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 +(Adăugiri şi îndreptări) îi: 

Hotărirea mea de a da 

i Basile Conta 

publicităţii citeva amănunte ouă "asupra vieţii lui Conta şi de a rectifica pe cele eionate, care au circulat mai “ales în ultimul timp, 'e nu. numai uri act-de- revoltă, "'ci şi de evlavie, de datoiie. P 
"“deplinirea ei. Intirzierea vine 
“nu mă credeam, îndreptăţită s 
“simbol în literatura -romină» - 

"el, care să gîndească: cîte le-a 

oate c'am întirziat prea mult cu în. 
însă: dintr'un gînd curat, Ca soră, 

  

ă scriu biografia celui devenit «un - şi hrăneam nădejdea că dintr'o zi “într'alta se poate ivi cineva mai îndemănatec, mai destoinic; mai " îndreptăţit decit mine ; că dintr'o zi într'alta se poate naşte: în ţara rominească şi' un suflet frate cu al lui, care să simtă cum a simţit gindit el. Sufletul frate nu's'a născut „însă; iar eu, ajunsă la pragul bătrineţii, nu mai am dreptul :să “aştept, nu mai am „dreptul “să primejduesc o :comoară: dă infor- - maţii, oricit de -m odestă, pe: 
numai mie.: - i 

care: întimplarea mi-a încredinţat-o 

* Ceia-ce. ştiu despre Conta, prin mine însămi;“ nu e mult: deosebirea mare de vristă pe 
" străinătate toată primă ' mea c 

de o parte, faptul 'câ'el a stat în 
opilărie, întîmplărea “că: ultimii doi ani Conta i-a: petrecut în Bucureşti, pe cind eu eram în internat “la laşi, —'iată tot atitea: pricin i” care scâd::simţitor :stocul :meu de : impresii personale. Cele mai: multe amănunte le ştiu 'dela tatăl “meu, care i-a 'supravieţuit patru ani şi care mi: le-a încredințat cu - 
pentru biografie, dela: o mătuşă a . 

scopul: hotărit să le folosesc 
noastră, cu care Conta a învă fat să cetească _kirilica, dela bătrinii “ satului Ghindăoani, pe care i-am. cercetat în 1904, :dar: mai ales .., dela sora mea Eliza, care a copilărit cu B, Conta, care i-a fost ” tovarăşa confidentă pănă la plecarea în străinătate şi care l-a în- 

. 

-* grijit dela întoarcerea în ţără 
".. “devotament de mamă. 

pănă. în ultimele momente cu un 

“Dacă mai adăugim nevoia care -m'a dus::să "cercetez mairi- - 

ț  
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cola. «Liceului» unde a învăţat, stăruința mea, de a întreba pe toți. "„ cei ce l-au cunoscut 'personal,. precum şi o întimplare neaşteptată, : întregim totălitatea” izvoarelor dela care am adunat ceia. ce va să urmeze. - crea N - | 

N „. . - l . Pa RS St . e 

Părinfii lui. — Basile Conta -s'a născut în casa bunicului de pe mamă, preotul Vasile, în _ Ghindăoani, judeţul Neamţ, . la 15 "Noembre 1846. Tatăl său avea -atunci- 20 de ani, mama de abea „+16, Vrista fragedă a părinţilor poate să fi contribuit la sănătatea. şubredă a primului filosof romin. , a Tatăl lui Conta, care s'a făcut preot în 1850, se numea Gri- gore. El se îndeletnicea, la naşterea primului copil, .cu -apricultura. şi negoțul de:vite, câ tovarăş al socrului său, om bogat şi al fraţilor săi Vasile şi Neculai. Una din moşiile, pe care ei au - “ţinut o în arendă, a' fost şi. Cristeştii.. Spirite îndrăzneţe şi foarte . întreprinzătoare, toţi trei fraţii au făcut în viaţa lor afaceri nemă. " urat de mari faţă de mijloacele lor băneşti, toţi trei au trecut în „cite mai multe rînduri, prin. avere, „fără să o poată. însă. păstra "nici unul.-Prin 1851—52 ivindu-se, un conflict între ţărani şi pro- “prietarul moşiei Ghindăoani, „un oarecare Virgolici, rudă „cu juni- „mistul cunoscut,. tatal lui Conţa,: care fusese de partea țăranilor, „părăsi pentru totdeauna casa socrului său, trecu .în Tg.-Neamj, „unde fu institutor, apoi confesor al spitalului şi în fine protopop al judeţului Neamţ.. La 1863 îl găsim preot la Bărboi în laşi, iar în 1865, protopop al județului Cahul, de unde se întoarce în laşi * „+ în: 1872. Intre 1874—1877, „preot la Sf.. Neculai. Domnesc, jar .. dela această: dată el trăeşte retras la via lui diu Bucium, unde „moare în 1886 : în vristă de 60 de ani,. fără să fi ştiut ce-i boala decit doar în ultimele luni. a Se „_.. Aşa fiind lucrurile, Basile Conta su putea trimite scrisori - din Ghindăoani. în 1963 și nici din Tg.-Neamf în 1864 1), Pă- rinţii săi erau în laşi, . bunicul se retrăsese, curind după plecarea fiicei sale unice, la Mânăstirea Neamţ, unde se călugărise şi unde. » fu găsit ucis de către fraţii săi în-ru Hristos . din „pricină că dăduse . mari daruri Mânăstirii şi-i mersese faima de om bogat, iar. alte . - „ rude nu existau. nici în Ghirdăoaui şi nici în Tg..Neamţ. . îi. - “Tatăl lui. Conta era de trup mai mult mic, cu ochii albaştri şi nas de vultur, de o putere fizică cu totul “neobişnuită, "ager,.. : sprinten şi neastimpărat. Cu o inteligenţă  străbătătoare, . deşi „ Poate .nu .atit.de complexă, cu gestul .stăpinitor şi p-ivirea pu- ternică.. Mindru de mina lui aristocratică . tot „pe atit cît şi. de » Voința lui de fier, vrednic şi aspru. Spirit răzvrătit: şi tăios. Prea : cu imultă stăpinire de sine pentru a fi! îngăduitor - cu cineva: o individualitate | vinjoasă,, care nu. admitea. jertfa... decit la. ceilalţi ! * Un voltairian, rătăcit in “țări orientale, un. “raţionalist din veagul 
| [3 Sfetou. EZĂ, broşura ; în chestiunea volumului «Opere Complecte» editat .de - 

-
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"al. XVIll-lea a întirziat cu .citeva decenii, care la toate le caută ex- plicare, iar. cînd. nu găseşte;;se răzbună _ridiculizind şi” oameni, şi. 
lucruri fără -cruţare.. : - 

felul său dea: îi, la::lovitura: nenorocirii, la. moartea. fiilor săi 
cade mototolit fără nici un strigăt |; Ateu convins, el şi-a crescut 
copiii, fără religie, a luptat în' multe rînduri contra călugărilor. şi 

Acest” caracter tare, pe. care: nimic nu l-a putut clinti din 

'a:călugărici, a scos şi:0 revistă în acest scop sub un nume. de 
împrumut — dacă riu mă-înşel, preotul lenăchescu —: şi a refuzat 
statornic, în toată. viaţa: lui, să facă; slujbe .religioase de: botez, - 

„cununie, etc. pentru 'bani. El a lăsat în mina lui „Nădejde, 
sub formă de testament, ordinul ca să fie. îrigropat. fără preoți. 
Dorinţa lui, rămasă multă vreme “necunoscută familiei, n'a. fost 

“respectată. “ 
Aceste “manifestări de ateisti iniilitarit:i s'au atribuit pe. ne-. 

dreptul lui B. Conta, după: cura tot pe nedreptul i se va fi atri- 
' Duit şi” vina altor: Contă. Figura 'reprezentativă:a unui neam duce - 
adesea în 'spate 'păcăte: pe-câre“ nui le-a “făptuit,: :Invidia” inconşti- 
'entă a mulţimii cată macar cu atita “să se . răzbune, Dela înălţi- - 

“mea dela' care B. Conta' privea 'lucririle, €l nu :putea fi un. răz- * 
boinic.'El era minte care'cuigetă, riu ibiaţ care. loveşte, : “1: 

Mi-aduc aminte, de-o: mică, întimplare. “Să fi: avut eu 7—8 
ani.. 'Mama,  câre murise“ de “mult,: ne: învățase să ne închinăm. 

"Fără să-mi, fi spus Cirieva, “eu . mă” feream 'irisă! s'o fac 'de: faţă 

“uşă: «Las'o! Las!0 Să s&_ închine și să creadă cit timp sufletul 

"“eu tata. Intr'o zi mă “prinde: «Cui:te închini tu aşa?» 'mă!' în- - 
"" itreabă el sarcastic; Eu stam . mută: Conta,:'care _tocimai intra-pe 

ei cere “aceasta ! E un păcat să despoi gindul de 'un sprijin,. 
cin 

“ari; reținut vorbele, ++ 
"Mama, căreia B. Conta i-a sămânat în totul şi ca trup, şi 

ind tu nu-i poți da altul în loc!» Fără să le fi înțăles  aturicea, 

ca .suflet,. se riumea : Mărioara. - Era' înaltă şi îndestul de voinică, “ 
i sprintenă. în mişcările.i line, cu ochi mări căprii,. senini, 

Sa ditai Fi adinei,, Vorba, dulce, “surișul , blind, - privirea 'îndu- 
” ioşată. Darul de'a cinta tot 'dela ea: l-a moştenit. Conta. Era rie- 

:spus_ de vrednică, de. harnică.-şi „de ingenioasă, . Indemănatecă şi 
.curajoasă,, lovea cu puşca în ţintă, ca „cel ; mai. bun. fintaş.. Inţe- 
leaptă cit un filozof bâtriîn.şi buhă pănă la, martir,:. viaţa. i-a. fost 

“jertfă de fiecare. clipă: şi: un chin. rieîritrerupt. A inurit în, Cahul la . - 
42 de, ani, inainte.de ivirea, boalei copilului său -cel mai iubit. Cu e A : pa reci NIN e aces ă te 

atita doară a cruţat-o şi soarta! ::  - ,,.-. ; 
je. . 

+.
 

“Tatăl lui. Conta, i fire .vinjoasă. şi „stăpinitoare, a: avut mulţi 
prieteni. şi prieteni sinceri, -Mama;.pe care . oricine, ar fi nuimit-o | 
Sfinta, ma avut nici una.!Stranie problemă' sufletească! Superiori- | 
tatea morală să fie cu. adevărat o piedică şi prieteniei şi norocului 
:pe lume? : ră | Ş 

Din aceas e. sau >ce ce , au 1] 
„dicat decit cinci: Basile, întăiul, născut; Grigore, „ultimul, amin- 

tă căsnicie s'au născut “zece copii.: dar nu. s'au 'ri- -



-3 

“-iuitase, 

a— din judeţul -Neamţ.. .. 

i strecurat totuşi un străin 
„iNstatec în ţară .şi care îndrăgostindu-se de o' fată. de, preot, Mă- „tiuca,:s'a creştinat şi 'a rămas toată viaţă pe lingă socru-său. Una din „fetele. acestuia e bunica mamei. Uh urmâş al acestuia a. mă- 

| - carezi: descrie d. Rosetii. | 
„sp Acest Toma Sctutariu, ale cărui 'turm€ numeroase vor. fi fost. 
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aa PR Au aaa zi î cântă „doi - inteligenţe extraordinare şi care” au murit în aceiaşi “săptă- 
“mînă; al şaptelea':copil,. actualul “colonel 'Chiriac Conta, şi două 
surori: Eliza, cu vre-o patru ani mai mică decit Basile, eu, cu 

„«vre-o trei ani mai mare 'decit Grigore. 
Basile Consta, ferindu-se -.să lase un bolnav mai mult::pe 

lume m'a avut nici Lin copil; Grigore a murit la 13 ani; Colo- -nelul nu are decit doar: unul: -adogtiv, -aşa 'că familia lui Conta 
”Se.poate considera :ca definitiv. stinsă.: Toţi acei care poartă nu- “mele .de Conta sînt “rude îndepărtate sau chiar străini. Singura '“utmaşă a primului filozof roimîn,. rămîne - deci. fiica mea, Ma-. 
"Yia- Ana. . 

7 

AU 
sai Bunii și străbunii -lui Conta. -— Asupra ascendenţilor, iată “amănuntele. date: de către tatăl meu: PR ae aa „Şi mama lui Conta şi tatăl acesteia, - Bunicul Vasile, . au “fost: copii 'unici. Numele lor. de familie. a rămas pierdut, tata, îl 

E EI Mama. marei e din.o. familie. de preoţi, — irei. generaţii as- cendente ale ei se pot urmări în condica, bisericii, din Ghindăoani 
mil» această familie „de' prâoţi, . deci. de Romiîni nedoşi, s'a şi anume un fiu de Han tătărăst, adus 

„uit avere mare, -a fost negustoi de scule preţioase la Brăila. Dis- cendenţi de-ai acestuia există -pare-mi-sa. Şi azi... | „Tatăl *mamei, Vasile, câre 'a: venit “picot “în Ghindăoani în „Urmă socrului său, este fiul lui Toma . Scutării, miare scutar al :Manăstirilor. Varatee şi. Agapia, om. foarte: bogat, născut: tot în dintrun neam de: păstori. 'Lirnia lui este aceia: de 

  

a gât 

n adevăr admirate şi, urmărite 'cu jind. şi cu' dor de othii visăto- pirtlui copil V. Conta, era vestit - în 'tot - ţinutul ca 0: cinstit, în- -, felept"buh sfătuitor. şi judecător" irept: : Veneau țăranii cale: de - "mai multe poşte pe jos; să:i judete: Toma” Scutariu şi să“l& dâie. Un sfat la vreme de mare cumpănă. pe, i .- Despre “Toma.; Scutariuise “spune că,, deşi 'rămas. văduv de “tînăr, cu un Singur copil, ducea-o viaţa de sfint ;. acelaş: lucru S'a spus şi despre fiul 'lui, rămas şi el văduv la naşterea întăiului '“topil, —'că era :blînd şi îngăduitor, că - vorbea puţin şi că. foarte ” arareori zimbea 1... Acest meditativ a botezat pe B. Conta dindu-i “în dar şi înțelepciunea și simţul lui de dreptate. Un “intelectual eşit din-: neamul mamei este Episcopul: Mel-



BIOGRAFIA LUI. BASILE CONTA . 5: 

hisedec. Nu .ştiu. dacă e: din linia bunicăi,;sau .din aceia a. lui, - 
Toma Scutariu. : e i 

*,... Mama este, după cum; vedem,, dintr'un: neam de oameni. 
cinstiţi pănă la scrupul, cucernici, meditativi, cu credință neclin= 
tită 'în' existenţa .unui.. bine etern--Aşa se. explică ;evlavia. „ei fără 
şovăire .într'o. casă în, care. ateismul -era. cuvîntul de. ordine, aşa, . 
se explică cucernicia vieţii sale şi sfinfenia cu care s'a resemnat, - 
la, toate jertfele. Şi totuşi -a luptat, sărăcuţă;' din. toate ,puterile 
pentru ceia ce sufletul ei socotea şi drept şi. bun! : Voința din. 

„faţă a fost :mai tare şi partea.ci pe lume n'a fost decit veşnic 
infringere!. .. -.: a 
:. Tata, cu mult mai deştept decit fraţii şi decit părinţii lui, a 

avut trei fraţi, preoţi. în “judeţul: Neamţ — dela -care n'au ramas 
urmaşi decit fete şi doi băeţi morţi în adolescenţă —'şi: două. su- 
rori, călugărite amîndouă, din copilărie. chiar, la :M-reâ: Varatec. 
El s'a născut în_satul “Bodeşti, judeţul Neamţ,: unde: tatăl :său 
Nistor, era preot. Mama lui e dintr'o familie de răzeşi din acelaş 
judeţ. Intre ascendenți şi rude laterale 'ale acestora, * familia tatei 
numără pe lacob Il Stamati, pe mitropolitul. Veniamin Costache; 
şi pe maziliţii boeri cronicari Costin. i Ra 

"Nistor Conta, alicărui tată lacob Conta a'fost tot preot şi | 
tot în Bodeşti, a avut 'şi el doi fraţi, Gheorghe şi loan, preoți, şi 

două surori călugărite din copilărie: la M-rea Agapia. Pe una din 

ele, maica Veniamina Conta, schivnică: şi cu: mare autoritate'în .. 

mănăstire a cunoscut-o şi soră-mea, Eliza. Cai ir 

lacob Conta -e fiul lui lacob Costin, fiu''de răzeş, cate'se 

căsătorise cu Ana, unica fiică a lui Neculai Conta. Tradiţia nea- 

mului spune că copiii lui lacob Costin, doi băeţi şi o fată, al căror 

nume nu-l ştia tatăl meu,. au. luat numele de. familie al mamei, : 

femee -vrednică, şi harnică, părăsind pe acel al tatălui, om prea 

em ri 

iubitor de petreceri, deşi era preot. | 

Motivarea acestui, schimb de nume pare neverosimilă, mai - 

„ales pentru .acele vremuri. Dacă însă bunicul lacob -Costin este 

în adevăr din familia. mazilită a „cronicarilor, înlăturarea unui 

“ pume ce le putea. aduce neajunsuri şi adoptarea. altuia, “cu totul 

nou şi necunoscut, - devine un. gest de prudenţă explicabilă. In 

„adevăr Neculai. Conta, tatăl „Anei — şi ea „tot copil unic! cra 

“€ in timp în fară.” venise în. capul unei colonii de -ro- 

CP ide CP olosl şi :întemeiase. satul Bodești; -Precistei- din. jud. 

Neamţ. Neculai Conta, despre . care nu ştim dacă era preot, a 

zidit pe sama lui biserica - de lemn.. ce "se vede şi astăzi şi care 

pănă acum 30 — 40 de ani era...singură în sat, biserică a cărei În 

seripţie de ridicare au - văzut-o. mulţi din cunoscuţii mei. Astăzi 

inscripția; nu... mai există. .Se poate să fie numai ascunsă sub 

tencuială. * : e. II a a a Rae 

o. scrisoare din 1912 a revizorului judeţului Neamţ, căruia iii 

erusem ieze, spune între altele: «Biserica "veche de m să:mi-o copi Ace d 
„ceruse sia "actualiente, refăcută la cimitirul “Bodeştii  Precisiei. «
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" Nu se găseşte nici. o inscripţie. Dela bătrinii sâtului am cules ur-* 
mătoarele informaţii: ci ştiu “dela părinţii lor că biserica de lemn: 

" e'zidită de Neculai Conta, cam cui 130 — 145 'ani în urmă, deci 
cam pe.la 1770— 1775». La a. 
:" Aşa dar „Ana şi tatăl ei Neculai Conta veniţi din Ardeal 

pe :la'jumătatea veacului al 18-lea sînt cei mai : vechi' Conta ' din 
Rominia. : | e - ii 
".: Cu, acestea:se închee datele pe care le:am dela tatăl meu, 

. 

asupra. familiei Conta. 
».. Intâmplarea” m'a' făcut! să-aflu : mult mai mult..In 1908 am' 
avut prilejul “să cunosc în .ministerul instrucției pe o' doamnă 
Tomirică, care .trăeşte la Paris şi al:cărei»tată - von : Conta, supus. 
alistriâc, fusese” —- zicea ea;:—! prâprictar de :inoşie. în , Rimnicul 

 Vileei. D. W: Humpel, cunoscutul 'muzicantişi om. de inimă, mi-a. 
afirmat :că 'există un „profesor uriiversităr austriac :cu numele von 

“Conta. In Praga! det:aserhene: a :trăit 'uri: profesor: cu: acelaş, nume. 
„Basile Conta:a: îniilniti:această.: familie: în Italia; “pare-mi-se în” Florenţa. In - armăța”igermană există sun:.căpităn, von: Conta în - Wiesbaden..! Actualmente '.u;:i colonel .von:: Conta, se | distinge .:în - războiul contra Ruşilor,. Re i aaa i: vân, 190G;;.cu prilejul'expoziţiei. din Bucureşti, un, dr. von (Conta, funcţionar, superior din. Wiesbaden, în trecerea,.sa, din Constanti- nopol se :dpreşte îri Bucureşti. şi, găsind .printre -portretele. oame-. „. nilor mari'romiîni: propriul său nume, :sevinterescază de familie şi aflind că eu i-aş putea da mai multe. lămuriri. ca. oricine. altul, „ îmi serie,;următoarelele' în limba germană: 

riza pa 

"de multă iremie,. 

şi mai! aleş, 

Pet e „at e i Aa iSerisoarea l-ai, i, : DEI 3 i LI a II a SIE E i mima im 477. Bubtireşii-29 Iulie 1906 „i . ; a 0 Otet Bulevard -- Ei i: e 

   

ae 

= 

. 

  

i 1: Prea onorălă Doamnă, ii i) i DR II Ira Et gala ap Sa ŞI. nuriele, mei este Conta: ŞI „cu interes lam “cercetat deja - „tă Vreme, dirimele familiei Confa în 'treciit!-un interes cu- toric.i După ctia, ce ştiu din." însemnările: : bunicului “meu, - i al „după. celeee „le-am stabilit îi Olandă, familia “Conta. este de origină, italiană, „Ea 's'a-stăbilit | a Qi cu mare 'proprie- tate, în sudul - Tyanţei : trebui, însă, „cu prilejul” luptelor! relizioase -. dih, timpul. Hugheno ilor, „să fugă, Şise dis-in. Olanda. Aci:se - găseşte, familia: ;Cphta îritre 1636 7 1668: Dă Hcol6. (ultimul oraş fu „Mestricht):, au, emigrat 7 fraţi: Cohita :* unul “spre : Gerimăhniă, altul ;.spre, Aiiştria : şi „alţii aiurea “undevă.: Dela: cel" eniigrat “în Germania se trage familia “mea, pe care o pot “'ărriări pănă la acel timp al despărțirii, celor, 7 fraţi, ba încă şi mai depaârte-:în: 

rat_. îs 

  

lazi a : ai . .î.: .: . ; - dărăpt.* Acum “ în "pare: mie căiie foărte! posibil! Iicru = ca! fami- 
Da a pe aa XR 9 a , n la dv. să fi fost : în legătură. ma! inaintE ta noastră şi. să se . “tragă din unul din acei fraţi “emigraţi. Nuriele Conta :este::un 

Ne
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.. . - ” Ă “i -. 

nume prea rar şi prea unic, ca să trebuiască să “admiţi că ar fi. 
două familii osebite. DE 

Acum că v'am explicat cum . stau lucrurile, permiteţi-mi cu. 
__bună voință, prea onorată Doamnă, să. adaug .respectuoasa ru-. 

găminte ca, pe cit este cu putinţă, să-mi daţi: lămuriri asupra. 
familiei d-v.—am auzit că sînteţi o soră a acelui. ministru filozof 
Couta. Veacuri zac desigur între familiile noastre. Timpurile 
au schimbat nefăgăduit multe” lucruri, şi religie şi concepţie se 
pot schimba, socotesc însă că şi dv. veţi găsi un interes să aflaţi 
drumul pe care familia l-a făcut. în decursul veacurilor..:Eu. cel 
puțin m'am bucurat întotdeauna, fiindcă în: viaţa unei familii . 
vechi se oglindeşte istoria universului. Poate. aveţi . însemnări, 
tradiţii orale, amintiri, din.care să-mi puteţi. împărtăşi şi locurile - 
şi», ținuturile: pe. unde a trăit familia Conta, numele şi - datele | 
naşterii, ale morţii bunicilor, străbunicilor, şi aşa: mai departe. Un 

Conta din familia mea a fost cam pe la'1770 în Praga. Se: mai 

găsesc membri barbaţi -ai familiei: Conta?. Şi unde> . A purtat 

familia dv. o pajură? Şi.cum sar putea ea descrie ? Mai îna- 

inte familia .Conta era nobilă. In timpul persecuțiilor ea a,le- 

pădat titlul de. nobleţă şi de' abea în 1825 bunicul meu a că- - 

pătat în Germania 'o reinoire-a vechei nobleţe. De. atuncea ne 
numim : noi. «von :Conta». Mai înainte, mai ales în Franţa, numele. 

“ “sună. Contant sau. .Contat (ba chiar şi Conta de). Pentru lămu- 

riri mai amănunțite vă stau gata oricind şi: permiteţi-mi rugă- 

“mintea să .binevoiţi-a mă sprijini în .cercetarea mea, printr'un - 

- răspuns binevoitor al dv. Orice comunicare. va îi pentru -mine . 

interesantă. După cum "vă “arată. alăturata cartă de vizită,: eu 

locuesc în Wiesbaden, unde sint consilier: regal prusian, deci 

4, 

funcţionar-al Statului. - A , i 

A Primiţi, etc. . Pa a 

"i : Drept răspuns eu îi comunic. cele ' ştiute- dela. tatăl meu; - 

- adăugind!: că deşi obirşia familiei, aşa cum ne-o „arată dînsul, . 

nu poate decit. să: mă măgulească, familia noastră: fiind de pe 

linia bărbătească Costin, e curat -rominească. Dr. von. Conta - 

„răspunde cu o a doua scrisoare, pe. care am pierdut-o, în care 

îmi cere numele de.botez mai îrecuente în neamul nostru, apoi 

cu o a treia pe care o traduc aici. a e 

.. Pa i IE - ” i E „- mai 

N a zi 0 Wiesbaden, 10710 1906. 
7 

-“* Mult onorată Doamnă, i, 

Am primit. cu; multă 'biicurie gentila dv. scrisoare şi "vă 

rog, mai întăiu. să. mă scuzaţi că vă: răspund de abea acum. Inte- 

resantele dv. lămuriri asupra familiei Conta se potrivesc așa de 

extraordinar încît chiar prin faptul că tradiţia familiei dv. cores- 

punde la cele, ce mi-a spus tatăl meu, se „dovedeşte o legătură 

- “îdtre: noi: Acum îimi permit Să vă aduc:şi o dovadă documentată
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trimițindu-vă o copie legalizată a unui. extract din arhiva Ora-: 
şului Maestricht, în care veţi găsi în timpul dela 1663 — 1668 de 
trei ori pe Nicolas Contan' (numele Conta în teritoriile “franceze 
e totdeauna Contan sau Contant) fundatorul familiei dv; în Ro- 
minia. Curind după 1668, familia Conta trebue să fi emigrat 
din Olanda, unde fugise din Franţa, după cum am dovezi, ca 
refugiaţi  Hughenoţi (refugies) şi după cum mi-a transmis bu: 
nicul meu; ea emigrează. în 7: ramuri îi deosebite părţi ale 
Germaniei, — Austria aparţinea pe atunci vechiului imperiu ger- 
man. Un' fiu al lui Neculai Contan, cu numele de Stefan, este 

 întemeetorul' familiei noastre în Germania la 1701. Interesant 
este că, după cum probează ultimile. două însemnări, în acelaşi 
timp cu Neculai Conta trăeşte în Maestricht şi familia Costin şi: 

„căn Romînia familia: Conta s'a aliat cu familia Costiri. Nu este 
deci exclus că, şi familia Costinilor să fi fost de asemenea re 
fugies şi să fi venit în acelaş timp în Rominia, ceia ce în vre- 

_murile mai vechi se întimpla adesea. Numele . Carol - Conta este 
des la noi. Il găsiţi şi în, Maestricht. Fratele dv. nu este.tot 
Karl? 1) Acum” v'aş fi foarte îndatorât dacă ați avea bunătatea 
să-mi trimeteţi masca lui B. Conta, răposatul dv. frate, pe care 
o aştept şi să încercaţi să lămuriţi mai departe lucrurile, între- 
prinzind - cercetări şi comunicîndu-mi-le, şi mie: Cum s'a numit 
locul în care, pe la 1700, a emigrat Neculai "Conta în Moldova, 

„la poalele Carpaţilor şi a.zidit o biserică, din ce loc venea cl şi unde a fost născut şi unde a murit, unde şi cu - cine s'a în- - surat? Dacă aţi putea afla aceste lucruri şi ştiri,. atuncea :s'ar „găsi şi alte puncte de sprjiin pentru.a urmări istoria familiei. - Mi-aţi scris: că aţi auzit. despre un Conte Conta în Italia. Aţi putea să-mi faceţi cunoscut unde trăeşte 'şi cum i-ar putea ajunge O scrisoare, sau cum i s'ar putea adresa cineva ?! După cum ve- deţi din notiţile de botez, martorii botezului crau oameni dis- tinşi, nobili, şi am găsit un Andrâe de Contant deja pe la 1637 în' Amsterdam, care a luat în căsătorie pe o:Ana Nicolas. Claes. Mai tirziu dispare - particula nobilă de. Prin această Ana Nicolas s'a întrodus numele Nicolas: ca pronume.al intemeetorului Nico- las Conta. -... „. - 
- Mă bucur foarte mult că punctul de sprijin-al raporturilor noastre sînt mai mult decit numai : probabile şi regret mult că atunci cînd am fost în Bucureşti nu v'am putut vizita personal la Oglinzi, pentru a vă comunica bogatul material „pe care-l'am ŞI Care prin scrisoare greu se poate împărtăşi. Pentru comuni- cările dv. vă sînt extraordinar . de recunoscător şi m'aş bucura foarte mult să mai pot auzi ceva despre dv. 

- „Primiţi, etc, 
, DR. VON CONTA. 

  

BB bai ce A _. : - Conta dig de Colonelul al “cărui nume Chiriac a fost luat de Dr.
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lată, mai jos, şi extractul de pe condica de' botez din oraşul - 
Maestricht, despre care pomeneşte scrisoarea. - NE 

» Nenumăratele mele ocupaţii m'au împiedecat să urmez cores-" 

pondenţa, după cum m'au împiedecat şi dela realizarea planului 

de a'mă duce la Wiesbaden să văd cu ochii documentele despre 
“care vorbeşte dr. von Conta. : - - , a 

Origina străină, oricit de îndepărtată, a lui B. Conta ne 

explică o mulţime de lucruri, în primul loc apariţia năpras- 

nică a filosofiei în mediul romînesc, absolut nepregătit, absolut 

neprielnic pentru asemenea cercetări. Dovadă că -dinsul n'a: avut 

De acri cet le Apor 

Va az La per pt Want usa | 

Maasezot d || Perie spa ferteg 
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nici ':predecesori, nici emuli, . nici urmaşi. Plăsmuirea” filosofică: .: 

cere un stadiu de propăşire mult mai înaintat decit al nostru: 
Dacă cercetâm istoria popoarelor cu mers; istoric evolutiv, cu 

evoluţie :firească, ' ferită de sguduiri, de ciocniri violente, cu civi-. 

lizaţii mai înaintate, : ciocniri care 'sdruncină “pe multă vreme 

echilibrul. social (cun sa întimplat la Romani în antichitate, la: | 

Roniini şi la: Ruşi în vremile moderne); dacă. întrebăm istoria: 

vechei Elade, a ltâliei creştine, a Franţei, a Angliei, vedem că 

filosofia 'nu apare decit dupăce literatura şi artele au, dat aproape: 

tot ce puteau da în condiţiile” existente, tot-'ce puteau produce: 

pănă “la o reînoire, o primenire sufletească. totală. Acestea, la: 

rindul lor, înfloresc la popoare organizate, în trăsături- generale, 

ci” mijloace de “aparare asigurate, cu cochesiune relativ puternică» 

înire păturile sociale, cu religie întemeiată care să satisfacă 'pri-" 

mele necesităţi metafizice. Numai atunci _se desfăşoară ' literatura: 

şi'arta. lar -cînd diusele au subţiat” mintea şi au înălțat-o, fău-? 

rind'instrumentul propriu: pentru noui' îudrumări şi noui. isbinzi, 
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cind ele au înmulțit: cuceririle sufleteşti pănă:să-se simtă nevoia - 

unei: selecţiuni, atunci”apare şi filosofia. 

- -Răzvrătire şi reculegere, - filosofia cercetează. fiece element, 

aruncă ce-i istovit, adună ce-i 'viabil,::'formind -o : nouă, sin-' 

teză! drept tâmelie noilor cuceriri în” necunoscut, Chiar în. forină 

ci eminamente constructivă, filosofia are o bază -criticistă şi des- 

tructivă. lar -vrăjmaşa pe care dinsa o atacă mai întăiu şi mai 

cu înverşunare, e religia. Ştiinţa, deşi. născută din filosofie, n'are . 

această înfăţişare “bătăioasă faţă de religie. Cercetind numai do- 

mienii ţărmurite, dinsa “poate 'sta .alături cu. orice” concepţie ge- 

nerală.. Cum s'ar': explica. această "diişmănie : a filosofiei faţă” de 

Me 
::-" Religia este 60 'creajie-a masei. Moise, Buda şi: toţi  cei- 

lalţi iîntemeetori. ai ei, nau dat decit conceptul. filosofic, virful . 

pirămidei — pentru care masa ' adunase. trupul: în decursul 'vremi- 

lori— un concept îndestul de abstract,: îndestul - de larg "ca să. îm- 

pace toate interesele, toate rivnele, care, întocmai. iinei roci erup- 

tive,: să înglobeze : toate * superstiţiile, "tradiţiile, toate fosilele su-' 

fleteşti.. De aci, - înfăţişarea: conciliantă- a” oricărei ' religii, “de aci 

eclectismul şi împreunarea de :prircipii din cele - mai contrazică- 

toare, idei din cele "mai 'disparate, porniri din cele mai "opiise.' 

1“. Filosofia; dimpotrivă, este” creaţia: : unui singur: individ — - 

cel :puţin. aşa âi;fost 'pănă acuma. " Ori “caracteristica minţii ome: 

neşti fiind -nevoiă - de unitate, ceia : ce a isbit - mintea filosofului 

cîrid :a cercetat religiile m'a; fost teismul. în "sine, existenţa: unei 

divinităţi: imanente sau în afară de. lume; şi nici! principiul me. 

“ ial “fundamental, "ci contradicţiile dintre ideile - de'amănunt; inco-. 

_hârenţele care 'se: descopăr la fiece: pas, lipsa de -logică, aş zice; 

'care caracterizează orice religie organizată, “adică adaptată la ne- 

voile marelui: număr. Lipsa de unitate logică este evidentă pentru . 

“orice minte ceva mai subţiată, elementele constitutive ale reli- 

Pa 

m
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giei” fiind. din straturi: geologice, aşa zicind, deosebite .şi cite.odată. 
chiar foarte indepărtate unele de altele. DI De 

In. lupta dintre religie şi filosofie trebue să recunoaştem .că: 
aceasta din urmă s'a arătat şi desinteresată şi de bună credinţă. 

„În țara romînească, pentru a ne întoarce la: chestia noastră, 
O. asemenea cernere a credințelor, a ereziilor, o asemenea _cioc- 
nire cu religia, avangarda cercetării filosofice, care să pregătească: apariţia sistemelor originale — a. lipsit cu totul; de aici vrăjmăşia . abraşă cu care au tăbărit asupra lui B. Conta reprezentanţii reli-. 
giei noastre, deşi dinsul nu se atinsese direct.de religie decit cu toată. menajarea. impusă de ştiinţă ; de aci faptul că opera lui Conta apare astăzi, după atitea decenii, în chiar. ochii intelecțua- 

ilor, mai mult ca un fenomen . straniu decit ca o creaţie cu care se făleşte un neam. Conta a fost impus publicului romin, de cătră străinătate ! - Ia a 
„.._* Origina străină a lui Conta ne explică şi rigiditatea cinstei lui, neclintirea simțului său de dreptate. Să nu fie aceste senti- “mente -un ecou al puritanismului “hughenot ? Şi. gindirea .lui les- nicioasă, lipsită de asprimele fatale „unei -frămintări intelectuale. . începătoare şi 'simţirea lui nuanţată şi aleasă ! Bogăția de cunoş-: tinţi, extraordinară . pentru 'o viaţă ce se termină la 36 de ani, complexitatea atît de armonizată a acelei 'minţi care cu egală Uşu- -rință cuprinde şi artă şi filosofie şi ştiinţă şi organizare. Echi- librul perfect cu care s'a. manifestat întotdeauna: şi simplicitatea cu care şi-a pus viaţa în primejdie pentru ideia pe care o so- cotea prielnică neamului. Urbanitatea lui fără seamăn, umanita- rismul larg şi toată distincţiunea firească şi toată tăria morală cu care. s'a înfăţişat Conta în - orice împrejurare! Asemenea însuşiri - presupun frecări îndelungate, repetate, preşupun un creer desvă- 

de om. . 
luit în răgaz şi: evoluat în răstimpuri mai prelungite decit o viaţă 

B. Conta e cel mai occidental dintre marii oameni ai nta- mului. rominesc, Poate că aci stă -şi explicarea faptului că a fost - mai. puţin preţuit decit-oricare altul... Decit oricare altul! Dar să se poată zice oare că B, Conta nu e una din gloriile cele mai 'curat romineşti ? — Nu, desigur nu. a Familia mamei toată de preoţi, deci ncaoş rominească, acea a mamei tatei, răzeşi din tată în fiu, acea'a bunicului, străină la. „ origină, trăeşte patru generaţii în mediul cel mai desnaţionalizator posibil,. la ţară ; şi” chiar Neculai. Conta venit «de dincolo». va fi. fost romanizat, de 'vreme ce vine în capul unei colonii romîneşti. Şi să insemnăm un lucru : familia Conta, aşa de veche şi cu atitea mij- loace de traiu lesnicios, aşa de împrăştiată: în localităţi felurite şi de oțelită .din luptele. ei. de adaptare, în decursul atitor veacuri de 
Conta cel născut în. Ghindăoani ! ..- „Am Singur om Superior, pe, . Vra-să-zică vredniciei, vinjoase-a familiei. Conta,. pentru a 

t
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fixodnică, a trebuit să i se adauge seninătatea  contemplativă. şi . 
“icucernică a preoţilor dela Ghindăoani. Răsvrătirea şi raţionalis- 
“ariul ascuţit al -celor:ce nu mai aveau astimpăr,'ca să -dee o in- 

teligență creatoare, au fost să: se topească în înţelepciunea 'şi 
“răbdarea îngăduitoare a lui moş Toma Scutariu! Moş Toma — - 
iată! străbunul sufletesc al lui: Conta. Cinste, dreptate, îngăduinţă, . 
“înţelepciune,. acesta fu Conta, “acesta fu şi “Toma : Scutariu fiul 
“de: cioban, vlăstarul paşnicului visător, care din: singurătatea lui 
"vroită: a dăruit neamului rominesc şi muzica şi -poezia : lui po- 

 piilară! ese A muce 3 poeme, Pi 
Căci trebue. să * distingem 'energia 'omului sănătos, vinjos, 

bine hrănit şi: bine înzestrat pentru luptă, de ceia ce e să numim - 
inteligenţă. Aceasta nu e, cum se crede obişnuit, viociune, vigoare, 
"putere de a înfrunta, de a: răzbate, 'nu e. lupta cit:de izbutită,. 
:“pentru satisfacerea * marilor interese sau a micilor nevoi. - Inteli- 
“genţa nu e muncă, ci 'supramuncă; nu e energie,:ci prisos de 
energie ; anume putere diferențiată, adaptată -la cercetare, -la 
creare, la: pătrunderea celor încă: nepătrunse. Inteligența nu-'e.armă 
de luptă, ea e uneltă de muncă, e făclia' care despică: 'întune-. 

-ricul şi-l dă fărimiţat viitoarelor “ generaţii. Pe -cînd. energia nedi- 

ferenţiată, sau ceia ce se zice voinţă, -putere de izbîndă, sint 

“bogății mai mult pentru folosul- îndividului ; şi inteligenţa, ' izvo- | 

rită dintr'insa dar trecută deja dintr'un stadiu mai înaintat: acel 

al: diferenţierii, este --o. avuţie socială. Aceste două “forme - de 

-anergie pot-'exista la “acelaş: individ, cele: 'mai-'de multe ori. se 

găsesc însă izolate. lată de 'ce vom “zice: oricită energie şi 'ori- 

” Cită vrednicie- va fi dovedit: familia Conta în tot trecutul ei în- - 

delungat, ea n'a dat decit o singură. inteligenţă, o singură. putere 

creatoare, pe autorul «Teoriei Ondulaţiunii Universale», şi acesta” 

'“6, romin. - Iu i : 

„1: Copilăria-şi viața de şcoală. — Despre viaţa lui. B. Conta 

“nu'e .mult de'spus, a fost aşa de scurtă! Toate actele oficiale: il 

sărată “născut în' 1845. Tatăl meu imi-a spus în mai multe rînduri, 

"Că adevăratul an e 1846. Ar fi şi neexplicabil ca un, fiu 'de_insti- 

tutor care locuia într'un, oraş cu şcoală, să, fi întirziat pănă la vrista 

'd6'9'ani, pe cînd legea şcolară de pe acea vreme statornicea limita 

de vristă la 8' ani. , SEDII 

Cei dintăi 6 ani Contă îi petrece în Ghindăoani cu părinții, 

“cu bunicul şi cu răzbunicul său.: Dinsul era un copil liniştit, spre 

Qsâbire de soră-sa, care avea. toate: apucăturile unui băiat sbur- 

dalnic.- O plăcere a lui cra să se plimbe cu-minile la spate — ţi- 

nută de meditare favorită în tot restul vieţii — prin biserică, şi se- 

„ uita îndelung la chipurile zugrăvite, şi apoi,să le- reproducă din' 

- memorie cu boiele pe care şi le pregătea el însuşi din buruene., 

„De pe. cărţile. bisericeşti . cite. îi cădeau în -mînă, copia liniile şi 

“ornamentele colorate. Vorbea puţin, cînta mult şi se ataşa mai mult 
h Ra . 

* de animale decit de alţi. copii.
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„* +  Dela 6 ani'fu dus impreună cu soră-sa şi două vere la, Mă. năstirea  Varatec, la o: mătuşă. Tovarăşele lui, unele mai mari decit "dinsul, făceau: fel-de:fel de sburdălnicii, dinsul nu le oprea, dar. | nici nu le ajuta. SR a e 
- Se vede că.viaţa la' Mănăstire nu era tocmai! ademenitoare, poate şi dorul de mama, care l-a bintuit toată viaţa ; într'o dimi-' neaţă. de. iarnă, dinsul scoală pe soră-sa, copil de.4—5 ani, şi „amindoi fug acasă. Acest gest.de a mu lăsa;pe soră-sa : singură e caracteristic. lată doi copii, din” care cel mai mare n'are 7 ani, pe o zăpadă care le ajunge pănă 'n briu, alergind să :nu-i __ prindă din -urmă:şi făcînd drumul dela Varatec la T.-Neamţ pe *jos. Ajung la vremea prinzului. Mama, plingind de groaza „celor ce sar fi putut întimpla, îi sue în pat şi le pregăteşte. de-ale :- mincării. Tata care nu 6ra acasă în momentul .sosirii; €l .care 

- Neamţ. . 

-.nu admitea încălcarea „unui ordin al său, cum află, îi. scoală. şi fără să le îngădue macar ;să minince îi: suie în trăsură şi-i duce îndărăpt. i | aa Sa a + Asemenea asprimi se vor fi repetat de mai „multe ori ;... Aşa „erau vremurile pe atunci! ..  . - i a La 1854 B.. Conta începe, şcoala “ primară. în T.-Neamf — : “exista una din anul 18521) — şi o termină în 1858 cu note foarte : - bune, după. cum | dovedeşte . atestatul eliberat, fiind clasificat al : doilea, .. ..; a A a ÎS A In Septembre '1858 trece - intern la Liceul din laşi pe. baza notelor şcoalei. din Tirgul Neamţ, deci fără concurs. Anul următor - Tămînind repetent, îşi pierde bursa şi devine extern. aaa Legenda spune că de teama asprimii cu care tatăl său avea . „să primească pierderea bursei. Conta m'a mai -dat pe acasă, ci a -Tămas rătăcind prin laşi. Faptul n'ar fi ci 'neputinţi — toate se pot pe lumea aceasta! — eu însă nu-l cred. Nu-l cred fiindcă tata: „venea: foarte des. în laşi în tot acest răstimp şi cu afaceri la Mi- tropolie, era protopop, şi ca să cerceteze pe fiica sa Eliza, copilul favorit, internă în şcoala centrală, şi pentru. altele. Cum 'să nu fi: avut: citdecît îndemriul să-şi caute băetul,.care era doar tot în oraş: “ “Insuşi âutoritarismul lui exagerat e.o prezumție în favoarea pă- „Terii mele2).  .--. EI SE AR » > Pe de altă parte registrele Liceului Naţional îl arată pe B..Conta cu următoarea, situaţie: e Deda a: 
ST 

.1858—59 clasa "1. intern cu bursă . „7. 1859—60 » 1" extern. | Se m sn 2 1860—61 7 II. extern, absent la exameniil de . Pi 0 desemm, at + ŞI rămîne repetent. pentru absenţa la desemna. |: Sia . =
 

- 

” 1) Vezi <Un jubileu» de G, G 

ae 

osmovici, directorul Şcoalei No. 1 din Tg. 
. 2) Vezi broşura: «In chestiunea: 'olumului . ete dă. V. - 

Conta, editat de C. Sfetea, 1914, : Vo amului Opere; complecte, de V, A
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RE „Pe? lîngă dovezile prin "deducție, avem mărturia unui con- temporan. d. D. Lupu, care zice. că pănă în anul 1863, şi-a -în-. văţat zilnic lecţiile.cu .B. Conta, timp de trei ani. D-sa afi rmă că 
dia ai
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acesta sta la o gazdă la. care se ducea şi,dinsul citeodată şi că 
B. Conta, era“ băct, sărac, dar nicidecum. în, mizerie, după cum 
spune legenda. ” NEI | 

- Că viaţa la gazdă nu va fi fost de invidiat— o cred! Că 
băetul acesta impresionabil nu „putea ţine piept: firii prea neîm- . 
blinzite a tatălui său, — o cred! Dar ca să; fi. fost: părăsit cu 
totul, timp de trei ani, cum zice legenda, iată ce nu..voiu admite, 
chiar de s'ar mai fabrica o mie. de scrisori pe lingă cele 8—9 de . 
pănă acuma! | E | 

„— In clasa a Iil-a, anul şcolar 1962—63, Conta -are “colegi pe 
d. Dimitrescu-laşi, pe C. Hogaş, -pe.G. Panu şi Al. Lambrior, — 
acest din 'urmă cu siguranţă mai în virstă, “înscris în şcoala pri- 
mară încă din anul înfiinţării, 18525. Ri | 

-- In :1863 Conta nu se prezintă la examen. D. Lupu" (pe atunci . 
zis Lupuşor) -spune că 'n primăvară, îngrijind de Conta, bolnav 
de febră. tifoidă la o gazdă, s'a molipsit şi el,— aşa că amindoi pierd 
examenul; iar în Septembre, cînd d-lui şi l-a trecut, Conta era 
plecat cu o trupă 'de actori în provincie, . : 

Intrarea lui Conta în -teatru-se explică foarte lesne. Ajuns 
la vîrsta cea 'mai: primejdioasă, influenţat de febra tifoidă care 
înviorează exagerat organismul cînd nu-l doboară, fără nici o „„.. supraveghere, de o frumuseţă deosebită, după cum afirmă toţi 
cîți l-au cunoscut pe atunci, bunăoară şi d. Victor Castano, lesne: 
a putut dinsul cădea în' cursa vreunei femei: Dar oare dispariţia lui. din laşi să nu fi fost pricinuită şi de -perspectivu de a intra 

__din-nou :sub supravegherea directă” a tatălui său, care tocmai se 
„ muta la Iaşi ? o , 

Din viaţa de teatru amănuntele sigure sint acelea din bio- 
grafia d-lui Rosetti-Tejcanu, date de cătră Conta însuşi. Citva timp suflor, în trupa lui Lupescu, apoi actor, dinsul traducea, improviza. 
cuplete,. era iubit şi prețuit de director ca şi de colegi. Viaţa de „teatru şi-a petrecut-o în Roman. Ă „Im 1864——65 şi toţi anii următori pănă la. 1868, Conta este -: elev regulat la : liceul Naţional din laşi. Se distinge la discipli: rele unde se cere cap: la Matematică, . Istorie, Ştiinţi, Filosofie. " Cunoscutul publicist d. A.. Naum, care îi era şi profesor, spune că bătea războiu cu profesorul de limba latină. Poate că profe- „ Sorul, de latină, să fi purtat războiu cu dînsul... Se întîmplă şi de acestea ! o i - DR 

„_ “Toate vacanţiile pănă la plecarea în: străinătate, deci patru ani, Conta şi le-petrece în oraşul Cahul unde tatul său era: pro- topop,'nu la un sat din ocel judeţ după cum afirmă d. Livianu. „Tot aşa se înşală d-lui cînd spune: «Conta ajuns bolnav în Basarabia, se întrema ca şi. cum sar fi vindecat de boala sa». Vacanţiile petrecute de B. Conta la Cahul sînt. patru, nu două, între anii 1865—69, iar boala lui de piept începe în Octombre 1871... 
. : 2 băi . N. . , . Ri .. 

  

„et - iu Vezi “Un. jubileu “de G. i et i - _Tirgnl Neamţ.; a » Cosmovici, directorul Şcoalei „No. 1..din



  
Conta în 1869—Bruxelles
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„In aceste vacanţii Conta; rămâs cu patima teatrului, orga- nizează şi joacă teatru de societate. Tot repertoriul acelor vremuri îi trece prin miîni :.. Alecsandri, Millo, C. Negruzzi. Dinsul eră şi: regisorul şi actorul de forţă. Juca pe Ce. Chiriţa, pe Baba: Hircă,. - pe Pălimarul' din «Florin şi Florica», ect. Cinta frumos, improviza . cuplete de actualitate, le. făcea şi muzică. O melodie drăguță a lui, pe care şi-o aminteşte soră-mea, am scris-o şi am dat-o d-lui Humpel. O dramă originală, care avea să se joace în Cahul, a rămas în păstrarea colegului C. Ressu. Cine va fi găsit:0? O alia, tradusă, spune soră-mea, printre anii 1876—77, trebue să fie în cartoanele Teatrului Naţional din laşi. | - “ lată două poezioare din timpul cînd era licean, păstrate în- tr'un carnet vechiu : o a 

Madrigal - 
“ 

Aurora blondă din patu-i de flori a 
In zadar ridică fruntea-i radioasă, - Sa 
Luna se ascunde în: zadar prin nori 
Ca “să se arăte şi mai graţioasă. . 

„In zadar zefirul varsă "n timp de noapte . 
Răpitoru-i cîntec, cînd. prin frunze-aleargă : 
Ale tale grajii le-a 'ntrecut pe toate 
Căci surisu-ţi, face cit natura întreagă. - 

Suvenire (fragment) 

“In a mea viaţă tristă, fură citeva momânte . o... ae 
. Ce la carul fericirii înjugate 'mă purtau. 

” Palpită inima''n mine de transport, de dulci turmente, :: 
Ce pe albia speranţei adormit mă legănau. : a 

In 1864 Conta urmează clasul de violoncel la Conservator. 
In. 1866 Conta, care după spusa d-lni loan Demetriu, actual- „mente pensionar 1) -se afla într'o zi în sala de .recepţii a corului. 

metropolitan — nu ne spune dacă era sau nu -corist — improvi- 
zează, după cererea diriguitorului, citeva versuri pentru imnul pre- 
gătit în cinstea Prințului Carol. Se _ 

Muzica era deja făcută de cătră profesorul Burada, aşa că 
greutatea improvizatorului era. dublă. . - 

1) Vezi «Universul» din 18 |2 1914. -
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„+ Dacă nu găsim profunzime de idei şi nici. imagini noui în 
"versurile reproduse, să nu uităm 'că avem de-a face” cu un băet 
tinăr de tot, că sîntem în vremea cînd Alecsandri, regele. poeziei, 

„nu producea nici el. cu mult mai ales decit atita şi că totul se 
"petrece în perioada' cînd limba e înbăcsită de neologisme. 

- Ca pe-un soare de mărire 
Națiunea te-aşteptat 

"- So. conduci mai cu grăbire 
Cătră scopul luminat. * .-: a ' 

Carol, prinţ de viţă mare, 
= 5» “Fă iar mindri pe Romini. 

- „5 Să nu stea în desperare 
, „Tot privind la cei străini. - 

- Tirania ce ne strînge 
_. Jugul” care-l suferim 
"Şi dezastrul ce ne 'ncinge 

| Fă ca să nu-l mai simţi.  - 

„1“ Carol, „prinţ de. viţă mare, | | .- 
a. - etc. i i S 

. - af A i 7 

„> Conta a avut nu numai glas, dar şi un talent muzical re- marcabil. Minuia cu 'mare destoinicie. vioara, punea la piano tot ce auzea, iar în 1877 a compus un marş eroic pe câre-l dădu lui “G. Scheletti să-l'scrie pentru. orchestră.şi care a rămas. pierdut în - » x hirtiile acestuia, a . 
„„* De-aci gîndul lui Conta ca eu să-mi fac 6 carieră cu mmu- 

Ă zica —— aceasta i-a fost dorinţa —dela cunoaşterea propriului său . 
; 0” talent. Şi nu se 'nşelase; după spusa d-lui W. Humpel, care nu - 
„vera om să se mulţumească. cu puţin, talentul meu pentru muzică - a * fost, cu. adevărat rar. Cind am: început eu . clavirul, Conta, care ţinea să supravegheze el însuşi: cultura mea muzicală, îmi, SI fixă . orele de exercițiu între 10—12. Era totdeauna acasă în vremea „aceasta. Cit timp. cintâm, dinsul: seria. De multe. ori imi cerea anumite bucăţi. «Lucrez “mai. bine cu. muzică», zicea dinsul, «deşi la compoziţiile de: Bach, Haydn, etc. mi-e peste putinţă să mă izolez de cele auzite». Cind an âjuns, 'după trei ani de clavir, Să atac întăile sonate de: Beethowen, dinsul încîntat de' progresele . -mele, mi. le comandă într'o ediţie franceză şi mi le înmînă cu tot . ceremonialul. unui. dar. preţios. N'am apucat să le. cînt cu “el însă: e în “ursul secundar şi îui: plasată în internatul doamnei 

Dar-am. anticipat cu zece ani. Să ne “întoarcem îndărăpt. In 1868 Conta trece bacalaureatul şi se înscrie la: facul- tatea de drept din laşi, facultate pe care avea s'o ilustreze 'ca =
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... profegor peste patru ani. Erâ pedagog la Liceul Naţional, impreună 
“cu colegul de clasă şi prietenul D. Cota. i a 

. Anul” următor el obţine, prin Octombre, dela societatea. : 
«Pogor-Fâtu» din laşi, o bursă pentru studiarea - comerţului la 
Anvers. - Di aa 

Bursa îi fusese. acordată pe trei ani. In August 1871, deci 
după doi ani în loc de trei; Conta ia: diploma de capacitate cu 
foarte mare distincţie, clasat al doilea, numai fiindcă în calitate - 
de străin nu i se putea acorda bursa de călătorie în Europa,—cu . 
gindul şi cu nădejdea ca să-i rămiîe anul al treilea pentru studiile 
sale favorite. Societatea care-l. trimesese, înterpretind insă într'un 

“ chip” strimt, ca să nu zicem meschin, regulamentul, îi: suprimă 
bursa imediat, deşi Conta avea dreptul la ea încă pe un an. 
Această lovitură nu va fi contribuit cu puţin la boala lui! -. 

Diploma de capacitate o obţine Conta : în 1871 ; în: Octom-! 
bre precedent, luase candidatura în drept la Bruxelles. Dacă 
adăugim la munca pe care o reprezintă -acestea, studiul limbilor 
străine, germana, engleza, precum 'şi încercarea de a urma li- 
terele — între hirtiile lui Conta am . găsit citeva rinduri - dela Ti- 
berghien cu titlul «mon Cher. €lăve» — ne dăm seama: cum din 

“acest exces de muncă sănătatea lui a trebuit în mod fatal să iasă: 
- stărămată, e E Sai 

| In 1870 Conta, care pănă atunci fusese în două rînduri pre- 
şedintele societăţii studenţeşti din “Bruxelles, se face remarcat în 
intrunirile: «Internaționalei». Această distincţie dovedeşte că dinsul 

întreținea. legături de aptoape cu studenţii, ceia ce reprezintă încă 
o cheltuială de energie. -. n - : i a 

Cind i se.suprimă bursa, în Septembre: 1871, Conta „se 
duce în Gand,'.-unde viaţa e mai eftină, ca să-şi pregătească | 

"- doctorătul, trăind deocamdată din banii” pentru întoarcerea în 
țară. Luna următoare însă, întăile simptome de ftizie se arată - 
şi” doctorii îl trimit 'la Pisa. Conta îşi trece totuşi doctoratul la 
Bruxelles . în' lulie următor, în August se intoarce la Cahul; 
unde pledează de citeva ori, iar în Octombre, acelaş an, se sta-. 

bileşte în laşi. In Noembre, printr'un oncurs strălucit, 'obține . 

catedra-de drept civil la Universitate. Toate acestea se întimplă 
- în 1872, | DO _ Stii 

"O văd şi-acum sosirea lui Conta în Cahul. Dînsul mă - cu- 

noscuse în ultimele vacanțe petrecute în ţară, eu îl vedeam pentru-. 

- prima oară. Era: într'o seară de vară. Căldura copleşitoare -şi aş-. 
. teptarea neliniştită le simt încă. Tata, care se dusese Ja laşi să-l aducă, 
“se cobori cel dintăiu din trăsură şi adresîndu-se cătră noi: «lată-l, 

vi l-am adus». .Nalt, slab, ras cu totul, cu părul blond, puţin buclat, . 
- şi în- toată făptura lui. ceva aşa de străin şi aşa de altfel decit la 

ceilalţi oameni!' -:. . | E e Si 
+ Deşi boala se manifestase: de 'un an aproape, -dinsul 'era' 

vesel: cînta ori. fluera şi era vorbareţ şi bun cu noi copiii şi bun ” 

cu toată lumea.  -. . . E i 

” „Copilăria şi viaţa de student ale lui. Conta sînt caracțeri-
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zate prin porniri foarte osebite, dacă _ nu chiar protivnice. . Pe 
_ deoparte reveria, contemplarea, apropierea de natură, respectarea 

mersului” firesc al lucrurilor, duioşia pentru -tot ce ţine de 'pă- 
mintul unde a crescut, nostalgia pentru tot ce i-a inconjurat: co- 
pilăria, . dorul de tot ce lasă în urmă. Ele îl fac să se izoleze 
de ceilalţi copii, de zgomot, de mulţime, spre a-şi -putea urma 

“firul tihnit al gîndirii ori dorul biruitor «de-acasă». O manifes- 
„tare de felul acesta este trebuinţa lui de muzică. Cînd n'o are 
din afară, cîntă ori flueră el. Şi niciodată nu-i veselă muzica 
lui! Tot de această pornire ţine şi iubirea lui pentru poezia :po- 

" pulară, pe care o culege cu dragoste între 1865—69 în Basa- 
rabia. Colecţia de poezii populare care se publică în operele com- 

- plecte ale.lui Eminescu, e făcută în mare parte, dacă nu chiar. 
în întregime, de cătră Conta şi trimeasă aceluia -din Gand în, 
“1871 prin dr. Fătu. O altă manifestare de aceiaşi natură -este în- 
demhul pe care-l dă, mai tirziu, lui Creangă, căci doar întreaga 

- operă a prozatorului din. Humuleşti a trecut..mai-întăiu. prin _mi- 
-- nile. lui Conta. mn 

Altă “pornire tot atit de imperioasă, tot atit de stăpinitoare, 
este nesaţiul său de culiură: muzică, ştiinţă, literatură, teatru, îi- 
losofie, arte plastice, organizare, totul il interesează, -totul îl în- 

". deamnă, totul îl farmecă. Pe lingă limbile franceză, italiană şi ! 
engleză pe care le vorbea bine — cele două din urmă învăţate 
numai în.cei trei ani de străinătate — pe lingă germana pe care 
o poseda îndeajuns, el înţălegea flamanda şi se încumeta să ci- 
tească în toate limbile romanice. Era un cunoscător în artele: 

- plastice — graţie vieţii în ţări flamande - şi în Italia — cum poate 
n'a fost altul în ţară pe vremea lui, iar belşugul de cunoştinţi în 
ştiinţă, literatură, îndemănarea lui de: orientare. în fiece disciplină, 
făceau admiraţia. tuturor “cunoscuţilor săi. Şi să nu uităm că spe- 
caialitate lui erau dreptul şi comerţul! | 
„„_. Acest nesaţiu de cultură i-a fost scutul: de apărare. Tinăr, 
fără supraveghere, căzut în cursă la virsta de IGrani, fără nici un 
“îndrumător spre bine, Conta se ridică de-asupra tuturor îndem- 
-nurilor, a tuturor ispitelor, se ridică întărit, oţelit, sub îmboldirea 
unică a dorinţii lui de a învăţa. Nici în copilărie n'au putut pune 
stăpînire pe dînsul pasiunile, atit erau de puternice stăpînirea de' 
sine şi trebuinţa de a gîndi. 
„... .! Exactitatea, conştiinciozitatea, desăvirşirea cu care dinsul fă-: 
ea.totul, sînt încă de remarcat. Că niciodată n:a.lucrat. dinsul din- "vanitate, ci din sentimentul datoriei şi din plăcerea de a gîndi, „ avem dovadă şi'n faptul că -pe cînd la laşi m'a fost întăiul, deşiar fi putut fi, in Anvers, unde era pe seama altora, a fost cel din- tăiu în amindoi anii. Cit de cinstit îşi respecta. el obligaţia luată faţă de, societatea ce-l trimisese, se vede şi din. mulţimea caetelor, cuprinzind cursurile şcoalei de comerţ (Economie. politică, drept maritim, drept comercial, etc., etc.) toate legate, scrise cu ordine ŞI co îngrijire neînchipuită, cu tablă de materie, cu paginajie, cu titluri şi subtitluri, — adevărate volume | -
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. Parte din aceste caete sint la «Academia Romină», parte 
la mine. , a o 

De asemenea a rămas dela dinsul o colecţie de hirtii folo- 
site ca material didactic (trate, facturi, hirtii de expediţie, etc.) Le 
păstra Conta ca o amintire, sau mai curind ca material de imitat - 
în şcolile romineşti ? Această colecţie, cu atit mai prețioasă cu cit 

“a trecut peste: dinsa o jumătate de veac, se va încredința poate 
şcoalei de comerţ gr. Il din laşi, şcoală întemeiată de Conta ministru, 
ca o despăgubire dată oraşului care-şi putuse permite luxul să 
trimeată un filosof să înveţe: ştiinţa schimbului. Sa 

Din viaţa de liceu a lui Conta să semnalăm şi întăiul 
său succes de filosof. Cind era în ultima clasă profesorul -ti- 
tular de filosofie, un oarecare Lates, dacă nu mă . 'nşel,” se 
imbolnăveşte şi lasă pe Conta, elevul său cel mai distins, ca 
suplinitor. , a a 

lată cum se exprimă d. hRosetti-Tejcanu, asupra acestei 
întimplări : | Nae e a 

„«Vechii colegi ai lui Conta n'au uitat acea faimoasă con- - 
ferinţă în- care el schiţa în linii mari sistemul quasi-spencerian pe 

" care avea să-l expue după zece ani: evoluţia universală ondoli- . 
formă a plantelor, .a animalelor, a omului, a societăţilor, a pămin- 
tului, a lumilor, totul din propriul 'său avut, fără să cunoască 
nici de-aproape, nici de departe, pe, maiştrii evoluţionismului 
modern. Dealmintrelea în: anul 1867 Spencer nu era tradus în 
franţuzeşte, iar Conta nu învaţă. englezeşte decit. la Anvers, în 
1870—71»: ea St - a 

Conta în căminul său.—Dela reintoarcerea din străinătate în 

1872 şi pănă la stabilirea în Bucureşti, Conta a locuit fără între- . 

rupere cu ai lui, Un altul, şi încă dintre fiii cei. mai duioşi, sar - 
fi mulţumit să contribue - băneşte la întreţinerea familiei şi atit. ; 

“ Dinsul s'a strîmtorat pentruca toţi să-şi aibă binele cit îl îngăduia 

situaţia lui materială, A ţinut în. Sviţera pentru studiul medicinei 

“pe sora lui Eliza, a plătit pensionul — şi pe vremea aceia _inter- 

natul la Humpel: însemna 1400—1500 lei pe an — pentru mine,: 
a plătit solvenţia fratelui din şoala militară, a , 

După masa de seară Conta stătea de vorbă cu ai iui pănă 
ce” putea să-şi reia scrisul: întreba -de nevoile fiecăruia, de chipul 

cum îşi petrecuse.ziua, făcea politică cu tatăl său, .cetea pentru 

el' şi pentru soră:mea gazete şi reviste — şi cum: cetea ! Cu ce 

desăvirşire ! Multe din cunoştinţele de cultură “generală, dar mai. 

ales setea mea de studiu le datoresc numai acestor ore bine- 

“ cuvintate, | ! , e | 

Intr'o zi mă găseşte cu o broşurică «Moş Nichifor Coţcarul». “- 

Se uită lung la mine, apoi mi-o ia din mină, fără minie, dar ho- 

“tărit: «Asta.nu. e pentru tine. Am să-ți dau eu altceva anume 

pentru fetițe». Şi de atuncea avea grijă să comaride cărţi şi pentru 

noi copiii: din biblioteca lui Riureanu, mai tirziu cărţi franceze. 

cu teatru, poveşti, poezii de şcoală, etc.. - -
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Ne "'ntreba_citeodată : «dar bine voi, copii, n'aveţi nevoe.de 
bani ?». Şi ne da totdeauna cu mult mai mult decit ceream. —_ 
"La via din Bucium a stat Conta o vacanţie- mare. Cetea toată 
Ziua sub un stejar bătrin' din fundul viei. Stejarul, care număra 
citeva sute de ani, sta singur singurel, pe muchea dealului, în 
"mijlocul unei. întinderi de pajişte. Din umbra lui nepătrunsă, o 
privelişte minunată : orizonturi largi, depărtări pierdute “prin care 
de. abia zăreai, pitulate şi. convirşitor micşurate, laşul cu sateliții , 
lui de tirguleţe şi de sate. Numai .cu acest stejar, simbolic în mă- 
reţia lui stingheră,. şi-a înfrățit “singurătatea singuratecul ' cuge- * 
tător romin... : - i Ia , si 
„» B: Conta. despre care marele Hasdeu spunea că a fost” 
«cel mai fermecător om pe care l-a dat neamul rominesc», cra 
nalt, cu părul aproape blond şi ochii aproape negri, cu faţa de 
albeaţa sidefului, spre. osebire de alți ftisici care au paliditatea 
fildeşului, cu barba foarte. neagră, buzele foarte roşii şi : dinţii 
foârte albi. Dicţia îi era clară, distinctă, muzicală, glasul .sim- 

“ patic, deşi cam slab, înfăţişarea de o simplicitate şi de o natu- 
raleță pe care le scoteau în. relief: în chip neaşteptat, = eleganța . 

„finutei şi a mişcărilor, : distincţia şi îngrijirea neîntrecută a per- 
„„ soanei lui. Cu un spirit de ordine: extraordinar, gospodărioara 

- “lui proprie — două odăi spaţioase — era intotdeauna “în cea mai 
„perfectă “stare. Lui Conta nu-i lipsea niciodată * nimic şi nimic 

nu se făcea în ultimul moment: toate erau chibzuite şi pregătite cu mult -înainte. Nimic nu ţinea sub chec. Eu, 'care pănă la în- - „" trarea în internat, aveam slujba . să şterg colburile dupăce is- . - „prăvea . servitoarea ' de grijit; mă întirziam adesea printre lucră-. 
rile lui, printre cărţi şi manuscripte.: O mulţime de hărtiuţi mici, 
cu fel-de-fel de însemnări —-cu cugetări, planuri de lucru, ' etc. — mişunau pe biurou şi'n saltarele lui. Ce sau făcut toate ? Cine - le-a folosit? a aa d ce 

» Odată găsind două caete frumos: legate, unul început, altul - “nou, mi l-am luat mie pe acesta cu cea.mai deplină seninătate de * conştiinţă. Cind dînsul: mă întrebă: «eu l-ani luat, zic, îmi trebue: „să copiez întrinsul poezii frumoasas,..  . . :" aa o _« — Daa? Apoi bine... dacă-ţi” trebue... şi încă pentru poezii. + frumoase...» CN i ÎN 
„Şi atit i-a fost cu apărarea proprietăţii lui. pa Altădată, ce să-mi vie în 'minte ? Să usuce flori în cărţile lui, „mult, mai mari şi mai groase decit ale mele. Cind bagă de seamă, dinsul, cu bunătate : „„«nu, asta nu se -poate. Tu îmi strici cărţile.  - „Uite îţi dau cu una anume»,-şi subliniind cu. stăruinţă ultima vorbă, ca: şi cum ar fi vrut să-mi spună ceva cu aceasta, îmi „? dărui un dicţionar gros, . .. i! a a Intr'o zi primeşte Conta, chiar în. vremea prinzului, o .scri- „soare dela Panu din Bruxelles. Ce scrisoare, un adevărat volum! 12 coale pline. Eu mă întrebam cu nedumerire : «Ce .poate avea de spus un Om. care scrie: 12 coale 2» lar adouazi, pe. cind: îmi tăc am slujba, găsind Scrisoarea - deschisă pe biurou; m'apuc s'6 - 
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cetesc. Nu mi se spusese. că lucrul nu e îngăduit, nu: se ivise 
ucă prilejul. ” a . IP 

Nam înţeles o boabă din scrisoare, .am reţinut însă un 
pasaj: «Dragă Conta, să mă erţi că nu ţi-am făcut comisionul. 
N'am fost la iubita ta fiindcă i-am pierdut adresa. Trimete-mi-o cu 
cea dintâi scrisoare.» . A a Se 

Cînd tatăl meu, puţin timp după aceia, stăruia să primeașcă 
o partidă ce i se oferea—la noi toate se discutau în faţa tuturor — 
şi dinsul. zicea: «Nu mă însor niciodată, nu vreau să las un: 
bolnav mai mult pe lume, iar dacă m'aş însura, tot pe dinsa 

"aş lua-o»... , a 
— Cum? să aduci o străină... - . Sa 
Eu zimbeam cu înţeles, ştiam şi eu că acea. «insa» era | 

din Belgia... Re : e - 
O persoână pe care Conta a admirat-o foarte mult a fost 

d-na dr. Sacara. Poate că şi pentru frumuseţa ei, dar -mai ales 
pentru maturitatea inteligenţei şi felul ei- de-a-fi «om». Dinsul - 
avea groază de femeile care păstrează naivitatea şi. fasoanele: de 
fetică de 15 ani pănă tirziu. El vroia ca femeia să -nu fie păpuşă, . 
ci om, şi: zicea "că pentru a nu rămiînea- ridicolă ea trebue să. 
îmbătrinească şi intelectualiceşte şi moralicește întocmai -ca şi . 
bărbaţii. lacă dece era veşnic nedumerit de dragostea lui Eminescu. - 
pentru Veronica Micle. Poate să fi intrat pentru -ceva în această - 
nedumetire şi repulzia de a trada şi consideraţia pentru Stefan - 
Micle, care a fost, pare-se, un 'om foarţe: respectabil. ÎN 

” Fapte că cel întăiu care s'a gindit să înființeze in Rominia 

şcoale secundare pentru fete, şcoale adică de pregătire pentru intrarea. 

în Universitate, a fost Conta, şi aceasta încă din 1881, cînd nici 

* un Stat din.Europa riu îndrăznise încă să o facă. . | Si 
Conta, care era mai totdeauna. îmbrăcat: în negru, ba a: 

purtat. citva. timp şi” nişte butoni cu. cap de' mort, avea o prefe- - 
rinţă. pentru culoarea albastră. Mobile, lucruri mărunte, -chiar 

“ geamurile -odăii lui de culcare. 'erâu toate: albastre. O atmosferă - 
“calmă, o linişte. răcoritoare, o îndepărtare de restul lumii, stăpineau 

nu-l mai slăbeau, — dr. Tausig, Panu, V.- Bejan, Tassu veneau: şi 

de cite mâi multe ori pe zi— dinsul era nevoit să lucreze pănă la 

3—4 noaptea. Aşa fiind, se: scula - relativ tirziu.. Nu apărea între 

noi decit-pe la 10!/„—ll, cînd i se orindueau camerile, “dar. 

oricînd apărea, “dinsul 'era în. ţinuta. cea mai îngrijită, ca şi cum - 

ar fi fost pe punctul să iasă în oraş. Atita respect de sine însuşi, 

atita. consideraţie: pentru ceilalţi, inditerent. cine” ar îi ei, iată 

o însuşire care nu - poate. fi decit” moştenire. din strămoşi occi-, 

dentali... - o p Aa . 

ia a Conta era relativ puternic, vînjos; Ca student practicase multe 

| porturi. Un lucru cu care se fălea diînsul, era că ştia să înoate 

i pe spate, ceia ce este, pare-se, o culme în , specialitate, lată 

O'dece se mulțumea drept armă, cu un box pe. care-l purta. veşnic 
| d pa buzunar. „Nimic nu-i putea inspira. teamă decit perspectiva de 

căminul lui. Deşi “eşea foarte - puţin, din pricina musafirilor care”
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? | . Ne . „a pune mina.pe o broască. De această idiosincrazie ridea el 
foarte adesea. | 

Dormea cu toate uşile descuiate, ceia ce de altfel era obi- 
ceiul casei. Tatăl meu, care avea un auz extraordinar de ascuţit 
şi care veşnic era în căutarea unui prilej să-şi descarce forța lui 
quasi-herculiană, ar fi fost încîntat să-l viziteze niscaiva rău- 
făcători. a: 

Intr'o noapte pe la 3—4 un oarecare Cantacuzino-Başotă, 
derbedeu descendent de-al lui Gorciacoff, se întroduse neauzit, 
graţie galoşilor pe care-i purta drept orice încălțăminte, drept în 
camera de culcare a lui Conta. Cind acesta se. deşteptă, — dormea 
foarte uşor, — Cantacuzino ceru cițiva lei, sub pretextul că n'are 
cu ce-şi plăti camera la otel. Conta nu-l dădu pe mina . poliţiei, 

„ dar de-atunci prinse să-şi încuie uşile. 
Arareori l-am văzut pe Conta nerăbdător şi niciodată violent. 

Veşnic: lin, veşnic egal, veşnic bun. Ce dominare 'asupra nervilor! Ce odihnă stăpinitoare în toată firea lui! Deşi ' eram încă un copil, mă izbea contrastul dintre neastimpărul. împrăştiat şi impe- rativ al tatălui meu, şi calmul conceritrat, îngăduitor şi veşnic stăpin 
_al fratelui meu. 

Intr'o zi Conta veni în .sofragerie. cu o carte în mină, li- . niştit ca totdeauna, dar la o oră la care nu venea altădată. — „ «Du-te.şi spune servitoarei să astupe soba din biurou că s'a aprins». Şi s'a aşezat să cetească mai departe. Sgomotul şi vinzoleala celor ce au stins soba nu l-au făcut să-şi ridice ochii de pe ' carte nici o minută,.. | | | Ă . Altădată eram la masă. Mare tărăboiu în stradă. Tata, „_soră-mea, . îraţii, toţi la fereastră. B. Conta ridică ochii de pe jurnal — avea răul obiceiu să-şi cetească gazetele în vreme ce .. minca — ca să mă întrebe, - mai mult prin semne, ce se întimplase. “Eu, suggestionată: probabil de liniştea lui şi luînd zimbetul cu care „+. răspunsese tăcerii mele, drept aprobare pentru lipsa mea de curiozi- -- tate, nu m'am clintit din loc. Dacă tatăl meu nu S'ar fi însărcinat - cu dela sine îmboldire, să povestească cele. ce văzuse, Conta nu le-ar fi aflat niciodată! A IE : 
":- Un fel de stăpinire nu numai asupra lui şi a: mediului, ci „asupra momentului, -a. actualități, un echilibru veşnic. stabil, o “selectare a manifestărilor sufleteşti numai în virtutea însemnătăţii „>. şi a' valorei lor morale —iată o forţă caracteristică a lui. Conta şi „+ pe care,:eu una, n'am mai întilnit-o la nime. 

î
 “Conta era de principiul că'pănă la proba contrară fiecare are „* dreptul. să: fie: socotit 'om - detreabă. Increzător, binevoitor şi gata - „Să 'servească pe. oricine, “Tatălui său, — romîn „curat în privinţa „aceasta, — bănuitor şi sceptic, îi trebuiau . dovezi nenumărate ca » “să;inceteze de'a; considera -pe 'fiecine, şi asta chiar dela început, drept. un hoţ. De:aci--discuţii nenumărate; Cind B. Corita cădea. victima” vreuinuia dintre necinstiţii care mişunau pe atuncea, cum „mişună şi astăzi, tata jubila.! Şi apoi dă-i|! Discuţie, morală, formule sentenţioase |... Conta, care pănă la proba evidentă, apăra cunos-
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cuţii cu atita căldură, de parcă ti erau toți măcar îraţi de cruce; 
. încheia cu atita: 'eei, de-acum ştiu cu cine am de-aface și nu mai 
„Vreau să aud de trăeşte ori nu».  : ” [i 

Aceasta i-a fost singura urmă de luptă contra invidioşilor 
și a duşmanilor: uitarea, ignorarea! De:aceia a şi fost doborit!,.. 

„O singură vorbă mai aspră am auzit. dela dinsul: «nu in= 
țeleg cum pot fi oameni care să iu se simfească: să: nu ştie cit 
pot minca şi pănă -cind pot '.bea.>—Dojana. era la adresa lui 
Creangă. ' E e 

| Și acest om pe care, deşi modest în totielul său de a: fi, 
nu-l intimida nime şi nimic nu-l surprindea—atit părea de pre- 
gătit In tot momentul pentru toate!— acest om pe care nu-l in- 
teresau - decit manifestările selecţionate de simţul "său artistic, 
de preocuparile lui filosofice, de rafinarea excesivă la 'care-l a- 
duseseră şi boală şi cultura, .acest om, deopotrivă de egat cu 

"toţi oamenii care veneau în atingere cu el, și mai de sus şi mai 
pe 'jos, cra de o. bunătate fără samăn. Un îel de risipă condam- 

“nab iă chiar!: Cheltuia tot! se cheltuia el însuși nu numai pen- 
tru ai lui, dar pentru oricine ar fi avut nevoe de ajutor. A în- 
(reținut mai mulți ani. pe sama lui — mi-a spus-o marele Cara- 
giale—pe doi nepoți de-ai acestuia, şi pe un băet sărac din ju-- 
deţul Iaşi. Scria statute pentru fel de-fel de societăţi, traducea ar- 
ticole şi piese de teatru pentru prieteni de-ai prietenilor, pentru 

„cunoscuţi de-ai cunoscuţilor săi. Cine nu s'a folosit, cine n'a 
abuzat de bunătatea lui ?... [/am văzut ' chiar invâţind: cum se 
rostește, odată franțuzește, altădată italienește, pe Pr. lenăchescu, 
un prieten al tatălui său, “care avea să cetească de Paşti E- 
vanghelia în aceste limbi. a a 

Conta era un advocat de mina întăi, dar un advocat sui 
generis; nu pleda decit pentru cauzele drepte. Onorariile rămt- 
neau. clteodată. numai. pe hirtie. Niciodată m'a reclamat in contra 
clientului de rea credință ! Sint la noi şi acum hirtii şi iscăli- 

"turi care dovedesc restanţe de plată dela clienți. Nici tatăl meu 
n'a vrut să facă uz de ele. Cind un om se urcă la atari inălţimi 
“sufleteşti, un Singur omagiu i se puate aduce: să-i respecţi vo-. 
inţa întru totul! Şi nu era slăbiciune bunătatea lui Conta, ci bel- 
şug sufletesc. dărnicie, risipă, ingăduinţă largă pentru veșnicile 

- netrebnicii şi păcătoşii omenești! Care-i credinciosul care să se 
măsoare în virtuţi creştine cu acestateu hulit de biserică?. Care-i spi- 
ritualistul, care să se măsoare în cinste, in' cumpătare, în traiu 
demn și util tuturora, în jertia de: sine, în idealism intrun cu- 

„vint, cu. acest scrupulos reprezentant al materialismului ştiinţific ? 

- Prietenii şi admiratorii lui Couta.—In laşi Conta a locuit 
mai intăiu intr'o' casă din strada Hotinului, cu o grădină nesfir- 
şită, dar cu o intrare fără multă aparență. Anul următor sa 
mutat in: strada Cişmeaua Păcurari. Nu ştiu „numerele caselor, 

„dar le recunosc, deşi grădinile au dispărut şi păreţii s'au tupilat. 
„.-. După aceia In strada Anastasie Panu, în nişte case ale Statului, 

3
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"care se închiriau la licitaţie, -iar în :1879 în Sărărie, casele Co- 
lumb, apartamentul de sus. La 1881 Conta se stabileşte în Bu- 

„ curești, mai intăiu la otel Capşa, 'într'o: cameră din etajul I, apoi 
“ în strada Stella No. 6, unde se stinge. : i 
Să Amintirile. mele personale! sint mai ales: din - ultimile două 
locuinţi din laşi. “Odată mutat la București, eu nu l-am văzut 
„pe B. Conta decit în-sicriu. | " . 

Pănă la 1879 Conta a trăit retras. Eşea foarte puțin, iar 
în zilele cind. avea curs la Universitate, sau intrunire la Junii. 

"nea, nici nu primea pe nimeni. In schimb în celelalte zile, de- 
la zece dimineaţa şi pănă seara tirziu, era la el un du-te-vino 
“neintrerupt. : Cei pe care i-am. văzut mai des în casa lui, erau: 

„.. Tasu, Pogor, Panu, Lambrior, V. Gheorghian, Caragiale, Naum, 
-Hogaş, avucaţii Pandele Zamfirescu, Bejan, Gr. Macri, Roiu, îra- 
“ţii Şendrea,. artistul. C. Stahi, profesorii C. Cobălcescu, Dimitres= 
cu-Iaşi. Culianu, M. Pompiliu, .Dospinescu, Beldiceanu, I. Ne- 
gruzzi, Creangă, Eminescu, general. Dabija, şi 'n genere toată 

„Junimea atară de corilcii : d-nii P."P. Carp, Maiorescu şi 'Alec- sandri., Di N e ” Mi Creangă care era prieten cu tatul lui Conta, de pe vremea „cind se găseau amindoi. la 'biserica Bărboi, „marele mîncău* cum „ti ziceau prietenii nejunimişti, sosea foarte adesea în preajma - prinzului : să. jie sigur că găseşte și.pe tată şi pe fiu! ! pal, C. Vasilică, am venit şi eu cu prostii de-ale mele, să vezi şi mătăluță ce scofală-i de ele“. Şi 'ndată 'adăoga: __m«Poi eu am nimerit-o ca prostu... las ca vin altădată“. “Pană ce Conta zicea: „Lasă, Domnule Creangă, stăm mai întăiu la „Masă şi după acea cetimi“, „ŞI aşa'se facea, - i „...“ Poate că ajutorul lui Conta să se îi redus 'la ortografie şi * punctuație; poate. să fi fost numai indemn ; dar “fapt e că tot ce “Creangă. a - cetit În Junimea: a trecut mai întăi pe la Conta. 'A- cest lucru, mi. l-au. afirmat și tatăl meu și sora mca şi Pr. Enă- - chescu. a | i ! „... Dar în 1881, cind Conta fu nevoit să se' retragă din minis- ter. din pricina protestelor impotriva proectului sau de lege, cine îăcuse mai. mult tărăboiu ? Cine 'alergase mai pătimaș prin toate ungherele ca Ss'adune iscălituri ? —Creangă | Şi totuși. de îndată ce allă că-B. Conta e în laşi, avu. curajul! să se. "'nființeze—tot "în preajma mesei. Mai blajin ca oricind, cu aceiaşi căutătură “ unsuroasă care. sirâula umihnța: — „Bine ai venit sănătoşel c, c, „ Vasilică !* şi-şi ireca minile respectuos, respectuos... | Conta la poltit la masă, dari-a vorbit foarte puţin. Sora „Mea, revoltată, pe cind ui petrecea la eşire, i-a zis-o de-adrepuul: „Uite, Domnule Creangă. după cele ce ai făcut, parcă. n'ai mai avea ce căuta pe la nos. i: - i Şi așa s'a isprăvit prietenia .cea. mare... Pictorul Veruzi. venea la orice oră,—Conta - dăduse ordin să nu-l supere nimeni, și lua din garderoba acestuia tot'ce-i tre= buia. ' Pentru dinsul Conta a plătit in nenumărate rinduri—o
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„Spunea călră tatăl meu, cind începu a-l plictisi lucrul —și abo- 
: namentul. la. restaurant Şi. hainele la croitor. După spusa. mare- 

lui Caragiale, Veruzi nu era singur care făcea Imprumuturi a 
„fonds et întcre!s perdus dela. Conta, :mai erau: prozători, poeți, 
compozitori, politiciani; şi alții... - 

„ Cu Eminescu prietenia a ..rămas. mult mai ceremonioasă. 
Mi aduc bine. aminte de marele nostru „poet, . „cum “l-am! văzut 
întâia. dată.. Mau izbit pletele lui negre, prea unsurgase, după 
„părerea noastră a. copiilor, șuba enormă cu guler de vulpe, Și 0- 
-<hii lui grozav de negri. 

„După,.plecarea poetului, unul. din copii vom fi avut o pur: 
“tare ireverenţioasă, nu ştiu: „Ce înseamnă asta, copii.? . Se 
poate ? Dar ştiţi..voi cine e: acesta ? 'Țineţi. minte : „acesta „este 
“Eminescu, -cel mai mare poet. romin ! ME | 

„Şi, asta. se petrecea pe vremea reizălităţii nediscutate a 
„ui Alecsandri, prin 1875—76, cind despre, Eminescu nu. credea 
.nimene : mare -lucru, nici macar poetul insuşi, 

Grozavă -priețenie .a îost cu Panu, sora mea. era şi ea pri- 
„etenă, cu: nevasta dintăi a. lui Panu. . Odată pe, cînd! se vorbea 
“An casă. despre dinșii, eu de. colo ne 'ntrebată : „în. locul matale, 
cu n'aş primi în casă pe Panu: „prea. seamănă a. :cîne "care 
muşcă pe la spate“. 

. Apreciare :de. Copil... : 
In „Amintiri dela Jainimea“ Panu : îşi. face 0 plăcere! să 

„abunde în. erori asupra lui Conta. Spune bunăoară. .că ' acesta 
se pregătea de concurs-prin.1874, cînd se întorsese din. străină... 

tate; că -la această dață „locuia. in Sărărie ; că la „Junimea“ a 
intrat tirziu de tot, prin 1879— 801); .că prin. 1874- 75 i-a ce- 

in Tut lui:. Panu un: volum de „Spencer „despre care: 3, "auzise încă“, 

iar doi ani. după aceia—băgaţi de „seamă, vă -rog, „nuanța,! II — 
- dinsul: a scris.etc. etc. %). . 

Conta .a.îost numit ia Universitate. în 1875 decretul există 
„Şi. la noi—a locuit în Sărărie intre 1879—1881,. a intrat la Ju: 
“nimea“ în 1873— după o scrisoare -din 1915 a d- lui..lacob 'Ne- 
gruzzi adresată mie—şi a publicat întăia sa scriere filosofică în 
1875.. In privinţa . legăturii cu „teoria lui. Spencer, pasajul lui 

„Panu trebue, coniruntat. cu acel-al lui. Rosetti Tescanu.. Şi Tes- 
„.canu şi Panu au fost prieteni. dezai. lui Conia; nu poate unul fi 
“bănuit de. parţialitate, mai, mult decit celalt... 

„Vechii colegi ai lui Conta.n'au uitai acea faimoasă. con- 
ferinţă in. care el schiţa în linii mari „sistemul quasi- spencerian 
„pe care avea să-l expue după zece ani: evoluția universală on- 
.dolitormă a plantelor, -a, animalelor, a omului, .. a societăţilor, a 
„pămîntului, a -lumilor, totu . „din propriul. său avut, fără să ca 
inoască nici de aproape uici de departe pe. maiștri îi evoluționis- 

„ amutluri modern. De- altmintrelea în. 1867 Spencer, nu era tradus 

1) Vezi pagina 133, vol. IL. 
: 2). Vezi pagina 182, acelaşi volum.
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1870—7i6, e 
„Amintiri „din. Juniniea“ nu . este o' lucrare. .istorică, ci una 

„ literară, iar literatura, după definiţia lui: Emile Zola, pare.mi-se, 
definiţie admisă și de'G. “Pânu, este:' „adevărul trecut prin 

"prisma personalităţii scriitorului“, adecă 'raza de lumină deviată 
.,:Şi alterată potrivit însuşirilor prismei, sau, faptul obiectiv deviat? | 

„ şi'alleral potrivit '“Insuşirilor intelectuale. și. morale ale scriito- 
„ului, a 
RR „.."'Scena dela-Buch in care! Conta ar fi exclamat: „mă, Ve= 
.„Tuzi, tu nu ştii cit aş 'da eu să fi zis cuvintul care l-ai zis tu“, 
"scenă cu'care “Panu vrea să arăte câ:și Conta ar fi avut ceva 
„„.de invidiat dela Panu și 'Veruzi, anume spiritul, —mie una imi 

- «Spune. cu totul:altăceva. 'Nu mai, vorbim de cazul cind vorba 
lui Conta ar fi fost o ironie... Stii E 
_.„ Că nu va fi fost de duh "Conta, tot cee cu putință ! Nu le-o 
îi avut omul pe toate |" Dar noi, familia, nu Ştim să fi invidiat 
Conta ceva pe lumea aceasta : “nici mărire, nici avuţie, oricum, 
mai reale 'decit' spiritul lui Panu... Sau poate că Panu prin spi- 

“rit înțelegea-'pe cel practic... 
lată cum îmi explic eu scena dela Buch. Conta era :om „. delicat, subțire, EL ajuta. pe Veruzi.. Temindu-se . să nu-l jig- 

„„„ nească, să nu-l: umilească, căula să-l ridice: în proprii lui ochi, 
—că doai atita avea şi bie- tul Veruzi! 

exagerind valoarea vorbelor de duh, 

Cum. ar fi dus Conta modestia pănă acolo, ca să nu :şi simtă ... superioritatea asupra lui :Panu şi Veruzi ? . 
Cind Panu s'a intors din străinătate, —unde fusese trimis de a Maiorescu, "amănunțul trebuește! reținut, „ind că-şi are'im- -portanţa lui,—n'avea 'nici o carieră; * Conta; 'ministru în cabine: e 

„tul lui loan "Brătianu, ii încredință direcţia unei gazete din laşi. „_-“Se ?nţelege că daca-i: dădea fondurile, avea săii fixeze şi direc- „tiva, Ei bine, scrisoarea trimeasă pentru -stâtornicirea : politicei ;.. de. urmat, Panu... a dat-o ziarului „Timpul“, 'iar'lui Conta, la 

  

„izbucnirea scandalului, pe tema acestei scrisori, i-a spus că Emi- nescu “iar fi „turat:o“: din palton într-o noapte, 'etc. Conta:a .cre- - “ Zut şi “a' răcit prietenia cu: Eminescu. 

i 
Să dus.la Marcuţa' sa-l vadă. Toată vremea nu spunea decit a- „.. Ut4 »ticălosul de Panu m'a stricat cu Conta. * Auzi ? -Să îvreu 

Cind acesta a inebunit; puțină 'vreme mai tirziu, .V. “Tasu 

„scrisori; din: palton...: M'a Stricat cu Conia, ticălosul de Panu 1* 
ai 

„Acestea toate! IE ştiu 'dela V. Tasu... a - Foarte strinsă prietenie era şi cu dr. Taussig; ceia ce dovedeş- ui, te, odată mai mult, că lupta lui “Conta impotriva impămintenirii E- vreilor în massă, nu era dusăpe tema urii de rasă, nici acea a deose.- birii de religie, ci pe convingerea obiectivă, că Evreii, cu psihologia lor specială, datorită desigur umilinţei la care au; fost. supuşi atitea veacuri, cu tendința lor de a 'se;:solidariza între dinşii.şi numai între dinșii, cu numărul lor copleșitor iaţi de populaţia băști-
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nașă, sint o primejdie pentru ţara romincască. Dovadă, pirghia' 
pe care le-o'intinde în redactarea pe care o dă dinsul articol.7 | 
din Constituţie,. pirghie menită a asigura şi asimilarea lor însă, | 
nu. numai incetăţenirea în mare număr,. cum ar voi-0 dinșii ! | 

Intre. hirtiile rămase dela Conta găsim un proect de redac- . 
tare a art. 7.  Atragem atenţia asupra. punctulii c.din condiţiu- ” 
nile care dau dreptul la impămintenire. 

De altiel cu 30—40 de ani în urmă, nu cred să ă existat în' 
Rominia ura de rasă. Evreii erau primiţi în toate casele, rela. _ 
ţiile sociale şi chiar căsătoriile, intre Evrei şi. Rominj, erau lu-.: 
cruri indestul de obișnuite; „dovadă atitea familii romineşti, foarte . 
onorabile, care se trag din Evrei. trecuţi la creştinism. 

Tatăl lui Conta, anţişemit din instinct, vedea cu ochi răi 
şi: prietenia cu Taussig şi îngrijirea medicală. :pe care. acesta o.. 
dădea citeodată fiu-su. , 

Cind B. Conta se. afirmă ca antisemit, Taussig, în numele - 
corhunităţii evreeşti. din . laşi, îi oferi: 100.000 lei, ca să lipseas- 
că,—boala îi oferea prilejul,—dela Cameră. Conta, fără să se întu- 
rie ; „socoteam:că mă cunoşti; ia-ţi banii şi, să nu-mi vorbești 
niciodată despre această. Incercare, dacă vrei să te mai consider. 
<a prieten“. | 
o „Eşti un prost 1 sbieră Taussig „In loc să iei banii 

şi să te duci să-ți cauţi de sănătate, te arunci „Singur la peire. 
Şi pentru cine ? Pentru nişte dobitoci care nici pe tine nu te . 
ştiu: preţui. nici nu știu. deşpre ce-i vorba |“ ! 

- :Dr. Taussig a oferit:bani soru-mea, apoi tatălui meu, nu- 
mai. să găsească ei-mijlocul de:a opri pe Conta dela ședințe. 
Refuzul soru-mea a: fost ceva mai sgomotos, iar. “al. tatălui, meu, : 

brutal de tot.. Dr. Taussig nu s'a lasat pare:se, bătut. Piofitind 

de faptul că -B. Conta nu: știa incă despre incercările - cu ceilalți, | 

care la rindul lor nu cunoşteau propunerea făcută difect, Şi 'con-, 

tinua să-l! primească - în 'cașă, :i-a. administrat nişte : inbalaţii așa! 

de hazardate, încît i-a provocat. o: hemoptizie- una cu moartea. A, 

cum. Conta, "trebuia. să lipsească, dela Cameră | ŞI. „totuşi, na 

sit... | 

Hp facul-a intenţional dr. Taussig ? Eu. nu “cred; tata meu 0. 

ea. 
cred Un prieten şi: sincer: şi. “demn a fost V. “Tasu. La” moște- : 

giitorii acestuia se :;găsesc. parte din volumele de: care .B. Conta; 

se slujea la cursul “de Drept Civil, oterite,de Conta însuși. După, 

spusa. acestuia, Tasu era -pe. atit. de: savant pe cit, de modest 

Şi: de cinstit. 
„.. : Despre prietenia afectuoasă a marelui Ioan Brătianu, eu nu 

pot şti mare lucru... Ea s'a. manifestat. după strămutărea - la Bu-, 

"zureşti.. O Scrisoare, răvăşită. printre hirtiile de afaceri, prin care 

este invitat la Florica, semnată de cătră toţi membrii familiei, | 

dovedeşte. cu -:prisosinţă şi „dragoste, şi stimă neţărmurită. Pe: 

marele om,de Stat.J-am.. văzut în lași de două.ori în casa: lui- 

Conta. Anecdota asupra stabilirii raporturilor € dintre “dinşii, eaw 

zii - IE IE fie i Di ntz. CI A î
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tentică,'o ştiu dela tatăl: meu.- - Cind marele loan Brătianu--şi ce 
însemna puterea: lui pe acea vreme ?!—a"trimis” vorbă lui Conta 
că dorește să-l cunoască, acesta a : răspuns simplu: „mă simt 
foarte fericit... Locuesc' strada cutare, numărul cutare“... 

'Şi marele Brătianu. a venit strada "cutare, numărul cu- 
tare..... Si n a '* Pe cînd era în Bucureşti, Conta scrie odată cam următoa- 
rele: „Brătiânu' şi cu mine, ne prezintă la un concurs: el cu 
merele creţeşti din Muntenia, eu cu cele domihești din Moldova. 
Juriul, d-na” Brătianu cu copiii şi ceilalți membri ai marelui par. : 
fid (aceasta era cenumirea familiei sullâteşti.a' ilustrului barbat, : 
în ea intra şi-Conta) se întrunește Duminica viitoare la Florica. 
Vezi de-mi 'trimete -tot ce-i mai-bun ; e vorba doar. de “cinstea 
-Moldoveiă, e au Pe Prietenii care au dat lui Conta ultimul sprijin sufletesc, ul: 
timele servicii şi ultimele mingieri, care au contibuit— deşi in proporţii osebite: și deci cu rezultate foarte inegale—la: cristali- - zarea amintirii lui, au fost: d-nii Dimitrie: Rosetti-Tescanu şi Va- - sile Livianu. ' Intre dinşii s'au impărțit-de cătră tatăl meu şi bi- „blioteca—din 'gindul pios ca volumele să nu se irosească prin= : tre librari— şi manuscriptele. Cel dintăiu a luat 'tot ce se referea la filosofie, cel de-al doilea, tot. ce privea dreptul.  Amindoi își luaseră obligaţia de a publica opera inedită a dispărutului. 

| D. Rosetti, odată -apărută ediţia franceză, a înapoiat: fami-. liei manuscriptele (A/etafizica și Primele principii cure alcă- tiesc lumea). Eu, în numele 'ei, le-am . dăruit Academiei ro= mine. Un manuscript Origine des Especes, în limba franceză, precum şi scrisorile lui Conta cătră-d.: Rosetti au fost mistuite - de incendiul eâre a: distrus conacul din Tescani, în ziua de 7 la-: nuarie 1907... : E , „Domnului Livianu, că nu s'a ținut::de cuvint şi n'a publi- cat lucrările de drept, nu-i putem face'o vină: “O fi avut omulb nevoile 'și necazurile lui! -Dar căa păstrat manuscriptele, chiar. după ce ajunsese la convingerea că nu va îace nimic, că are- iuzat să le restitue familiei, care, orice: star zice, avea singură dreptul de' proprietate, zădărnicind astfel orice incercare de ada. publicului scrierile lui Conta în Vremea -cind ele aveau şi o va= loare de noutate '-— pentru âcest pacat eu nu-l voiu ierta nici odată şi nu-l-va erta 'nime! o o aa „In: mai“'multe rinduri i-am oferit să suport toate cheltuelile- publicaţiunilor pe care le ar fi putut face.: l-am oferit, pentru: o-: rinduirea materialului, munca tinărului Tasu, un licențiat strălu- cit al Facultăţii din București, fiul prietenului .V. Tasu, apoi a- cea a lui G: Kernbach; D. Livianu avea numai să supravegheze și să călăuzească... : - RE : E „+ ÎN 1906, Academia Roimină 1) reprezentată prin energia d-lui. Dimitrie A. Sturza, la care apelasem eu în: disperare, obține de- n II - A . .. „i i . Da 
1) Vezi scrisoarea de donaţie. din fruntea mâănuscriptelor de filosofie,
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la d, Livianu citeva volume adnotate, citeva însemnări de drept, 
citeva caete de studii de-ale lui Conra student și citeva scrisori 
adresate acestuia cu prilejul publicării volumului „Teoria Fata- 
lismului“. | _ 

Aceasta este donaţia- pentru care i se aduc d. Livianu mul- 
țumiii într'o ședință publică din 1906. | 

Dat-a d. Livianu tot ce a primit în 1882? 

Nu. afirm nimic, întreb! - a 

O scrisoare a d-lui Livianu, din 1890—o am la dispoziţia 
oricui—spune: „în afară de manuscriplul de Metafizică, eu na 

mai am nimic din scrierile filosofice, căci împrumutînd operele 

pe care le posedam, am rămas fără dinsele“, i 

D,. Livianu imprumuta... manuscripte !! e 

La atita nesocotință cu ce puteam riposta? Cu violența. 

legei ?  Primejdia pentru manuscripte devenia cu atit mai mare, 

O ultima incercare să reintru în posesiunea materialului în- 

credinţat d-lui Livianu, am făcut-o în chiar iarna aceasta. lată 

ce-mi răspunde fiul al doilea, d. Virgil Livianu, în numele tată- 

lui său. E . 

„Tatăl meu nu mai posedă dela B. Coma decit scrisorile 

personale ce acesta i-2 adresat, care sint proprietatea excluzivă 

a lui. “Toate, dar absolut toate manuscriptele, precum şi tot ce- 

ia ce mai puseda dela B. Conta, 'le-a depus, precum bine ştiţi 

(„acest accent de impacienţă e nostim !) “ia Academia -Romină, 

dela care posedă și scrisoare de mvlțumire şi primire“, 

Şcrisuarea e datată din 25 Martie 1915. Luăm act de dinsa 

şi deci şi de declaraţia că familia Livianu nu mai are nimic dela 

Conta. a a 

Donaţia Livianu se iace în 1906. . 

Academia, vorbesc de Academia Romină, pune. tot acest 

“ material neorinduit la dispoziția publicului, deşi nu-l înregistrea- 

ză decit în 1913—dla intervenirea mea. - - 

Ramas-a intactă donația lui Livianu, așa cită.a fost ? 

Nu afirm nimic, întrebi! 

ară de noroc în viaţă, şi după moarte Conta tot fără de 

noroc | , , 

in afară de d. Rosetti-Tescanu, al cărui nume îl rostesc cu 

cea mai mare evlavie, în afară de d. Livianu, de abia ciţiva ti- 

neri care să cerceteze opera lui ; d-nii Rădulescu-Pogoneanu, 

dr, Zosin, dr. Gusti, Cuşalţeanu, Bălănescu, N. Săveanu, V. Scra-: 

ba, TT. Brăileanu şi redactorii „Cuntemporanului*. lar editurile, fă- 

cute în scopul excluziv al speculei, tot cu oameni fără nici. o pregă- 

tire în specialitate şi fără nici un respect pentru munca pe care nu 

o pricepeaul!  Şaraga din laşi a scos 25.000 lei cu o ediție po-. 

pulară—poate vulgară vroia să-i zică—plină de erori. Un spe- 

culant de amintiri a vindut 5000 exemplare a 3 lei, dintr'o_ bro- 

şurică pe care, din precauţie, n'a depus-o în librării, C. Sfetea 

din lucureşti, desiace o biografie îfalşă intr un volum intitulat 

fara rost „Opere Complecte de V. Conta“.
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După moârtea tatălui meu, cind, prin renunțarea fraților, am rămas singura moştenitoare a dispăruţilor, redactorii : ;,Con- temporanului“ „admiratori ai lui Conta“, au stăruit să cedez lui Ig. Haimann, editor. din București, publicarea operei filosofice com-=: plecte, în limba romină, - Aveam 21 de ani. 'Coiitractul l-au fă. cui „admiratorii lui Conta“, 'eu am iscălit. Am dat 'lui' Haimann textul din „Convorbiri“ al „Teoriei Ondulaţiunii“, şi pe acel al „Teoriei Fatalismului“, acesta din urmă controlat după ediţia iranceză și cu o seric de “notițe în apendice, după adnotările i4- Cute de cătră Conta pe un volum îrancez. La ace] text "lucra: sem citeva luni. Nu l-am mai văzut! 
Haimann ţinea insă ca publicarea să inceapă cu operele i- - nedite. : D, Rosșeti, cu drept cuvini, vroia ca acestea să “apară mai întăiu în limba franceză. Din această pricină Haimann na vroit să mai publice, „admiratorii“ făcuseră un contract “prin care : cu nu-l puteam sili şi pe care nul puteam rezilia, şi astfel am stat toți cu minile legate pănă 'la implinirea 'celor zece. ani dela moartea autorului, Adouazi, Şaraga îşi aducea in piaţă ediţia lui. 

- „Un singur punct luminos în acest traiu fără de noroa al lui Conta! Prietenia cu d. Rosetii-Tescanu. Cu o duioşie de irate, cu o admiraţie .pe care numai mentalitatea sănătoasă a an- tichității a ingăduit-o, d. Roseti a tradus în franțuzeşte şi apu- blicat în editura F, Alcan din Paris, doua volume : Bazele Afe:: Zafizicei şi Teoria: Ondulațiunei. La cel din urmă a- obținut o prefață de Biichuer Și a: scris 0 biografie, după datele lui Livianu, Pentru dragostea-i admirativă, pentru munca lui evlavioasa, d; Rosetti-Tescanu nu poate fi răsplătit decit cu recunoştinţa între- Sului neam Tominesc. 
a „O Legendă, — Pe „ce se intemeiază legenda că B. Conta a trăit în mizerie ? In discutarea ei sint de deosebit trei puncte :: 1) Cind s'a putut petrece faptul ; ” ” ” 2) Cărei cauze s'ar datori ; 

3) Care Sint dovezile pe care se sprijină | afirmarea .că a existat. 

Zul avea loc: vorbim, doar de un Om, care a jucat. şi un, rol Politic în ţara rominească | i Ra a Dela 1$46 —58 Conta trăește- în casa părintească. Tata], 
său e institutor, protopop, agricultor, negustor de cai. de -Tasă. 
In asemenea &ospodărie, ce să caute mizeria ? | | ! 

| Dela 18641—71, elev, apoi pedagog la acelaș liceu, studenț. 
in străinătate, trăind in Văzul tuturora din banii părinților-sau ai. 
ursei. .: : : . ie i Dela 1872—1882 Conta €: profesor la Universitate, (advocat. 

de mina întăi, deputat, ministru, merâbru la Casaţie. . . ..-.. . 
In toţi anii arătaţi Conta își are viața asigurată : Sarac -e.: 

ună, în mizerie, alta. Rămin anii din 1859—1864 și dela :1871_— 
1872. Din acest răstimp iată ce ştim pozitiv. |
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Matricolele Liceului 'din Iaşi, după. cum: am aratat. și mai : 
sus, îl. înfăţişează ca elev până la 1863.. Pentru ultimii.jrei ani,... 
avem mărturia colegului de clasă şi: de bancă, d.:D. Lupu, cu . 
care-şi -învăţa zilnic lecţiunile, copil cu părinţi chiaburi şi .care . 
se ingrijeau de aproape de fiul lor, că. „V. Conta stătea la o 
gazdă şi deşi băel sarac,-nut era în mizerie“. . Si 

In 1863 Conta e în teatru, suflor şi actor, ciştigind. 57-lei : 
pe lună. o Ia Ra 

*  Vra să zică viaţa. cu adevărat .grea e din primăvara lui. 
1863 pănă în Septembrie 1861, cind.se reintoarce la Liceu. - , 

Dar dacă scotocim an cu an, lună cu lună, zi cu zi, viaţa . 
tuturor oamenilor noştri de vază, la ciţi n'am găsi momente a- - 
-semănătoare ? E a a e 

Recunosc, o săptămină de lipsă ajunge omului să moarăl.. 
Dar şi un an sau doi dintr'o.viaţă de. 36, nu - indreptăţeşte.ior- | 
mula comodă și nedreaplă în generalitatea ei: „a trăitin mizerie“, ,. 
şi nu indreptâţeşte ca o nesocotință din copilărie, ori a cui arfi.. 
„ca, să slujească la caracterizarea vieţii întregi a omului harnic, 
vrednic şi demn, care a fost dinsul. Căci asemenea formulă ge- 

neralizatoare e o insultă pentru cine n'a fost nici infirm, nici i-- 

diot, nici leneș, nici injosit, nici vicios! Nu trăim doar în ţări 

unde pentru muncă cinstită să nu mai existe -loc. Şi. e. salba- 

tecă ironia soartei, ca acest om, scrupulos şi cumpataţ,.. mindru... 

de cinstea şi neatirnarea lui, de. chibzuiala şi cumpănirea lui, ; 

care a asigurat cu cariere pe toți frații lui, pentruca nici unul. 

să nu fie silit a cere sprijin.cuiva,--și "n această privință i s'a. 

respectat dorinţa cu sfințeniel—ca acest. om, zic, să inspire . 

posterităţii compătimire, numai - din greșala unuia sau altuia... 

In Septembrie 1871, cindi se suprimă bursa, Conta se sta;; 

bileşte in Gand, unde viața e mai. eftină şi unde trăeşte deocam- , 

dată gin banii pentru intoarcerea în țară. . Iși pregăteşte docto- ; 

ratul în drept. In Octombrie incep simptomele ftiziei. Doctorii. 

AL trimit la Pisa. Aciil aste e Livianu şi-l . împrumută cu .: 

i “sosirea celor ceruți iamiliei. -. | , 

pan Bară dent care rămine fără parale nu e o întimplare, toc-. 

mai nouă, dovadă prosperarea „Munţilor de pietate“ şi rău a îă-; 

cut d. Livianu că a dat. ajutorului său asemenea proporții... 

Intr'o scrisoare a d sale cătră soră-mea, d, Livianu întreabă: 

dacă suma de 500 galbeni pe care Conta a primit-o in Pisa, pe 

Cind era student, era dela tatăl său, sau dela vre-o rudă“. , 

- Răspunsul a 'fost că era dela tata. Si la f 

Vra sa zică d. Livianu ştie că B. Conta a, primit dela îa:; 

milie 500 galbeni și că numai pănă la 'sosirea acestora a avut, 

insa de care: vorbeşte: în: biografie. E Ia 

loc ARE altei cum ar fi putut Conta să stea o iarnă în Pisa,, 

să se 'ntoarcă în vară la Bruxelles; pentru doctorat, şi să. vie în. 

:țară. numai cu ajutorul d-lui Livianu, care şi d-sa nu era. pe, â-, 

tunci decit tot student. 

De ce Conia a plecat din Gand inainte dea avea .banii
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trebuitori ? Poate din teama ca boala să nu se Inăsprească în clima umedă a Belgiei. ' Poate pentrucă cerind .bani: pentru călătorie, trebuiă să spue adevărul, -anume că e bolnav, lucru pe care. l-a făina? pănă la intoarcerea în țară. Poate fiindcă știa : Pe mama pe 'moarte; 
Repet: rău a făcut d. Livianu că a pus bazele legendei care învălue numele lui Conta. 
Şi ce lesne a prins această legendă ! * Bogaţii au imbrăţişat-o fiindcă dinșii nu concep să se poată trăi lesnicios şi demn, fără bani mulţi... mulţi... "Necinstiţii,. ca să li se erte matrapazlicurile... Au admis-o rivalii, ca să-și simtă macar această superioritate asupra lui, aceia că nu ştiu ce-i ne- voia.. Au admis-o prietenii, ca să-l compătimească şi să-l iu- bească mai mult... 

a 'B. Conta a trăit greu ?—Ca cei. mulţi... Bogaţii din naș- tere şi oamenii cu noroc şi escrocii Indemânalici sint incă o. mică minoritate pe lume. „A trăit insă cinstit Şi demn,—cum nu fac mulţi! 
- In fața sărăciei materiale a lui Conta, de ce nu .se pune şi această bogăţie morală ?. 

„ Rezultatele văzute ale acestei legende sint deocamdată două : -* 1) Compătimirea publicului romin și convingerea lui că dacă a exclamat: odată sau de două ori: „bietul Conta [« Și-a Plătit pe de-a *ntregul datoria față de dinsul, Pentru tot belșu- gul de daruri fireşti, pentru toate virtuțile cetățenești, excepţionale in țara moravurilor orientale, citeva dramuri de milă... Nu vine Scump... -. ” 
DI , -2) Insinuările perfide ale Evreilor, Tămaşi dușmanii lui neim- Păcaţi, care încearcă să explice lupta dusă de Conta în chestiunea art. 7 din Constituţie ca o contrazicere de neințeles puţin de incoherenţă. Aceste insinuări, care se repetă de mai multe decenii, S'au. cristalizat însfirşit,. prin condeiul celui mai autorizat intelectual evreu din țară, intro afirmare. precisă : „Creerul lui Conta se va fi resimţit de mizeria în care dinsul a trăit... așa ne putem explica ideile lui... etc... Dr. Zosin care e un “psihiatru distins, ar face bine. să întreprindă acest Studiuc,,,, Viaţa de. mizerie nu putea să aibă ființă decit în două i. 

poteze: a 
” a) sărăcia părinţilor, 

„b) egoismul exagerat a] tatălui său. , “1 2:"Cea dintăi cade dela sine, am Văzut că tatăl lui Conta nu 
-€ra om sarac. D-nii Livianu. și Tescanu nici nu Susţin, după 

Cit ştiu, decit pe 'a doua.. 
Că tatăl lui Conta nu va fi fost un părinte duios și devo- 

tat, se poate.. Toată atitudinea -lui B, Conta însă, față de. tatăl 
său, nu dovedeşte decit afecţiune. S'ar putea să nu fi păstrat 
NICL un resentimenț împotriva aceluia care se iăcuse vinovat de 
2 

1) Vezi nOpinia“ din laşi, No. din 17 Noembrie 1913.
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ruinarea sănătăţii lui ?. Să-și fi stăpinit Conta pănă întratita a. 
cel resentiment  Purtarea lui-să nu fi însemnat afecţiune,. ci 
generozitate, uitare, eriare? Dar atunci cu atit mai virtos “Sin-. 
tem noi datori să ertăm ! . Singurul. omagiu de adus unui dis. | 
părut este să-i respectăni vroința. Dece s'ar 'face'd. Livianu.. 
răzbunâtorul unui om, care n'a vroit să fie răzbunat? De 

| Ca d. Livianu a făurit legenda fară să-i calculeze urmările,.. 
poate chiar fară să bage 'de. seamă, şi că a făcut totul cu bune 
intenţii, nu se indoeşte nimeni |! . Dragostea: lui pentru prietenul 
pe care-l vedea sbătindu-se in ghiarele boalei, admiraţia. pentru: 
aceasta inteligenţă: mare, care se perdea din simplă neprevedere.... 
din simplă nesocotinţă |... : | 

, Afirmarea d-sale scrisă cea mai lare este următorul pasaj: „Ca: 
să-și poată cineva face o idee justă despre valoarea lui B. Conta. 
nu este destul a-i ceti operele filozofice. Trebue a cunoaşte bine: 
suierinţele şi mizeriile prin care a trecut din vrista . copilăriei 
şi pănă la moarte“. | - 

Cuvintul „mizerie“ nu insamnă aci lipsă: Un anallabet. 
singur l-ar lua cu acest înţeles. . Lu plural el insamnă neajun- 
suri, necazuri, greutăţi de tot felul, nemulțumiri, care pot fi da-" 
torite şi boalei şi muncii prea mari și mediului, puţin cioplit, în: 

care a fost silit să trăiască, şi trădărilor prietinilor, de care n'a: 

fost scutit... a a 

După moartea lui Conta, d. Livianu urmează timp de ciţiva 

ani o corespondenţă regulată cu sora mea: cere amănunte pen-- 

tru biografie, da seama de tot ce aude despre cel dispărut. 

In fiece scrisoare el nu uită să trimeată cele mai afeciioase- 

sa'ulări tatălui lui Conta, iar intruna descrie 'cu o mulţumire 

fara margini, cum, cu amănuulele date de d-sa, d. Rosetti are: 

in Cameră o izbindă strălucită: „deputații în unanimilale au 

colul urgenţa“, ! : PE : 

Urgenţa pentru ce ?—Pentru o pensie viageră tatălui lui: 

B. Conta. : Şi cine se sbuciumă ca să i-o asigure ?—d. Livianu. 

Ba nici macar nu era sarac tatăl lui Conta, motiv. pentru care 

proeciul nu trece mai departe. - E drept că rude îndepărtate se: 

insârcinaseră să ia in numele lui ceva acompiuri... e 

Şi totuşi imediat ce tarul lui Conta moare, d. Livianu tri- 

mite tamiliei spre publicare o biografie în care îl zugrăveşte ca. 

pe un adevărat monstru... Biografia a fost, se "nţelege, refuzată, 

până ce nui s'au făcut simţitoare amendări ?). - a 

Vine întrebarea : crede d. Livianu în îaptul pe care cel din- 

tăiu la uruncat în public? Atunci cum de trimite timp de pâ-: 

tru ani dovezi de consideraţie aceluia pe care-l socoate ma- 

rele şi unicul vinovat? - 

Nu crede ?-—Atunci dece 

Căci toate afirmările din biogra 

toate date de cătră d. Livianu. C 

aruncă îinvinuiri atit de'. grele ? 

fia. d-lui hosetti-Tescanu, sînt: 

are-i este psihologia ? Intenţii: 

  

mentare“--lași 1899. 

ati 
1) YV. volumul „Discursuri parla
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bune?  Impresionabilitate? Bunătate de inimă? Cuget setos 
de dreptate 2— Netăgăduit! Dar şi 'ce impulsivitate şi cită lipsă .; 
«de control asupră-și! Cită lipsă de scrutare... Şi ce păcat de : 
bietul Contal Ce păcat... -. . a ; 
| :Dar să presupunem că faptul a existat şi că legenda eun 
adevăr... .: , aaa i : : : . 

„Ce cîştigă lumea exploatind asemenea spuse ? Ce foloseşte . 
prelucrindu-le, preschimbîndu.-le,; 'amplificindu-le ? : Cu cit ina- 
intează propăşirea omenirii ? Cu cit se măreşte avutul sufletesc ? 

ese ee ee e „Vor căta vieţii tale | 
Să-i găsească pete multe, răutăți şi zici scandale 

„Astea toate te apropie de dinşii.: Nu lumina 
“Ce în lume-ai revărsat-o, ci păcatele şi vina, 

„Toate micile mizerii unui suflet chinuit 
_” Mult mai mult ji vor atrage decit tot'ce ai gindit. | 

Cel mai bun fiu al ţării nu poate:da decit: :muncă cinstită, 
avint, talent, jertfă de sine.. Conta le-a dat. Ce i se mai cere? 
Suierinţa ?— Suferinţa e a lui, numai a lui! - Scruteze-i publicul : 
activitatea de ministru şi acea de deputat, munca de proiesor : 
și acea de cetățean; cerceteze lucrările de drept şi cele de î.10- 
soiie, cu care orice ţară s'ar făli, dar mindria lui de.,,„om“ n'o. 
ignească şi suferința lui n'o atingă! La acestea nu are drept: 

“Zece ani.— Activitatea socială a lui Conta, petrecută între 
anii :1872—1882, e de zece ani' numai. Asupra ei, mie „ca soră, 
nu mi se îngădue să fac aprecieri.. Voiu arăta deci inlărţuirea -. 
faptelor, 'spicuind cite ceva din spusele contemporanilor lui. 

In Octombrie 1872 Conta printr'un: concurs strălucit obține 
catedra de Drept civil la Universitatea din laşi. Ca profesor el! nu se mulțumește să reproducă textul unui autor, fie ci Şi ce: lebru, ci iace cercetări şi lucrări comparaiive ne mai făcute. -- 
: „În iarna anului 1874—75, în timpul. celor patru luni cita! 

stat la Pisa, B.. Conta a scris primul volum dintr'un tratat de: drept civil, menit -a sluji ca text de studiu studenţilor în juris- 
prudenţă. In acel volum era: expusă în mod complect toată ma: teria cărţii 1 din codicele: civil, care tratează despre persoane." La întoarcerea în ţară, cutărul în care-și avea manuscriptul s'a: pierdut între Triest şi Viena şi cu toate reclamaţiile lui, nu i s'a" - mai dat de urmă. Fiindu-i silă a reface o lucrare deja terminată dar. nimicită, concepu planul şi se decise a-şi prepara materialul, pentru scrierea unui tratat pe larg de “dreptul civil comentat, în. paralel cu :. vechile” legiuiri ale ţării în codicii Caragea şi Cali-“ machi. şi în “contormitate . cu codicii civili ai „celorlalte naţio-, : 

  

= — pei ” i. . .. DDR 2 di NI Notă. —Rîndurile de mai sus au fost scrise pe cînd Vasile Livianu - trăia. Din Octombrie trecut dînsul nu mai este. Cu ginduri. d6” 6vlavid să zicem : „Pace. memoriei lui! : D-zeu. să-l erte !+ ee o a
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nalităţi care au adoptat sistemul codicelui. Napoleon. Treptat dar 
cu prepararea cursului său şi-a preparat şi acest material care 
constă: Di Pa i E 

1, Din trăducerea” codului civil romin - în. limiba franceză. 
Din textul codicelui Napoleon, primul volum din :colecţiu- 

nea codicelor adnotate de Sirey şi editate de P. Gilbert, Conta 
a şters toate: dispoziţiile care nu se găsesc în textul 'romin.și a 
scris pe.margine în limba franceză dispoziţiunile corespunzătoare: 

- din codicele nostru. Tot așa a îăcut și in privința articolelor mo- 
„ dilicate. Ştersâturile sint astiel făcute încît părţile şterse * pot fi 

cu inlesnire cetite. Sub. numărul fiecărui articol din codul îran- 
cez a scris şi numărul corespunzător al articolului - romin. 

II.. A confruntat şi notat tot.ip acelaș mod pe textul îran- 
cez al lui Miartou toate deosebirile dintre codul. romina. şi , legea 
belgiană privitoare la materia privilegiilor şi a ipotecilor, însem- 
nind de asemenea sub numărul articolelor din legea : belgiană, 
numărul articolelor corespunzătoare din codul nostru civil. 

IL. A coniruntat codul. Calimachi cu textul oficial al Co- 
dicelui civil austriac. din: provinciile . Longobardo-Venete, după 

care a iost compilat. cel dintăiu. şi a notat toate: deosebirile. con- 

statale între aceste două legi.. Da: i 

IV. A notat în 'colecţiunea legilor Moldovei, editată de Pas- 

tia şi in Regulamentul Organic al Moldovei, toate dispozițiunile: 
corespunzătoare .din :codul Calimachi,. şi cu modul acesta-a gă- 

sit în mare. parte proveniența deosebirilor. dintre codul Calimachi 

şi codul civil austriac. - Cu | 

_V. A-confruntat codul Caragea cu vechile legiuiri .: şi .ofi- 

sele domneşti dela Grigore Vodă Ghica pănă la Vodă Ştirbei,. 

şi a gasit în parte proveniervța unor dispoziţiuni pe care le-a.no- 

tat, care nu se găsesc in codicele Napoleon, nici le este indicată. 

origina !n adnotaţiunile codului nostru de B. Boerescu şi alţii. 

„VI. A întocmit planul general al acestei vaste lucrări pănă: 

aproape de sfirşit.şi a rezumat: o parte. a titlului - preliminar, 

după introducţiunea ce-l. precede și .in care dă deliniţiunea drep- 

tului intemeiat pe teoriile lui sociologice. e : 

Această importantă și totodată obositoare lucrare, pe care 

a săvirşit-o treptat cu: prepararea cursului de drept civil, pe la: 

anul 1875 şi până la 1879, n'a fost de nimeni cunoscută ;. după 

cum mi-a spus insuşi n'a aratat:o -nimănui, nici a vorbit vre-o. . 

data cuiva despre proectul ce-şi propusese.. Mie mi-a . vorbit de 

:  dinsa după ce s'a stabilit definitiv in Bucureşti (primăvara -anu- 

lui 1881) pe cind îşi aranja biblioteca. Mi-a aratat succesiv. tra- 

ducțiunea cosului nostru. civil în limba franceză, făcută. pe mar: 

ginea celui francez din colecţiunea P. Gilbert, explicindu-mi și 

semnele convenţionale ; pe Martou,. pe marginea căruia a făcut 

aceiaşi lucrare ; codul civil austriac, codul Calimach; codul Ca: 

rageu,' Regulamentul Organic 'şi :colecțiunea Icgiuirilor. publicate 

de Pastia în două volume. E 

- Acest prețius material juridic strins cu multă trudă, în de=: 

curs de mai mulţi ani, se pâstrează intact. El poate--fi cu :suc- 

ces utilizat, fie in scopul în care a fost adunat, fie pentru a ser- 
  5555 a e et _——— Ap =  



38 ANA CONTA-KERNBACH 

“vi la aduotațiunea codului civil in corelaţiune atit cu vechile le- 
„giuiri ale. ţării şi codicii Caragea .şi ':Calimach, cit și cu. codicii 

- civili afini -codicelui Napoleon. Pe marginea .codicelui. civil „ro: 
min, ediţia oficială de: care se servea la curs, sint notate cu 

“creionul în 'observaţiune şi în. dreptul fiecăruia -articol, „dispoziţi- 
-“unile: aflate în. alte articole,: care _controversează sau. constituesc 
"excepțiuni la dispoziţiunile conţinute în articolele adnotate. 

i»: «In fine. între lucrările lui: juridice .se mai găsește *şi. ince- 
-;Putul unui:-proect de cod comercial, scris pe. citeva foi. volante. 

-» EL. consistă din. citeva articole numai, privitoare: la definiţiunea 
: „calităţii de comerciant: şi la enumerarea operațiunilor. care: .dau 
- „această calitate celor:ce le săvirșesc, 1. - . Ie 

Am; făcut. această .lungă. citaţie, care .este Și un'fel:de :in- . 
".ventar.-al lucrărilor de drept .ale fostului profesor de.drept civil 
-al Universităţii din laşi, pentru a arata cit materia] :.'manuscrip- 

-. «tic se găsea în 1899 in. posesiunea „d-lui. Livianu,..material. care » „astăzi trebue să fie la Academia .Romină, i 
- Colaborarea la „Convorbiri Literare“, începută la intrarea 

* în „Junimea“. în 1873, cu :versurile „Viața“, se continuă regulat 
«de la 1875:— .80 cu lucrări filosofice: Teoria Falulismului, 
„Teoria Ondulaţiunii şi Incercări de Metafizică. 

„Ultima scriere a fost scoasă în volum Şi..prezintată la un - „Premiu al Academiei Romine. Concluziile. dezorientatului Tapor- 
tor,. un profesor: de Fizică, pare-mi-se, i-au fost defavorabile, cu „„toate elogiile cunoscutului scriitor francez L. Paulhan, dela „Revue „Philosophique“ și .acele ale marelui învăţat Schiff. . 

Tot în activitatea de junimist trebuesc socotite Și .cele -trei - „conferinţe ținute la Universitatea din Iași, în. ciclurile „Junimei“, „Despre dinsele “nu avem âltă -știre.de. cit titlurile anunțate în - „Convorbirile: Literare“ şi articolele lui:Eminescu din „Curierul «de Jaşit,.: De II a 
;... lată ce scrie Eminescu despre .conterinţa „Fetişismul“. +. „Conta ca scriitor e din 'numărul: acelor puţini, care. nu repro- „duc numai idei nerumegate din cărţi străine, .ci Sindesc.mai cu - seamă Singuri ; apoi d sa mai .are talentul. de a.expune foarte “Clar materiile cele mai grele, fără ca - prin această “limpezime, „-obiectul să -peardă ceva din: însemnătatea. sa. Aceste două cali- -„tăţi rare Pretutindeni, dar şi mai. rare în țara “noastră, ne :indrep= „ ităţesc etc“,.". : o a Aa ii 

” -- „După cum era uşor de.prevăzut “pentru cei care .cunosc _„“individualitatea' intelectuală a acestui scriitor, prelegerea sa a: - „fost foarte interesantă și a ținut încordată atenția auzitorilor. mai. „mult:de o oră şi 'jumătate“,. . a „- ma Cu. această ocazie d-sa:a  desvoltat o sumă .de. cunoş- oda inologice, încit fiecare „Propoziţie conţinea ceva nou :.tt- “Odată „a dovedit o cunoștință amănun ită a mil iei al 
orajae dovedit, n inţ măr n | ilologiei populare 

a Dar tocmai diu cauza bogăției .de cunoștințe. desfășurate 
Iaşi, 1 Vezi Prefaţa din volumul : „Discursuri parlamentare“, B. Conta 
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«cu această ocazie, “sarcina .. unei :dări de.samă. pe “scurt,. devine 

aproape cu neputinţă“. a Ma aaa 

“lar după 'o reproducere succintă: a fondului conierinţei, :E- 

minescu închee: «Departe de a fi redat macar a suta parte:din 

mulțimea faptelor aduse de prelector,:și. tot :așa de. departe dea 

fi reprodus cugetarea -unitară care .le pătrundea pe toate, ne „mUul- 

ţumim>, etc. A a a aa e 

Doamna Emilia Humpel, născută. Maiorescu, care. așistaicu' 

sfințenie la toate conterințele „Junimei“. spunea: „Conta şi -Maio- 

rescu pot sta alături de conferenţiarii cei mai străluciți din :ori ” 

ce ţară civilizată“. E a . 

. O .notiţă găsită într'un carnet:al lui Conta de prin anii 1875 

—78 ne-ar îace. să credem. că dinsul a fost -cindva. administra- . 

-torul şi directorul. „Convorbirilor*. Să fi înlocuit în. vre-o. vâcan- 

“ţie. pe prietenul său, d. -lacob Negruzzi ? e pitui 

, Sub titlul ;„Contrib.“ se .văd trecute 19 nume. cu sumele res- 

pective : d-nii Maiorescu şi: Mavroieni cu cile 100 lei ; -d.: Leon 

- Negruzzi. cu 36 ; d-nii Pogor, Iacob Negruzzi, Conia, J.. Buiucliu 

şi alţii cu cite 50. Citeva nume .barate cu: creionul, cele :mai 

“multe. precedate cu semnul X, iar. de-oparte diferenţa. dintre Suma - 

rezultată din numele cu X şi o altă sumă mai mică. .'._.": 

| La 1878 Conta, care ura politica, după spusa d-lui Livianu, 

de oarece „vedea într'insa cauza de căpitenie a slăbirii .caracte- 

telor“, dintr'un sentiment de revoltă împotriva celor 'ce se petre- 

ceau, atras şi.,de prieteni „personali, aşa de numeroşi. în perioada. 

suişului repede al carierei lui, așa de -impuţinaţi odată pe culme, 

--ia parte la formarea -grupului politic, zis în glumă. „al. celor 8. 

şi cu Brinză 9* şi colaborează la ; gazeta «Steaua Rominiei». . 

Două din articolele publicate în acest ziar-an fost. reproduse în. 

volumul. «Discursuri», editat de câtră familie în 1899. :: 

De oarece articolele nu se iscăleau și ori-ce urmă din-sus 

“zisa gazetă a dispărut, e foarte probabil să se fi pierdut şi arti- 

cole de-ale lui' Conta. Unul .,O convorbire a unui alegător. cu 

Sine însuşiv—sau ceva analog—apărut în vre-o 20 de numere . 

din „Steaua -Rorainiei“ şi pe.care mi-l dăduse un cunoscut ca 

„ fiind al.lui Conta, l-am pastrat vre-o. 15 ani. Cind mi s'a spus 

- că el se atribue şi unui politician obicinuit din laşi, l-am dat u- . 

“nei biblioteci „populare. ED ae , 

“AȚilvă .mare a. făcut articolul. publicat în „Presa“, gazeta. lui 

-B. Boerescu : „Viitorul - Romîniei prezălil de d-nii 1. C. Bră- 

ianu şi A. Kogălniceanu“... a Da 

„Articolul -a fost: bine apreciat de. publicul cetitor. ;.Cu 

toate că. „Presa“ a retipărit a doua zi numărul în. care se:pu- 

blicase acel articol şi cu toate că el a. fost.reprodus de.maitoate . 

ziarele opoziţiei, totuşi. n'a încetat de a fi căutat. chiar după „tre-- - 

„cere de. 2 săptămîni dela apariţia lui..L.a redacţia ziarului: s'au. . 

"primit scrisori de. felicitare, de asemenea a primit şi autorul, a- 

_ tit dela' persoane cunoscute, -cit şi .dela persoane. necunoscute.“ 

„..„Și Brătianu. şi Kogălniceanu au: recunoscut mai. 'tirziu . în 

parte dreptatea aprecierilor lui, de aceia l-au privit cu simpatie, 

admirindu-i logica și sinceritatea combaterii.“ : 

4 
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In 1879, Conta este ales deputat al oraşului laşi tn Con- 
stituantă. lată cum descriu d-nii” Rosetti, Livianu şi Panu, intrarea 

- ui Conta în lupta politică și 'izbinda obţinută -in chestiunea arti- 
“ colului 7 din' Constituţie. : :: -.- > 

«.„ Congresul din Berlin :socotise nimerit să adreseze Rom!- 
- niei 0 scrisoare. de. taştiințăre . („faire pari“): vestindu-i naşterea 
unei puteri nouă, alianța israelită universală, înzestrată de către 

": “Europa cu dreptul 'de intervenţiune.: Rominia. nu primi cinstea să 
ia parte la botez şi răspunse părții a doua a notei. respective 

- -printr'un energic 201. POSsuntus..  :, .: 
„Numit deputat al orașului Iaşi, B. Conta dădu dovezi de 

“un patriotism demn de ciobanii: din Ghindăoani. Nestrămutat în 
"părerile lui, pe care poporul romin.le aclamase,. .dinsul iu: unul 
din-şefii cei mai iubiţi ai:mișcării naţionale ; unul din aceia: care 
au mers la datorie pe drumul :drept, cu .toate. amenințările, :cu 

" toate cursele felurite ce i s'au întins, cu toate jerttele. Omul de 
„ Stat se “sui la tribună, după cum profesorul se suise pe catedră, 

după cum studentul vorbise: tovarăşilor săi: ;modest, deși fără 
sfiiciune, depiin stăpin pe dinsul. şi pe subiect. Improviza totdea- 

“una cu cea 'mai mare înlesnire. Era ascultat .cu cea mai mare 
băgare de seamă, oratorul acesta care.cu.v voce cam slabă şi 

““într'o vorbire corectă își exprima vederile puternic coordonate şi 

. 

niciodată banale. Cu neputinţă să îugi de elocvenţa mulţimii de 
" fapte; orinduite cu :artă și care interesau, convingeau, inlănțuiau” 
"(D. Kosetti-Tescanu). 

ie „Nesusţinut prin urmare de cit de micul grup din care făcea 
parte, combătut. de ambele partide istorice, și contrariat pe. lingă 

„toate:şi de.boală, Conta nu se dete în lături şi fără a mai ţine 
: socoteală de pericolele la care se expunea, a organizat întruniri | 
publice, pentru, a-şi dobindi popularitatea; şi a-și prepara: tărimul 

“« “pentru” marea luptă electorală. N'a mai'ţinut seamă .de 'răul ce-i 

> 

"“pricinuia eşirea din casă seara ;. n'a mai: ţinut seamă de tusea şi 
: hemoptizia ce-i:pricinuia regulat vorbirea prea: multă ; n'a mai 
« ținut seamă nici “de gravele consecinți ce. aveau pentru dinsul 

; » curentele din întrunirile. publice. Se ducea la toate, şi. la - toate. 
"lua cuvintul“. » Ta SR , 
îs sas]n Scurtă vreme deveni candidatul cel: mai popular din laşi.€ 

2» Guvernul, informat de aceste succese strălucite, luă noi 
: “măsuri ca “să-l combată pe toate.:căile .-şi prin. toate mijloacele. 

. i, 

e 

EI 

Radu Mihai, pe atunci prelect al Capitalei şi: celebru - în :contu- 
„cerea campaniilor electorale, îu numit prefect al judeţului Iaşi, 
"cu ordin precis să -nu :combată nici o altă candidatură in afară 
“de aceia: a lui Conta. . Are 

„Noul prefect. iși destăşură toată energia şi abilitatea. Asi- 
„Burindu și concursul Israeliţilor influenţi şi bogaţi din localitate, 
crezu la inceput că reuşita n'are. să se. împedice de serioase di- 
ficultăţi, mai ales: că. mai avea in favoarea:i și concursul mutual 
al ambelor: partide istorice. Conta ghici: numaidecit scopul trimi- 
terii lui Radu Mihai, de aceia, cu toată slăbiciunea în. care se 
găsea, cu toate accesele tusei şi. ale emoragiei cei pricinuiau
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agitația şi oboseala, desvoltă şi mai mare activitate, decis 

să lupte, fără şovăire, pănă .la cea din urmă scintee a vieţii. A 

luptat ca un erou.: Faima cuvintărilor sale, care au fermecat a- 

dunările publice,. s'a răspindit In toată Moldova şi mulți proprie- 

tari mari, din deosebite judeţe, au venit înadins la. laşi ca să-i 

ofere. spontaneu. concursul lor, influențind pe lingă rude, prieteni 

şi cunoscuţi în favorul filozofului antisemit. El se alese cu mare 

majoritate. Triumtul 'lui a fost cu bucurie auzit de: toată ţara.. 

„Radu Mihai apucase. să previe guvernul că nici o putere ome- 

nească .nu se: putea să impiedecc alegerea lui Conta. Reputația 

ce işi formase a decis pe un mare număr din colegiile electo- 

rale ale Moldovei, casă recomande aleşilor respectivi de a urma 

cu punctualitate .pe Conta în chestiunea isdraelită. Cu alte cuvinte 

ele au dat mandat imperativ deputaţilor ca: în chestia isdraelită 

să p:ocedeze. contorm părerilor lui. Conta. i - 

„„.„Discursul. pe. care l-a rostit în Cameră i-a ciștigat admi- 

rația nu numai a țării dar chiar a străinătății. | 

„.„loan Brătianu care a ascultat acest discurs cu' o atenție 

neclintită, a zis întrun cerc -de prieteni: <Acum imi pare bine, 

că n'a căzut Conta în alegeri. Ar fi. fost păcat. Imi pare rău că 

l-am combătut», Sa | | 
„Acel discurs a tost tradus şi expediat guvernelor respec: . 

tive. de către mai .multe. legaţiuni din capitală. EL a procurat lui 

Brătianu mijlocul să. convingă diplomaţia străină că tot ce se pu- 

tea face; este de a asimila pe Evr'i cu ceilalți streini.“ (V. Li- 

vianu). - " | i 

” Iată. ce zice şi Panu, prietenul Evreilor. 

„Conta a devenit astlel idolul Iaşului din: cauza. convin- 

gerilor sale antisemite. Bieţii îracţionişti rămaseră - pe planul al. 

treilea, luptători pe.această chestie dela 1866;, acest nou. venit 

le luă locul şi le tură simpatia publicului într'o singură campanie. 

_ Pentruce-?: Apoi— Conta era Conta.—Un >m ca dinsul pe orice pu- 

nea mina se simiţea. Chestia Evreilor devenise banală în discursu:- 

rile liberalilor din laşi, e. se mărpgineau “a reedita aceleaşi-clişe- 

uri ori se ţineau întrun cerc restrins de vederi, servindu-se de 

aceleași fraze stereotipe. “L.e lipsea cultura pentru a-și reinoi ma- 

terialul și nu aveau . destulă inteligenţă pentruca .să. lărgească 

cimpul mai departe. Vine Conta, vine și.reinoeşte modu! de &. 

trata chestia evreiască. El combate pe Evrei în numele: ştiinţii şi. 

a teoriilor absolute, iar iracţioniştii văd:cu mihnire că acest.par- 

tizan al ideilor 'lor, este în rea:itate un rival serios. de vreme ce , - 

ii bate în alegerile:de revizuirea Constituţiei, chiar pe propriul 

lor teren“. -. | | | | e 

“Intre hirtiile. lui Conta păsesc alăturatul proect de redactare.; 

al art..7. Să fie acea definitiv adoptată de Constituantă ?. ... . -. 

După cum am spus şi mai sus,; punctul, c al. condiţiunilor 

de indeplinit: pentru obținerea .încetăţenirii, la deosebi de intere- . 

sant: şi de nou, este şi de o lnsemnătate capitală. 

4
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„Iri Constituantă Conta a vorbit şi în chestiunea. răscum- „părării Căilor ferate. Despre acest discurs d. Rosetti-Tescanu spune: „cind îu vorba de chestiuni financiare, Conta dovedi că nu-şi pieiduse' vremea în „Școala : din Anvers şi că „aptitudinele lui erau extraordinar de variate“,. 
lar 'V.. Livianu: „s'a arătat tot atit de competent şi în ra-. mura financiară“, 
„Conta nu şi-ar fi desvoltat partea juridică, “dacă nu se simția obligat a lua cuvintul. in che Stiune personală, ca să răs- pundă la atacurile ministrului de finanţe (D. Sturdza), . -„ Respec- Iul pentru audito: : era : citit de 'desvollat în Coiutu,:  înicit nimic ! mai l-ar fi decis 'ca să repete lucrurile - “odată Spuse“, "Am: reprodus aceasta: îrază, deşi: nu 'se leagă numaidecit. cu ideia pe care o „urmărim, Tiindea eă' oglindește o :taracieris-
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tică sulletească prețioasă, care deosebeşte pe Conta de imensa 

majoritate a oamenilor politici. i 
„Şi cu această ocazie Conta a primit numeroase tele-“ 

grame de îelicitare 'din mâi toate oraşele ţării,. intocmai ca şi 

în rindul trecut, cind cu discursul în chestia isdraelită.* - 

, In lulie 1880 Conta initră in :Minister cu Chemarea” de a 

reorsâniza invățămintul.: “Decretul, care trebuia, “contorm înţele- 

__gerii cu 1. Brătianu, să âpară după: întoarcerea lui Conta în țară 

_—dinsul era la Ems-—apăru cu mult rai: curind. Marele nu- 

măr de competitori refuzaţi formară un curent ostil lui Conta, 
inainte ca proectul săi “de lege să fie elaborat. - ata 

" Cind proectul îu dat &pre studiare autorităților :școlare şi 

prezentat Camerei, incepură. protestele, mai aleș ale corpului di- 

dactic de toate gradele. Mişcarea mai vajnică a“poinit dela Iași, 

„Si totuși mă indoesc ca cineva să fi cetit acest proect şi să nu 

fi rămas subjugat de armonizarea dispoziţiunilor de detail, de 

spintul' unitar care domină toate reformele parțiale, de vederile 

noui şi adecuate nevoilor ţării 'sale, pe care le cuprinde dinsul. 

Acest proect de: rejormă esie opera proprie a lui Conta, fără nici 

un ajutor de al subalternilor. Pi Ie 
i „Conta n'a vrut să: creeze dificultăţi marelui Brătianu, deşi 

pe acea vreme, acesta era indestul de puternic ca să înfrunte 

curentul, și a demisionat. . Proectul a fost retras şi el din secţi- 

unile Camerei de cătră tiiularul care a succedat lui Conta, dar 
a servit la foarte multe din reformele ulterioare,—bine - înțeles 

fără să se arăte vre-odată isvorul inspiraţiunii |* . A 

Iată ce zice d. IL. Rădulescu-Pogoneanu in 'teza Sa de doc- 

torat: „Leben 2. Philosophie * Contas“, Leipzig 1902. - - 
"ui Proeciul de lege căr€ € incercarea unei reforme adinci în 

desvoltarea ţării sale, are pentru istoria ei culturală o înaltă în- 

semnătale! teoretică, el cuprinde 'liniamentele fufuror." reformelor. - 

_alterioare“, -- ta Dă a 
„.„ Trăsăturile principale ale acestei retforme...sînt nu numai 

un produs însemnat al spiritului său...ele arată și. direcţia :sănă- 

toasă a reformelor aduse mai tirziu'la îndeplinire,-ba în parte şi 

pe acea a celor ce sint pe:cale să vie“... DĂ 
- „„„Proectul este o lucrare originală de mâre proporție şi 

de o valoare reală, lucrare conformă nevoilor, mijloacelor și cir- 

cumstanţelor speciale țării sale.- In acest proect Conta dovedește 

o cultură pedagogică serioasă, o pricepere rară a lipsurilor po- 

porului său, dovedeşte înţelegere și simţ practic în măsurile de 

îmbunătăţire propuse, potrivite fiecare momentului. A 

” ...„ Principalele dispoziţiuni ale proectului său de lege sînt: 

lucrul manual, practica agricolă şi grădinăritul cu: pomicultura 

în cursul superior al şcolilor” primare.; înfiinţarea -de şcoli. pri- 

mare în oraşe; cu internate şi: grădini de copii ;. crearea de şcoli 

industriale pentru băeţi şi pentru fete, de școli profesionale, -co- . 

merciale, agricole etc; : i e. i 

i u„Aceste 'din urmă dovedesc” prevederea lui Coata ;' ele: e-
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rau. de. cea mai mare însemnătate socială, pentru un Popor, care pare puțin înclinat înspre negoţ şi întreprinderi industriale şi care 
deşi trăind din munca cimpului; a rămas cevă în urmă cu, agri. culturat. - .:: a 
„_„__aIn tot proectul de lege respiră tonvingerea că fiece fară irebue să-şi! întemeieze cultura pe propriile sale puteri, că Sta- 
tul e dator -să .trezească energia naţională, acolo unde” dinsa e adormită, s'o imputernicească unde e slăbită, s'o. creeze pe de-a'n- tregul, acolo unde lipseşte; că orice ţară trebue să-și organizeze învățămîntul după treapta culturală, a :momentului in care se ailă şi după nevoile specifice ale poporului”său“, 

: Cu, reforma învățămîntului, Conti: voise să creieze o clasă mijlocier,. a e | 
: Cite decenii au trebuit, Rominilor ca să înțeleagă propune- rile lui, Conta din 18801! Și ce înfăţişare alta ar fi avut țara noastră astăzi, dacă dăscălimea din acele timpuri, cu Panu şi Creangă în frunte, ar fi: avut 2 cultură, sociologică 'mai Intinsă ! | lată, cum se exprimă asupra proectului de lege Şi un pub- licişt (are semnează: „membru în comitetul internaţional de pedo- ogie“ = , 

„Toată direcţia atit de frumoasă şi de folositoare a pedo- logiei și a pedagogiei experimentale, așa cum se lucrează  as- tăzi în tot occidentul şi pănă la hotarele țării noastre dinspre Carpaţi şi: Dunăre, no: ur Ji trebuil s'o Purcedem de. mult şi de sine slătălori, ca 0 aplicaţie pe terenul pedagogic al spiritului psihologiei lui Conta“... aia  lar.d. LL. C. Bratianu, într'un. discurs politic din. 1913, vorbind despre Cona şi: ideile pe care acesta! le-a pus in slujba țării, zice: „V. Conta, foatz cea mai mare inteligenţă pe care a.dato neamul rominesc“,. Die | In: scurtul timp cit. a fost ministru, Conta a luat parte la un moment istoric—14 Martie 1881 şi a creat “următoarele  insti- tuțiuni : | | . IN NE . E - ma 

-- 4), școala comercială din laşi, o >: „„.„.:2) cea dintăi şcoală secundară de fete, . 3) cel dintăiu inspectorat Școlar, .. 
„4),cele două . școli: r.ormale . superioare, pentru formarea „Prof. secundari, e e 5) :societatea dramatică, .. * 

a Intr'un ziar dia acele. vremuri, cunoscutul publicist P. .Gri- Soriu, asupra retragerii lui Conta: din. Minister, zice: „ „Criticele furtunoast—ca să zicem așa —ce s'au, pornit in: țară -numai din partea celor interesaţi în cauză“... „nici una din acele critici n'a fost serioasă: și imparţială, nici una. n'a îost bazată pe un fond moral,: ştiinţitic :şi 'demna de. un corp de profesori“... „acea clică proiesârală intreprinsese. o, campanie orbită de lupta ” pentru "e- xistenţa, se revoltase numai contra acelei părți a proectului; care trata şi:regula întrun mod “Sever și imparţial atribuţiile, salariile,
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perspectivele şi 'penalităţile ce: "cădeau âsupra celor chemăți să 
ipropâge lumina“... „Ei'se revoltă cu pasiune şi violenţă contră 
.censurei şi a întului prevăzute în acel proect; în Indeplinirea sa- 
-crei datorii de proiesor, contra “controlului pus asupra capacităţii 
profesionale“, . „Nici unul nu scapă un rind critic asupra bine- 
lui sau răului ce acel proect. aducea invățămintului în fond: a: 
.ceasta - ne-ar putea da o: luminoasă idee despre sentimentele şi 
raţiunea ce pun aceşti oameni în apărarea meseriei că sinecură“... 
„Numele cel mare, demn „de admirația generăţiilor prezente şi 

mai cu seamă viitoare, locul cel mai de cinste ce trebue să 0- 
cupe acest om in galeria ilustraţiunilor ţării sale“. 

„.:„Contă, prin “scrierile sale filosofice, prin ideile sale. nouă; 
originale —scintei de geniu—atrăgind atenţia spiritelor înalte ale 
ştiinţii moderne, era aşa de sus aşezat, plutea -într'o sferă atit 

de senină şi eternă, încit căderea lui în contactul luptelor zilni- 

ce, în virtejul ambiţiunilor meschine ale 'politicei militante și tre- 

cerea sa îugitivă prin cele mai înalte, demnități ale statului, au 

conlucrat numai să-i amărască suiletul 'său nobil şi curat.“ 

„Acest om nu Sa: urcat la putere prin zemislire de jâlbe oculte, 
colportate în taină de slugi lingușitoare şi subsemnate în “mod 

clandestin interlop de către popismul de jos și profesoraşii invă: 
țămintului primar etc.“.. 

La retragerea din minister „Curtea de Casăţie, ca o contra 
manifestare impotriva câbalei vulgare a cărei victimă fusese mi- 
nistrul, cheamă pe Conta în sinul ei. Dinsul nu putu fi de față 
decit un număr restrins de şedinţe, destule pentru: a ciştiga sti- | 
ma savanților săi colegi“. (D. Rosetti). - 

Istovit, desgustat, amărit de experiența făcută cu politica și 
cu prietenii, Conta se simte tot mai rău. În Decembrie “1881, 

după stăruința. celor. din jurul său, pleacă la Pisa, unde nu îu- 

sese de doi ani. Ultima locuinţă; aci i-a fost Lung” Arno No. 6. 

La finele lui Martie se reintoarce. Pe drum capătă o' bronchită 

căpilără.- “Boala durează trei săptămini. Lingă dinsul, numai sora 

lui şi cite un prieten.'Cu ceasul într'o 'mină, cu volumul de Pa- 

iologie într'alta, el îşi urmăreşte declinul - cu an eroism supră 

uman. Mercuri 24 Aprilie 1882, la ora 6 seara, se "sţinge, se 

stinge cu aceiaşi simplicitate măreaţă cu care a trăit, cu simplicita- 

tea şi măreţia filosotului antic, căre a scrutat necunoscutul fără să 

"se  înspăiminte, din simpla năzuință. de.a “sluji . omenirii, 

Din Bucureşti corpul e transportat la Iaşi. Statul îi tace funeralii 

naţionale. Filosoful ateu e inmormintat religios. : Cinstea făcută . 

de ţară se primeşte aşa cum dinsa înțelege. s'o deie şi nu con- 

„diționat! De altmintrelea B. Conta 'nu şi-a: exprimat. niciodată 

vre-o dorinţă în ce privește ceremonia: ultimă se . pare că nu-i 

dădea. nici o însemnătate... ! 

„ Familia a ţinut totuşi să-i respecte . convingerile. filosofice; cu 

“altă împrejurare: în 1913,. cînd i-a ridicat un mic monument pe 

mormint.
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Opera lui B. Conta,—In afară de lucrările de drept a căror 
enumerare s'a văzut mai sus, dela. Conta au rămas următoarele : 

7) Thcorie du Fatalisme, | - 
„„ 2) Essais de Mâhaphysique,— 
amindouă traduse şi publicate de, către autor, în editura Mayolez- 
Germer Baillere, Bruxelles— Paris, în anii 1877 şi 1880. 

3) Fondemenis de la Methaphysigue , 
„ 4) Theorie de !Ondulation,— ă 

-amindouă traduse şi publicate, după moartea autorului, de cătră 
"d. Rosetti-Tescanu, în editura F. Alcan, Paris, 1890 şi 1895. 

Cea dintăi lucrare e postumă, cea de-a doua numai în parte, Manuscriptul în limba franceză al Teoriei Ondulaţiunei, tradus de cătră Conta insuși, a ars pare-se, tot la Tescani, odată cu cel din Origine des Especes. 
: Familia lui Conta a publicat în 1888 două broşuri, pe care din pricina multor greșeli care se strecuraseră, le-a distrus în 1890 :. | - 

1) Origine des Especes Ă 
2) Premiers Brincipes combosaut - le monde. , Textul amindurora era tradus de câtră B. Conta; ultima lucrare era și inedită. Dinsele au fost publicate apoi ca Apendice la vo- lumul . Zheorie de POndulation. 

„In limba romină: | . | 
1) ncercări de Ietafizică (Introducere), Iaşi 1879, 2) Discursuri parlamentare (postumă) Iași 1899, - Despre soarta manuscriptelor şi a bibliotecei lui Conta, s'a vorbit mai sus.. . A 
Familia mai are în stăpinire : 
1) Volume adnotate: , 

a) Thcorie du Fatalisme. B. Conta. . 
b) Principe universel du mouvement, P.-Tremaux. . c) Cours de Physigue, 2 vol., Boutau el d Almeida. d) Le darivinisme et les gencralions spontanees, de ÎI. Rossi, -2) Trei carnete mici Cu însemnări, Versuri, etc. (din care parte s'au publicat în „Contemporanul“, parte rămase incă inedite.) _3) Citeva foi volante cu texte Şi cugetări, 4) Patru scrisori, ai o | -... 5) Ciorna unei Conierinţe ţinută în 1869 la societatea stu- denților din Bruxelles, . . pi 

6) Citeva pledoarii în rezumat, 

„0 apreciare personală asupra lui Conta ca filosot nici nu mi-e ingăduită și... nici n'ar avea nici o valoare... Să cităm deci pe a altora, şi cum, în viltoarea în care trăim, contactul cu străi- nătatea a devenit absolut cu neputinţă, cată să ne citaţiile despre a căror existență găsim urme şi în 
. > PERII 2 „Cetind osebitele părți ale acestei cărţi, 

> 
cu adevărat re- marcabile, vedem că auţ 

Aire 
orul este partizanul materialismului lui
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“Buchner, Moleschott, Vogt, și al pozitivismului lui Comte şi al 

„discipulilor acestuia...“  ...„recunoaştem că lucrarea d-lui Conta 

este plină de înțeles și bazată pe o erudiție adincă şi solidă, 

Autorul'are meritul de a îi înțeles în. ce constau elementele te- 

oriei fatalismului; dinsul are o cunoaştere desăvirşită a argu- 

mentelor date de cătră ştiinţele naturale şi cele sociale; nu. nea- 

gă faptul că materialismul e încă în copilărie... 

Recomandăm lucrarea d.lui Conta, cetitorilor cu spirit matur 

și imparţial. | - 
- Dr, Ed." Reich (Dir. Revistei Athaeneum) | 

„.„Cartea d-stră aşa de bună şi precisă...“ „am băgat de 

seamă multe lucruri ce m'au uimit, bunăoară ipoteza dv. asu- 

pra constituirii creerului. Sint alte ipoteze pe care nu le pot 

admite, de pildă ceia ce spuneţi asupra nervului optic că are o 

fibră pentru a simţi înălțimea“). | a 

- „Delboeuf 

„.„Rar am întilnit pănă acum o carte de hilozofie materia- 

listă, mai clară, mai consecventă. şi mai sinceră,“ .. 
Tibersghien. - 

„.„ Cartea dv. îmi trezește un interes foarte viu: Aştept do- 

ritor noua dv. lucrare. Trebue negreşit să publicaţi în franţu- 

zeşte excelentele dv. opere.*...„ Lucrarea dv. foarte savantă, plină 

de spirit într'adevăr filozofic. Sint fericit că -o am, ea este pen- 

tru mine un isvor de plăceri spirituale şi de studii serioase. E 

o operă excelentă“ (despre „Essais de Melhaphysique“.) - , 

| : o Dr. Reich .. 

„Naşterea și istoria religiei, subiect . foarte insemnat şi 

de actualitate şi interesant, îl tratează d. V. Conta. „din punct 

de vedere al filozofiei materiatiste întrun mod care face.. să a- 

tragă atenţia cercetătorului realist, asupra micei cărți aşa de bo- 

gată în idei. ...Acestei forme a panteismului iși. datorește naş- 

terea idealismul subiectiv. Toţi filozofii speculativi dela Des- - 

cartes şi Leibnitz, care sint cei din urmă reprezentanți .ai mo- 

noteismului, pănă la Schopenhauer, Straitmann și Conta... ete. 

. „0 Băchmer, 

s.. „UN cugetător:romin ...V. Conta influenţat de Spencer, 

Darwin şi Bichner „oarecare asemănare cu F. Lange“. 
F, UVeberweg-Heinze. 

1) Multe din ipotezele lui Conta, concepute prin 1874—15, bunăoară. 

acea relativ. la diferenţiarea funcţională a elementelor din fiecare nerv de sim- 

țire speciala şi acea relativ la distingerea fenomenului de conştiinţă psiho- 

gică de acel al stărilor sufleteşti observate, deci posibilitatea unei localizări: . 

a ei, sînt astăzi dovedite... 
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In Istoria :Filozotiei, :Heinze . deschide cu V. Conta un pa- 
ragrai: nou, acel al îilozotiei romineşti.. 

**„Un ginditor geniul, B. Conta, răspunde cu vrednicie obiec. “țiunii biogeniștilor care invoacă, împotriva abiogenezei, principiul lui Harvey: ore ovitm ex ovof, 
Da Dr. Romeo Aanzoni. 

î::„ Conta, .. gustul generalizărilor, puterea abstracţiunei, nă- Zuinţa spre unitate, claritatea spiritului, originalitatea și adinci. mea gindirii“.,, o 

F. Panlhanu. 

„Această carte (T. F.) se recomandă "prin calităţi de ordine şi de metodă, care-o pun cu mult mai presus, după părerea noastră, decit celebra. lucrare a lui Buchner, Forfă şi Aalerie,. cu atitea ediții în Germania şi in Franţa. Autorul e to- lerant, nu neagă din hotărire, greutăţile şi complexitatea pro- blemelor ce are de tractat ; are o cultură filozoiică pe care o “găsim arareori la admiratorii lui Auguste Comte, și cind vine prilejul ştie să :se scoale şi impotriva maeştrilor pe care-i sue măi mult în nouri. Aceste sint calități cărora sintem fericiţi să le facem dreptate cu atit mai mult cu cit ne îndepărtâm mai deplin și de punctul de vedere şi de incheierile d-lui Conta. - în ae» Observaţii judicioase asupra ienomenelor morale ; impo- triva lui A. Comte, .pe care-l combate cu multă putere: asupra acestui punct, dinsul crede-că observația internă nu e o iluzie numai ; în' aceasta se apropie de Engleji, pe care-i cunoaște şi-i -citează cu 'plâcere, "Cunoaște de asemenea pe Kant și-l discută, Mai bine, el-încearcă să explice dece eul este nematerial şi fără dimensiuni, «pentrucă nu-i decit: funcţiune, o forță în aclivitate»*. „E departe apoi de a se'nchina în numele lui Dar- win. şi a lui Haecke]...« , - _ „x Loate aceste discuțiuni sint serivase şi bine conduse, “ele dovedesc la Conta o-aptitudine dialectică la care. se alătură un. spirit de observaţie ce i-au inspirat pagini ' foarte bune ; special acele asupra certitudine; Şi a credinței, .. „sem Totule ingenios «„Ceia ce-i cu totul nou în această carte, bine compusă: şi .scrisă clar, sînt “sforțările lăudabile spre a im- păca vechea :metatizică materialistă cu psihologia experimentală“, | curier INI | „i (Revue de Philosophie“ 
Numele lui.B. Conta îl mai găsim citat cu elosii d - „kel, Schiff, Sergi, Litire, Rud. Eucken, Ch. Renouvigi.. F ec han, Dessoir, Richet, Bouchard—Preiaţa dela ic ge Patholosie generale, B.P, Gruber, trad. Mazoyer, Le Positivisme o ” Rud. Eisler Geschichte des Monismus pi Philosophenlexicon - Biichner Natur u. Wissenschaft “ (pg. 258—271 şi 233) E 4
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„„Şi-toate aceste laude sint dela:scriitori străini, care vor- 
besc de un nou venit în lumea lor, absolut: necunoscut, îşi care, 
pe lingă toate, locueşte intr'o țară grozav de îndepărtată -şi pen- 
4ru- care nu au .nici o considerație... “Prin 1877 abia de se ştia des- 
pre existenţa țării, ca deslipită din imperiul -otoman. 'Omui-e 
om şi savantul, care mai bine decit oricine, cunoaşte valoarea 
muncii, şi deci o preţueştepea lui, işi cruță” şi vremea și lauda. 
Numai Rominul, copleşit pare-se de conştiinţa inferiorităţii :lui po- 
litice seculare, îmbrățișează fără alegere, tot ce-i - străin, ' neso- 
coţeşte fără alegere, tot ce-i rominesc. Naţiunile țari nu- şi ri- 
sipesc admiraţia şi îndemnul, la .intimplare, ştiind că-s pirghii 
puternice “pentru -propășirea unui'popor şi le "păstrează 'în pri- 
mul loc pentru 'ai 'lor. Să fie Enescu al nostru francez, ger- 
man, ori englez, atunci numai S'ar 'şti ce :forţă: Exiraordinară, în- 
semnează dinsul... 

: D. T. Maiorescu zicea adesea: „Pacatul cel” mare e că V., 
Conta nu s'a născut în altă ţară“, Această exclamăre, cam si- 
bilică, eu am înţeles-o în felul acesta. | 

Şi opera îilozoiică şi. acea de drept nu trebuesc judecate 
numai în forma lor fragmentară, ci şi în complexitatea la care 
intea autorul să le ducă, căci avem. indicii destule: pentru a- 
“ceasta. Am văzut ce:spune V. Livianu despre ținta” autorului 
în lucrările de drept. lată ce zice d. Rosetti, asupra * celei din 
lucrările filozofice. 

2.» eIncercări de Metafizică“ le-am trimes revistei. „Revue 
de Philosophie“, pentrucă găsesc citeodată în ea .idei analoage 
cu ale lui. V. Conta şi trebue ca dreptul lui de întietate să fie 
'bine constatat». 1). „„Manuscriptul' acesta este 'opera cea- mai. de 
-căpitenie, căci aici: “'adincul cugetător își desvălue . pentru : prima 
dată tot geniul său, sub o. formă sistematică. 

„Intr această magistrală scriere, autorul vrea să" contopeașcă 
Cap. T'din Teoria Ondutaţiunei (din „Convorbiri“ ) şi Premiers prin- 

"cipes composant le monde“. 
„lată ce ştiu asupra acestei: din. urmă Jicrări, Pe la sai, 

vorbind cu V. despre. scrierile lui, el mi-a spus, arătindu-mi 
foaia tipărită în Iași, la „Convorbiri, dar care avea să. fie de-' 
pusă la Rheinwald în Paris, că voea, pe la 1878, să publice“sub. 
titlul de P. P.: C. le M. Cap. I din „Teoria Ondulaţiunei“ („Con- 
vorbiri*) precedat de un capitol .nou asupra - principiilor 'gene- 
'rale, dar că modul cum tratase el.atunci, mai ales despre Timp 
-şi Spaţiu nu-l mai satistăcea de loc, încît renunţase la tipărirea 
-sub acea formă, lucrarea răminind. ca materie brută pentru Me- 
tafizică, la care lucra.in momentul conversaţiunii noastre“ (1881). 

_EL imi 'istorisi cum îl necăjise aşa de tare chestiunea - despre 
Spaţiu și Timp, incit se imbolnăvise şi lu nevoit să călătorească 
prin sirăinătate ca să scape de obsesiune, “ 

1) Lucrarea trimisă n'a fost restituită de d. Th. Ribot, și, după cît 
-ştim, nici n'a apărut în revista filozofică. : :
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„a sa V. îmi spunea că regretă titlul nelămurit de . „Fatalism“ 
şi că făcea mai bine de zicea: „Incercări de Psihologie“.1) „- 
„sep După cit mi-a spus: V. şi după planul găsit în hirtiile 

lui, scrierea ce avea să se cheme „Încercări de Metafizică“ avea 
să cuprindă 5 capitole: e e 

1. Fundamentele Metafizicei. - . 
II. Lumea. | 

NL. Atracţiunea și repulsiunea universală. 
„IV. Asimilaţiunea universală. 

V. Ondulaţiunea universală , , 
„Inchipuiţi-vă că nu i-a -fost dat să sfirşească macar Cap. 112 

"«»In. ce priveşte forma definitivă ce voia să deie scrieri- 
lor lui, iată in două cuvinte ce ştiu “dela dinsul“,.. 
„n aa Sub titlul general de „Philosophie materialiste“ avea să publice pe rind: | 

2 „Î.  Essais de Methaphysique 
* 1].  Essais de Biologie: 

II. Essais de Sociologie 
IV. Essais de Psichologie.« 

Ceia ce-i dureros în soarta scrierilor lui Conta este că o determinare exactă a locului pe care autorul lor îl ocupă în Is- toria Filosofiei, a devenit de aci inainte cu neputinţă. Un stu- diu critic, care să amănunțiască exact starea de spirit din occi- dent, în momentul aparițiuii scrierilor lui Conta: care să inven= tarieze. așa zicind toate achiziţiunile ştiinţifico-tilozolice din acel minut, pentru a evidenția astiel originalitatea lui Conta, şi a- ceasta nu numai în sintezele lui generale, ci şi in amănunţimele „de argumentare și de aplicare ; care să discearnă exact ideile lui, nouă atunci, intrate. insă dela această dată în avutul co- mun, înfățişindu-ni-se astăzi, graţie generalizării culturii filozo= - fico-ştiinţifice, ca monedă curentă; care să arate cită noutate prezentau ele atuncea, care să Ştie prețui ipotezele lui în func- jiune de datele ştiinţifice din acele vremuri şi nu din ale noastre: —ipoteze din care unele au fost astăzi recunoscute ca verosimile, „ “altele chiar dovedite—care să statornicească, într'un cuvint, va- _loarea exactă a operei lui Conta, în stadiul de gindire europeană,. cind dinsul a trăit, să-i fixeze, aşa zicînd, locul în evoluţia cer- cetării îilozotice, un asemenea Studiu, zic, nu mai poate lua fi- ință : ar cere o muncă extraordinară. Cu repeziciunea cu care se răstoarnă în zilele noastre toate altarele, 

  

1) Mi-adue aminte cu cîtă minuţiozitate a ales B. Conta coperta volu-- mului „Zheorie du Fatalismei, şi ca culoare şi ca consi ă, di i să evoace concepția de fatalitate, Și ca consistenţă, dinsa trebuind,
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să-l ia Rominul, veşnic grăbit, veşnic neastimpărat, veşnic în 
căutarea de rezultate pipăibile. Un străin? Din ce moliv ar îa- 
ce:o pentru un născut în locuri aşa de îndepărtate? Nota exo- 
tică, care ar fi un iarmec, lipseşte acestei filozolii, eminamente 
occidentală şi savantă. 

Aproape acelaş lucru. se poate spune și despre opera „de 
drept. Vremea a trecut, opera lui' Conta nu mai este nouă, îi: 
indcă alţi cercetători îi vor fi luat locul. Pentru erudiţi, -pen= 
tru inteligenţele sensibilizate prin 'o cultură superioară, și inten- 
sivă şi prelungită, valoarea lui Conta rămine, netăgăduit ; . dar 
ciţi sint, la noi mai ales, înzestrați cu simţul istoric, ciţi sint 
înarmaţi cu cultură intensivă ? 

Un ciștig, poate singurul necontestat, al cercetărilor filozo= 
fice din toate vremurile, este concepția relativității. “Cu dinsa se . 
măsoară valoarea oricărei lucrări, a oricărui monument de artă, 
a oricărei invenţiuni. Shakespeare * însuşi, dacâ ar fi să ne dea 
astăzi operile lui, aşa cum le-a alcătuit în veacul Elisabetei, n'ar 
mai fi uriașul pe-care ne-am deprins a-l socoti... 

„_ Dacă pui pe B. Conta, care a murit la 36 de ani, adecă 
la vrista cind Auguste Comte nu publicase încă nici una "din ca-- 
podoperele sale, la - vrista cind H. Spencer nu publicase, nici 
„First Principles“, dacă-l pui, zic, în faţa acestor uriaşi ai gîn- 
dirii filozofice din secoiul zl 19: lea, care au trăit cite 70—80 de 
ani... sub pretextul că a iost inriurit de dinşii... aşa cum fac 
cercetătorii noştri în ale filozofiei... i , 

„Simţul istorice mare lucrul... și ca un critic să minuias- 
că exact acest instrument de cîntărire, relativitatea, ii trebuesc 
însuşiri excepționale și morale și intelectuale, şi înnăscute și do- 
bindite prin muncă proprie... 

--Hotărit Mucru, B. Conta e om făr'de noroc! . 

Incheere. __ Caracterizarea intelectuală a lui Conta c o alcătuesc : : 
1) erudiţia lui extraordinară, 
2) uşurinţa, inlesnirea cu care se urcă în lumea abstracţi- 

ilor, avintul ipotezelor, logica tneluctabilă, subtilitatea argumen- 
tării. şi perfecta unitate în structura arhitectonică a fiecărei lucrări, - 

Aceste însușiri, preţioase în sine, sint şi o dovadă a -de- 

plinei lui originalități. Inriurirea străină dă intotdeauna lucrări în 

care ideile se aşează in serii. şi niciodată organisme, . trăind prin 

sine înseşi, cum sint scrierile lui B. Conta. , 
3) elasticitatea și belşugul minții, nevoia de veşnică ret. 

noire, de veşnică primenire ale celor gindite şi infăptuite, năzu- 
ința de a realiza fot mai bine, — şi mai bine! . 

Asemenea porniri alcătuesc ceia ce am putea numi vocaţie, 

Conta minuește abstracţiunile şi sistemele filozofice cu aceiaşi 

destoinicie şi stăpinire cu care Enescu minueşte arcuşul, cu a- 

ceiași firească înlesnire cu care un copil îndemănatic se joacă 

cu mingea. De aci iluzia cetitorului neprevenit, că... la o adică, 

lucrul nu e âșa de greu, şi mai.c'ar putea şi dinsul înfăptui sis-.. 

teme filozofice asemănătoare |...
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"“Mlădierea extremă a ginăirii lui Conta se datorește în pri- 
mul loc vocaţiunii, cum am spus ; se datorește însă, socot, eu, 
“şi felului! de'a lucra: Citeva amănunte asupra chipului. săn de a 
ceti şi a produce, pastrate ca 'de un aparat fotografic, grație ma- 
rei plasticități a memoriei mele, interpretăte şi pricepute mai tir- 
ziu, cînd mi-am dat seamă de mecanismul psihologic in genere, 
vor 'justilica poate afirmarea mea. * _ SI 
- Conta citea puţine ronane şi numai pe acele. sernnalate ca 

"opere de mare valoare. Pentru “marea masă, după spusa d-lui 
Liivianu, cetirea lor o socotea chiar dăunătoare. 

„ Poate e necesar să amintim că pe acea vreme, romanul nu 
avea însemnătatea socială de astăzi, că cel psihologic. realist, 
bazat pe observaţia externă, ca la Balzac, Flaubert, Zola, Dic- 

- kens şi alţii, era în faşă; iar cel intemeiat pe observația internă 
ca la Bourget, Dostoyewski, Anatole France etc. incă nu apăruse ; 
că imasinaţia era aproape Singurul isvor de producţie literară şi 
-că nevoia de veracitate, născută și hrănită de cătră ştiinţă şi fi- 
lozofie, nu pătruinsese îndestul în „domeniul literar. | 

Conta citea în schimb versuri multe, ştiinţă şi filozofie. To= 
tul şi totdeauna în răgaz. Am spus aiurea că atunci cind citea 
cu glas tare, o făcea cu o artă desăvirşită.. | „Nici o însemnare pe cărţile lui, După citeva pagini, sau ca. pitole, ştiu eu ? lăsa cartea cu faţa'n jos, se întindea pe o ca- _napea, cu minile sub cap, ori se plimba prin casă cu minile la spate. Meditarea se prelungea cu ceasurile, iar drept incheere, o mică notiță pe un pelec de hirtie, inchegind și „condensird tot procesul psihologic de atitea ore, | | | Tot astiel cind: lucra, Conta nu se așeza la biurou să com- „pue. După ceasuri şi ceasuri de meditare, cind se hotăra să scrie, totul era deja orinduit și organizat în câpul lui. El crea oral, aşa zicind, nu în scris, De aceia nici nu găsim modificări .esenţiale ori ștersături multe în manuscriptele lui. Procedeul de muncă al lui iB. Conta, care cere o Slorțare, o încordare, d cheltueală de ener- gie cu mult mai mare, de cit cel obişnuit, —eu le-am experimen. tat pe amindouă şi știu—face, în schimbul ostenelei excesive, ca lucrările produse să se infăţișeze “mai frămintate, mai intim prelucrate, mai bine organizate. 

, Din punct de vedere literar—pe acest teren se obişnueşte -a se lăsa în Rominia, deplină libertate de apreciare oricui — scrierile „lui Conta sint acele ale unui mare artist: şi p-in orinduirea ide- ilor şi prin contopirea şi subordonarea lor unui principiu unitar şi prin avintul concepției şi prin stilul, aşa de firesc, de sobru, de “Ușor, de .străveziu şi de adecuat fondului. Neologismele, care iz- 'besc pe căutătorii'de limbă veche, neaoş. rominească, sint o Mecesiiate şi o dovadă de simţ artistic . Lă idei suprasensibile, la plăsmuiri eterate, trebuesc vorbe tocite, subţiate, lipsite de con- sistența  pitorescului, de suculența materială. Plasticitatea e un „est pentru urcarea vertiginoasă în lumea filozofiei 1 Cine a avut “prilejul să citească lucrările primilor noştri dascăli în filozo-
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fie, de pe la Seminarul „Veniamin“ şi „Academia Mihăileană“, 
ştie cit de nepotrivite sint numirile create de ei, lătăreţe şi gre- 
oaie, pentru conceptele alinate de atitea generațiuni de ginditori 
pare că vezi un elefant jucind gavota... 

Gindirii abstracte, plăsmuirii filozofice, acea filigrană . 
minunată, acea dantelă șubredă prin gingășia ei extremă, acel 
mănunchiu de idei „fenues“ asemenea îunigeilor, i se cuvin 

" vorbe. fără materialitate, fără pondere, îără volum—şi'n limba ro- 
minească nu se puteau găsi. 

In afară de trăsăturile văzute pănă aci, în afară de hărni- 
cia fără seamăn, de marele taient muzical, Conta mai e caracterizat 
prin două însuşiri: veracitatea şi o alta, pentru care n'am găsit 
nume potrivit de cit în limba italiană, „naturalezza“. 

B. Conta era în fiece moment așa şi nu alifel, nu pentru 
că astiel se cuvinea sau îi convenea. Nici constringere din afară, 
nici obligaţie subiectivă | dânsul era cum simțea, cum gindea, cum 
îl îndemna tot sufletul lui. Şi dacă. a fost scrupulos, cum- 
pătat, demn şi devotat binelui public, a făcut o intocmai cum a 
făcut şi munca intelectuală, făra străduință, fără sforţare, fără 
luptă cu el însuşi, cu înlesnirea și seninătatea. firescului celui 
mai desăvirşit. 

Şi parcă nimic nu l-ar zugrăvi mai bine, pe Conta în a-. 
ceastă privinţă ca versul lui Goethe: 

„Ich singe wie der Vogel 'singt 
Der in den Zweigen wohnet“... 

„Eu cînt cum cîntă pasărea 

Cea din lăcaș de ramuri“,., 

„Și fu mereu acelaş şi totdeauna el însuși cugetătorul 
romin... şi îu om!


