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INTRODUCERE
_

Această broșură a fost scrisă cu prilejul.
monumentului în bronz ce se va ridică lui

Costachi Negri, pe piaţa regală din centrul

.

orașului Galaţi, şi e însufleţită de dorința
spre a folosi celor cari au cunoştinţe pu- ține despre Negri, şi mai cu seamă tine_rilor, pentru mintea şi inima: cărora, 1mo-

numentul Marelui Român,le va sluji de
pildă înnălţătoare

şi statornică 1).

-

Râdicarea de monumente personalităţilor
marcante

într'o

ţară, este o manifestare a

5) Broşurica de 32 pag. a d-lui 'Peleor (1909) este cu totul

,

insuficientă, pentru a da. o lumină usupra personalităţii
jui Negri; iar d. Gărleanu în lucrarea sa, «C. Negri» (1909), di numai .în'7 pagini viaţa, şi activitatea lui
Negri; restul cuprinde versuri, proza şi scrisorile sale. .

%
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datoriei de recunoştinţă pentru faptele mari
săvârşite în binele comun. Istoria noastră
națională se desluşeşte mai bine din. privirea chipur ilor bărbaţilor mari de stat,
şi a

marilor

ei cugetătovi, care

se râdică

pe“ soclurile de granit în mijlocul centrelor mari de viaţă românească.
Privirea

acelor

chipuri,

când

este

în-

tărită cu priceperea faptelor măreje, pentru
cinstea neamului şi propăşirea, ţării, face
să bată mai cu putere inimile noastre şi
“este un îndemn nimerit pentr a educaţia
națională.
.. Popoarele suni supuse prefăcer ilor, sul

„ înftenţă “bărbaţilor “mari de stat. Ei dom- Nesc adesea prin. caracterul, prin personalitatea şi temper mentul lor, şi nu nu-

E mai prin ideile ce răspândesc. Şi de. câle

"ori bărbaţii mari din jurul tr onurilor, dau ideile şi fac conceptele, pe care suveranii
le iscălesc şi cu care se. niândrese îîn ochii
poze
posterităţ
ii |

- Intre personalităţile

|
marcante,

cari au

„mauncit cu spor pentru . regenerarea

Ro-.

.

C.

mdâhiei

moderne,

NEGRI

au

»
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fost la: noi: Barbu

Catargiu, Costaehe Negri, Vasile Alecsan-.
dri, Alecu Cuza, Anastasie Panu, Ioai
"Ghica,

Manolache:

Costache

Iepur canu,

Gheorghe Costaforu, Vasile Boevescu, Ne-.
culai. Creţulescu, Const: Hurmuzachi, C.
A. Rosetti, - Eliade Rădulescu, Gheorghe

Asachi, "Neculai. Bălcescit, fraţii Dumitru
şi Ioan Brătianu şi alţii ; iar între „toți
aceştia strălucește Mihail Kogălniceanu.
prin puterea. bogatului său talent.

Asupra multora din aceştia: nu.Sau făcut încă cercelcirile. complecte “pentr ua
le desluşi viaţa şi 'vednicia di noiunul
faptelor trecute. .
E

Intre-'aceştia este şi Costache Negri. De
„câte ori sa serbat Unirea . Principatelor

A

“până. în ultimele decenii, numele lui Costache Negri eră: învăluit de uiiare.
Se cunoaşte de asemenea prea puţin rolul jucatde Negri în propăşirea Galaţilor:'
» = In anii din urmă s'a publicat o parte
din

actele

epocei

lui,

familiară

şi” din

activitalea.
.

din
7

corespondența
lui literară ;
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dar nu s'a publicat încă întreaga corespondenţă. oficială purtată cu Vodă-Cuza,
de unde sar fi înţeles mai bine valoarea
lui istorică.
Din cele publicate până acum, Sau pre-

gătit schițele ce urmează, şi din care se poate
desluş),- pentru prima oară, credem, destul
„de limpede, această personalitate, care este
una din cele mai mar cante din epoca. ve-

generării neamului nostru.
„Vom încercă să descrim în paginile următoare, pe bărbatul huminat, sprijinitor
al desvoltării neamului,

caracterul

nobil

şi cu totul cinstit, pe diplomatul iscusit şi
foarte preţios în cele mai grele împreju„rări ale polilicei româneşti,
din epoca U„nirei ; înţelept, prudent.şi înțelegător al
» nevoilor neamului, plin de râvnă peniru
țară la tot prilejul, cu abnegaţiune pen„tru persoana sa ; darnic din ale sale pen-

tru binele obştesc, blând şi milostiv cu nevoieşii de orice lege, acelaș înţelepl şi în
retragerea sa de pustnic la Târgu-Ocena,
amde i se strânge inima de durere pentru

„C.

NEGRI

N

-greşelele unor politiciani pr ipiți ;şi lacomi
şi de unde ne pildueşte pentru o mai mare
iubire de datorie şi de munca câmpului,

.

_«din care isvorăşte îmbelşugarea patriei»,
“cum ziceă “el.
|
Primul său bust, îi s'a ridicat în Parlamentul României în Noemwrie 1984. Cu
acel prilej, poetul Vasile Alecsandri scriă
lui Papadopol-Callimachi: « Fericirea mea
” fi deplină, când bustul lui Negri ar

fi ridicat la Galaţi, pe cheiul Duhării:»
Ceia

ce Alecsandri

“vadă
admiră

ma avut fericirea

realizat cât a trăit,
în chipul

Gălăţenii

să

vor -

de bronz al bunului 7o-

mân, Costache Negri, şi în mărime naturală pe piaţa regală din centrul oraşului,
în înfăţişarea

lui blândă, dar cu un gest,

care, în treacăt fie zis, nu
nânme it cu firea ui

er d. cel „mai

. Chipul său va servi, pentru generaţiile

de tineri gălăţeni, drepi icoana personalităţii marcante şi ca pilda cetățeanului.
vrednic, care trăeşte şi luptă, îndeplinini'du-şi dătoriile pentru prosperitatea şi pro-

2.

Gu, SN. MUSTRANU-BÂRLAD

„păşirea neamului „său;

iar

'din istoria

vieței lui, schiţate repede în aceste pagini.
tinerii. vor învăţă lecţii fruanoase de abne“gațiune,

muncă

statornică, şi înţelepciune

„spe 7) desăvârşită educaţie câtițenească.
Biografiile: amor barbaţi ca „Negri, pot
aveă mari. influenţe mai. ales asupra ti„nerimei în epoce ca a noastră, când” se
“vealizează mari prefaceri sociale.

Si, spre a se putea, face operă bună și
„trainică. de viitor, e neapărată nevoie de

a se cunoaşte trecutul. În. această cunoaştere limpede a trecutului, vedem farul care
luminează cărările viitorului. Istoria şi

mai ales biografiile personajelor marcănte,
„ne pot serv) de lecțiunile. cele mai eloc„vente. Ceia ce omul a făcut, tot omul poate
să facă; şi acest adevăr este cel mai ni-:

smerit imbold pentru bine, şi cel mai' puternic

obstacol pentru

rău.

Jată de ce ni se pare necesară şi nimerită cu prilejul ridicării momumentului.

biografia unui'om nare ca Costache Negri.

i

|

E

|
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SINEREȚEA LUI COSTACHE NEGRI
_

Costache Negri eră fiul lui Petrache
Negri,

mare

vistier. al

Moldovei,

şi al

Smarandei, sau Zulnia, una din cele opt:
fete frumoase şi înțelepte — numită, una din cele opt; muze —a

care a fost pârcălab

lui Miron Donici, -

de Soroca").

La 1828, tânăra şi frumoasa, sa, mamă,
Zulnia, "fiind 'văduvă de 4 ani, s'a că.
sătorit cu bogatul şi învățatul boer, ogofătul Costache Konachi, cel mai mare,
în
“si mai venerat poet pe - „vremea, lui

Moldova.
„Multe şi înumoase poezii
> Costache

Negri,

”
ale logofă-.

s'aa născut la laşi îîn anul de twistă

1812.
amintire pentru Români, al răpirei Basarabiei

|

-M4
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tului, sunt inspirate. de iubirea, pentru
această, înţeleaptă femee. Despre ea spuneă, Konachi: |
Am

i și

o inimă
N

în. lume,

care

ştiu

că mă

iubeşte

„_Cine-a, iubit pe Zulaia. a iubi alta nu
poate;

-pentrucă:

|

,

Tu. eşti zi, tu oşti şi noapte
Tu eşti viaţă, tu eşti moarte ;
Căci după a ta voinţă.
Să preface-a mea fiinţă....
Ah! zic viaţa şi lumină
“Câna îmi -caţi cu milă lină
;
Zic întunerte şi moarte“Când tu caţi într'altă part
e!

Tot unor asemenea, mom
ente de tân"guiri în iubire, se dat
oreşte şi cunoscu-

tele versuri, aflate şi la Kon
achi:
Zori de ziuă So revarsă
"Şi ou ochii. n'am închis
„Cum să-i închid când ci varsă

Pârae de foc aprins.

c. NEGRI

NE

ae

„şi alte multeşi frumoase poezii, care au
îmbogăţit literatura noastră, sunt da-

torite iubirei inspirate de această femee

"îndelung iubită şi. cântată

înaintede

E
IE
căsătorie. . .
cu.
le
"Ca, copil, Negri capătă prime

noştinţe

în
învăţătură

de

tească, apoi

casa

părin-

îşi continui studiile cu

copiii de boer în pensionul: francez a..
lui Victor Cusnin din Iaşi, unde a le-

gat cu Vasile Alecsandri, Kogălnicenu
şi. Cuza, o prietenie îrățească. .
Multe

din

însuşirile literare şi le-a

câştigut Negri în casa. părintelui său adoptiv, Konachi, care iubeă pe copil,

şi a voit să-l înfieze, făcându-l părtaş la

frumoasa

moştenire

de

4 milioane; dar

.

Negri a refuzat spre a nu pierde numele tatălui său,

dând astfel de tânăr

său deosebit. E s'a
dovada, cayacterului

mulţumit cu moşioară Mânjina, de lângă
Galaţi, rămasă moştenire părintească.
In pensionul lui Victor Cucnin, Negri

eră din ceata copiilor cari făceau pri-

16
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mele încorcări de teatru românesc şi la |
care, afară de Negri se iai. deosebiau
Kogălniceanu, Alecsandri, Mavrocordat,

Docan,

Vârnav, Asachi

care

eră

mai

în vârstă, şi mai ales şcolarul Matei Milo,

care scriă şi piese de teatru, reprezen„tate de copiii artişti.
Fiindcă, reuşise deplin o reprezentaţie
„dată cu prilejul 'suirii pe tron a voivodului Mihai Sturza, la 1834, actorii, între care şi Negri, atunci în vârstă de

_22 de ani căpătară, daruri dela. Domnitor,. câte un ceas

de aur

şi laude.

„ Reprezentaţiile urmază, în casele boe-

„rului Coanta, dela Copou din Iaşi, trans-:
formate în teatu de varietăţi, şi unde
pe la, 1835 dădeau reprezentații actori

italieni şi nemți, şi se jucau piese uşoare

«cu păcăleli şi meşteşuguri ale trupului» pe care le puteau înţelege şi acela ce.
nu înțelegea, limba lor. Acolo şi-a făcut,
ca şi alţi, tineri, educaţia, artistică Cos-

tache Negri; şi când, apucăturile desgustătoare ale reroaeţionarilor din socie-

CXEGR
tatea

moldovenească

din răbdare pe

o.

1

din 1840,

Negri; el

pa

scoteau

înderană pe

prietenul său, poetul Alecsandri, «să le.
fixeze în formele artei teatrale» ; multe
* din tipurile rămase vestite azi, de funcționari coruptăbili. «umiliţi. cu cei mari,
şi obraznici şi lacomi cu cei mici»-des- crişi în teatrul lui Alecsandri, sunt da-torite

îndemnului. lui

Când
Mare

Negri.

învățatul călător

'Girardin, a

francez

St.

vizitat Moldova, în

1536 şi a întâlnit
:pe tânărul Costache:
Negri întrun salon din Iaşi; a rămas
surprins de înţeleapta; lui judecată şi de.
| pricepereea nevoilor poporului său. Negri .
i-a povestit din apucăturile reacționare
ale unei părţi din sopietatea moldove:
nească.
„
In mijlocul tinerilor de pe vremea lui,
| mai inimoşi şi mai aprinşi la îapte, Negri se. deosibeă, prin cumpătarea, şi modestia lui, prin firea, blajină şi prin vor-

bele aşezate ca ale

fifiiliăfetin sfătos.

„Adeseori se încin geo fEdiseuti aprinse
C. Negri,

E

"

|

e,

ERSI7424

“Cunrari

)

2

,

LR
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»

tinerii,

între

şi

germană
” Aceste

dobândiseră

care

cei

discuţii

cu cultura

cultura

franceză.

se terminau uneori prin

dueluri în fundul grădinei Copou din Iaşi.
Multe scandaluri au fost potolite prin
. .
firea blajină a; lui Negri şi de aceia prie-

. ţenii îi ziceau în glumă

său unchiaşul».
discuţiilor

De

«moş Costache

multe

ori în focul

de laudă, a culturii. franceze

şi a celei germane, iNegri se făceă
apărător al însuşirilor. neamului
Costache Negri, ca şi tatăl său
ţiv Costachi Konachi, n'a putut

aprig
său.
adopsuferi

“politica de hatâruri şi lăcomie, înaugu-

rată de Voevodul Mihai Sturza; de aceia,
“a stat mult timp retras dela afacerile

publice sub această, Domnie.

Negri iubiă foarte mult - călătoriile.
EI cunoşteă, bine ţara cu. poziţiunile
ei pitoreşti, cu munţii şi mânăstirile
ei. Insoţit de credinciosul său servitor Ali, culegeă legende, cântece

populare şi aventuri de călătorii. Ali
fusese mameluc în garda lui Napoleon
+

+

C. NEORI

-
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„I şi fugi pe o corabie, câre sosi la Galaţi. Negri l-a avut mult timp în serviciul său, şi chiar a pus pe un mare
pictor să-i facă portretul. Negri a găsit,
acum prilejul să călătorească şi prin
țări depărtate, prin frumoasa, Italie, cu
prietenii

săi Vasile

Alecsandri

şi Alecu

Cuza. Ei cunoscură Veneţia, Florenţa,
Neapol şi după doi ani se întoarseră în
tară, prin luna lui August 1841. In Ttalia

*

Negri n'a gustat numai. frumuseţea, ideală, a acelei

ţări, ci el-a

căutut

să

aducă şi un folos real patriei lui: Din
Veneţia a cumpărat monede, medalii şi
tablouri istorice, în 'valoare de aproape . .
200.000 lei, pe cari le-a dăruit Muzeului | .

Universităţii, din Iaşi, în anul Unirii
Principatelor. Multe din acele tablouri,
trimise

întâiu

la

Galaţi,

au

rătăcite, sau: trimise numai
"Iaşi unde sunt.şi astăzi.

fost

parte

în copii la,

In 1841, anul întoarcerii din căllitorie,
se retrage

se pune

la moşia,

serios

sa

Mânjina,

să. studieze

unde

chestiunea,

-

„GH. X. MUSTEASU-BÂRLAD
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«
săteniloi împreună. cu.

împroprietărire

tinerii săi prieteni adunaţi vara acolo.
“Pot aici a scris cea mai mare parte din
proza şi poeziile sale.
Moşia Mânjina

se

ailă

în pautea

de

Apus a judeţului Covurlui, şi eră ve„cină cu moşiile din ţinutul rpecuciului. a.
lui Konachi.: Distanţa. dela Galaţi, este
aproape 40 de chilometri. Păniântul €este
_şes-cu prea puţine ridicături. Satul e
locuit: cam de 800 de plugari.
„ Modesta, căsuţă .dela moşie se vede
ă astăzi, ca.pe vtemea când trăiă, Negri.
Ea eră locul sfânt de întâlnire a ti-.
Aici
„_merilor din amândouă Principatele.

se

constătuiau. ei în linişte şi puneau la

cale. frumoasa. mişcare
'1848..
«În “anul

1845,

naţională

din

spuneă. “ Alecsandri,

"- Mânjina eră locul sfânt, biserica, de întâlnire. pentru tineri, de unde eşiau apostoli ai Unirii şi soldaţi ai țării.»
Sărbătorile: bisericeşti, cele de familie
și măi

ales onomastica lui Negri, |la Si.

Cc. SEG
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Constantin şi Elena, în luna; florilor de
Maiu,

eră, nimeritul. prilejde

“adunare

a multor tineri învăţaţi şi inimoşi din
„amândouă ţările: Iată cum

povesteşte.

“ Aleesandri petrecerile dela Mânjina.
„ «Ziua, sfântului Constantin şi Elena,
eră nu numai o săxbătoare pentru Negri;
dax'şi pentru amicii lui,: In fiecare an,
veniau

la acea zi,. mulţi tineri dela Iaşi

şi dela, Bucureşti, ca, să ia, parte la ser"barea de familie, dela, Mânjina, serbare.
frumoasă, patriotică, şi care luă în cu"rând un caracter naţional».:
|
Adeseori” făceau plimbări, călări în |

goana cailor şi vânătoare pe câmpiile
întinse din această parte a Covurluiului,

sau :pe

tatălui său

moşiile

adoptiv;

nemărginite

din ţinutul

ale..

Vecu-

ciului. Sărbătoarea se opreau pe : -la,.
horele vesele de ţărani îmbrăcaţi cu-:
rat, în costume naţionale şi so.ameste-.
cau cu'toţii, cavalerii din saloanele:
boereşti. din amândouă principatele, cu.

22
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sătenii veseli şi voioşi de pe moşia boerului Costachi.
«Vizitele noastre amicale la Mânjina
pentru ziua, lui Negri, scrie Alecsandri,

petrecerile frăţeşti în mijlocul familiei
sale,

înzestrată

cu cele

mai

îrumoase

calităţi ale spiritului şi ale inimei, vor
rămâneă suvenire neşterse din memoria noastră».

Alecsandri

mai adăogă:

«La, Mânjina, tinerii osteniţi

şi des-

curajaţi de greutăţile misiunei lor, prin_deau 'o nouă, putere pentru luptele viitoare ; Moldovenii şi' Muntenii aveau
ocaziune a, se cunoaşte de aproape,a
se stimă, a se iubi, a pune la un loc
sperările lor, a face proecte măreţe pentru renaşterea, patriei comune, a, se înţelege pentru formarea unei opinii publice în ţară; zic patrie comună, zic ţară,

pentrucă
doveni

la Mânjina nu mai
şi "Munteni,

dar

erau Mol-

Români ; nu

erau. două, ţări pentru Români,

dar :0

singură, ţară, o patrie comună,!.... Uni- -

C. NEGEL

|
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rea, există în inimi; ea se tălmăci în cu- :
vinte şi prinse rădăcină ca o plantă:
„cereascăpe acel loc ars de soareşi lipsit de plantele umbritoare ale pă-

mântului».

|

E

“Pot Alecsandri continuă:
,
«Două puncte foarte depărtate existau pe faţa pământului, în care Ro-.
mânii generaţiunei nouă, începură a se

întâlni: unul în Franţa,

în cuartierul

studenţilor din Paris, şi cellalt în Mol- dova, la moşia lui Costache Negri».
Aici găsiau tinerii odihna trupului şi
îmbărbătarea sufletului, şi cu puteri spo-

rite, porneau la muncă

pentru propăşi-

rea patriei. Aici a găsit Neculai Bălcescu în vara, anului 1845 o întărire vremelnică a
veă, la
inima.
oaste

sănătăei sale şubrede. Când privoinicii, care se învârteau îîn horă,
îi creştea, de bucurie şi ziceă: «Ce
frumoasă, vor, face odată flăcăii

“aceştial» proorocire îndeplinită în războiul pentru independenţă la 1877—78.
La Mânjina. se mai întâlneau. tinerii

24

GH. N. MUNTEANU-BÂRLAD

din. "Para,

Românească :

Bolintineanu,

Maiorul
Const. Filipescu, Bălcescu,ş. a.,

cu.cei din Moldova: Negri, Alecsanări, |
.Rogălniceanu, tânărul poet şşi muzicant
"italian Corradini, ş. a. Aici toţi. ascultau

„pe

Alecsandri povestind amintirile sale

din ţara, de flori a Italiei, despre
„.. acele mândre plaiuri .

'

A tinereţii noastre .arinonioase raiuri,.
„In care ca şi tine, o scumpe îrăţior (spune lui „Neeri)
Simţiam al meu „suflet, ferice, iubitor.

“ Exam acele amintiri de prin , Veneţia,
Neapole ..
.. poetice “surori
”
Ce” n inimole „noastre deşteaptă dulci

fiori.

Când Voivodul Mihai Star dza, năbuşi

“în Moldova, mişcârea naţională din 1848,
un

convoi” de

„doveni,

au fost

peste

30

de

tineri “mol-

surghiuniţi

peste -gra-

" niță; între aceştia erau Costache. Negri,
- Kogălniceanu, Alecsandri, Alecu Russo,

Epure eanu, Cuza, ş. a.; pe când
!

alt con-

ă

ce, NEGRI

>
zi

-

voi eră pornit din "Paza, Româneascii,
peste Dunăre, la 14 Septemvrie 1848,
a doua zi după, ciocnireă. cu Turcii în Dealul Spirei; între ăceştia erau: Eliade, -.
fraţii Goleşti, “Bălcescu, Rosetti, Bolintineanu, fraţii Brătianu, şŞ a. Mulţi. din.

aceşti tineri surghiuniţi s'au întâlnit la
“Paxis,

în

cartierul

centrul mişcării

latin,

patriotice

nerare a Românilor.
Negri a întreţinut

unde

făcură.

şi do rege-

la, Paris pe cheltu-

iala, sa, pe mulţi tineri români săraci.
.
Aproape tot venitul delă, moşia sa, din.
vânzarea, grânelor pe pieţele Londrei şi aiure, şi adesea, cu bani împrumutaţi pe la cămătari, el a, întreţinut la Paris 15
exilați din ţară, şi pe alţii surghiuniţi în.
„Bucovina. Astfel! moşia, sa: Mânjina. ă
fost ameninţată să fie pierdută în câţivă,
ani cât a lipsit din ţară.
La, Paris, Negri şi Alecsandri se- împrieteniră, cu cei mai mari oameni de
Stat: Quinet, Lamartineş. a: .şi cu ini-.
mosul tânăr îrancez, gazetarul Arthour

GU. N. MUNTEANU-BÂRLAD
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Baligot, care

a fost

secre-

mai târziu

tavul lui Vodă-Cuza la Bucureşti. Acest
tânăr

a

servit

foarte

mult

_mânilor la, Constantinopol

cauza "Ro-

şi prin.presa

franceză.

Ca secretar alui Cuza, Baligota desfă- -

şurat o-activitate cu pricepere şi 'cinste.:

“După 11 Fevruarie 1866, plecă, la, Paris,
unde deşi: sărac,

a urmat să servească,

cauza Românilor, până la moartea sa,
la “1 Tanuarie 1884.
Câta, stat la Paris, Negri ca şi ceilalţi Români, a desfăşurat o activitate
minunată, pentru unirea Principatelor.
In ziua de Sf. Ştefan, a treia zi de

Crăciun,

Negri rosti cea mai frumoasă

cuvântare :a, tinerilor de pe vremea sa,
o proorocire pentru Unirea PrineipaII

telor 1,

-% Vezi mai departe: Negri ca literat.

:

III,

NEGRI IN VREMEA DOMNIEI LUL„.
GRIGORE GHICA
Când s'a retras dela. tron Mihai Sturza
după, 15 ani de stăpânire a. Moldovei,

ŞI i-a urmat Grigore Ghica, (1849—1856),

Negri şi . ceilalţi exilați se întorc în .
"țară şi continuă, lupta pentru îndeplinirea, idealulului naţional al Romănilor. Unii

au ocupat

demnități

înalte; ră

astfel Negri a fost numit ministru de
lucrări publice, Dimitrie Ralet, ministru de instrucţie publică, Alecu” Cuza, ca,
prefect, de Galaţi.
Ca, ministru;

Costache Negri,

a fost

un sfătuitor de preţ al lui Grigore Ghica,

Guy. MUNTBASU-DÂRI,AD
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aplicând prin vorbe şi fapte ideile umaitareale Apusului. Negri sfătuiăpe Vodă

să îmbunătăţiască starea ţărânului şi să
„ desființeze robia neagră a ţiganilor, căci:

«nu ne putem pr ezintă înaintea Europei
civilizate cu ţiganii pe suflet» zicea el.
Cu ll ani înainte, la, 31: Ianuarie 1841,
pe. vremea. lui Mihai Sturza, Obştoasca |
Adunare a Moldovei, - decretase, răscumpărarea şi desrobirea - țiganilor Mitropoliei, ai “Episcopiilor şi ai Statului.
Atunci “Negri gloriticaso acest eveniment prin imnuri de laudă şi banchete,
“la cari paârticipâră şşi bulucbaşii ţigani-

- lor din laşi.

o.

De-acum, ţărt stoăluciti, te "mgâmfează, te ntireşte.
Si recunoştinţa 'vie,;a fiilor tăi. primeşte,

în entuziasmul

Zice Negri

său.

| A Moldovei “nalt fapt. nu e iăs amigitor,
Nici nădejde depărtată pentru tine biet popor,
Căci

inima

Şters-au

sa

creştină,

o grozavă

căci

româna

ci simţire

pată de pe trista omenire.

„Dar legea.nu su-putui aplică în în-

C. NEGRI

!

29

tregime,; cum doriau inimoşii tineri cu.
_* ideile înaintate; şi abiă după Il ahi
prin legea dela 20 Noemvrie 1855, acea
reformă

a fost

îndeplinită.

Atât Costache Negri cât şi Grigore
Ghica, fiind în curent cu ideile timpului,
luptau pentru a deşteptă spiritul. poporului, spre a înţelege marele
act al

Unirei.

«Domnitorul -şi „ministrul stu

şi-au îndeplinit menirea.

Amândoi

au:

colindat ţara, ca, nişte. apostoli ai. românismului,

luminând pe 'locuitorii-din
]

oraşe şi din sate, fără, deosebire de sex,
de vâsstă şi de clasă, ca să, înţeleagii
foloasele Unirei, şi să voteze pentru de= “
putajii unionişti».

Cu
toratul

războiul. Crimeei, căzând proteerusesc

în

Țările

Române, ur-

mează conferințele dela; Viena, dela, Con- stantinopol apoi. dela Paris. Se discuti

cu

aprindere

între

altele

şi chestiu-:

neareorganizării Principatelor Române,
care cereă deslegare imediată..:
In Aprilie 1855, "Poast a ceruse Doni- |
/

.
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nitorului

Grigore

Ghica,

de trei boeri: moldoveni,

după

o listă,

să-i recomande

.

pe unul şi să-l trimită la Viena, ca să
dea informaţiuni plenipotentului guver-

nului otoman din capitala Austriei, AaliPaşa,

pentru chestiunea

privitoare. la

Principate. Ghica recomandă pe înţeleptul său prieten, Costache Negri, care
a susţinut interesele

bine

decât

le-ar

Românilor, mai

fi susţinut

reprezen-

tanţii Turciei. Pentru Ţara Românească
eră hotărît Neculai Creţulescu, bine cunoscut ca şi Negri, de Înalta Poaxtă,

dai Prinţul Ştirbei socoti mai nimerit
să. trimită la Viena un memoriu.
|

„. *

Conferinţa, se mutase la, Constantino-. _pol. Acolo deschise Negri, totîn 1855,
chestiunea, în afacerea, averilor mânăstirilor închinate. In Moldova, călugării
greci 'stăpâneau numeroase mânăstiri, .
ridicate prin cheile munţilor, în cele
mai pitoreşti şi mai bogate regiuni'ale
țării, de boerii noştri pentru .desti- .

naţii româneşti ; căci ei, pe lângă
„casade închinăciune lui Dumnezeu mai
3.
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Ridicau. la Mânăstiri
Pentru timp de năvăliri'

şi în împrejurările vitrege ale vremurilor, călugării greci puseră stăpânire pe”
ele şi pe întinsele lor moşii. Greaua afacere a averilor dela aceste
mânăstiri închinate,

eră încredinţată de

guvernul Prinţului Grigore Ghica, unei

deputaţiuni compusă din Costache Negri,
şi Dimitrie Rallet; cari au şi plecat la,
„ Constantinopol la începutul lui Tunie
„1855.
In asemenea, grele şi delicate ches-.
tiuni s'au dovedit marile însuşiri 'diplomatice ale lui Negri. Eră din partea; lui,” în acele-timpuri şi în preajma, Patriar- hiei greceşti, un curaj neînchipuit să .
_susţie o chestiune de care nici nu voiau
“să audă

călugării

greci,

mai cu seamă

cu Patriarhia, atrăsese la sine pe ambasadorii Puterilor, cari sprijineau. interesele. călugăreşti. Numai ambasadorulfrancez susţineă cauza Principatelor.
In' schimb şi Românii pe lângă sim7

GU. X. MUSTBANU-BÂRLAD
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arătată

patia

bani

cu

contribuiă

Franţei,

şi alte mijloace a uşură suferinţele

ostaşilorrăniţi îîn războiul Crimeei. Negri
şi Rallet, -adunară -sume de bani, pe
care le încredinţară reprezentanţilor
"Franţei, Angliei,: Sardiniei şi Turciei.:
Insă conflictul în apărarea mânăstiri- N
lor închinate a fost suspendat din pricina
războiului, şi reluat, peste câţiva, ani,
la 1863. Patriarhia şi sprijinitorii - ei,
mai: ales Austria, izbutiră a face să nu
mai fie consultaţi Românii la Congresul

"dela Paris din 1856. Discuţiunea, încetă,
atunci şi în ţară, atât în timpul ale“gerii deputaţilor cât şi în timpul des-"
baterilor

din

Divanul

ad-hoc,

spre

a

nu indispune Puterile în chestia, reor-

ganizării: Principatelor:

i

- Cu toate acestea a fost soxtit, Ca»atot
Negri, să ducă la fericit sfârşit, greaua
„chestiune

vremea
vom

a mânăstirilor

Domniei lui

vedea.

închinate, pe

Vodă-Cuza,

cum

IV,
NEGRI ŞI GALAȚII '
In primii ani ai Domniei

z

lui Grigore

Ghica, Costache Negri petrecea când la

moşia sa Mânjina,

când

la Galaţi, un-

de-şi aveă, casele, pe strada Mihai-Bra--

vul, lângă grădina publică. Astăzi sunt,
proprietatea, Creditului Urban, şi se păstrează, aproâpe ca, pe vremea lui Negr
i ;

“acum

sunt

locuite

'do

logic al Dunării-de-jos.

seminarul

teo-

Pe vremea, ocu-

pațiunii ruseşti şi în ajunul răzb
oiului
Crimeei, între anii 185] şi 1854
, Negri

a fost ales ca preşedinte al-comisiuni
i,
care se ocupă cu: înfrumusețarea,
oraşului şi de prosperitatea lui
economică,
C. Negri.

3

|
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“Ta timpul acesta ela lucrat cu toată .
priceperea pentru: diferitele îmbunătă.- -

ţiri de

care. aveă oraşul

nevoc. El-a

ales locul de “piaţă, care poartă, astăzi
numele lui «Piaţa Negri».
Î
O grijă deosebită,. aveă, Negri pentiru a înlesni corăbiilor : şi vapoarelor acostarea, la; țărm, |
„spre încărcarea şi descărearea mărturilor. De aceea repară, cheiul caro fusese
început pe vremea, lui Mihai Sturza şi
-- carese surpase din pricina, slăbei temelii,
. şi construi din nou do piatră cheiul pe o.
"lungime" de. 340

de metri, dela agenţii

vapoarelor române, din faţa, actualei clădivi a Divecţiunei de îNavisaţiuno ŞI până
:

la

i

agenţia

După

rusă,

retragarea,

-

Jai: Grigore Ghica

dela tronul Moldovei, . şi încredințarea
Căimăcămiei lui Nicolae Vogorido;. se

făcură pregătirile pentru: organizarea
Principatelor, sub
.
controlul “Puterilor
europene, conform tratatului dela Paris
din' 1856. Costache Negri cu prietenul
siu maiorul Alecu Cuza

luptară, la Ga-

C. NEGRI
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laţi pentu triumtul! deputaţilor unionişti. Erau atunci în luptă, două partide;
4:

unul reacţionar, care lupta, ca, separa”!
tist contra unirii; în fruntea. ăcestuia,

eră administraţia: părcălabul aga Mihail
Străjescn, judecătorul cel nou Panaite
Malaxa, ajutorul său Constantin Mişoglu, poliţaiul Alecu” Franga, primarul
Mihai Chicoş, fraţii Plosileşti, - ş.ș a;
iar.

în

iruntea

partidului

naţionalist, -

"erau: Costache Negri, maiorul Alecu Cuza, M. Rufu, P. Şerban, Ioan Vizu,. :
fostul judecător 1. Fotea, vornicul Lascar. ”

“Catargi,

Ioan Panaitescu,

Rugină. Gh.

M. Balaban, Gh. Sălceanu, fostul judecător; serdar ul: Ioan

Macarie, stolnicul.

„Gh Cernat, fostul funeţionar dela păn“călăbie Ghiţă Alevra, ş.
o
|
Perioada, electorală, cea mai învierşunată â fost între lunile Maitie şi Septemvrie 1857. Administraţia întrebuinţă,
toatemi ijloacele sălbatice pentru a zădărnici succesele unioniștilor ; de aceia erau

foarte numeroase protestele comitetului

:

- 88
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Străjescu şi aga

„amândoi

Gheorghe Constantin,

partizanii ideilor

separatiste.

Din cei 28 de alegători

ai: marei

prietăţi, au

votat numai

UI, alegând pe

pro-

candidatul

guvernului ; iar

cei-53 de

.

ulegătoriai -micei proprietăţi, au ales
tot pe candidatul guvernului, “Teodor
| Buhaiu.

.

i

"Comitetul unionist. gălăţean, a pro'tostat cu 'energic la comitetul central
şi la consulul” frâncez Victor Place
din Iaşi împotriva silniciei voinţei ma»
jorităţei, şi mai ales-a, intrigilor făcute
de Greci, care âveau pe atunci mare
trecere în politica portului dunărean.

Comitetul. central din Iaşi, isbuti să

anuleze primele alegeri. făcute după listele

administraţiei

şi

să înceapă,

pre-

gătirea, altor liste întemeiate pe mai
multă, dreptate. Isbânda a, fost a Unioniştilor.:

|

In aceste liste erau trecuţi : 292 de alegători: “orăşeni, proprietari de case,
negustori şi corporaţii; 25 de alegători
7
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proprietari mari; 25 de alegători. -proprietări de al doilea grad şi 6 alegători
„săteni de al doilea

„După aceste

grad.

.

a

liste. s'au ficat alegor ile

dela, 29 şi 30 August, şi 2; 4şi.5 Soptemvrie 1857, . care .au trimis în Di“vanul Ad-hoc din. laşi po Alecu Cuza
şi pe Costache Negri, ca deputaţiai ora-

şului ; ca deputaţi ăi ținutului din par

-

tea, proprietarilor mari, pe postelnicul
Iancu Fotea şi vornicul Lascar Catargi;
“ca deputat al: -propriotariloi mici; pe: . :
postelnicul. Gheorghe Vârlan;- iar -deputat ales de săteni a fost Răducanu Sara, .
inimosul ţăran din satul 'Tămăoani.
. :

v.

“NEGRI ŞI DIVANUL AD-HOC
„Rolul pe care l-a jucat N egri, în dez„baterile Divanului ad-hoc, îl aşează . .

între personalităţile marcante ale timpului. Fără Costache Negri, Kogălni-

ceanu

şi Alecu Cuza,

nu

ştim

ce în-:

„torsătură ar fi luat soarta, acestei țăni
„în .acele grele
După

împrejurări.

verificarea, alegerei deputaţilor,

în ziua de 22 Septemvrie. 1857, se alese
la 21 ale lunei o comisiune din 7 mombri, în frunte cu Costache Negri, pen-

trualcătuirea regulamentului Adunărei.
Acest regulament e ulcătuit de Negri -

-42
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'

şi citit. tot de el în şedinţa; dela 30ctomvrie, acel an.
|
„Când s'a constituit, biroul. definitiv
al Adunărei, a, doua, zi- la 40ect. Negri
a fost ales la al 'doilea,. ser atin vice-

preşedintele - Adunări, cu o majoritate

“de'51 de voturi, iar cellalt

candidat,

Constantin Hurmuzachi, s'a retias. Ca
secretari ai Adunărei, au fost aleşi
marii vornici şi foşti miniştri: Const.
„Hurmuzachi, “Constantin Rola, Anasta” sie Panu,

Dimitrie Rallet

şi Petru Ma-

“vrogheni. Conform $$:. 11 din Regulamentul Adunărei, ca vice-preşedintele
să fie ales în fiecare lună, Negri ob" fţinca,

regulat

unanimitatea, la

ceste

alegeri

lunare.

toate

a- -

Preşedintele de drept al Adunării eră .
Mitropolitul ţărei, - Sofronie ' Miclescu,
care ocupă rar scaunul preşidenţial, lă"sând conducerea desbaterilor. vice-preşedintelui Costache Negri. Acesta con-!

duceă cu multă înţelepciune desbaterile
cele mai furtunoase,

privitoare la, inte-

Cc. NeGRu

_

resele

personale

ţărei.

a

şi - la
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rcorganizarea,

|

"Tot în şedinţa dela-4 Octomvrie s'au
„votat şi cele + dorinţe scumpe: pentru

Români şi care au fost prezentate spre
cercetare „congresului dela Paris.
„» În şedinţa, a unspiezecea, dela 25 Oc- .
tomvrie 1857, Negri rosti o interesantă,
şi frumoasă cuvântare, împreună cu Ko- gălniceanu, unde amândoi susțineau libertatea, cultului religios în „tara noa
stră!).
|
Şedinţa a , douăsprezecea, dela, 29 Octomvrie, a treia zi de Sf. Dumitru,

este

una, din zilele cele mai însemnate din
istoria neamului,Atunci toate clasele. sociotăiţei, întrunite prin "reprezentanţii

„Desființarea
"preşedintele
- proclamând
tând-o, zise:

aleşi,

votară:

privilegiilor de clasă. ViceAdunărei, Costache Negri,
-votul Adunărei şi felici«Fapta aceasta va îi pre-

1) Cuvântările politice ale lui Negri vor fi publicate
_ întregi, deosebit în altă lucrare.
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uită;

nu numai

de. naţiune,

dar şi de

“Europa, şi: de istorie!» -.
Negri, omul luminat şi destinat să lu- .
mineze el însuşi pe alţii, doria să vadă, |

ţara sa liberă şi îndrumată spre progres.
El nu se gândeă

la, interesul său per-

- sonal, ci la interesul obştesc,pentru care

şi-a închinat
său.

Mulţi

toată puterea,

îl iubiau

şi-l

sufletului

admira;

dar

. i mulţi aveau interese personale, la care .
nu

puteau

„O

să renunţe.

altă dovadă

de caracterul său no-

bil şi desinteresat, o dete în şedinţa Adu- -

nărei dela 18 Decemvrie 1857. Atunci
propuse el cea mai însemnată chestiune
pentru neamul românesc, a Improprietărirei sătenilor, căci

„câmd

se desbat

ţară,

trebuesc

în aceste

«reforme “mari
şi fapte

şi inimă

timpuri,

pentru
mare»

ziceă Negri. Chestiunea a, fost susţinută,
sub Domnia lui Cuza, analizată şi dez-

voltată, în chip magistral de marele Ko”gălniceanu. Este actul măreț desprecare

__C, NEGRI
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d. Ghorea, în a sa lucrare Neiobăgie (1910)
vede germenul răscoalelor ţărăneşti din

1907.

E

|

Iată propunereafăcută atun cideN egri:

I. «Boerii
mânturi,

proprietari

locuitorilor

să vândă pă-

săteni.

|

II. Că pământurile odată, pentru tot
„„deauna vândute de boerii proprietari

locuitorilor săteni, aceştia săle plătească,
„ întocmai după adevărata lor valoare potrivit cu calitatea, şi localitatea, deosebitelor părţi ale ţărei.
:
III.

Că -până

a-şi închipui

locuitorii,

_băneştile mijloace, pentru plata pămân-

turilor de cumpărat dela proprietari. ei
să urmeze stărei lhicrurilor de faţă, dacă,
nu. se va găsi- vre-un alt mijloc mai potrivit şi îndestulătorpentru ambele părţi,
cu a amândorora conglăsuire.
IV. Că această vânzare de pământuri,

.

după 15 ani dela punerea ei în lucrare, să

rămână

numai

facultativă.

V. Căviitoarea Adunare legiuitoare,
în cea dintâi

a ei sesiune,

să păşiască

..

40.

|
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la măsura aşezărei preţurilor pământului, precum s'a mai zis, întocmai cu

adevărata, sa valoare, şi potrivit cu calitatea, şi localitatea,

deosebitelor: părţi

ale ţărei, având totdeodată şi îngrijirea

(ca din pildele ţărilor învecinate, po-!
văţuindu-se) să hotărască pentru temci-

nica

lor dintâi

time

de

statornicire,

timp, cătră cine

după. câ-

şi cum

să-şi

„poată înstrăină locuitorii săteni; pămmân:
„turile cumpărate.»

N

„ Acest proiect a fost propus

şi iscălit

„de Costache Negri, de deputatul -ţăranilor de Putna, Ioan Roată, (vestitul

moş loan Roată a lui Creangă)

alţi 4. deputaţi,

şi do!

între care şi Răducanu.

Sava din Covurlui.
|
Adunarea a declarat urgentă propunerea

lui

Negri,

- cu

toate

protestiirile

aprinse ale marilor proprietari, care nu-i
vor

ertă

lui

Negri

„neaţă propunere.

aseminea

îndrăz- .

„Deşi acest proect a'rămas deocanidată în suspensie din pricina, mari-

-

C.REGRI
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lor, proprietari, cari nu-l! “primeau, cu - toate acestea, țăranii adunaţi în faţa, localului şedinţelor, .primiră cu ovaţiuni - .
pe Nâgn la cşire, şi-l ridicară pe braţe
eu aclamaţiuni.
„In şedinţa 'Adunărei dela 21 Decâm-

- vrio acelaş an, deputaţii Galaţilor, Negri
i Cuza, propuseră, ummnătorul proieot,
prin care cereau:
„1. Să so organizeze în oraşele. Româănici, municipalități cuale lor consilieri şi „cu orcarealte aşezări privitoare la aceste
instituţii, în cca mai mare a lorîntindere.

„TI. Menţinerea portului, îrane în Gaâlaţi, precum şi aşezarea, în acest port,
a unui intra-pozit (entr epât) pentru umMăr=,
furi străine de orcare fire.
III. Slobodă şi putincioasă plutire,
precum. şi noîmpodecarca negoţului de
tot felul pe braţul Chiliei, până la Marea
Neagră.
”
i

Propunerea eră, iscălită de Costache.
„Negri şi Alecu Cuza.
Punctele I şi al II au fost votate cu

5
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majoritate, chiar în şedinţa dela 21 De-

„cemvrie;
"primat,

iar cel de al III-lea a fost su-

de

oarece

eră prevăzut într'un

articol din proiectul pentru, gurile Dunărei, care fusese. votat cu alt prilej.

VI.
Di VREDNICIEA
„ DIPLOMATIC
ÎN VREMEA

LUI

NEGRI CA AGENT

LA CONSTANTINOPOL
DOMNIEI LUI CUZA.

In Decemvrie

anul

1858, Negri ca

ales al Ismailului, demisionă

din

Adu-

narea Moldovei, încheind astfel cererea
sa, către preşedinte: <Nu-mi rămâne
alta, decât. ferbinte a o însoţi cu voturile mele şi afară din sânul ei, în
viitoarele sale hotăriri pentru binele -ţărei: noastre. >
Se făceau acum marile pregătiri pen-

tru alegerea Domnitorului, potrivit dorinfelor exprimate, de Divanul ad-hoc.
„ Erau următorii zece candidaţi, cu oare-

care siguranţă
GC. Negri.

de izbândă :
-

|

|
-
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Grigore Ghica fostul Domnitor, prie-...
ten

cu. Negri

şi cu

toţi tinerii din -par-

„tidul naţionalist, om inteligont, caracter
ales, sprijinitor al: dezvoltiărei neamului,
chiar în paguba propriiior ssale interese;

E

ca şi Negri, tânăr frumos şi. desinte- resat, avi nenorocirea, să aibă voinţa .

„slabă şi. să fie foaite impresionabil la,
atacurile pătimaşe, aruncate de protivnicii săi. Apoi o veche nebunie, de:
care suferise câtevă, săptămâni, îi rove-.
nise tocmai acum, când lumea franceză,
şi- presa europeană, doria, să vadă mai

curând deslegată chestiunea, Principatelor. In aceste împrejurări dosporat
de 'clevetirile calomniatorilor, nonorocitul Ghica, îşi curmă, viaţa, irapuşeân„du-se

în castelul

du

Mee.

Alţi candidaţi erau- -Mihai Star Za şi fiul .
său

Grigore,

unul

stăpânit

de

lăcomia

banului iar cellalt «cu idei înaintate, dar
"cu soluţiuni nerealizabile — amândoi |
însă ambiţioşi şi cu care nu sar fi făcut
niciodată Unirea Principatelor».

0.

REGAL

.

0

i
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Un candidat serios eră unul din fraţii
Hurmuzachi din Bucovina, Constantin .
Hurmuzachi, stabilit, de mult în:Moldova,
om. “inteligent ŞI înzestrat cu alese însuşiri

nauit că

şi sentimente

naţionale,

însă bă-

ar urmări areajarea intoroselor

„familiei Sturzeşti.
„Alt candidat lo. Domnie,

eră,

căima-

canul Neculai Vogoride, îiul unui bulgar. |
grecizat. EI se lăudă ca fiu al prinţului de Samos, şi se credeă naționalizat, fiind-

că se căsătorise cu Catinca fata, logo-.
fătului ISonaki. Mândru şi îngâmfat de
" Îrumuseţa chipului său măreț şi cu pletele negre,

nu

eră

cu putinţă să, izbu-

tească, cu toate strânsele lui legături cu lumea, grecească, din. ţară şi din Con- |
stantinopol. Si
Despre Kogălniceanu, cel mai talentat
şi care întrupă mai nimerit idealul nea- '

mului, având însăideile protivniceintere-selor celor bogaţi, “mulţi nici nu voiau să
audă, de candidatura lui; de .aceia-i se

puse candidatura numai -„de formă,; dar
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nici el nu râvnia la Domnie. Propăşirea..
țării eră pusimai presus de orice ambiţie
personală.
Despre candidatura, lui Lascar Catar gi,
tânăr din partidul naţionalist, şi deputat
-de Galaţi, sa vorbit puţin, căci nu s'a
impus pe atunci nici prin cultură, nici
prin. trecutul său politic.
Alecsandri eră socotit de candidat serios la tronul Moldovei ; dar şi el se bi“zuia mai mult pe talentul său poetic,

„decât;

pe cel politic şi

civic, de aceia

se. retrage de bună voie, asigurând de
cele 16 voturi ale sale, pe prietenul său
iubit Costache Negri, care, de ar fi fost şi
bogat, întruncă, toate condiţiile să fie
ales Domn.

E

Costache' Negri aveă, un frumos trecut politic, eră înţelept, cult, simpatic, fără
duşmani,

desinteresat,

modest,

dar

idei prea înaintate, care speriaseri,
unii mari. proprietari din Divanul
hoc. Chiar dacă n'ar fi întâmpinat
zistenţa, unor protivnici, prin firea

cu

pe
-adresa

c. NEGRI

|
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/

modestă, eră ori când gata să renunţe

la înalta, demnitate.

|

Negri aflând, că. este pus în fruntea
celor cu. de candidaţi pentru Domnie.
şi socotind aceasta o prea mure povară +
pentru puterile sale, adresează din Târgu:
: Ocna la 2 Decemvrie o serisvare lui
Alecsandri, în carespune: «Rog pe priotenii noştri, hotărâtor, să înlătureze:
asemenea combinare (alegerea; la tron.

N. Aut.) pe care nici întrun chip; nu
o pot primi». Negri ştiă că «sunt de
ajuns. bărbaţi moldoveni mai vrednici
de însărcinat cu povara: Domniei, -care
- au şi adevărate drepturi legale, şi cu
care astăzi nu mă pot asemănă, decât
în deopotrivă, durere, pentru binele acestui al: nostru pământ. p
«Rogu-te a obşti prietenilor noştri...
“acestea ce-ţi scriu, ca singurul meu răs- .
puns»,

încheiă

el, scrisoarea sa.

Negri ştiă că boerii, mari proprietari
de. pământ, vor găsi acum prilejul să'şi
răzbune pentru îndriisneţele sale pro-

|54
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„. puneri. de însproprietărirea ăranilor şi desfiinţarea elăcei pe la boeri.
|
'Poemai atunci se născuse dezbinarea,
şi în partidul naţionalist pe chestia, împroprietărirei. Eră deoparte Negri în îavoarea, ţăranilor şi de altă parte Lascăr
_ Catargi, pentru marii proprietari, amân-..

«doi

reprezentanţii Galaţilor. - Catargi

„declarase
tu

acela,

că: «nu va da votul său pencare,

dacă,

s'ar

face

Domn,

i-ar luă, moşiile şi. le-ar da lă ţărani.» „EL făceă, aluzie la Negii şi. la sprijinitorii lui pentru Domnie, Atunci. Kogălniceanu se ridică, şi strigă: «Nici eu
nu voiu da votul meu; domnului Ca-

targu, care dacă, ax fi Domn, m'artrimite
“peste graniţă, pe mine care sunt pentru

împroprietărirea, ţăranilor b
„ Kogălniceanu supărat, se retrage: din
Adunare. în mezul nopţii dela, 4 Tanuarie 1859, cu alţi prieteni, şi s'a bucurat,
numai când i s'a comunicat că voturile
s'au întrunit pentru alegerei, ca Doamn
a
lui Alecu Cuza, iubit de toţi.
.

- Alecu

Cuza,

0. NEGRL

|

coborâtor

dinti'o. veche

.. familie de, boeri, eră prieten

55

din. copi-

lirie cu Negri,. Alcesandri şi Kogălni-.

“ceanu.. Eră, singurul asupra, căruia, s'au
întâlnit speranţele

deputaţilor naţiona-

-

lişti, După retragerea multor candida-turi mai vechi

ŞI norocul

şi mai

solide, Cuza aveă:

să, dispue,. în momentul ale-

gerei sale de oastea ţării, ca

colonel -

şi fost aghiotant al Caimacanului. Chi- -:
peş, “isteţ, popular şi înţelept, candidatura sa a fost primită, de toţi cei de faţă,

şi întrun

entusiasm. sincer,

el

a

fost ales Domnul Moldovei.
e
“Îndată după suirea lui Cuza, pe tr oul
ambelor ţări, la-5 şi 24 Ianuarie 1859, o
delegaţiune. compusă din Costache Negri, Neculai Catargi şi Colonel Mawvrichi,

plecară, în Februarie la, Constantinopol,
spre a notifică, Sultanului suirea lui Cuza

o

pe tronul P: rincipatelor-Unite:“Activitatea lui Negri ca, agent al Dom-

nitorului la; Constantinopol formează
una, din.paginile cele mai frumoase 'ale
|
bogatei sale cariere politice.

56
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Două mari idealuri preocupau acum
spiritul său: Unirea definitivă şi che- .- stia averilor dela, mănăstirile închinate. |
Pentru amândouă şi-a pus toată puterea |
talentului său
După trei luni dela, plecarea din ţară,
în 1/2 Aprilie 1859, Negri comunică
Domnitorului că «Gonsiliul de: miniştri .
dela Sublima, Poartă, cu marele amiral
Mehmet- Ali-Paşa, şi puterile europene,
sau

pronunţat

cu hotărire

contra În-

vestiturei Alteţei Voastre.»
Si
Sultanul mai ales eră furios de în“doita alegere a lui Cuza ca Domn. Toată
politica turcească, însă o învârtei, atunci
marele vizir. Aali-Paşa,, la caxe se ducea.
mereu: Negri cu ambasadorul francez,
spre a-l convinge si cedeze în favoavea Principatelor. Negri întrebuinţă toată
„dibăcia sa, diplomatică pentru a: dobândi recunoaşterea, - Unirei. Mai pe
urmă el comunică lui Cuza, că: «are

„temei a crede că, zdravenele sale
declaraţii în ceeace: priveşte - Unirea,
au

“produs un. . efect ]priincios, >

-

«Am

i

"

5

-
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deprins pe toată lumea de aici,

a crede, şcriă Negri. că dacă Sublima
Poartă nu ar luă în curând o hotărire
categorică, în privinţa Unirei, Inălţimea,

Voastri, împins
“mă-o dela

de

sine, nu

nevoe, aţi

procla-

mai târziu „decât la :

|

_ deschiderea, Adunărei.»
Negri mai declară, că, dacă; Turcia
ar

mai

trăgănă

lucrurile,

şi Unirea

nu

“ar fi primită, el va cere să fie reche-

maât în ţară. Această hotărire

eră do-

vada unui nemărginit curaj în împre„jurările politice de atunci. Negri ame: ăi
ninţă pe marele Vizir Aali-Paşa cu:o
'revoluţie în ţară, care ar îngreuiă, si:

tuaţia, Porții. Atunci ambasadorii inte-.
rosaţi să vadă linişte în Impărăţia Sul-

ţară, şi chiar Aali-Paşa, rugă pe Negri
Să nu pripească lucrurile şi să mai aştepte până se vor limpezi turburările
provocate de Sardinia, ecare îi prefăcuse: în regat.

Ă

"In fine după multe memorii adresate
Inaltei Porţi şi ambasadorilor din Con-
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„stantinopol. Negri depeşăcu bucurio'lui
„Cuza vestea iradeleide învestitură ca
„Domn

în Iunio-- 1859,

şi cea

definitivă

„la 5. Ianuarie 1860.
In. Aprilie, acelaş an, Negri
tară

unde

stă la Suceava

trei

veni în
săptă-

mâni, pentru . odihnă şi interese de fa.
“milie; după căderea ministerului Mano-

lache' Costache Epuicanu,

rudă, sa, -

"- După, recunoaşterea îndoitei. alegeri
noul Domnitor trebuiă “să se prezinte
în fața, Sultanului, după. obiceiul. tradi-

țional.
bucuiiă
“tigate
- pregăti

Negri, prin: tuecerea, de caro sc...
la Poartă şi prin simpatiile câş- la ambasadorii puterilor străine;
lui Cuza o primire triumfală în

capitala 'Turcilor. Programul de serbări
a fost fixat chiar de Negri îîmproună
cu ambasadorul. francez şi cu :mărele
Vizir. La, 22 Septemvrie Cuza, care ve-:
nise cu vaponil dela, Giurgiu. la Galaţi,
eră aşteptat aici de trei 'zile de doi colo- ncli turci; pentru că şi Cuza eră, colonel, |

trimişi do Sultan să-l însoţeascăi,. în că-

0. NEGRI,

lătorie,

In

suita

:
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Domnitorului.

eră şi

poetul Bolintineanu ca ministru de instrucţie publică, care cunoscuse atunci
pentru prima oră Galaţii. El hotăni să
se înfiinţeze aici un

Gimnaziu, care să

poarte numele Domnitorului;
dar minis- |
- twul Neculai Creţulescu socoti mai nimerit, ca în portul comercial de la Dunăre să |

se înfiinţeze şcoala, de comerţ
< Alexan-

-Gru Loan I», care funcţionează şi astăzi.

Bolintineanu a, povestit în cartea sa:
«Călătoria Domnitorului

Principatelor -.

Unite la Constantinopol din 1860» primirea "pe care Sultanul -a făcut-o lui
Cuza, ca, unui adevărat suveran... :
„Dacă pentru îndoita alegere ca Domn
, lui Cuza, Negri a luptat cu mare energie la, Constantinopol, pentru unirea |

definitivă din 1862, munca sa n'ă fost

mai puţin. prețioasă.
«E uşor de zis: Noi am voit unirea,
„şi ea s'a, făcut; dar câtă luptă, câtă,
trudă, câtă, energie desfăşurată, de frun:

taşii vieţei politice , româneşti din acea
1

.

-

,

,

„60
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Câte

nopţi nedormite,

pâne

amară

celor

buni români,

la

-

n'a

susţinut

câtă

existenţa

numai

spre

a-

a duce

bun sfârşit : dorinţele unei ţări!
“Erau. mulţi români, care se îndoiau

chiar” de
-aşă eră

putinţa

unei

uniri: sincere

Costachi Negr Uzzi, care a scris

şi o broşură unde susţincă părerea, că:
«o unire adevărată şi nefăţarnică, va
fi numai. atunci,

laţii de

când

capitală

vom

aveă

a ţării.»

Ga-

Pe Negri

însă nu-l interesă unde va fi capitala,
„el doriă să vadă odată pe români uniţi.
Dar greutăţile cele mai mari, erau ..
concentrate la, Constantinopol, unde

" ambasadorii, nu priveau cu. ochi buni-—
- îndoita alegere de. Domn. a lui - Cuza.
Ei nu voiau acum cu nici un chip să recunoască Unirea definitivă a, Principatelor. Poanta, deasemenea puneă toate
piedicile,

„că

putere

având. şi cuvântul”

suverană,

care

hotăritor, .

credeă,

ştir-

bită integritatea, teritorului împărăţiei
otomane, garantate de tratatul de Paris
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Toată greutatea, răspunderei eră deci
încredinţată lui Negri. EL munceă «fără,
ropaus $şi fără obosiro» pentru a izbuti
Unirea

să se realizeze

definitivă,

«sin-

gurul principiu de viaţă pentru naţiunea română» cum ziceă cl.

'de înDe astă, dată însă, greutăţile
vins erau cu mult mai mari, căci se.
- impută, acum guvernului român, că «tolerează lă Galaţi, comitete revoluţionare

şi îngădue. debarcarea, de arme
vasele

italiene.»

de

pe
|

.

Negri se folosi de acest oriiei, & a să,

“atace jurisdicţia consulară dela noi»
„spunând că «guvernul se loveşte mereu
de protecţia supuşilor străini, de. căbre
consuli.»
In: toate

discuţiile ce le aveă cu re-

prezentanţii. străini,

enârgic,

Negri, oră

hotărit şi fără şovăială, declărând,

dacă

nu

se dă,de bună

voe unirea»

«Principele va, fi nevoit să proclame
"singur unirea, definitivă, spre a pă istră,
- liniştea, în fară » De. toamă
x.

să

nu

sc
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facă tulburări iîn Principate,

,

Ali Paşa,

comunică lui Negri că Poarta a
acordat şi unirea. detinitivă în Noemvrie

1861;

limachi,

Galaţi

iar la 25 ale lunei;
- secretarul

lui

Teodor Ca-

Negri, sosi

cu firmanul' pentri

la,

recunoaşte-

rea «Unirei definitive.» Bucuria, în
ţară
eră nemărginită.
La
Constantinopol
toţi ambasadorii felicitară, „pe
Negri, şi -

„toate jurualele timpului lăudau
succesele lui, pentru recunoaşterea
îndoitei
alegeri

şi a “Unirei . definitive

cipatelor.

a

Prin-

VII.

NEGRI ŞI AFACEREA. |
MĂNĂSTIRILOR INCHINATE
“Alt
încă

;acal
din

mare. a lui Nogti,

zirimărit

lui

Grigore

timpul

domniei

"Ghica, eră, „să, vadă .secularizato: averile
mânăstirilor româneşti, stăpânite de.că-:

- lagării greci, ideal care preocupă deDE altiel pe toţi burii şi. adevărații români.
„Prin lunie. 1863, „Negri.se pune po
şi
- lucrula Constantinopol; spreă realiză
na,
„această, miireaţă șşi proţioasii operii,

.

“ţională. -

7

-,

0 Lu început el propune: ai Cuza O soal
luţie, pe 'care consiliul do miniştri:
-:
pri„guvernului, Neculai: Creţulescu n'o
; deaceia, Negri supra so ietrage
„7
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|

-

2

la Mondania că Bolintineanu,
care se
găsiă atunci la. Constantinopol.
In ţară
demisionând ministerul Creţul
escu, îi
urmează ministerul Kogălniceanu
(12
Octombrie 1863—296 Ianuarie 1865
).

"Negri reluă, afacerea, secularizăre
i a„verilor la Constanţinopol, dân
d alte

“ dovezi despre: marile sale
însuşiri diplomatice.
a
Da
O îndeletnicire grea a bărbat
ului. de

„Stat, este şi diplomaţia. O vorb
ă,
"rost

caro.

fără,

primejdueşte. o „întreagă,
afacere,
ur

fi 0 nenorocire,

când e

în

joc
„soarta unui popor;-şi
iarăşi sunt popoare, care au câştigat
situaţii însemnate în lume, prin o chibzu
ită, măsură,
dip

lomatică

aşă

a. bărbaţilor.

minunată:

de

Stas,

Cu

diplomaţie . a, dobândit
.

Cavour unitatea, .Ttalici
şi Bismark

pe
a Germaniei.
.
Pentru chestia, averilor
dela mânăstiri stăpânite de călugă
rii greci, se im-

puneă un dibaci diplomat,
şi noi l-am
avut atunci
lui Costache

“cu norocire, în

Negri.

persoana,

|
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Negri a avut atunci de luptat mai ales
cu marile piedici puse deunii ambasadori străini, care sprijiniau Patriarhia, şi pe
călugării greci din ţară. EL xăspundeă

acelor. ambasadori, . că: «nu ar îi bine "ca să intervină. ambasadorii, căci în
acest caz „supraescitaţia poporului, ar

puteă să; aducă - nenorooiri ; de aceia .
- ar fi.mai bine a; se aşteptă, ca el: să.
scrie Domnitorului ca si modifice -lucrul prin tară.» Şi la toâte tărăgănelile
şi intrigile acestor prieteni ai Patriarhici, Negri răspundeă desluşit uneori prin -

“plonipotenţiarul francez Lavallete, prie-

_tenul cauzei Românilor, că : «guvernul

său se va, vedeă, nevoitant se supune».

.- 0. Negri.

n

«Nu este vorba, de'o chestie inter naţională, ziceă Negri, ci de pământul nostru».
Unii; ambasadori însă, propunea lui
Negri să, 'se clarifice. situaţia prin. arbitraj, în : capitala Turciei, «ceiace: ar,
fi eşit, spunea: Negri, în paguba, noastră şi în folosul călugărilor.»
:
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Dar acum mai interveniră şi nişte îm-

„prejurări în favoaiea cauzei româneşti.
Unul dintre cei 5 Patriarhi, din motive. personale,

se jelui

Statului român:

că. mulţi egumeni greci
arendau Moşiile mânăstireşti pe ascuns pricinuind

pagube Patriarhiei sale. -Acest denunţ

a dat prilej primului ministru -român,
Neculai Creţulescu, să ordone aducerea
,
la vistierie a, tuturor arenzilor moşii
lor.

închinâte,

şi astfel se adunară, la vistie-

rie, în 1863, aproape 20 de mili
oane de:

lei, care au fost-trecuţi în bugetul ţării.
.

Prin Ianuarie, acel: an, au
fost o.-:
priţi călugării greci să, exploateze
pădu-

rile mânăstireşti,şi cu aceste
măsuri în-

cepe a li se suprimă orice favoare
în ţară...
La împutările ambasadorului rus
din
Constantinopol, cel mai. apri
g sprijinitor al „Patriarhiilor, Negri
răspundeă,
că: «şi noi am aveă ca orto
doxi ace-=

leaşi

“drepturi

Rusiei,

despoaie

la, Sprijinul Impăriţiei

ca Şi Grecii,

care

voesc

să

ne

ţara»; iar lui Aali-Paşa,
când

C. NEGRI
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îl vedeă că înclină spre folosul
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Patri-

arhiei, îi răspundeă că: «nu se poate.
răsturnă tratatul de Paris, care ne de-

clară

deplin autonomi,

pentru trebile

- noastre lăuntrice» şi că «nu este nimic
mai lăuntric, de cât pământul nostru,.
„care este în joc», apoi că: «Guvernul
Otoman, .ni:. puteă, să.nu ţină seamă

de opinia publică din ţara noastră, de .
"votul unanim ce se dăduse de curând
"în: Adunare, fără de a se pune în cum"pănă, de a aduce iarăşi tulburări nouă».
După ce "Negri, primeşte un memoriu
din ţară, ca răspuns la măsurile luate.
în această, afacere, el răspunde Domni-!

torului că: «Trebue secularizate în
toată. puterea cuvântului, averile mâ-

năstireşti, tot aşă precum au fost

ele

„secularizate pretutindeni în Europa,
unde ele erau adevărate proprietăţi ale:

bisericii ' şi nu o usurpare şi o cărciu- |
“mărire ca la noi».
Brau în ţară aproape 10 de mânăstiri
“închinate, posedând peste 600 de mo-
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şii din cele mai mari şi mai frumoase
ale ţării, prin munţii: cei mai bogaţi cu.
. poziţiunile cele mai încântătoare! din
pământul românesc ; ele cuprindeau aproape

a 70 părte a teritoriului

şi pe

„care locuiau peste 60000 de familii ţărăneşti.

Intrun memoriu

prezontaţ,. de Negri

Inaltei Porţi, 1865, el dovedi cu extracte

luate chiar din condicele
închinate, că ele fuseseră,
deă socoteală, de veniturile
făcute cu. „administrare ea
năstiri.

-.

mânăstirilor
îndatorite să,
şi cheltuelile
acelor mâ-

.

Văzând ambasadorul rus din Con-:
stantinopol că afacerea, să tărăgănează,
fără nici un folos, primeşte la urmă
principiul despăgubirei”; atunci Negri
face propunerea oficială şi fixează suma,
despăgubirilor la 150 de milioane de
lei turceşti, rămânând ca, întrun înterval de timp, călugării greci să prezinte documentele cerute de comisiune,
pentru a îndreptăţi cererile lor. Negri
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reprezentan-

" mai_ adăogă, „că . «dacă

ţii locurilor: sfinte -refuză “prezentarea,
3
documentelor, o îac numai .că nu le

pot înfăţişă, de vreme ce din ele sar.
"vedeă că donațiile au fost; făcute mânăstirilor băstinaşe, şi nu locurilor sfinte ; gapoi s'ar mai descoperi şi condiţiile
sub care aceste donaţii au fost făcute

şi care condiţii,nu au fost
lucrare».

.

Ă

:

-- Unii din călugări

Si

E

mai

în

puse

naivi, după,

multe şovăeli, prezentară o parte din
documentele ascunse, cciace dovedeă

dreptatea, lui Negri, că nu le convine
să arate

-

actele mânăstirilor.

- i

«Negri văzând pe călugări aşă, de rău

d.
încurcaţi în propriile lor mreje, zice
“Xenopol,

cere

imediat. Domnitorului,

si, depună, cele 150 de milioane de lei

ar
turceşti ;> de oarece : «dacă, oferta nu

că
ge
fi serioasă, ziceă Negri, se înţele
Ru-'
Puterii6 ar. înclină. mai mult spre”

eă
sia, de cât spre noi». Rusia interven
mereu,

prin

ambasadorul

său,

în fa-
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„voarea, călugărilor grec
i ;. de aceia cu
tot. sprijinul dat nouă,
de ambasadorul
francez şi de Aali- -Paşa,
afacerea se ur„nea cu greu din loc.:
In Aprilie 1865,
Negri fiind în. 4ară du
pă lovitura, de

Stat din 2 Mai

1864, serie priete

nului
său, francezul! Baligot,
„care se află la
Constantinopol : «mă,
găsesc în focul
cel mai înspăimântător
al chestiei ave
rilor mânăstireşti ; avem
atace cu pro-

_tivaici

de

seamă»;

cu

ambasadorul

iar în altă, scriso

are
din Constantinopol, scr
ie lui Cuza:
«Sunt grele şedinţele
conferinţei şi-mi
"trebue toată răbdarea,
pentru a mă,
menţine cum mi-am pr
opus în marginile celei mai dspline
moderaţii, faţă
„cu Rusia, şi cu călugă
rii greci».
Mai. axată în coresponde
nţele sale. cu
„Domnitorul, că, are
multă nădejde în
“Sprijinul ce-l dă Aal
i-Paşa, şi în prie| teşugul

- In mesagiul
vrie

1865,

francez, '

domnesc .din 6 Dece
m-

Cuza,

comunigtă,

Adunărei,
“că. se apropie desl
egarea chestiunei
a-

C. NEGRI

|

,

Ti

verilor dela - mănăstirile închinate. Şi
în adevăr către sfârşitul acestei luni,
“se face un împrumut de 6 milioane de
lei, care, se depune la, Banca: Otomană,
din Constantinopol, după hotărîrea, con-.

ferinţei ambasadorilor din Stambul.
- Dar Cuza şi Negri,

ca să asigure li- .

niştea, ţării şi în viitor, urmăreau planul să curețe cu totul ţara, de călugării

greci, care cereau prin guvernul rus să
poată

îi îngăduiţi

pe

la

diferite

mă-

năstiri boghte din ţară ; de aceia, prin"to lege. din Ianuarie 1865, se declară;
biserica,

română,

de:

autocefală,

trând numai comunitatea

păs-

credinţei cu

Patriarhia greacă, din Constantinopol.
Astfel. Negri. îşi vede îndeplinit, idealul urmărit încă din vremea domiliei
“lui Grigore Ghica.
aa
Când

Negri, ca. tânăr, cu dou, decenii.

în urmă seaflă la Paxis, la banchetul dat .
în ziua de Sf, Ştefan, pentru onomastica,
marelui

erou

al “Moldovei,

„îrumosul său toast

despre

amintind în

mănăstirile

m.
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închinâte,. zicea, : «Străbunii noştrii au
înzestrat, şcoale şi' mănăstiri cu. averi

şi. moşii,

„greci

astăzi

prada unor călugări

de'.prin munţii

lumei, dar: bun

este. Dumnezeul părinţilor noşiri ! Veni- va odată ziua, dreptăţii, unde fiecare
va, răimâneă,. cu

ale sale». Negri nu ştiă

“că, această, proorocie îi. eră dat lui s'o
îndeplinească, că el eră menit să pună.
umărul la mântuirea, poporului de exploatarea călugărilor greci, punându-se
astfel“ capăt unei afaceri, care. apăsă
"asupra, “ţării . de Aproape 4 de ani.
(1828-1865). -

Cât a stat Negii în două, rânduri. la.
Constantinopol, Şi-a câştigat repede .
simpatia, . .ămbasadorilor străini, - prin
vrednicia

sa, prin sinceritatea,

caraete-

rului său, prin bunătatea, sufletului, şi
„prin blândeţa purtărei sale. Pe urma, .
ăzboiului: Crimeei întreținea cu pro-:
pria, lui: “cheltuială. „la agenţia diplo-

_

-
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matică română, pe bolnavii de orce na" ționalitate, pe. care = “îngrijiă, - doctorul

român Popovici ; ; eră, şi o vorbă printre
diplomaţi, -că «doctori fără plată numai,
la agenţia, româmească,

“voiaşii.

se găsesc». No-

naţionalitate, găsiau

de lorice

sprijin şi mângăere la, agenţia română,
a lui

Negri. Românii

erau acolo; ca la

„ei acasă. La îndeplinireea acestor datorii
de umanitate, eră adesea sprijinit; „de
secretarul său 'de: agenţie, Bordeanu.

De obiceiu Negri 'stăteă 'toată-ziua la
agenţie şi studiă chostiunile privitoaie.
la nevoile ţărei : făceă scrisori la familia

sa, din țară, şi: mai “ales fiicei. sale Iosefina, pe care o iubii foarte mult. Drăiă,.
mai mult retr as şi: în „cercul. a câtorva, ă

Români

«cu -care 'am 'singura plăcere,

ziceă, el, ce'o.- simt,
„limba noastră».
Agenţia. română,

aice,„de a vorbi
eră, într'o. clădire:

RE

“modestă, închiriată, de guvernul român.
„Negri s'a, gândit să' răscumpere. locul --:
vechiului. palat

al. agenţiei.

Domnilor

N

14

noştri,

Gu.
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Mare,

pe

locul căreia

ră-

măsese. acum numai grădina şi ruinele
vechiului paraclis, numit multă vreme
Bogdan-Serai şi - vândut de guvernul

* „burcese unni bătrân fabricant de tuiuri,
Ahmet- Agă.
.:
SE
-

Pare că Negri n'a izbutit să convingă
pe. guvernul român, de a răscumpără
locul lui Ahmet, pentru clădirea, agen-.

"ţiei româneşti.
Negri

!

se interesă, şi de soarta, Romă

„nilor din împărăţia turcească. Inima . sa băteă pentru. Românii
“pretutindeni.

"până

şi

din.

de

ţările cele

„mai depărtate din Peninsula Balcanică.
-Punrtă un deosebit; interes şi culturei ro„mâneşti ; de

aceia

stărueşte

încă

din

1861 “la -ministetul afacerilor - străine
din Iaşi,cca să mijlocească la, guverniil
turcesc,

ca: - «Schitul Prodromul

dela

Muntele. Athos să slujească şi la; instrnoţiuniea, a o mulţime de tineri: măcedoneni, care, deşi subt presiunea elementelor greceşti, ce Voesc a predomină

C. NEGRI

acolo, sunt geloşi

15

a conservă limba si.

tradiţiile naţianei lor». -

Cât a stat la Constantinopol,

a

Negri

| reuşi să, desființeze paspoatrtele turceşti
„pentru Românii călători prin Impărăţia

Sultanului şi isbuti să facă valabile pas-

poartele româneşti.
|
|
Alt serviciu caută să aducă ţărei pe

| vremea, unei mari crize. economic
e.
„Din pricina unei secete, care bânt
uiă

ţara şi tot Imperiul turcesc, la începutul:

Domniei

lui

Cuza, 'Turcia

a, fost

ne-

-voită să modifice politica sa vamală,
reducând taxa. de. export dela, 8 la 5%

şi urcând pe cea de import dela 5 la, -

8'/,. Negri sfătui pe Domnitor, în timpul

acestei crize ca, în loc să reducă. taxa * de export, dela 8 lă 5/, după cum
făcuse Poarta, să o suprimecu totul;
iar pe cea de import să 0. păstreze tot;

5%/, spre ase întări situaţia economică a,
Principatelor-Unite şi a înlesni negoţul..

Insă din pricina tulburărilor politice”
de atunci “şi a prefacerilor din „ţară,

|
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măsurile economice

să salveze

„Cu

luate, mau izbutit

greutăţile financiare.

toate acestea; -negustorii ştiau să

„preimiască serviciul pe care Negri
făcut comerţului

românesc

l-a

cu secula-

rizarea, averilor mănăstireşt; şi au căutat,

să-i axate recunoştinţa, lor pentru aceasta. Pe când se află încă, la Constantinopol,

în 1863

şi sprijiniă negoţul-cu -

împărăţia Sultanului, negustorii Capi'talei au bătut în onoarea;lui o medalie,

„cu următoarea inscripţie:
„

COMERŢUL” CAPITALEI
REGUNOSCĂTOR

ROMÂNIEI
|

DounuLur Consranrrn.. NEGRI
|
PENTRU
RĂSCUMPĂRAREA BUNURILOR ZISE ÎNCHINATE.
O medalie la; fel a, fost bătută şi de
negustorii -Râmnicului-Sărat.
Negri mai. faceti un nou pas de eşire
“de subt tutela turcească. EI propune

- Domnitorului

să, facă pe Statul turcesc,

NEG

_

-.

C.

„ca să. plătească Statului Român. datoriile “cu transitul depeşilor turceşti, declavând,

că

orce: întârziere,

ar aduce

refuzul nostru de a le mai transmite.
Spre a crea un-precedent, Statul Român închee o convenţiune telegratică cu
Rusia.
i
Aceste mari succese şi altele la fel
au pus pe Negri între îrantaşii diplomaţiei. noastre

vechi.

i

--

2
VI
„VIAȚA LUI NEGRI LA TÂRGU-OCNA.
MOARTEA SA
După detronarea silită a lui Cuza, în“
„moaptea de 11 Februare 1866, Negri
"retras amărit din viaţa, politică, ca
„petreacă restul vieţei sale liniştit în
+suţa sa din Târgul Ocna.
|
“In -liniştita viaţă dela ţară,. el

simţiă mulţumit
le-a

adus

altă avere

patriei

s'a,
să
că|
se

de serviciile
pe care
sale.

Nu-i

rămăsese

decât această modestă, pro-

prietate, căci

moşia sa Mânjina, o pier-

„- duse încă din 1858, la datornicii care-l
împrumutase

cu bani

pentru

scopuri

naţionale ; de asemenea vânduse atunci

|
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şi pr oprietăţile pe care le

|.)

mai aveă la,

Galaţi. Din ce-i rămăsese, îşi cumpărase o. livadă “cu “căsuţă lângă biserica,

Răducanu

din Târgu-Oena.

„ Vizitat adesea de
“cante

ale ţării,

Aici

eră

personalităţile mar-

şi continuă

să tie sfă-

tuitorul tuturor în împrejurărilă grele
prin care treceă ţara, adesea,
„Când Principele Carol al României,
a făcut călătoria sa de cunoştinţă a
“ţării, sa oprit la 'Târgu-Ocna, la 12
August 1866 şi a fost găzduit în modesta, căsuţă, a lui. Negri.:. Onorurile
de primire au fost făcute de sora su

Zulnia, Sturza, soţia presidentului Cur ţii
de

Casaţie

din - laşi. „Negri

însoţi -pe

„ Principe în vizitele sale la ocnele de
sare şi la, penetenciar, unde erai inter:

naţi peste +00. de: deţinuţi.

De atunci şi-a, schimbat Negri 'sentimentele protivnice Domniei Principelui
străin.

>

Imprejurul
„moasă, livadă

casei, Negri făcuseo frucu.Domi roditori iși O gri-

C.NEGRI

dinărie. de zarzavat,
singur în orele

8L-

cu căre se. ocupă

lui: de răgaz.

Mai

alea

îi- plăceă, să cultive toate varietățile de
varză, şi: se” lăudă,. prietenilor care-l vizitau, cu verzele sale de “Bruxelles,
ŞI 'creţe, caro erau

de

roşii”

orară frumuseţă.

Pomii roditori îi cumpărase pe când :
eră agent la Constantinopol, din Brusa, şi
din. alte localităţi

din. „Asia-Mică, şi-i

trimiteă la, locâinţa sa, din Galaţi ; când
a vândut casele, a trimis şi a răsădit cea, -

mai mare parte din ci în livada dela, ,
Târgu-Ocna; ave o cultură aleasă de:
caişi, piersici, portocali, rodii şi alţi ar-

buşti de care îngrijiă, credinciosul servitor Ghiţă, în lipsa stăpânului său.
„Negri ţineă, să. nu se mai amestice în
politica, tulburată, a ţării, ci să-şi pe
"treacă, viaţa, citind corespondenţa cu
„prietenii săi, din căre. unii' ocupau
demnități înalte. Adesea eră - vizitat
-de: Alecsandri, Iacob Negruzzi, Elena,
_ Doamna, dela, Ruginoasa ş. a. dela, care
mai află noutăţi despre deasa prefăcere:
c Negri.

|

-
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“politică. Aici i se trimiteau

reviste, ca

“Convorbiri literare dela, Iaşi, şi «Trajan»
dela, Bucureşti.
De “multe ori se desfătă, cu cercetarea,
: bogatei

sale colecţiuni

de numismatică,

pe care şi-o procurase în călătoriile sale,

cheltuind! sume mari de bani. El aranjase singur această comoară în cutiuţe
'de toate formele şi de toate mărimile.
In unele. erau monezi şi medalii de
“aur foarte preţioase. «Fiecare din ele
îi reaminteă un colţ de lume călcat de

el, ziceă,
vieţei

„mult

sale

Alecsandri,
de

călător,

un incident al
o anecdotă mai

sau mai puţin interesantă».

„. In momente de strâmtorare bănească,

se despărţiă de câte una din ele, cu
mare părere de rău, şi îşi îndestulă.
nevoile, or îndulciă suferinţele multor

"nevoiaşi,

care

căutau

- In 1868 erâ,. necăjit
pe

ajutor

la uşa sa.

cu nişte procese

care le-a avut cu Ministerul Instruc-

ţiunei Publice; şi cu toate sentinţele
câştigate, e ră nevoit: să mai alerge pe

_C. NEGRI
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drumurile : grele ale ţării de jos, pela
Curtea de Apel din Focşani, în afacerea;
şeolei italiene de fete, din succesiunea,

+

Roşca, Codreanu din- Bârlad.
In vreo două, rânduri, în anul 1869,

a fost; silit de prieteni să părăsiască viaţa, i
sa liniştită de ţară. Prin Noemvrie 1868,
căzând. dela, putere partidul liberal, îi
urmă cel conservator
;.în timpul guvernării căruia, se petrecuse unele” turburări
evreeşti

în ţară.

-

Şi cum pe atunci guvernul ses rânduiă,
foarte des la cârma statului, eşise vorba.
despre guvernele de iarnă şi de vară. In
zece

ani,

dela 1866

până,la,

1876,

se

strecurară, douăsprezece ministere. Prin.
Martie, 1869 disolvându-se Camerile, gu-:
vernul, ca, să, se poată folosi de expe-

rienţele politice ale lui Negri, îi puse
candidatura -ca deputat al capitalei...

Negri însă, refuză categoric această o-.
noare.

Cu toate

acestea

Bucureştenii.

îl aleseră ca deputat fără voia lui. Pe.
atuncise petrecură, vestitele scandaluri.

84
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„şi îngerinţe electorale
cu popa Tache."

Negri refuză să ia parte la desbaterile
Adunării şi adresează prietenului său
Vasile Alecsandri, următoarea scrisoare

- din

'Pârgu-Ocna,

în şedinţa

pe care

Adunării

acesta o citi

deputaţilor, dela.

12 Maiu 1869.
“Domnule

Alecsandri,

|

«Damitale îţi pun sarcina, dea arătă.
"d-lui Preşedinte al Consiliului, că "pe
cât m'am simţit înalt onorat cu alegerea

mea

de deputat, în însăşi capitala ţării

noastre,

cu: atât rimân şi întristat

da

„mu putcă răspunde la a ei încredere, .
_atât.de falnică pentru mine.
Sar
părea că . rămân asemenea în-.
„dărăt şi: în. datoriile mele, ca, ale fie-.

cărui cătră ţara, întreagă;
„m'am, zbuciumat
gi

astăzi

nu-mi

dar. destul

şi eu în timpul trecut
remâne:

decât a face

loc altora,.nu numai cu -călduroasa, dorință pentru binele. „obştesc, dar. mai
tineri, mai cu ştiinţă de lucrurile pre-

0. NEGRI

zentului

.
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şi mai cu bună sănătate, decât
”

mine».

Amicii îl. felicitară pentru. această
independenţă, a caracterului său ; după
mari stăruinţe, el primi. tot în acel an
să facă parte diri comisiunea, pentru.
delimitarea, graniţelor țării spre Austro-:
"Ungaria. Din: această . comisiune mai
făceau parte şi 'Panaite Donici şi colonelul

Pencovici,

mort: la, Galaţi,

ca

general” şi veprezentant al României în
Si
.
Comisiunea, Danubiană.
'Poată, vara Negri cutreeră

dealungul

|

munţii din Oltenia, dela Dunăre până la

Buzău, vizitând mânăstirile și lăsând în-

_teresante, impresiuni în corespondenta, . |
cu prietenii săi; — dar sosind iarna şi .

schimbându-se guvernul, încetă toată,
şi
activitatea comisiunei. 'de. delimitare

Negri. se întoarse la, Târgu-Ocna.
„Raportul. făcut în. Septemvrie cătră

“Kogălniceanu, ca prim-ministru, şi ministru. de interne,

este. ultimul act ofi-
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cial al lui Negri ; şi cu acest prilej
se vede
caldul patriotism al acestui bun rom
ân.
* Anul următor, 1870, cu războiul
Fran-

co-German, eră. pentru Negri anul
de
multe şi variate dureri. EI îl num
eşte

„“anul

de

doliu,

de

sânge

vărsat,

de -

" nenorociri nenumărate». In adevăr
să.
nătatea

sa

eră

Sdruncinată,

dar

mai

mult îl sdrobise moartea, la, Țigăneșt
i
lângă Tecuci a -Catiricăi Vogoride,
sora,
sa vitregă...
|
|
i
Bolnav

şi necăjit, căci mijloacele ma.-.

teriale scăzură simţitor, Negri
făceă ade-

sea cu diligenţa, «căci nu mai
pot suteri

cuştile cele

ale trenului» 1) ziceă el, dru-

mul la moşiile lui Conachi:
Năimoloasa,

Țigănești, Domneşti.ş. a,
pe la, Tecuciu, |

la Galaţi ori' Brăila, spre
a regulă, succesiunea averei pentru nepo
ţii săi.
"Pentru un 'om cu Yrâstă
înaintată,

ca Negri, şi cu greutăţile
lui

băneşti,

anii răi cu inundaţii şi erni
grele au fost
_1) Se constriuse atunei

linia ferată Bacău-Mărăşeşti
=
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:0 povară cu mult mai mare. Asemene
an a fost 1871—72.
i
"Un-ger atât de mare eră, în iarna
acelui an,.cum nu s'a mai pomenit în
Europa, de pe vremea războiului dintre _.
“Napoleon şi Ruşi la 1812. Dunărea nu

sa desgheţat70 de zile, dela 23 Dec.
până la 1 Martie. Negri se temeă-să nu-i degere pomii din livadă. Primăvara au
căzut; ploi torențiale, care i-au stricat; sămănăturile şi revărsându-se râul 'Trotuş,

care treceă prin grădina, sa, i-a făcut
multe stricăciuni. Vara pe căldurile tropicale neputându-se. duce pentru cău- .

_taxea sănătăţii la băile dela Slănic din
“apropriere, găsiă ca omul nevoiaş,
este mai nimerit «să se scalde în răco„xosul

'Trotuş, căci

este

mai

patriarhal,

mai puţin costisitor şi mai ales lesni„cios», seriă el în cor espondenţa cu prie-

tenii săi...
Cu

locuitorii

nevoiaşi “din

târg,

fără

deosebire de vrâstă şi naţionalitate, Ne"gri eră bun, blând, darnic şi milos.

'ss- GUN,
Deşi

pe

nu

moraru

iubiă; pe

pinao
evrei,

totuşi ajută,

cei nevoiaşi şi cinstiţi,

cari căutau

“sprijin la uşa sa. Toată 'evreimea din
împrejurimi: lăndă, dăr nicia. şi bunătatea
lui «cuconu Costache din Târ gu- -Ocnei.»

Pe câţi săteni nevoiaşi nu i-a căpătuit Negri! La câţi nu le-a, agonisit
existenţa, recomandându-i să, lucreze la
salinele. oenei,

pecând

nu erau „exploa-

"tate. ca astăzi de Stat!

In -ultimii ani ai vieţei, trăiă în
adovărată, lipsă! Cu toate acestea nu
„încetă să poarte de grijă. sitenilor lipsiţi, cari aşteptau mila, şi ajutorul dela boer.
i
- Cu -câteva luni. inainte de moarte -

naveă

de multe .ori cu. ce

să-şi plă-.

tească; o căruţă ca să-l ducă, la, Mirceşti,!
la moşia prietenului său Aleesanâri, «ca
să mai uite:niţel prezentul, care tăbărăşte asupra trecutului» cum zicea el.
| Acolo. stăteau de vorbă, «ca doi bătrâni,
cari . au văzut, malte, . ca. omul în. casa
lui; noi vorbim de. „vremea. noastră a
-
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âmândorora, că pe vremea, de mult eră,
mai bine ca acum», spuneă el...
În ultimele -zile ale lui Sâptemvrie,
'sufereă, grozav

de stomac,

şi răcind în-

ti”o călătorie pe o ploae torențială, că“pătă. un junghiu, care-i răpuse zilele la
28 ale lunei, anul 1876. Înmormântarea
„i

se făcu: “peste. 3

zile la 1 Octomvrie,

în mijlocul puţinilor, dar adevăraţilor..
sii prieteni, în curtea bisericii logofătului Răducanu- Racoviţă din: Tg. -Ocna,
„lâmgă- zidul altarului. La, mormânt ţin
M.. ce. Epureanu o frumoasă cuvântare,
Negri. a murit în vârstă de 63 de ani.
|

«Soasele frumos

de toamnă

.

lumină

în colţul Moldovei! dela, Ocna, ducerea
la, mormânt; . a

rămăşiţelor unuia : din

îi iubiții fii ai poporului român», seriă în
Emi-.
?
„8 gazeta. «Timpul»; - poetul“Mihail
|
Negri:
lui
nescu:cu ocazia. morţii
- «Poet în momentul de riăgaz, ziceă
el, prozator eminent şi patriot bun, cu -

inima dreaptă şi fără patimă, şi cel
mai distins. diplomat al. țărilor româ-

-
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neşti, Costache Negri trăiă
: retras la,
Târgul-Ocna “cu amintirile unei vieţi
„bogate, închinată întreagă acestui popor, acestei

ţăris.

ă

«Astfel pământul: roinânesc primeşte.
în braţele sale pe copiii săi adormiţi,
cu aceeaşi blândeţă

ca

sânul

mamei;

el, în care zac comorile trecutului nostru,.

îşi adaugă câte o nouă, comoară, şi astfel

ni se face mai scump,

tot mai scump.

Dormi, Costache Negri, - în pământul.
din care te-ai născut, pe care Lai iubit,

-pe care l-ai apărat viaţa toată Şi fie-ţi
ţărâna, uşoară, şi reamintirea veşnică».
lată cum l-a prețuit Eminescu pe
"Negri, şi ca, personalitate politică. românească :
SE

«Unul

din cei mai nobili Dina

ai

„Românilor, Costache Negri „ reprezentă,
nu numai cel mai curat patriotism, Şi ..
caracterul cel mai dezinteresat, dar şi
o capacitate extraordinară, căreiari datorim în bună, pate, toate actele mari

Ce NEGRI
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“săvârşite în istoria modernă
“nilor».

a Româ-.
a

«El a, refuzat |coroana, domnească
, ce
i se oferise în 1859, preterind
a rămânecă un simplu cetăţean; el a spri
jinit până la urmă unirea, ţiurilor
;- el ca
reprezentant

a)

României

la, Constan-

tinopol, a, făcut să se recunoască,
alegerea îndoită, a lui Alexandru Ioan;
a

pregătit secularizarea, moşiilor măm
năs„tireşti, şi-a, înlăturat greutăţil
e ce : se

“ivise “în urmma acestui act»,
«Retras de zece ani în viaţa, privaţă,
în orăşelul Ocna, “el ne dă exempl
ul
vieţii cele mai modeste, deşi aveâ dr epturile la onorurile cele mai mari».
D. Iorga serie „următoarele despre
personalitatea,

lui Negri:

«Negri eră, o frumoasă figură, de idea. |
list, care puteă, scrie versuri frumoa
se
ŞI proză, plăcută, fără să fie pentru

"aceasta, nepotrivit pentru

misiuni

di-

plomatice, şi pentru funcțiuni publice,
cu greutate şi răspundere; ar fi fost

GH. N. MUNTBANU-BÂRLAD
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un: Domn cu putinţă ; vâasta, lui însă,
"eră şi vârsta, concurenţilor din par tidul
naţional; talentul lui, în nici o_privinţă
De bună
nu eră mai mare decât al lor.
seamă,

că, dacă

împrejurările

par

fi

impus pe Cuza de Domn, atunci Kogălnicoanu sau Negri aveau soarta de
|

a îi: aleşi».

-D. Gârleanu îl
i
pe Negri:
Şi-a iubit ţara
tică aproape. “Nu
„clipă la, interesele,

caracterizează astfel
cu o Gragoste sălbas'a uitat o singură
la familia, la sină-

tatea, lui. Nimica nu puteă

fi pus mai

presus de ţară şi Domn. A respins totdeauna, orice răsplată, care. pe alţii i-ar
fi încântat,

orice

i-ar fi îmbirbătat.

onoruri

cari

pe alţii

N'a linguşit pe ni-

meni,- ba, mai mult, uneori când prietenii şi chiar Domnul stăteau în cum-

pănă,

el mergeă

drept

şi “îşi spuncă

cuvântul făţiş, fără şovăire. Iar. când
după mărcaţa faptă împlinită, i s'a,
părut. că alţii sunt moniţi să ducă soarta
N

N

”

ării mai

--
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a eşit din luptă, s'a. -

dus la moşia lui, şi nimie

nu l-a mai

putut face să iasă din umbra,

însă-şi strălucirea,

pe care

faptelor lui i-o aş-

terncă, ocrotitoare».

Multă vreme mormântul
gri a stat părăsit,

marelui Ne:

şi, fără niciun semn,

că subt el zace îngropat unul din cei
mai marcanţi - bărbaţi de stat ai Romă.
niei. Elena Doamna, soţia, “prietenului .
său Cuza, în vizitele ce făceă, adesea,
familiei nevoiaşe a lui Nogri, sa îndurat să-i ridice o simplă cruce la, mormânt!
Dacă, a muri sărac, esto pentru Dăr-”

batul de stat cel mai neperitor dintre
epitafuri,

ziceă:

Thiers,

cu toato 'aces-

tea, este o.datorie de recunoştinţă pentru cei vii,-care au chemarea: purtărei
de grijă a binetăcătorilor ţării, scăpătaţi, să le venereze memoria: după-moar te

şi să-i arate

veşnic

prin

mărturii

vă-

zute, că pildă pentra generuţiile care
se râdică,

|
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A, „Poezii.

Negri

eră

în curentul de idei al tim-

pului său: Posedă
trivită. cerinţelor
"în care trăiă,

„ Cunoşteă,

o cultură solid“, poşi nevoilor

societăţii
,

multe. limbi moderne.

In tinereţeă sa, a trăit sub

influenţa,

directă. a tatălui său adoptiv, cel mai
venerat literat şi poet al timpului, lo
gofătul Costache Conachi.
Ă

- O mare parte a activităţii sale, a “dos .

făşurat- -o în liniştea,

naturii, la, moşia;

sa Mănjina, în societatea celor mai mulţi

Si

|

-

9%
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i tineri culți din amândouă Principatele
“si mai ales a. prietenului său poetul
Vasile Alecsandri. Pretutindeni stăpâ-

'neă în ţară spiritul-poetic al lui Kona:

chi, — la câre domneă curentul romantic
şi nuta, populară ă a, doinelor româneşti.
«Negri a, scris proză plăcută şi ver-:
suri bune», spune d. Iorga, Despre poeziile lui. V: Alecsandri, într'o
către

Alecu

Hurmuzachi,

scrisoare |

ziceă,

urmă-

|

"toarele la 1868:
«Amicul nostru esteun adevărat poet;
- însă niciodată nu a voit să se încreadă
în “geniul

bagajul

său poetic;

cii toate acestea,

său literar este izvortt 'dinti'o.

inimă. mult simţitoare, şi poartă, sigiliul

.
“unui talent 'de, întâiul ordin».
Alsesandri petreceă, foarte des vara,
la moşia; prietenului său «veselă, primi„ toare şi evlavios de ospitalieră».
Aici

se află: şi. sora lui Negri,

Elena

sau Elenco . după... moda, grecească a
timpului; cu amândoi Alecsandri eră |
prieten .până la : răi” şi din iubirea

CNEGR
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lor sa
« născut pentru literatura, noastră,

minunate poezii. «Delicatelox . simţiri
brodate pe moţive romarntice, se. datoresc în

literatura

noastră,

fără

nici

O

excepţie, zice-d. Iorga, cel mai deplin,
mai cast şi: mai adevărat monument
închinat uneia din acele pasiuni nobile,
"cari înalţă sutletul unui scriitor la, culmi,

pe care niciodată cugetarea singură, pe
aripile inspiraţiei obişnuite, nu le-ar fi.
atins».

0

.

În primăvara, anului 1846Elena
[
N egri
se îmbolnăvi şi familia se -hotări s'o
trimiată, în ţările depărtate ale Sudului:
unde eră nădejdea unei sănătăţi 'de-.
„pline. Ea plecă din ţară, cu dorul poetului; reţinut de interese la Bucureşti:
'Pe duci iubită. scumpă, în fărmuri depărtate |
Veneţia te-aşteaptă zâmbind la visul tău!

Prin Iulie trece” şi poetul prin Constântinopol la Veneţia unde se întâl„ neşte în Septemvrie cu diaga lui Ninetă,
" «Dulce

îngor de. blânde»
-

c. N cari,
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„ Acolo Alexandri s'a plimbat pe lagune
Cu Nineta'n gondoletă ;

"dar în primăvara, viitoare, Elena,se va
stinge la Constantinopol,
Ca un cântec. ca o floare

Ca un fulger luminos.
“ Atunci Alecsandri

a închinat

frumoasa

sa poezie Steluţa, iubitei sale Elena celei
Pierdute în neagra

veşnicie
....

Steluţei zâmbitoare :
Dincolo de mormânt!

_

De

durerea

acestei

pierderi

va, călători. mult în Răsărit,
dorul iubitei sale :.:
Tochinânduri imnuri

Cea mai blând-a

mea

ca

poetul

mânat

lui Dumnezeu.

gândire.

Cea mai gingaşă Simţire:
'Ție numai, numai- ţie.
Se închin pentru vecie
Ca la insu-şi Dumnezeu!

de
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|

lunga sa. pribegie,
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poetul. mereu

"0 cântă:
_ sacre

odor, dulce iubită

Unde-i faţa ta slăvită?

Pierderea, acestei scumpe fiinţe, a fost ”
pentru Alecsandri legătura nedespărţită,
toată, viaţa de prietenul său Negri.
Şi Elena Negri i-a rămas
„icoana mult slăvită .
A celei ce în lume a fost îngerul meu;
- Şi ora tristi'n care sburând la Dumnezeu,
- Ne-a da cea.de pe urmă a sa dulce privire...
Unind mâinile noastre în veşnică 'nirăţire.
a

De atunci între ei s'a legat cea mai
strânsă, prietenie, scriindu-şi unul altuia, când erau despărțiți în călătorii ; Alexandri-i-i ziceă :
Prietenul meu Negri; iubit şi dulce frate
[ţi scriu

aceste

strofe: din

Aiurea Alecsandri.
„astiel:

locuri

i

se

depărtate.

adresează

100
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„O Negri, scumpe "frate, cât vom trăi i în “jumo
"Cu multă ”nduioşare;,. şopti-vom aste nume,
Şi câte ori- in viaţă cu drag le vom şopti.
Cu drag unul a altul frăţeşto vom gândi.
rr

-.

Si ecu drâg îşi aminteau eei: de înta“ plitrile. copilăriei. lor, de ori unde, dela,
Mâujina sau "din ponsionul îxancez din
"Iaşi.

III

DIR

SN

Dureri sau. veselie, orice vie simţire |
Mapropie de tine ce-o dulce-înfrăţire :

"Când" afacerile politice, nu-i: ţineau
depărtaţi unul de altul, Alecsandri petreceă, ca în 1845 la ospitaliera, moşie

-a prietenului său,

făcând

plimbări în -

serile liniştite de . primăvară, pe. câmpile acoperite cu holde: niinoase.
- Din discuţiile lor despre literatură,
eşiau subiecte cu teme din viaţa poporului dela ţară, de credinţele lui fantastice şi superstiții ca, Mireasa strigoiului:

etemă

transerisă, pe

superior_al romantismului
zice: d. org ga.

registrul

apusean»,

0. NEGRI
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Ri şi-au împărţit, subiectul « Mireasa
. strigoiului» în două pri :

„In partea, întăia,
teşte despre. un

|

Alecsândri. poves--

frumos şi tânăr voinic,

care plecase dela; logodnica, lui în miezul nopţii spre casă. Pe întuneric, zărind
“în depărtare o lumină, se apropie de ea,
şi cade într'o prăpastie; unde murind
fără, îngrijirile bisericeşti, se preface în
strigoiu.

Partea, a doua e versificată de Negri. |
In

această,

jeleşte

câtvă

parte, logodnica,

timp

după, ce-şi

iubitul, şi cum

.

-

„„„««in lume au hotare
„Orice chinuri cât de. mare”

se mărită, cu un' tânăr din sat. "pe. când.
nuntaşii

petreceau noaptea,

ca la ţară

în 'bătătura, casei, cu danţuri şi cântece
de bucium, deodată se ârată pe vâr- ful. unei :“coline din” cimitir,

jăratie; atunci,

o cruce: de

.

i

3

Veselia conteneşte

-..

Văzduhul se înnegreşte,

-

10

-
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Şin

furtună

Codrul de

clătinat,

sălbatici

feară

Co răenesc, urlă şi sbiară,
Do

un huct

spăimântat,

“Şi în spaima, care a cuprins pe nunun strigoiu iesă,

taşi,

„de sub pământ
"S'arată ca o mustrare . -

“Şi'n mireasă
_

Svârle

răpeşte pe

cu uitare

ţirnă din

mireasă,

mormânt,

şi -

Ca săgeata -iute-o duce

Lângă el subt sfânta eruce
S'o îngroape

dar miezul
A

nopţii

în mormânt

;

trece,

Căci glas de cucoş răsună

Şi strigoii toţi s'adună
Subt pământul blestemat !

|

Mireasa şi-a pierdut; minţile de groază,

şi a douazi a

fost” găsită

leşinată,

ţi-

nând în braţe crucea; ; poetul încheie cu

următoarea morală :

|
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Vă feriţi fete frumoase
De simţiri necredincioase,

Căci strigoiu'nfricoşat
Ca răsplat-ades “soseşte
Din mormânt crud vi răpeşte

Când în vină vau aflat!

" In acelaş an 1845, compune tot cu A-

„lecsandri în două părţi, poezia: O noapte

la ţară, sau O noaple la Blânzi, moşia, lui
Konachi,. din ţinutul 'Pecuciu,

unde se

găseă şi Elena Negri. După propunerea
Elenei, Alecsandri dezvoltă, prima, parte a poeziei cu ideile: Câmpia- Noaptea
„ Poezia-şi Amorul; iar Negri. partea â
doua,

cu ideile:

Mâhniciunea- Prieteşu-

gul, Liina-Trecerea, nopţii către zi-Despărţirea: şi Alinareă,
— idei propuse de

Elena Negri. şi po' care le-au. dezvoltat .
formând

câte o strofă din fiecare idee.

Blena Negri eră, bună, prietenă cu o
tânără îanceză Emiliă Reymond, foarte
inteligentă şi cu bună pricepere pentru operile spiritului. Ea, jucase un rol

104

GH.

N.

MUNTEANU-BÂRLAD

însemnat în societatea tinerilor moldoveni, de care pomeneşte şi Ioan Ghica,
în Scrisorile sale. Aruncată, de greutăţile vieţiiîn ţara noastră, muri

„tie 1849

şi soarta ei o descrie

„.. în poezia
+

«Moartea

în- Max-

Negri

Eimiliei». Dorul de

patrie şi de neamuri, i-au covârşit viata: :
a...de patria mult iubită . |
- Maică, frate și surori.
Iastrăinarea cumplită
Ş-ale morţii reci sudori,”
Aa cuprins tânăra fată
Rătăcită'n depărtare.

Şi. acum

prin moartea,

ei:

De-a vieţii grea povară
De necazuri, de strădinii

+

Do chinuri şi de oftat
De plânsuri şi de jelanii
„Azi de toate a scăpat |

Dar moartea, puse. capăt bucuriilor,
podoabelor şi tuturor deşertăciunilor acestei: vieţi. Cu moartea,Fimil
F iei, va, închide mormântul şi orice amintire de-

C NEGRI,
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spre această, sărmană străină ; iar pen-:
tru părinţii ei, „spunea Negri:
Nici o piatră cât de proastă
A vă însemnă nu poata

*

Unde-i pusă fiica voastră.

Şi pe, când se înălţau clădiri grele şi
„cosțisitoare deasupra mormintelor celor
bogaţi, peste
a. celor săraci ca, a Emiliei
++ numai vântul cu mânie
Noaptea straşnic viscoleşte ;
Iar a lunei albi făclii
|
-Printre nouri răsbucneşte,
" Atunci pe-o groapă uitată
Iarba tremură, s'alină

să

Şi do vifor clătinată
- Par'că gome şi suspină !
zi.

pe

„In această epocă de sentimentalism,
a avut şi Negri momentele sale de suc:
cese,

cu poezii.

dintre . care

unele

ca

«Tânăra copilă» scrisă la 1845 şi.Ciuda
de amor au fost cântate prin saloane,-şi
prin târguri de lăutari, după melodiile,
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|

aranjate de tânărul axtist, poet şi muzicant italian Corradini.
'B dragostea unei fete dela ţară, care.
“pleacă: de- -acasă, noaptea pe lună, pe
când :
|
In valea depărtată
- Dulce buciumul răsună.

“De

teamă

să -nu fie.văzută:

Grabnic

şi cu pas

uşor

Se porneşte fetişoara
Jar de gânduri .şi de dor

I se bate inimioara!

In această luptă, între cuget şi inimă,
"ea face câţiva paşi, se opreşte, fricao
cuprinde şi la urmă, birueşte inimă:
Dar oftând, la el gândeşte
” Şi iată că-s amândoi,

Şi poetul dând liberă, impulsiune i_nimii

sale,

care birueşte judecata, sănă-

toasă îndeamnă astfel pe copilă::

_C.

NBGHI

”
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e

Mergi la sânu-i să to strângă
Tu cu negrele cosiţe,
„Nici gândi să fii nătângă
Drăgălaşa mea fetiţă!

Iar puterea acelui sentimentalism vi- .
novat al.epocei, o vedem şi din părerile:
„poetului despre dragoste, căci ::
In dragostea aprinsă,
Singure

acele ceasuri

Sunt

scârbă

de

necuprinse.

Intr'a vremii grabnici-pasuri
*- Numai vântul tinereţii
Sutlă vitor înfocat,
Iar în ghiaţa bătrâneţii
".. Focul roce s'a curmat.

Iată,

pentru. ce fetiţa nu trebue să,

steă, la îndoială:

Ii

- Mergi fetiţă sprâncenată
!

Şi-urmează inimii

tale,

|

Căci amar vine de-odată
Vremea plânsului de jale;
Unde:atunci necontenit .
Vezi cu inima ta mută
C'a fost, “vremea, do iubit,

In junoţea ta trecută !

-
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Tot asemenea în poezia «Ciuda de a-

mor» compusă în formă populară, la
-Mânjina,. în anul 1846, se repetă Cu=
noscuta

strofă cu blestemul

iubir ei fără

nădej de:

|

Ah, tu dormi, dormire-ai moartă
Şi eu fac venin la: poartă.
Ah, tu dormi de somnul greu

Risplăti- ți-ar Dumnezeu!

Sai

iubirea nenorocită

ŞI desperată,

care pândeşte momentil răsbunărei :
Inşelatu-m'ai odată
Dar apoi, să ştii tu bine

ae

Că nu scapi fără răsplată
Sau din cer, sau dela mine !...

Ta poezia, Stelele» scrisă la, 1845, aseamănă ochii iubitei. perdută în «neagra veşnicie», cu lucirea stelelor de pe
cer:
»
a
Ochii tăi 'ca voi, o stele
" Erau blânzi şi luminoşi,
“Şi pe calea vieţii mele
Doi luceferi mângâioşi.

*
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Privirea, stelelor. care răsar şi âpun, -.
îi deşteaptă amintire ea, chipului iubitei
sale pierdute şi poetul se întreabă ::
Pentru

ce, -voi stele

mulfe

. Îmi vorbiţi aşă curaplit De dureri ce nu-s trecute,

Care nu s'au potolit?
, E:
=

*

Pentru ce treziţiîn mine
„ Suvenirul amărât
Al iubitei dulci lumii.e
_ Care'n viaţă mi-au lucit 2.

de
Inima-mi suspini

aceia :
r

Când privind cu mare dor
'Tainica văpae lină
Ce-arunesţi în tainic sbor!

. Insufleţit. de ideilă înaintate ale apu„sului, Negri a lăudat; o singură faptă a
„lui Mihai Sturza, care prin Obşteasca , |
“Adunare a ţării, decretase desrobirea ţi- '

ganilor Statului şi a mănăstirilor, Ja 31
lariuarie - 1844.

|
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Negri, ca şi Alecsandri au cântat în
versuri această, desființare a unci părţi
„din 'robia, neagră, căci; ziceă Negri:
Cruda XYânzare de oameni, şi mai cruda despărţire
Afiilor de părinţi, prin tirana neagr'orbire,
Fie veşnic blestemată ! Şi ca Tuda vânzătorul,:
Cine vinde; vândut fic,.şi vândut cumpărătorul !
„ Destul neamule, robire,
Te trezeşte slobozit,

Căci glasuri de omenire
In slârşit s'au auzit!

-

Moldova, se va simţi mândră de această desrobire a. unei părţi din neamul omenesc, încât:
- De-acum ţară strălucită, to'ngâmfează, te
măreşte
Şi recunoştinţa vio a fiilor tăi primoş
te.

In seara, acelei zile, după serbare s'a

dat un banchet şi între invitaţi
erau
şi câţiva bulucbaşi ai ţiganilor din
Iaşi. .
„7Cu acest prilej, Negri compuse un
tuast:.
« Urarea»

în. felul pluguşorului,. care

a

junse popular pe vremea, aceea
în toată
Moldova.

0. NEGRI

ll

-Sculaţi.
Mii fraţi

Sculaţi!,...

|

Din greu somn vă deşteptaţi
Şi: v'adunaţi
Fii şi taţi
Căci bir nu daţi.
Şi de Pângăraţi
Sânteţi scăpaţi .
Răscumpăraţi.....
Deci turnaţi -. - Şi închinaţi

Mulţi ani la deputaţi
Şi din inimă stirigaţi
Ura,
o
|
„Măria Ta...

„Alecsandri tăvise- ae asimeneă: această zi de

desrobire,

zicând:

Te.slăvese o zi ferice, sfântă zi de libertate. *

Legea, însă nu şi-a avut efectul dorit
decat mai târziu, pe vremea Domniilor .

lui Grigore Ghica, şi a lui Alecu Cuza.
Tot la Mânjina compuse Negri în anul .
1841, şi poezia «Călugărița» după întoarcerea, sa, din Italia, Unii au crezut
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că poetul şi-a, cântat în. această, poezie
exilul său dela 'Târgu-Ocna, pe când ea
pare a, fi inspirată, de viaţa sorei: sale
Bvghenia Negri, călugăriţă, la mănăstirea Văratic.”
e
|
In această poezie Negri compătimeşte
+ Soarta hotătrată fiinţei călugărite
„co: n zadar la cer suspină, cerând ceasuri fericit
e.

„Legile aspree ale acestei. vieţi, o , des„parte de lume, de rude şi-i impun: numa
i
sacrificii; deci călugăriţa

nu-i

decât:

.

O niiframă înegrită,. adn

Iacrino de jale,

şi la, care chiar jurământul călugă
resc,
e adesea biruit, de simţirea, five
ască,
Tată de ce răsună- prin mănăstir
i :
Malte vaste. amare, mult suspin
de grea urgie.”

Ş'o nădejde viitoare-a unei biete
xieți. mai lină,
„Slab zâmbeşte + n întuneric. 9
'abiă sufletul aliuă, |

Negri

cunoşteă, bine istoria, neamul
ui

său Şi răsioise adesoa, cârtea,
de istorie
uşoară, şi plăcută a, i Dionis
e Fotino,

U. NEGRI

8

care eră pe atunci la modă şi în mâna
multor boeri cu ştiinţă de carte. Din
prieteşugul cu Bălcescu învățase” să pre- .
- ţuiască isvoarele de unde se “desluşeşte .
istoria, neamului. Negri citise la moşie
«Puterea armată şi arta militară», a lui
Bălcescu, publicată, în foaia, ştiinţitică
şi literară din Iaşi, tipărită apoi deo- sebit în broşuri pe cheltuiala sa, şi a lui

“Kogălniceanu.:
_-

Im poezia, «Pentru Bălcescu». scrisă,
la 1846, Negri admiră însuşirile istorice ale prietenului său ;- stăruința: şi răbdarea cu.care cercetează, comorile ascunse ale vitejiilor strămoşeşti,
“Astă muncă,

astă

râvnă

au

în sineşi “mulţurmirea,

Căci tu eşti întâi avutul co culegi cu răsplătire.

- În comori necunoscute, ce-au fost pradă de uitare,
“Din a căror bogăţie

tu reverşi *imbelşugaro. ,

Pentruiubirea ce-iarătă lui Bălcescusă,
nu socotească drept piedică graniţa Mil-

covului, şi-l învită mai des pela moşia sa,
. la Mânjina ce jeleşto
“Ge
.

norocul

C. Negri.

nestatornic de. prieteni o lipsește.
.

!

i

8
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„Când peste câţiva ani, la 1852, Negri
află, că, prietenul său. Bălcescu a murit

"în mizerie pe plaiurile streine ale Pă-

lermului din Sicilia, unde mersese pentru
căutarea sănătăţii, inima, sa, simţitoare
"a, fost cu totul îndurerată.

„In cele două decenii înainte de Unire,

este epoca poeziilor naţionale şi eroice

atât de gustate de popor.

-

- In timpulacesta compuse Bolintineanu

. frumoasa sa poezie

«Mama li Ştefan cel:

Mare», cântată pretutindeni în toate stra-

turile societăţii, pe melodia compusă de

„. talentatul poet şi muzicanti, italian Corradini. Acelaş subiect îl cântase înainte

“gi Gheorghe Assachi, cu mai puţin talent, -

în a sa poezie:

Ştefan: înaintea Cetăţii

Neamţ; iar la 1848; Negri aflându-se la
Londra, descrie şi el acelaşi subiect;
în
poezia c Războenii şi Neamţu», dar cu
un
succes mai slab decât a lui Bolintineanu.

Cu toţii se inspirară după «0 seamă
de
cuvinte» a cronicarului Neculcea.
pă

,

Mi
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“In alte poezii. naţionale «Codrii: Vasiului», scrise tot în.anul 1848, Negri

descrie atacul: meşteşugit a, Ini: Ştefan

împotriva Turcilor la Rahova:
Când fără veste bucium răsună
Surle şi tobe, răcnet turbat...
Şi dau năvală cruntă, nebună -

In Musulmanul cel spăimântat!. -

. Areaşii dela, Orhei, în frunte cu ser-

darul Hâncu, şi sutaşii săi, fac atunci
minuni de vitejie, sdrobind mândra, oaste
turcească compusă, din
-"Tătari spahii,şi 'Timarioţi.
Anadoleni viteji călare
Crucei creştine mari duşmani hoţi.

Turcii scapă cu fuga, 'din focul atacului, înta'o învălmăşală, neauzită la 10 " Ianuarie 1475,
|
La Mânjina, mai compune N ogri Şii alte

poezii, unde se vede influenţa, populară
a doinelor: Hora, haiducească, Cântec,
Cântec haiducesc, Doina, Doina haidu-
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cească, unde el compătimeşte

soarta,

poporului obijduit de grele- dajdii, de .

năpăstii şi de. tot felul. de nedreptăţi.
„„ Pe când se află la Iaşi, în 1843, face

o serisoare versificată prietenului său .
„poetul şi muzicantul Corradini, despre .

care am amintit. Acest Coradini eră un
-diletant artist, cu frumoase însuşiri de
„Pictor, muzicant şi poet. A scris bune

versuri,

a făcut tablouri de pictură şi a

pus pe melodii multe dinpoeziile populare
ale poeţilor timpului, melodii care s'au
cântat până pe vremea, noastră, asttel e

„cântecul. «Mamei, lui Ştefan cel. Mare»

de Bolintineanu. Plecând 'la, Paris, Cor-

radini a: lăsat frumoase versuri, în care
a, salutat patria, sa, adoptivă şi. pe prie-

tenii părăsiţi. Negri, Alecsandri, Kogăl
-

niceanu, Bolintineanu, i-au prețuit
talentul aritistic. Negri, cât a stat;la,
Iaşi

în casa, lui Konachi,

se întâlnea adesea

cu artistul Corradini,pe care l-a
avut

„oaspete la Mânjina, şi cu: care
a, strâns
o prietenie aleasă,

” c. SEGRI

AT

| De mult ni-l văzuse
+
prin Iaşi, şi. nici
0 scrisoare nu primise. dela el,
"Niei „măcar vreo. două slove ca să-mi spui tu ce

|

-

-.

„o

[mai faci?

De esti sâniitos, voinic sau în aşternut

de zaci ?

Negri însă aflase că prietenul său
5 2 fu
„sese de curând la bal:
Ă
Ci deşi nu vii la mine
Dar aiure tot te duci; p

Şi că-ţi pare tare bine
Când te duci

pe la duduci!.,

„Ca să, deştepte interesul prietenului
ce Va uitat, Negri îi adresează, scrisoarea,
în Versuri, pentru
"Că

de dânsartu “ piitruns

Şi te-aprindi'o pară șie

..

„ De a-mi face un răspuns.
Ca să ştiu de eşti în viaţă
| Deşi poate-ai pătimit .
Şi săi gust dulcea dulceaţă

“De-a află că n'ai murit!

In «Hora din Răducăneni». Negri! dă
dovada unei puternice simţiri patriotice,

118

an. ş. MUNTEANU-BÂRLAD

pe care o expune framos într'o poez
ie

reuşită ca

formă,

ŞI

ca

idei.

Această

„poezie e scrisă în 1857. Cu un an
înainte

compusese Alecsandri frumoasa, sa,

«Horă a unirei»

care 'se respândi

re-

” pede în toate colţurile ţărei, contribu
ind

mult la, deşteptarea, simțului şi
interesului pentru Unirea Principatelor.
Hora,

din Răducineni a, corhpus?o Negri cu
pri: |

lejul unei petreceri la, moşia, prietenu
lui

său Lascar Rosetti, din ţinutul Făleiulu
i,
lată acea frumoasă, horă, care se făc
i
foarte cunoscută, pe vremea, Unir
ei.
Roata ntinsă şi voioasă
Do fetiţe şi flăcăi,
. Pe o pajişto irumoasă
Bătei hora din căleii,
|
Plete 'n vânt şi ochi "n foc,
-

Uitătoare

de

nevoi;

Hora se 'nvârtea po loc

Şi-mi

-

Inainte şi 'mapoi.
părea Românul vesel

|

cum

băteă,

E
bătei 'n

[pământ
Fiu al celor din vechime,
uit:ţi astăzi în mormânt,

Co pe. timpi de voinicie, apăr
ând hotarul lor,
Cu păgâni, duşmani credinţei
jucă'n sânge şi'n omor,

-
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-

2 Ă

sudori,-ceu

Ă

chin amar

A muncit întreaga vară . Sub 'un soare de pojar
Ca s'aducă roadă ' ţară;

Iar acum jucând mereu
So

"'ncingeă

hora

mai

tare,

Foc de soare,-chin şi greu
Le sădise în uitare.
Şi-mi păreâ Românul astăzi fiu al zilelor trecute
Co-au văzut în astă ţară, lupte-amare, mii şi sute.

Când strămoşii apărară, gloata toată, mari şi mici,
- "Ţara, legea şşi Apusul cu-a lor piepturi de voinici! .
«Oliolio

Român

bărbate, :

" Mai deşteaptă-te mii frate!
Căci de tine joc îşi bate:

Soarta cea fără dreptate».
"Şi jucând aşă cântau. Toţi în horă la răcoare,

.

,.

-*

"Stol de vulturi ei păreau
Sburând' roatea pe subt soare.
- Şi-mi păreâ mereu Românul, uitător de-a lui nevoi

Că joacă jocuri bărbate cu avânturi de răsboiu.
-

“Chiar şi astăzi, când e.'n horă,

străluceşte pe-a
(sa frunte
Viitor do danţ mai ager şi de hore mult mai crunto!,
%
Ed

ZE

In epoca de asuprire şi de încătuşare
a gândirei, fabulele erau adesea, forma
obişnuită, de manifestare a gândirilor.!

-
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Șa păstrat dela Negri o parte din fa-

„

bulele sale versificate precum:

.

«Floarea Caprei» unde Lupul, stăp
â-

nitorul. ținutului . şi-a cumpărat tăcerea

dregătorilor săi cu slujbe grase.
Astfel
Ursul,- Peştele şi Măgarul; care
se preSătiră pentu o straşnică, opoziţie
, au

tăcut

când:

Le dete o vizunie
Şi-un râu mare! de "notat
Iar măgarului sâmbrie
” Tn'cât toate! Pau uitat,

:

Şi astfel fără temere de opoziţ
ie, Lu- |
pul arunca tot felul de biruri
pe răbdăto-

“-rul popor de dobitoace. Şi fiin
dcă, într'o
călătorie făcutăla neamul căpres
c, la ru-

dele soţiei sale, Doamna, Capră,
îşi piendus

e diadema, dintre coarne,
Lupul năs„coci birul nou numit Ori
nul caprei sau *
Floarea Caprei, pe care treb
uiă, să-l plă-

tească toţi supuşii împărăției
sale...

In fabula, Phuturulşi 'Top
oraşul, înodesta, iloricică, toporaşul,
- nesocotită şi

0. XEGRI

-.
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părăsită la umbra copacilor din pădure,
se tânguiă către prietenul său - fluturaşul de obiceiul lamei. de a se lăsă, amăgită: de reclamăgii, care-şi trâmbiţeazăi
pretutindeni meritele; acestora:
“Toţi se "achini
Ca la un soare.
Plin de lumină
Atrăgătoare ; -

iar cei modeşti, care muncesc fără, să.
facă sgomot cu numele lor, sunt uitaţi
de lume.

Fluturaşul
ceasta

îi răspunde, că , pentru aa

nu trebue să se mâhnească, şi să

se descurajeze.
Nu mai plânge a ta soartă
Căci preţ nau acei co poartă
Sgomotoase

'mpodobiri

şi
Dacă lumea nu te ştie
Floricică toporaş,
Tu eşti o comoară vie
Pentru orice fluturaş!
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«O

-

masă mare la o livadă»

la politica

timpului, Negri

descrie banchetul dobitoacelor adunate

pentru o consfătuire politică şi pentru alegerea 'stăpânitorului la tronul vacant.
„După un ospăț, la, care a domnit armo-

nie deplină, înțeleptul Elefant propune
dregăt
orilor
9
„stăpânitorul

să aleagă
”
3
livezii:

domn,

La-aşa voroabe bune
Ceialalţi. toţi sau sculat,
"Şi făcând o plecăciune

pe Lup,

i

|
-

Cuşma din cap şi-au luat. -

Noul ales: depune jurământul în faţa,

Elefantului

şi a întregului sfat, zicând:

Eu mă jur, o,-domnii mei
Po trei mii de Dumnezei
Să nu mai minâne la miei ș
Ba
şi morţi să fug de ci;

ŞI numai O rugăciune are săfacă,
Pentru
Pe

binele

înalte

mari

obştese
altare

Silit sunt, miei să Jertfese.

”

-
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Bietele dobitoace văzură târziu primejdia pe care n'o mai puteau acum înlătură:

Lupul mistuise pe cele mai multe din ele.
Satira

fabulei,

eră îndreptată, împo-

triva lăcomiei lui Mihai Sturza,
cu politica căruia nu se împăcase Negri.
Konachi şi nici Alecsandri; iar elefantul .

parea

îi mitropolitul Veniamin Costache
Cu purtările prea sfinte |
Şi cu două cruci la piept! -

In fabula
« Țânțarul-şi Boul», e vorba,
de un biet ţânţar, care şi-a găsit adă-.
„postul pe vremea, unei grele erni, în

urechia blândului bou plăvan:
- „ Ţapăn

şi bărbat juncan

C'urechea păroasă
- Ca o blană groasă.

Când s'a, desprimitvărat, 'Tânţarul părăsindu-şi culcuşul, bâzâi pe la botul lui
| ,
Plăvan, zicând: |
Mulţumescu-ţi ţie frate
Că de-a ernei: greutatea
In urecho-ţi am scăpat

Cu

de toate 'ndestulat!
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“Boul surprins de această mulţumire a
mosafilui nesimţit, îi răspunde mira
t:
" Cai venit, nu
Şin

ştiu nimică

ureche- -mi c/ai şezut;

Că te-ai dus jivină mică

Nici atâta n'am n ştiut!

„Deci morala: a
Mulţi socotesc

-

-

Că 'ntrând la loc mare

Pe. uşa din

|

dos

* Lumea stă 'n picioare
Şi. la- oi privese
In sus de jos,
Dară cine capu 'şi bate

- Cu gloatele toate

.

De oamenii mari
“Ca micii țânțari?!

_ Poetul Aleâsaindri, caruia, „îi înc
hinase
| Negri această, fabulă, adăugă,
la, sfârşit
următoarea morală:
Când sunt ajunşi în posturi,
mulţi cred, se mtigralese,
- Că toţi cu admirare la. ci
mereu: privesc |

Pe lângă aceste poezii, „Negri

a mai

o

seai

.
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scris la Mânjina şi 'câteva idile plăcute
ca, Barcarola, la 1851 şi altele fără, titlu.

Tot la, Mânjina a mai compus în 1845,
poezia, Copiliţa la bal şi Balada modernă;
iar în cei zece ani, cât a trăit retras:

la Târgu Ocna, a compus două poezii

|

„cu înţelesul mai trist, după, telul „vieţei . -

“ce ducea:

|

-: Soarta călătorubui la, 1874 şi Tânguirea
„unei copile la 1816 în Septemvrie,. chiar

în luna, morţii: sale.

|

In cea; dintii; ca, şi Konachi în poezia _
sa; Onull, Negri jeleşte trista soartă a
omului, care se trudeşte în viaţă:
Pân' ce-ajunge

'n obosire ţermul -unde au hotare:

Şi a traiului dulceaţă,

Căci în această
" Rătăcind

şi durerile amare.

lume, omul:

ca frunza

"n vânt, .

Orice pas pe-a. vieței cale
Il conduce

la mormânt;

ia din -<Tânguireă
unei copilâ», se înțelege de asemenea sufletul. său amărit;:

126
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Nici cu tine mângâere —.

Că de pe pământ te-ai stâns —
“Nu duci ştirea, că'n durere

Este--un suflet co te-a plâns!

Negri a lăsat, şi traduceri versificate,
făcute singur sau.în colaborare cu prietenul 'său A]. Crisoverghi. Multe din aceste traduceri s'au pierdut şi nu ne-a
rămas decât un fragment din Schiller
,
vestit “prin ideile şi scrierile sale deo
"reputaţie universală.
B.

Proză.

- Proza lui N egri se compune din câteva
bucăţi de impresii de călătorie, core
s„pondenţă, familiară, cu prietenii şi
corespondenţă oficială, din care prea, puține s'au publicat,
|
Corespondenţa, oficială a lui Cuza,
cu
Negri, ca agent diplomatic la Cons
tan- !
tinopol, are o mare însemnătate
istorică,
şi se-află între hârtiile - “confisc
ate cu
„prilejul detronărei Domnitorului
în noaptea de 11 Pevruarie 1366,

C. NEGRI
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Din articolele sale, până acum sa
„păstrat o nuvelă neterminată; Mănăstirea şi Hotare străine; un fragment de.
traducere din Hatmanul Mazepa, a lui
Lord Byron, țrei capitole de impresiuni
din Italia, întitulate Serile din
şi Logofătul Konachi.

Veneţia

„Din corespondenţa sa neoficială de
asemenea, s'a publicat puţin.
In «Mânăstirea» şi «Hotare streine»,
scrisă pe la

1840,

Negri

povesteşte, a-

venturile unui tânăr străin Corrad, care:
rătăcind noaptea călare prin codrii
Neamţului, ajunge bolnav şi ud de ploae
la Mănăstirea Durău deia poalele Ceahlăului

„undo

este găzduit

de

călugări

„câteva luni până la vindecare. Mânăs- |
'ei alb, puţin numai se
"tirea, «cu turnul

ridică peste zidurile ce o îniprejmuiră,

ca o
căci
mai
seşe
„cea

dovadă do evanghelicească înjosire;
adevărata, slujbă a Dumnezeirei,:
cu seamă se împlineşte, unde lippodoabele şi pompele lumeşti», ziNegri, despre mânăstirea Durău.

„198
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- Im mânăstire se aflau câţiva, călugări
“bătrâni ocupați cu rugăciuni «cătră câr- muitorul întregei obşti fireşti» şi când ei

nu

făceau

«căutarea

slujbă se îndeletniceau

erburilor folositoare,

ce depărt
de aţi
ajutorul

ţaseră a găsi în câmpuri

cu

ca unii

ştiinţei, învăşi în

munţi,

fireşti leacuri,. adesea mai priincioase

decât cele mai încurcate isprăvi şi is-

codiri ale doftoriei lumeşti.»

Dupăce tânărul

Corrad,

petreci câ..

teva

luni

tire,

care-l <tămăduiră cu

între

călugării din mânăs-

osârdie . şi

dragoste», stareţul îi mulţumi

pentru

„cele povestite de prin lume: «ca unul
ce ne-ai adus aminte prin înfăţoşarea
ta,

căruia de un frate, căruia, de un fiu,

iar, altora, alte legături ale lumei
"sâmgelui».

Călătorul

şi ale:

a

se

despărţi

de mănăstire

«cu sărutarea de pe urmă» şi porni pe.
Valea. Bistriţei în sus cu“dorul.de rudele şi prietenii săi din ţara natală,
Negri, despre

care ştim că era mare

|
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iubitor de pământul strămoşesc, gtiseşte

aici prilejul să pună în gura străinului:
următoarele frumoase cuvinte „Pentru,

“iubirea

de tară:

«O Moldovă! Dulce eşti pentru toată

sufla ea ce, în sânu-ţi a crescut şi gustat,

„i

mila părinteştei tale ocrotiri ! Dulce eşti .
şi pentru acei ce, nefiind fii ai tăi, se .
aruncă în ale tale braţe, nădăjduid uşurarea, necazurilor lor,. ŞI aflând în tine!
"îndestulazea; prisosul şi liniştea ce le
lipseşte, subt însuşi. acoperământul ce
a primit

naşterea,

lor. Deşi o soartă ti-

„căloasă, mă siloşte a fugi de tine, dan
. deapururea întemeiată, în. toată, puterea,
- simţirilor mele va, fi dragostea ta. Ori
şi unde mă, vor purtă, neprevăzutele. în“ tâmplări, ce îmi sunt hotărite, într'a,
mea, inimă, recunăscătoare, va, stăpâni

i. aducerea, ta, aminte, în toată, podoaba

framuseţei talc, pânăla, cea de „pe urmă
a mea oftare. Multă, vreme au “călcat
“şi au păşit veacurile şi naţiile peste tine -

lepădându-ţe
C. Negri.

n uitare; dar te vei rădica,...

a

—

.

9
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soarele: în marele ocean, stălu-

“citoare de viitorime,

. întunecă

şi

nu

se

va

mai

orizontul „slavei tale.: Acestea

- sunt visurile de dorinţă, ale unui isgonit

“fiu al tău.

O

Moldovă!: îţi zic „poate

veşnic. «ziua, bună».
Corrad ajunse. la: granița
In

Hotare

sirăine,

este

Bucovinei.
continuarea

călătoriei luiCorrad. La, Cernăuţi este
"găzduit cu

plăcere

de. familia unui bă- -

trân. Trece prin Polonia sau Lehia, cum

îi. zice Negri, o ţară

altidată cu

mări

vitejii, azi «căzută, din slava; ei trecută,
căci până şi a ei limbă, se scufundă CU
gralnice pasuri în intunecata, prăpasti
e

"a,

uitărei».

.

ŞI trecând călitorul” astfel” prin
ţii ăi
cu obiceiuri şi alcătuiri deosebite,
ajunse:
la ţiurmul fluviului. Rin, 'unde

poia

lui

întunecimea,

„” robie-a simţurilor;
luminârea.

şi înalta,

„ŞI

clasă, înar.-.

asupritoarea.

iar în ainte-i priviă
slobozenie».

Era

„vorba de Franţa, izvoru
l. de. lumină: şi:
civilizaţie, pentru, tineri
iii de pe vreinea..

C. NEGRI
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aceia. «Patria, unui 'norod

:

|
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de a căruia; -

vitejii războinice şi aşezări civile, este |

încă, plină toată lumea nepărtinitoare»..
Şi ajunge la Paris «câre este în Franţa,
„precum altarul într'o sfântă capişte».
Restul. povestirii lipseşte.
e
“Pe vremea: Domniei

lui Mihai Sturza,

“între .anii 1839 şi 1841, "Negri face cu .:
prietenii săi, “Vasile Alecsandri şi Alecu.
Cuza, călătoria, prin frumoasa Italie...
şi vizitează, Veneţia, Florenţa, „Neapole...
Inpresiile sale din 'această, călătorie le

descrie în capitole, pe care

le. întitu-

„lează: “Veneţia : Scara întâia, seara:
doua, seara a treia,
. -.
a
„* «Ca. tânăr; nepregătit să, , aăţoleagă.
trecutul glorios. al. acestei . tări . “bogate 'în antichităţi şi în mibunate glorii i

terare. şi artistice; zice d. Iorga, tinerii:
călători înţelegeaii cu. “sufletul Şi: sim: ţeau 1numai

Italiu -cu cetul ei albastru, .

'cu darurile ei firesti, Italia, mirezmelor.:
“a cântecelor de iubire
_şi -a florilor ne-.

„182
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vestejite». Privind în serile liniştite din
„balconul cu vederea, : spre frumoasele la-

gune ale Veneţiei, tinerii moldoveni. as-,

cultau cum gazda, Madona Letiţia, le
povestia,. întâmplări din vechea slavă”
a
strălucitei

cetăţi, şi între

altele, de pe

vremea. Dogelui Loredano, contimporan
|
„cu Stefan cel Mare. Fiul dogelui Orio.
având o moarte tragică, în Mare, Sena-.
tul

venețian,

ca

un

semn

de

veşnică.

jale, ordonase să, fie văpsite cu. negru
toate gondolele, obiceiu - care a răma
s
până în ziua de astăzi.
Si
Negri,

ca, tinerii Creseuţi 1în , curentul

"de idei al timpului său, în care stăpânea,

un puternic sentimentalizm patri
otic, ameţit la unii de o cultură, străină,
urăște

po ceice deșpreţuiesc tot ce e
naţional.
In povestirile sale - de

mesteci,

mereu. amintiri

călătorie

'a-

despre ţa, ra să,

de- care-l cuprindei, “adesea
dorul, „căci

«dragostea - de

patrie la, nime

nu-i

răi
ferbinte, decât în inimele
depărtaţilor» ă
şi aiurea: <Tistrăinarea”
silită, pentru

.

-
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cine o pătimeşte, ades are o epocă, unde
„nici

auzind,

nici

văzând,

prejură;: ţi se “pornesc

ceiace

toate

te îm-.

simţirile,

„spre o aducere aminte de o vreme - şi.
de întâmplări trecute; iar într acea deplină lipsă, ceiace rămâne" spre: a dovedi de fiinţa. omului,

se împreună, în-

to singură, puternică, patimă, ce pățiţii îi zic dorul».
|
Cu sufletul său, răpit de farmecul frumuseţei acestei ţări, scoate. puternicele
accente! de admiraţie:

«Italie!

'Te slăvesc

în corul

tău .de-

apururea, lin şi albasti- u, în veşnica

ta

„primăvară, cu ai tăi cedri şi portocali,
“în frumuseţea fetelor tale, cu părul lung
negru

şi neted, picând ca o mătasă pe

obraz în inele împletite. Dar mai. inult
te-slăvesc, în a, ta 'nefăţarnică slobozenie şi în văzduhul tău înfocat, ce a-.
prinde simţirea, până şi în sufletele „cele
mai

-

nesimţitoaie».

a

Di

N

“Pot cca stăpânit de iubirea - de patric, Negri puneă în gura unei vene-

/

a
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-

- țiene. iubirea luide ţară în cax6 vedem
totodată 0 pildă despre gândire, lim"pede, uşoară şi naturală.
„«Noi venețienii, ştim pânăla, cele mai
neînsemnate: încunjurări. ale: itrecutei

“slave a, patriei noastre» şi aiurea admi:

?

rând îndârjirea cu care italienii îşi păs-

trează tot cee naţional. la ei în ţară, "Ne-

Si gri se gândeşte la Moldovă şi spune:
i «Nu pricep pentruce, tot ce-i naţional

la noi, îi totodată şi urât, şi hulit, şi

unde: mai toţi, cât pot,.se silesc cu fe:
luri de jertfiri de a, introduce neînsem"mate obiceiuri, portul şi mai vârtos limba,
a altor

noroade,

crezând,

socotesc

eu

“spre pildă, că, vorbind o limbă, străi
nă.
neapărat. şi sunt de acea, nație,
orbire
ce ne-a adus, a nu fi nici Moldoveni,
: şi mai puţin. încă orice altceva».
"Am

văzut mai înainte,

călătoriile sale
cumpărând

cu

că Negri, prin

a. adus şi folos patriei,
sume

mari

de bani,

ta-

blouri artistice din Veneţia ŞI
O însem-,
nată coloaţie de monede” şi medal
ii pe

=

O.

NEGRI

care, din păcate le-a
„lele

lui.de

-
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împrăştiatîn

strâmtorare
Ed

-

E

zi-

bănească.
.

-La 6 Fevruarie 1855, Negii vesteşte
„lumea printr'un articol din «România
Literară» 1855 (N.6 p. 13), că poeziile logofătului Costachi Konachi. se vor publică

în curând.

Era. vorba - de

ediţia

„dela 1856, tipărită, de fiica poetului, de
„principesa, Cocuţa sau Catinca KonachiVogoride, cuajutorullui Neculai Ionescu, |
oratorul gustat pe vremea lui şi <în nădejdea că aceste a sale'scrieri ar putea
- aduce ţării noastre vre-un. folos slujind.
de înzestrare şi adaos literaturei pământeno». După câte-va cuvinte, despre învă-.
-ţătarile din tinereţe şi despre ştiinţa de

limbi a lui Konachi, Negri araţă în or-

dinea, cronologică, poeziile lui.Konachi. .

"Amintind de oda; dela 1802, zicea: |
«De acolo apoi, logofătul “Konachi
„au scris versuri de cântece (cântece de
0) după cum pe. atunci mult eră,
7
„7
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şi care s'au făcut poporale Şi

au fost în.ştiinţa tuturor, cât s'au ţinut
melodiile naţionale, acele melodii atât
de originale, şi. pe care astăzi de istov,
le-au gonit alte, înlocuindu- le cu melodii: străine».
De accia' Konachi «pentru înfocâta,

“dulceaţă de scriere precât şi. limpede
în graiul neamului său,.va, răimâneă pentru români pururea ca o. fală».
Articolul

lui Negri a avut mare ră-

- Sunet, dar, când apări ediţia lui Neculai Ionescu în. puţine exemplare «ţara,
eră, în convulsiunile cele mai înflăcăvate pentru ca să ajungă, la Unire»
aşa
că -a rămas mai. mult uitată ŞI
chiar
necunoscută

de. „generațiile

după 18356,

Negri traduse din. fr umosul poem
a
hui Lor d Byron. un fragment despre-h
atmanul Mazepa, în care păstrează acei
aşi

limbă curată

şi uşoară, la citit şi la în-

țeles. Acost fragment l-a, citit,
în Noem-

vrie 1864,

când veni dela Costantino-

o

„ue,

Sani

pr

„LA?

“pol în. conșediu la moşia,
lui

Ronachi,

--surorei

"tinea, sau Cocuţa

Negri

eră

Țigănești a:

sale

vitrige

Ca.

Vogoride.

şi unul dintre

SR

oratorii de

valoare ai epocei sale; dacă n'aveă poate

-talentul, verva „ştiinţa, şi îndrăzneala unui

Kogălniceanu, aveă, însă dulceaţa şi
blândeţea . omului stăpân pe cugetul şi
simţirea, lui şi de aceea eră ascultat cu

toată atenţia în toate cuvântările. ținute

în Divanul ad-hoe Şi ori unde aveă de
desfăşurat convingerile sale. .
“A rămas

vestită cuvântarea.: tuasţ,

ţi-

nută ca tânăr la. Paris, în 'ziua de Sf.
Ştefan, la 28 Dec. 1848 în mijlocul
.

Românilor

emigraţi.

i

După ce aduce prinosul slayei pentru
biruinţele Marelui Ştefan şi â, celorlalţi
eroi ai Românilor, Negri adaose „cu
deosebită. înșufleţire :. |
„ «Azi e ziua, să serbăm' sfânta aducere
aminte, a atâtor bărbaţi de slavă,. care
-

E

%

-

-
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ne-au „păstrat? 0 „ pâtrie” dulce Şi tr umoasă po
Sa
Negri arată apoi, primejdia aşezărei
moastre geografice şi sfătueşte cu entuziasm pe inimoşii tineri să lupte cu râvnă,

,
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pentru la Unire a Principatelor, strigând
«Trăiască Moldova! “Trăiască Valachiu !
dar mai învrednicească- -ne Dumnezeu

să

putem strigă întu'o zi: Prăiască Româniă,
unită! Atunci fraţilor, soarele luminei-va
pătrunde şi va, împrăştiă, adâncul
a
întune-

vic în care zăcem ; atunci numai vom fi,
ceeacetrebue să îim, adică îiiunei singure

şi puternice

moşii! In visurile! mele, în-

florit se arată viitorul României. Suntem.

milioarie de: Români răsleţiţi...
"Ce ne: “lipseşte ca să ajungem un
neam tare ? Unirea; numai Unirea." Să
trăiască Unire Românilor !»:
|
Negri, doreşte, ca această zi. do'slă-

virea «falnicei umbre. a :lui Ştefan, pa-

tronul faptelor măreţe,»

'să fie ziua de .

pornire pentru o acţiune! de : Unire a
Românilor din: Principate.
. -....-.

n
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„Quvântănile.. sale ţinute..pegte
ani aproape, în Divanul ad-hoc,

zece.
sunt

“tot aşa, de însufleţite şi de interesante,
In. corespondenţa

sa

oficială,

cât

s

putut publică, Negri se arată totdeauna
bun şi .âprig sprijinitor al intereselor
neamului românesc de : pretutindeni ;.
adese ori sfătuitor al Domnului în chestiunile

grele. pentru

ţară ; iar în cores-

pondența cu familia şi cu prietenii,
| Negri” e acelaş om grijuliv de soarta şi
- viitorul ţărei : Unirea, secularizarea
averilor mânăstireşti: şi recunoaşterea unirei

definitive au fost preocupările de seamă.

a lui. Negri ca Român! în cariera de.
diplomat la Constantinopol. Când găsiă
timpul liber, se interesă şi de sănătatea...
sa; şi a familiei,.dar mai ales de a fiicei
sale Iosetina,

a bărbatului

Vasile

Ro-

malo şi a copiilor, pe care-i iubia foarte
mult.
a N
In toate scrisorile sale, scrise cu răb-

"dare, cu litere mari şi frumoase, ca şi în
toate lucrările sale, stilul e natural, lim-
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pede şşi gurggător, iar gr aul uşor şi curat
„românesc, cu prea puţine - neologisme.
-De aceia

Negri. trece între

frunte ai epocei

e

sale.

ep

oa

literaţii de

E

LX

IE

i

Ma

INCHEERE
„_

Costache

Negri,

va

rămânea

pentru

„Români pilda unui desăvârşit om de stat,
"şi a unei vieţi cetăţeneşti. A „lucrat cu
dragoste şi deplină convingere. pentru
propăşirea “neamului românesc. Fiind

bun

cunoscător al nevoilor

neamului

său, n'a cruțat; nici sănătate; nici avere,

pentru a-şi vedeă desăvârşit idealul. :
Negri aveă convingerea
-că 6 mai să-.
nătos' să -desvoltăm şi. să. desăvârşim
însuşirile proprii neamuliii, căci: «trebue
să trăim după propria : noastră viaţă,
zicea el; că după ţara noastră trebue să
ne pie şi politica, iar hu după cele străine

i

042
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„a căror seculară civilizaţiune int
empes“tiv târâită, la noi, se prefac
e

adesea în-

to ridiculă şi vătămătoare mom
iţerie».:

Asemenca înţelegători' ai îns
uşirilor
neamului ne suntşi astăzi rari
şi preţioşi.

Câţiîși mai jertfesc astăzi, cu cugetu
l

curat, uverea, agonisităsau
, moştenită,

pentru” binele -ţării ? Ca Negri,. puţ
ini
puneau fericirea ţării mai presus
de

“interesul

personăl !

„Negri mai

ştiă bine că:

Sa

. =:

'Pinpul trece, "omul piere, dar a
patriei iubire

E averea cea imai rară, cea_mai
scumpă moştenire
„Ce, dela părinţi de merit, nobil
ii. fii o: primesc,

cum zicei, poetul 'Alexandresc
u-în poezia, sa. pentru Unirea Principat
elor.
Aveă graiul liniştit; de înţelept
bătrân - sfă

tos şi foarte răbdător ; despre
răb-

" darealui mergu amintea,
fiicei 'sale Io“sefina, că, numai prin răbdar
e. «frunza.

dudului se preface în mătasă».
Tot răb-

dare şi prudenţă, recomandă
lui

Cuza,

„când încurcat în politică, cere
a, sfatul
agentulusău
i

la "Constantinopol. .

U. Nut

e

„Eră: bun, blând. .şi: cumpătat
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în'tim-

puri, liniştite, -dar. aprigşi :-entusiast,
când eră, ţara în momente

pănă. Entusiasmul

de grea cun

şi bărbăia sa. însu-

fleţeau la muncă tinerimeă, care. punea
- într'însul: nădejdea, unui viitor strălucit.
Eră unul dintre îv untaşii generaţiunii

"dintre anii 1835. şi 1866, care au.făp-tuit România modernă:
,
Unii au imputat lui, Negri | că a, fost
un modest, pentrucă n'a căutat să facă:
zgomot împrejurul: numelui :său, alţii Ca fost un naiv, pentrucă şi-a sacri„ficat averea: pentru binele obştese, fără
să „pretindă. în schimb foloase,
: Dar toemai „pentru aceste. motive, el
a: dat dovada, caracterului său.de. elită,

a bărbatului

de stat superior, care .ştiă

să facă asemenea, .nobile. jertte” pentru

neam şi ţară, Şi asemenea, personalităţi
fac mâmăria, şi noblețea, unui neam.
Negri întrupă cel .mai curat „patrioţism, caracterul .cel mai desinteresat,
capacitatea

intelecțuală

cea

mai

desă-:

a

EI

IE

Ga
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vârşită a timpului săă, cum. dovedesc

„toate

actele săvârşite pe vremea, dom-.

nici lui Grigore Ghica, 4 Unirei Şi subt

Ciiza- Vodă.
„A

refuzat

moştenirea

de

milioane

a

lui. Konaki, . spre a-şi păstră - ilidependenţa. caracterului său şi neştirbit numele. de familie. A refuzat coroana dom:
nească şi a luptat; ca simplu cetăţean.
“FI,

ecare, dacă ar fi ambiţionat

să tie

“Domn, sau: Caimacan, putea isbuti uşor.

n6având decât să linguşească,. vanitatea
Pâdişahului -dii. Stambul.
n

:“Eră sărac, şi trăia necăjit Şi retras lu
- Târgu-Ocna, când unii au stăruit: să i se

plătească în 1870 cei 1600-de galbeni, ce i. se cuvânea,: ca

rest. din salariul. său

de: agent diplomatic la Constantinopol.
Negri se-gândea şi la nevoile-prih care
tzeceă ţara ,în anul. 1870 şi răspundeă;:
«Țara este „destul de împovorată de da-

- torii,

şi-nu e timp de a; o mai îngreuiă

şi eu'cu- daiaveerii de ale “mele,

Rent, »

--

c

„Astăzi

NEGRI

sar. întâlni

,
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foarte

rar ase-

“amenea pildă de abnegaţiune !
Case dintre politicianii noştri de astăzi
ar fi dispuşi ca înti'o împrejurare iden„-tică,

să

facă.

un

asemenea

sacrificiu !

Dacă n'a linguşit pe cei mâti şina
- nedreptăţit pe nimeni, eră, foarte revoltat când auziă, că 'se făceă nedreptate
unui vrednic cunoscut al său.
Poetul Bolintineanu trăia în mizdrie
| şi cu mintea, ştirbită în ultimul timp al

vieţei sale. Eri vorbă

să i se vândă

biblioteca, ca să aibă cu: ce trăi. Negri
„Stărui în vara anului 1871, să i se în-

dulcească, viaţa şi chiar puse la cale o
prefăcută

vânzare a bibliotecei prieto- Ie

nului său, fără

s'o. înstrăineze

«întrun

nenorocit mezat». cum zicea el; căcie
„dezgustător lucru să vezi” «oameni de:
"treabă din biata. noastră ţară, nu numai
că sunt înlăturaji ŞI nesocotiţi, “dar apoi
persecutați şi apăsaţi cu o scârboasă
perseverenţă» adaugă: Negri...
Sunt
C. Neseri,

preţioşi asemenea, oameni, care .
-

,

10
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Iei

luptă desinteresat pentru . propăşirea.
neamului şi tămăduirea, nedreptăţilor !
O

ţară cu multe asemenea per sonalităţi

politice: ca; „Negri,
cită,
ca

«căci

Negri,

„safleţi

se poate socoti feri-

din viaţa şi faptele unui om
zice

d.

Gârleanu, se pot în-

zece generaţii,

toare, dela, care

generaţiile

vii-:

cu toţii aşteptăm: făurirea;.

«Viitorului înflorit, al României».
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