pa"zis, chez Geuthner

. Din corespondenţa fratelui
meu cu
mine timp de 33 de ani, cât a trăit
la Paris, am detaşat
,

Pia

„

,

a

.

-

-

-

|

-

|
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:aeele "fragmente -cari,

reunițe laolaltă,” pute

au -da o idee:
:de evoluţia activităţii sale ştiinţific
e și de împrejurările
-în cari a fost săvârşită, Documente
vii 'în cari €l apareîn întregime.ca oma şi ca geniu crea
tor. Expediată savan-.
ților și profesorilor “universitar
i din toată Europa, aceștia
“au binevoit -să-mi exprime în scris
“viile lor “mulţumiri.
cât și admiraţia “lor pentru știin
ța defunctului, și să mă
felicite pentru piosul gând ce
am avut de a fi publicat.
acele scrisori interesante. Imi
permit a socoti aceste aprobări ale forului științific
ca o dovadă de marele ra-.
iume .de care se bucură în
străinătate activitatea filolo-gică a fratelui meu.

e

i

a

d)

|

In 1940, pentru a răspunde unei
Sugestii a directorului
dela „Revue
cenzării

internationale de Sociologie“,
cu ocazia re-broșurei precedente, acee
a de a face cunoscută
intelectuale

și lumei
nespecialist
țifică a fratelui meu, am redi ă în filologie opera știin-.
jat în limba franceză o broșură cu titlul: Lazare Sainan
, le grand philologue, sa
Vie
„_“et-son Ocuvre. E o schiță
completă care pune în adevăra„ta-i lumină personalitatea
și activitatea marelui învăţat.
Din pricina vremurilor nepr
ielnice, această broşură n'a
Putut vedea lumina zilei
decât în 1946. Deși imprim
ată,
rea așteaptă totuș restabilirea
vieţii normale pentru -a
putea fi expediată în stră
inătate. |
"

-e)

„De câţiva ani lucrez la
Pun
lui universal al limbei rom erea la punct a „Dicţionaru-.
âne“, conform înțelegerii
cu fratele meu, un an
avute.
înaintea: morții sale.
Noua ediţie,
definitivă va apărea
în curând. :
1)

Infârșit,ca

„XXmintirile“
Gânsul, văa

mina:zilei. -
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o

ultimă

atenție

de față, atât
și ele astăzi,

.

față

de

de binevoitor

după' atâta

amar

Ia

memoria

lui,

de vreme,

lu-

apreciate
a

de

DE

ACE

LA

d” Abyssinie dans la saconda
Bucarest, 1892.
Limbile semiţice, Bucuraști,
" Dictionnaire
ă

1907,

-Dictionnaire
1907,

moiti€ du XVI. -e sisole Leipziz z=
1895.

-

frangais-roumain,
1914,

1921,

format
1937, 1947.

1927,

roumain-frangais,
1922,

1936,

format

.

mare, 7 ediţii : 1855,

mare,

5 ediţii : 1897,

1947,

_Dizţionar francez-român
stereotipă, 1912—19,

.

Și

și

român-francez,

ediţie

şcolară

,-

Manuels -de litt&rature francaise, en col, -avec Ionnesc
u
„Gion, cl. V, VI, VII, et VIII, 2 6ditions, 1999, 1903.
“Conferințe . . (6): 1203, 1904, 1905, 1905,-1907, 1933.
Învăţământul limbilor străine în. liceele din. Germsnia
»
Franța şi Italia. Buc. 1911.
Ă
Ce îndrumare să dăm fiilor noştri ? Buc, 19!8.
„Istoria

literaturii

franceze,

Buc.

“Romanul francez, Buc. 1921...

1920,

NR

Ia

MN

"Recenzii, Buc. 1926.
i
E
Noui Recenzii, Buc. 1929 — (Ultima sută da Recenzii
, ca
i
trebuia să constituie al 3-lea volum, au rămas în foile.
„_ toanele ziarului „Adevărul').
Manuels

de

litterature frangaiss, cl. V, VI, VII.

cl. I, II, III, deşi aprobate de
carton, faute d'editeurs.)
“Lazăr Şăineanu, Buc. 1935.
Lettres de IL. -Sainâan,
publices,
par son îrere Constantin, Buc.
Lazare Saintan, le grand philologue.
Buc, 1946.
=

(Cele

pentru

„Minister, au rămas

în

prefacees et anno: 623
- Paris, 1936.
Sa Vie et son Ceuvra

,

