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PRECUVINTARE. 

Dacă m'am decis a publica aceste Suve- 

nire, in care vorbesc de mine mai mult 

pâte decăt se cuvine şi decăt aş fi dorit, 
acăsta n'o fac impins de vre-un sentiment 

de înfumurare, ci numai fiind că după o 
viaţă întregă de muncă, în cursul căreia 

m'am silit de ami servi patria! in mesura 

puterilor mele şi de a me indeletnici, in 
mod desinteresat, cu studiul literelor, ani 

aflat într'o bună dimineţă de la Dl. D. A: 

Sturdza, 'şelul mei direct, că eram leneş 

ŞI incapabil. Dă îi 

 



"De şi aveam, precum dice Piron, « cinci- 

» deci de ani cănd lucrul mi s'a întîm- 

» plat », (1) totuşi am credut de cuviinţă 

de a protesta contra acestor, învinovăţiri 

care mi sait părut nedrepte. Am consţiinţa 

că n'am fost nici-odată leneş; căt despre 

capacitatea mea, bărbaţi ca lon Ghica, Va- 

sile Alecsandri şi Alexandru Lahovari, cu 

care am conlucrat într'o carieră neîntre- 

ruptă de stse-spre-dece ani, aă judecat-o 

altfel decăt Dl. D. A. Sturdza. 

În ori-ce cas, incapabil sati capabil, trăn- 

dav sai harnic, m'am hotărit a prezenta 

„publicului o dare de semă amănunțită 

despre activitatea mea literară in curs de 

„aprâpe duoe-geci de ani, profitănd de 

acestă ocaziune pentru a arăta cu ce despreţ 

şi cu ce semeţie actualul preşedinte al 

" . (a) « Etjavais cinquante ans quand cela mvarriva. » 

Za Afetromanie,



Consiliului s'a deprins a trata pe reprezen- 

tanţii Regelui in străinătate ; cum şi in ce 

fel D* apreciază şi recunâsce serviciele ce 

dinsii au putut să aducă ţărei lor; şi în fine 

la căte mizerii şi la căte ocări din parte-i e 

expus ori-cine nu consimte a deveni sluga 

plecată a D*e, 

“Voi avea curagiul de a spune cu glas 

tare cea ce se şopteşte de către cei mai 

mulţi dintre foştii mei colegi, şi anume că, 

in nicio ţără şi sub nici un regim corpul 

diplomatic naţional n'a fost mai nesocotit, 

mai despreţuit, mai înjosit. decăt sub 

ministerul şi sub administraţiunea Dlui 

D. A. Sturdza. | 

Fac apel în acâstă privinţă la toţi aceia 

care ai fost: victimele procederilor r&ivoi- 

t6re, apucăturilor lipsite de bună-cuviinţă, 

de tact şi de curtenie ale actualului prim- 

ministru romăn 

MIL



Me scuzez încă-odată dacă am fost silit - 

să vorbesc pre lung despre mine, despre 

puţinul ce am făcut, despre laudele indul- 

gente ce mi s'ati adus atăt in străinătate căt 

şi în t&ră, cu ocaziunea lucrărilor mele 

literare. o 

Dar acestă carte fiind o apărare pro domo 

mea, o deplină justificare din parte'mi mi 

s'a părut absolut necesară, Aceia me vor 

pricepe care ştiii căt de revoltătăre este 
“nedreptatea, chiar atunci cănd ea vine din 

partea unui om părtinitor şi plin de patimă 

ca Dl. D. A. Sturdza. | 

"De altmintrelea am speranţa că lectorii 
mei, pe care ar putea cu drept cuvint săi. 

supere partea ca: să dic aşa personală 

a volumului de faţă — Memoriele şi Suve- 
„nirele cer&nd a fi semnate de un nume pe 

care eti din nenorocire nu'l am — vor găsi 

Gre-care plăcere in evocarea ce am încercat 
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de a'face a trei din figurile cele mai măreţe 

'ale istoriei nâstre politice şi literare, vreaii 

să vorbesc de lon Ghica, de Vasile Alec- 

sandri şi de Alexandru Lahovari, al căror 

amic, confident şi colaborator sunt măndru 

de a fi fost, şi a cărora prietenie şi afecțiune 

m'aii desdăunat prin anticipație de reaoa 

voinţă şi de animositatea Dhi D. A, 

Sturdza. 

: GeoRE BExcEscu.



  
Calea vieţei” precum şi un fericit con- 

curs de împrejurări m'ai pus de vreme 

in relaţiune cu trei bărbaţi care ai jucat un 

rol considerabil in istoria politică şi lite- 

rară a Ţtrei: Jon Ghica, Vasile Alecsan- 

dri şi Alexandru Lahovari. Căte-şi trei 

aă fost protectorii şi prietenii mei; viaţa 

mea s'a găsit amestecată cu a lor; am 

schimbat cu dinşii o lungă şi plăcută cores- 

pondenţă : de aceea, mi s'a părut intere- 

sant de a insemna pe aceste pâgini căte-va 

trăsături ale fisionomiei lor intime, folo- 

r.



sindu-me de acest prilej spre. a aduna 

mai multe amintiri din cariera mea diplo- 

matică şi literară, in cursul căreia am avut 

mai cu semă fericirea de a' i cunssce, de 

ai preţui şi de a' iubi, 

Un alt motiv care me indemnă a între- 

prinde publicaţiunea de faţă este că Dl. 

Dimitrie Sturdza silindu-me, prin nisce 

procedeuri ce voi relata mai departe, a me 

demite din funcțiunile mele de Trimis 

extraordinar şi Ministru plenipotenţiar al 

Romăniei in Belgia, Ţerile-de-]Jos şi Gre- 

cia, a găsit de cuviinţă a' mi face atăt pe 

lângă colegii mei căt şi in sferele oficiale 

o reputaţiune de .trăndăvie şi de incapaci- 

tate pe care cred că nu o merit cătuşi de 

puțin. Acestă 'imputare m'a atins cu atăt 

mai mult cu căt, din potrivă, am consa- 

crat muncei o mare parte din viaţa mea, 

şi că m'am silit, atăt in exerciţiul func-



  

țiunilor mele căt şi in cariera mea de 

scriitor, de a îndeplini tot-d'a-una cu 

consciinţă obligaţiunile ce aveam faţă cu 

țera mea şi faţa cu publicul. Astfel cel 

puţin m'aă. judecat cei trei bărbaţi de 

care voi vorbi mai cu s&mă in aceste 

« Suvenire », şi tot asemenea s'aii expri- 

mat asupra mea şi asupra lucrărilor mele 

unii din scriitorii şi criticii franceşi cei mai 

însemnați, ale căror. apreţiări le voi Tepro- 

duce in cursul acestui volum : între 

afirmaţiunile lor şi acelea ale domnului 

Sturdza lectorii vor judeca. 

Revenit acum, după o carieră ncîntre- 

ruptă de stse-spre-dece ani la « scumpele - 

» mele studii » precum şi la liniştea vieţeii 

private, am credut că nu me voi putea fo- 

losi mai bine de momentele mele de liber- 

tate decăt consacrăndu-le a trăi din noi, 

in compania acelora care m'ai încurajat de



la primul pas şi m'at imbărbătat până la 

culme, o parte din viaţa mea de diplomat 

- şi de literator. 

A vorbi de sine e tot-d'a-una un lucru 

delicat, şi chiar, cum a dis Pascal, vrednic 

de ură (1); de aceea me voi da in lături cu 

cea mai mare discreţiune posibilă, adăpos- 

tindu — me sub umbra măreță a ilustrilor 

mei amici, lăsăndu-le mereu cuvintul şi 

căutănd astfel a face să dispară sati cel puţin 

a atenua ceea ce autobiografiile au mai tot- 

d'a-una de pretenţios, de îndrăzneţ şi de 

supărător. Pe de altă parte, in ceea ce pri- 

vesce pe acei bărbaţi de frunte, cred necesar 

de a declara că nu am intenţiunea de a scri 

istoria lor, de a judeca actele lor politice, 

de a exalta meritele şi talentele lor: acestă 

on6re revine unor scriitori mai competenți - 

Şi mai autorizaţi decăt mine; me voi măr- 

(1) e Cugetări », VI, 20. |



gini a aminti despre ei ce sciii, ce am vădut, 

ceea ce mai cu s&ma a atras atenţiunea mea . 
in particularităţile unei vieţi adese-ori 
comune; iar scopul mei va fi atins, şi sar- 

cina mea bine implinită dacă voi putea să'i 
arăt astfel cum ei ai fost — in intimitatea * 
lor, bine înţeles, căci e vorbă aci numai de 

suvenire intime —silindu-me tot de o-dată 
a dovedi până la ce punct pasiunile politice, 
mai 6rbe pâte la noi decăt in ori-ce altă. 
țeră, ai reuşit, cel puţin pentru Alexandru 
Lahovari, a denatura adăvtrata lui fisiono- 

mie, şi a transforma in pretinse cusururi 
unele din cele mai frumâse calităţi ale 
acestui bărbăt de elită. 

Chiar de aş fi taxat de o mare presump- 
ţiune, cred că am Gre-care putinţă de a is- 
buti într'o asemenea întreprindere, de 
Gre-ce atât dintro pornire firescă căt şi prin 
datoria mea profesională m'am abținut



tot-d'a-una dea intra in luptele partidelor, 

fiind, pare-mi-se, unul din singurii Români 

care, ajunşi la virsta de cinci-deci de ani, 

naii făcut nici-odată politică, nai luat 

parte la nici o alegere, şi s'aii mărginit a 

fi, fără nici o ambiţiune personală, numai 

nisce servitori credincioşi ai Tronului şi ai 

erei. De aceea, sper că voi putea vorbi cu 

dragoste şi cu nepărtinire de aceste trei mă- | 

reţe figuri istorice, din care cel puţin duoe 

datoresc politicei renumele şi gloria lor. 

Trebue să adaog că a am avut, încă din 

copilărie, cultul şi pasiunea literelor, fie că 

actstă inclinare mia fost transmisă prin 

creditate (moşul meu, vornicul Iordake 

Golescu, fiul banului Radu Golescu, a 

prelucrat una din primele grumatice ro- 

măne (1),şi a lăsat tot de o-dată mai multe 

(1). « Băgări de stmă asupra cansnclor grămăticesci. » : 

„ Bucuresci, în tipografia lui Eliad, 1840, in-4e. — Extrag - 
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opere de filologie şi de erudiţiune care nu 

sunt lipsite de val6re; iar părintele met, 

„Domnul Grigore Bengescu, fost ministru . 

al Cultelor şi Instrucţiunei publice, era un 

din cartea Dlui ]. “A. Zanne, intitulată: « Pro- 

» verbele Rominilor din Romănia, Basarabia, Buco- 

» vina, etc. » (Bucuresci, Socec, 1595, t. 1), următ6rea 

notiţă biografică relativă la vornicul Jordake Golescu : 

« Vornicul Jordake Golescu, fiul banului Radu Golescu, 

s'a născut cam pe la 1768, dintr'o veche familie romă- 

» nescă, în care dragostea de şără şi de limba ci era culti- 

» vată cu o sirguință tot atăt de mare ca şi în familia 

Văcărescilor. 

3 
y 

» Ca toţi feciorii de boieri de pe acele vremuri, Jor- 

» dake Golescu a trecut, pe rind, prin tâte treptele 

» slujbelor până s'a oprit la cea de mare vornic al ţirei de 

» Jos. 

» La 1821, a fost în înţelegere cu poetul Rigas, care 

» plănuea înființarea unei confederaţiuni de staturi 

» creştine pe ruinele Turciei... 

» La 1828, pe vremea Ruşilor, murind ratele sei 

» logofttul Dincă Golescu, unul din boierii care s'aii dus 

» la Napolton I ca săi ctră protecţiunea pentru ţira 

» românescă, a ajuns la dregitoria de mare logoftt al 

» dreptăşei, La 1840, pe timpul domniti lui Alexandru 

» Dimitrie Ghica Voevod, a ajuns vornic al ţirei de Jos, 

II



bibliofil distins care adunase o frumâsă co- 

lecţiune de cărţi moderne francese) ; — fie 

că aplecarea mea spre literatură provine 

din studiele clasice ce leam făcut in I'rancia, 

la liceul Louis-le-Grand. In ori-ce cas, da- 

toresc literelor o recunoscinţă cu atăt mai 

“mare cu cât ele m'aii imprietenit cu bărba- 

» cea mai înaltă demnitate după Domniă. Acesta a fost 

» cea din urmă îndeletnicire a sa cu trebile statului, căci, 

» La 1848, in furia revoluţiei din Bucuresci, a murit la 

» Orsova, în virstă ca de 80 ani. 

» Jordake Golescu era fârte învățat, mai cu scmă 

» penţru vremurile în care a trăit, şi consacra literaturii 

» tot timpul cei lăsa slujbele cu care era însărcinat. 

» Dinsul a publicat, la 1840, o « Gramatică » despre care 

» Dl. Lambrior spune că este « scâsă de pe însăşi firea 

» limbei » (« Convorbirile literare », an VIII, pp. 66, şi 

» următârele), şi a lăsat în urmaa lui mat multe manuscrise, 

« precum un dicţionar romăno-elinesc », un « dicţionar 

» elino românesc », o chartă vechie a ţării romiinesci... 

» Jordake Golescu a mai lăsat o « Colecţiune de pro- 

» verbe şi maxime », opera de căpetenie, care se află la 

» biblioteca « Academici » sub n 213, şi care se publică . * 

» astădi pentru ântătaşi dată in colecţiunea de faţă... » 

12



  

ţii ilustri despre care e vorbă, si at întărit 

din qi in di afectubsele nâstre relaţiuni. 

Fără a mai cita pe Vasile Alecsandri, al că- 

„rui geniu străluceşte in mod incompara- 

bil pe lirmamentul poctic al României, e 

bine cunoscut că Ion Ghica şi Alexandru: 

Lahovari erati înzestrați cu o înalta cultură 

intelectuală, şi m'am întrebat adese-ori 

pentru ce Academia nâstră, pe care cel 

dântăiii a presidat-o in mai multe rinduri, 

nu s'a găndit nici-odată a deschide uşele ei 

celui dal doilea, care a fost netăgăduit 

unul din cei mai puternici oratori ai Ro- 

măniei, şi ale cărui discursuri parlamen- 

tare constituesc unul din monumentele li- 

terare cele mat demne de a fi propuse, 

drept modeluri, admiraţiunei viitârelor ge- 

nerațiuni. Berryer, Jules Favre, Montalem- 

bert, comitele de Mun au făcut sati fac parte 

din Academia francesă; 6re un Alexandru 

13...



    

Lahovari n'ar fi onorat mai mult Aca- 

demia romănă decăt gramaticii fără ta- 

lent şi scriitorii de măna duoa pe carei 
admite dilnic in sinul ei? Academia ar în- 
deplini un act de justiţie, făcând să se ri- 

dice in sala şedintelor sale bustul lui Ale- 

xandru Lahovari, cu inscripţiunea zugrăvită 

prin ordinele Academiei francese pe bustul 

lui Moliere : «.Nimic nu “lipseşte gloriei 
„» lui; el a lipsit gloriei nâstre », 

De şi am fost la liceul [.ouis-le-Grand 

conşcolar cu Alexandru Lahovari, precum 

şi cu fraţii sti Ion şi Constantin, nu'! am 
făcut personal cunoscința decăt in 1871, 

după întârcerea mea in ţeră. Tot pe la aceea 
epocă, am intrat în relaţiune cu Alecsandri 

şi cu Ion Ghica, al cărui fii cel mai mare, . 

“DL. Dimitrie Ghica, deveni, puţin mai. 

tărdiii, cumnatul met : ceea ce stabili între 
părintele D** şi mine raporturi mai intime, 

14



  

care m'aii făcut decăt să se strângă şi să se 

intărescă cu vremea. Şi e curios de notat 

că Lahovari, cu care m'am legat tocmai in 

acelaş timp, fu nu numai adversarul politic, 

dar si duşmanul personal al lui Ion Ghica. 

Acest din urmă, după ce'i arătase, pe la 

inceput, Gre-care simpatie, nu întărdiase a] 

vedea cu o r&celă care se preschimbase 

fOrte repede intr'o ostilitate desăvirşită. 

Singurul nume al lui Lahovari avea darul 

să întărite pe Ion Ghica; iar Alexandru 

Lahovari devenea nervos, cănd audea că 

imprejuru'i era vorbă de Ion Ghica. Poli- 

tica despărţise în mod ireconciliabil aceste 

frumâse inteligenţe care de altmintrelea ar 

fi putut atăt de bine şi aşa de lesne să se 

pricepă şi să se preţutscă! 

Studiele ce (ăcusem in Francia fuseseră 

"studii exclusiv literare. Avusesem, ca pro- 

fesori de retorică pe doi din membrii cei 

15
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mai stimaţi ai Universităţei, DD. Adolphe 
Hatzfeld şi Georges Perrot, care ai exersat 
amindoi o înriurire fericită asupra desvol- 

tărei minţei şi judecăţei mele. Nimeni nu 
scia mai bine decăt IHatzfeld să înveţe pe 
elevii sti cum trebue cineva să cugete; 
nimeni nu forma, cu mai mult talent, spi- 

ritul tinerimei, înzestrăndu'l cu calităţi 

seri6se de metodă, de rigâre şi de preci- 

siunc. Dl. Perrot, care a devenit de atunci 

profesor la F acultatea de litere, membru al 

Institului, şi Director general al Scâlei nor- 
male superidre din Paris, 'mi inspirase 

gustul anticităţei şi al archeologiei, in cu- 

noscinţa căror să scie că nimeni nu la 

întrecut. Nu pot uita că in anul 1866, Con- 

“stantin Lahovari — unul din fraţii lui 

Alexandru — şi eă, trimişi din partea 
liceului Louis-le-Grand la Concursul gene- 

ral între elevii din tâte liceurile şi colegie- 

16



le din Paris, obţinurăm, pentru composi- 

tiunea de versuri latine, Lahovari, premiul 

cel d'ântăiă, iar ei cel d'al doilea accessit. 

"Mi scăpase din nenorocire un solecism, 

din vina căruia copia mea fusese clasată 

numai a 4—a: fără acestă greștlă din 

parte-mi, Dl. Duruy, care era atunci mi- 

nistru al Instrucţiunei publice, şi care pre- 

sida, in acestă calitate, distribuirea premie- 

lor la Sorbona, ar fi încoronat rind pe rind 

în aceaşi di, ca laureați ai versului latin la 

Concursul general, pe doi Romăni, amiîn- 

doi elevi ai Dlui Hatzfeld. 

Cu ajutorul acestor profesori eminenți, 

şi mulţumită bunei direcţiuni ce ei dede- 

seră studielor mele, putui trece, cu succes, 

la Sorbona, examenul de licenţiat in litere, 

abia un an şi jumătate după ce părăsisem Îi- 

ceul; începeam a urma Facultatea de drept, 

cănd isbucni resboiul din 1870. Mumă- 

 



      

mea, care ne însoţise in Francia,'şi care nu 

vroise nick-odată să se despartă de noi, ne 

conduse atunci in Belgia : luai diplomele 

mele la Universitatea din Li&ge, şi me 

întorsei in Romănia la 1871, după o şedere 

neîntreruptă de patru-spre dece ani in 

străinătate, Acestă depărtare - îndelungată 

din ţără avusese tristul efect de a me desobi- 

cinui de patria mea, a cărei limbă o uitasem 

cu desăvirşire, a cărei istorie' mi era aprâpe 

necunoscută, şi in care, cu tâtă dragostea 

mea pentru solul natal, mi se părea că eram 

instreinat! Unul din actele cele mai mari, 

unul: din folâsele cele mai neprețuite ale 

doniniei Regelui Carol a fost îmbună- 

tăţirea progresivă a..stărei înv&țămentului 

public la noi; astădi copii nostri nu mai. 

„sunt siliţi de a se expatria pentru a' şi face 

educaţiunea ; ei pot fârte lesne să 'şi urmeze 

clasele Simnasiale i in țeră; iar tinerii care 

18



  

doresc să mergă mai târgdii in străinătate 

pentru ca să se perfecţioneze într o specia-: 

litate au asupra generaţiunei din care ei 
fac parte avantagiul de a' şi putea petrece 

copilăria şi prima tinereţe in patria lor, de 

a învăţa de vreme a o cunâsce şi a o iubi; 
de a 'se iniţia, încă din virsta cea mai fra= - 

= 

gedă, cu evenimentele gloriâse ale trecu- 
tului Romăniei, înflăcărăndu-se tot de-o 

dată pentru desvoltarea instituţiunilor ci 
presente, ale căror progrese şi propăşire 

ei le aii putut urma de aprâpe, şi chiar cu 

ochii lor. 

Încercai — fară mare succes — a exercita 
mai multe funcțiuni publice : in magistra- 

tură (fusesem numit procurori pe lângă tri- 

bunolul Ilfov, dar, cunoscind abia limba, 

nu puteam lua conclusiuni, nici pronunţa 
rechisitorii, şi eram silit a observa, pe frto- 

-liul mei. o tăcere umilitâre); — in profe- 

19



      

im 

sorat (obţinusem, la concurs, catedra de 

limbă şi literatură francesă la liceul Mateiu 

Basarab: cănd începui însă a preda prima 

mea lecţiune, constatăi cu măhnire că elevii 
mei sciaii franţuzesce încă mai ret decăt eti 
romănesce); — şi in fine in diplomaţie. 
Trebue să recunosc că la aceea epocă depăr- 

tată a tinereţei mele nu' mi simţiam apti- 
tudinile necesare pentru a deveni in bun 

diplomat. D!. Carp, sub care am avut 

ondrea de a servi in timp de vre-o dece luni 

la Agenţia romănă din Viena, în calitate de 

prim secretar, ar putea da mărturie despre 

acesta. Cunoscinţa incomplectă, sei mai 

bine gis, aprâpe nulă, a limbei germane — 
căci, dacă liceul făcuse din mine un laureat 

al versului latin, el nu 'mi dedese decăt o 

spoială fârte superficială de limbele străine, 

al căror 'studiti era pe atunci fârte neglijat 

in Francia; — o timiditate şi o reservă na- 
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turală, pe care cu anevoe am reuşit mai 

tărdiu a le stăpăni; — diferite alte impreju- 

rări, de ordin privat, me desgustară repede 

de acestă primă încercare in carieră, şi me 

întorsei la Bucuresci pentru a me imbraca 

din noii cu haina de magistrat, ca judecător 

pe lângă tribunalul Ilfov. Scaunul de jude- 

cător 'mi convenea mult mai bine decăt 

fotoliul de procuror, şi incepusem a me 

deprinde cu nouile mele funcțiuni, când, in 

873, interese de familie me siliră de a relua 

— şi de astă-dată pentru un timp şi mai 

îndelungat — drumul strtinătăţei, 

„ Regăsindu-me in Paris. fără nici o ocu- 

paţiune seri6să, primul meu gănd fu de a 

- me folosi de libertatea mea pentru a scrie 

şi presenta in Sorbona o tesă de doctorat 

„in litere. Nici un Romăn.nu înfruntase, 

până atunci, acel examen; numai cu căt-va 

: timp mai în urmă Dl. lon Crătiunescu fu: 
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primit doctor în litere cu o tesă fute inte- 
-resantă asupra « Poporului romăn după 
căntecele lui naţionale ». (1) 

- La Facultatea de litere avusesem ca pro- 
fesori, pe lângă Patin şi Saint-Rene Tail- 
landier, pe învățatul şi vestitul elenist 
Egger (2), care locuia, rue de Madame, 
într'o -casă ce ocupasem, in timp de mai 
mulţi ani, cu familia mea, pe cănd eram! 
şcolar la Universitate. EI era omul cel mai. 
blănd, cel mai afabi!, cel mat binevoitor 
pentru străinii, care găseau tot-d'a-una in 
dinsul un sfătuitor plin de experiență şi de 
autoritate. Me dusei deci la Dl. . Egger, îm- . 

(1) « Le peuple roumain d'aprts ses chants nationaux », 
Paris, Hachette, 187.4, in-80, 

(2) Am publicat în giarul « La Gazere de Roumanie » 
din 16/28 aprilie 1883, o dare de stmă asupra unei cărți a 
Domnului Egger, intitulată : « La tradition et les reformes 
» dans Penseignement universitaire. » Paris, Masson, 
1882, in-80, 
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părtăşindu 'i proiectele mele, şi rugăndu — 

1 să binevoiască a 'mi desemna o materie 

de tesă. Printre subiectele ce 'mi propuse 

figurau şi « Piesele comice ale lui Voltaire ». 

— « Nu credi, adăogă savantul profesor, 

» că ar.fi curios de a cerceta pentru ce 
» Voltaire, cu tot spiritul lui, cu priceperea 
» minunată ce el avea de teatrul şi de situa-“ 
» ţiunile dramatice, cu aceea vervă sarcas- 

% =
 tică care domneşte mai in tâte scrierile 

» sale de polemică, n'a reuşit nici-odată 
» pe scena comică, de şi a scris peste 
» cinci-spre-dece comedii? Mi se pare că 
» acestă cestiune merită de a fi studiată 
» mai de aprâpe; alege acest subiect; 
» presintă-ne, ca tesă latină, un paralel 

» între Lucian şi Voltaire, şi sunt sigur 
» că Facultatea va fi bucurâsă să "ţi confere 

» diploma ce ambiţionezi. » 

Me apucai serios de lucru; cumpărai tâte 
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ediţiunile ce putui întălni ale comediilor 

lui Voltaire, apoi ale tragediilor, ale poves- 

telor, ale scrierilor istorice, etc., etc.; şi 

  

astfel me găsii posesorul unei colecţiuni 

voltairiane destul de însemnate, care a 

crescut şi sa îmmulțit din an in an,şi care, 

  

oferită de mine Biliotecei naţionale din 

Paris, se află aşedată astădi, lângă colec- 

tiunea lui Beuchot, vestitul editor al mare- 

lui scriitor frances, in sala denumită 

« Salle de Voltaire » (1). 

() « Je ne sais comment vous exprimer notre recon= 

„A » naissance » — "mi scria la 15 noembrie 1893, Dl. Lto- 

  

» pold Delisle, membru al Institului şi administratorul: 

  

i » general al Bibliotecci naţionale — « pour Tinsignelibera= ” 
>» lite avec laquelle vous traitez la Bibliotheque nationale. 

» Grâce ă vous, nos collections voltairiennes ont reșu un . 
» developpement que, reduitsă nos forces et â nos res- - 

î » sources, nous m'aurions jamais pu leur donner, et ce 
: : » sont vos recherches qui nous ont permis de bien con- 
ai » naitre ct de rigoureusement cataloguer les otuvres de 

- » T'ecrivain dont vous avez tdifit la bibliographie sur des 
» bases indestructibles,.. » Cf. « Compte-rendu de PAca- 
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Avend ocasiunea de a face într'una cer-! 
cetări in acele ediţiuni şi de a le asemăna 
una cu alta, vădui in ce mod incomplect ele 
fuseseră descrise de Qucrard, in « Biblio- 
grafia voltairiană » publicată de dinsul la 
1842, şi concepui proiectul de a face pentru 
Voltaire ceea ce DD. Paul Lacroix (biblio- 
filul Jacob) şi Emile Picot făceati, tocmai 
pe atunci, pentru Molitre şi Corneille (1). 
Lăsai deci la o parte tesele mele de doctorat, 
şi de la 1876 până la 1881, adică in timp 
de cinci ani, devenii visitatorul cel mai asi- 
duii al Bibliotecei naţionale, unde, mulţu- 
mită marei buneivoinţi a administratorului 
general, Dl. Leopold Delisle, precum şi a 

demie des inscriptions et belles-lettres » : janvier-fevrier- 
mars 1885, p. 63. 

“(e Bibliographie molicresque, par Paul Lacroix, » 
Paris, Fontaine, 1875, în Sa. —:« Bibliographie cornt- 
lienne, par Emile Picot, » Ibid., id., 1876, in-8o, 

25



    

regretatului meii prieten DI. O. Thierry- 

Poux, conservatorul şi sub-directorul Im- 

primatelor, am fost pus in măsura de a con- 
sulta şi de a studia de aprâpe tâte ediţiunile, 
antice şi moderne, ale autorului « En- 
riadei ». Evoc aci cu cea mat vie plăcere 
amintirea acelor ani adăverat fericiţi ai 

vieţei mele, ce i am petrecut in tăcerea şi in 
liniştea Bibliotecei naţionale, unde, aşedat 
tot-d'a-una pe acelaş scaun din « Re- 

servă » (1), resfoiam cu aviditate volumele 
prăfuite ce mi se aduceau cu teancul. "Mi 

găsisem în sfirşit ad&v&rata vocaţiune, şi 

tâte distincţiunile, tâte onorurile ce mi 'aă 
fost conferite mai in urmă nu mi 'at pro- 
curat satisfacţiunea deplină şi fără amestec 

(1) « Reserva » este partea Bibliotecei naţionale unde. 
sunt păstrate cărţile preţi6se sati tipărite numai cu căte 
puţine exemplare. Lucrătorii care consultă acele cărți se 
adună în jurul unci mesi, denumită « masa Reservci ». 
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ce resimţiam cănd descopeream vre-o 
ediţiune necunoscută a autorului meu de 
predilecţiune, seii vre-o notiţă manuscrisă 
interesantă, uitată, între duoe pagini îngăl- 
benite, de către un bibliofil sai un comen- 
tator din vremea trecută. 

Într'o dimineță din anul 1881, me întîm- 
pină acolo un bărbat cu înfăţişarea plă- 
cută, cu manierele elegante, a cărui fisio- 
nomie nu 'mi era necunoscută. El se numi : 
me găseam in faţa lui Alexandru Odo-. 
bescu, care fusese ataşat de curind pe lângă 
Legaţiunea nâstra din Paris, in calitate de. - 
prim-secretăr, şi care aduna in Francia ma- 
teriale pentru opera sa « Tesaurul de la Petr6- 
» sa». — « Dta esţi Dl. Bengescu? 'mi dise 
» Odobescu.— Da, Domnule. — Doresci să 

» intri din noi in cariera diplomatică? Et 
» pot face prin Rosetti (Odobescu era fOrte 
» protejat de celebrul publicist romăn) ca 
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» să [ii numit al doilea secretar la Lega- 
» ţiunea nâstră de aci, unde voi fi fericit 
» să lucrez dinpreună cu Dia.» Respunsei 
lui Odobescu că eram mişcat de amabilul 
lui demerş; că ei însumi me găndisem -a 
solicita un post diplomatie la Paris; că, 
încă de la 1870, Dl. Vasile Boerescu, mi- 
nistru al Afacerilor străine, binevoise a 'mi 
promite de a ţine s&mă de dorinţa mea; 
dar că locul vacant in 1879 fusese dat unui 
alt competitor, şi că, prin urmare, credusem 
de cuviinţă de a me abține de la ori-ce nouă 
încercare in acest sens. Lucrurile nu: mer- 
seră mai departe : Odobescu nu mai reveai 
la Bibliotecă, iar eu reluai, fără nici un 
regret, firul necurmat al cercetărilor mele. 
De altmintrelea, primul volum al « Biblio- . 

_Brafiei voltairiane » era gata; după ce cău- 
„ tasem in zadar un editor (cunoscutul: librar 
Fontaine, din pasagiul des Panoramas, con- 
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simţise de a edita cartea mea, însă numai 

într'un volum), hotărisem de a o tipări cu 

spesele mele, la Saint-Germain. Corectu- 

rile, tot-d'a-una f6rte minuţi6se cănd e: 

vorbă de asemenea lucrări, precum şi nece- 

sitalea de.a controla mereu la Biblioteca 

naţională, titlul, milesimul, formatul, cota 

(adică cifra insemnatâre) ale fie cărei din 

operile descrise, nu 'mi lăsat nici un mo- 

ment de libertate. “Tot pe atunci, Dl. Louis 

Moland, care scotea la lumină, in editura 

fraţilor Garnier, o nouă ediţiune a lui Vol- 

taire, 'mi ceruse o riotiţă bibliografică asu- 

pra scrierilor marelui autor frances, notiţă 

destinată, a face parte din volumul al L'*, 

unde a şi apărut in 1882 (1); in fine lucram 

(1) Dia acăstă notiţă, intitulată : « Notice bibliogra- 

» phique sur les principaux ccrits de Voltaire, ainsi que 

» Sur ceux qui lui ont cte attributs » sati tipărit deosebit 

50 exemplare, pe hânie de Olanda, cu portretul lui Vol- 

e 
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cu DI. Emile Picot, savantul profesor de 
limbă şi literatură romănă la scdla limbilor 
orientale din Paris. astădi membru al Insti- 
tului, la o istoriă a Moldovei de la înte- 
meierea ţărilor române până la sfîrşitul 
veacului al xv!*, din care un fragment, 
intitulat : « Alexandru cel bun, principe 
al Moldovei », fu publicat asemenea in 
1882 (1). 

Multiplicitatea acestor lucrări avu chiar 
darul de a 'mi atrage, din partea Dlui Maio- 
rescu, dinpreună de altmintrelea cu multe 
laude, şi următârea observaţiune, care nu 

taire după Largillicre, zugrăvit de Masson. Paris, Quantin, 
1882, in-S2, 

(1) Viena, Holzhausen, in-18 (in limba francesă). — Car- 
tea e dedicată Dlui Dimitrie A. Sturdza. DL. A. D. 
Xenopol, autorul « Istorici Romănilor din Dacia tra iană » 
a binevoit a recunâsce că « pentru istoria politică a dom= 

2 

» nici lui Alexandru cel bun a întrebuințat mai ales scerie- 
» rea D-lor E. Picot şi G. Bengescu » (II, 153, nota I). 
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era lipsită de Gre-care ironie : « Ne e teamă 

» că cetitorul văzănd această felurime de 

» scrieri, se va îndoi de concentrarea tre- 

» buincidsă unui autor pentru fie-care 

» lucrare în parte, si că ii va veni în 

» minte proverbul : « Qui trop embrasse, 

» ete... (1). » E adevărat că, din causa 

mai multor împrejurări, am fost nevoit să 

renunţ la continuarea « Istoriei Moldovei », 

precum şi la publicarea unui studii asupra 

lui « Voltaire, potte comique (2) », anunţat 

(1) « Convorbiri, » octombrie 1882, p. 272. 

(2) Acel studii anunţat de mine, in 1882,ca fiind sub ti- 

par, era tesa mica de doctorat, despre care am vorbit mai 

sus, (pagina 21). "Mi asigurasem amicalul concurs al 

Dlui Constantin Lahovari, licenţiat în litere al 

Facultăţei din Paris, pentru a duce la bun sfirşit acestă 

lucrare, din care cea mai mare parte a fost chiar tipărită 

la tipografia Hrissey, din Evreux; însă proiectul nostru a 

rtmas in cele din urmă ncexecutat., — Vedi Vapereau, 

Dictionnaire des contemporains, ediţiunea din 1893; arti- 

colul « Lahovari », 
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in dosul foaei d'ăntăi a primului volum al 
« Bibliografiei voltairiane »; constat insă 
cu satisfacţiune că am putut, mai in urmă, 
presenta publicului alte lucrări, mai impor- 
tante pâte decăt acelea care, pentru motive 
independente de voinţa mea, n'au fost 
sc6se atunci la lumină. 

Imprimarea primului volum al « Biblio- 
grafiei » înainta repede; aprâpe duoc-deci 
de foi eşiseră de sub tipar, iar DD. Rou- 
veyre şi Blond, însărcinaţi cu "punerea in 

“-vindare a cărţei se pregăteau ao anunţa in 
giarul librarici (« Bibliographie de la 
France »), cănd într'o di, pe la sfirşitul 
anului 1881, primii de la Ion Ghica urmă- 

„torul răvaş : « Cher ami, je dâsire beau-. 
» Coup Yous voir, et comme je ne passerai 
» que peu de jours dans votre charmante 
» ville de Paris, veuillez m "indiquer l'heure 

3
 

»ă laquelle je pourrai vous rencontrer 
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» lundi, chez vous. — Votre ami -d&voue, 
» Ion Ghica (1). » . 

De şi absent de aprâpe opt ani din ţără, 

totuşi rămăsesem in relaţiuni neîntrerupte 
cu lon Ghica, căruia avusesem chiar oca- 
siunca de a aduce un mic ser viciă, în urmă- 
târele împrejurări. Pe cănd era director 
„general al teatrelor, el trimisese pe mai 
multi artişti romăni să se perfecţioneze în 
arta lor, la Paris. Eram — şi am plăcerea 

„de a fi incă şi astădi — prieten cu Delau- 
nay, vestitul societar al Comediei-Fran- 
cese, care 'mi dedese lecţiuni de declama- 
ţiune şi me admisese chiar a urma cursul 

(1) Publicaţiunea de faţă adresându-se mai cu semă 
amicilor mei, voi reproduce corespondenţa lui Ion Ghica, 
a lui Alecsandri şi a lut Alexandru Lahovari, în franţu- 
zesce, adică in limba în care ea a fost scrisă, Originalele 
scrisorilor lor (in număr de peste 200), precum si tâte 
autografele ce posed şi care provin de la alte persona- 
ităţi romăne săti streine, sunt destinate a trece, după mine, 
in biblioteca « Fundaţiunei universitare Carol 1 ». 
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ce preda ca profesor la Conservatorii, 
Ținend stmă de recomandaţiunea mea, 
Delaunay binevoi a lua sub protecţiunea sa 
pe artiştii nostri, înlesnindu-le intrările lor 
la Comedia-Francesă, primindu "i in clasa 
ui, şi adunăndu “i chiar căte-o-dată, pentru 
a le da lecţiuni particulare, in cocheta sa l6- 
cuinţă din strada des Missionnaires, la Ver- 
sailles, unde celebrul artist care a creat pe 
« Fortunio », pe « Perdican », pe « Va- 
lentin », adică figurile cele mai poetice ale 
lui Musset; incomparabilul « IEraste », 
« Horace », « Clitandre », ai lui Molitre; 
« Dorante », al lui Corneille, « Damis »,al 
lui Piron, fără a mai, vorbi de o mulţime | 
de roluri din repertoriul modern, pe care - 
el le a jucat cu o artă, o sciință şi un far- 
mec ce nici-o dată pâte nu s'ati apropiat 
mai mult de perfecţiune, se odihneşte de cei 
trei-geci şi cinci de ani ai sti de societariat, 
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formănd elevi din care nici unul, din neno- 

'rocire, n'a isbutit, nu dic săl egaleze, dar 

nici chiar să'l semuiască de departe. Printre 

artiştii romăni trimişi de Ion Ghica la Paris, 

Delaunay deosebise pe Manolescu, care a fost 

răpit prea de timpurii scenei nâstre, şi pe 

Dna A. Romanescu, care a profitat mult de 

lecţiunile şi de bunurile sfaturi ale marelui 

artist frances. lon Ghica 'mi scrisese, la 

30 aprilie/12 maiu 1880, cu ocasiunea ve- 

nirei în Francia a compatrioţilor nostri : 

« Je les mets sous votre protection, et vous 

» prie de les aider de vos bons conseils et 

» des bonnes relations que vous aveză la 

» Comaâdie-Frangaise. Tăchez de leur âtre 

_» utile et art vous bânira... » Nu sciti dacă 

arta m'a binecuvintat; dar tot ce pot afirma 

e că Ion Ghica mi 'a rămas tot-d'a-una 

recunoscător pentru serviciul neînsemnat ce 

fusesem fericit de a-"i aduce cu acest prilej, 

o. 
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si că binevoi să Săsescă, la rindu-i, oca- 
siunea de a me îndatora i in curind. Într'adă- 
vEr, în urma întrevederej ce 'mi ceruse, 
Ghica luă ostenelă de a veni până la mine 
— visită cu atăt mai amabilă din parte'i cu 
căt locuiam pe atunci afară din Paris, şi la 
catul al cincilea, — şi fără alt preambul, 
"mi gise « Bengescule, vrei să vii cu mine 
» la Londra? Am nevoe de un secretar al 
» doilea. Titularul postului » — (pare-mi- 
se că era regretatul George Em. Lahovari) 
— « nu se arată dispus a veni să'] ocupe, şi 
» eu nu pot să'l adăst indefinit. Dacă? ţi 
» corivine să fii ataşat pe lângă misiunea 
» mea, vorbeşte : lucrul se pâte face îndată. 
» Sciu dinainte tot ce' mi vei objecta: că eşti 
» aşedat, cu familia ta, la Paris; că lucră- 
» rile tale te rețin aci : dar mi-se pare că e 

» un mijloc de a concilia tot. Londra e 
» departe din Paris numaâi cu căte-va cea- 
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suri: vei veni in Englitera de duoe sai 

trei ori pe lună, şi numai pentru trei, 

patru dile ; apoi te vei întârcea-casă, casă 

"i vegi de treabă, şi asta numai până 

cănd un post va deveni vacant la Lega- 

iunea din Paris : ei "ţi promit că voi 

lucra din resputere ca să fii transferat căt 

mai curind în Francia. Singura mea 

dorinţă este de aţi pune, cum dice F'ran- 

cesul, « le pied ă lâtrier », şi de aţi veni 

in ajutor ca să reintri in carieră, care va 

deveni de un acces cu atât mai anevoios 

cu cât diplomaţia nâstră se va organisa şi 

se va întări mai bine. ». 

Eram adinc mişcat nu numai de cuvin- 

tele lui Ghica, dar şi de cordialitatea sinceră 

şi plină de dragoste cu care el 'mi vorbise. 

S'a gis de dinsul că era răutăcios. Dacă prin 

acesta s'a inţeles că el nu menaja pe aceia 

de care avea prilej de a se plănge, sai care, 
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de şi nu'l vătămaseră, erai adversarii lui 
pe terenul politic, să poate ca Ion Ghica să 
fi avut căte-o-data dintele lung şi ascuţit, 
şi atunci vai de cine se expunea, de bună 
voe, să fie atins de el. Dar Pentru prietenii 
sti, pentru aceia pe care-i iubea, dinsul era 
de o bunătate rară, căci avea o inimă plină 
de nobile simţiri şi de aspiraţiuni generâse. 
Politica "1 făcea une-ori să fie nedrept şi 
bănuitor; de almintrelea, el era cam abso- 
lut in ideile lui, şi nu. recunoscea uşor 
erbrele ce. putuse comite in cariera sa de 
bărbat de Stat;. in fine, cu natura lui glu- 
mcţă si chiar căte-o-dată cam sarcastică, 
Ghica găsea un fel de plăcere maliţidsă a se 
arăta din cănd'in cănd altfel decăt era in 
realitate; făcând adesea paradă de o asprime 
care nu exista decăt pe buzele lui, ca, de 
exemplu, cănd povestea că, fiind principe 

„la Samos, el dedese ordinul de a se spăn- 
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zura tâte rudele lui Damala, venit tocmai 

pe atunci la Londra ca să se căsătorescă cu 

Sarah Bernhardt. Aceia însă care lat cu- 

noscut mai de aprâpe sciu ce suflet inalt . 

bătea in pieptul lui, şi cu ce calităţi preţi6se 

el era înzestrat. Cred că e de prisos de a 

mai vorbi de spiritul lui Ghica, arăt de mlă- 

dios, de ager, de pătrundător; nici de con- 

versaţiunea lui, care era un lung farmec, 

nică in fine de lucrările sale literare printre 

care trebuesc puse, mai presus de toate, 

scrisorile lui către Alexandri, pline de vioi-. 

ciune, de o veselie tot-d'a-una plăcută şi 

hazliă, precum şi de acea ironie muşcă- 

t6re, care-i era familiară, şi pe care nimeni 

nu scia sto intrebuinţese mai bine, nici mai 

nemerit ca dinsul.. | 

Nu puteam să nu primese nisce pro- 

puneri ce mi-erai făcute intr'un mod atăt 

de amabil şi de îndatoritor. Cu totă păre- 
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rea mea de r&u de a me despărţi de ai mei, 
de a pleca din Paris tocmai la momentul 

in care Presenţa mea devenea necesară 
pentru reuşita lucrărei mele, me pusei la 
disposiţiunea lui Ghica, şi nu voi uita 
nici-odată cum el se ținu de vorbă, şi 
căts înlesniri 'mi făcu pentru a'mi permite 
de a concilia îndatoririle mele de funcţio- 

„Bar cu obligaţiunile ce aveam la Paris ca 
şef de familie şi ca debutant in cariera lite- 
relor. La 23 januarie 1882, numirea mea 
deveni oficială, Şi căte-va dile mai in urmă 
porniam direct de la Paris la noul mei 
post. | 

| 
„Acestă calătorie nu cra cea d'ăntăi ce o 
făceam in Englitera. In mai multe rinduri, 
de la 1873 până la 1881, avusesem, ocasiu- nea de a visita Londra şi chiar unele din 
principalele oraşe ale Marci Britaniej (York, 
intre altele), Şi tot-d'a-una Tevenisem in 
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Francia pătruns de admiraţiune pentru 

acea eră puternică, pentru acea naţiune 

măreţă a cărei civilisaţiunea înaintată, 

imensa bogăţie, traiul confortabil şi imbel- 

şugat "mi făcuseră cea mai vie impresiune, 

Trebue însă să mărturisesc că de o-cam- 

dată ceea ce me atrăgea mai cu semă la 

Londra era, pe lângă plăcerea de a servi . 

sub un şef ca Ion Ghica, perspectiva de a 

-pulea lucra la biblioteca din « British Mu- 

seum », in acea sală atăt de bine orinduită 

şi dispusă cu atăta. pricepere pentru cea 

mai mare înlesnire. şi comoditate a lectori- 

lor. Ei găsii acolo unele ediţiuni ale lut 

Voltaire ce nu întilnisem la Biblioteca na- 

țională din Paris, .şi avui chiar fericirea 

de a descoperi mai multe scrisori inedite 

ale autorului « Dicţionarului filosofic», scri- 

sori adunate şi publicate mai tărdiii de 

mine la « Librăria bibliofililor » dirijată de 
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cunoscutul -editor Jouaust (1). « Vous 
» rendez un nouveau service aux lettres 
» [rangaises, — 'mi scria Frangois Coppee, 
după Publicarea acestui volum — « en 
» nous donnant ces billets in&dits du vieux 
» diable d'Arouet : dans le moindre, il a 
» mis son coup de grifle: une malice, une 
» jolie phrase; une goutte de Voltaire en- 
» fin.» — Mai mulţi erudiţi romăni cre- 
duseră că in biblioteca din British Museum 
se aflaii manuscrise de ale lui Cantemirii, 
Făcui, cu acestă ocasiune, pentru a le 
descoperi, cercetările cele mai minuţi6se; 
însă, din nenorocire, ele nu fură încoronate 
cu succes (2), | ” 

* Mulțumită acestor ocupaţiuni, viaţa ce 
duceam la Londra era. fărte plăcută, de şi 

(1) Voltaire. Lettres et billets îndirs publics d'aprăs les 
originaux du British Muscum avec une introduction ct des 
notes, par G. Bengesco, 1887, in-12, 

(2) Vedi « Analele Academiei române », t. IX], 92.



  

nu reuşisem a me familiarisa cu idioma 

britanică. Disei mai sus că nu putusem 

profita, la liceul Louis-le-Grand, de învt- 

țăimentul, fârte insuficient şi f6rte răi orga- 

nizat, al limbelor streine. La sosirea mea 

in Englitera, cunosceam, întocmai ca « Fi- 

garo », un singur cuvint ; « Goddam » (1); 

nu eram mult mai înaintat, la plecarea 

mea, cu tâte că parvenisem a citi gazetele, 

din care pricepeam numai o parte, iar cea 

l'altă o ghiceam. Un diplomat nu pâte să' 

şi facă o situaţiune bună şi plăcută in En- 

glitera, dacă nu scie să vorbescă englezesce: 

trufia naţiunei e fOrte mare, şi Englezii nu 

“pot admite că un străin, care cunâsce mai 

multe limbi, să nu posede şi limba lor. De. 

altmintrelea, in Englitera, tot e statornicit, 

întocmit, orinduit, numai şi numai pentru 

Englezi. Pe cănd în cele Valte țări, in Ger- 

(1) « Le Mariage de Figaro, » III, v, 
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mania, in Italia, in Austria, chiar in Ţerile- 
de- Jos, e posibil de a călători, de a petrece, 
şi chiar de a trăi numai cu ajutorul limbej 
francese, vai de acela care e silit să şadă 
căt-va timp in Englitera, fără să scie en- 
glezesce! EI pOte să dică ca Ovidiu, exilat 
la strămoşii nostri, Geţii 

Barbarus hi ego sum, quia non intelligor ulli (). 

De căte-ori n'am fost întrebat, la Lon- 
dra, de ce, fiind Romăn, vorbeam cu în- 
lesnire limba francesă, ci nu cea engleză. 
De geabă respundeam că Parinţii mei 

- Yroiseră ca să! mi fac educaţiunea în 
Francia : « Dar pentru ce, mi se "replica, 
» părinţii D“l* nu te at trimis de prefe- 
» rență in Englitera: » Ali'ar fi fost lesne 
să respund convorbitorilor mei că încercă- 
rile făcute in acest sens de Romănii nu reu= 

(1) « Tristia, » V,x, 37



  

şiseră tot-d'a-una pe deplin : dar me te- 

meam să nu întărit şi mai mult orgoliul 

britanic, iar pe de altă parte doream să nu 

măhnesc pe Ghica, care era un partisan înfo- 

cat al educaţiunei engleze, Ideile nâstre nu 

se potriveati intocmai in acâstă privinţă, şi | 

ei evitam cu atăt mai mult de a discuta cu 

dinsul un asemenea subiect cu căt, după 

cum me aşteptam, -găsisem in ministrul 

nostru la Londra cel mai binevoitor, cel. 

mai afabil din şefi. Avusesem asemenea 

tericirea de a întilni in Domnul Nedeyanu, 

“primul secretar al Legaţiunei, un coleg din 

cei mai plăcuţi şi din cei mai serviabili. DI. 

Nedeyanu, care vorbeşte şi scrie perlect 

limba engleză, e ataşat, de peste opt-spre 

dece ani, la Legaţiunea nâstră din Londra, 

unde'şi a făcut tâtă carieră, şi unde occupă 

astadi postul de consilier, bucurăndu-se 

de stima şi de consideraţiunea tuturor. 
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Când Ion Ghica nu era chemat la « Fo- 
reign-Office », pentru afacerile Legaţiunei, 
sau cănd nu avea să împlintscă datorii de 
societate, el avea obiceiul de a veni, ia 
noi, in cancelarie : după expediţiunea co- 
respondenţei oficiale, care nu ne lua mult 
„timp, de Gre-ce serviciul era Puțin încărcat, 
citeam dinpreună diarele, stam de vorbă, şi 
ascultam mai cu semă pe Ghica, care nu 
era nici-odată mai fericit decat atunci când 
putea să ne povestescă vre-un episod ne- 

„ cunoscut din revoluţia de la 1848 sai din 
abdicarea prinţului Cuza. A desea- -ori, prin- 
țesa Ghica venea, cu broderia ei in mănă, 
5ă se aşede lânga noi, ŞI într adăvtr, crai 
plăcute orele ce sburat astfel in “petrecerea 
unei lungi şi animate convorbiri. Noi nu 
aveam dinaintea nGstră tn şef sever, exi- 
gent; meticulos, nici dintre aceia cărora le : 
place a'şi i da ifos faţă cu personalul lor, ci 
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un ad&vtrat prieten, plin de bunătate şi de 

indulgență! Ion Ghica aparţinea acelei ca- 

tegorii de şefi de misiune cu vederile largi 

şi înalte, care aii obiceiul şi înțelepciunea 

de a căuta şi de a prețui in diplomaţii puşi 

sub ordinele lor alte calităţi decăt munca 

maşinală şi sterilă a unor împiegaţi de can- 

celarie, osindiţi a înegri hărtie albă, de 

diminţă până'n stră, şi crescuți in Îrica 

lui Dumnedei şi a statisticei. Cănd era 

vorbă de lucrări importante, nimeni: nu 

lucra mai serios decăt dinsul; nimeni nu 

scia să îndrepteze şi să stimuleze mai bine 

zelul colaboratorilor sti. Nu cred să se afle 

in arhiva Ministerului nostru de Externe 

depeşi mai bine redijate, mai clare, mai 

complecte decât cele trimise de Ion Ghica 

Guvernului romăn, in ajunul Conferenţei 

din Londra. Cilram une-ori până la 

miedul nâpţei. Dar tot de-o-dată, el era 
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Oc a aa 

de părere.că munca zadarnică e de nici un folos, şi nu înceta de a ne repeta, cu un zimbet glumeţ, vestita vorbă atribuită lui Talleyrand : « Surtout, Bas de zele!» După dinsul, un bun ataşat sai un bun secretar de legaţiune era acela care scia să se pre- . sinte bine în lume, Pentru a da strtinilor o opiniune favorabilă de ţera sa: cultura spi- ritului, delicateţa simţimentelor, distinc- ţiunea manicrelor, moderaţiunea ideilor, si mai presus de tâte, buna crescere erati cali- tăţile ce el le cerea de la un diplomat. Să scie că Ghica întrunea, la un grad înalt, unele din aceste daruri, şi de aceea, el a lăsat in capitala Marei Britaniei suvenirele cele mai plăcute şi cele! maj măgulitâre pentru Romănia, Aa 
Guvernanţii noştri. de astăgi au o altă concepţiune de rolul ŞI de misiunea diplo- maţiei. | 
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_Pentri DD un secretar, un. consilier 

-de legaţiune, ba chiar un şef de misiune, 

sunt pur şi simplu nisce vulgari impiegaţi 

puşi sub ordinele absolute ale DD'”; siliţi 

să împărtăşescă orbeşte tâte ideile — bune 

sai rele — ce le plesnesc prin cap, şi con- 

damnaţi a inainta intruna — «ă jet con- 

tinu », cum dice Francesul, — Departamen- 

tului central o droaie de raporturi tratănd 

« de omni re scibili ». Valdrea unui diplo- 

mat se judecă şi e cotată astădi, la noi, nu 

după meritul personal sai după serviciele 

aduse, ci după kilogramele de hărtie şi li- 

teii de cernâlă întrebuințate de fie-care. 

Cine nu. « compileza, compilza, compi- 

lza » (1); cine se îndeletniceşte cu litera- 

tu) cl compilait, compilait, compilait; 

« On le voyait sans cesse tcrire, tcrire 

« Ce qu'il avait jadis entendu dire, 

« Et nous lassait sans jamais se lasser. » 

(Voltaire, despre abatele Trublet, 

in « Le Pauvre diable ».) 
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tura, cu belele arte; cine e respăndit in 
lume (ceea ce nu e mijlocul cel mai prost 
de a fi un bun diplomat), e rtu vedut şi 
Teu notat la Minister. E bine cunoscut 
că in tâte ţările — dar la noi pâte şi mai 
mult decăt aiurea — există o rivalitate as- 
cunsă între funcţionarii din administrăţiu- 
nea centrală şi personalul ambasadelor şi 
legaţiunilor, cei d'ăntăi reproşand colegilor 
din serviciul extern de a nu lucra, şi de a 
avea parte, 'in streinătate, de un traii 
plăcut şi liniştit, pe cănd, in biurouri, fie- 
care, de la cel mai -mare până -la cel mai 
mic, e încovoiat sub Povara unei munci zil- 
nice din cele mai obositâre, . 

Pentru a obliga pe secretarii noştri de 
legaţiune să lucreze — adică să remănă în- 
Chişi cinci sai şese ore pe di,ca cei de la Bu- 
curesci — administraţiunea centrală a năs- 
cocit, in mai multe rînduri, de a trimite



  

  
şefilor de misiune pisce « Cestionare » la 

care secretarii crai ţinuţi să răspundă 

printr'o serie de raporturi regulate şi perio- 

dice. "Mi aduc aminte mai cu semă de unul 

din acele « Cestionare», întocmit, dacă nu 

me înşel, sub ministerul Di Ion Cămpi- 

neanu, şi in care eraii adunate materiile cele 

mai diverse şi cele mai incoetente : ta- 

pifele vamale, idrografia, orografia, agri- 

cultura, piscicultura, apicultura, crescerea 

| vitelor, şi până la modul de a le tăia, ca in 

piesa lui Labiche, « la Cagnotte » (1). Ar. 

fi trebuit să fie cine-va un Pic de La Mi- 

randole, sai cel puţin un veterinar diplo- 

mat, pentru a trata cu competenţă şirul în- 

delungat al acelor cestiuni. | 

- Ton Ghica puse « Cestionărul » ministe- 

" Colladan : « Voyons, petit, toi qui es malin, sâis- -tu - 

tuer un porc? » — Sylvain : « Dame, je lui donne la 

mort. » — Colladan :- « Pas ga; tu retrousses tes man- - 

ches... tu prends ta băte... » ll, VI-) 
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rului la dosar; iar Alecsandri, sub care 
serviam atunci. la Paris, 'mi. scria cu mult 
spirit din Mircesti : « Je vous envoie les 
» instructions €lucubrees par le ministere 
» pour la perpttration des rapports bi- 
» mensuels que l'on exige de toutes les [&- 

„» gations. En acceptant ces instructiuns de 
» la meilleure 8râce du monde, je me pro- 
> pose d'y mettre une condition, lorsque 
» je me rendrai-â Bucarest ; Cest que 
» MAL. X... et consorts s'obligent de lire 
» attentivement et d'ttudier, avec soin, les 
» rapports qu'ils recevront, Vous vous fi- 
» Burez sans doute la grimace qu'ils fe- 
» ront, » (2 septemvrie 1885.) | 

Cu tâte acestea, cred că am fost unul din 
singurii secretari care » dinpreună cu colegul. 
şi prietenul mei, Dl. George Cretzianu, pe 
atunci ataşat pe lângă Legaţiunea din Paris, 
au r&spuns la unele din întrebările « Ces- 
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tionarului, » Cămpineanu; fac apel, in 

acâsta privinţă, la. suvenirele fostului meu 

coleg, Dl. Papiniu, care dirigea, la acea 

epocă, divisiunea consulară a ministeru- 

lui de Externe (1). 

Ar fi bine să ne lăsăm,o dată pentru tot- 

d'a-una, de asemenea copilării. Negreşit 

"funcţionarii diplomatici sunt datori de a 

lucra : dar trebue să lucreze de bună voe, 

şi astfel cum ei înţeleg lucrul, adică să 

al&gă, printre diferitele subiecte de natură a 

interesa pe şefii lor, materia care convine 

mai bine fie-căruia, care se potriveşte mai 

mult cu aptitudinile şi cunoşcinţele lui, şi 

după ce a studiat-o cu deamănuntul, adu- 

nănd tâte elementele de informaţiune do- 

(1) DI. George Cretzianu a fost nevoit să "şi dea demi- 

siunea din causa procedeurilor lipsite de curtenie ale Dlui 

Dimitrie Sturdza (septemvrie 1898). Corpul diplomatic - 

romăn a pierdut in Dl. Cretzianu unul din membrii stă - 

“cei mai distinşi şi cei mai meritoşi. 
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rite, să înainteze Ministerului nu o com- 
Pilaţiune extrasă din « Larousse » sai din 
« la Grande Encycloptdie », ci o lucrare 
personală, bine mistuită, şi pe care oti-cine 
o va putea consulta cu folos, 

Se luase odiniră la not bunul obiceiti de 
a se publica, mai in fie-care an, « Raportele 
Consulatelor şi Legaţiunilor », care se adu- 
nau într'un volum tipărit cu spesele Minis- 
terului: acesta constituia pentru diplomaţii 
noştri o încurajare şi un stimulent, Dl. 
Sturdza a oprit susdisa publicaţiune ca. 
fiind prea costisitâre. Eh cred că rău a 
făcut De, şi e de dorit ca succesorul sei să 
restabilescă ceea ce actualul ministru a găsit 

„de cuviinţă a desființa. Voi avea ocasiunea 
"de a vorbi, mai departe, de alte măsuri 
administrative pe care D* le a lăsat cu 
precugetare să cagă in desobicinuire, şi de 
lipsa cărora suferă astădi serviciul nostru 
diplomatic, 
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Dar e timp să revenim la lon Ghica, care 

era un bărbat de o inteligenţă superidră, 

şi care ne da la toţi exemplul muncei pri- 

cepute şi roditâre. Pe cănd alcătuia, sub 

ochii noştri, volumul intitulat : « Scrisori 

» către Vasile Alecsandri » (Bucuresci, 1884; 

— a duoa ediţiune e din 1887), el pregătea . 

tot de-o-dată -« Amintirile din pribegiă 

după 1848; noue scrisori către V. Alec- 

sandri »; Bucuresci, 1889). În acelaş timp, - 

Ghica trimitea regulat unui giar cotidian 

romăn studii anonime asupra Constitu- 

țiunei engleze, inspirate de cartea lui Fon- 

blanque (1), şi care ar merita de a fi a- 

dunate întrun volum special. În fine, el 

prepara o nouă edițiune a lucrărei sale : 

« Pămintul şi omul » (2); tipărită in 1878 

„() « L'Ângleterre, son gouvernenicnt, ses institu- 

tions. » Cartea a fost tradusă în franţuzesce, si publicată la 

Paris (Baillitre, 1881). 

(2) « Bucuresci, » 1884, in-80.



  

in « Analele Academiei române » (e. XI). 

Cea mai mare plăcere a lui Ghica, după 

ce 'şi încuia manuscriptele in sertar, era 

de a se plimba p: jos in Londra, căci el. 

era un mergător intrepid. Mai in tâte gilele 

plecam, după cancelarie, el, Nedeyanu şi 

eu, spre a străbate oraşul in tote sensurile, 

Ne opream căt-va timp la « Si'-James 

Club », pentru a citi gazetele şi a ne întîlni 

cu căţi-va colegi; apoi porneam spre Char- 

bonel, cofetarul frances din Londra, unde 

Ghica avea tot-d'a-una o vorbă amabilă şi 

galantă la adresa domnişârelor de la con- 

toar, care'i oferiat prăjituri sai bonbâne. 

Nu ne întorceam a-casă decăt cu sera, noi, 

cei mai tineri, mult mai obosiţi decăt din- 
sul, şi fericiţi de a scăpa de agitaţiunea şi 
de vuetulameţitoral imensei metropoli. Lui 
Ghica, "i plăcea asemenea. lumea, şi el era 

fSrte răspăndit in 'saloanele - aristocrației 
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engleze, unde fie-care preţuia talentul lut! 

de voibitor, observaţiunile ingenibsc, ve- 

sele, glumeţe, ce nu lipsea dea a face cu ort- 

ce prilej, in fine atenţiunile delicate ce av ca! 

faţă cu « miladyile » şi « mistressele » lon=! 

doniene, care găseaii o mare plăcere in 

societatea lui. | 

- Întru căt me priveşte, viaţa lumâscă me. 

atrăgea mai puţin. Afară de « leveurile » 

ţinute de Principele de Galles saii “de vre- 

un alt membru al Familiei regale la « Saint- ! 

James Palace »; de balurile Curţei, la care | 

eram siliți să asistăm în « culotte courte », 

şi unde, printr'o. străluccire feerică de 

lumînări şi de briliante, se zărea din cănd | 

in cănd figura palidă şi severă a lui Glad- 

stone, care era pe atunci prim-ministru ; 

afară de căte-va recepţiuni oficiale la lord 

Granville, ministrul Afacerilor străine, : 

trăiam într'o isolare aprâpe complectă. Me 
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simţiam ca pierdut in acea imensitate; 

aveam dorul Parisului, şi a vieţei simple şi 

liniştite ce duceam in modestul mei apar- - 

tament din bulevardul Maillot, precum şi 

nostalgia Bibliotecei naţionale, unde nu 

mai puteam face decăt rari şi scurte apari- 

ţiuni. Plăcerea mea cea mal mare era de 

a eşi. din oraş pentru a merge, dumi- 

| nica, la Kew sau. la Richmond, încăntă- 

| torele imprejurimi ale. Londrei, sai pentru 

a me repedi până la Scarborough, pemalul 

marei din Nord, unde familia mea venise 

să se instaleze i in timpul verei. In Londra, 

nu aveam mai mare distracţiune decăt 

teatrul, de care Ion Ghica era fanatic ca 

mine. Alergam împreună la tragediile. lui - 

Shakespeare, interpretate in. mod. admira- | 

bil, la « Lyceum », de către Ellen Terry 

şi de către Irving; la farsele caraghidse de . 

la « Gaiety » unde, de şi pricepeam abia



  

dialogul, eram atras de verva comunica- 

tivă a actorilor; in fine la minunatele feerii 

şi la baleturile de la « Alhambra »,: repre- 

sentate cu o bogăţie de costume şi un lux 

de decoruri care întreceaui tot ce vtdusem 

pe scenele similare din Paris. Ghica nu se 

"sătura de teatru, şi mai de căte-ori plecam 

in congediii la Paris, el me însoțea pentru 

a vedea piesele in vogă, şi a aplauda pe 

| Delaunay, pe Coquelin, şi pe Sarah Ber- 

nhardt, care erati artiştii lui de predilec- 

țiune. Rare—ori om a impins atăt de 

departe sensul şi gustul dramatic, şi pâte că. 

de aceea ne înţelegeam aşa de bine şi simpa- 

tisam atăt de mult unul cu altul. Dacă el ar 

fi avut la disposiţiunea lui, pe cănd era 

director general al teatrelor nâstre naţio- 

nale, resursele financiare .ale lui Perrin, 

de exemplu, saă ale lui Carvalho, nu me 

indoesc că ar fi dăt scenei nâstre cel mai 

larg şi cel mai folositor vint. 
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Pe la finele lui aprilie 1882, primul 

volum al « Bibliografiei voltairiane » apăru 

la Paris, şi fu primit cu o binevoitâre in- 

dulgenţă in lumea savanților şi a erudiţilor. 

Nu cred de prisos de a reproduce, pentru 

aceia care, la noi, aă contestat, nu vrea 

să dic meritul, dar simpla utilitațe a acestei 

lucrări, termenii in care Dl. Ltopold De- 

lisle a binevoit s'o presinte colegilor sti de 

la Academia Inscripţiunilor, in: şedinţa din 

30 junie 1882 : : 

« L'epoque â laquelle se rapportent les 

». recherches de M. Bengesco est peut-âtre 

» un peu moderne pour nous (1). Le livre 

» dont il m'a chargt d'oflrir le premier 

» volume merite cependant: de fixer Iat- 

» tention de l'Acadtmie en raison des 

" (1) Academia Înscripţiunilor este, după Academia fran- 

cesă, clasa Institului care se ocupă, mai de aprâpe, cu. 

istoria literâră. Totuși, ea are, mai cu s&mă, in atribu- 

ţiunile sale numai istoria şi literatura anticăe 
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» 

» 

> 

») 

» 

» 

» 

soins minutisux dont il a ete lobjet et 

de la methode rigoureuse avec laquelle 

il a Et extcute. Ce n'est point une: de 

ces vulgaires. compilations dans les- 

queiles -le travail personnel de l'auteur 

est perdu au milieu d'emprunts faits 

plus ou moins intelligemment ă des pu-. 

blications anttrieures. Les innombrables 

details dont se compose le recueil de 

M. Bengesco ont ete recherchts avec 

beaucoup de patience et de sagacite; ils 

ont tous t€ verifies sur les originaux, et 

Vordre judicieux dans lequel ils se pre- 

sentent suftit pour re&soudre beaucoup de 

problmes d'histoire litteraire. C'est un 

livre de bibliographie savante, dans le 

meilleur sens du mot; il devait donc âtre 

signale ă Academie, qui a une juridic: 

tion speciale sur les travaux de biblio- 

graphie, depuis qu'elle a accepte la fon- 

dation Brunet. » 
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Cu căte-va gile mai "nainte, DL. O. 

Thierry- Poux, savantul conservator al im- 

primatelor de la Biblioteca naţională, "mi 

adresase următârea scris6re : 

“« Jai regu hier le tome premier de votre 

admirable Bibliographie voltairienne... 

C'est notre devoir constant de faciliter 

autant que possible les recherches des 

crudits et des savants; mais nous ressen- 

tons un sentiment particulier de fierte, 

quand nous croyons. avoir pu favoriser 

en quelque chose la production d'un ou- 

vrage tel que le vâtre. 

» ILest bien î â desirer que la publication 

des deux autres volumes de la « Biblio- 

graphie » ne se fasse pas trop attendre. 

Les services que ce livre est appele â 

rendre, services dont on peut apprăcier 

maintenant toute importance, vous im- 

posent en quelque sorte le devoir de tra- 
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» vailler aussi activement que possible â 

» Vachâvement de ce beau monument. 

» Veuillez agrter, ete... » 

Tot de-o-dată Francisque Sarcey, in 

diarul « Le Temps » (17 julie); — Fran- 

gois Coppee, în « La Patrie » (7 august); — 

'« Les Debats » (3 julie); — « Le Figaro'» 

(19 julie); —e La Revue des Deux-AMondes» 

(1 şi 15 august) ; — « Le Moniteur uni- 

versel » (31 august) ; «Le Livre» (ro noem- 

brie); —« La Revue critique d'histoire et 

de litterature » (1882, II, 367-378); — 

« La Nouvelle Revue » (1 februarie 1883); 

— «The Athenzeum» (23 septemvrie 1882); 

_— « The Saturday Review » (17 octom- 

brie) ; — « The Cornhill Magazine (decem- 

brie); — « Das Magazin fir die Literatur 

des In-und Auslandes » (30 decembrie) ; — 

«L/Independance belge » (12 januarie 1883), 

etc., etc.; dedeau semă de carta meacu 
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laude care întreceaii tâte dorinţele şi tâte 

speranţele mele (1); iar Ministerul Instruc- 

țiunei publice din Francia onora lucra- 

rea cu o subscriere importantă (19 janua- 

rie 1883). 

„.. Diarele romăne consacrati asemenea aces- 

tui prim volum mai multe articole măgu- 

litâre. Dl. 'T. Maiorescu, in « Convorbirile 

literare » din ro octombrie ; DI. Hăşdeiă, 
in « Columna lui Traian » (anul x); — 

DI. -lonnescu-Gion, in « Binele public » 

din 28 august 1882 şi 20 januarie 1883; — 

« Romănul din 25, 26 junie şi 4 julie se 

unea cu critica străină pentru a vorbi cu 

(1) Din tâte aceste articole, nu voi cita decăt urnă- 
i6rea apreţiare a lui Francisque Sarcey : « Comment 

*» un Roumain s'est pris de passion pour Voltaire, au 
>” point d'entreprendre et de mener A bien un travail si 
» ardu, si complexe, si herisse de diflilcultes, C'est ce que 
» jen 'expliquerai pas... Tout ce que je puis dire, c'est que 
»M. Georges Bengesco â rendu un fier service 4 tous les 
» amis de Voltaire et des lettres,.. » i 
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indulgență şi cu "favâre de prima mea incer- 

care literară, şi iătă ce dicea. despre autorul 

DI. T. Maiorescu, in articolul seu din 

« 

» 

» 

» 

» 

“Convorbiri » : « A vedea un hRomăn 

cunoscind aşa de bine literatura francesă 

încăt să poate aduce chiar Francesilor un 

folos prin cercetările sale asupra unei 

pârți insemnate din mişcarea literară a 

Franţei este o dovadă pentru aptitudinea 

„unei pârţi a tinerimii noastre de a se 

- pătrunde pe deplin de resultatele culturei 

occidentale şi de'a intra cu succes in 

mijlocul luptei intelectuale, care este 

semnul de viaţă şi titlul de onoare a spi- 

ritului „european. » 

Dar ceca ce, mai mult decăt laudele Aca- 

demiei Inscripţiunilor, ale presei străine, 

şi chiar ale compatrioților mei, mişcă inima 

mea, fu primirea, din partea Dlui Aurelian, 

ministru al Cultelor şi Instrucţiunei pu-



blice, a medaliei « Bene-Merenti », de 

„clasa T*, ce Maiestatea Sa Regele binevoi 

a'mi conferi, in urma propunerei D“* din 

31 august 1882. Acestă distincţiune, ce nu 

solicitasem cătuşi de puţin, şi de care sunt 

cu atăt mai măndru cu cât ea a fost prima 

mea decoraţiune romănă, veni tocmai bine 

pentru a me măngăia de neputința in care 

me aflam, din causa prelungirei şederei 

mele la Londra, de a continua lucrarea 

întreprinsă de mine, si care, anunţată in 

trei volume, fu abia terminată opt ani mai 

“tărdiă, prin publicarea unui al "patrulea 

volum. Tot Ion Ghica "mi întinse o mănă 

amicală şi ajutătâre pentru a obţine de la 

Dl. Dimitrie. Sturdza, care înlocuise pe 

Dl. Stătescu la ministerul de Externe, 

transferarea mea la Paris. 

"Aş fi, cu drept cuvint, taxat de. cea mai 

negră ingratitudine dacă n'aş mărturisi că 
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Dl. Sturdza” mi a făcut, in acestă impreju- 

rare, o mare favâre şi mia adus un sor- 

vicii însemnat. lam r&mas forte mult timp 

recunoscător de interesul ce a binevoit a'mi 

arăta atunci, până în dioa in care D* a 'găsit 

de cuviinţă a me ofensa in modul cel mai 

grav, printr'o serie de acte blesante, care 

-au şters din sufletul mei ori-ce urmă de 

gratitudine. 

Trebue să adaog, pentru a fi echitabil 

până la sfârşit, că tot Domnia 'sa, la 3 de- 

cembrie 1882,a binevoit aobţine, în fav6rea 

mea, de la inalta bunătate a Maiestăţei Sale 

Regelui, crucea de cavaler al « Stelei Ro- 

mănici -». Relat conferirea acestei distine- 

ţiuni, care nu pste avea interes decăt pentru 

mine, numai spre a constata că pe la 1 882- 

1883, DI. Sturdza nu avea de mine opiniu- 

nea defavorabilă ce D” profesâză astădi. Şi 

intr'adăvăr mi s'a afirmat de mai multe 
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pers6ne „bine informate şi demne de cre- 

dință că DI. Sturdza preţueşte fârte puţin 

încercările mele literare, mergend până a'mi 

reproşa de a nu fi scris bibliografia lut Vol- 

taire, « din punctul de vedere romăn ». 

Cred că e vorbă de o interpretare gre- 

şită a găndului şi a cuvintelor Di, şi că 
DI. Sturdza (dacă e adăvărat ca D* a bine- 

noit, scoborindu-se din inălţimele in care 

planează, să se ocupe vre-o- -dată de modesta 

mea personalitate), a vroit numai să me 

dojenescă pentru că m'am ocupat mai mult 

cu literatura sir&ină decăt cu cea romănă. E 

evident că dacă D* ar fi avut la activul seă 

bagajul literar al lui Voltaire, i "aş fi dat 
bucuros preferința, luănd drept subiect al 

cercetărilor mele operile produse de D*; de 

Gre-ce însă, DI. Sturdza, afară de compila- 

ţiunile istorice. ale pese precum şi de un 

« Memorii asupra portretelor Domnilor - 
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romăni » (0), n'a scris decăt broşura inti- 

tulată : « Germania, Romănia şi prin- 

» cipele Carol de Iohenzollera », broşură 

antidinastică, semnată cu pseudonimul 

« Erdmann von Hahn (2), era natural că, 

aplecăndu-me sciinţei bibliografice, să aleg, 

pentru a le descrie, operile unui autor mai 

cunoscut şi mâi îmbelşugat decăt D”, 

Marea bucurie ce resiinţii întorcendu-me 

la Paris şi reocupănd la masa « Reservei » 

de la Biblioteca naţională locul mei obici- 

nuit, fu stricată in parte prin neplăcută ne- 

(1) Bucuresci, Thiel şi Weiss, 1875, in-8* de 48 PP. 

„» (2) Vedi Maiorescu, « Discursuri parlamentare », 

Bucuresci, Socec, 1897, II, 10-11. — Cu. ocasiunea 

„recentei călătorii a Dlui Sturdza la Petersburg, dia- 

rele nâstre (vegi. le „Independance roumaine » din 

14/26 julie.1898) aă amintit că, sunt acum.vre-o dece ani, 

Dsa a publicat'0 altă broșură, intitulată : « Europa, 

Rusia şi Romănia »,iîn care denunța pericolul moscovit, 

şi emitea asupra imperiului Tzarilor opiniuni ce nu pot 

fi tocmai bine vădute la Petersburg şi la Moscova, ! 

O -



cesitate de a me despărţi de prinţul şi de 

prinţesa Ghica, care fuseseră atăt de buni şi 

de ospitalieri pentru mine, in timpul şede- 

rei mele la Londra Ghica nu încetă de ase 

interesa de mine şi de lucrările mele, şi nu 

e multă vreme de cănd am descoperit . — 

ceca ce ignoram cu dăsâvirşire — că in dioa 

in care Academia romănă' mi a făcut marea 

onre. de a me numi membru corespondent 

o 

al ei, asupra propunerei secţiune sale lite- 

rare (2 aprilie 1883), tot Ion Ghică a atras, 

asupra mea, in termenii cei mai simpatici, 

binevoitârea atenţiune a colegilor săi (1). 

Nu me îndoesc că mulţumită acestei inter- 

veniri a fostului meu şef in favârea mea — 
intervenire de care avusese delicateţa de a 
nu "mi vorbi. nici-o-dată — am putut. 

întruni apr6pe unanimitatea voturilor (23 

din 24). 

(1) Vegi « Analele Academiei romăne », V, 1, 70-71



  

„Se. scie că anii cei din urmă ai lui lon 

Ghica at fost întristați.printr'o bâlă lungă 

şi durerdsă. Cu tâtă slăbiciunea in care 

căduse. trupul set, limpedimea minţei şi 

generositatea sufletului rămăseseră neatinse, 

şi cănd 'l văgui pentru cea din urmă dre, 

in primăvara anului 896, la Ghergani, în: 

acea casă zidită de dinsulcu atăta dragoste, 

şi unde îngrijirile devotate ale admirabilei 

sale soţii căutaseră a'i uşura crudele sale 

suferinţi, vorbirăm mult timp de Londra, 

de Nedeyanu, cărui el păstrase o afectubsă 

amintire, de visitele nâstre la Charbonel, 

de serile petrecute la « Lyceum »; si pe 

cănd evocam împreună tote aceste suvenire 

din trecut, vedeam faţa lui Ghica ilumi- 

năndu-se cu un suris dulce şi trist, şi: 

zării chiar o lacrimă care curgea încet pe 

obrazii”i palid şi slăbit. 

Amintirea lui Ion Ghica va remănea 
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neştersă în in inima mea, “alături c cu acea alui 

V. Alecsandri şi a lui Alexandru Lahovari, | 

care au fost, cel d'ăntăiii tovarăşul şi ami- 

cul cel mai fidel al fostului principe de la 

Samos, iar cel d'al doilea unul din cei mai 

ricimpăcați şi tot de-o-dată' din cei mai 
ilustri adversari politici ai săi, ' 

e



  

  

II 

» Personalul Legaţiunei romăne din Paris, | 

in 1882, era compus de DI. Mihail Phere- 

kyde, ministru plenipotenţiar; DI. Alexan- 

dru Odobescu, prim-secretar; DD. C.-G. 

Nanu, Edgar Mavrocordato, Alexandru 

Balş si Stamati-Stamatiadi, ataşati (acest 

din urmă însărcinat cu serviciul comptabi_ 

lităţei) „DI. M. Pherekyde fusese, ca Alexan- 

dru Lahovari, conşcolarul mei la liceul 

Louis- le-Grand; însă D* ajunsese in reto- 

rică, pe cănd ei, băețandru. de vre-o trei: 

spre-dece ani, intram abia in clasa 5*; astfel 
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că Dlui 'şi terminase chiar dreptul, toemai 

atunci cănd eii eşiam din colegii. Mai 

tărdiii, la Bucuresci, avusesem ondrea de a 

me întilni in mai multe rînduri cu Dl. 

Pherekyde la un prieten comun al nostru, 

Dl. principe Alexandru Bibescu. Ale sim- 

“iam atras către D* nu numai prin simpatia 

firescă şi prin acea solidaritate care există 

între bărbaţi crescuţi şi formaţi de aceiaşi 

învăţători, dar şi prin titlul sei de licențiat - 

in litere, dobindit la Sorbona după studiile 

strălucite ce făcuse la “Louis-le-Grand. 

Eram fericit de a'l regăsi ca şef al mei la 

Paris, şi, din parte-i, Dl. Pherekyde 'mi 

arătă îndatăo mare bunăvoință si mi acordă 

repede deplina sa încredere. Am făcut, sub 

luminata direcţiune a D'**, o practică plă- 

cută şi folositâre a profesiunei mele. Dl. 

Pherekyde fiind, după cum să scie, un ju- 

risconsult din cei: mai distinși, m'am de- 
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prins, mulţumită bunurilor sale consilie, 

cu tratarea principalelor cestiuni de drept 

internaţional şi de drept civil romăn ce le- 

gaţiunile nâstre, mai cu semă acea din 

Paris, unde colonia romănă e numerâsă şi 

avută, ati dilinic a resolva. Pe de altă parte, 

actualul ministru de Interne scrie limba 

francesă cu 0 rară eleganță,. şi găseam o 

adtvărată plăcere de a lucra cu D*. "Mi 

aduc aminte că, intr'o di,. Dl. Pherekyde, 

avend a remite lui About.— al cărui 

giar, « le Dix-neuvieme Sitcle » apăra in- 

teresele nâstre in cestiunea Dunărei — o 

notiţă relativă la situaţiunea n6stră faţă cu 

unele Puteri care nu ne erai, pe atunci, toc- 

mai favorabile, me pofti in cabinetul sei 

pentru' a'o redija dimpreună. Însă, abia 

lăsăndu'mi timpul :de a me aşeda, şe- 

“ful meă începu să'mi dicteze, fără nici o 

preparaţiune şi fără cea mai mică esitare, - 

Tr
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un adăvtrat articol de fond, de o concep- 

ţiune perfectă; de o puritate de stil abso: 

„lută, şi in josul căruia About nu mai avu 
decăt a pune numele seii; iar nici unul din 

cititorii marelui scriitor frances nu bănui 

că autorul « Greciei contimporane» împru: 

mutase in acea di condeiul ministrului 

Romăniei la Pâris. Cănd, pe la finele anu- 

lui 1884, D* fu înlocuit la Legaţiunea n6s- 
tră din Francia prin Dl. Ion Bălăceanu, de 

şi me aflam in legături de rudenie cu noul 

nostru representant, totuşi vădui cu părere 

de răi plecarea Dlui Pherekyde dintr'un 

post in care me obicinuise a preţui agre- 

mentul societăţei D** precum şi perfecta sa 

urbanitate! În 1886, D*, fiind ministru de 

Externe, binevoi a'şi aduce aminte de fostul 

sei secretar, şi'mi trimise, prin Alecsandri, 

crucea de ofiţer al « Stelei Romăniei », ca 

un suvenir de bunele relaţiuni ce avusese- 
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faţă. 

ram odinidră, la Paris. Fac astădi.apel la 

lealitatea bine cunoscută a Du Pherelkyde, 

rugăndu'l să binevoiască a declara dacă am 

meritat o singură dată, din parte'i, reproşul 

de lencvie pe care Dl, Sturdza a găsit de 

cuviinţă a mil arunca 'mai tărdii în 

Am arătat mai sus in ce împrejurări 

făcusem la Biblioteca naţională din Paris 

cunoscinţa lui Alexandru Odobescu. Aş 

dori să me opresc “un 'moment: dinain- 

tea „acestei figuri, “interesantă din. atătea 

puncte de'vedere, şi care aparține istorici 

nâstre litererare. Cred că numele lui Odo- 

beseu merită. mai mult: decăt o simplă 

menţiune din partea unui fost coleg al seii, 

care La cunoscut de aprâpe, şi care a trăit 

„chiar căt-va timp in intimitatea lui. 

Alexandru Odobeseu . era înzestrat cu 

unele din cele mai frumâse calităţi :ce pot: 
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impodobi pe un bărbat. Inteligent, instruit, 

istoric distins; archeolog emerit, prosator 

incomparabil, el ar fi putut să jce un rol 

însemnat chiar in istoria politică-a Romă- 

nici, dacă nu ar fi fost nevoit să se lupte 

necontenit cu nisce greutăţi de ordin mate- 
rial ce proveneati, nu din lipsa de avere, ci 

„din obiceiul ce luase, încă din tinereţe, de a 
duce, 'ori-unde se afla, un traiă de viaţă 

larg, luxos şi disproporționat cu mijlâcele, 

de altmintrelea destul de mari, de care dis- 

| punea. Aplecat de timpurii lucrărilor isto- 

rice şi archeologice, Odobescu 'şi formase 
cu multă ostenelă, dar tot de-o-dată cu chel- 

tuieli considerabile, o bibliotecă din cele 

“mai bogate, care conţinea tâte publicaţiu- 

nile străine relative la istoria antică şi mo- 

7 f dernă a frumâselor arte. De căte-ori avea o 
i j . cercetare de făcut, o informaţiune de con- 

a 

i trolat într'un volum care nu se afla in  pose- 
” 4 
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siunea sa, Odobescu, in loc de a merge şă'l 

consulte în bibliotecele publice, însărcina 

pe librarii şi pe comisionarii din Bucu- 

resci să'i aducă din Paris, din Londra, din 

Leipzig, din Petersburg cartea de. care 

avea trebuinţă, ori care ar fi fost propor- ' 

țiunile, dimensiunea şi preţul ci. El era 

obicinuit să lucreze cum se pretinde că lu- 

cra Buffon, care punea manşete de dantelă 

“şi haină de mătase pentru a scri « Istoria 

naturală ». Manşetele lui Odobescu erai 

somptuâsele publicaţiuni artistice ce le 

împrăştia pe masa lui, de căte-ori avea 

să pregătăscă o lecţiune — el era profesor 

de archeologie la Facultatea de litere din . 

Bucuresci — sai să adaoge un capitol în- 

semnatei sale lucrări asupra « Tesauru- 

lui de la.Petrâsa ». De şi ocupase in eră 

inaltele- funcțiuni. de consilier de Stat şi 

chiar de ministru al Cultelor şi Instrucţiu- 
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-nci publice, el acceptase postul de prim- 
secretar. al Legaţiunei nâstre din Paris, 
numai pentru a putea tipări, întrun volum 
„de lux, scris in limba francesă, savantele 
sale cercetări asupra acelui tesaur. “Trans- 
portul in Francia a unei părți din biblio- 
teca.sa — căci la Paris ca şi lu Bucuresci 
Odobescu lucra « boereşte », adică numai 
;cu cărţile lui, şi rare-ori se: cobora până 
„a merge să consulte vre-un volum la Biblio- 
steca naţională sati la acea a Institului; — 
cheltuielile ocasionate cu instalarea lui 
într'o locuinţă cam strimtă, dar mobilată 
cu luxul drag lui Odobescu; recepțiunile 

„ce credu de cuviinţa, ca membru al corpu- 
lui diplomatic, de a da in onârea unilor din 
colegii săi şi a coloniei romăne din Paris 
(atunci cănd el nu era ținut cătuşi de puţin 
de a primi), încurcară şi mai mult situa- 
țiunea. financiară a lui Odobescu, şil si- 
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liră, cu tâtă inteligenţa lui, cu tâtă afabili- 

tatea şi distincţiunea de maniere care ca- 

racterizai, cu t6tă ostentla ceşi dedese 

spre a se arăta amabil şi prevenitor faţă cu 

compatrioţii noştri din Paris, a renunţa 

la serviciul diplomatic și a'şi relua catedra 

de profesor, 'n care, pare-mi-se, el era mult 

mai bine la locul lui. Lucru ciudat: acel 

om, care a avut o viaţă atăt de turburată, 

«şi care până ”n ultimul moment al existen- 

ţei sale a fost victima nenorocită a pasiurii- 

lor şi a patimelor omenesci; acel:om, de- 

prins cu luxul cel mai'rafinat, şi pentru ca- 

rele nimic nu era destul de bun, destul de 

ales, destul de frumos, nu se simţia nici-o- 

dată mai fericit: decăt atunci cănd putea să 

lucreze i în linişte, departe de sgomotul şi de 

agitaţiunile lumei, la opera lui de pre- 

dilecțiune. Acel apreţiator de mâncări gus- 

tâse, de băuturi delicate, de pâme exotice 
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putea să rămănă rare dile intregi fără chiar 

a mănca, întru căt avea dinaintea lui corec- 

turile volumului sei, care se întorceau de 

către patru sei cinci ori la tipograf. Prin-. 

_tr'o ad&vărată fatalitate, cu tâte jertfele ce 

făcuse personal; cu tâte ajutârele primite 

de la Guvernul romăn (cercetările între- 

prinse de autorul; albumul < Tesaurului » 

„editat, in 1882, de casa Morel, după dese- 

% 

nurile Dlui [. Trenk; tipărirea ăntăiului 

volum al operei, tipărire care a fost, dacă 

nu me înşel, reîncepută cel puţin de duce 

ori, ai înghiţit apr&pe 100,000 franci) ; cu 

tâte aceste sacrificie, Odobescu n'a putut 

să ducă la bun sfirşit cartea visată de 

dinsul încă din tinereţe, şi a murit fără a 

avea mângăierea de a vedea terminată o 

“lucrare căreia încercase a da o desvoltare 

“prea mare, şi in disproporţiune manifestă 

cu interesul, de altmintrelea fârte viu, ce 
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subiectul pste presenta atăt din punctul de 

vedere ştiinţific general căt şi din punctul 

de'vedere naţional. 

In scrierea intitulată : « Pia desideria », 

care face parte din « Operile literare şi 

istorice » ale lui Alexandru Odobescu (1), 

el a vorbit cu deamtnuntul de voluminsa 

lucrare cu care s'a occupat, si pe care « se 

» încumeta a o privi ca cea mai temeinică 

» a sa zestre ştiinţifică, aratănd că subiec- 

» tul merita a fi tratat cu deosebită aten- 

» iune, şi că mijlâcele la care avusese 

» recurs pentru scâterea ci la lumină erai 

» cele mai de folos chiar şi pentru ştiinţa 

» romănescă ». 

Cine.se va interesa de acestă operă me- 

ritoriă a lui Odobescu va găsi in acele pa- 

gini tâte informaţiunile relative la concep- 

(1) T. Ul, pp. 619-647. Cf..« Analele Academiei 

romăne », 1887, seria II, t. IX. 
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ţiunea, prelucrarea şi tipărirea ei, Ori. căt de 
mult preţuia: autorul acestă operă, eu cred 
că ceea ce va transmite posterităţei numele 

lui Alexandru Odobescu este partea isto- 

rică şi literară a lucrărilor sale, ca, de 
exemplu, scrierile istorice din .chronicele 

romănesci, (Mihnea Vodă cel Rău ;— D6m- 
na Chiajna) ; — studiul fârte complect asu- 
pra « poeţilor Văcăresci » ;— memoriul asu- 

pra monăstirilor închinate din Romănia 
(in colaboraţiune cu Dl. Grigore N. Ma- 
nu); — epistolă. scrisă ca: precuvân- 

tare la cartea Dlui C.-C. Cornescu:.- « Ma- 

nualul vănătorului »; — fragmentele de 

literatură poporană, etc., etc., care tâte 

sunt: scrise într'o limbă curat romănescă, 

fără cel mai mic neologism, şi pe căt de | 
elegantă şi de precisă, pe atăt de fermecă- 

târe, 

Am lucrat in timp de aprâpe trei ani cu 

84



  

„Alexandru Odobescu, nu numai la Lega- 

ţiune, uride el venea rar, lăsăndu-ne mie 

şi tinerilor mei colegi conducerea şi expe- 

diţiunea afacerilor curente ale Cancelariei, 

dar:şi a-casă, la dinsul, unde am tradus 

cu cl, din romănesce in franţuzesce, o mare 

parte din primele capitole, pot chiar dice, 

din primul volum al « 'Tesaurului de la 

Petrâsa ». 'I adusesem cu plăcere acest 

servicii, de: Gre-ce lecţiunile Dlui Perrot 

"mi dedeseră. cum arătai mal sus, gustul 

archeologiei, iar pe de altă parte pasiunea 

lui Odobescu pentru cartea sa'me căştigase 

intru cătva şi pe mine. . | 

--Maşi f aşteptat din parte'i |a_6re-care 

recunoscinţă, cu atăt mai mult cu căt negli- 

jasem, pentru a'l indatora, propriile mele 

lucrări literare : dar nu. sciti -care autor 

frances, Jules Sandeau; dacă nu me.înşel, 

a gis că recunoscintă se asemănă cu 'o li- 
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câre din Orient ce nu se pâte păstra decăt 

in vase de aur: ea umple de odori mirosi- 

t6re sufletele mari, dar acresce pe cele mici. 

Sufletul lui Odobescu era căte-o-dată mic 

şi îngust. Am aflat mai tărdii că, in 1888, 

cănd secţiunea literară a Academiei ro- 
mâne, fără scirea mea şi contra voinţei 
mele, me propuse in unanimitate, dim- 

preună cu Dl. loan Slavici, ca membru ac- 

tiv al Academiei (1) — onsre la care de 

altmintrelea eii nu aveam nici un titlu, de 

Gre ce scrisesem mai nimic in romănesce, 

— candidatura mea fu combătută in modul 

cel mai înverşunat de singurul Odobescu, 
care reuşi a convinge majoritatea plenului 

că nu eram vrednic de a intra in sînul 

Academiei. Odobescu creduse că, in urma 

numirei lui Alecsandri ca ministru pleni- 

potenţiar la Paris, eă încercasem a'l depărta 

- (1) Vegi « Analele Academiei romăne », XI, 119. 
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de la postul sei de prim-secretar; « inde 

“ir ». Voi arăta mai jos căt de puţin înte- 

meiate eraă, din parte” i, aceste bănuieli. Cu. 

- tâte acestea, am păstrat cu Odobescu, până 

la finele vieţei sale, relaţiuni prietenesci, 

căci comerciul lui intim era f6rte agreabil, 

şi cultura sa intelectuală din cele mai bo- 

gate. Dacă, la Odobescu, caracterul a fost 

căte-o-dată slab, inima, cănd nu era amă- 

rită şi acrită, avea adăverate comori de bu- 

nătate. Pe lângă acesta, el 'şi iubea patria 

cu înfocare, şi multe'i trebuesc iertate, nu- 

mai şi numai pentru dragostea fără măr- 

gini ce el a purtat tot-d'a-una scumpei lui - 

. Românii. De altmintrelea defectele private 

ce a putut avea nu micşorăză întru nimic 

val&rea lui de patriot, de erudit, şi de scrii- 

“tor, şi 'de aceea numele precum şi operile 
> 

“lui Odobescu vor remăne vecinic una din 

podâbele literaturei române. 
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La Păris, ca şi mai in tâte cele l'alte ca- 
pitale, un al doilea secretar de legaţiune, 
şi chiar de ambasadă, e de obiceii un per- 
sonagiii cam mic; care trece nevădut, şi nu 
e chemat a juca decăt un rol cu totul se- 
cundar. Când ambasadorul sati ministrul 
plecă in congedii, geranţa e luată de consi- 
lierul sa de primul secretar, iar diploma- 
ţii de o treptă mai inferiâră remăn cam la 
O parte, :cel puţin in ceea ce priveşte rela- 

țiunile oficiale. directe cu ministrul de Ex- 
terne şi cu înalții funcţionari din acel mi- 
nister, “Totuşi Odobescu creduse de cu- 
viinţă a mie presenta, in mod oficial, Dlui", | 

care ocupa o situaţiune in evidenţă la 

departamentul A facerilor străine, şi care era 
mai cu stmă in contact cu corpul diploma- 
tic. Dl, î** „ne primi, într'o dimineţă,: in 
cabinetul sei din palatul cheului d'Orsay, 

 undel găsirăm in conferentă cu un croitor, 
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venit pentru a'i supune stofe de pantalon. 

Dl. *** binevoi a me consulta asupra probei 

ce alesese, şi după o scurtă conversaţiune 

„despre Londra — de unde ti veneam — şi 

despre arta cu care se croesc îmbrăcă- 

mintele in Englitera, părăsii cabinetul 

Dli ***. bine convins că Francia era in re- 

publică, şi că nu mai aveam să me tem de 

a întilni, in sferele oficiale [rancese, eticheta 

şi ceremonialul Curţei britanice. Am sim- 

ţit o impresiune aprâpe analogă, cu căţi-va 

ani mai in urmă, in următârele impreju- 

rări : cerusem de la ministrul Justiţiei, 

DI. X***, o audienţă particulară pentru a'l 

ruga să binevoiască a grăbi soluţiunea - 

unei comisiuni rogatorie care se rătăcise in 

nenumratele oficie administrative prin 

care trecuse, şi pe care ministerul nostru 

de Externe mi-o reclama de urgenţă. Se 

scie că Departementul Justiţici ocupă, la 
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Paris, unul din minunatele palate clădite, 

“in veacul al XVII, pe piata Vendome, 

pentru unii dintre aşa numiții « les Fer- 

miers gencraux ». Sosesc deci la minis- 

ter, şi sunt introdus in sala de: recepţiune 
care precedă imediat cabinetul ministrului. 

„De o simplicitate severă, cu nisec lemnării 

de artă sculptate pe pereţi, cu portre- 

tele celor mai celebrii jurisconsulţi francesi 

din trecut, impasibili şi demni in cadrele 

lor aurite, sub hainele lor acoperite 

„cu hermelin, acea sală avea un aspect cu 

totul imposant, şi evoca in minc suvenirul 

figurilor măreţe. ale lui d'Aguesseau sai 

lui Lamoignon de Malesherbes, cănd de 

„ 0-dată uşa cabinetului ministrului se. des- 

chise, şi me găsii de faţă cu un om mic, 

gros, rotund, pleşuv, şi îmbrăcat cu un ves- 

ton. de lână care eşia din atelierele « de la 

Belle Jardinitre ». Desilusiunea fu brutală, 
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căci d'Aguesseau şi Malesherbes făcuseră loc 

pe neaşteptate unui portărel de la Brive-la- 

Gaillarde sei de la Castelnaudary. Dl. Xese 

fu de altmintrelea f6rte amabil, de şi'i lip- 

seat tradiţiunile ilustrilor săi predecesori, 

şi nfâlţumită buneivoinţei D"**, putul peste 

căte-va dile expedia la Bucuresci comisiu- 

nea rogatorie cerută de Guvernul nostru. 

Acel contrast între frumuseţea, bogăţia 

localurilor şi vulgaritatea unora dintre cei 

mai înalti demnitari ai Republicei [rancese, 

dispărea cu totul cănd avea cineva a face la - 

ministerul de Resboi cu generalul Bou- 

langer. Pe la 1886, fusesem însărcinat de a 

interveni pe lângă Guvernul frances pentru |. 

„admiterea ofiţerilor romăni la sc6la de 

Resboi . din. Paris. Ministrul Afacerilor 

„străine, DI. X"**, de şi bine dispus în fav6- 

rea nâstră, esita-a ne. da acestă satisfac- 

ţiune. Din diferite cause, asupra cărora cred 
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inutil de a insista aci, sferele guvernamen- 

: tale francese, excitate. contra nâstră prin 

campania răi-voitâre a unei prese şovi- 

- niste, ne vedeai cu 6re-care neincredere. 

Me găndii că cel mai bun mijloc de a obţine 

un resultat conform dorințelor nâstre era de 

a me adresa direct ministrului de Resboi, 

şi cerui spre acest sfirşit o audienţă genera- 

lului Boulanger. EI era un adăvărat amic 

"al Romăniei, a cărei decorațiune— placa de 

mare ofiţer al « Corânei » — o purta mereii 

pe uniforma lui. Generalul me primi cu o 

mare bunăvoință şi cu acea afabilitate 

seducătâre care'i atraseseră atătea simpatii: 

vorbesc bine înţeles numai de calităţile lui 

exteridre, fără a me preocupa cătuşi de 

puţin,de rolul ce el a jucat in politica inte- 

ri6ră a Franciei. Ministrul binevoi a' mi 

promite de a lua in mănă causa nâstră, şi 

"într'adever, numai -prin influenţa şi prin 
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voinţa expresă a D"”*, căpitanul L... M..., 

astădi locotenent-colonel, fu atlmis peste 

curind a urma cursurile şcâlei de Resboi. 

Indată ce Boulanger cădu de la minister, 

măsura luată de dinsul in favârea Romăni- 

_lor fu revocată, şi în timp de mai mulţi ani 

acea şcâlă r&mase închisă ofiţerilor din 

armata nâstră. Sper că Francesii aă revenit 

astădi asupra ideilor, cu totul greşite, ce şi 

făceau, pe atunci, despre noi. Totuşi constat 

că, in ceea ce priveşte conferirea « L.egiunei 

de onsre », nu suntem încă trataţi în Fran- 

cia de o potrivă cu alte ţări, cu Grecia, de 

exemplu, cu Belgia, etc. Când am fost tri- 

mis, sunt acum doi ani, în misiune la 

„Atena, am vEdut, nu fără surprindere, Şi . 

chiar cu măhnire pentru noi, că Preşe-. 

„dintele Consiliului grecesc purta cordonul 

« Legiunei de ondre. » In Belgia, ministrul 

actual al Finanţelor, de şi nu. are rang de 
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prim-ministru, a primit asemenea de cu- 

rind, din pârtea Guvernului frances, acea 

inaltă distincţiune. Pentru ce Francia n'a 

acordat=o, până acum, nici unui Romăn? 

Ore cordonul frances nu pâte figura pe. 

pieptul unui Lascar Cătargit, unui ge= 

neral Manu, unui Petre Carp? Nici gene- 

ralul Florescu, nici Alexandru Lahovari, 

de şi decorat cu « Legiunea de ondre » pe 

cănd era ministru al Afacerilor străine, n'aii 

fost onoraţi cu acel cordon. Ceva mai mult: 

Alecsandri, după succesul sei de la Mont: 

pellier, şi inainte de a fi trimis ca ministru 

“la Paris, abia fu numit simplu ofiţer al « Le- 

giunei de onre », de şi era atunci vice-pre- 

şedinte al Senatului romăn, şi decorat cu 

marea-Cruce a ambelor nâstre ordine naţio- 

nale. Francesii acordă placa de mare-ofiţer 

al « Legiunei de onâre » miniştrilor pleni- 

potenţiari străini acreditaţi atăt pe lângă 

94



  
  

Guvernul lor căt şi pe.lângă alte State, 

Pentru ce miniştrii plenipotenţiari romăni 

in funcţiune la Roma, de exemplu, sat la: 

Bruxelles, nu' primesc, cănd sunt decoraţi 

de Francia, decăt cravata de comandori, pe 

cănd, după un obiceiii constant, se conferă 

colegilor lor din aceleaşi capităle placa de 

mare-ofiţer? Pe noi Franciă ne trateză, in 

acestă privinţă, întocmai ca pe Americanii 

din republicele meridionale, ca pe Gua- 

temalanii, Venezuelanii, ca pe cei din Hon- 

duras. Ore la noi nu se acordă cordonul : 

« Stelei » diplomaților francesi? Dacă reci- 

procitațea nu e un cuvintzadarnic, ea trebue 

admisă mai cu semă in materie de schimb 

de decoraţiuni. N'am credut de prisos dea 

semnala aci acestă anomalie, care, in Fran- 

cia, constitue pentru Romănia o diferința 

notabilă de tratament, faţă cu modul şi 

condiţiunile in care '* Legiunea de onre> 

„se acordă celor alţi străini, 
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Revin acum înapoi la anul 1883, care a 

fost însemnat pențru mine prin conferirea 

unci distincţiuni mai mare, in ochii mei, - 

decăt ori-ce grad in « Legiunea de onâre.» 

Încurajat de mai mulţi prieteni ai mei — 

printre care DD. Leopold Delisle şi Georges 

Perrot — presentasem primul volum al 

« Bibliografiei voltairiane » la concursul. 

anual al Academiei francese, numai pentru. 

« a lua dată », cum se dice in Francia, şi 

fără mare speranţă de a vedea premiată o 

operă abia începută. .La 1 martie 1883, 

primiam de la Dl. Camille Doucet, secre- 

tarul perpetuii al Academiei, următrea 

comunicare: 

> _« Monsieur, je vous annonce avec plaisir 

» que, dans sa stance de ce jour, l'Aca- 

» d&mie vient de decerner, sur la fondation 

» Archon-Desptrouses, un prix de deux 

» mille francs au savant volume que vous 
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» âvez publi sur la bibliographie des 

» OEuvres de Voltaire. 

» Agrtez, etc. 

» CasmLLE DoUcET. » 

Fusei, cum € lesne de închipuit, cu atăt 

mai măndru de succesul obţinut de cartea 

mea şi de marea ondre ce'i făcuse Academia 

cu căt până atunci nici un Romăn nu 

fusese încoronat de ilustra Companie. 

In cursul discuţiunei ivite între membrii 

Comisiunci acelui premii — comisiune. 

compusă din DD. Taine, John Lemoinne, - 

Mezicres, Rousse, Boissier şi Renau — acest 

din urmă binevoi a se exprima în mod elo- 

gios asupra lucrărei mele, şi ceru cu insis- 

tență că suma ce 'mi fusese atribuită la 

început, şi care era numai de 1000 lei, să 

fie ridicată până la 2000. Nu cunosceam . 

“atunci pe marele scriitor frances, şi fusei 

adinc mişcat 'precum şi măgulit de buna 
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opiniune ce un savant de val6râa lui 'şi 

formase de prima mea încercare literară. 

Acestă opiniune, Renan 'mi a confirmat-o, 

mai tărdii, atăt din graiă căt şi prin scris. 

Conserv cu măndrie un răvaş al lui, conţi- 

nend. următârele linii : « Mille remercie- 

» ments pour cette Bibliographie de Vol-. 

»' taire, vrai modele de conscience et de 

» solide crudition... » 

Premiul de 4ooo lei, instituit de DI. Ar- 

chon- Desperouses, cu facultatea pentru 

Academie de a determina întrebuinţarea . 

acestei sumi, era pe atunci afectat la încu- 

rajarea lucrărilor de filologie (lexice, gra- 

matice, disertaţiuni, ediţiuni critice, etc., : 

etc,). Mai in urmă, acest premiii primi o 

altă destinaţiune, şi in 1887 fu chemat a. 

recompensa numai operile poetice. Domni- 

şora Elena Văcărescu a primit, in 1889,. 

un premii de 1000 franci, tocmai din acea 
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fondaţiune, pentru volumul de versuri al 

De : « Chants d'aurore. » Încă din 1888, 

Academia francesă acordase unui alt Ro- 

mân, Dlui principe George Bibescu, un 

premiu de.rooo franci din fondaţiunea 

Bordin, pentru carteaD""* intitulată : « Com- 

"bats et retraite- des Six mille », şi tot in 

1888, o medalie de onâre, o mare medalie. 

de aur,.din fondaţiunea Botta, era decer- 

nată  Maiestăţei Sale Reginei, Grati6sa 

nâstră Suverană, pentru volumul « Les 

Penstes d'une Reine » publicat, după 

cum se scie, sub pseudonimul « Carmen 

Sylva ». In fine, in 1891, autorul volu-. 

mului de faţă era onorat, tot din partea 

Academiei francese, cu o medalia de aur 

de şoo franci, din fondaţiunea Bordin, cu 

„ ocasiunea publicărei volumului. al IV'* al 

« Bibliografiei voltairiane ». Nu sciti dacă 

de la 189: incâce, alţi Romăni ai mai fost 
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premiaţi de Academia francesă ; totuşi e de . 

observat că in spaţiul de opt ani, patru 

Romăni ai vădut de cinci ori lucrările lor 

încoronate de către primul Institut savant 

din Francia. Nu cred că o altă ţeră să fi 

dat, in acel timp, un contingent de lau- 

reaţi tot aşa de considerabil. 

Actsta dovedeşte, cum dicea DI. Maio- 

rescu in. articolul citat mai sus (1), aptitu- 

dinca n6stră de a ne folosi de cultura occi- 

dentală, şi probeză căt de rtăvoitâre şi de 

puţin întemeiate sunt acuzările ce ne aduc 

prietenii nostri Ungurii de a fi încă o 

naţiune barbară. Noi am putea să le res- 

pundem cu versul ce Molitre pune in gura 

lui Trissotin : 

« Vous donnez sottement vos qualitts aux autres ! » (2) 

"Cine, dintre străini, mai mult decăt 

(1) Vegi pagina 65. 

(2) « Les Femmes savantes, » IUL, ur. 
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Romănii, aă cultivat cu succes literele 

francese? Listele premianţilor liceelor din 

Y'rancia nu sunt ele pline de nume de 

Români? La Facultatea de drept, de medi- 

cină, la şcâlele militare precum şi la şedlele 

civile din Paris, 6re Romănii n'a fost 

mai tot-d'a-una — vorbesc bine înţeles 

de Românii care ati sciut şi ai vroit să. 

lucreze — printre tinerii cei mai meritoşi? 

In 1895, Romănia numtra peste una sută 

doctori in drept, peste una sută-şese-deci 

doctori in medicină, doi-spre-dece doc- 

tori in ştiinţe şi un doctor in litere 

numai ai Facultăţilor din Paris (1). Acel 

număr este astădi şi mai mare. De aceea, 

advocaţii, medicii, profesorii, diplomaţii 

noştri sunt cunoscuţi pretutindinea ca 

(1) Vedi volumul nostru « Bibliographie franco-rou- 

maine du xrxe sitcle » (Bruxelles, 1895, in-89), t. |, 

pp. 175-216. i. . 
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bărbaţi de ştiinţă şi de val6re. De aceca, 
'reputaţiunea artiştilor şi mai cu semă a 
artistelor nâstre lirice e bine stabilită astădi 
in tâtă Europa. Şi chiar in momentul 
actual, salele de concert din Paris rosună 
încă de aplausele cu care au fost primite 
încercările unui tânăr compositor romăn, 

care promite de a deveni un adăvărat 
genii musical. Dacă actsta este barbarie, 

"e de dorit că să rămănem barbari căt mai 
“îndelungat posibil. | 

Nu voi uita nici-o-dată şedinţa anuală a 
Academiei francese, din 16 noembrie 1883, 

in cursul căreia Dl.Camille Doucet binevoi, 
in urma proclamărei laureaţilor premiului 

„Archon-Desperouses, să rostescă dinaintea 
elitei intelectuale. a capitalei Franciei 

„_ următârele cuvinte : : i | 
< Un jeune et savant &tranger, que la 

» France reclame comme un des siens, 

102



  

) 

>» 

-» 

) _z
 

i) 

-» 

» 

T 

> Şy
 

u
i
:
 

y 

>» 

» 

> I 
M. Georges Bengesco, a fait, sur « Vol- 

taire et ses euvres », un travail... je n'ose 

dire « de benedictin »! 

» Pour derouter la police. d'alors, qui 

'n'avait que trop ă s'occuper de lui, Vol- 

taire, on le 'sait, €tait reduit ă faire 

paraitre -ses ouvrages sous toutes sortes 

de deguisements, ayant, au besoin, re- 

cours ă de fausses indications de date et 

de licu; quelquefois desavouant les uns, 

accusant volontiers les autres d'avoir ete 

alterts ă dessein ou mal reproduits, 

d'apres des copies derobees et impar- 

faites. -Au milieu de cette confusion 

volontaire, decouvrir Pedition definitive, 

celle que Voltaire avouerait, retrouver 

expression vraie de-sa penste et le der- 

nier mot 'de son esprit, n'etait pas une 

tăche facile. M. Bengesco a ctudit avec 

passion, dans notre bibliothtque natio- 

-103



» 

» 

» 

> > 

» 

» 

» 

nale, les deux mille numeros qui com- 

posent la collection voltairienne de Beu- 

chot; il a visite toutes les archives, lu 

tous les journaux et compulst tous les 

catalogues de ventes cel&bres. Le succes 

a dejă couronne ses efforts. En s'asso- 

ciant ă l'estime publique pour r&com- 

penser ce premier travail, lAcademie 

espere encourager l'auteur ă terminer ce 

qu'il a si bien commence (1). » 

DI. Camille Doucet, de care se dicea că 

avea masca lui Voltaire, şi care ascundea 

sub o amenitate şi o bonomie extremă o 

pătrundere şi o agerime de spirit ce nu 

erau lipsite de 6re-care maliţie, avea talea- 

„tul, in rapârtele sale anuale asupra con- 

cursurilor literare ale Academiei francese, 

(1) « Concours litteraires. Rapports annuels. 1875- 
1585. Par Camille Doucet, secretaire părpttuel de PAca- 
» demie frangaise ». Paris, Calmann-Levy, 1886, pp. 260- 

» 261, ” 
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de a pune in lumină, cu o mare precisiune 

şi cu o perspicacitate ingenidsă, părţile 

curi6se sai . interesante ale operilor pre- 

miate. De şi nu era deprins cu. ştiinţa 

bibliografică, el pricepuse. fârte bine: (şi 

fireşte că fusese: ajutat întru acesta şi de 

raportul comisiunei. speciale a premiului 

Archon-Desptrouses) că ceea ce semnala, 

mai cu semă, cartea mea binevoitrei aten- 

ţiuni a publicului, era tocmai silinţa ce'mi 

„dedesem de a cerceta care sunt adăvtratele 

ediţiuni originale ale scrierilor lui Voltaire, 

„ adică ediţiunile publicate de el însuşi, după 

.manuscriptele sale proprii, şi prin urmare 

conţinănd, cum dicea Dl. Camille Doucet, 

« expresiunea adevărata a cugetărei lui », 

Fie-care din' susdisele scrieri a âvut, 

după importanţa ei, trei, patru, : şese, 

“dece ediţiuni simultane, ca, de exemplu, 

celebrul roman « Candide », din care există 

. 
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gece ediţiuni, apărute in acelaş an (1759), 

cu un titlu identic, de un format la fel, şi 

avănd un număr egal de pagini. Care, din 

„aceste dece ediţiuni, e acea dată de Voltaire, 

şi recunoscută de dinsul? M'am silit a re- 

solva acest problem bibliografic, nu numai 

„pentru « Candide », dar şi pentru tâte pro- 

ducţiunile in prosă şi in versuri ale marelui 

filosof, şi de aceea eram fericit de a vedea 

că Academia, prin organul secretarului ei 

perpetuii, lăuda, in bibliografia mea, toc- 

mai ceea ce fusese, din parte' mi, obiectul 

preocupaţiunilor mele cele mai constante, 

precum şi ţinta spre care se indreptaseră 

t6tă munca şi tâte cercetările mele. -Ferici- 

rea mea era îndoită prin bucuria ce resim- 

ţiam de a vedea, alături cu mine, in sala 

Academiei, pe iubita mea mumă, care 

făcuse atătea' sacrificie pentru mine, şi 

care se 'expatriase dinpreună cu noi 
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numai pentru a asigura copiilor sti bine- 

„facerile culturei occidentale. Ea se sim- 

ţia resplătită, într'o singură di, de tâte 
oștenelile şi de tâte grijile ci, in timp 
de patru-spre-dece ani, şi ei me bucuram 
de succesul mei incă mai mult pentru 

dinsa decăt. pentru mine însumi. Mârtea 

"mi a răpit pe acea femee de clită (1), 

carăia datoresc in mare parte puţinul ce am 

devenit; să'mi fie permis să salut in treacăt, 

cu dragoste şi cu recunoscinţă, scumpa ei 
memorie! 

Nu aşteptasem incurajările măgulitâre 

ale Academiei francese pentru a pregăti al 

doilea volum al lucrărei mele. In urma 

unor dificultăţi ce avusesem cu primii mei 

editori, DD. Rouveyre şi Blond, relativ la 

(1) Dsa era fiica răposatului vornic Jordake Go- 
lescu, despre care am vorbit în primul capitol al publica- 
țiunei de față (pp. 10-12). 
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punerea in-vindare şi la distribuirea tomu- - 

lui I, încheiasem un tractat cu 'librăria 

academică Didier — care trecuse tocmai pe 

atunci in mănele Dlui Perrin — pentru pu- 

blicarea volumelor II-IV, căci prevtdusem 

:că Bibliografia, anunţată in trei tomuri, n'ar 

fi putut să fie terminată fără adiţiunea unui 

al patrulea volum. La Biblioteca naţională, 

unde urmam cercetările .mele, me legai 

“atunci cu unii din « Yoltairianii » cei mai 

cunoscuţi din Paris şi din provincii, şi mai 

cu stmă cu Dl. Gustave Desnoiresterres, 

autorul unei vieţi a lui Voltaire, scrisă in 

:opt volume, şi considerată, încă astădi, ca 

av&nd o val6re documentară considerabilă. 

> . Nimeni nu m'a incurajat: mal: mult pâte 

„decăt D”, şi decăt Dl. Eugine Spuller, 

despre care voi vorbi mai depărte, a duce 

“la bun sfirşit lucrarea mea; iar după publi- 

carea celui din urmă volum, Dl. Desnoires — 
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terres resuma astfel opiniunea ce'şi făcuse: 

despre carte ::«, Voilă le plus sârieux service: 

» 'qui poujait trerendu.ă lhomme-lgion.. 

»: On se demande dis, lors: ce que les der-. 

» niers 'venus auraient'âă glaner. Aprts. 

» Qutrard, tout restait ă faire : vous avez 

»-rsgle definitivement les comptes, etil n'y 

» aura plus ă y revenir.» Me mai întilniam.- 

adese-ori la Biblioteca naţională cuDl. Mau- 

rice 'Tourneux, editorul « Corespondenţei » 

lui Grimm şi Diderot, şi autorul « Biblio- 

grafiei istoriei Parisului in timpul Revolu-: 

ţiunei francese »; — cu Dl. comite Guy de 

Berlaymont, un distins bibliofil belgian 

care formase o bibliotecă din cele mai 

interesante, compusă numai din ediţiunile 

originale ale lui Voltaire; — cu Dl. Louis 

„ Moland, care binevoise â'mi cere colabora- 

ţiunea mea pentru ediţiunea D** a lui 

Voltaire, in 'cinci-deci de volume (1);:— 

(1) Vegi mai sus, pagina 29. 
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in fine, cu Dl. Eugene Spuller, prietenul 

„lui Gambetta, un Voltairian înfocat, care 

deveni, cu căţi-va ani mai in urmă, 

ministrul Afacerilor străine al Republicei 

francese, şi care m'a onorat, până la finele 

vieţei sale, cu cea mai binevoitâre şi cea 

mai cordială simpatie. EI fusese mult timp 

“directorul politic al diarului « La Repu- 

blique frangaise », in carei exprimasem 

dorinţa de a vedea inserată o scurtă dare 

de s&mă despre lucrarea mea. D* binevoi 

a'mi da, chiar din cabinetul sei de la minis- 

ter, următârea scrisâre de recomandaţiune 

pentru redactorul — şef al fostului sei diar: 

« Mon cher ami, je me fais un devoir et 

5 un plaisir de vous presenter M. Georges 

» Bengesco, charge d'affaires de Roumanie. 

» C'est un ami de la France, qu'il a ctudite 

» aux vraies sources, dans nos grands €cri- 

»- vains et surtout dans Voltaire, dontil 
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est devenu ltditeur aussi €rudit que 

spirituel (1). Il en est ă son troisitme 

volume d'une Bibliographie des ccuvres 

de V oltaire, qui est une ceuvre definitive 

en mâme temps qu'un chef-d'ocuvre de 

critique historique et litteraire, Il desire- 

rait avoir un article digne de son livre. 

dans la « Republique francaise ». Choi- 

sissez le plus voltairien et le plus instruit 

de vos redacteurs. La tâche sera fort 

agreable, mais il faut quelle soit bien 

faite..... » Tot asemenea Dl. Jules Ferry, 

numit în 1883 ministru al Afacerilor 

străine, şi care avea pentru Voltaire o ad- 

- miraţiune adincă (el a semnalat pentru 

cea d'ăntăia re existența unor note 

inedite scrise de marele poet pe mărginile 

(1) In 1887, începusem a publica, la « Librăria Bibliofi- 

" jilor», o ediţiune a operilor alese ale lui Voltaire, despre 

„care voi vorbi mai departe, și care numiră dece volume, 

scâse la lumină de la 1887 la 1892. 

III



unei consultaţiuni a lui Portalis 'asupra 

validităţei căsătoriilor protestanților ; 'vedi 

« Bibliografia », II, p. 4133), binevoi a'mi 

arătă interesul ce purta întreprinderei mele, 

acordăndu'mi, in 1883, palmele de ofiţer al 

Instrucţiunci publice, şi in 1885 crucea de 

cavaler al « Legiuinei de onsre.» Mai tărditi, 

cu ocasiunea publicărei volumului al Ile 

al cărţei mele, Dl. Jules Ferry 'mi scria : 

«. Votre Bibliographie de Voltaire est un 

». veritable monument de 'science, de con- 

» science” et.de ventration €levt ă cette 

» grande et haute memoire,.. » Sub-şeful 
Cabinetului Dlui Jules Ferry era, în 1883, 

DI. Hanotaux, cu carele, încă de atunci, 

“întreţineam relaţiunile cele mai plăcute, şi 
care, in 1891, după terminarea « Biblio: 

grafiei » mele, 'mi adresa următârea scri- 

s6re : | | 

"« Mon cher collegue, je vous remercie 
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»' vivement de-ne m'avoir păs oubli€ dans 

» la: distribution de :votre quatritme: vo- . 

» lume-.ct de m'avoir. permis * de: vous 

»' accompagier jusqu'au bout dans l'execu- 

» tion de votre laborieuse entreprise. J'ai 

»- deja pu parcourir votre volume, et j'y ai 

» appris mille choses. Il m'en reste cent 

» mille â-y apprendre. Cette publication 

» fait bien de-lhonneur aux lettres fran- 

„» 'Gaises, et, sous le 'patrânage de: notre 

» Voltaire, vous” voilă”' devenu un 'des 

» nâtres, et-un de ceux dont nous pouvons 

» tirer gloire. - | 

„» Me permettez-vous de joindre ă ce mot 

» de remerciement une courte allusion â 

> un point par lequel- nos ttudes se tou- 

» chent : c'est par leur source. 

- » En effet, mon .illustre Richelieu (1) 

„ (1). Se sciecă DI. Hanotaux este autorul unei vieţi a 

lui Richelieu, care” a deschis uşile Academiei francese. 
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» 

» 

» 

» 

etait Poitevin, comme votre illustre Vol- 

taire — celui-ci du moins par ses aieux (1). 

Si l'on faisait, sur la carte, un carre ayant 

aux angles Loudun, Chătellerault, Chi- 

non et La Hayg-Descartes, on remarque- 

rait que Rabelais, Richelieu, Descartes, 

La Fontaine et Voltaire en sont sortis. 

Ne trouvez-vous pas ce rapprochement 

curieux? Car ce sont les cinq types les 

plus caracterises du gtnie francais. Un 

biographe appliqut finirait probable- 

ment par demontrer qu'il y avait entre 

les familles quelques alliances. Voilă un 

joli sujet de these pour. les Trublet de 

Tavenir. Pour nous, nous nous en tien- 

drons lă, heureux de nous tendre ainsi 

-+ 

(1) Familia « Arouet » (adăvăratul nume al lui Vol- 

taire) 'şi trăgea origina din Poitou; iar mama lui, Mar- 

guerite d'Aumard, eșia asemenea dintr'o familie nobilă 

din aceaşi provincie. - ! 
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» les mains ă travers les âges et les gloires 

» du passe. | 

» En vous renouvelant, etc... » 

| ($.) G. Haxoraux. 

In fine, DD. Goblet şi Ribot, amîndoi 

foşti miniştri ai Afacerilor străine al Fran- 

cici, n'a încetat de a'mi da, in privinţa 

aducerei la bun sfirşit a operei mele, cele 

mai binevoitâre încurajări ; am rămas până 

astădi in relaţiune şi in corespondenţă cu 

Dl. Ribot, care binevoise a'mi conferi in 

1890 crucea de ofițer al « Legiunei de 

ondre »,şi care' mi scria, la finele anului 

trecut, in urma primirei volumului mei 

asupra cestiunei orientale « (Bibliographie 

de la question d'Orient) : 

« Vous m'avez fait beaucoup de plaisir 

» en m'adressant votre essai d'une notice 

» bibliographiquesur la question d'Orient. 

» Que de peine vous avez prise pour dres- 

cr, 
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» 

» 

»: 

» 

» 

ser cet inventaire si complet et si bien: 

ordonne! C'est un nouveau service que 

vous venez de rendre âux historiens-et 

aux hommes d'litat que cette question 

d'Orient tourmente depuis si longtemps 

et 'tourmentera encore au si&cle. pro- 

-chain, 

- » Permettez-moi, en vous adressant mes 

» 

» 

» 

» 

». 

» 

» 

"» 7 decembre 1897.» 

sinceres fâlicitations, de saisir cette occa- 

sion de vous dire que je garde le meil- 

leur et le plus agreâble: souvenir du 

temps ou vous etiezâ Paris, et des trop 

courtes relations que nous avons entre- 

tenues, Je souhaite que vous nous reve-: 

niez un jour : la distance est courte de 

Bruxelles ă Paris. 

i 

(S.) A. Rinor.. 

„Dăcă insist, pâte peste măsură, asupra 

acestor relaţiuni ale mele cu unii dintre băr- 
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baţii politici cei. mai însemnați, şi care at 

„jucat rolul cel mai considerabil in istoria 

contimporană a Republicei, ac&sta. n'o fac 

impins de un sentiment de vanitate sai de 

lăudăroşie, căci n'am asemenea patime, ci 

numai fiind că unul din principalele motive 

„de plăngere ale Dlui Sturdza contra mea a 

fost că -m'am ocupat prea mult cu litera- 

tura, in paguba îndatoririlor serviciului 

meii.. Nu cred că am meritat o atare învino- 

văţire, de-6re:ce n'am neglijat nici-o-dată 

-acele inidatoriri, cu tot ce | binevoeşte a 

pretinde D*; dar, pe de altă parte, am con- 

xingerea că:. lucrările -mele literare .m'ai 

“ajutat mult, chiar peterenul politic şi diplo- 

„matic," şi că, numai pâte din pricina şi cu 

-ocasiunea lor, am fost pus in măsură de a 

găsi pe lângă barbaţii de care e vorbă acea 

-primire binevoitâre care 'mi a permis de 

-a.:servi, .căte-o-dată cu succes, interesele 

re. 
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ce'mi erai încredințate in străinătate. Tot 

de asemenea, relaţiunile mele literare cu 

“Renan, Taine, About, Sarcey, Claretie, 

Gaston Boissier, F. Coppte, Leconte de 

Lisle, Sully Prudhomme, Jules Lemaitre, 

Camille Doucet — că să nu citez decăt pe 

cei mai cunoscuţi dintre scriitorii francesi 

contimporani — aii avut, pare-mi-se, o în- 

riurire fericită asupra bunei situaţiuni per- 

sonale ce' mi făcusem la Paris, situaţiune 

de care am căutat a me servi tot-d'a-una nu 

pentru a urmări scopuri de ambiţiune per- 

sonală, ci pentru a aduce, întimplăndu-se 

casul, folos ţărei mele. Chiar in societatea 

“cam închisă a aşa numitului « faubourg 

Saint-Germain », am avut prilejul de a 

constata că numele romăn avea 6re-care 

trecere, şi iată in ce anume împrejurare, - 

Într'o di, compatriotul mei, principele 

Grigore  Basaraba-Brăncovenu, la care 
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aveam plăcerea de a me întilni adese-ori cu 

Gounod, cu Camille Rousset, cu Caro, cu 

baronul Imbert de Saint-Amand, me invită 

a trece la D” pentru a face cunoscinţa unui” 

membru din înalta aristocrație francesă,; 

care'i manifestase dorinţa de a intra in rela- 

"ţiune cu mine, Era vorbă de ducele d'Ayen, 

fiul cel mai mare al ducelui de Noailles, 

fost membru al Academiei francese, şi auto-. 

rul unci « Vieţi a lui Madame de Mainte- 

non » asupra căreia istoricul Theophile 

Lavallte reclama 6re-cări drepturi de pater- 

nitate. (1) Ducele dAyen formase proiectul 

de a publica o ediţiune a operilor alese ale 

lui :Voltaire, destinată persânelor din 

societate,.şi mai cu stmă dâmnelor şi dom- 

nişârelor. EI cunoscea lucrările mele asupra. 

„lui Voltaire, şi cănd avui ondrea de a me 

(1) Vedi Qutrard, « Les Supe: cheries litteraires devoi- 
1ses », (Paris, 1869), IL, 1255. 
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găsi cu Dlui la principele Brăncovenu, me 

întrebă. dacă eram dispus să întreprind 

dimpreună cu dinsul o asemenea publica: 

'țiune,. Rtspunsei afirmativ, şi mărturisesc 

că in consimţimentul meă-intra, in mare 

“parte, dorinţa de a deveni colaboratorul 

unuia dintre cei mai distinşi şi dintre cei 

mai. simpatici -gentilomi francesi. Începu 

“răm imediat a hotări planul lucrărei nâstre, 

-şi a căuta un editor pentru a o scâte la ivelă: 

-<. Je serai tres heureux de causer avec vous 

-».de notre projet, 'mi scria in martie 1384 

'» ducele d'Ayen,. et je passerai chez vous 

:» aujourd'hui ou demain... Je crois qu'il y 

» aurait un tr&s grand avantage ă consul- 

-» ter.et ă nous associer,. comme conseil 

:» pratique, AM. Albert Duruy fils, qui €crit 

"î» dans la « Revue des Deux Mondes » sur . 

» Lenseignement. Que diriez-vous de ce 

> titre 4 Philosophie populaire et bour- 
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“Zistitutul : gi cc: 9 ani Buc, 
3! D A. 

Asa mea AL [x 

» geoise de: Voltaire. Morceaux choisis â 
» l'usage des gens du monde ?... » Cunos-: 
ceam pe Dl. Victor Duruy, celebrul minis- 
tru al împăratului Napoleon al Ill'*, care 
făcuse o călătorie în Romănia, şi care avu- 
sese ocasiunea de a se întilni cu părintele 

""meă, Dl. Grigore Bengescu, la r&posatul 
general Ilorescu. D" binevoi a'mi da o: 
scris6re de recomandaţiune atăt pentru 
fiul D**, Dl. Albert Duruy, căt şi pen-! 
tru DD. Hachette, editorii scrierilor ilus- 
trului autor al « Istoriei Grecilor şi a. 
Romanilor ». Aceşti din urmă se arătau 
dispuşi a scâte de sub tipar volumul pro-! 
iectat, cer&ndă-ne însă de a participa 
„bănesce, la imprimarea lui, te resursele 
de cate dispuneam, le consacrasem la 

| publicaţiunea volumelor lu şi al Ile a]: 
« Bibliografiei »; ducele d'Ayen nu voia 
să dea nici un ban din pungă'i; aşa că 
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proiectul nostru fu părăsit, si. iată cum 

pierdui ocașiunea de a conlucra la ediţiunea . 

operilor alese ale lui Voltaire — pe care le-. 

am editat mai tărdiu, singur, şi după 

un plan diferit — cu un duce frances, care 

se democratizase — aş putea dice : să mito- 

cănise — până a visa de a retipări.pe Vol- 

taire « ad usum puellarum », in colabora- 

țiune cu un străin. — Unul din fii regre- 

tatului duce d'Ayen sa căsătorit de curind 

cu fiica cea mai mare'a principelui Brănco-. . 

venu. - 

Pentru a -nu întrerupe prin enumera-, 

rea celor lalte lucrări, literare: şi istorice. - 

ale mele capitolele următâre, consacrate : 

mai special lui Alecsandri şi lui Alexandru : 

Lahovari, şi pentru a presenta: de-o-dată. 

acelora care nu împărtăşesc in privinţa mea . 

părerile rebvoitâre ale Dlui Sturdza un re- 

sumat complect al activităţei mele literare, 
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pe căt timp am avut Gidicae dei ă'representa 

pe Guvernul nostru in străinătate, cer voe 

| 
j 

de a anticipa asupra faptelor, şi, fără a ţine - 

semă de ordinea chronologică, de a mai 
dice căte-va vorbe“ despre unele din operile 

mele publicate de la 1883 până la 1898. 
In ănul 1884, murise la Vernou, lângă 

Tours, filo-romănul bine cunoscut A. Ubi- 
cini, lăsănd, printre mai multe manuscripte, 

şi primele capitole dintr'o « Istorie a Ro- 

măniei » de la vremile cele mai vechi până 

in gilele n6stre. Ubicini fusese un prieten 
intim al unchilor mei, Nicolae, Stefan, şi 

Alexandru Golescu; "1 cunosceam încă de 

pe la 1866, adică din timpul in care D“ 
supraveghea, la” Paris, educaţiunea mai 
multor camaradi şi amici ai mei, DD. Gri- 
gore şi Emil Ghika, astădi representanţi ai 
Romăniei la Paris şi la : Viena, fraţii 

Olănescu, etc.; ete., care toţi au păstrat 
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menioriei sale cea mai afectuosă si cea mai 

recunoscătâre amintire. | 

Ubicini publicase, la 1856, in colecţiunea 

« Universului pitoresc », istoria provincii- 

lor de origină romănă: Valachia, Moldavia, 

Bukovina, Transilvania, Basarabia (1). 

Acâstă prescurtare a analelor nâstre fusese 

scrisă la o epocă în care izvârele lipseati 

aprâpe cu dăsăvirşire; nu exista pe atunci, 

nici chiar în Romănia, o adăverată. istorie 

naţională. Nu trebue deci să ne mirăm dacă 

volumul lui Ubicini presentă imperfec-. 

ţiuni şi lacune destul de considerabile. EL 

scia acesta mai bine decăt ori-cine. De a: 

ceea luase hotărîrea de a preface cu totul 

tartea lui, şi de a se folosi de documentele 

scâse la lumină in cursul celor din urmă... 

ani ai vieţei sale pentru a prelucra o istorie ...: 

" (u) « Provinces danubiennes et roumaines, » par 

MM. Chopin ct A, Ubicini. Paris, Didot frâres, 1856, 

in-80, 
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savantă a Romăniei, destinată a face parte 

din colecţiunea « Istoriei universale », edi- 

tată de DD. Hachette. Mârtea l'a împedicat 

de a realiza un asemenea proiect, şi cănd 

in urma încetărei din viaţă a regretatului 

„se soţ, D6mna Ubicini me rugă de a me 

duce până la Vernou, pentru-a lua cunos- 

cinţă de manuscriptele lăsate de dinsul, nu 

găsii apr6pe terminată decăt partea istorici 

relativă la originele antice ale ţtrei nostre. 

Acea parte, revădută şi complectată de 

mine, a apărut, in 1886, la Paris, sub titlul 

următor : « Les Origines de histoire rou- 

> maine, par A. Ubicini. Texte revu et 

> publi sur le manuscrit de l'auteur et 

» precede d'une notice biographique, par 

» Georges Bengesco. (E. Leroux », in-18). 

— « Revista istorică » din „Paris (1886, 

-Pp. 357-358) se exprimă astfel asupra 

lucrărei nâstre : « Notons encore parmi les



» 

» 

» 

» 

» 

» 

publications €trangeres qui ont enrichi 

Vhistoire des Roumains lexcellent « Re- 

„sume sur les origines de l'Histoire rou- 

maine », par M. A. Ubicini,. enleve 

malheureusement trop tât ă la science... 

L'auteur, dont la Roumanie entitre re- 

grette la perte premature, avait pris une 

part active au mouvement d'emancipa-. 

tion des Roumains, essaye en 1848. Des 

lors, il contracta pour ce'peuple, dont il! 

eut l'occasion de connaitre les qualites, 

„une affection qui ne se dementit pas un 

„seul instant dans tout le cours de sa vie. 

Les nombtreux crits dans lesquelz il de- 

fendit toujours la cause roumaine avec 

chaleur et conviction, en sont la preuve 

la plus evidente. Son activit fut surtouț.. - 

remarquable au temps de Lunion des 

Principautes, et'ce n'est pas peu dire que 

d'attribuer. aux ecrits . d'Ubicini . une 
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bonne part de la sympathie qui s'eveilla 

en France en faveur des Latins du Da- 

nube. La Roumanie reconnaissante dâ- 

cerna â Ubicini la qualitt de citoyen 

roumain, et le comptera toujours-parmi . 

les bons genies auxquels elle doit aujour- 

d'hui:son existence libre et indepen- 

dante. - . 

» Le travail public par M. Bengesco 

n'est qu'un fragment... qui expose les 

origines du peuple roumain, les faits qui 

contributrent ă former sa nationalite... 

„IL va sans dire qu'Ubicini est un parti- 

sân declară de la continuite des Rou- 

mains au nord du Danube... Son stude 

est consciencieuse; il connait d'une ma- 

niere assez complete les sources si. dispa- 

rates et si &parpillces de” histoire de la 

Dacie ancienne;..expose en connaissance 

de cause Lhistoire du peuple geto-dace, 

Li 
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'» ses meeurs,ses institutions; îl a tir cette 

» conclusion parfaitement fondee que les 

» Daces ctaient ă lepoque de la conqutte 

» romaine un peuple relativement civilise, 

'» suptrieur en culture aux Gaulois du 

» temps de Cesar... » 

Nu cred de prisos de a da aci lista com- 

plectă a scrierilor lui Ubicini relative la 

“ț&ra nâstră : « Memoire justificatif de la re- 

volution roumaine » du 11/23 fevrier 1848» 

(Paris, 1849, in-8%); — « Ballades et 

chants populaires de la Roumanie » (Pa 

ris, 1855, in-8%); -— « Provinces danu- 

biennes . et roumaines ». (Paris, Didot, 

1856, in-8%), — « La question des Princi- 

pautes devant lEurope » (Paris, Dentu, 

1856, in-18); — « Apergu historique sur la o 

langue .roumaine ; (introduction ă la.: 

  

Grammaire de la langue roumaine, par: - 

V. Mircesco (V. Alecsandri) » (Paris; Mai- 
as 
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sonneuve, 1863, in-1 2) — « Les Princi- 

pautes-Unies devant la Conference » (Pa- 

ris, Librairie du 'Luxembourg,. 1866, 

in:8%), — «La Moldavie en 1785 » (Extrait 

de la « Revue de Gtographie » de novem- 

„bre 1879 et janvier 1880); — « Les Origines 

de Vhistoire roumaine ». 

Ubicini a lăsat prin testament Statului: 

romăn, care a dăruit-o Academiei, tâtă 

„partea bibliotecei sale relativă la Orient; el 

fusese numit, încă din 1871, membru onorar 

al Academiei romăne. 

Am arătat mai sus in ce împrejurări con- | 

cepusem proiectul de a da, dimpreună cu 

ducele d'Ayen,. o ediţiune a 'operilor 

alese' ale lui Voltaire; in 1886, cunoscu- 

tul editor 'Jouaust, căruia încredințasem 

:- imprimarea volumului al III“ al « Biblio- 

grafiei voltairiane » (tipografia Bardin, din 

Saint-Germain,care tipărise cele duoe d'ân- 

e, 
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“tăi volume, încetase de a funcţiona), bine- 

voi a'mi cere, pentru « Noua bibliotecă cla- 

sică a ediţiunilor Jouaust», in care aparu- 

seră până atunci Corneille, Racine, Molitre, 

-Regnard, Marivaux, etc;, etc., o alegere din 

operile lui Voltaire, in duoc-spre-dece vo- 

lume, luănd faţă cu mine angajamentul de 

a publica cel puţin duoe volume pe an. 

Jouaust era un bărbat învăţat, care, după 

ce 'făcuse studii complecte la liceul Bona- 

“parte, şi trecuse chiar licenţa in drept, in- 

trase ca asociat in tipografia « Jouaust şi 

" Guiraudet », întemeiată de părintele seu. 

Publicaţiunile artistice ale lui Jouaust sunt 

"cunoscute de toți bibliofilii, şi pot rivalisa 

cu unele din cele mai frumâse ediţiuni ale 

veacului al XVIII'*, atunci cănd Eisen, Mo- 

reau şi Le Barbier ornati cu gravuri ferme: . |. 

“cătâre « Sărutările » lui Dorat şi « Cănte= 

cele » » lui Laborde. Pe lângă un sens şiiun 
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gust artistic din cele mai sigure şi cele mai 

delicate, Jouaust poseda o eruditiune so- 

lidă; el revedea, din punctul de vedere al - 

purităţei textului, fie care pagină'care eşia 

de sub tiparele sale şi de aceea volumele 

„editate de dinsul sunt căutate şi apreţiate 

de toți aceia care iubesc arta şi literele. Am 

lucrat, in timp de cinci ani, la edițiunea 

operilor âlese ale lui: V oltaire, dimpreună 

cu: Jouaust, şi n'am întilnit nici-o-dată un 

tipograf mai, consciincios. Dacă ediţiunea 

întreprinsă de mine, sub auspiciele lui 

Jouaust, a fost primită de către public cu 

Gre-care bunăvoință, pot dice că dinsul a 

contribuit mult la acel succes, prin îngri- 

jirea pârticulară ce a dat nu numai exe- 

„cuţiunei tipografice a acestei ediţiuni, dar 

"şi purităţei perfecte a textului, pe carel 

revedusem după cea din urmă ediţiune a 

operilor complecte ale lui Voltaire, tipărită 
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pe cănd trăia încă autorul. De la 1887 până 

la 1891, a apărut dece volume (duoe 

volume pe an, tocmai cum hotărise Jou- 

aust) din acea culegere,. si anume: 

« Teatrul » (« OEdipe, Brutus, Zayre şi 

« Merope »), 1 volum; — « Povestele şi 

basmele in versuri », 4 volume; — «Poe- 

ziile alese », 1 volum; — « Istoria lui Carol 

al XIli* », 2 volume; — « Dicţionarul şi 

Scrisorile filosofice », 2 volume. Publica- 

ţiunea a fost întreruptă prin plecarea mea 

din Paris, şi prin retragerea din comerciti 

a lui Jouaust, care, simțindu-se atins de 

o bâlă ce nu iartă, se desfăcu de fondul'seii 

de librărie, şi muri peste curind, regretat 

„de t6ţi aceia care fuseseră in relaţiune cu 

'dinsul. Ri 

Dl. Spuller, care urma cu mare intereş.!.. 

publicaţiunea acestei ediţiuni, "mi “scria 

- despre ea, in martie 1889; « Je ne puis que 
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“ vous renouveler tous mes compliments 

pour votre zâle voltairien et l'application 

avec laquelle vous vous attachez ă faire 

de cette edition nouvelle la plus agreable, 

la plus .commode, la .plus tlegante de 

toutes les abreviations du grand poly- 

graphe... Votre essai sur la tragedie de 

Voltaire (1) est d'un lettre trts fin et 

d'un historien d'un gott sincere et veri- 

table... » 

De asemenea, Francisque Sarcey gicea in 

Nouvelle Revue , din 1 martie 1888: 

Permettez-moi de vous recommander 

- d'une facon toute spâciale les « OEuvres 

choisies de Voltaire'» qui sânt en cours 

de publication, avec notes et variantes de 

M. Georges Bengesco,.. Le choix: est 

excellemment fait, et personne n'est plus 

a mâme de mener L'entreprise ă bien que 

(1) Acea încercare apăruse in fruntea volumului li. 
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lui... Il sait son Voltaire ă fond. C'est â 

lui que Jouaust s'est adresst pour avoir 

un Voltaire: que l'on pit oftrir, sous une 

forme reduite, au commun des lecteurs, 

qui ne peuvent encombrer leur biblio- 

thâque des quatre- vingts volumes de 

edition Beuchot, 

» Les'« Romans » viennent de paraitre, 

"et c'est un plaisir de relire « Zadig » dans 

un.texte si net et si elegant... » 

Tot la librăria lui Jouaust am publicat, 

in 1886, o nouă ediţiune a « Memorielor » 

lui Voltaire, in colecţiunea disă « Les Petits 

chefs-d'oeuvre »; iar in 1887, « Scrisorile 
. 

inedite », găsite de mine la British Museum, 

şi despre care am vorbit mai sus (1). 

„Aceste duoe-spre-dece volume, adunate 
cu cele patru volume ale « Bibliografiei :: | 

voltairiane » ; cu « Notiţa bibliografică asu- 

(0) Vegipagina 41. pu 

134



  

pra operilor lui Voltaire» » apărută în 1882; 
cu publicaţiunile relative la ţera nâstră şi la 
cestiunea- orientală, constituesc un total de 

peste duoe-geci-şi-duoe volume publicate | 
de mine in timp de ştse-spre-dece ani;-nu 
cred că Dl. Sturdza, care me acuză de lene- 

| vie, să fi adus literaturei şi istoriei str&ine. 

sati romăne, o contribuţiune aşa de consi- 
derabilă. | e 

In urma apariţiunei volumului al III“ al. 
« Bibliografii. », DI. Brunetitre binevoi a 
consacra cărței mele un articol întreg in 
« Revue des Deux- Mondes» (1889, pp 208- 
220), articol din care extrag! următorul 
pasagiii : Ai | 

-« Nous ne - saurions trop remercier 
» M. Georges: Bengesco du service quiil 
» vient de rendre ă Lhistoire de la littera-, 

ture frangaise en composant une « Biblio- 
» graphie des -uvres de Voltaire », dont. 
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Ținterât, pour âtre autre et moins piquant 

au premier abord, m'est pas moindre que 

celui des « Etudes sur Voltaire », de 

M, Gustave Desnoiresterres, ou des pre- 

cieux commentaires de Beuchot dans sa 

; monumentale &dition des « OEuvres ». 

Ce que d'ailleurs les bibliographes de 

“profession pourront penser des trois vo- 

lumes presentement parus de l'ourrage 

de M. Bengesco, ce qu'ils y trouveroată 

"veprendre ou ă critiquer, je lignore; et 

-măme je ne veux pas le savoir. Mais ce 

- que je puis dire, comme sachant un peu 

les difficultes et surtout Tâtendue de la 

tâche, c'est que, pour aucun de nos 

grands &crivains, nous n'avons de « Bi- 

bliographie » comparable â celle de 

M. Bengesco. Le savant et laborieux au- 

teur lui-mâme de la « Bibliographie cor- 

mslienne », M. Emile Picot, ne m'en 
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d&mentirait pas au besoin. Heureux en 
editeurs et heureux en 'biographes, car 
depuis Condorcet jusqu'ă M. Desnoires- 
terres, presque toutes les biographies de 

“ Voltaire participent de Iinteret de sa vie, 
— ce qu'on ne pourrait pas dire des bio- 
graphies de Rousseau — Voltaire ne 
laura pas &te moins en fait de biblio- 
graphie. 

» Nous ne saurions done trop recom- 
mander, en terminant, cette « Bibliogra- 
phie » des ceuvres de Voltaire ă tous ceux 
qui Sinteressent ă Voltaire, en parti- 
culier, et, plus gencralement, â Lhistoire 
de la literature frangaise. A peine avons- 

ş 
_ e. - nous pu montrer ce qu'elle contenait de 

„renseignements utiles ct d'indications 
pr&cieuses, Pour faire mieux, ou davan: 

. Pa. . tage, il nous 'aurait malheureusement 
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», 

» -M, Georges Bengesco. ». 

fallu entter dans des details dont la sc- 

cheresse aurait risqu€ de deguiser lim- 

portance rtelle. OEuvre de patience, de | 

precision, &t de plus d'ingeniosite sou- 

vent qu'on ne le croit, 'la bibliographie 

„n'est pas'Lhistoire litteraire, mais elle en 

est pourtant la base. Et, de tous nos . 

_grands ccrivains, comme nous le disions. 

en commengant, si Voltaire est peut-âtre 

celui dont la bibliographie est le plus 

indispensable .ă la connaissance entiere 

de son ceuvre, sa fortune, constante en- 

core apres cent ans, aura voulu, repe- 

tons-le, quaucun autre. n'ait trouve un 

pibliographe. plus . consciencieux, . plus 

savant et d'ailleurs "plus modeste que 

În fine, in 1891; după publicaţiunea 

volumului al IVi*, Academia francesă 'mi 

acorda, “pentru întrega operă, o meda- 
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lie de aur din tondaţiunea Bordin, şi 
DI. Camille Doucet, in raportul sei asupra 

concursurilor literare din acel an, se. 

exprima, cu acestă ocasiune, in modul 

următor : : 

« Ily.a hui ans, en 1883, M. Georges 
» Bengesco, premier secrâtaire de la lega- . 

_» ton de Roumanie en France, recevait de   » Academie un prix de deux mille francs 
» pour le premier volume du beau travail 

» qu'il vient d'achever. M. Georges .Ben- 
» gesco est aujourd'hui ministre de Rou- 
» manie en "Belgique. Il n'a 'quitte la 
» France qu'aprăs avoir offert ă l' Academie 

>» son quatritme et dernier volume, 'digne 
„ », en tout de ceux qui ont precede, . - 

» L'oeuvre est complite, et pour en con- 
» server:le souvenir par un temoignage 
» merite d'estime et de sympathie, IAca- 
» demie dicerie une: „medaille d'or au 
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-» savant &tranger, qui a rendu un vrai ser- 

» vice ă la France en lui faisant encore 

» mieux connaitre le plus connu, le plus 

» brillant, le plus francais enfin des grands 

» esprits qui sont sa gloire (1). ». 

Pentru a recunâsce ceea ce Dl. Spuller, 

in una din scrisorile mai sus citate, numia 

« zelul meti voltairian > precum şi servi- 

ciele ce DD. .Brunetitre şi Camille: Dou- 

cet binevoiat a gice că adusesem literaturei 

francese, Guvernul Republicei 'mi conferi, 

după riumirea mea ca ministru la Bruxelles, 

crucea de comandor al « Legiunei de 

onâre » (1893), iar in 1894, « Societatea de 

istorie literară a Franciei », creată sub pre- 

“sidenţia. Du Gaston Boissier, secretarul 

perpetuiu al Academiei. francese, 'mi făcu 

marea on6re de a me chema in sinul Con... i 

(Me«â "Plnstitut. Rapports annuels. L086-16pj. Par 

Camille Doucet ». Paris, C, Levy, 1896, in-18, pp. 285 -186. 
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siliului ci de administraţiune, alături cu 

DD. Claretie, Faguet, Larroumet, Lavisse, 

J. Lemaitre, Gaston Paris şi Emile Picot: 

La,reînoirea biuroului pentru anul curent 

1898, am fost ales vice-presidente al Socie- 

tăţei, numindu-se presidente Dl. Gaston 

Paris, membru al Academiei francese şi al 

Academiei Inscripţiunilor. In fine, cu căţi- 

va ani mai'nainte, Societatea de istorie 

diplomatică, presidată de Dl. duce de Bro- 

glie, me desemnase, ca membru! corespon- 

dent al ei pentru Romănia. | 

Din tâte cele ce preced, şi asupra cărora 

regret că am fost silit să me întind cu atăta 

insistență — dar 'trebueâ, pare-mi-se, să 

:present-lectorilor mei acestă apărăre « pro 

domo mea ».— resultă că-pe căt timp-am 

. avut ondrea de a servi pe Regele afară din 

țeră, m'am. bucurat într'una şi pretutin- 

dinea de stima şi de consideraţiunea unor 

ee 
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bărbaţi care ai, in Europa, o altă autori- 

tate şi un alt prestigit decăt Dl, D. Sturdza; 

iar că singur D"* m'a găsit nedemn de a mai 

face parte din corpul diplomatic romăn, 

“provocăndu'mi. demisiunea printr'o serie 

de acte nedrepte, pe care m'am hotărit a le 

- da pe faţă pentru a lua publicul drept 

jude intre D* și mine. Acesta însă va face 

obiectul celui din urmă capitol al presentei 

scrieri; e timp acum ca să revin indărat la 

începuturile mele, ca diplomat, la Paris, şi. 

să arăt carele'mi ai fost relaţiunile cu şefii 

mei, până la venirea Diui Sturdza la putere. 

Pe la finele anului 1884, Dl. Mihail Phe- 

rekyde fu inlocuit la Legaţiunea nâstră din 

"Paris prin Dl. Ion Bălăceanu, unul din cei 

mai vechi diplomaţi ai noştri, carele, după 

ce aluat o parte însemnată la tâte faptele 

măreţe ale renascerei Romăniei, de la 1848 

încâce, a representat era cu dibăcie şi cu 
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strălucire,. la Paris, la Viena, la Roma, la 

„Constantinopol, şi in fine la Londra unde 

e astăgi acreditat. Dl. Bălăceanu mat îm- 

plinise, inainte de 1870, funcțiunile de agent 

diplomatic al Romănici pe lângă Guvernul 

frances; era natural ca să dârescă a reveni, 

după proclamarea independeniţei şi a Rega- 

„tului, într'o câpitală unde lăsase atătea su- 

venire plăcute, şi la un post pe care era in 

situaţiune, mai mult pâte decăt ori-cine, de 

a'l ocupa cu distincţiune şi cu folos pentru 

noi. Şi într'adevir, vorbind şi scriind 

limba francesă cu cea mai dăsăvirşită per- 

fecţiune — ceea ce de altmintrelea nu mai 
constitue adi un merit pentru diplomaţii 

'nostri,' care mai toți ai fost crescuţi în 

Erancia; — de o înfăţişare nobilă şi seducă. 

„tre; de o eleganţă de maniere şi de o cur- 
tenie care'i atrag tote simpatiile, gentilom 

de viţă veche şi tot ide o-dată bărbat de o 
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„mare capacitate, ale cărui talente diploma- 

tice sunt cunoscute şi preţuite de tâte Cur- | 

- ţile şi Cabinetele europeane, Dl. on Bălă- 

ceanu întruneă tâte calităţile dorite pentru 

a lua succesiunea lui Kalimaki-Catargi, a 

lui Cogălniceanu şi a lui Mihail Pherekyde, 

primii noştri trimişii extraordinari şi mi- 

niştrii plenipotenţiari la Paris. Se scie că, 

pe lângă aceste daruri, actualul nostru mi- 

nistru la Londra are şi meritul de a fi — 

ceea ce nu e pici-0-dată' de prisos in 

Francia — unul din bărbații cei -mai cu 

duh de la noi. Cunosc replice de-ale lui 

Bălăccanu care pot fi puse alături cu cele, .. 

„mai spirituale « vorbe » ale unui Auguste E 

Villemot seii ale unui Aurtlien Scholl. Vor . | 

cita, printrecele mai reuşite, respunsul ce el 

făcu într'o. di unui înalt funcţionar de la 

Palat, care nu se arătase tocmai convenabil 

faţă cu Dsa : « Monsieur, . je. vous. trouve 

a 
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» biencassantpourquelqu'un qui est dans la 

» vaisselle De : E 

. DI. Bălăceanu sosise la Paris, precedat 

de reputațiunea unui sef dificil, exigent, şi 

cu care viaţa nu era uşără in tâte gilele : 

încă o legendă căreia el se grăbi de a da cea 

mai dăsăvirşită şi cea mai plăcută des- 

minţire. D* fu perfect pentru Odobescu, 

care era mai tener. decăt dinsul numai cu: 

căţi-va ani; iar, in ceea ce me priveşte, 

găsii in noul mei şef, cu care me rudeam 

de aprâpe, un ministru binevoitor, afabil, 

indulgent, de experienţa căruia am profitat 

mult, in scurtul timp căt D* a stat la 

Legaţiunea din Paris, | 

Din "nenorocire, Dl. Bălăceanu” cădu 
: 

repede, victimă a unor întunecâse intrigi 

| parlamentare asupra cărora cred că până 

astădi lumina nu s'a putut încă face, şi abia 

instalat, abia deprins cu serviciul noului 

ec. 
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şeii post, el fu silit, in urma atitudinei” 

reiivoitâre ce Presidentele Consiliului luase 

faţă cu D* la tribuna Adunărei deputaţilor, 

de a'şi presenta demisiunea, care fu imediat 

primită (1). Plecarea Di fu urmată de 

o adăverată resturnare a întregei Legaţiuni 

din Paris. Încă din vremea Diii Phetekyde, 

“ conform acelui. sistem deplorabil pe. care 

lam vădut de atătea-ori in vigâre la depar- 

tamentul nostru de Externe, şi care consiștă 

ori a înmulţi peste măsură şi fără necesitate 

funcţionarii ataşaţi pe lângă o misiune, ori 

a reduce cadrele la expresiunea lor cea mai 

simplă, DD. Nanu, Mavrocordato şi Balş 

primiseseră o altă destinaţiune, fară af 

înlocuiţi in posturile lăsate - vacante „de a 

(9 Acestea se petrcceati sub niniteeă Diat D. 

Sturdza. . Demisiunea Dlui Bălăceanu fu primită la 

31: januarie 1885; iar-a duoa di (1 fevruarie), DI. Sturdza 

părăsea portofoliul Afacerilor străine, care fusese ii incre- - 

dinţat la 1 august 1882. ” : 
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DD". Remăsesem singur cu Odobescu, 

care, dupăcumam arătat mai sus, nu se inte- 

resa decăt într' un mod intermitent de afa- 

cerile; Legaţiunei, şi cu Dl. Stamati Stama- 

tiadi, însărcinat exclusiv cu comptabili- 

tatea. "Pot speram că: in urma! sosirei la 

Paris a lui Alecsandri, acestă stare de 

lucruri, care lăsa in sarcina mea întregul 

servicii „al: Cancelariei, va putea in fine. 

„înceta +. dar, nu eram încă la sfârşitul 

nevoilor mele. Din causa mai multor 

împrejurări, asupra cărora nu e loc aci 

de -a insista, Odobescu fu silit: să demi- 

sioneze; Dl. Stamatiadi, un bun-şi cinstit 

„funcţionar, se vtdu indată pus in disponi- 

bilitate, şi din doi secretari şi patru: ataşaţi 

in exerciţii, cu căte-va luni mar'nainte, pe 

lângă Legaţiunea din Paris; me aflai de 

0-dată- singur, silit de a “indeplini şi: de a 

cumula funcțiunile de prim.- şi-al - doilea 
a. De 
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secretar, de ataş atşi de comptabil. Admi- 
nistraţiunile — şi mai cu semă administra- 

țiunile romăne — a căte-o-dată asemenea 

ciudăţănii. Un vint, ce dic? un viscol de 

distrugere sufla pe acâstă nenorocită can: 

celarie; 'mi era temă să nu fii şi ei răstur- 

nat de el; mulțumită prieteniei lui Alec- 

sandri, scăpai din vijelie, şi pe neaşteptate, 

de-o-dată cu numirea poetului la Paris, 

cerul deveni pentru mine albastru şi senin. 
Alecsandri! Căte suvenire depărtate, 

confuse chiar in inima mea, acest nume 

evoca dinaintea ochilor mei : primii anii ai 

vieţei mele, trăiţi, la Bucuresci, in casa 

strămâştscă a Golescilor; impresiunile mele 

de copil; primele mele lecţiuni de .romă- 

nesce; prima serată ce petrecusem'la teatrul 

romăn, şi, mai presus de tâte, oadmiraţiune 

fără mărgini pentru marele poet ale cărui. 

versuri ai'r&sunat pe buzele mele chiar 

din dioa in care am început'a studia! 
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Şi într'ad&văr, încă din prima mea tine- 

reţe, am fost coprins de un viă entusiasm 

pentru poeziile lui Alecsandri (1). Pe cănd 

mumă-mea mă invăța a citi franţuzesce în- 
tr'o carte a: dâmnei Amable Tastu — o 

carte poleită, intitulată, dacă nu me iaştl, 

« VlEducation maternelle », şi ilustrată cu 

stampe colorate ce nu me săturam de a 
resfoi; —pe cănd repetam, cu multe greşeli, 

şi cu o ignoranță absolută a prosodiei, 

insă cu o mare rivnă şi cu multă luare 

aminte, « Rugăciunea unui copil » », de. 

Lamartine : 

"ie O Pere qu'adore mon pere! 
» Toi, qu'on ne nomme qu'ă genoux, 
«. Toi, dont le nom terrible ct doux- 

" « Fait courber le front de ma mtre! » 

profesorul meu de romănesce me punea să 

(9 O mare parte din paginele următOre sunt extrase 
“dintr'un articol intitulat: « Amintiri despre viaţa întimă a 
» lui Alecsandri in timpul misiunei sale diplomatice la 
» Paris », articol publicat de mine in numtrul jubilar al 
« Convorbirilor literare », 1892, pp. 98 şi următre. 
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recitez « Dorul Romăncei, Andrei-Popa, 

Adio Moldovei », şi' mi aduc aminte că, 

încă de atunci, versurile lui Alecsandri at 

mişcat mai mult inima mea de copil şi de 

Romăn decăt strofele cele mai armoniâse 

ale autorului « Meditaţiilor », 

Un alt suvenir depărtat şi plăcut al copi- 

Jăriei mele este prima serată ce am petrecut 

la Teatrul romăn, al cărui director general 

era. atunci părintele mei. Se da vestita 

« ISiritza » a lui Alecsandri, representată la 

Iași in 1850, şi jucată de incomparabilul nos- 

tru Millo pe scena Teatrului naţional din 

Bucuresci (după ce artistul se mută in ţera 

romănescă). Plăcerea ce resimţii in aceea 

seară fu cu atăt mai vie-cu căt me pregă- 

- team tocmai atunci a părăsi Romănia pen- 

tru a merge să-mi încep studiile in străină- 

tate, şi parcă din fundul lojei...o : voce 

_"misteri6să' mi şoptea : « Ride, ride, băete, 
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» căci mulţi ani vor trece până să mai audi 
» încă odată pe vre o scenă dulcele sunet 
» al limbei” românesci, » Am vădut de 
atunci, de sute şi sute de ori, la Comedia 
Francesă, la Odeon, piesele cele mai renu- 
mite ale lui Moliere, ale lui Regnard, ale 

lui Marivaux, şi fără a cerea a face între 
aceşti scriitori iluştri şi marele nostru 
Alecsandri nici un fel de alăturare, trebue 
să mărturisesc că suvenirul « Iiritzei » şi 
al lui « Grigore Bărzoit ; >, franţuzească 
« Aristiţei » şi a « Calipsiţei », precum şi 
nerozia lui « Guliţă » nu s'au şters nici-o- 
dată din: memoria mea, cu tâtă pompa 
spectacolelor ce s'aii . desfăşurat mai in 
urmă inaintea ochilor mei, şi cu tâtă pu- 
terea comică a unor personaje ca « Mas: 
» carille, Scapin, Monsieur Jourdain, Ar- 
» gan, » etc,, etc. | 

Printre cărţile ce adunasem in lădiţa 
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mea, cănd plecai din țeră, se găsea prima 

ediţiune a « Doinelor», tipărită de de Soye 

şi Bouchet, la Paris, in 1853, şi dacă n'am 

uitat cu totul limba părintescă, în zidurile 

liceului Louis-le-Grand, acâsta o datoresc 

obiceiului ce luasem de a scste, in orele 

de recreaţie, scumpa. cărticică din fundul 

_pupitrului mei- de scolar, şi de a citi 

intruna versurile nemuritorului nostru 

poet, pe care-l admirâm de atunci pe atăt 

pe căt Fam iubit mai tărgii. | 

_De la 1857 la 1871 —căt am fost student 

la Paris — n'am avut fericirea de a cunâsce 

personal pe Alecsandri, cu tâte că el venea 

adese-ori să văgă pe fratele stu, regre- 

tul colonel Ion Alecsandri, care era aşedat. 

in Francia, şi căruia me presentase scumpul 

mei camarad de la Louis- le-Grand, George 

Duca, nepotul lui Alecsandri. 

_Intorcăndu- me însă in Romănia, la 1871, 
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una din cele d'ântăi persâne cu care avusei 
ondrea de a intra in relaţiune fu, cum disei 
mai sus, Vasile Alecsandri, pe care-l întil- 

neam adese-ori la fraţii Steriadi, in acea 
casă plăcută, a cărei afabilă şi voi6să ospi- 
talitate n'a uitat-o nici unul din aceia care 

au călcat, măcar 6 dată, pragul ei. “Acolo 

se adunati la masă, de una sati de duoe ori 
pe s&ptămină, V asile şi Ion Alecsandri, 
doctorul Marcovici, Ion A; Cantacuzino 

(Zizin), George Duca, etc,; şi nimic nu 

era mai vesel decăt acele prănduri, din care 
ceremonialul era cu totul exclus, şi in care 
verva fie-căruia 'şi da un liber curs, 

Alecsandri, -care de firea lui era fârte 
“vesel, făcea mare haz de petrecerile n6s- 
tre, şi fiind. că-i plăcea mult tinerimea, el 

"se simţia fericit, şi cum: dice Francesul, 
«toută fată son aise. », in” mijlocul nos- 
tru, mai cu simă că o mare parte dintre 

re 
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noi eram de curind veniţi de la Paris, unde 

poetul locuise multă vreme, şi de unde se 

intorsese in ţără cu o preţi6să comâră de 

suvenire. Cine n'a audit pe Alecsandri vor- 

bind de anii petrecuţi de dinsul in Fran- 

cia, de nebuniile lui din tinereţe, de acele 

qile încântătoare care lasă in inima fie- 

căruia o lungă şi neştersă amintire, şi care 

reveneau căte-o-dată, ca o dulce nălucire, 

inaintea ochilor prietenului « graţisei 

Dridri », acela nu pâte sci ce este farmecul, 

blăndeţea şi veselia, cănd aceste daruri se 

unesc cu un spirit delicat şi cu un genii 

măreț. Gustul teatrului, pe care-l aveam 

amindoi, şi mai ales gustul repertoriului 

Comediei Francese, unde petrecuserăm, şi 

unul şi altul, la epoce deosebite, un şir in- 

delungat de seri neuitate (Alecsandri era 

dealtmintrelea mare prieten cu Got, fostul 

decan al casei lui Molitre, şi am spus că 
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întrețin până astăgi relaţiunile cele mai 
plăcute cu Delaunay, doue nume care 
strălucesc in fruntea teatrului frances con- 
timporan), aceaşi aplecare, aceaşi pornire 
comună spre arta dramatică, atraseră cu- 

„rind asupra mea atenţiunea lui Alecsandri. 
Poetul me punea, din cănd în. cănd, să-i 
declam, cu gesturile lui Delaunay sai: lui 
Bressant, tiradele cele mai vestite din 

« Paul Forestier», «les Faux-Menages » şi 
« le Lion amoureux » : 

« Savez-vous muscadins, vous qui fouettez les femmes, 
» Ce qwont fait, Pan dernier, ces montagnards infâmes ? 
a Etc,ete.o. . . . . . . . . . . . 

şi el însuşi'mi vorbea, cu o mare admira- 
țiune, de teatrul frances din vremea lui, de 
Samson, de Provost, de Regnier, de suro- 
rile Brohan, şi mai ales de Rachel, pe care 
.0 văduse in tâtă splendârea tinereţei şi a 
talentului, O traducţiune in versuri fran- 
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cese a « Steluţei », ce încercai pe atunci, şi 

- care fu publicată de: Marsillac, in « Journal 

de Bucarest », me puse in legătură şi mai 

intimă cu Alecsandri, astfel că, in 1885, 

cănd el fu numit ministru al ţărei la Paris, 

bucuria mea fu fără mărgini. Depărtat din 

- Romănia de la 1873, me reîntilnisem numai 

o-dată cu marele poet, in 1882, la Londra, 

unde autorul « Pastelurilor > venise în gazdă 

la vechiul şi bunul -sei amic, lon Ghica. 

N'am nevoe de a aminti căt de mare a 

fost dragostea ce din copilărie a legat pe 

Ion Ghica şi pe Alecsandri, şi ce influenţă 

fericită geniul unuia a" exercitat asupra . 

spiritului şi talentului celuilalt. « Scriso-  - 

rile lui lon' Ghica către Alecsandri», de: 

“care a fost vorbă mai sus, sunt bine cu- 

noscute de.toți aceia care iubesc literatura 

nâstră modernă ; ele constituesc corespon- 

-denţa 6reşi cum «'literâră » a acestor doi . 
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bărbaţi eminenţi ; insă ceea ce publicul nu. 

şcie, şi ceea ce am: avut norocul de a cu- 

n6sce şi de a vedea de aprâpe, este glume- 

ţia şi verva ce domneaii: in corespondenţa 

lor intimă, precum şi in conversaţiunea lor 

familiară. Nu era mai mare bucurie pentru 

Alecsandri decăt de a primi adese-ori de la 

Ion Ghica scrisori in care situaţia politică a. 

țerei, calităţile stu cusururile bărbaţilor de- 
la guvern, tste întimplările insemnate din 

Romănia sai din strtinătate erai comen- 

tate cu acea-fineţă umoristică ce caracteriza 

tot ce eşia din condeiul autorului « Con- 

vorbirilor -economice n iar, pe de altă 

parte, plăcerea cea mai mare a lui Ion 

Ghica era de a veni să petrâcă vre-o căte-va 

dile le scumpul seă “prieten şi coleg din 

Paris.: Pentru aceste ocasii! solemne, d6- 

mna. Alecsandri — 0 gospodină vestită, — 

pregătea: « curechiurile » sale -cele mai ne- 
[ , ” E 
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merite, atăt de felurite şi de înfricoşate, încăt 

Ion Ghica, doritor de a le cinsti după meri- 

tul lor, se ducea să căute prin oraş vre-un 

prieten al casei, şi introducăndu-l in sufra- 

geria lui Alecsandri, dicea, cu un zimbet 

glumeţ : « Am adus un ajutor >. Cănd 

Ghica nu mergea stra la teatru, el se aşeda, 

într'un jeţ, lângă Alecsandri, şi stam atunci 

impreună ore întregi, ei vorbind de tinere- 

țea lor, de luptele lor politice, de tot ce rea- 

lizase generaţia din care ei făceaii parte 

pentru progresul şi binele ţărei, ei -ascul-' 

tăndu-i in tăcere, şi căutănd a'me folosi de 

aceste convorbiri, din care, bine înţeles, nu -:.* 

pierdeam nici un cuvint! Cănd me găndesc':.;; 

astădi la acel trecut atăt de frumos, -âtăt 

de vesel; cănd evoc suvenirul acelor băr- 

baţi pe lângă care am trăit dile fericite şi 3 ă 

care mi at arătat tot-d'a-una o adăverată 

afecțiune, inima mea e coprinsă de o tris- 
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teţă nemărginita, şi'mi vin in minte versu= 

rile marelui poet frances : 

« O temps &vanouis | o splendeurs tclipstes | 

»:O soleils descendus derritre Phorizon! » (1) 

(1) Victor Hugo. « Les Voix interieures. — Passt ». 

ee 
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„_ Alecsandri fusese numit ministru la Pa- 

ris in fevruarie 4885. De şi eram asigurat 

de tâtă bunăvoința lui, totuşi credusem-de 

cuviinţă de a'i scri pentru a'i presenta feli- 

citările mele,:arătăndu-i tot de-o-dată , ce 

mare interes aveam, din pricina lucrărilor 

mele literare, de a nu fi depărtat de la 

postul met. El binevoi a'mi respunde ime- 

diat (7 fevruarie), prin următ6rea: scrisre : 

« Je reponds immediatement ă votre lettre 

» pour vous dire combien je suis touche 

». de voș:sentiments ă mon &gard et pour 
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» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

vous donner l'assurance que, de mon 

câte, je vous conserve toute l'estime et 

toute L'affection que vous meritez â plus 

d'un titre, 

» Je desire donc, autant que vous, de 

vous voir maintenu dans votre poste 

aussi longtemps qu'il vous sera conve- 

nable de le garder, et je me propose de 

parler en ce sens aujourd'hui mâme â 

M. Campineano. A nous trois, M. Odo- 

besco, vous et moi, nous composerons 

une l&gation ou la politique sera mitigte 

par les charmes de la litterature, La 

perspective est trop s&duisante pour ne 

pas m'employer de toutes mes forces ă la' 

realiser, | | 

» Merci pour votre second volume de la 

Bibliographie des oeuvres de Voltaire... 

Est-il besoin de vous adresser des com- 

'pliments au sujet de votre envoi? Je pre- 
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» fere laisser ce soin â lAcadtmie fran- 

» caise. 

» Une bonne poignâe de main bien cor- 

» diale vous exprimera mieux mes senti- 

_» ments, et je vous la: donne: de tout 

» cceur. » 

Şi într'o a duoă scrisâre din 10 fevruarie, 

noul mei şefmi dicea : « Deux mots 

» pour vous tranquilliser au sujei de votre 

» poste, Jai cause avec M. Campineano, 

» et tout a ete regle 'conformement â 

» notre disir. Vous ne serez nullement 

» derange de vos travaux, et vous reste- 

» rez ă Paris mon collaborateur. Je m'en 

» rejouis pour nous deux. » 

Eram in culmea dorințelor mele:: singu- 

rul nor pe orizont era că, din pricina stărei 

sănătăţei precum şi a afacerilor sale, Alec- 

sandri hotărise de a nu porni la postul sei 

decăt pe la aprilie. Cine va înlocui pe Odo- 
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bescu? Care va fi noul personal ales de Alec- 

sandri? Aceste cestiuni me preocupati cu 

drept cuvint, cănd într'o bună dimintţă, pe. 

la sfîrşitul lui martie, primii pe neaşteptate 

de la poet scris6rea următăre : « Je m'em- 

» presse de vous annoncer une bonne nou- 

» xelle qui vous fera plaisir. A la suite de 

».la d&mission W'Odobesco, j'ai demand 
».a Me Campineano:de vous nommer ă sa 

». place... Ma proposition a ete acceptte” 

» sans objection. Votre nomination offi- 

"3
 cielle sera publice prochainement. » 

„.Reproduc aceste scrisori .nu numai pen- 

tru'a dovedi de.ce incredere m'am bucurat 

tot-d'a-una pe lângă Alecsandri, şi căt da- 

toresc afecţiunei ce el "mi a arătat neconte- 

nit, dar pentru:a bine stabili că nu am avut 

cel: mai mic amestec in împrejurările care 

"mi a dat sucțesiunea lui Odobescu la Pa- 

ris. Scrisorile lui Alecsandri contradic in | 
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mod formal pe toţi aceia care ati pretins 

- — şi bietul Odobescu era cel dântăt care 

avusese o-asemenea bănuială — că că in- 

trigasem la Bucuresci pentru a lua locul 

fostului meti coleg şi prieten. 

Numirea mea. de prim secretar. deveni 

oficială la 12 aprilie. Aveam atunci, in 

diplomaţie, un stagii de patru an, din care 

gece luni la Viena, ca prim secretar de 

Agenţie, şi aprâpe_trei ani şi jumă- 

tate ca secretar al II: Ja Londra şi la Paris. 

Cea mai mare parte din colegii mei fuse- 

seră înaintați la gradul de primi secretari, 

“după stagiuri, în postul de secretari de cla- 

sa a [la — de doi ani şi jumătate; — de un 

an şi jumătate; — de un an şi duce 
luni; etc. (1); unul dintre ei (Dl. Dimitrie 

“Ion Ghica), fusese chiar numit de a dreptul 

E (1) Vegi « Anuarul ininisterului Afacerilor străine al 
» Romăniei pe anul 1897 », pp. 70,68, 58, ş6, etc. 
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prim secretar de legaţiune Nu e deci 

adevărat — cum s'a dis in mai multe rîn- 

duri — că am făcut o carieră mai repede 

decăt ori-cine şi că înaintările mele ai fost 

datorite favoritismului mai mult decăt me- 

ritului. Aceste reflexiuni nedrepte le am 

audit făcânde-se une-ori dinaintea mea de 

către diplomaţi care erai puşi sub ordinele 

„mele. Pe vremea mea, un funcţionar, chiar 

dacă ar fi fost de viță domntscă, nepot şi 

strănepot de voevodi, nu' şi ar fi permis 

asemenea apreţiări, in privinţa şefului sei, 

faţă cu dinsul; dar se vede că timpurile 

sunt schimbate, şi de altmintrelea tineri- 

mea de astădi nu se mai îndoesce de 

nimic; | 

„- De şi măndru de a representa în străină- 

tate Romănia independentă, Alecsandri pă- 

răsi ţEra cu măhnire, par! că ar fi presimţit 

tâte şupărările ce-l aşteptaă la sosirea sa 
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in Paris. Legaţiunea nâstră era atunci 

instalată într'un otel particular din strada 

Penthitvre, stradă cam sgomotâsă, din 

pricina marei mişcări de trăsuri şi de căruţe 

de tot felul ce trec pe acolo mai ales n6p- 

tea şi în zorii dilei. Deprins de multă vreme 

cu liniştea şi cu tăcerea cămpiilor,: obici- 

nuit a privi merei orizontul nemărginit al 

Mircestilor, şi, din cabinetul seii de lucru, 

a-şi indrepta vederea spre întinderea ceru- 

lui albăstrui, Alecsandri fu r&ă impresionat 

cănd se vtdu închis între zidurile cam intu- 

necâse ale unei case fără aer şi fără sâre. 

Acestă cestiune a locuinţei "1 preocupase 

inăinte chiar de a porni la Paris, şi încă din 

20 fevruarie 1885, poetul 'mi scria din 

Bucuresci : « Balaceano, que je viens de 

» voir, ma fait une description effrayante 

» de Vhâtel de la legation. Escalier mes- 

» quin, salon etroit, chambres petites et 
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5 » obscures, le tout expos au nord, et 

» dune: tristesse ă donner le spleen... La 
» rue, presque deserte le jour, est terrible- 
» ment bruyante pendant la nuit,et surtout 
» vers le point du jour, â cause des char- 
» rettes qui apportent - des vivres dans 
» Paris; ; quant au soleil, neant! Ce tableau, 
» je vous avoue, m'a donne le' frisson : 
» j'ai tant besoin d'air et de soleil pour 
» vivre! » : i 

- Obligat a respecta contractul ce ne lega 
cu proprietarul acelui otel — care oferea 
dealtmintrelsa  tâte avantagiele şi | t6te 
inconvenientele instalărilor parisiane, şi 
de care mulţi” miniştri plenipotenţiari, şi 
pâte chiar ambasadori, sar fi mulţumit — 
Alecsandri fu căteva ' stptămăni. omul cel 
mai nenorocit din lume. Antipatia ce avu- 
'sese de la început pentru noua. sa locuință 
deveni atăt de -mare încăt, într'o sâră, el . 
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| 'şi puse, pe tăcute, într'o lădiţă, tot ce-i era 

"trebuincios pentru nâpte, şi se duse să 

dârmă la otel « Mirabeau ». Şi pe căt 

timp fu silit să ocupe localul din strada 

.Penthie&vre, poetul pleca în fie-care seră, de 

a-casă, şi mergea să petrâcă n6ptea rue de 

la Paix, reîntorcăndu-se a duoa di de dimi- 

ncță la reşedinţa lui oficială, obosit, necăjit 

şi declarănd, in gura mare, că întru căt 

privesce comoditatea şi confortul locuin- 

țelor, Francesii erai o nație barbară, Pari- 

sul un oraş necivilisat şi Parisianii mai 

înapoiaţi decăt « tărtanii » de la 'Tirgul- 

Frumos. Trecuse vremea cănd Alecsandri, 

mai t&ner cu vre-o patru-deci de ani, trăia 

vesel şi fericit într'o odăiţă din strada 

Racine, tocmai in casa şi in apartamentul in 

care răposatul archimandrit Josafat Snă- 

goveanu era să înființeze, cu căt-va timp mai 

in urmă, prima Capelă romănă din Paris! 

169



  

"Chiar din gioa in care fusese numit mi-. 

nistru, Alecsandri, care avea pentru Victor 

Hugo o mare admiraţiune (de şi preferin- 

țele lui erai pentru Lamartine, al cărui 

"talent poetic se asemăna mai mult cu al seii 

propriii), formase proiectul de a solicita de 

de la înalta bunăvoință a Regelui un cordon 

romăn pențru ilustrul autor al « Foilor de 

tâmnă » şi al'c Miserabililor ». Poet trimis 

cu un caracter oficial în capitala în care cel 

înai mare genii poetic al secolului al XIX!" 

'şi termina, in „mijlocul admiraţiunei şi 

vespectului general, o existență glori6să, 

Alecsandri creduse nemerit de a aduce lui 

Victor Hugo, ca un 'dar de bună şi voi6să - 

sosire, şi ca un: omagii din partea: Romiă- 

niei, marea cruce aunuia diniordinele nâstre 

naţionale. Era însă necesar dea pătrunde 

şi de a cunăsce disposiţiunile lui Hugo in 

privinţa " conferirei acestei înalte -  distinc- 
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țiuni. Alecsandri binevoi să me însărcineze 
de a trata acestă afacere cam delicată. Eram 

“legat cu un mare prieten al casej poetului 
frances, Dl. Gustave Rivet, deputat al Ise- 
reci, pe care] avusesem ca conşcolar la 
liceul Louis-le-Grand. Rivet împărtăşi lui 
Victor Hugo intenţiunile binevoitâre ale 

_ noului ministru romăn in Francia, însă nu 
putu obţine de la dinsul un respuns con- 
form cu dorinţele lui Alecsandri. Motivul 
invocat de. Hugo era că in urma refusului 
sei de a fi decorat cu marele cordon al 
« Legiunei de onâre », el nu putea să 
primescă de la un Stat străin o distincţiune 
ce respinsese din partea guvernului patriei 
sale. (1) Alecsandri află cu părere de ri 
hotărirea lui Hugo, şi pe căt timp mai trăi 
ilustrul poet frances, nu avu 1 ocasiunea de 

() Hugo cra simplu ofiţer al « Legiunei de onsre ». — 
. Vedi « Journal des Goncourt >. VI, p. 59: 
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a'i face personal cunoscinţa. După: morte 

lui Hugo (22 mai 1885), guvernul nostri 

însărcină pe ministrul ţărei la Paris de . 

presenta familiei poetului condoleanţel 

Romăniei. Ne transportarăm, spre aces 

sfîrşit, la otelul din avenue Victor Hugo 

unde furăm primiţi de Dl. Lockroy, cărui 

Alecsandri înmână următârea adresă d 

compătimire, redactată de dinsul : « L. 

» mort de Victor IHugo, dont le vaste geni 

»-a jete sur notre siele un eblouissan 

„» rayonnement, est vivement sentie par | 

» Roumanie enticre, qui s'associe au deui 

» universel et s'incline avec respect devan 

» la depouille mortelle de celui -dont | 

„» memoire glorieuse ne mourra jamais. 

Sosit la Paris pe la începutul lui aprilie 

Alecsandri, pe lângă nemulţumirile ce'i adu 

seseră primele dificultăţi ale instalaţiune 

sale, avu măhnirea de a constata că reia 
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ţiunile n6stre economice cu Francia de- 

veneati din di in qi mai puţin satisfăctâre, 

Şi întradevăr, abia poetul 'şi presentase 

scrisorile sale de creanţă, că se ivi conflictul 

franco-romăn (1), in urma căruia un decret 

din 20 august 1885, semnat de Dl. Jules 

Gre&vy, lovea cu o taxă de şo %, productele 

de origină sati de fabricaţiune romănă, im- 

portate direct sati indirect in Francia. Re- 

presentantul nostru, care avusese în acestă 

privinţa mai multe convorbiri cam aprinse 

cu Dl. de Freycinet, atunci  presidente 

al Consiliului şi ministru al Afacerilor 

străine, vădând că nu isbutea a convinge 

pe guvernul frances de dreptatea causei 

nâstre, şi tot de o-dată amărit de campa- 

nia antipatriotică întreprinsă de o parte 

_ (a) Asupra acestui conflict, vedi brosura mea : « Le 

„» conflit franco-roumain; par un ami de la France. » 

Litge, Vaillant-Carmanne, 1885, in-80. 
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din presa romănă pentru apărarea intere- 
selor francese, se arătă -hotărit de a 'şi da 
demisia, şi de a pune astfel capăt la tâte 
necazurile şi la tâte neajunsurile cu care 
se lupta de cănd sosise la postul seu. 

După lungi stăruinţe, abia obținui de la 
dinsul ca să renunţela un asemenea proiect, 
şi ceea ce contribui, mai mult decăt slaba 
mea influență, a'l face să revie asupra reso- 
luţiunei sale fu pe de o parte autorisarea 
ce'i veni de la Bucuresci de a'şi schimba 
locuinţa şi de a se muta, din strada Pen- 
thicvre, într'un apartament ales de dinsul 
in strada Murillo, lângă parcul Monceau; 
iar, pe de altă parte, îmbunătăţirea rela- 
ţiunilor nâstre economice cu F'rancea, în 
urma numirei Dlui de Coutouly câ 'repre- 
sentant al Republicei in Romănia, 
“Nu cred că comit o indiscreţiune amin- 

tind că predecesorul Dlui: de Coutouly nu. 
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prea reuşise la noi; într'o gi (6 octombrie 

1885), primii de'la Dl. de Freycinet urmă- 

torul r&vaş ;-« Monsieur le Charg& dat- 

» faires, s'il vous &tait possible de venir 

» me voir un instant aujourd'hui, vers 

» cind heures, je vous en 'serais fort 

» oblige. » Me temeam de vre-o nouă 

încurcătură în cestiunea comercială cu atăt 

“mai mult 'cu căt eram într'o marţi, şi că 

a duoa gi, miercuri, era dioa fixată pentru 

recepţiunea diplomatică a ministrului, 

recepţiune la care nu lipseam nici-o-dată 

de a lua parte. Mare fu veselia mea cănd 

aflai de la Presidentele Consiliului că era 

decis să trimeţă pe. Dl. de Coutouly la 

noi, cu misiunea specială de a urmări 

imbunătăţirea relațiunilor economice dintre 

ambele ţări Me grăbit, conform dorinţei 

exprimată de Dl. de Freycinet, de a cere 

în mod oficial Guvernului nostru agrearea 

LI 
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Dlui de Coutouly ca ministru al Repu- 
„blicei francese, şi tot de o-dată împărtăşii 
lui Alecsandri, care plecase in congediii i in 
primele dile ale lui august, acestă scire 
îmbucurătre. EI însă, o dată la Mircesti, 
abia se mai găndea la cele ce se petreceau 
in Frangia, ş Şi iată ce'mi scria din « lunca » 
lui, la 9 septemvrie 1883 

« Avant de vous causer d'affaires, je 
» tiens ă vous dire. que ai rarement 
» eprouve une si profonde satisfaction de 
» me retrouver ă Mircesti, comme cette 
» fois-ci. Ma maisonnctte tout ensoleillte, 
»les'arbres de mon jardin surcharges de 
» fruits, mes paysans, mes petits chiens, 
» mes chevaux, jusqu'ă ma basse-cour, 
» jusqu' aux brins d'herbe du gazon, tous 
>-m'ont souhaite la bienvenue avec une 
» expansion de joie qui m'a touche pro- 

“> fondement. Mon ş premier cri du coeur a
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p. ete : « Să cază tâte fulgerile pe casa le- 

gaţiunei! » 

» Enfin, je respire ă mon aise, ă pleins 

poumons, je grille au soleil, je flăne 

parmi les groupes des fleurs, et j'y tou- 

che, sans crainte du. garde-champttre. 

« Mes nuits sont bonnes!! » Mes regards 

fovillent des horizons bleus, et dejă des 

strophes viennent hanter mon csprit 

comme -des oiseaux effarouches qui re- 

viennent ă-leur nid. Que dirai-je de ma 

“lounca.. Ce n'est pas tout: ă fait le 

parc .Monceau, non, mais c'est bien 

mieux : on y rencontre parfois quelque 

loup debonnaire, mais pas de Juifs.Bref, 

c'est un vrai paradis! Quel dommage de 

le quitter pour aller se perdre dans le 

dâsert de la foule parisienne! Croyez-moi 

“bien, cher a ami, que vous âtes pour beau- 

-coup dans Îa decision que j'ai prise de 
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» retourner ă mon poste; -ma pente natu- 

» relle me porte ă m'incruster dans mon 
y 

cabinet! de travail et â rentrer dans la v y 

» voie si attrayante des travaux litt&- 
» raires. | 

» Dieu veuille que la rue Murillo ne 
» complete pas Vespăce d'abrutissement 
» qui a commence ă m'envahir rue de Pen- 
» thi&vre!... » | 

„ Nici Parisul, cu tâte atracțiunile lui, nici 
înalta situaţiune ce Alecsandri ocupa in ca- - 
pitala Franciei, nici consideraţiunea şi 
stima de care el se bucura pe lângă colegii 
săi care toţi preţuiau într'insul fineţă spiri- 
tului, blăndeţeacaracterului, amenitatea ma- 
nierelor, n'aă putut să aline 'nici-u-dată in 
sufletul poetului măhnirea intimă ce'i adu- 
sese depărtarea sa: din ţeră. Iarna i era dor 
de omttul ce acoperă, ca un văl nemărginit, 
întinderea: cămpiilor nstre, şi el, omul pote 
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cel mai friguros care a fost pe lume, vorbea. 
cu plăcere de gerul aspru de la noi - 

Care depune flori de iarnă pe cristalul îngheţat, 
Crini şi roze de zăpadă ce cu drag le-a sărutat (1); 

iar vara, cănd Parisul ardea ca 'un cuptor 
înfocat, găndul poetului sbura, 

Ca o pasere uşâre 

Câtre cuibul înverzit (2), 

spre umbra recoritâre a luncei din Mir- 
cesti, | | 
Mircesti şi Sinaia! Sinaia şi Mircesti! 
Nu trecea di să nu evoce Alecsandri dulcca 
amintire a acestor raiuri, unul in care 
trăise, şi unde a voit sa mâră ; altul, către. 
care-l atrăgeaii simţimentele sale de adănc 
„devotament pentru Regele şi Regina, a 
Caror 'inaltă şi binevoitâre afecţiune a fost 

1 (1) e Pasteluri ».— Gerul, . - 
(2) « Lăcrimidre. » — Cănteic de fericire, 
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podâba vieţei sale. Dintr'o scrisâre datată 

din Sinaia (4/16 octombrie 1885) extrag 

următ6rea descripţiune a feericului Castel- 

» 

>» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

Peleş : 

« Je me trouve, depuis quatre jours, dans" 

ce merveilleux château royal de Sinaia, 
que les hautes cimes des Carpathes sem- 

blent regarder avec satisfaction. Un vrai 
bijou, une creation fetrique dans la r&- 
gion des ours et des aigles. Le temps 

est d'une splendeur rare ct soutient: ad- 

mirablement antique. reputation des 
automnes de Roumanie. . Les' fortts ont 
fait toilette pour mieux ressortir sur le 
vert implacable des sapins, et le soleil, 
pendant le jour, la lune ainsi que la lu- 

mire. €lectrique pendant la nuit, les 
inondent de flots d'or, d'argent et d'opale 
qui portent ă la reverie et font un tort 
immense aux beautăs poctiques et indis- 
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» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

cutables de la rue de Penthitvre. Jy 

jouis delicieusement d'un bien-ttre par- 

fait, auquel la gracieuset€ de la Reine et 

la bont& du Roi donnent un prix inesti- 

mable. Comment avoir le courage de 

s'en arracher, alors surtout que Leurs 

Majestes m'engagent ă prolonger mon 

stjour dans ces parages si favorables. au 

jeu des poumons et ă Vassainissement 

, de esprit. Si je m'en croyais, je pren- 

drais volontiers racine au pied du Buce- 

ciu, et je m'attacherais â effacer de ma 

memoire toute trace de souvenir de lho- 

tel de la Ltgation, en contemplant le de- 

licieux Castel-Peleş, dont L'hospitalite 

est tout affectueuse pour moi. Pourtant 

il faudra que tât ou tard je reprenne mon 

bătoni de voyageur pour aller rejoindre 

mon poste... Je verrai si je puis prolon- 

ger mon congt jusqu'ă la fin de ce mois. 
4 . . ” . 
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o 
» Autant de gagne sur le bruit infernal 
» et le vaste „desert de Paris, A cette 
» Epoque mon nouveau logement sera 
» pret, etă lidee de retourner aupres de 
» vous, dans de meilleures conditions, je 
» sens diminuer mes. repugnances contre 
».le stjour de Paris... » | 
Cu tâte acestea, nici chiar apărtamentul 

din strada Murillo, în care ministrul nostru 
“plenipotenţiar se aşedase la intârcerea sa 
“din congediii, nu avu darul să'l satisfacă 
pe deplin. Ceea cel îndemnase a alege 
“acâstă locuinţă fusese vecinătătea ei cu 
parcul Monceau : din balconul salonului se 
zărea un: colţişor de cer albastru, lat ca o 
"batistă, şi doi sati trei copaci care înveseleati 
privirea poetului, şi luau, in via luii magi 
„nație » proporţiile unei păduri adănci şi mis- 
“teri6se. El nu scia” însă că împrejurul . 
parcului Monceau - sunt stabilite familiile 
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israelite cele mat bogate din Paris. Îndată 

ce făcu acestă descoperire neplăcută, îndată 

ce se întilni in plimbările sale prin aleurile 

parcului cu copii « jidanilor », pe care-i 

mirosea de departe, recunoscăndu-i printre 

sute de alţi copii, el se desgustă şi de cerul 

albastru, şi de pădurea adăncă,. şi de gră- 

dina in care proiectase să facă lungi preum- 

” blări şi să căute inspiraţiuni voise : ură 

« tărtanului », în care fusese crescut,-se 

întărită prin acest contact dilnic, şii strică 

t6tă plăcerea ce el 'şi promisese din noua-sa 

reşedinţă. 

De atunci Alecsandri se ficu din ce in ce 

mai casnic. „Afară din orele ce petrecea cu 

noi la. cancelaria Legaţiunei (care remăsese 

instalată i in strada Penthiyre), el nu eşia 

„mai. de loc, aşteptănd vara cu nerăbdare 

pentru a putea porni din noii spre Ro- 

mănia. AMlusa lui, care in ţeră, "i zimbea cu 
. 1 a 
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atăta dragoste şi care “i inspira, cu atăta 
dărnicie, ideile şi versurile cele mai ferme- 
cătâre, pare că in străinătate cerca a'l părăsi. 
De altmintrelea, el se obicinuise a lucra in 
tăcerea liniştită a Mircestilor, faţă cu tabloul 
măreţ ce avea dinaintea lui, ascultănd cri- 
văţul care şueră vijelios, sai vintul de vară 
care mişcă încetişor florile din grădină, 
urmănd “cu ochii sborul cocostircilor, şi 
privind 

In aer ciocărlia, pe casă răndunele, . 
Pe crengele pădurii un roiii de păserele (1), . 

Agitaţia sgomotâsă a Parisului şi condi- 
țiunile materiale ale unei instalări defec- 
tudse, după placul şi gusturile sale, 1 îm- 
piedicaii cu desăvirşire de a se apleca la 
ori-ce lucrare literară. Afară de un poem in 
limba francesă, extras din piesa « Ovidiă »,. 

(1) « Pasteluri. » Oaspeţii primăverei, 
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poem ce'l citi într'o gi lui Gounod, şi pe 

care marele maestru proiectase de al pune 

in musică, Alecsandri, in cursul iernilor 

1886-1890, n'a alcătuit nici o producţiune 

nouă. Vara el 'şi relua căte o-dată condeiul, 

şi compunea, mai ales pentru ocasii so- 

lemne, scrieri ca «Hora de la Griviţa » (au: 

gust 1886) sau ca « Oda de la sfinţirea Cur- 

ţii de Argeş » (octombrie din acelaş'an). 

Poetul se afla în ţeră cănd se făcu, in dioa de 

12 octombrie şi in presenţa Regelui şi Re- 

ginei, sfinţirea bisericei episcopale de la 

Curtea de Argeş, şi iată ce'mi scria «din 

acel oraş, chiar in dioa de 12 octombrie: 

„« Je rentre dans.mon logement, &mer- 

» veille de la beaute et de la splendeur du 

> spectacle auquel j'ai .assiste â l'occasion 

'» dela constcration de Veglise de Neagoe 

-» Bassarab, nouvellement restauree .par 

» M, Lecomte du Nouy. Plus de vingt 
a - 7 
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mille personnes,: paysans, n&gociants, 
proprictaires, hauts dignitaires, repre- 
sentants des puissances ctrangeres, ctc,; 
avaient fait le voyage de toutes les par- 
ties de la Roumanie pour se rendre ici, 
et s'taient amasstes autour du monu- 
ment dans un ordre parfait. Un fourmil- 
lement €tincelant de costumes nationaux 
.ajoutait ă Tensemble un pittoresque des . 
plus attrayants, et ressortait en arabes- 
ques brillantes sur le fond bleu du ciel; 
la musique 'militaire jouait l'hymne na- 
tional, les canons tonnaient, les cloches 
sonnaient, pendant que le service reli- 
gicux se faisait dans Linterieur de l'eglise | 
avec toute la pompe du bon temps, dei” 
lorthodoxie. Quand Loftice divin fut 
termine, le Roi et la Reine sortireat sur 
le haut du perron de l'eglise, et appa- | 
rurent au yeux de la population, qui les. 
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:» acelama par des cris enthousiastes, Le 

» Roi, d'une voix puissante, prononca un 

» magnifique discours, plein de hautes 

» penstes et de grands sentiments. Apres 

„_» quoi, Sa Majeste me fit signe de lire ode 

» que javais composte pour la circon- 

» stance,.. Ces quatre vers surtout soule- 

» verent des applaudissements : 

Un singur om de viţă tare 

P6rtă'n sin mii de 6meni tari, 

Precum o ghindă ?n coajă-are 

7. Un verde codru de stejari..... 

In iarna anului 1885-1886, incepui a 

aduna de la însuşi Alecsandri o serie de 

notițe biografice şi de suvenire personale, 

in vederea unui studii asupra vieţei şi ope- 

” rilor sale, studiii din care primele capitole 

au fost' publicate in « Convorbiri » (1). 

(1) Vedi « Convorbirile literare » din 1 maiă 1886; — 

1 januarie, fev marie, martie şi aprilie 1888. lată ce mi scria 
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B6la însă de care poetul fu lovit pe la: 
finele anului 1888, congediele ce lua in 
fie-care vară, ocupațiile sale personale şi 
diferite alte împrejurări nu ne ati permis 
de a termina împreună acestă cercetare re- 
trospectivă a vieţei sale; voi păstra însă căt 
voi trăi, amintirea acelor preţidse convor- 
biri in cursul cărora poetul a binevoit a'mi 
deschide sufletul sei, luăndu-me de confi- 

poetul, din Sinaia, la 22 octombrie 1887, in privinţa acelei 
lucrări : | 

« Jai lu avec beaucoup d'interet ct meme avec motion 
» le manuscrit que vous m'avez env Oyt et qui m'a report 
» par la pensce vers cette epoque de ma jeunesse... si loin 
» de moi, helas! 

„. Je vous remercie cordialement des sentiments 
» exquis de delicatesse et d'amitie qui inspirent et dirigent 

-» votre plume. Vous faites ocuvre de critique savant, 
E d'historien impartial, ct en mme temps d'ami desint&- 
» resst. Merci encore une fois. Je vous renvoie votre 

-» manuscrit, ainsi que vous-me lPavez demande, mais je 
» tiens beaucoup 4 posstder, relit en un volume, Pou- 

*» rage entier &crit... de votre: main, afin de le leguer 
>» ma petite Marguerite: comme un precieux Souvenir... 
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dent al găndirilor sale cele mai intime, şi 

iniţiăndu-me la lucruri şi la fapte de un 

interes capital, nu numai pentru biografia 

lui personală, dar şi pentru istoria nâstră 

naţională de la 18.0 încâce. 

Graţie acelor conversații, am putut cu- 

n6sce mai de aprâpe pe Alecsandri, şi am 

constatat mai bine pâte decăt ori-cine, ce 

simţiri delicate, ce idei nobile şi sănătâse; 

ce aspiraţiuni măreţe însufleţeai inima lui 

de poet şi de Romăn. Nu voi uita nici o- 

dată emoţiunea cu care el vorbea de scum- 

pii sti părinţi, şi mai ales de maică-sa, pen- 

tru care cl avea o dragoste nemărginită : 

Tu porţiun nume dulce, şi scump inimci melc, 

Un nume ce'mi inspiră un cult dumnezcesc, 

Şi care me incantă cu harpele din stele, 

Şi care îmi şopteşte de mama ce jălesc! (1) 

Cu ce plăcere el mai evoca suvenirul co-: 

(1) « O stră la Lido. » n 
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pilăriei şi tinereței lui, al camaradilor de 
şcâlă, al tovarăşilor de luptă, chiar al unor 
rivali al să, poeți, literatori,  giarişti, 
autori dramatici, academiciani, bărbaţi de 
Stat, etc., ctc.,.de care avusese pâte re- 
care prilej de a se plănge, dar in: contra 
cărora el n'a arătat nici o-dată vre un sen- 
timent de invidie, n'a pronunţat o singură 
vorbă de dispreţ sati de ură. Dacă un scrii- 
tor putea să'şi aplice cu dreptate versul 
cunoscut al lui Crebillon (1) : 

« Aucun fiel n'a jamais empoisonn€ ma plume, » 

acel scriitor era Alecsandri : căci el avea un 
suflet într'adăver nobil şi mărinimos; ela 
cântat numai patria, libertatea şi amorul, 

„Privind din înălţimea geniului sei tâte 
_patimele omenesc, şi lăsănd « invidia şi 

. , . E . . (1) « Discurs de recepțiune la Academia francesă » (in 
versuri). 
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ura » (1) acelora care nu erai in stare nici 

de a!l pricepe, nici de al preţul. 

In fine, cu ce pasiune fierbinte, cu ce info- 

care tiner&scă Alecsandri 'şi iubea patria! 
v 

Căt,de dragi'i erai Romănii săi, şi printre 

Romănii, nu cei mari, cei cu posiţiune, cu 

avere, cu influenţă; dar cei mici, cei umili, 

cei care cu plugul inavuţesc ţera, cei care 

cu puşca şi cu sabia aii scos-o din robie: 

țăranii, în mijlocul căror el a trăit; ostaşii, 

a căror vitejie a celebrat-o, noi Tirteă, in 

versuri ce resună falnic in memoria tutu- 

ror : « Amice, 'mi dicea el căte o-dată, eii 

» pot să mor fericit, de 6re-ce am vădut 

» realisate tte visurile tinereţei mele : uni- 

» rea, prinţul străin, independenţa, Regatul. 

“» Un singur lucru mai doresc, deşi nu sunt 

» chemat a-l privi cu ochii: e ca la bătră- 

» neţe, generaţia D-tale să vădă scumpa 

(0) « Ostaşii noştri. » — Epistolă generalului Elorescu. * 
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n6stră Romăniă incă şi mai mare, încă 
şi mai puternică, încă şi mai considerată 
decăt astăgi. O ţără care, in cinci- deci de 
ani, a făcut progresele de care ne fălim, 
nu e destinată nici a se opri, nici a merge 
indărăt. Am absoluta convicţiune că 
aspiraţiunile nâstre cele maj ambiţidse, 
cele mai îndrăzneţe se vor realisa într'o 
di, graţie patriotismului Romănilor, gra- 
ţie înţelepciune şi vitejiei Regelui, care a 
dus Şi câre va duce încă şi mai departe 

5 
tera nâstră pe calea mărirei şi a civilisa- 
țiunei. » 

O particularitate Puţin-cunoscută a ca- 
“racterului poetului era dragostea lui pentru 
-tot ce pârtă uniforma militară. Epoletele, 
penele, galânele, hainele cusute cu fir, 

“stegurile fălfăiaa in. voea' vintului şi in 
lumina sdrelut, aveai darul de a'l atrage 
şi de al fermeca. El, omul cel mai pacinic 
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din lume, el, care iarna nu eşia decăt înve- 

lit in mai multe paltâne, era in stare, „pe 

gerul cel mai mare, îndată ce audia musica 

unui regiment, de a sări de pe ieț, de a'si 
o ) - ) 3» 3 

arunca pe umeri cea d'ântăi haină ce găsea, 

şi de a umbla ore întregi alături cu soldaţii 

in mărş. "Mi aduc aminte “că într'o di, 

mergind la Legaţiune, "| întilnii ameste- 

cat întrun grup de băeţandri, şi precedEnd 

un regiment de linie care eşise din casarma 

stradei Penthitvre pentru a face o plimbare 

„militară. * Acesta se petrecea tocmai în 

momentul conflictului economic cu Fran- 

ciă ; era de neapărată necesitate să redactăm 

împreună, pentru ministerul nostru al 

Afacerilor străine, o depeşă urgentă; 

Alecsandri, electrisat de maişul căntat de 

musica regimentului, nu se îndură cu nică 

un preţ să se desparte de un înalt « tam- 
* 

bour-major ; » „ asupra cărui și potrivise



pasul, şi me rugă să me duce singur la Can- 
celarie, unde el nu se întârse decăt după 
duce ori şi măi bine, şi după ce petrecuse 
regimentul până la « Arc de triomphe ». 

După armata romănă, in ondrea căret 
poetul a scris strofe care vor trăi tot atăt 
de mult căt şi limba romănă, el admira mat 
cu deosebire armata francesă. O vă&duse pe 
cămpul de resboi in Crimea ; in Italia, la 
Palestro, la Magenta (1); o cunoscuse mai 
de aprope, şi pare-mi-se chiar că, prin acest 
contact şi prin relaţiile de prieteşug ' ce 

„ avusese cu mulți ofiţeri superiori francest, 
ceva din sinceritatea şi din lealitatea milită- 
rescă pătrunsese' natura Şi caracterul sei. 

Pe căt timp Alecsandri fu ministru al 
țerei la Paris, şi până in dioa cănd cădu 
bolnav, el'şi îndeplini cu exactitate şi cu 

(1) « Mărgăritărele, » — La Palestro; —']a Magenta. 
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consciinţă îndatoririle sale de representant 

al Romiănici, urmând in mod fârte regulat 

prăndurile şi seratele oficiale şi nelipsind 

mai nici o-dată de a asista, in fie-care mier- 

curi; la recepţiunea ministrului Afacerilor 

streine. De 6re-ce însă nu putuse să se obi- 

cinuâscă cu delicateţa cam vătămătâre a 

cuhniei francese, căreia prefera bucatele 

mai simple de la noi, el se hotărise, de 

căte-ori era poftit la vre-un prand oficial, 

a mănca mai'nainte a-casă la dinsul, apoi 

a face act de presenţă la masa miniştrilor 

sat ambasadorilor, prefăctendu-se că prăn- 

dea şi glumind într'una cu' vecinele şi cu 

vecinii sti, căror le lăuda mereii calitatea 

deosebită a cutăruia sai cutăruia fel de bu- 

cate, pe care nici că le atinsese. 

De altmintcelea, poetul nu se simţia fe- 

ricit decăt in cabinetul sei de lucru, cănd . 

„putea sta de vorbă cu vre-un prieten, fără . 
LI 
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etichetă, fără ceremonie, uitănd funcțiunile 
sale de ministru, si găsind scurte orele 
petrecute in intimitatea unor conversaţiuni 
familiare. “i placăa să vegă împrejuru'i pe 
membrii Legaţiunei, care găsea tot-d'a- 
una pe lângă dinsul primirea cea mai cor- 
dială şi cea mat afectussă, căci Alecsandri 
ținea mult la personalul seii, ce 'si'] alesese 
singur, şi de care nimeni nu s'ar fi putut 
atinge, fără voea lui. În urma înaintărei 
mele ca prim secretar, el ceru că DI. Nanu, 
care fusese trimis la Constantinopol, s 
revie la Paris, Şi cu tâte încercările tate 
de alţi competitori pentru a obţine locurile 
n6stre, fârte ambiţionate din pricina seduc- 
țiunilor Parisului, şeful nostru ne apără 
unguibus et rostro, de căte- -ori fu vorbă de 
înlocuirea nstră : « J'ai defendu de toutes 
» mes forces le personnel de la Legation, 
» "mi scria poetul din Sinaia, la6 octombrie 
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» 1886, et j'espere parvenir ă detourner de 

» lui les foudres qui le menagaient. Savez- 

» vous qu'il a te question un moment de 

» vous envoyer vous-mime ă Saint-Pe- 

» tersbourg en qualite de premier secre- 

» taire. M. Pherekyde m'a assure quil 

» s*âtait formellement oppose ă cette com- 

» binaison..... et je l'en ai remercie cor- 

» dialement..... » Si cu căte-va gile 'mai 

tărdii (23 octombrie) Alecsandri adaoga : 

« Je ne sais si vous avez personnellement 

-» des ennemis secrets, mais ce dont je peux 

» vous assurer, c'est que M. Bratiano vous 

-> a en haute estime, et qu'il m'aidera tou- 

» jours ă' les emptcher de vous faire le 

» moindre tort... ». , 

De 6re-ce Dl. Jon Brătianu, şeful Guver- 

nului precuni şi DI. M. Pherekyde, minis- 

" “trul Afacerilor streine, binevoiati ami acor- 

':da încrederea DDlor, m'am întrebat adese- 
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ori:cine cercase atunci, numai pentru a me 
vătăma, să me depărteze din Paris, unde şi 
şeful mei dorea ca să rămăn pe lăngă D”, 
N'am * putut până astădi pătrunde acea 
enigmă; tot insă ceam putut constata este că 
scrisorile lui Alecsandri sunt din tâmna 
anului 1886, şi că de la 21 julie până la 
31 august din: acelaş an, Dl. D. Sturdza 
luase interimul departamentului. de Ex- 
terne,. 

! 
Personalul Legaţiunei fu complectat, 

in 1886, prin numirea, ca ataşat, a Dlui 
Gheorghe Cretzianu : « Jesptre obtenir 
un attache de Legation, 'mi scria Alec- 
» sandri la 6 septemvrie, et jai dâja jete 
» mon devolu sur le jeune Cretziano, fils 
» de Georges Cretziano, mon ami...» 
Si într'ad&văr, autorul « Doinelor » avea 
o stimă şi o afecţiune deosebită Pentru auto- 

„Tul « Căntecului străinătăței », acel poet de



  

talent, care a celebrat «Patria si liber- 

tatea », si care a dis : 

« Fie pâinea căt de rea, 

« Tot mai binc'n ţărameal! » () 

Durerea lui Alecsandri fu vie şi adincă, 

„cand muri prea de timpurii confratele lui 

in poesic, Gheorghe Cretzianu : : « La mort 

» 

> 

» 

» 

» 

» 
» 

» 

subite de mon pauvre ami G. Cretziano 

m'a profondement affectă. C'âtait un . 

brave coeur, honntte, loyal et digne 

d'etre compte parmi les meilleurs des 

Roumains. Îl a commence par ître un 

charmant potte, etil a fini par la mis- 

sion du juge integre. Il laisse derritre 

lui bien des regrets et des enfants qui 

feront honneur ă sa memoire. Que la 

" (1) « Patrie şi libertate, » de Gheorghe Cretzeanu. Bu- 

curesci, 1879, p. 150. — Căntecul striinatăţei, 
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» terre lui soit legere! Son nom ne perira 
» pas! » (18 august 1887). 

Totă dragostea ce Alecsandri avea pentru 
părintele trecu pe capul fiului, care pârtă 
astădi cu. ondre un nume respectat, şi care 
era una din podsbele şi din speranțele 
tinerei n&stre diplomaţii, până in dioa in 
care din causa apucăturilor ciudate şi neo- 
bicinuite ale Dlui Sturdza, a fost silit să se 
retragă din servicii. | | 
„ Trăiam cu Alecsandri într'o perfectă 
comunitate de idei şi într'o potrivire de 
păreri pot dice absolută. Singurul punct 
asupra căruia nu ne am putut nici-o-dată 
înţelege a fost cestiunea bisericei romăne 
din Paris. Se scie că in 1882, in urma 
expropriațiunei imobilului din strada Ra- 
cine, in care archimandritul Josafat înfiin- 
țase o capelă romănă, Dl. Pherekyde 
cumpărase, in numele şi pe socotela Guver-



    

nului nostru, biserica Dominicanilor, din 

strada Jean de Beauvais, pentru a fi adap- 

tată cultului ortodox. Acâstă achiziţiune 

era din cele mai nemerite: capela din strada 

Racine, instalată pe deasupra unei cârciumi, 

intrun apartament ingust şi răi întreţinut, 

era o adăvtrată ruşine pentru Romănia şi 

pentru colonia romănă din Paris. Lucră- 

rile de restaurare ale noului lăcaş fuseseră 

încredinţăte Dlui Selmersheim, architect- 

inspector al monumentelor publice din 

Francia, care ne fusese recomandat de 

celebrul Viollet-le-Duc, şi care s'a achitat 

cu multă rivnă şi cu mult talent de misiu- 

nea sa. La sosirea lui Alecsandri la Paris, 

repararea bisericei era departe de a fi ter- 

minată ; el însă nu voi cu nici un preţ să 

stăruiască pentru ducerea la bun sfirşit .a 

lucrărilor începute, ci.din contra se impo- 

trivi cu. înverşunare la continuarea lor.
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Poetul căpătase o adevtrata ură de acestă 
întreprindere. Sub pretextul copilăresc că 
nu voia să se amestece in afaceri bănesci, 
nici să dea duşmanilor sti prilejul de a in- 
sinua că 'si zidise casa de la Mircesti (pe 
care” Alecsandri avea pe atunci dorinţa şi . 
intenţiunea de.a o reedifica) cu o parte din 
sumele afectate la restaurarea bisericei din 
Paris, ministrul nostru se desinteresă cu 
totul de o operă la reuşita cărei el ar fi tre- 
buit să conlucreze mai mult decăt ori-cine: : 
» Jai declare a Bucarest que si le gouver- 
» nement voulait continuer la restauration 
» de cette masure et depenser des sommes 
» folles pour un local qui ne sera jamais 
» qu'un local infect, je declinais pour ma 
» part tute participation 'ă cette folie. » 
(12 octombrie 1885).: Pretinsa « derăpă- 
nătură » a devenit astădi o biserică din 
cele mai elegante, apreţiată de toţi aceia ce 
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au sensul artistic, şi care, fără a înfăţişa 

bogăţia bisericilor ruse şi grece din Paris, 

pentru clădirea cărora s'au cheltuit miliâne, 

se presentă in condiţiunile cele mai onora- 

bile pentru bunul renume al Romăniei 

in străinătate, Ad&verul este că, in timpul 

lui Alecsandri, biserica cea mare nefiind 

terminată, slujba se făcea într'o sacristie 

cam întunecâsă si mai cu semă cam rtco- 

r6să : poetul se temea de vintul care bătea 

prin ferestrele în reparaţiune, si frica gutu- 

raiurilor "1 făcuse nedrept, şi chiar feroce, 

in privinţă unui monument..care fusese 

clasat printre monumentele istorice “ale 

Franciei. 

Ain vorbit mai sus de duşmanii sati 

mai bine dis de pretinşii duşmani ai lui 

Alecsandri, căci blăndeţea şi bunatătea lui 

nu'i permitea de a avea inimici. Exista 

însă, şi negreşit că există şi astăqi la Paris,. 
LINE SI 
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o categorie de Romăni care, neav&nd nimic 
alt-ceva de făcut, par a'şi fi dat misiunea 
de a viri nasul lor in tot ce se petrece la 
Legaţiune, criticănd, mustrănd, şi decla- 

“rănd în gura mare că lucrurile ar merge 
cu totul altfel dacă Guvernul, in loc „de a 

numi ca miniştrii plenipotenţiari pe un 

Alecsandri, pe un Jon Ghica, pe un Bălă- 

ceanu, pe un Grigore sai un Emil Ghika, 

le-ar încredința, DDlor, direcţiunea misiu- 

nilor nostre in străinătate. Din acea cate- 

gorie de aspiranţi perpetui la un post diplo- 

matic făcea parte, pe la 1886-1888, DI. X***, 

care devenise pentru Alecsandri un adăvă- | 

rat coşmar, şi care avea darul să']: plicti- 
șescă mai presus de tâte : « X”"* est venu 

*» chez moi hier, » "mi scria Alecsandri 

din Paris la xi fevruarie 1887, pe cănd 

erâm plecat in congediii la Londra : «il a 

» eu le toupet de me parler le premier des 
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» 

» 

» 

> 

» 

» 

> y 

>» 

» 

» 

racontars des journaux relativement' ă 

ses d&marches auprâs de Bratiano. Jai 

saisi cette occasion pour lui declarer que 

jetais vieux, degoute et incapable de 

comprendre ma mission ă Paris, mais 

que je ne voulais donner ma demission 

qu'ă la condition d'âtre remplace par un 

homme jeune, actif, intelligent, qui aille 

frequenter les cafes, les brasseries... 

avec MIL. les &tudiants; enfin que j'avais 

jet les yeux sur lui pour: me succeder. 

Il riait jaune pendant que je lui debitais 

cette profession de foi. A sa sortie, je lui 

ai port& le dernier coup de massue en 

lui disant : M'ai iertat? Nu me mai 

scoţi din Legaţiune? Bogdaproste! » 

„Şi într'adăver una din imputările ce Dl. 

X"** aducea lui Alecsandri era că represen- 

tantul nostru in Francia nu se punea in 

“contact mai des si mai intim cu tinerimea 
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romănă din Paris, alergănd prin cafenelele 

şi berăriile cartierului latin pentra a o su- 
raveghia mal de aprâpe si a'i evita ocasiu-:. p 5 

nile de petrecere şi de risipă. O asemenea. - 
concepţiune a rolului unui trimis extraor- 
dinar arată de ce ar fi fost capabil Dl. Nec, 
dacă aspiraţiunile sale ambiţi6se sar fi 
putut realisa! 

N'aş dori sa fiii taxat de severitate pen- 
tru tinerii romăni care urmau, sunt acum 

vre-o gece ani, cursurile Facultăţilor Şi şc6- 
lelor din Paris; constat însă cu regret că le 
|ipsea entusiasmul, şi că ei nu aveati pentru 
Alecsandri acea admiraţiune înfocată care 
este apanagiul şi privilegiul junimei. Aces- 
ta provenea in mare parte din deplorabila 
înanie, ce avem la noi de a face politică in 
bobote, înainte chiar de a fi maturi pentru 
afacerile politice. In Romănia, cand guver- 
nul e conservator, tinerimea e liberală ; iar 

205



cănd ajung liberalii la putere, ea devine 

conservatâre. Studenţii: din Paris, de pe la 

1885-1887, in loc de a admira in Alecsandri 

pe geniul poetic cel mai fermecător. al ţărei 

lor,:"i împutati ca o crimă inaltele funcțiuni 

ce el împlinia sub guvernul Dhi Ion Bră- 

tianu, şi unul din acei tineri — astadi 

încetat din viaţa — impinse lipsa de res- 

pect până a. adresa ilustrului bătrin o 

scrisdre injuri6să (care se află in posesiunea 

mea) şi din care veneraţiunea ce am pentru 

'- memoria lui Alecsandri me opreşte de a 

reproduce chiar părţile cele mai puţin agre- 

sive. Nu voi uita nici-o-dată cum ochii 

marelui poet — acei achi plini de bună- 

tate şi: de veselie — se umplură de lacri- 

mi, după ce citiseră scrisârea ce "| batjo- 

cora, 

Veselia! Ea era unul din darurile cele 

mai nepreţuite ale lui Alecsandri. Poetul 

. 
, 
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avea in sacul lui un şir nenumărat de isto- 
riGre pe câre nimeni nu le povestea mai 
bine decăt dinsul. Printre anecdotele ce ni 
le spunea căte-o-dată şi de care noi făceam 
mare haz, era istoria mimată a unui bal 
dat la ambasada turcăscă din Paris sub 
domnia lui Napoleon al Ilea. Ambasado- 
rul de pe atunci nu vorbea franţuzesce, şi 

c
p
 

pe de altă parte, ca ori-ce Ture ce se :res- 
pectă, bea la ciubucuri di şi nspte. Îndată 
ce uşierul “i anunța vre-un: învitat, 
« Excelenţa sa Domnul ministru cutare — 
» Domnul comite N*** Dâmna marchisa . 
» Z* —» Turcul, “care'şi trăgea ciubu- 
cul îndărătul unei perdeli de .catifea, să 
“repegia dinaintea musafirilor, apostro- 
fându-i-astfel : « Ah! bonsoir, Cher Col- 
lege! Bonsoir, Monstou Comte! Bonsoir, 
Madame Margutze. Comment Borlezi. Je 
VOus prie, je vous prie; aide, aide, bre! » 
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Şi imbrăncindu'i până in 'mijlocul salsne- 

lor, el se reîntorcea in pripă după “perdea, 

strigănd servitorului. sei : « Ciubul, ciu- 

buk, bre!» Acestă scenă, Alecsandri o 

juca: tocmai ca actorul cel mai perfect; 

vedeai, audiai pe usier, pe: invitaţi, pe 

ambasador, şi te găseai transportat cu patru- 

deci de ani înapoi, in bogatul palat din 
strada Laflitte, unde era atunci aşegată 
ambasada turcescă din Paris. 
„Deşi mare amator de teatru, poetul eşia 

fârte rar stra pentru a merge la vre-un 
spectacol; plăcerea lui cea-mai vie era de-a 

citi, a-casă la. dinsul, piesele lui Labiche, 
autorul sei de predilecţiuine, căteva rela- 
țiuni de călătorie, şi La France juive, de 

Drumont; „carte pe care nu înceta-deao 
lăuda. Cu tâte acestea, el se ducea bucu- 
Tos, duminica, după amiadi, la Circ sai la 
Hipodrom, căci exerciţiele equestre, sări- 
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turile, posnele şi caraghioslicurile « clozns- 

lor», "| interesait şi'] desfătaii peste măsură; 

Asemenea nu era rar să'l întîlnesci, vara, 

oprit pe « Champs Elystes » inaintea lui 

« Guignol», unde, ca Charles Nodier, poe- 

tul făcea un haz nepomenit, cănd vedea pe 

« Polichinelle » dănd cu ciomagul in 

comisar. O altă distracţiune a lui era de a 

se aşeda, într'un je, pe scara monurnenitală 

de la « Grand-Hatel » din Paris, şi de a 

asista la sosirea şi la plecarea călătorilor. 

Am avut ocasiunea de a spune aiurea (1) 

că Alecsandri a fost coprins, încă din copi- 

lărie, de pasiunea călătoriilor depărtate ; ne 

mai putând insă satisface acest gust din 

causa vîrstei şi ocupaţiunilor sale (deşi, in 

anii cei din urmă ai vieţei sale, formase 

proiectul de a cere un congediii pentru a. 

--(1) Vedi « Convorbirile », din 1 mai 1886. 
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visita Statele-Unite, şi . fusese chiar la 
Hâvre pentru a reţine o cabină pe vasul 
La Normandie (sai La Gascogne) comandat 
atunci de prietenul seti Santelli), "i plăcea 
cel: puţin să privescă pe aceia care, mai 
fericiţi decăt dinsul, porneai necontenit 
din Paris spre tâte părțile lumei. Poetul 
sta acolo ceasuri întregi, pierdut in refle- 
xiuni melancolice, urmănd cu ochii şi cu 

găndul mişcarea necontenită a călătorilor 
ce soseati şi plecati, şi părend ca măhnit de 
a nu-i putea însoţi in ţările depărtate unde 
le chemati interesele sai capriciul lor. 

In anul 1888, Alecsandri, pentru a scăpa 
de vecinătatea prietenilor săi din i impreju- 
rimile arcului Monceau, se mută din strada 

| Marillo” întrun apartament din « Avenue 
Montaigne » de unde vederea se întindea 
pe de o parte până la Basilica de la Mont- 
martre, iar pe de altă. parte pe malurile 
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Senei, pe întregul Cours-la-Reine, şi pe 
clădirile Exposiţiunei universale, care se 
înălța sub ochii poetului, in tâtă fala şi in 

tâtă strălucirea lor. EL admira mai mult 

decăt ori-cine acestă manifestaţiune măreţă 
a geniului şi a civilizaţiunei francese, şi 

dacă, din punctul de vedere naţional, 

IExposiţiunea fu pentru dinsul causa.unor 

supărări şi unor neajunsuri de care el 

fusese adinc măhnit, pot dice că cele din 
urmă glile ale vieţei sale ai fost înveselite 
prin plăcerea nesfirşită ce poetul găsia a 
privi necontenit tâte minunile adunate din 

„lumea întregă sub umbra gigantă a turnu- 
lui Eiffel. Alecsandri ar fi dorit să remănă 
in Francia până la închiderea Exposiţiunei, 
însă "i era dor de Mircesti şi de Sinaia : ca 
in toţi ani, el plecă in congediti, la august 
1889, întristat, pentru ântăta-6ră pâte, dea 
părăsi Parisul, dar, pe de altă parte, nerăb- 
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dător de a vedea ţăra, unde el se reîntorcea 

tot-d'a-una cu cea mai deplină fericire. 

Pentru cine a cunoscut mai de aprâpe pe 

Alecsandri, pentru cine a studiat chiar in 

mod superficial operile lui, acea trebuință 

de a reveni adesea « să sărute pămintul » 

Romăniei (1), acea imposibilitate de a trăi 

aiurea decăt sub umbra răcorâsă a luncei 

din Mircesti ; in fine, acea indiferență, acel 

dispreţ pentru onorurile şi folâsele de tot 

felul. ataşate Ja înalta situaţiune ce el ocupa 

in Francia — indiferenţă care'] făcea căte-o- 

dată să părăsescă postul lui in 'timp de 

cinci sati ştse luni — t6te acestea se explică 
prin unele din trăsăturile cele mai caracte- 

ristice ale frei sale. Fără a vorbi de dra- 

gostea, nemărginită ce el a'avut tot- d'a-una 

„de ţăra lui, se pâte dice de Alecsandri că el: 

(1) « Adio Moldovei, » 
ÎN Ia 3 
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a fost, mai 'nainte de tâte, un independent şi 

un contemplativ. 

— Un independent, căci, ca toţi pocţii, 

el nu s'a putut supune nici o-dată la înde- 

plinirea regulată şi neîntreruptă a unui ser- 

vicii public, cu care de altmintrelea natura 

lui nu "i ar fi permis de a se deprinde. 

Într'un fel de autobiografie, scrisă de însăşi 

măna poetului, sub formă de epistolă adre- 

sată lui Ubicini, şi care se află in posesiu- 

nea mea (1), citesc următdrele rînduri : 

« Fonctions successives : Sous le rtgne 

» du prince Stourdza, j'ai servi .pendant 

» cinq ans comme chef de bureau îâ la 

» section des pensions. J'ai longtemps ete 

» le soutien de la veuve et de lorphelin, 

» mais je me suis bien ennuye dans: mon 

» emploi. — Sous Ghika, jai €te nomm& 

(1) Începutul manuscriptului lipsesce, din nenorocire. 
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» directeur des archives de la principaute, 

» mais j'ai donne ma demission aprâs un y 

> Y an de service, 

» Grades et titres divers : Avant la nomi- 

y » nătion de Stourdza au trâne de Moldavie, 

) y jetais comisse; sous Stourdza, je devins 

» spatar, et sous Ghika, postelui/;. A quels 

» titres cela correspond-il: Je n'en sais rien. y 

» Evenements publics : Jai participe, 

» comme vous lavez vu, ă tous les mouve- 

> _y
 ments politiques et litteraires qui ont eu 

) Şy
 lieu dans un sens honntte; ma conscience - 

a 

» n'a rien ă se reprocher, 

» Fails parhiculiers : Jai  beaucoup 

> y aime; il me sera beaucoup pardonnt ». 

Aceste linii-eraă scrise de Alecsandri in 

1857: e] avea atuncă trei-deci-şi-ştse de ani, 

“xvirstă la "care, într'o ţără unde fie-care, 

după vorba lui Alexandru Lahovari, nasce 

bursier, trăesce funcţionar, şi mâre pen- 
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sionar, poetul număra numai stse ani de 
funcțiuni publice. Ori-ce piedică, ori-ce 
lanţ, chiar dacă era de aur ca misiunea 
diplomatică din Francia, opreai avintul 

„geniului lui Alecsandri; şi de aceea, cum 
arătai mai sus, el n'a produs mai nimic pe 
căt timp.a representat ţăra in străinătate, 

— Un contemplativ : el nu pricepea, nu 
gusta viaţa decăt in mijlocul "cămpiilor 
asupra.cărora privirea lui era obicinuită a 
se intinde, decăt faţă cu acei codri de ver- 
deță, cu acele isvâre, cu acei munti 
pe care'i a căntat.de atătea ori : cea mai 
mare plăcere a lui era de a rămăne dile 
întregi cufundat şi ca pierdut în contem- 
plarea unui nor ce se ridica pe orizont; 
unui şir 'de rindunele saă de cocostirci 
care şi luai sborul spre plaiuri depărtate ; 
chiar a fumului unei țigarete, care se 
respândea in spirale caprici6se. până 'n 
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tavanul cabinetelui sei de lucru din Mir- 

cesti, Numai atunci închipuirea lui 'și 

deschidea aripele; numai atunci "i venea 

din cer: 

« O zină drăgălăşă cu glasul aurit (1). » 

Puţini poeţi au călătorit şi ati vedut mai 

mult decăt Alecsandri : însă — lucru curios. 

de observat — el n'a cântat cu iubire, cu 

infocare, cu o emoţiune sinceră şi pătrun- 

dătâre decăt frumusețea şi poesia patriei 

sale. Venezia, Palerma, Bosforul, “i ai ins- 

pirat întradăvăr strofe nemuritâre; dar 

farmecul poeziilor scrise pe malurile Adria- 

ticei sau ale Bosforului provine mai mult 

din împrejurările vesele sau durerâse -in 

care ele au fost compuse decăt din descrie- - 

rea, de altmintrelea tot-d'a-una încăntătâre, 

a locurilor celebrate de Alecsandri, pe cănd 

* (1) « Pasteluri. » — Serile la Mircesti. 
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versurile scrise în Romăniă, ŞI in care poe- 
tul depinge şi cântă albăstrela cerului 
nostru, razele s6relui, mirosul florilor de 
la noi, precum şi doinele « care dic de 
dor »; obiceiurile şi strbătorile din ţeră 
(vedi in « Pasteluri » Floriile, Pascele) ; 
viaţa ţăranului romăn ( (vedi « ibid. » Plu- 
gurile, Seceritul, Cositul) ; voioşia horilor 
nGstre naţionale; uşurinţa şi sprintenia 
fetelor ; vioiciunea şi drăcia Măcăilor — l6te 
aceste versuri par a fi eşite chiar din fibrele 
cele mai intime ale inimei poporului romăn,. 
şi sunt ca icâna adeverată şi poetică a 
țerei şi a ntmului nostru. De aceea s'a dis | 
de Alecsandri că el este poetul nostru 

„__« naţional », în gradul cel mai înalt, şi pre- 
“cum a fost Virgilit la Romani. 

“S'a contestat in maj multe rînduri auten= 
ticitatea « Poeziilor populare ale Romă: 
nilor » culese şi întocmite de Alecsandri, 
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şi s'a pretins că o mare parte dintre ele s'au 

născut din imaginaţiunea fertilă şi bogată 

a poetului. Scris6rea inedită adresată de. 

Alecsandri lui Ubicini, şi despre care am 

vorbit mai sus, contine, in acestă privinţă, 

următârele destăinuri interesante : 

« Le filon de la mine une fois trouve 

» (Alecsandri a vorbit de primele sale 

bi
 încercări poetice, citănd printre poe- 

z ziile lui cele mai nemerite « Baba-Kloan- 

y ţa, Strunga, Doina, Hora,Crai-noi etc. »); 

y je pensai ă une ceuvre chere et pieuse, 

» ă la collection des potsies populaires de 

3 Ş mon pays, et dans ce but je parcourus 

-u
 * les montagnes et les plaines, me mâlant 

» aux paysans dans les foires, entrant bra- 

» vement avec eux dans les cabarets, assis- 

» tant aux horas des villages, grimpant 

» sur les sommets pour trouver des ber- 

Y » gers-troubadours, parcourant les ruines 

A 
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du château de Niamtzo, frequentant les 
monasțeres, €coutant partout les rtcits 
des contes populaires, des legendes fan- 
tastiques, etc., etc., et stenographiant â 
la hâte tout ce qui arrivait ă mon oreille. 
Au bout de trois ou quatre ans, je pos- 
sedais un gros fatras de vers alteres par 
la bouche. des chanteurs, de legendes 
tronqutes, de pitces confondues dans un 
desordre epouvantable; mais les pierres 
precieuses &taient lă sous ma maia : il ne 
S'agissait que de les polir, de les remettre 
ă leur place primitive, de les enchâsser 
Proprement pour reconstituer les ancienş 
jJoyaux poctiques de nos - ancâtres... 
C'etait pour moi une occupation pleine 
d'interât et de charme. J avais acquis 
une telle facilite d'elaboration en ce 
genre qu'il mv'est arriv€ souvent de relier 
les diverses parties d'une ballade par des
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vers de mon cru, et de retrouver plus 

tard ces mEmes vers dans la bouche de 

quelgue vieillard qui me recitait une 

legende inconnue. Vous savez que jai 

'dejă publie deux brochures de ballades 

populaires (1);'il me reste encore des 

materiaux pour deux autres brochures. 

Je 'me “reserve ce travail pour le prin- 

temps lorsque je sera: installe a Paris. 

Je me propose de reunir alors toutes les 

ballades et les autres chants populaires 

en un seul volume de luxe... » (2). 

Dar e timp, după acestă digresiune lite- 

rară, să revin la călătoriile, sat mai bine 

dis,-la pelerinagiele ce poetul făcea in fic- 

(1) « Balade adunate şi îndreptate de V. Alecsandri. 

» Iașii, Tipografia Buciumului romăn, 1852-1853, » 2 părți 

de 100, şi 104 pp. 
(2) « Poezii populare ale Rominilor adunate şi întoc- 

mite de V. Alecsandri ». Bucuresci, Tipografia lucrători- 

lor asociaţi, 1866, de 416 pp. : 

a » 
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care an la Mircesti. Îndată ce ajungea in 
Romănia, el 'mi adresa o lungă şi priete- 
nescă scris6re in care 'mi spunea cu cătă 
bucurie se mai regăsise încă o dată pe pra- 
ul casei părintesci. Public mai la vale 
căte-va din epistolele primite de la dinsul 
după fie-care sosire la Mircesti, nu numai 
pentru că ele ”] arată in tâtă sinceritatea 
unor emoţiuni şi unor simţiri care fac cea 
mai mare cinste memoriei sale, dar fiind 
că acestă corespondență « documentară », 
(cum -dic astădi F rancesii) va putea servi 
acelora ce vor avea nobila ambiţiune de a 
studia mai de aprâpe viaţa şi operile lui 
Alecsandri, cercănd a pătrunde si a 
explica unele prin alta : 

. Mircesti, 15 acut 1887. 

« Deux mots, au debotter, pour vous 
» annoncer notre arrivâe ă Mircesti. Tous 
» nos vassaux nous attendaient â la gare,



  

y 3 

» 

» 

» 

» 

3 3 
le prâtre et le notaire en tete. Saluts, 

baise- mains, etc., comme au temps de la 

ftodalit&. Cela fait du bien au sortir du 

regime republicain, ou, sous pretexte 

d'&galite, on est complitement indiflerent 

pour ses Egaux, et non moins hostile a 

ses suptrieurs. A la maison, autre recep- 

tion plus intime de la part des petites 

fillettes et des petits chiens. Quelle joie! 

Quels cris! Quels aboiements aflectueux! 

La plus grande des satisfactions est celle 

que l'on procure autour de soi. 

» Jai retrouv& mon cabinet de travail, . - 

mon bureau, mon fauteuil, comme si je 

ne les avais pas quittes depuis neuf mois. 

"Tous ces meubles avaient des voiă pour 

m'engager ă reprendre mes chers travaux 

littâraires; je leur ai promis de r&pondre 

a leur appel mysterieux. 

» Ce matip, r&veille ă cinq heures, jai 
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fait une visite ă mes arbres fruitiers, qui 
semblaient m'offrir des corbeilles - de 
pommes, de poires, etc., pour saluer 
mon retour; les fleurs, de leur câte, me 
faisaient des coquetteries dans la limpi- 
dite de la matinee, C'âtait charmant, ct, 
ma foi, je me: suis senti heureux, car j'ai 
pour principe d'âtre bon enfant avec le 
bonheur. 

» Ces impressions, qui se renouvellent 
chaque annce, â pareille &pogue, contri- 
buent puissamment ă ă donner du regain. 
âă ma santă,:..; Jeprouve un bien- &tre 
physique doubl& d'un bien-âtre moral 
que les Facultes savantes ne sauraient 
procurer, Il est vrai que je respire un âir 
embaumt, que je bois de. l'eau pure et 
fraiche... et que Jai retrouve les cigognes 
dans leurs nids, Leur vue m'a rtjoui 

“le coeur. Avouez que dans tout potte il 

Za.
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-y a un câte putril; je le reconnais moi- 

măme, et je declare que ce sont les putri- 

lites de cette nature qui 'disposent â 

ccrire parfois de jolies choses... » 

Mircesti, 18 aotit 1887. 

» Ne soyez pas surpris de mon silence. 

» Je nage dans la lumitre, je voyage 

dans le bleu, et me delecte dans cette 

delicieuse paresse napolitaine qui porte | 

le nom harmonieux de dolce far niente, 

et que les Orientaux appellent le Fze/. 

C'est un €tat physique et moral plein de 

jouissances. On rumine du bien-ttre, et 

on ne pense a rien de serieux; on touche 

agrtablement aux confins de la bâtise, 

quj est la btatitude suprâme. Aussi 

lorsque je dois prendre la plume, il me 

faut faire des efforts qui derangent mon . 

equilibre. | | 
ES
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» Avez-vous jamais examină des pois- 
sons qui se chauffent au soleil, â la sur- 
face de Peau? Quand ils doivent se 
deplacer pour une cause quelconque, 
leurs mouvements trahissent un senti- 
ment penible, mele de paresse et de 
regret. Je suis comme eux. Toutes les 
fois que je ramâne ma pensce vers un but 
determine et que je l'arrache â son vaga- 
bondage ă travers les flots de lumiere qui 
linondent, il me semble que je commets 
une mauvaise action: c'est comme si 
) abăttais une hirondelle..... 

(Mircesti) 15/27 juillet 1888. 
» Le voyage de Paris â Mircesti est une 
longue promenade â „travers une inter- 
minable succession de paysages varies 
auxquels le mouvement du train ajoute 
un charme de plus. [| s'est eftectu& dans 
les mei! 1leures conditions de 'santt, de - 
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confort, de bonne humeur et de beau 

temps. Puisse le retour nous menager les 

mâmes agrements et tout ira pour le 

mieux : je reviendrai ă Paris rajeuni de 

quelques anntes, et peut âtre parfaite- 

ment dispos pour le travail, ce cher et 

fidele compagnon de ma vie. 

„ Notre arrivee ă Mircesti a &te une vtri- 

table făre: jy ai retrouve toute ma 

famille bien portante, y compris mes 

petits chiens. Evallah! Le lendemain, â 

six heures du matin, le jardinet qui en- 

toure mon cottage avait laspect d'une 

corbeille de fleurs: les enfants souriaient 

aux premiers rayons du soleil et atten- 

daient le reveil du grand-papa ct de la 

grand'maman pour leur souhaiter la 

bienvenue. Toute la possie du coeur avait 

entonnt un chant matinal dont l'harmo- 

pie est d'une. originalitt incomparable et 
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d'un caractâre profondement attendris- 
sant. Ce sont lă des moments qui valent | 
une existence tout entitre. On se sent 
heureux dans toute lacception du mot, 
car on se depouille de toutes les miscres 
sociales pour rentrer. dans la- nature. |] 
semble. qu'on se 'mette â nu par une 
chaude journte d'âtt au bord d'une ri- 
viere qui'vous attire dans son eau rafrai- 
chissante. | 
» Lesenfants vous envahissent, la bouche 
pleine de baisers ; les petits chiens vous 
sautent aux jambes en manifestant leur 
joie humaine. On est ahuri de bonheur. 
Pendaat ce temps la lumitre devient plus 
intense ; le vert des-arbres et des gazons 
S'accentue sur. le fond bleu du 'ciel, et 
les cigognes” quittent leur nid pour 
decrire de larges spirales dans air 
attiedi. . Cela vous rise, et, grâce au 

228



  

» 

». 

» 

» 

» 

» 

> 

» 

» 

» 

» 

paysage qui vous encadre, vous vous 

croyez transplante dans quelque ile de 

VOctanie, loin de toute civilisation 

impregnte d'egoisme, et infectte de 

judaisme. i 

» Pour qui comprend la potsie de notre 

pays, tous les souvenirs de l'Occident 

s'effacent avec une rapidite phenome&- 

nale. Pour ma part, je n'ai plus la con- 

science d'avoir quitte Paris, et encore 

moins d'ttre un ministre plenipoten- 

tiaire quelconque. :En un clin d'eeil, je 

suis redevenu Phâte primitif de la 

lounka, et franchement, je ne suis nulle- 

ment fâche& du changement... » 

“Pare-mi se că Alecsandri întreg reînviein 

aceste scrisori, astfel cum el a fost in reali- 

„tate, adică un idealist in tâtă puterea 

"cuvîntului; un liric cum rar sa vEdut şi 

rar se va mai vedea la noi; un poet ferme- 
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cător, care a iubit şi a căntat_ numai ce e | 
dulce, ce e frumos, ce e senin lumina, 
sorele, munţii rEsunători, şi cerul plin de 
păseri, si pămîntul plin de flori; un suflet - 
blănd, simţitor şi delicat, un părinte plin 

„de dragoste penţru ai sti; un prieten pe 
„care'ljălesc toţi aceiă care au avut ferici- 
rea să se bucure de amiciţia lui. 
„În anul 1888, Alecsandri visită pentru 
cea de pe urmă 6ră pe Regele si pe Regi- 
na la Sinaia, unde întîlnt pe Principele de 
Galles. Moştenitorul tronului Marei Brita- 
niei rugăndu'l să scrie căte-va rînduri in 
albumul Set, poetul improviză următârele 
versuri, pe care M. S.: Regina le traduse 
in limba germană, transcriindu-le Ea În- 

. Săşi pe. aceaşi pagină a albumului regal: 

Sunt dragi înalți Sspeţi înaltului Carpat. 
EI Te a primit, ferice, cu soare” ncoronat, 
Dorind să resădescă in sufleti ii regesc 
O rază neuitată din cerul romănesc | 
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» 

V 

» 

» Le Prince, avant de partir, ma offert 

d'tcrire mon nom et le jour de ma nais- 

sance dans son album intime, et jen 

ai profite pour y improviser un qua- 

train, que la Reine a traduiten vers alle- 

mands, et copit de sa propre main sur 

la meme page... Ces vers m'ont attir€ de 

chaleureux remerciments de la part du 

prince de Galles. Puisse-t-il se souvenir 

de la Roumanie, lorsquiil sera devenu 

roi d'Angleterre et empereur des Indes.» 

(9 octombrie 1888.) 

“Tot din 1888 sunt următârele poesii, 

"una compusă la Mircesti, in august, altă 

fără dată, şi ale căror manuscripte originale 

mia fost dăruite de Alecsandri : 

t.. LA UN COCOSTIRC. 

Tu caren fapt de dimincţă 

Plutesci cu sboru ţi larg şi lin- 

Într'a pămîntului verdeză 
Ş'al cerurilor blind senin ; 
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Pribeag din plaiuri depărtate, , 
Mult fericit îmi pari şi eşti, 
Cănd fugi de acestei lumi păcate 

" ŞI sboră spre zonele ceresci! 

Ah! mult aş vrea pe a ta urmă 
Să me înalţ la cer senin, 
Lăsând a omenirei turmă, 
Zăctnd în patimi şi "n venin ! 

Pe-a tale aripi 'nălțătâre 
S'anină găndul mei voios, 
Se plimbă sufletu-mi in sâre 
Cănd lutul mei rămăne jos. 

+ 

x x 

Prin frunzele de verde smalt 
A crengilor de portocal 
Privesc pe albastrul cer înalt 

„ Trecind nori limpezi de opal, 

Un vint uşor s'a ridicat : 
Si frunzele ?n mişcarea lor 
Se pare un stol cutremurat 
De păserele verzi in sbor, 
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Iar mai departe un lanţ de plopi 
Îşi pleacă fruntea nencetat, 
Umbrind un lan întreg de snopi, 
Un lan de aur secerat, 

Şi mai departe de cămpii 
Pădurea n t6tă fala ci, 

Resună viii de armonii, 

Şi "n ple-adună brebenei, 

In luna decembrie 1888, poetul, a cărui 

sănătate nu lăsase nimic de dorit până 
atunci, se îmbolnăvi de o-dată : « Apres 

» votre depart, je suis tombe malade ('mi 

» scria Alecsandri din Paris, in decembrie 3 
y 1888, pe cănd me aflam in congediii in 

y țeră), et voilă une semaine que je garde 
“la chambre..... Cet accident m'a laiss 

» une certaine faiblesse qui m'emptche de 

3 

» sortir. Si j'Etais homme ă m'tmouvoir 
» des entrefilets de nos journaux, jaurais 

3 » attribu€ ma maladie î l'effet d'une forte 
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» emotion (1)... Mais finalement, je me 
» sens beaucoup mieux, et j'esptre sortir 
» aussi prochainement que possible ». 
„Din nenorocire, însănătoşirea nu veni. 
Alecsandri suferi mai tâtă iarna, şi pentru 
a uita durerile fisice ce începuseră a-l 
supăra, pentru a astimpăra tot de o-dată 
nelinisţea morală in care se găsea din pri- 
cina bilei, el se puse a transcrie întrun. 
album tâte poeziile compuse de dinsul cu 

„ Ocasiunea resboiului din 1877-1878. Acest 
album, frumos legat de Gruel şi Engel-: 
mann din Paris, fu oferit de poet Maiestă- 
ei Sale Regelui, şi se află astădi in biblio- 
teca Suveranului nostru. Tot de o-dată 
Alecsandri se Băndea a tipări la Paris, in 
duoe volume editate cu lux, o alegere din - 

(1) Diarele nâstre de pe atonci anunţaă mereii viit6rea demisiune sati rechemare a lui Alecsandri din postul de. ministru la Paris, 
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scrierilie sale, şi mai cu s&mă din «.Doine 

şi Lăcrimidre» din « Pasteluri» şi din - 

« Legende ». Pentru acestă lucrare, el 

"mi ceruse concursul met material, şi'mi 

desem.nase chiar tâte piesele ce urmati a 

face parte din ediţiunea proectată. Me în- 

ţelesesem, spre acest sfirşit, cu Dl. Jouaust, 

însărcinăndu'l chiar cu turnarea unor 

diferite caractere tipografice române : insă 

felurite împrejurări împiedicară executarea 

acestei dorinţi din urmă a poetului, ce aş 

fi fericit de a putea realisa, cu concursul 

binevoitor al amicilor sti din ţără. 

Precum spusei mai sus, Alecsandri, a 

cărui slăbiciune creştea din di in di, nu se 

găsi in stare de a face, in cursul congediului 

seu din anul 1880, visita obicinuită la Si- 

naia : « Apris avoir tts souffrant presque 

tout lhiver» (mi dicea poetul într'o scri- 

s6re din septemvrie 1889) « j'avais espere 
LOL 
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me remettre completement au milieu de 
L'air natal et pres de la lounca de Mircesti. 
Vaine illusion! Jai passt un mois et 
demi chez moi en constatant une aggra- 
vation dans mon €tat, et j ai dă venir ă 
Bucarest pour consulter les princes de la 
science... Je me demande s'il me sera 
possible d'aller ă Sinaia â l'&poque. du 
retour de Sa Majeste la Reine, ou bien si 
je n'agirai pas plus prudemment en me 
dirigeant directement sur Paris, aussitât 
que je sentirai une amelioration quel- 
conque..... »- 

Totuşi el nu putea să renunţe lesne la 
dorinţa ce avea de a presenta omagiurile 

„sale M.A. Lor, şi in octombrie 1889, 'mi 
scria din Bucuresci : » Le Roia ete Mis au 

» 

» 

-» courant de I'&tat de ma sante par le doc- 
teur Kalindero, et Sa Majeste a daigne 
me faire dire de ne pas me deranger pour 
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» aller ă Sinaia... Pourtant je me propose 

» de m'y rendre dans une dizaine de jours, 

» pour vingt-quatre heures. La Reine ne 

» sera, dit-on, 'de retour que vers .le 

» 15 octobre n. s.; je m'aurai donc pas le 

» bonheur de La revoir, ce qui me cha- 

» grine. » 

Bâla insă înainta repede, şi Alecsandri se 

intârse în Francia într'o stare fârte ingriji-. 

t6re. Nici arta medicilor, nici devotamentul 

nemărginit al d-nei Alecsandri, nici plă- 

cerea de a se regăsi cu copii sti, veniţi in 

grabă lângă dînsul, .nu putură să oprescă 

mersul gravei afecţiuni de care el era atins. 

Cănd poetul plecă din Paris, la 2 junie 

1890, pierdusâm cu desăvirşire speranţa de 
» v i i : Ei 

al mai revedea. 

„De atunci scrisorile lui se făcură mai 

rare : totuşi la 26 junie 1890, primii de la 

dinsul sciri mai satisfăcătâre : 
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» Nous avons eu une serie de splendides 
» journtes que jai passes au grand air 
» dans la verandah, et qui m'ont fait du 
» bien. Malheureusement le temps s'est 
» gâte et m'a repousst ă l'int&rieur de la 

»» maison. Aujourd'hui il pleut depuis 
» quatre heures du matin, et l'aversesemble 
» vouloir durer jusqu'au lendemain. Que 
» faire par une tourmente pareille? Dormir, 
» et encore dormir. L'appetit revient; mais 

» les forces se font attendre. Avant-hier, 
» jai fait ma premitre promenade dans la * 

3 y lounca. Elle ctait ravissante de verdure 

3 » dorte par le soleil, et les oiseaux chan- 
» taient â tue-tâte. » 3 

Cea din urmă scrisâre a poetului e 
datată din 3o julie 18go: « Il fait de telles 
» chaleurs dans nos contr&es que la plume 
» se refuse au travail; je ne vous ccris done 
» que quelques lignes pour affaires. Voici 
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» d'abord les deux premiers exemplaires 

» d'Ovide, Lun destin â S. M. la Reine, et 

» Vautre ă vous. Ayez la bonte de confier 

» le premier â Gruel pour le relier en 

» blanc, avec les initiales de Sa Majeste, 

z _ comme il a dejă fait dernierement pour: 

» le volume manuscrit que j'ai presente au 

» Roi... | 

» On vous a exagere Letat prospere de 

» ma sante! La verite est que ma faiblesse 

_» fait des faqons pour me quitter definiti- 

» vement, mais lappetit est revenu. Je 

» compte sur lui. 

» Ma plume &chappe â mes doigts. Je 

» m'arrâte en vous envoyant pour vous et 

» votre 'famille mille bonnes amities de 

» toute a colonie de Mircesti ». 

„ Acestă scrisâre dovedesce că, din feri- 

cire, Alecsandri 'şi a făcuţ, până în ultimul 
Ă . ti y bă - 

moment, iluzii asupra b6lei care-l .chinuia 
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de aprâpe doi ani. E sciut de toti că mârtea 
se arătă blăndă pentru dinsul, şi că poetul 
« Doinelor şi Lăcrimidrelor » se stinse 
fără mari suferinţi. în dioa de 22 august . 
(3 septemvrie 1890), plăns de țera intregă, 
şi lăsănd in inima tuturor Romănilor un 
amar şi dureros suspin. EL muri înconju- 
rat de ai sti, in scumpa lui Moldovă, pe 
acel plaiu de la Mircesti; care, după fru- 
mâsa expresiune a lui Alexandru Laho-. 
vari « numără mai puţine flori decăt florile 

_» nemurităre şi nepreţuite ale geniului 
seu (1). » 

Cu Alecsandri s'a stins steaoa cea mai | 
lumin6să a cerului nostru poetic; iar in 
dioa in care ochii lui s'au închis pentru cea 
de pe urmă Gră, a incetat de â bate una din 
inimile cele mai blănd;, cele mai simţi- 

(1) Discurs rostit la înmormintarea lui Vasile Alec- 
sandri.



  

tre, cele mai nobile ce ai insuflețit vre- 

o-dată un trup. omenesc, Nimeni nu Va 

uitat, nimeni nu'l va uita, căcă, in dome- 

niul literelor, el este incontestabil gloria 

cea mai pură, cea mai strălucită a patriei 

romăne. De aceea amiciţia nemuritoru- 

lui poet va rămănea fala vieței mele, şi 

amintirea dilelor plăcute ce am trăit cu 

„dinsul la Paris, într'o intimitate neintre- 

ruptă de cinci ani, nu se va şterge nici-o- 

dată din memoria nici din sufletul mei.





  

IV 

Printre tinerii care, pe la anul 1858-1859, 

venea regulat, in fie-care duminică, să 

asculte slujba bisericescă la Capela ro- 

mănă din strada Racine, observasem un 

licean de vre-o s&pte-spre-dece ani, cu părul 

negru si neted, cu ochii vii şi ageri, cu 

fruntea înaltă şi deschisă; el avea o înfăţi- 

- şare modestă, dar tot- de-odată virilă, şi 

purta : pe tunica lui gal6nele de sergent- 

major, care se acorda pe atunci, ca astădi 

la Saint-Cyr şi la Şc6la politecnică, ele- 

vului celui mai imieritos din fie-care divi- 
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ziune. Acel licean era Alexandru Lahovari, 
care urma, la Louis-le-Grand, clasa de 
logică, condusă de cunoscutul : filosof 

„Janet, astădi membru al Institului şi profe- 
sor onorar la Facultatea de litere din Paris. 
Succesele obţinute de Lahovari la fie-care 
împărţire de premie, precum şi inalta stimă. 

„de care el se bucura pe lângă profesorii şi 
conşcolarii sei 'mi inspiraseră pentru dinsul 
acea admiraţiune instinctivă pe care, in 
colegie, cei mai tineri o: resimt faţă cu 
camaradii lor cei mai de frunte din clasele 
superi6re,. 

Trimis in Francia pentru a! şi i face educa- 
țiiunea, el fusese pus de către părintele set 
sub' supraveghierea şi direcţiunea unui 
vechiii şi distins profesor de la liceul Louis- 
le-Grand, Dl. Barrau, care lavu pe lângă 
dinsul, ca elev, in timp de mai mulţi ani. 
Casa bătrânului profesor era din cele mai 
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severe; ea rămânea închisă la tote sgomo- 

tele, la tâtă mişcarea, la tâtă agitaţiunea de 

pe din afară : meditațiunea. şi studiul 

umpleaii singure viaţa dascălului şi a 

“elevului. DI. Barrau era un fel de jan- 

senist, de o morală aspră, intransigentă, şi 

care ducea o existenţă de chinovit. Crescut 

in acel mijloc sever, Lahovari, care de 

altmintrelea era_un lucrător harnic şi 

pasionat atăt pentru literele antice şi mo- 

derne căt şi pentru ştiinţa dreptului, luă de 

vreme obiceiuri de regularitate, de ordine, 

de cumpătare, care ai avut cea mai fericită 

inriurire asupra desvoltărei spiritului şi 

caracterului sei. El nu uită nici-o dată tot 

ce datora Diui Barrau, şi in 1889, cănd se 

găndi, la rindi'i, a trimite pe fiul sei la 

Paris, Lahovari, aducăndii-şi aminte de 

vechiul sei profesor, 'mi scria din Bucu- 

resci : « Je vous serais oblige de me decou- 
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vrir un bon professeur aussi honnâte et 
y 

» peu mondain que possible, car je ne 
» Serais pas mecontent que les principes 
» et les habitudes d'esprit de l'homme au- 
» quel je confie l'education de mon enfant 
». ne fussent pas trop impregnts de l'esprit 
» du sitele. Sil lui &tait m&me rest& quel- 
» ques vieux prjugts religicux, Jen serais 
» ravi. Je voudrais aussi savoir quelle sera 
» Linstallation demon gargon, qui, malheu- 
» reusement peut-etre, a ete eleve beaucoup 
» moins durement que nous autres.., » 
Şi într'adevtr, Lahovari fusese crescut cu 
O mare severitate. Petrecerile tinerimei, 

„chiar cele mai nevinovate, “i erau aprâpe 
“interzise : afară de distracţiunile ce el 
Băsea in frecuentarea Comediei francese 
sau a Odeonului, cănd se jucati la aceste 
teatre piese din repertoriul clasic, precum 
şi în societatea alesă a unor camaradi de 
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şc6lă, cu care a rămas in legătură până la 

sfirşitul vieţei sale, Lahovari a consacrat 

t6tă tinereţeă lui unei munci necurmate. 

Laureat al liceului şi al Facultăţei de drept 

din Paris, unde obţinu, in 1862, primul 

premiti de drept frances şi al doilea premiti 

de drept roman, el trecu doctoratul in 

1863, cu o teză asupra regimului proprie- 

tăței fonciare, (1) care avu un succes strălu- 

cit, şi reveni. în ţără cu un bagagiti literar 

şi juridic din cele mai bogate. După un. 

scurt stagii in magistratură, mai cu s&mă 

ca prim — preşedinte al tribunalului Ilfov, 

post in care dobindise imediat o autoritate 

netăgăduită, el găsi in politică adevărata 

lui vocaţiune. Romănia era atunci in aju- 

„ (1) « Du răgime de la propri&te foncitre au point de 

» vue des droits rtels qui peuvent en âtre dâtaches dans 

"» Pancien droit frangais et dans le droit actuel ». Paris, 

Zhunot, in-80, 
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nul unor evenimente de o însemnătate 
capitală : cu temperamentul sei de băr- 
bat de Stat şi de orator, Lahovari simţi 
îndată că dinsul avea un rol mare de jucat, 
şi primele lui încercări pe terenul politic 
fură adevărate fapte de măiestru. El se 
aruncase in:lupta partidelor cu tâtă. hotă- 
rirea şi cu tâtă energia ce'i dedeseră atăt 
gravitatea împrejurărilor căt şi consciinţa 
puternicului sei talent, şi 'şi făcuse dintr'o 
dată un loc de căpetenie printre fruntaşii 
partidului conservator. Pentru Lahovari 
însă politica nu era — nici n'a fost yre- 
odată — ceea ce la noi ca şi aiurea se înţe- 
lege obicinuit prin acest cuvint. A avea o 
sete nemărginită de posturi, de onoruri, de 
supremaţie;— a recurge la intrigi meschine, 
la transacţii necinstite, la tocmeli 'neruşi- 
nate pentru a se menţine cu ori-ce preț in 
capul afacerilor publice ;— a lua in oposiţie 
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angajamente cu gîndul bine hotărit de a nu 

le mai ţine o dată la guvern; — a combate, 

a critica, a înfiera tâte actele partidului po- 

trivnic, chiar atunci cănd ele sunt dictate 

“de adevăratele interese ale ţărei, şi a le găsi 

bune şi nemerite îndată ce acel partid nu 

mai este chiemat a le aduce la îndeplinire; 

— a linguşi pe Suveranul, pe căt timp El 

binevoesce aţi acorda încrederea Lui, şi 

apoi a'L ataca şiaL batjocori, după ce ai 

căzut de la putere; —:a umbla după o po- 

pularitate nesănătâsă prin concesiuni pri-: 

mejdi6se făcute voinţelor, capriţielor, pa- 

siunilor unui norod ignorant şi fanatic; 

acesta se chiamă mai pretutindinea « a face 

politică»; — acesta insă nu era politica lui, 

Alexandru Lahovari.. El 'şi formase de 

'vreme despre rolul şi despre misiunea unu 

adevărat bărbat „de Stat: o concepţiune 

ideală la care a rămas fidel cu o nestrămu- 
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tată statornicie până in dioa in care mârtea 

— o mârte crudă şi nemil6să — a închis 

ochii lui. Bine convins ca o ţără ca a nâstră, 

care fusese apăsată timp îndelungat sub 

opresiunea jugului strtin, şi care abia in- 

trase in marea familie a Statelor neatîrnate 

ale Europei, nu 'şi pâte însuşi, decăt înce- 
tul cu încetul, in mod treptat şi progresiv, 

instituţiunile politice, civile, economice pe 

care cele L'alte naţiuni le-ai dobindit după 
mai multe veacuri de frămintări şi de 

luptă; pătruns de idea că civilizaţiunea nu 
este un product instantaneti, ci resultatul 

încercărilor, silințelor, muncei neîntrerupte 

a unui lung şir de generaţiuni, şi că prin- 
cipiile cele mai bune, ideile cele mai gene- 
r6se nu pot „deveni baza constituţiunei 

politice a unui Stat decăt numai atunci 
cănd acele idei se potrivesc cu tradiţiu- 
nile, cu moravurile, cu trebuinţele şi cu 
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temperamentul poporului, Lahovari sa 

arătat tot d'a-una partizanul şi apărătorul 

cel mai înfocat al principiilor de ordine şi 

de stabilitate indispensabile mai cu semă 

într'o ţără tintră ca Romănia. El era un 

conservator, in tâtă. puterea cuvintului, 

adică un adversar neîmpăcat nu al proge- 

sului, ci al utopiilor, nu al libertăţei, cial 

exceselor de tot felul ce se comit in numele 

ci. Lahovari găsea cu drept cuvint că, sub 

influenţa bărbaţilor care făcuseră la noi 

mişcarea de la 1848, şi care erai de altmin- 

trelea patrioți sinceri, însufleţiţi de cele 

mai bune intenţiuni şi de pornirile cele * 

mai nobile şi cele mai generâse, dar care 

din nenorocire visaseră şi voiseră să reali- 

zeze pentru ţăra lor o organizare politică şi 

„o constituţiune incompatibile cu starea de 

cultură in care ea se afla pe atunci, cu situa- 

“-ţiunea ei geografică, cu rolul ce era chie- 

, 
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mată a juca in Orient, Românii se hrăni- 
seră prea “mult timp de vorbe gâle şi 

deşerte, şi că venise vremea de a se gu- 

verna Statul romăn cu alte principii şi cu 

alte idei decăt acelea care domnia in fra- 

„ seologia copilărescă ageneraţiunei din 1848 

şi a urmaşilor ei. 

A vorbi mereu de libertate, fără a Â. 

„liberal; a refuza titlul de servitori devotați 
ai patriei acelora care nu ai neincetat in 

„gură dragostea de ţără şi jertfele făcute 

„pentru dinsa; a trata de « ciocoi », şi de 

« fanariot» pe ori-cine nu este infeudat 

- .pretinşilor liberali: care în Parlament, in 

presă, in adunările. publice nu invoc, | 

„nu admir decăt numele şi faptele sacro- 

“sfinte ale Diui Dimitrie A, Sturdza ; a 

„avea pretenţiuriea, cel. puţin bizară, de a 
„împărţi pe Romăni .in duce categorii. : 

„unii, nedemni de titlul de patrioți, fiind că 
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aparţin claselor dirigente, iar” cei lalti, 

adică partizanii principiilor şi ideilor aşa 

gise liberale, singuri destoinici, singuri 

capabili de a conduce afacerile publice: 

acâsta este la noi un sistem politic pe care 

Alexandru Lahovari, dinpreună cu toţi 

bărbaţii culți din generațiunea lui, '] com- 

bătea cu cea mâi cumplită înverşunare. 

EL era dintr'o altă şeâlă : el primise o 

instrucţiune solidă, care'l ferise de vreme 

de asemenea declamaţiuni zadarnice şi . 

primejdidse : seriositatea, priceperea înţe- 

leptă a adevăratelor interese ale ţărei, pre- 

vederea, prudenţa, tactul, erai calităţile 

lui predominante. De aceea, el n'a fost nici- 

odată popular; de aceea, căt a trait, el sa 

vădut expus la criticele şi chiar la ostili- 

tatea tuturor acelora care nu puteai săi 

ierte superioritatea lui; şi care, cu tâte căi 

recunosceati merite incontestabile, ai. cer- 
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cat tot-d'a-una al micşora şi al nimici. 
Şi ceea ce dovedesce căt de meschină, căt 
de miscrabilă este la noi acea politică, 
făcută numai de ură, de invidie şi de pa- 
siune, care orbesce pe cei mai buni şi. 
pe cei mai inţelepţi, este faptul că, îndată 

„cea murit Lahovari, tâte criticele, tâte ata- 
curile îndreptate împotriva lui at înce- 
tat de o-dată pentru a se preschimba, chiar 
din partea adversarilor sci, întrun concert 
unanim de. laude şi de regrete. Numai 
atunci s'a putut constata ce rol considerabil 
el jucase in istoria politică şi parlamentară 
a Lomănici; numai atunci figura lui 
măreţă a apărut in tâtă gloria şi in tâtă 
fala ci; fie-care a adus un omagii meritat, 
a plătit un tribut pios aceluj bărbat ilus- 
tru, care, in timp de trei-deci de ani, nu 
încetase o singură gi de a apăra cu energie 
şi cu demnitate interesele tărei 'sale; care, 
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la putere, dedese exemplul desinteresărei 

celei mai secrupul6se, şi care aruncase pe 

baroul și pe tribuna romănă o strălucire 

incomparabilă. Da, Lahovari a fost un bun, 

un mare patriot, căci in tote actele - vieței 

sale publice el n'a fost condus decăt de . 

dorinţa şi de voinţă neclintită de a fi un 

servitor vrednic şi zelos al patriei sale, pe 

care o iubia cu înfocare. la căderea guver- 

nului Dhi Ion Brătianu, când, după juni- 

miştii, ai ajuns la putere conservatorii, 

diarele francese, răi informate şi răi inspi- 

rate, afirmaseră că venirea lui Lahovari 

in capul departamentului nostru al Aface- 

rilor streine era un eveniment fârte insem- 

nat, chiemat să schimbe orientarea politică 

a României, de 6re ce noul ministru avea 

simpatii vădite pentru Rusia şi Francia. 

Aceia care răspăndeaii cu precugetare ase- 

) îi - UA 

_menea sgomote cunosceaii reci pe Laho- 

1 
. 
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vari. El nu era nici Frances, nici Rus, ci 
numai Romăn. Acesta o sclă, şi o pot 
afirma mai bine decăt ori- -cine, căci tocmai 
atunci am scris, după sfaturile şi sub inspi-. 
rațiunea lui, broşura intitulată « La ques- 
» 

» 

» 

» 

z 

» 

» 

» 

» 

» 

> 

tion dynastique en Roumanie, par un 
paysan du Danube » (1). —« Certes, nous 
ne tenons pas ă passer pour ce que nous 
ne sommes pas, — "mi scria la acea epocă 
Lahovari — c'est-ă-dire pour des adver- 
saires et des ennemis de la France. Mais 
de lă ă ctre pris pour des stides et des 
agents d'une autre politique, il y a une 
grande difference. Vous savez quelle est 
la petite coterie qui a interât ă nous 
representer comme tels... Les journa- 
listes et les hommes _Politiques francais 
sont trop enclins â juger histoire des 

(1) Paris, Achille Hemann, 1889, in-8o, 
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„A 
3 » pays ctrangers d'apr&s celle de leur pro- 

» pre pays, et croient .naivement que nous 

» avons ici des Bonapartes, des Orleans, 

» 'et mâme des Bourbons en disponibilite, 

» dâtrânts par un usurpateur &tranger... » 

Regret că motive de discreţiune, lesne 

de înţeles, precum şi dorinţa ce am dea me- 

naja ori-ce susceptibilitate nu'mi permit de 

a cita în întregul ci acestă scrisăre, care face 

cea mai mare ondre sensului politic şi 

“patriotismului luminat al lui Alexandru 

Lahovari. De altmintrelea, in tâte împre- 

jurările, in tâte ocasiunile grave şi critice, 

in cestiunea națională, în cestiunea mace- 

doniană, in afacerea Zappa, cu: prilejul 

tractateloi de comerciti încheiate cu Statele 

străine, el a avut tot-d'a-una in vedere 

„drepturile, demnitatea şi folosul Romăniei; 

el n'a luat cu nesocotință angajamente 

pe care scia că nu le va putea ţine; na 
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primit din partea nici unui guvern note 
umilităre ; nu s'a pus in neplăcuta situa-" 
țiune de a face scuze in drepta şi in stânga; 
nu s'a lăudat cu pretinsele succese obţi- 
nute de agenţii sei in străinătate ; na stri- 
gat nici-o-dată : Trăiască Sultanul şi Tur- 
cia », găsind mai nemerit de a dice : 
« Trăiască Romănia şi Regele Carol I! ». 
Nu cred de prisos de a aminti in deosebi 
cu ce prudenţă şi cu ce tact Lahovari, in 
cei din urmă ani ai vieţei sale, a lucrat in 
cestiunea macedoniană, cum s'a ferit de a 
cere prea mult, de frică de a nu obţine 
mai nimic, şi căt a reuşit să obţie prin 
politica lui cumpătată, pe care n'a trămbi- 
țat:o nici-odată, cu care nu s'a falit nicăiri, 
judecând cu drept cuvint că in asemenea 
materii tăcerea şi modestia sunt semnele 
adevărate ale patriotismului, 

In ceea ce privesce conducerea afacerilor 
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interidre, Lahovari, ca ministru al justiţiei, 

a luat, cu ocasiunea reformei Codului 

penal şi Codului de instrucţiune crimi- 

nală, măsuri înțelepte şi prevăzătăre, des- 

tinate pe de o parte a asigura mai bine 

securitatea Persânei Suveranului şi a 

Familiei Sale, libertatea alegătorilor şi a 

particularilor, respectul datorit autorităței 

publice şi depozitarilor ei ; iar, pe de altă 

parte, a reprima in mod mai aspru decăt 

prin trecut unele crime şi delicte care, din 

causa disposițiunilor incomplecte sati prea 

blănde ale vechiului Cod penal din 1864, 

se bucura până atunci la noi de o impuni- 

tate aprâpe absolută. De asemenea, din- 

sul s'a silit tot-d'a-una, prin numirile ce a 

făcut. in magistratură, de a îmbunătăţi 

personalul tribunalelor şi curților nâstre 

şi de a ridica astfel autoritatea şi presti- 

giul lor. Nu pot'uita că, cu puţine săptă- 
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„mini înainte de a-muri, Lahovari, venit 
de la Paris la Bruxelles 'ca să me vadă şi 
să petrecă căte-va dile cu mine, 'mi vorbi 

-Ccu amănuntul, in cursul unei lungi con- 
versaţiuni asupra situațiunei politice din 
țără, de tot ce el încercase să facă in acest. 
sens.; de luptele ce susţinuse, chiar in con- 
tra unor colegi ai sei, pentru a nu se admite 
in sinul magistraturei nâstre decăt func- 
ționari de o probitate şi de o val6re netăgă- 
duite, adăogănd că t6tă munca ce Şi dedese 
in acestă privinţă nu fusese zădarnică, 
că spera că după mârtea lui, nu'i se va 
refuza dreptate nici din acest punct de 
vedere. Pare că el avea presimţirea viitârei 
sale î încetări din : viaţă, şi că voia, aruncănd 

| astfel o ultimă privire asupra faptelor săvir- 
şite de dinsul, aşi dai însuşi mărturie că' şi. 
împlinise to tot-d'a-una cu consciinţă datoria!



  

  

+ 

Am încercat până acum dea arăta cea 

fost omul politic ; e timp de a vorbi şi de 

minunata putere -oratorie cu care natura 

inizestrase pe Lahovari. Culegerea discur- 

surilor rostite de dinsul atăt la Cameră 

căt şi la Senat, de la 1866 înc6ce, ar fi un 

mare serviciă adus istoriei şi literaturei 

romăne. Lectura lor ar oferi tuturor ace- 

lora care sunt doritori de a urma desvol- 

tarea politică a Romăniei sub domnia lui 

Carol | nu numai un interes capital, dar şi 

o plăcere nemărginită, căci mai tot-d'a-una 

forma, la Lahovari, ca şi la Carp, ca şi la 

Maiorescu, este la înălțimea inspiraţiunei. 

„Cea. ce deosebesce însă elocența lui 

„Lahovari, cea ce'i dă un caracter propriii 

Şi personal, este vehemenţa, fierbinţela, 

. pasiunea înflăcărată pe care el le răspăndea, 

ca un fel de lavă argătâre,: în: cele mai. 

„scurte improvizări ale sale. La conciziunea, 

ce 
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la limpegimea, la forţa de argumentare a 
unui Petre Carp ; la ordonanța savantă, la 
lărgimea magistrală, la puritatea fermecă- 
târe a unui Titu Maiorescu; la preciziu- 
nea, la eleganța, la logica ncîmpăcată a 
unui T. Jonescu, Lahovari adăoga falni- 
cile avinturi ale talentului oratorii celui 
mai călduros şi celui mai înfocat care a 
aprins vre-odată inima şi buzele unui bar- 
bat de Stat român. Mi s'a spus— căci n'am 

„avut adesea fericirea de a'l audi vorbind 
in public — că une-ori exordul, la Laho- 
vari, părea cam anevoios şi cam nedumerit, 
ceea ce se explică Brin faptul că el lua 
rare-ori note şi improviza mai tot-d'a- 
una: de acolo 6re-care nehotărire în pri- 
vința întocmirei şi chiar a formei discur- 
sului sei ; dar că o-dată ce învinsese aceste 
prime esitări, o-dată ce intrase in adincul 
subiectului, dinsul regăsea imediat tâtă vi- 
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g6rea unei dialectici puternice si tâte resur- 

sele unei măiestrii desăvirşite. Atunci (rasa 

devenia plină, largă, armonisă; periodele 

se :succedai, măreţe şi imbelşugate ; iar 

spiritele răpite, inimile adinc mişcate urmati 

cu uimire pe marele orator, a.cărui voce 

vibra, cu o incomparabilă putere, în mij- 

locul tăcerei şi admiraţiunei generale. Cănd 

discuţiunea se anima, cănd apostrofele şi 

întreruperile curmai firul discursului seu, 

Lahovari, departe de a se turbura, scia să 

profite de aceste incidente pentru a lărgi 

desbaterile şi pentru â răspunde cu aprin- 

dere, căte-odată cu violenţă, Îa atacurile 

îndreptate în contra lui. Nimeni nu avea 

replica mai vie, mai repede nici mai neme- 

rită- decăt dinsul, nimeni nu întrebuința 

* mai bine ironia, şi vai de acela care se expu- 

nea- la vre-o ripostă neplăcută din parte-i. 

Adversar implacabil, el lovia fără milă in 
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„-contragicătorii sei, şi cu o frasă, cu un 
cuvint, cu un gest îi reducea la neputinţă. 
De altmintrelea, cea ce dă discursurilor 
lui Lahovari o val6re intrinsecă nepreţuită, 
este, pe lângă frumuseţea formei, tot-q'a- 
una remarcabilă, fondul ideilor generale — 

 ilosofice, istorice, politice — ce se găsesc 
cu belşug in cea mai neînsemnată cuvin- . 
tare a lui, şi pe care el le datora instrue- 
-ţiunei solide de care se folosise la Paris. 
„Cu Lahovari desbaterile parlamentare luai 
tot-d'a-una o înălțime neobicinuită; tâtă 
frascologia întrebuințată cu complezenţă de 
unii din oratorii noştri politici : frica lui 
Dumnegei, respectul datorit bătrinilor, 

-luptele de la 1848, jertfele făcute pentru 
desvoltarea şi propăşirea. ţărei, tâte clişeu- 

-rile scumpe Dlui Sturdza, dispăreaă de-o 
„dată ca prin maghie ; simţiai că erai față 
cu o inteligență superidră, cu un bărbat 
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deprins a trata in mod serios, practic şi 

măreț cestiunile cele mai delicate ale politi- 
cei externe şi interne a Romăniet. Cu acestă 
ocasiune ar fi bine că, o-dată pentru 

tot-d'a-una, să ne explicăm şi să ne înţe- 

legem asupra val6rei acelor jertfe imense 

ce DD. liberalii de astădi pretind că | 

ai făcut pentru ţără. Mai toţi bărbaţii care 

-aă luat parte la mişcarea nâstră din 1848 ati 

“dispărut unul după altul; s'a dus, rind 

pe rind, Constantin Cretzulescu, Eliade, 

Tell, Rosetti, Jon şi D. Brătianu, fraţii 

Goleştii; cea mai mare parte din aceşti 

Romăni de căpetenie eraii in drept de a 

vorbi de jertfele lor pentru Romănia, căci 

că 'şi pusescră viaţa in primejdie şi suferi- 

seră chiar: exilul pentru izbînda aspiraţiu-" 

nilor şi ideilor lor; pe de altă parte, unii 
„dintre „dinşii, ca veneraţii şi neuitaţii 

Nicolae, Ştefan, Alexandru şi Radu Go- 
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lescu, sacrificaseră, cu o nobilă mări- 

nimic, _tâta averea lor personală, destul 
de. considerabilă, pentru realizarea idea- 

lului lor politic. Ei aă murit săraci, lăsănd 
în tâte inimile romăne suvenirul: abnega-, 
ţiunei şi desinteresărei lor. Dar cănd vedem 
astădi pe aşa dişii patrioţi noştri, care 
nu aă decăt cuvintul de « jertfă », in gură, 
folosindu- -se de averi însemnate, cumpă- 
'rănd moşii care sunt adevărate domenie Şi 
Clădind case care sunt adevărate palaturi ; 

cănd tot de -odată DD'* se îngraşă cu sine- 
Curi şi cu preşidenții de consilie de admi- 
nistrațiune, din care scot sute de mii de 
franci pe an, nu suntem 6re in drept de a 

- ne întreba unde sunt sacrificiele invocate 

„mereii de DD", şi, comparănd presentul 
“cu trecutul, de a ne dice că aceia, numai 
“puteai vorbi de jertfe « care jertfiseră i in ade- 
„Ver pe altarul patriei libertatea şi starea lor? 
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7 

Printre discursurile sale, Lahovari punea 

mai presus de tâte cele rostite in cestiunea 

Dunărei şi cu ocasiunea discuţiunei con- 

"venţiunei consulare cu Germania. Acâsta 

rezultă dintr'o notiță biografică întocmită 

de el însuşi, după cererea mea, şi care face 

parte dintro sctisre cemi adresa la 

nalt 1889 : : « Mes deux grands succes 

3
 S dans lopposition ont €te linterpellation 

» sur la question du Danube, ou' nous 

» forgâmes le Gouvernement â reculer, et 

.
%
 

. Yy
 l'affaire de la convention consulaire avec 

112
 I Allemagne que ]. Bratiano: dut retirer 

v y devant lagitation que nous provoquâmes 

“
3
 et lindignation que je contribuai ă sou- 

» lever... Je ne regrette rien de ce que j'ai. 

o
 y fait, car j'ai rendu â mon pays deux 

» services signalâs,.. » 
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Am gis, la începutul scrierei de faţă, că 
nu intră in vederile mele de a face politică, 
nici de a judeca, din punctul de vedere 
politic, faptele bărbaţilor ilustri căror e 
consacrat acest volum. "Totuşi nu imi s'a 
părut cu putinţă de a vorbi de relaţiunile 
personale ce am avut cu Alexandru Laho- 
vari, nici d'al evoca in intimitatea lui, cu 

apucăturile, cu deprinderile, cu gusturile 
care "i erati familiare, înainte de a aduce 

bărbatului de Stat şi oratorului un slab, - 

dar sincer, omagiti de adincă admiraţiune, 

Am cercat să arăt până acum, fără exage- 

rare, fără iperbolă, cu o. întregă nepăr- 
tinire, ce a fost omul public; me voi ocupa 
de aci înainte numai de omul privat, care e 
mai puţin cnnoscut, şi care merită de a fi: 

studiat mai de aprâpe. 

Din dioai in care am. intrat în tdaţiune 
cu Lahovari şi până la mârtea lui, el n'a 
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încetat de aâ'mi da dovedi preţidse de o 

amiciţie la care ţineam cu atăt mai mult 

cu căt el nu se lega lesne, căci, afară de 

căți-va” bărbaţi politici din generaţiunea 

lui: precum şi de membrii familiei sale, 

numărul prietenilor lui intimi a fost tot-d'a- 

una fârte restrins. La întârcerea mea in 

țără, fusesem primit cu cea mai cordială 

simpatie de către răposatul Nicolae Laho- 

vari, acel tată de familie de'o bunătate 

rară, şi pe căt de bun, pe atăt de fericit, 

de 6re-ce el putea cu drept cuvint să se 

măndrescă de meritul şi de talentele fiilor 

sei, pe carei iubia cu o dragoste hemăr- 

ginită. Ne adunam mai în tâte dilele, iine- 

ori in salonul cel' mare al casei Lahovari, 

care avea darul de a me uimi, pe mine, 

noi venit din Paris, şi deprins cu strim- 

t6rea apărtamentelor francese, mai adesea 

la Alexandru -saii la fratele seii Ion, care 
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locuiaii amindoi in casa părintâscă. Petre- 
cerile nâstre de predilecţiune eraă con- 
versaţiunea, lectura, recitarea. Luaserăm 
obiceiul de a citi, unul după altul, căte- 
va pagine alese dintre operile vre-unui 
mare scriitor, frances sati romăn, d€ la 
Chăteaubriand până la. Labiche, de la: 
Merimete până la About; dela Renan până la 
Octave Feuillet, căci Alexandru Laho: 
vari era eclectic” in literatură, şi gusta: 
de-o potrivă cărţile seriâse şi cele mai 
vesele, cu condiţie însă că aceste din urmă: 
să fie scrise cu spirit şi talent. EL avea o 
memorie extraordinară, şi scia .pe din 
afară o mulţime de versuri din Cor- 
nâille, Racine, Lamartine, Iugo, Mus- 
set, .etc., pe carele recita, umblănd cu 
paşi mari prin oda, şi  oprindii-se 

„din cănd in cănd pentru a privi o fru- 
m6să gravură după tabloul lui Cabane! : 
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« Nascerea lui Venus », care decora salonul 

seu. N | o 

Cănd venia rindul mei de a lua cuvin- 

tul, nu lipsiam mai nici-odată de a de-i 

clama î« Tristeţa lui Olympio »; acestă” 

poezie minunată a lui Victor Hugo încănta 

mai cu stmă pe Lahovari : ela tradus-o, 

nu fără talent, în versuri romăne care at 

fost publicate, dacă nu me înşel, in Con- 

vorbirile literare, şi reproduse, după mârtea: 

lui, într'un numer al giarului Timpul. 

O altă piesă pe care Lahovari o asculta 

sati o recita cu plăcere, era «| estâmentul », 

lui Murger : | .. 

. + . . , . 
« Commeil allait mourir, et comme il le savait, 

».Pour se mettre en mesure, il fit ă son chevet 
« Mander un antique notaire..... »: 

Fondul de melancolie care domnesce 

in acest mic poem, filosofia si verva amară. 
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puse de poet în gura muribundului aveau. 
darul de a'] mişca cu desăvirşire, , 

. Printre scriitorii noştri, Alecsandri. era 
autorul favorit al lui Lahovari, care scia pe: 
din afară tâte « Doinele şi - Lăcrimioa- 
rele » şi avea o admiraţiune adincă pen- 
tru marele nostru poet naţional. In fru- 
m6sa cuvîntare ce ţinu la înmormântarea. 
lui Alecsandri, Lahovari caracteriză cu 
un sens critic remarcabil şi cu o fericită. 
alegere de expresiuni opera întregă a ilus- 
trului bard romăn : « Alţii: pâte au avut 
» cugetări mai adinci, limbă mai preten- 
» ţi6să, prozodie mai prelucrată. Dar cea- 
» ce nimenea n'a avut şi nu va avea, este 
» acea frasă poetică, limpede şi curgttâre 
» ca un izvor dintr'o stăncă a Carpaţilor, 
» mlădi6să, nechinuită,. şi ferită mai cu 
» semă de ori-ce cuvinte şi: forme străine 
». geniului curat al limbei romănesci, Şi 
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pentru ce acesta? Afară de-darul naturei,: 

el a avut un minunat învăţător : acel 

invăţător este chiar poporul romăn ale 

cărui căntece, ale cărui doine le a 

cules... Putem dice că in Alecsandri 

găsim întruparea poporului nostru in 

secolul acesta. Cu destinele ţărei se ridică 

şi glasul poetului naţional;:cu căntecele 

poporului; cu legendele lui, cu « AMio- 

-rița »;cu « Mări6ra Floridra » el'legănă, 

ca să dic aşa, copilăria: nâstră; cu «Doi- 

nele » si « Lăcrimioarele », el căntă plă- 

cerile: şi durerile 'amorurilor trecttâre 

din acestă viaţă. Dar tîntrul a perit, 

omul matur Va înlocuit; at venit grijele 

vieţei şi nobilele preocupări ale patrio- 

tismului, Atunci Alecsandri ridică gla- 

sul:la înalțimea nouei nâstre vieţi şi 

nouilor nâstre destinuri... » 

Pe lângă Alecsandri, Lahovari admira, 
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in literatura n6stră, pe Eliad — pe Eliadul 
« Suvenirului » ; 

Dioa se duce, ş'altele vin, 
Şi fără urmă se strecor tâte, 
Dar să te ştergă nimic nu pâte 
Vis al iubire, dintr'al mei sin! 

De căte-ori nu lam audit recitănd aceste 
versuri fermecăt&re, care, de şi traduse din 
Lamartine, ati tot avintul şi tâţă graţia 
unei însuflări originale, şi pe care Lahovari 
le găsia cu drept cuvint tot aşa de frumâse 
ca şi însăşi celebra inspiraţie a. marelui 
poet frances. ! 

 Insist asupra acestor porniră literare ale 
«lui. Alexandru Lahovari pentru că ele 
arată nu numai înalta cultură intelectuală 
a spiritului seti, dar şi puritatea unui gust 
care nici-odată nu era greşit. Hrănit cu tot 
ce e mai sănătos, mai delicat, mai perfect 
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ini operile autorilor antici şi moderni, el a 

fost un adevărat clasic, un inimic decla- 

rât şi neimpăcat al tuturor inovaţiunilor, âl 

tuturor ciudățeniilor care, in materie” de 

limbă, de prozodie, de ritm, de versifica- 

țiune,s'ati manifestat de vre-o duoe-deci de 

ani înc6ce in Francia. | 

Lahovari preţuia, in arte, simplicitatea, 

regularitatea, înălţimea idealului, perfec- 

- țiunea formei. Tot ce se depărta, saii ca 

„concepţiune, sai ca execuţiune, de legile 

fixe şi nestrămutate ale adevărului şi ale 

frumosului găsia in el un censor aspru 

şi grei de învoit. 'Mi aduc aminte că 

într'o stră, la Comedia francesă, pe cănd 

se juca Ruy-Blas, Lahovari, de şi sedus 

“de frumuseţa şi de măreţia versurilor, nu 

incetă de a critica puerilitatea şi slăbiciunea 

acţiunei şi a intrigei imaginate de Victor 

Hugo. De altmintrelea, întimplările şi amo- 
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rurile fantastice ale acelui lacheii, devenit: 
prim mifistru, şi chiemat la guvernul Spa: 
nici, r&sturnat tâte ideile lui asupra âpti- 
tudinilor şi capacităţilor necesare unui 
bărbat de Stat. | 

- Aceleaşi calități de măsură, de pondera: 
țiune, de cumpătare sănătâsă Lahovari le 
aducea la baroi. Cu ştiinţa juridică ce 
dobindise, cu puterea oratorie care'I carac- 
teriza, cu consideraţiunea de care se bucura 
in magistratură, el ar fi putut să'şi facă o 
avere însemnată in exerciţiul profesiunei 
sale de advocat. Totuşi scrupulositatea pâte 
excesivă cu care alegea procesele a' căror: 
apărare 'i era oferită ; obiceiul ce luase de 
a respinge în mod sistematic tâte pricinele 
care nu'i păreaii drepte, nici demne de 
talentul sei ; aversiunea lui fir&scă pentru 
intrigile de pretoriii; indiferența ce arăta 
cănd era voiba de atrage şi de a reține 
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clientela, nu “i ai permis de a se înavuțţi, 

ca cei mai mulţi din advocaţii celebri de la 

noi. S'a dis fâră temeiui de Lahovari căi - 

plăcea să chivernisescă pe ai sei; de şi 

dragostea cu care el iubia pe. membrii 

familiei sale era din cele mai mari, se pâte 

afirma că ea nu la împins, in nici o împre- 

jurare, la pretinsele acte de nepotism carei 

ai fost reproşate de atătea-ori pe nedrept. 

Din potrivă, el se feria de a'şi da chiar apa- 

renţăcă favoriza pe vre-unul din ai sei. După 

multe ezitări, cu scrupule carei fac onsre, 

el se hotări a numi pe fratele sei ministru 

plenipotenţiar la Paris, unde nimeni na 

„lăsat suvenire mai bune nici n'a ştiut să 

indeplintscă cu mai multă rîvnă şi dibăcie 

înalta misiune cei fusese încredinţată. Opo- 

siţia nu înceta de a striga, petâtetonurile,că 

dinastia Lahovărescă se întindea, ca o reţea, 

pe ţăra întregă,!'la Curtea de Casaţie, la 
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Curtea de compturi, in capul Departamen- 

telor ministeriale, in Legaţiunile nâstre 
din străinătate, etc., etc, Nu era vina lui 
Lahovari dacă rudele :lui cele mai de 
aprâpe erai — şi din fericire sunt încă şi. 
astădi — unele din personalităţile cele mai 
distinse, cele mai marcante ale Romăniei, 

Nu favârea, nici ocrotirea puternică a lui 

Alexandru Lahovari, ci numai meritul lor, 
le a chiemat a ocupa înaltele situaţiuni in 
care aii adus şi aduc dilnic ţărei serviciele 
cele mai însemnate. 

O altă legendă care s'a format imprejurul 
numelui lui Alexandru Lahovari este pre- 

tinsa lui măndrie. De căte-ori n'am audit - 
chiar pe unii din aceia care'l stimati, şi 
care nu vorbiai de dinsul decăt cu consi- 
deraţiune şi 'cu respect, reproşăndii-i 6re- 
care trufie şi o îngâmfare menită a'i aliena 
multe simpatii. Pâte ca la prima înfăţişare, 
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prin însăşi structura lui corporală, prin 

apucăturile sale firesci, prin obiceiul ce 

luase, încă din tinereţe, de a purta fruntea 

ridicată in sus; prin maniera sa particulară 

de a:se mişca, de a vorbi, de a discuta, 

pâte, dic, că Lahovari da une-ori prilej 

unor asemenea apreţiări r&ă-voitâre; dar 

era destul să'] cunâscă cineva mai de aprâpe 

pentru a constata repede căt de înşelătâre 

erai acele aparenţe. Lahovari avea — lucru 

de necredut, însă absolut autentic — un 

fond de timiditate naturală pe care cu multă 

greutate el reuşise a o stăpini; iar, pe de 

altă parte, el era de o distracţiune nespusă. 

Acestă distracţiune nu mergea până a'! făce, 

ca Menalcul lui Labruyăre, să r&spunqă : 

« Da, domnisâră , magistraţilor cu care 

se întreținea (1); dar i se întimpla adesea 

_- (1) «]l se trouve avecun magistrat; cet homme, grave 

» par son caractere, vencrable par son âge ct par sa 
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lui Lahovari, a cărui minte era mereti in 

mişcare, şi care nu acorda tot-d'a-una o 
mare băgare de stmă celor ce se diceati sati 

se petrecea dinaintea lui, de a cugeta şi 
de a vorbi tot 'de-odată, lucrul: de care 

vorbia fiind cu totul diferit de acela la 
care el se găndia: "de acolo, quiproqouri, 

greşeli nevrute, uitări de a înapoia un 
salut ori o politeţă, carei erai imputate ca 
semeţie şi fumuri din parte'i. De altmintre- 

lea, el era de firea lui fârte rezervat, puţin 

expansibil cu indiferenți şi cu străinii, ceea 
ce întro ţără ca a nâstră, unde ai persistat 
obiceiurile de a se tutui, de a se săruta, de 

a afecta in relaţiunile curente o mare fami- 
liaritate, trebuia negreşit să fie interpretat |. 

in sensul unei măndrii, care in realitate nu 

» dignit€, Linterroge sur un &venement, ct lui demande si 
-» cela est ainsi: Menalque lui repond : « Oui, mademoi- 

--» selle ».'(Zes Caractires. — De Phomime).



    

exista nici in ideile, nici in caracterul lui 

Lahovari. Sub aparenţa lut cam rece, cană 
indiferentă, dinsul ascundea o inimă plină 

de generositate; de şi une-ori iute şi aprig, 

el era bun cu desăvirşire, şi avea darul 
nepreţuit de a nu cunâsce nici ura, nici răz- 
bunarea. Mulţi sunt aceia de care Lahovari, 
in viaţa privată, a avut prilej de a se plănge, 
şi pe care nu "i a persecutat, cărora nu lea 
sdrobit cariera, ci din contra le a venit in 

ajutor, de căte-ori a putut să i indatoreze. 
Nam reuşit nici-odată a cunâsce ideile 

filosofice ale lui Lahovari in privinţa insem- 
natelor probleme ce se impun la atenţiunea 
şi la meditarea fie- căruia dintre noi : viaţa 
viitbre, mortalitatea sufletului, răsplata 

| într” oaltă lume a binelui ce am putut face pe 
acestpămint, El evita de a' şi da părerea asu- 
pra acestor cestiuni metafisice care, pare-mi- 
se, "Llăsat cam nepăsător. Convins de exis- 
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tența unei Fiinţi supreme, ale Cărei planuri 

invizibile nu se pot pătrunde de mintea 

omului, Lahovari nu cerca să - descifreze 

enigma universului, dicănd ca Lamartine 

in scrisrea ce adresa lui Byron : 

« Que celui qui Pa fait texplique Punivers! 

». Plus je sonde Pabime, helas! plus je m'y perds. 

» Ici-bas la douleur ă la douleur s'enchainc, . 

„» Le jour succtde au jour, et la peineâ la peine. 

» Borne dans sa nature, infini dans ses voeux, - 

»-L'hommeestundicutonibt qui se souvient descicux. »(1) 

EI scia că fericirea nu: este partea acestei 

lumi; că mergem cu toţii spre o sârte necu- 

noscută şi misteri6să, şi că omul trece, ca 

o viziune, fără măcar a'şi lăsa, cum qice 

V. Hugo, « umbra pe zid (2).» De acolo, 

(1) Jfditations pottigues. — L'homine. A lord Byron. 

(2) « Rien ne reste de nous; notre oeuvre est un pro- 

. :- [o bleme; 

_*» L'homme, fantâme errant, passe sans laisser meme 

[» son ombre sur le mur! 

" (Les Feuilles d'autânne, XI). 
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la Alexandru Lahovari, un fond de mtlan- * 
colie şi chiar de pesimism care une-ori 
se manifesta in natura şi in caracterul lui. 
Ca tâte spiritele de elită, ca tâte sufle- 
tele bine oţelite, el credea că omul şi impli- 
nesce menirea prin paza statornică a obli- 
gaţiunilor ce'i sunt impuse de regulele in- 
violabile ale moralei, şi de aceea, el avea un 
adinc sentiment al datoriei, acea condiţiune 
supremă a omenirei, acea lege primordială 
a tuturor fiinţelor libere şi inteligente. 
Totuşi, ca om politic şi ca Romăn, L:aho- 

vari era, cu cea mai întrăgă sinceritate, 
partizanul convins şi hotărit al unei reli- 
giuni de Stat, necesară, absolut trebuin- 
Ci6să i in lipsa acelei legi morale * pe care 
„numai o mică elită, chiar printre 6menii 
cei mai culţi, o pâte concepe şi o pote ob- 
serva. Nimeni n'a uitat cu ce elocenţă, in ce 
mod mişcător şi măreț, Lahovari a vorbit, 
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cu ocasiunea procesului intentat fostulu 

mitropolit primat Ghenadie, de religiunea 

nâstră,. de credinţa in care ne-am « năs- 

» cut şi în care voim să murim, care a 

». preşezut la cele mai mari acte ale vieţei 

» nâstre, care a împreunat mâinile nâstre 

» cu mâinile soțiilor nâstre, care a adum- 

» brit leagănul copiilor noştri, care a ve- 

» ghiat mângăietâre la căpătăiul strămoşi- 

» lor noştri adormiţi...; » de acea credinţă 

care «a fost de la început şi de alungul 

» istoriei una cu națiunea română, care a 

3 » purtat in luptă steagurile biruitâre ale 

» Mihailor şi ale Ştefanilor, şi pentru care 

.
 

» ai murit Basarabii in -Constantino- 

» pole... ». Acestă ultimă cuvîntare a ma- 

relui orator a avut şi a lăsat un răsunet 

adînc in tâte sufletele creştine din ţără ; ea 

va remăne de veci la noi ca expresiunea 

cea mai elocentă a consciinţei revoltate, 
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a „credinţei lovite şi a patriotismului in- 
dignat. | 

De la 1873 până la 1888 — adică in spa- 
ţiul de cinci-spre-dece ani — am avut, 
din nenorocire, puţine ocasiuni de a mie 
întilni cu Lahovari, şi de a me bucura, 
altfel. decăt prin corespondenţă, de afec- 
tusa lui prietenie. El nu venea adesea la 
Paris; eu mergeam rar la Bucuresci; totuşi 
nici depărtarea nici timpul nu  slăbiseră 
întru nimic legăturile amicale ce ne unea, 
In. 1877, cănd isbucni r&sboiul ruso-turc, 

i cănd armata nâstră trecu Dunărea, spre 
a participa, sub conducerea Augustului ci 
Şef, la lupta din care Romănia cra să iasă 
biruitGre şi independentă, credui că pre- 
sența mea in ţără era cel puţin convena- 
bilă, ŞI intorcendi: *me din Paris pentru a 
urma mai de aprâpe evenimentele şi a me 
5 
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pune, la cas de nevoie, în rindul apărăto- 

rilor patriei mele, regăsii in Alexandru 

Lahovari fidelul prieten de odinisră. Doi 

din fraţii sei erai pe cămpul de r&sboi, 

unul luănd o parte însemnată la străluci- 

tele operaţiuni ale statului nostru maior, 

iar cel d'al doilea, împlinindi-şi cu bravură, 

ca simplu voluntar, datoria sa de Romăn, şi 

căpătănd, la luarea Plevnei, crucea milită- 

rescă a sfintului Gheorghe. Cu ce neliniște, 

cu ce anxietate patriotică Alexandru Laho- 

vari aştepta, în fie-care di, scirile de peste 

Dunăre! Cu.ce -adincă emoţiune bătea - 

inima lui, de căte-ori ne venia răsunetul 

vre-unei din acele săngerâse bătălii care 

acoperiaă de glorie numele romăn! Şi cu 

ce bucurie, cu ce entusiasm înfocat el 

salută întârcerea la căminul părintesc al 

scumpilor sei fraţi, eşiti teferi din furtu- 

n6sa şi indelungata vijelie! Nu voi uita nici- 
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odată un dejun dat la acea epocă de unii 

dintre amicii” noştri (DD. Grigore şi Emil 

Ghika, maiorul Jacob Lahovari, fratele sei 

Ion, etc.), in onrea mai multor ofițeri din 

armata rusiscă, cu câre'! legase înfrăţirea 
de arme. Alexandru Lahovari si eti. eram 

printre comesenii lor. Toţi aceşti voinici, 

in uniformă, aveati pieptul constelat cu 

decoraţiuni. Lahovari singur. era in 

ţinută civilă, iar cit me îmbrăcasem — 
glumă inofensivă şi permisă într'o di de 
bucurie ca acea — cu o uniformă de inva- 

lid frances cu care râpetasem, pentru o 

representaţiune de societate. dată în folosul 
răniților, piesa lui Lambert 'Thiboust: 
Brouilles depuis Wagram. Dejunul sc pre- 
lungi până spe seră, in. mijlocul unei 

veselii nespuse, şi'mi aduc aminte că cel 
“ mai vesel dintre noi era tocmai Alexandru 

Lahovari, care privia cu măndrie pe fraţii 
« 
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sâ&i, bucurăndi-se, mai mult pote decăt ci 

însî-şi, de succesele şi de gloria lor. Astădi 

risurile s'au preschimbat in lacrimi, şi cănd. 

me găndesc une-ori la acel trecut voios 

şi fericit, 'mi revin în memorie versurile 

lui Victor [Hugo pe. care le repeta căte- 

odată Lahovari : 

. « “Toutes ces choses sont passtes 

« Comme l'ombre et comme le vent! » 

In 188$, Lahovari,: care începuse a se 

îngriji de starea sănătăţei sale — de şi ea 

pe atunci nu lăsa mai nimic de dorit — 

veni in Francia pentru a face o cură la 

Vichy, unde me dusei să'l văd; si de unde 

pornirăm pentru a face o excursiune, de 

mult proiectată, la castelurile de pe mărgi- 

nile Loarei, vizitănd rînd pe rind Orltans, 

Chambord, Blois, Chenonceaux, Amboise, 

“Tours, etc,



  

  

In cursul acestui mic voiaj, avui o nouă. 

ocasiune de a constata căt de întinse şi căt 

de variate erau, cunoscinţele lui Lahovari. 

EI ştia mai bine decăt ghidul cel mai exer- 

sat trecutul şi istoria reşedinţelor minu- 

nate coprinse in itinerarul nostru : sub ce 

rege fie-care din ele fusese edificată; suve- 

ranii şi personajele însemnate care o 

împodobiseră cu presenţa lor; evenimen- 

tele memorabile întîmplate într'insa, şi 
până la data reprezentaţiunei « Burghezului 

gentilom », jucat de Molitre, faţă fiind Lu- 

dovic al XIVlea, la Chambord, in 1670. 

De altmintrelea, Lahovari se interesa.. de 

cele mai mici curiosităţi, oprindă-se di- 
naintea fie-cărui obiect, .fie-căruia tabloă, 
ţinend a'şi "dă stmă de tot ce vedea, şi in- 

spectănd fie-care sală până in colţurile ei 

cele mai ascunse, Vizita nâstră la Chenon- 

ceaux a rămas întipărită în suvenirul mei. 
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Acea locuinţă încăntătâre, care rtsfrânge 

in limpedimea riului « Le Cher » fațadele 

sale albe şi svelte, şi care a adăpostit 

rînd pe rind pe Diane de Poitiers, pe Cat-. 

herine de Medicis, pe Louise de Veaude- 

mont, pe Ronsard,. pe 'Torquato Taso; 

unde a trăit dâmna Dupin, fiica vestitului 

financiar Samuel Bernard, înconjurată de 

femeile cele mai elegante şi cele mai gra- | 

ţi6se din secolul al XVIIIIea ; mareşala de 
Luxembourg, comitesa de  Boufflers, - 

dmnele de Rohan-Chabot şi de Forcal- 
quier, şi de scriitori ca Fontenells, Montes- 
quieu, Buffon, Bernis, Marivaux, Voltaire, 

Rousseau, €tc., părea, in acea di, tristă, 

posomorită şi părăsită, Dâmna Pelouze, 
sora Dlui VVilson, şi proprietară de” pe 

atunci a castelului, era în stare de faliment, 

iar Chenonceaux fusese pus in vendare. In 

parcul pustii, pe. o' bancă viermănosă, 
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duoe persâne convorbiai cu animaţiune:: 

una era Dna Pelouze, iar :cea Taltă... sindi- 

cul falimentului! Jlabent-sua fata... ardes! 

Lahovari era măhnit ca şi mine de o ase- 

menea : decadență. Frumuseţa peisajului, 

minunăţiile architecturei, bogăţia încăpe- 

rilor împrăştiară însă curînd acâstă peni- 

bilă impresiune, şi Lahovari, căruia“ 

plăceau cu deosebire pădurile, grădinile, | 

florile, tot ce in natură mişcă, răpeşte, fer- 

mecă, prelungi până: spre seră plimbarea 

sa prin aleele parcului, dănd un liber curs 

impresiunilor şi emoțiunilor sale. Nu era 

tovarăş de drum mai plăcut nici mai vesel 

decăt dinsul. In 1889, Dl. Ştefan Fould, 

“consulul nostru general la Paris, ne invi- 

tase a petrece căte-va dile in castelul sei 

« Verveine », din departamentul Orei; 

in tot timpul acelei excursiuni, Lahovari - 

ne inu pe toți sub farmecul conversa- 

e, 
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țiunei sale, care, in intimitate, era mai tot- 

d'a-una: hazlie şi glumâţă, cu 6re-care 
maliţie şi ironie in formă, fâră însă cea mai 

mică acrimonie in fond.” 

„Nici-odată nu lam vedut mai voios 
decăt cu ocasiunea şederei nâstre la: Ver- 
veine, şedere care, din pricina mea, fu 
apr&pe de a'i deveni funestă. Într'o dimi- 
neţă, plecaserăm la vinătâre, e vinănd 

pentru ântăia Gră din viață mea. De-o dată 
carabina ce'mi incredinţase, nu fără temere, 
Dl. Fould, se slobodi in urma unui pas 
greşit ce făcusem, şi un glonţ atinse in trea- 
căt obrazul lui Lahovari, care umbla lângă 
mine. Din fericire, există un Dumnedeii 

| pentru viînătorii neindemănatici, şi impru- 

denţa mea. nu avu.nici o consecinţă: dar 
tremur încă astădi cănd me găndesc. la ce 
S'ar fi putut întimpla !



  

  

1 

Lahovari devenise şeful mei direct pe la 

începutul aceluiaş an 1889. El fusese numit 

ministru al Afacerilor streine, in cabinetul 

presidat de Dl. Lascar Catargi : « Les &ve- 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

nements m'ont force de prendre un por- 

tefeuille pour lequel mes ctudes antt- 

rieures, je ne dis pas mes godts, ne 

m'avaient pas suffisamment pr&pare (1). 

Mais nous obâissons aux circonstances 

plus souvent que les circonstances 

ne nous obtissent:.. Quand on s'est - 

propos€, comme moi, la tâche ingrate de 

faire le bonhcur (2) de son pays, îl faut 

donner le sien en change :,cest la 

premitre condition. On est, par exemple, 

a peu pres sir de faire un marche de 

i 

(1) Lahovari se judecă aici cu o modestie prea mare, 

căci tocmai din pricina cunoştinţelor sale pe căt de întinse 

pe atăt de solide, el a fost unul din cei mat buni miniştrii 

ai Afacerilor striine pe care'i am avut la noi. 
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» dupe. Mais enfin le but qu 'on doit pour- 

» suivre, c'est d'emptcher un peu de mal. 
» Voila tout, et c'est dejă bien assez,.. » | 

Astfel 'mi scria Lahovari căte-va dile după 
venirea lui in capul departamentului de 

"Externe, asigurăndii-me tot-de-odată de 
t6tă bunăvoința şi de tot sprijinul lui. 

+ Situaţiunea mea la Paris era pe atunci 
cam delicată : : Alexandri începuse a suferi 
de bâla care ni la răpit, şi starea sănătăţei 
sale nui mai permitea de aşi îndeplini 
funcțiunile cu regularitatea şi cu punctua- 
litatea din trecut. EI se lăsase in grija mea 
pentru ai conduce afacerile! Legaţiunei : 
acestă însărcinare, care dovedia încrederea 

de care me bucuram pe lângă dinsul, avea 

însă inconvenientul de a pune în sarcina 
- mea t6te obligaţiunile unui şef de misiune, 

fără a'mi da nici autoritatea nici mijl6- 
cele necesare spre a me achita in mod con: 
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venabil de îndatoririle mele. Lahovari 

cunoscea mai bine decăt: ori-cine aceste 

împrejurări : « Je connais'la situation qui 

» vous est faite par l'etat de sante de votre 

» chef... Jai pris les mesures qui 

» dependent de moi pour que vous n'ayez 

» pas trop â souffrir d'un €tat de choses 

» dans lequel vous avez toutes les charges 

» de la representation, sans en avoir les 

» benefices... » Tot-de-odată, el se-găndia 

să'mi acordă o înaintare pe care o judeca 

meritată : | 

« Je compte faire incessamment dans le 

» corps diplomatique un mouvement ge- 

» ncral qui vous delivrera de votre corvte, 

»et me permettra de reconnaitre vos droits 

» ă un avancement merite... Il est impos- 

.» sible que je ne trouve quelque combinai- 

» son qui me permette de vous rendre la 

» justice que je vous dois. .. (214 januarie



  

  

» 1890.) » Însuşi Alecsandri lucra în acest 

sens şi'mi'scria din Bucuresci, in octombrie 

1889: « J'ai vu hier un instant M. Laho- 

» vari au ministere, et nous avons beaucoup 

'» caus& de votre avancement. Le ministre 

» m'a paru fort decidă ă vous nommer ă la 

'» premiere vacance, et, sur ma demande, il 

» m'a promis de vous faire remplacer â 

» Paris par M. X**?... », 

Dacă aş fi fost funcţionarul trăndav şi 

incapabil pe care Dl. Sturdza afirmă 

ca la găsit in mine, e 6re admisibil că 

bărbaţi ca Alecsandri şi ca Alexandru 

“Lahovari 'mi ar fi arătat o confienţă aşa de 

constantă, o dorinţă aşa de formală de a'mi . 

încredința direcţiunea unei Legaţiuni, după. 

“care eti alergam cu atăt mai puţin cu căt in- 

. “teresul mei era de a mai r&ămăne încă 6re- 

care timp la Paris. Şi într'adevăr, volumul 

“al III“ al « Bibliografii voltairiane » abia 
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văduse lumina pe la finele anului 889; din 
pricina nenumăratelor cercetări ce fusesem 
silit a face pentru a 1 aduce la bun sfirşit — 
acel volum conţine bibliografia « Cores- 
pondenţei », şi scrisorile lui Voltaire cu- 
noscute până atunci erati in numer de peste 
"10,400 (1); — 'mi mai trebuia cel puţin un 

(1) Dl. Leopold Delisle binevoia a'mi scri, in urma publi- 
caţiunci acelui volum: « J'ai commence â feuilleter avec 

-» empressement le nouveau volume de votre Bibliogra- 
» phie voltairienne. II consacrera et. augmentera le succes 
» de votre entreprise. Les gens du mttier apprecieront 

-» hautement Li immensit& de vos recherches et Phabilete 

3 » avec laquelle vous en avez rtsume et presente les resul- 
» tats. Grâce â vous, la tâche de celui qui voudra donner 

une cdition critique de la correspondance de Voltaire 
est singulidrement simplifite, et dăs maintenant votre 
„volume est Vindispensable complement de toutes les 

». &dițions de cette correspondance. Les « anecdota » 
(jemploie ce mot dans le vicux sens) que vous avez 
enchâsses dans votre volume suffiraient d'ailleurs pour 
vous attirer d'autres lecteurs que les amateurs de biblio= 

) 

y ) 

» 

» 

» 

-» graphie... (22 octombrie 1889). » 
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an şi jumătate pentru prelucrarea şi tipă- 

rirea volumului al IV!*, care a apărut in 

decembrie 1Sgo, numai cu duce. luni înainte 

de numirea mea ca ministru la Bruxelles, 

in martie 1891. Aceste date dovedesc, mai 

bine decăt ori-ce afirmare din. parte-mi, că 

nu ei am solicitat, ci că şefii mei "mi-ati 

propus şi ai binevoit a'mi da proprio motu 

o avansare pe care, la epoca şi in condiţiu- 

nile in care ea mi s'a propus, nu puteam să 

nu o primesc cu recunoscinţă şi cu măn- 

drie. 

Cu tâte acestea, diarele anti-guverna- 

mentale credură de cuviinţă de a protesta 

contra numirei mele, tratăndi-me de « om 

al familiei Lahovari »; — de « copil alintat 

al dinastiei Lahovari », şi scornind că fu- 

sesem înaintat numai şi numai pentru că 

me înrudiam cu Alexandru Lahovari — 

cu care n'am avut nici-odată cea mai mică 
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legătură de rudenie. Tot-de-odată, Dl. Di- 

mitrie Jon Ghica — astădi ministru al: 

Ţerei la Atena — judecăndii-se vătămat 

prin inaintarea mea — 'şi da demisiunea 

din postul de consilier al Legaţiunei nâstre 

„la Constantinopole. Nu cred de prisos, pen- 

tru a arăta căt de răivoitâre erati acele 

imputări, de a reproduce aci un scurt 

extract dintr'un răspuns al mei la acuzările 

diarului sturdzist La Patrie, r&spuns publi- 

30 aprilie 
cat in « Timpul» din ——— 1893: 

12 mai 

. 

«Dl, Dimitrie Ghica a intrat in diplo- 

a
e
 

3 maţie, ca prim- secretar de Legaţiune, in 
julie 1583, după ce a fost cătă-va vreme 

» deputat guvernamental. In acel moment 

3 
y 

». ei aveam, ca prim-secretar de agenţie ŞI 

3 _I
 ca al douilea secretar: de legaţiune, mai 

3 » bine de doui ani de carieră, şi e cu atăt



» 

» 

» 

mai puţin surprinzător ca, intre merite 

egale, să se fi ţinut cont, pentru înaînta- 

rea mea, de cei doui ani de vechime ai 

mei cu căt eii n'am făcut, sub nici un 

regim, polică militantă. . 

! 

» Voi adăoga că am fost numit ministru: 

plenipotenţiar de către di. Alex. Laho- 

vari, cu care, ori-ce ar zice la Patrie, 

nu me înrudesc la nici un grad, pe când 

d. Dimitrie Ghica a fost luat de pe băn- 

cile majorităţii guvernamentale din 1883 

şi numit dintr'odată secretar ântăiii al le- 

gaţiunii din Berlin de către dl. Dimitrie 

Sturdza, cu care d. Dimitrie Ghica are 

legături de. strinsă înrudire... » 

„După cum me aşteptam, Lahovari desa- 

probă publicarea scrisorei mele. El scia



  

  

mai bine decăt mine de unde şi de la cine 

veniaii atacurile giarului la Patrie, şi'mi 

scria in modul cel. mai prietenesc ; « Pour-: 
» 

» 

» 

>» 

» 

» 

» 

quoi ce manque 'de sang-froid? Pour- 

quoi cette ncrvosite ? Avez-vous ă rendre 

compte ă qui que ce soit d'avoir su mt- 

riter ma confiance, et la veritable amiti€ 

que je vous tmoigne doit-elle se faire 

excuser ? Je ne le pense pas, et vous non 

plus... » (12 mai 1893.) 

: Nu întră in vederile mele de a prelungi 

acestă  desbatere retrospectivă. Totuşi; 

nu'mi displace de a constata că tocmai 

aceia care, la noi, au ajuns, prin politică, 

la treptele cele mai înalte ale diplomaţiei, 

"mi reproşaii, mie, care până atunci nu 
făcusem  nici-odată politică, de a fi un 

favorit al par tidului conservator. | „Co 
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In cursul .celor septe ani petrecuţi de 

„mine, ca ministru la Bruxelles, de şi am 

încercat crude nenorociri de familie, n'am 

încetat însă un singur moment de'a me 

îndeletnici cu studiele bibliografice: între- 

prinse de mine, încă de la 1892, asupra 

literaturei franco-romăne şi asupra cesti- 

unei orientale. In urma apariţiunei tomu- 

lui Ii al « Bibliografiei franco-romăne '», 

pe care dl. Bianu binevoise al presenta 

cademiei romăne, in şedinţa din 16 junie 

1895, « atrăgend atenţiunea Academiei 

» asupra materialului bibliografic, bogat 

» și bine descris, grupat sistematic in 

»- acestă lucrare » (1), credusem de cuviinţă 

de a oferi Dlui D. Sturdza, drept omagii din 

parte'mi, un exemplar de lux al încercărei 

mele, 'exemplar tipărit. dinadins pentru 

(1) Analele Academiei romăne, 1895-1896, p.13. 
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« Secretarul Academiei romăne ». Dom- 

nia-sa —de şi nu era ministru — s'a abținut | 

de a'mi mulţumi, chiar printr'o simplă cartă: 

de vizită, pentru acestă atențiune a mea. 

La finele anului 1897, am publicat volu- 

mul intitulat : « Essai d'une notice biblio- 

graphique sur la question d'Orient.» Tâte 

Capetele încoronate Căror am presentat un 

exemplar din publicaţiunea mea, începend 

cu Majestatea Sa Regele, Augustul nostru 

Suveran, M. S. Regele Elenilor, M. S. 

Regele Serbiei, A, S. Principele Nicolae 

din Montenegro, ai binevoit a me felicita, 

unii din aceşti Suverani acordăndii-mi 

chiar, cu acest prilej, distincţiuni onorifice 

insemnate; deasemenea, bărbaţi ca lordul 

Salisbury, comitele Goluchowski, comi- 

tele Muravief, Dl. de Bulow, Dl. Hano- 

taux, DI. Ribot, etc,, etc., "mi-ai adresat, 

cu aceaşi ocasiune, scrisori autografe din 
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celemaimăgulitâre: (1) singurul Dl. Sturdza . 
nu numai că na găsit de cuviinţă de a me 
4 înştiința de primirea exemplarului ce'i . 
trimisesem, dar nici că a dat ordin archi- 

(1) Din tâte scrisorile ce'mi ati fost adresate in. urma 
publicaţiunci « Bibliografici » mele asupra cestiunei orien= 
tale, nu voi reproduce decăt duoe, care mai mişcat in 
deosebi : una a vechiului mei amic, Dl.. Francisque 
Sarcey, iar cea altă a vestitului jurisconsult Rivier, 
încetat de curind din viaţă la Bruxelles : . 

« Țadmire qu'au milieu de tant d'occupations vous 
» puissiez mener ă bien des Ouvrages qui exigent tant 
» et de si minuticuses recherches. -Nous sommes tous 
» heureux qu'il se trouve des hommies desinteresses 
comme vous qui .consacrent leur vie â des oeuvres 
si utiles, et qui n'emporteront jamais que Vestime d'un 
petit nombre de lettres. Mais ces lettres vous ont une 

» reconnaissance infinic, et je vous prie de me compter 
au nombre de ceux qui ont pour vos travaux cet pour 

» vous la plus vive sympathie, 
„» Je vous prie d'agrter, etc; » 

y 
3 

z 
3 

z 

| FR. SARCEY. 
"» Permettez-moi, mon cher Ministre, de joindre â 

» mes temoignages de gratitude mes trâs-modestes feli- 
» citations. Quoique peu competent en matiâre biblio- 
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varului ministerului Afacerilor streine 
de a'mi face cunoscut că biblioteca depar- 

tamentului nostru de Externe primise 
exemplarul oferit de mine acelei biblioteci. 
Las asemenea procederi la apreţiarea tutu- 
ror Gmenilor bine crescuţi; 

Alexandru Lahovari cunoscea bine aceste 
disposiţiuni: r&i-voitâre ale Diu Sturdza 
faţa cu mine; şi iată ce'mi scria după 

» graphique, je vois bien le soin "minutieux, la parfaite 
» conscience, I'Erudition săre, et aussi la sâret6 de 
» choix qui caracttrisent votre immense travail et le 
» rendent infiniment pitcieux 4 quiconque voudra, 
» actuellement et dans les âges futurs, acqutrir une con- 
» naissance complâte de ce probleme si ardu qu'on 
» nomme la guestion d'Orient, L/achâvement d'un pareil 
» travail procure une jouissance de Vordre le plus eleve, 

etil est naturel que vos amis aiment ă s'y associer. » 

ALPHONSE RIVIER, 

. Ta. “ - 
.. Asemenea cuviate, venind de la asemenea bărbaţi, m'ati 
măngăiat lesne de tăcerea despreţuitâre a Dlui D. Sturdza. 
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căderea partidului conservator de la putere, 

in 1893: 

» 

y y 

> y 

» 

» 

>» 

> 

) _y
 

« Jai &t& trâs heureux et tres touche de 

votre lettre. Je n'ai fait pour vous que ce 

que tout ministre ayant un sentiment 

dequitt aurait fait. Aussi je mets 

expression de votre gratitude sur le 

compte de notre vieille amiti€. Nos rela- 

tions datent, comme vous le dites, de bien 

loin: de notre jeunesse, et j'ai past avec 

vous de bien agreables moments qui 

m'ont fait oublier pour quelque temps 

les soucis et les chagrins d'une existence | 

fort agitee, Ceux qui se mâlent de faire le 

bonheurde leur pays doivent commencer 

par renoncer ă leur tranquillită et ă leur 

paix inttrieure, Il serait cependant facile 

de ne pas s'en mâler... 

» Je. crains un peu pour vous; le grand 

„danger qui vous menace est la masse 

E e N 
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»: 

, . . . i . . . 

d'amateurs qui vont se jeter ă la curte 

“des places. Vous savez que dans notre 

parti on a souvent de la peine ă trouver 

des gens qui consentent ă quitter leurs 

foyers et leurs aflaires pour representer 

le pays ă letranger. Il n'en est pas de 

meme dans les rangs de nos adversaires, 

ou chaque place a deux ou trois affames 

qui la guettent... » 

In urma retragerei sale de la guvern, 

Alexandru Lahovari. luă hotărirea de a se 

instala la Paris, pentru a se odihni şi pen- 

tru a supraveghia mai de aprâpe educa- 

ţiunea copiilor sei. Odihna însă nu conve- 

nia acelui bărbat energic, croit numai şi 

numai pentru luptă. De şi starea sănătăţei 

sale nu era tocmai satisfăcătâre, nimic însă 

nu lăsa să se prevadă catastrofa care, cu 

opt-spre dece luni mai in urmă, veni, ca un 
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trăsnet, să'] răpescă iubirei nâstre. Lahovari 

se regăsise cu plăcere in Paris, unde urma, 

cu mare interes, mişcarea literară şi artistică 

a capitalei Franciei, Teatrul avea mai cu 

scmă darul de al atrage, de şi nu mai era 

teatrul din tinereţile lui : 

» 

» 
) 

» 

» 

»5 

» 

» 

» 

«' Les theâtres de Paris sont atroces, 'mi 

“scria Lahovari din Paris, în januarie 1897. 

Pas une des nouvelles pices m'est tol&- 

rable. Idylle tragique est un four noir. 

Ainsi du reste. Les melos de M. Ohnet, 

faits ă la taille de M. Coquelin, et d'autres 

inepties, voilă le principal regal de cet 

hiver. Lorenzaccio a €t& un beau râle 

pour Sarah; mais la pitce 'est horri- 

blement charcutee, et, en dehors de 

la grande artiste, joute par une troupe 

de foire. Or, je ne suis pas assez Bresi- 

lien ou Amtricain pour me contenter 

d'admirer un phenomene artistique, et 
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» 

>» 

» 

» 

>» 

me passer de tout le reste. Une bonne 
pitce et une bonne troupe d'ensemble 
sont des €l&ments indispensables pour 

qve.mon plaisir soit complet. Quoique 

venu plus tard que moiâ Paris, vous 
savez combien les gens:de notre genăra- 

tion ont ete gâtes sous ce rapport... Ce 

qui est amusant, par exemple, ce sont les 

cabarets artistiques, genre Chat Noir, 

qui pullulent depuis: quelque temps. Ils 

ne sont pas toujours gais, et la chanson 

rosse ou macabre y fleurit largement. Mais 

enfin, il y a du nouveau, de loriginal 

parfois, du scabreux toujours, et « cela 

fait passer une heure ou deux », comme 

disait Racine; en parlant de la question,..» 

Tot in acea scris6re, Lahovari mi vorbia 

de sănătatea lui : « Ma sante s'est-un peu 
» 

>» 

remise. Je ne sais si elle redeviendra 

jamais ce qu'elle a ete. C'est peu pro- 
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» bable ă lâge ou je suis arrive. Enfin, en 

» vivantcommeleheron de LaFontaine, qui 

» vivait de regime et mangeatt ă ses heures, 

» je puis encore trainer une existence deco- 

» lorte, privee'de bonnes choses et d'emo- 

» tions... » 

In fine, el'mi anunţa viitorea lui sosire 

la Bruxelles, unde veni, pe la începutul lui 

fevruarie, şi unde petrecu la mine o săp- 

tămină întregă, care fugi repede, şi in cur- 

sul căreia reţinuţi a casă prin asprimea 

iernei, şi aşedați faţă unul cu altul, pe cănd 

« In sobă arde (a) focul, tovarăș măngăios », (1) 

vorbirăm în linişte de tote suvenirele nâstre 

din trecut, aruncănd o privire melancolică, 

dar dulce, asupra dilelor fericite ce trăise- 

răm împreună la Bucuresci, în Francia, şi 

(a) Alecsandri. PASTELURI. Serie la firesti, 
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in fine in Elveţia, unde făcuserăm, in 1893, 

o călătorie din cele mai plăcute. 

Într'o seră Lahovari, dănd un liber curs 

cugetărilor sale, şi resfoind el însuşi unele 

din paginele cele mai interesante ale vieţei 

lui publice, 'mi expuse pe larg, in intimi- 

tatea unei convorbiri familiare, tot ce el 
v voise să realizeze pentru binele ţărei : refor- 

mele ce încercase a introduce in legisla- 

ţiune, silirile lui pentru îmbunătăţirea 
magistraturei, sforţările personale ce făcuse 

pentru cohesiunea şi întărirea partidu- 
lui conservator. Lahovari vorbia cu o 

animaţiune extraordinară ; de-o-dată 
obrazul lui se aprinse, glasul i se opri 

in gură, iar 'dinsul abia putu să se arunce 

pe un jeț,cerend in grabă un pahar de apă, 

şi plăngendiă-se de bătăi de inimă: şi de o 

sufocaţiune care ţinu numai căte- va mo- 

mente. Vădui atunci pentru ântăia dată că 

re 
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sănătatea lui era comproinisă; eram departe 

însă de a'mi închipui că: T'edeam, in aceă 

seră, pentru cea. din urină '6ră din viaţa 

'mea. Şi într "adevăr, Lahovari : se intârse ! a 

'doua gi la Paris, lăsăndu-mi, cu: regretele 

inevitabile - ale despărţirei, suvenirul :cel 

mai agreabil al amicalei vizite ceimi făcuse. 

“Cred că şi: dinsul fu mulţumit de şederea 

-sa- la: Bruxelles; căci“ arătă in mai multe 

rânduri: 'dâmnei “Lahovari deplina - satis- 

“facțiune + cei adusese - acesti voiaj. Totă 

'lameă 'cunâsce cele: ce- s'aii- “petrecut in 

urmă : ” plecârea- lut “Lahovari la Nizza, 

-unde se 'Simţi grei indispus, grabnica: sa 

întârcere la Păris, şi'in fine catastrofa' ful: 

gerătâre din n6ptea de la” 3-4 martie: Îndată 

ce afla, printr'o depeşă a familiei, durerbsă 

'ştire a încctărei din viaţă'a lui Lahovari, 

“cerui şi obţinui de la.Dl: C. Stoicescu, 

“ministrul nostru de Externe, autorizarea de 

312



  

  

a porni la Paris, spre a asista la serviciul 
funebru oficiat in biserica nâstră pentru 
odihna nobilului suflet ce încetase de a 
bate, 'şi cu care se stinsese tot-de-odată unul 
din spiritele cele mat înalte, -cele mai 
luminate, cele mai măreţe ale României. 
Să 'mi fie permis de a reproduce aci cuvin- 

“tele rostite de mine, la gara Estului, 
dinaintea sicriului care conţinea rămăşiţele 
pămintesci ale lui Alexandru Lahovari, la 
plecarea corpului din Paris spre Bucuresci. 

” Aceste cuvinte sunt ca o prescurtare fidelă 
a celor ce, cu un condeiii fârte slab, dar cu 
o sinceritate întregă şi cu o adincă emo- 

„ţiune, am încercat a scri, in capitolul de 
faţă, despre, ilustrul şi neuitatul patriot : 

« Nu'mi aparţine de a expune viaţa pu- 
» blică a bărbatului eminent pe care o 
» mârte prematură l'a răpit de-odată afec- - 
» ţiunei nâstre. Acestă sarcină, sai mai 

e. 
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bine dis, acest onor, revine la tovarăşii 

lui de luptă, la-aceia care in timp de mai 

mult de un pătrar de veac aă fost colegii 

şi colaboratorii sei in sînul adunărilor 

legislative ale Romăniei precum şi in 

diferitele Cabinete din care el a făcut 

parte. Ei vor dice, pe marginea mormin- 

tului sei, ce bărbat de Stat remarcabil, 

ce mare patriot, ce orator puternic a fost 

Alexandru Lahovari, şi ce pierdere ire-. . 

parabilă patria romănă face astădi în: 

persâna lui. Dc 

« Căt despre mine, care atăt dintro. 

pornire firescă căt şi prin îndatoririle 

mele profesionale, mamţinut tot-d'a-una 

departe de luptele politice, viă, numai ca.. 

amic personal al aceluia care ne a părăsit, 

să aduc memoriei lui un ultim omagii 

de afecţiune şi de regrete. Prietenia n6s- 

tră data de mult timp : fuseserăm, sunt 
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acum vre-o patru-deci de ani, conşcolari 
pe băncile colegiului Louis-le-Grand, şi 
încă de atunci e: rămăsesem sub adinca 
impresiune a strălucitelor succese uni- 
versitare ale lui Alexandru Lahovari, 
Aceste succese fusese considerabile şi 
avusese un răsunet :mare nu numai la 

Louis-le-Grand şi la Concursul general, 
dar şi la Facultatea de drept a căreia 
Lahovari era doctor şi de mai multe ori 

laureat. îl regăsii la Bucuresci, cănd, 

„după terminarea studielor mele, me în- 

torsei şi eti in țără, Şi mulţumită suveni- 

rului anilor petrecuţi de noi în zidurile 
ospătose ale aceluiaş _liceii, mulţumiţă 
amorului şi cultului literelor pe care le 
sorbiserăm unul şi altul la aceleaşi 

izv6re, precum şi la o potrivire de păreri, 

de gusturi, de simţiri in materie de arte 
şi de literatură, născu între noi o prie- 

2 
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tenie- care a crescut şi s'a întărit cu vre- 

mea. "Mi-a fost dat, in cursul acelor rela- 

ţiuni, care aă ţinut aprâpe trei-deci de 

"ani, de a cunâce bine pe Alexandru 

“ Lahovari şi de- a prețui in fie-care di 
>» Y > 

mai mult calităţile eminente care'l deose- 

biai între toţi. Pe lângă adîncimea 

cugetărei, rectitudinea judecăţei, varie- 

" tatea şi întinderea cunoştinţelor, ştiinţa 

"cumplită a dreptului, el mai poseda tâte 

darurile unei inimi de elită, unui suflet 

sensibil, iubitor şi generos. De o lealitate 

perfectă, de o desinteresare absolută, pe 

care însi-şi adversarii sei ai recunoscut-o 

tot-d'a-una, Lahovari aducea in relațiu- 

nile vieţei private o curtenie şi o bunătate 

tot aşa de mari caşi puterea, ca şi infocarea 

admirabilui sei talent oratorii. Tată de 

famile exemplar, prieten sigur şi devotat, 

el nu se simția nicăiri -mai fericit decăt 
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in mijlocul familiei sale, pe care o iubia 

cu o dragoste nemărginită, Şi in societa- 

tea unor amici intimi, care'i arătau cea 

mai vie afecţiune, “De căte-ori nu lam 

vădut,' după vre-o şedinţă animată a 

Camerei sati a Senatului, i in cursul căr- 

eia elocenţa lui răpise pe cei mai neho- 

tăriţi, întorcăndiă-se repede a-casă pentru 

a se desfăta cu copii sei şi pentru a uita, 

lângă dinşii, grijele şi necazurile puterci! 

»F raţii sci, care Iplingi impreună cu noi, 

ai păstrat suvenirul acelor întruniri 

voi6se, tot-d'a-una prea puţin dese după, 

placul nostru, şi pe care elle anima cu acea 

vorbă fermecătâre ce nu ne săturam de 

a asculta! Ministrul, bărbatul de Stat, 

oratorul dispăreati ; ne aflam faţă cu 

omul de litere, cu eruditul, cu artistul; 

discutam cu animaţiune meritul celui 

din urmă volum publicat de Calmann 

e .. 
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Levy sau de Lemerre; citiam proza lui 

Anatole France sau a lui Maupassant; re- 

citam versurile lui Musset, lui Lamartine, 

lui [Hugo, si adese-ori ale lui Alecsandri, 

marele nostru poet, naţional, | pentru 

care Lahovari avea cea mai vie admira- 

ţiune, si ale căruia versuri cele mai neîn- 

semnate el le scia pe din afară; in fine vor- 

biam cu înfocare de Paris, de acel drag şi 

mare Paris, unde Lahovari 'şi petre- 

cuse t6tă tinereţea, unde voise că fiul 

set să fie crescut,si unde s'a întors ca să 

mâră, încărcat cu demnități şi cu ono- 

ruri, după o existenţă glori6să, din 

nenorocire secerată prea de vreme! Pari- - 

sul îi datora înmormintarea „pompâsă... 

ce i face astădi, căci el. a fost: tot-d'a- 

una nu numai un amic, sincer al Fran- 

cici şi un admirator pasionat al geniului 

frances, dar încă şi un vizitator obicinuit 

şi fervent al măreţei Capitale! 
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» Dea Dumnedgei că concursul tuturor. 

bărbaţilor care lau însotit până aci pen- 

tru a'i aduce un ultim omagii de stimă 

şi:de afecţiune să uşureze — dacă o ase- 

menea mângăiere e .posibilă — durerea 

in care mârtea lui a azvirlit pe tâte rudele 

sale, şi dea Dumnedeii că noi, compa- 

trioţii sei, să ne inspirăm neîncetat de 

exemplul frumâsei şi nobilei vieţi a lui 

Alexandru Lahovari pentru a servi, cum 

el a servit tot-d'a-una, cu rivnă, devo- 

tament şi fidelitate, pe Augustul nostru 

Rege şi pe scumpa şi frumosa n6stră 

Țeră! » 
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”:stituiul eu. vgic de 3 ani i 
, BIO IOTECA 

V 

Am ajuns la partea cea mai delicată a 

scrierei mele : 'relaţiunile mele cu Dl. 

Sturdza, şi purtarea Dsale față cu mine. 

Voi trata acestă materie cu o mare rezervă 

şi cu multă cumpătare, nu numai fiind că e 

vorba de: mine, şi că cestiunile personale 
, . ' 

ati, cu drept cuvint, darul de a-displace 

publicului, dar şi pentru că Dl. Sturdza, 

prim-ministru al M. S. Regelui, este încă. 

astădi depositarul unei autorităţi care 
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trebuie să fie respectată. Pe de altă parte, 

de şi am părăsit serviciul, tot me consider 

legat prin secretul profesional; de aceea 

nu voi publica nici corespondenţa mea cu 

Dl, Sturdza, nici demisiunca motivată ce 

am fost nevoit să'i o trimit Dsale; totuşi cred 

că 'mi este permis de a arăta cum şi in ce 

chip actualul preşedinte al Consiliului in- 

țelege exerciţiul puterei, si ce lipsă de bună- - 

cuviinţă şi de curtenie D* aduce in rela- 

ţiunile sale oficiale cu înalții funcţionari 

ai Statului. Cu acestă ocasiune voi semnala, 

dintr” un punct de vedere general, unele 

delecte ale administraţiunei De, defecte 

care aii existat pote şi sub alte guverne, dar 

care sar in ochi in mod şi mat învederat, 

din pricina apucăturilor autoritare şi arbi- 

trare” ale Dlui Sturdza, precum şi a princi- | 

piilor, cu totul greşite după mine, urmate 

de D* in conducerea departamentului 
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nostru de Externe. .Nu uit că, precum dice 
z 7 

EI mas. incedo per ignes 

Suppositos cineri doloso..... (1); 

voi fi. deci de o prudenţă extremă, cu atăt 

mai mult cu căt nu am nici un sentiment 

de ură sati derăsbunare contra Dlui Sturdza, 

şi că cea ce combat mai cu s&mă este siste- 

mul, ci nu persâna. | 

Ştiam de mult că Dl. Sturdza nu me. 

luase la ochi buni; negreşit că'i eram anti- 

patic şi suspect, din causa legăturilor mele 

cu Alexandru Lahovari. Ştiam de aseme- 

nea că, de şi D* anunţase, la venirea libe- 
. 4 . DS 

ralilor la putere, că nu se va atinge de nici 

un funcţionar din carieră, un ministru 
E 

răi-voitor pâte pretutindeni — şi la noi 
pu 

(0) Zyric, ÎL 
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mai lesne decăt aiurea — să depărteze din 

serviciă, prin mijlâce şi mâsuri piezise, 
2 > 

  

pe ori-cine nu se bucură de simpatia sati 

de încrederea lui. Astfel: făcuse Dl. 
i “Sturdza cu duoi funcţionari ai departa- 
Ş -mentului De care aveati marele Cusur, 

unul de a fi frate cu Dl. Leon Ghyla, fost 

deputat conservator, iar cel Valt de a purta 

numele de Lahovari. Vrea să vorbesc de 

DD. Theodor Ghika, secretar al doilea la 

Legaţiunea nâstră din Londra, şi Alexan- 

dru Gr. Lahovari, cancelar al Consulatului 

  

d din Ismail, detaşat cu serviciul la Bruxelles. 

i Aceşti tineri, inteligenți şi bine crescuţi, 
„i | „care făceau cinste diplomaţiei, nâstre prin 

| | __ purtarea lor corectă precum şi prin buna 

| situaţiune personală ce'şi făcuseră i in stră&i- 

| nătate, ăparţineati acelei clase odiâse a 

p « ciocoilor », in care DI. Sturdza nu. 

pierde nici o ocasiune de a lovi:cu ana- 
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tema. Să'i dea afară pur şi simplu, negre- 

: sit că asta fusese prima ideă a Dlui Sturdza; 

totuşi D* s'a găndit că o execuţiune aşa de 

brutală ar fi revoltat chiar pe cei mai indi- 

ferenti ; şi atunci ce a născocit DI. Sturdza? 

A şters: pe neaşteptate, din budget, sub 

pretext de economii, postul de secretar al 

doilea la Londra, postul de cancelar la Con- 

sulatul din Ismail, şi apoi bucurăndi-se din 

suflet de renghiul jucat acelor tineri, a dis 

acoliţilor D** de la minister: « la să vedem 

acuma cum putem scăpa şi de Bengescu. » 

In luna julie 1896, M. S. Regele 'mi 

făcu marea on6re de a me desemna, pentru 

a merge, in calitate de Trimis extraordinar 

ŞI Ministru plenipotenţiar al Sei, la Atena, 

spre a relua relaţiunile diplomatice dintre 

Romănia şi Grecia, întrerupte de la 1892. 

Misiunea mea avea un caracter provizo- 

rii ; ei păstram posturile mele de ministru 
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la Bruxelles şi la Haga, unde era bine în- 
țeles că me voi intârce, îndată după numi- 

rea, la Atena, a unui titular definitiv. Cu 

tâte că me pregătiam, tocmai in acel mo- 

ment, a cere un congediii pentru a me 

duce la băi, precum făcusem şi in anii 
precedenţi, primii cu recunoscinţă înalta 

însărcinare ce'mi era încredințată, şi doritor 

de a me supune indată ordinelor M. S. Re- 

gelui, pornii-de la Bruxelles la Bucuresci, 

pentru a me presenta Suveranului şi pen- 

tru ami urma, prin Constantinopol, dru- - 

mul spre Atena. Dl. Sturdza era dus la băi 

(la Gastein, dacă nu me înşel); in lipsa 
D'*, vădui pe r&posatul G. Cantacuzino, 

careţinea interimul ministerului deExterne, 

şi | rugai cu multă insistență să binevoiască 

a'mi da un secretar, sati cel puţin un ata- 
şat : căci nu renunțasem la proiectul de a 

lua, după presentarea scrisorilor mele de 
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acreditare, congediul necesar pentru căuta- 

rea sănătăței mele. Ministrul interimar 

binevoi a'mi răspunde că cestiunea secreta- 

rului se va tranşa, in sensul dorințelor 

mele, îndată după întârcerea Dlui Sturdza 

la Bucuresci, şi pe baza acestei promi- 

siuni, plecai la Atena pentru a me achita 

de misiunea măgulitâre cu care fusesem 

însărcinat. | | 

Sosit in Pireti la 3o julie, avusesem 

on6rea de a fi primit, chiar a duoa di, in 

audiență solemnă de către M. S. Regele 

George, şi începusem a lua din măinele Dlui 

duce de Avarna, ministrul AM. S. Regelui 

Umberto, serviciul şi arhiva Cancelariei 

nâstre, care, in urma întreruperei relațiu- | 

nilor dintre: Grecia şi Romănia, trecuse. 

sub paza şi sub binevoitârea îngrijire a 

Legaţiunei regale a taliei la Atena, cănd, - 

„din nenorocire, constatăi că starea sănă- 
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! 

„tăţei mele, nu tocmai satisfăcătăre la ple- 
carea mea din Bruxelles, se agravase in 

mod simţitor, pe de-o parte din causa oste- 
nelilor unei lungi călătorii întreprinsă 

tocmai in temeiul lui cuptor, iar pe de altă | 
parte prin efectul căldurilor toride ce găsi- 
sem in Grecia, şi cu care nu eram deprins. 
In vremea acesta, Dl. Sturdza revenise in 

țără, şii adresasem o cerere de congedii 
de o lună pentru a putea me repedi la vre-o 

staţiune termală din Francia sau din Ger- 
“mania. Să vede că acestă cerere avu darul 

de a exaspera pe DI: Sturdza. D* 'şi făcuse 
cura la Gastein ; se întorsese a-casă, plin 
de sănătate şi de vigâre; ce'i păsa dacă un 
« împiegat » al D“* (căci astfel Dl. Sturdza 
califică pe miniştrii Regelui in străinătate) 
zăcea pe un pat de otel, chinuit de dureri 
nesuferite, şi victima zelului, pâte excesiv, 

„cel adusese intru îndeplinirea datoriei sale. 
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Un funcţionar nu are dreptul de a- se 
îmbolnăvi; el e o vită de povară, osăndită 
a împlini, sub tste latitudinele, munca ce'i 

a imipus-o Dl. Sturdza: să crape, dacă 

vrea, dar să crape cifrănd o , depeşă saă aș- 

ternănd un raport. 

Şi întradevăr, la cererea mea de conge- 

di Dl. Sturdza răspunse că nu fusesem 

trimis la Atena pentru a petrece pe la băi, 
ci pentru a'i-adresa riote şi telegrame. 

Acel răspuns al ministrului me găsi grei 
bolnav. Zăcui patru-spre-dece dile, supus 
la o tratare medicală din cele mai debi- 
litante, şi primind de patru ori pe di vizita 
practicianului celui mai distins din Atena, 
Dl. doctor „Thalis, care, văgănd că nimic 
nu putea să'mi uşureze suferinţele, ceru, : 
in mai multe rînduri, un consult cu un 

confrate al seii,; profesor la Universitate, 

M. S. Regele George binevoia, in fie-care 
ra 
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di, să trimită pe un ofițer de ordonanţă ca 

'să „cerceteze. despre starea mea, pe care 

diarele elene o reprezentati ca îngrijitâre, : 

iar Dl. Skouses, ministrul Afacerilor 

străine, care, in aceste împrejurări, 'mi 

arătă cea mai vie simpatie,. credu de 

cuviinţă a telegrafia la Bucuresci pentru 

a aduce bâla mea la cunoscința ministeru- 

lui. Dl. Sturdza însă, nevroind cu nici un 

„preţ.că să fiii bolnav, ridea in barba D**, 

" dicănd că jucam o comedie, şi'că, spre 

a me face interesant, me înţelesesem cu 

Dl. Slkouses pentru că D* să transmită 

departamentului nostru de Externe un 

buletin al sănătăţei: mele, după cum se obi- 

cinuesce, in cazurile grave, pentru. perso- 

najele de marcă. Abia am nevoe să adaog 

că, la: Bucuresci, sat mai bine :dis la 

minister, se dedese ordin de-a se ob- 

serva o 'tăcere absolută asupra sţirilor . 
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„venite din Atena în privința bâlei 
mele; diarele oficiâse, care anunţă cu 
gălăgie cel mai mic guturaiii al senatorilor 

şi al deputaţilor din majoritate « urăndii- 

le o grabnică însănătoşire », nici că pome- 
niau de mine ; se pote însă că, dacă m'aş fi 
decis să mor, sar fi decis şi ele a presenta 

« întristatei - familii sincerele lor condo- 

leanţe ». A 

Eşisem din acestă criză forte 'doborit şi 

fârte slăbit, iar doctorii me trimiseseră la 

Kephisia, lângă Atena, pentru a me întrema 
şi a putea porni, căt mai de grabă, la 

- - Carlsbad sai la V ichy. Spre: acest sfîrşit, 

-adresai Dlui Sturdza o nouă cerere de con- . 

gediii însoţită de certificatele medicale cele 

mai explicite şi. cele mai convingătâre : 

congediul * mi fu acordat pe la începutul lui 

septemvric ; tothişi DI. Sturdza, cu tertipu- 

rile - care'i .sunt familiare, trăgăni astfel - 
c 
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lucrurile încăt nu putui pleca din Atena 

decăt cu o lună mai tărdiu. Şi într'adevăr, 

cum mi' ar fi fost posibil dea părăsi postul 

meii fără a fi remis prealabil serviciul secre- 

„tarului sai: atașatului pe care'l aşteptam in 

zadar de duoe luni? Instalasem arhiva şi 

cancelaria într'o odaie a otelului « Marei 

Britanici », unde locuiam : se putea 6re să 

închid uşa, şi să las cheia portarului, di- 

căndi-i : « Dacă se va presenta cineva 

» pentru o legalizare sai pentru o visă, 

» trebuie să aştepte, căci me duc până la 

» Vichy !». Acordarea unui congediii in 

asemenea condițiuni echivala pur şi simplu 

cu refuzul ori-cărui fel de congediii. De 

căte-ori scriam la Bucuresci : « Nu pot 

» profita de permisiunea ce mi'aţi acordat 

» de a me absenta de-la post, până ce 

» numi va veni un locţiitor », mi se 

“răspundea : « Funcţionarii disponibili sunt 
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» duşi la manevre »; sai « M. S. Împâratul 

» Franz-Josif e aşteptat in capitală: nu 

» avem vreme de a ne ocupa de D"» 

Cred de prisos de a insista asupra puerili- 

tăței şi ridiculului acestor răspunsuri; 

doresc numai să constat că, dacă Dl. 

Sturdza, încolţit şi neavEnd in cotro, 'mi | 

acordase un congediii « pro forma », D* nu 

admitea cu nici un preţ că să me folosesc 

de pretinsa favâre ce'mi făcuse cu sila. In 

urma urmelor, vădănd că mi se refuza cu 

precugetare trimiterea unui însărcinat! cu 

afaceri. (sosise 'octombrie, şi cura mea de- 

venia din gi in di mai problematică) me 

hotârii a transporta arhiva la Consulatul 

aostru din Atena, încredințai serviciul 

consulului, şi pornii în grabă, prin Bucu- 

resci, la Paris, unde Dl. doctor Landouzy, 

profesorla Facultatea de medicină, găsindu- 

me într'o stare fârte prâstă, 'mi ordonă o 
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odihnă absolută de mai multe luni. De 

altmintrelea, pot dice că, din punctul de 

vedere al intereselor nâstre, presenţa mea 

la Atena era aprâpe de prisos. Dl. Sturdza 

"mi făcuse acolo o situaţiune intolerabilă. 

Se sţie (căci faptul a fost de notorietate pu- 

blică) că imediat după reluarea relaţiunilor 

diplomatice, începuseră la Bucuresci nego- 

ciări relative la încheierea unui tractat de 

comerciii şi a unei convenţiuni consulare 

între ambele Ţări. Ei bine! pe căt timp am 

stat in Atena, n'am fost înştiinţat o singură 

dată.nu dic de mersul, dar nici chiar de: 

deschiderea acelor negociări. Aflam tot ce 

se făcea la Bucuresci prin Dl. Slouses, prin 

colegii mei din corpul diplomatic, care mai 

toţi primiau de la Guvernele lor informa- 

țiuni in acâstă privinţă, şi care cunosceaii, 

mult mai bine decăt mine, prin Viena, 

Berlin şi Petersburg, pretenţiunile ridicate 
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şi concesiunile făcute de ambele State pre- 

cum şi şansele de succes sati probabilitățile 

de nereuşită ale tratativelor, căci cestiunea 

interesa pe tâtă lumea la Atena. Ei singur, 

ministru al Ţerei, trimis in Grecia în 

misiune extraordinară, transportat, cu chel- 

tuieli considerabile din partea Guvernului 

de la o extremitate a Europei la cea laltă, 

et singur habar n'aveam de o afacere: care 

me privia, pare-mi-se, mai mult decăt pe 

ori-cine. : 

Me legasem cu Dl. Skouses; locuiăm, la 

Kephisia, in acelaş otel; măncam la o masă 

cu D*, şi de căte-ori ministrul Afacerilor 

streine me întreținea de negociările . din 

Bucuresci, “r&ămâneam cu .gura  căscătă, 

nefiind in stare de a'i r&spunde; dir pri- 

cina lipsei desăvirşite de ori-cefel deinstruc- 

ţiune din partea Dhi Șturdza. Nu'mi con- 

venia 'să: joc un asemenea rol, care mie 
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înjosia faţă cu Guvernul grecesc, faţă cu 

colegii mei, faţă cu mine însu-mi. Cea ce' 

mi convenia încă şi mai puţin era de a audi 

pe unii din acei colegi convorbind, in de 

plină cunoscinţă de causă, cu ministrul de 

Externe elin despre tratativele greco-ro- 

măne, pe cănd ei, representantul Regelui 

la Atena, eram ţinut sistematic de către 

Guvernul mei in afară de tot ce se lucra la 

Bucuresci. Şi să 'nu vie Dl. Sturdza să 

tăgădutscă veracitatea acestor afirmaţiuni, 

nici să pretinză că, din causa bâlei de care 

fusesem lovit, D* se văduse silit de a se lipsi 

de serviciele mele. Dl Sturdza ştie fârte 

bine că, de şi bolnav, de si ignorat cu de- 

săvirşire de D*, totuşi” mi am făcut datoria 

adresăndi-i, in afacerea de care e vorba, 

mai multe raporturi la care D* n'a răspuns 

nici-odață. Astfel înţelege Dl. Sturdza ser- 

viciul diplomatic, şi astfel se pârtă Dlui faţă 
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cu agenţii dependenți de departamentul 

DD, Aceste procederi nepomenite, ni- 

meni pină astădi n'a avut curagiul de a le 

da pe faţă: cred că aduc un servicii ţărei 

mele, desvtluindă-le in trista lor realitate. 

- Aş dori, cu acestă ocasiune, să genera- 

lizez cestiunea, şi să arăt căt de vătămător 

este pentru buna direcţiune a intereselor 

romăne in străinătate acel sistem deplora- 

bil al departamentului nostru de Externe 

de a nu întreţine o corespondenţă politică 

"regulată cu şefii noştri de misiune, spre 

ai pune in măsură de a şti care sunt princi- 

piile şi ideile adoptate de Guvern in ma- 

terie de politică exteri6ră şi interidră; ce 

interpretare trebuesce dată evenimentelor şi 

faptelor importante petrecute la noi; ce 

semnificaţiune are cutare sai cutare act al 

Cabinetului, etc. etc. De cănd ai venit 

liberalii la putere, s'a schimbat de trei ori 
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" Preşedintele Consiliului, s'au: ivit mai 

multe crize presidenţjale in Cameră şi in 

Senat; s'aii' reluat relaţiunile diplomatice cu: 

Grecia; M. S. Regele a asistat la inaugu- 

rarea' Porţilor de fer,. şi apoi a primit la 

Bucuresci şi la Sinaia vizitele M. S. Împă- | 

ratului Franz- Josif, M. S. Regelui Serbiei, 

A. S. R. Principelui Ferdinand al Bulga- 

riei (vorbesc numai de faptele intiaplate pe 

cănd ei eram încă in servicii). Aş vrea să 

ştiti dacă DI. Sturdza s'a găndit, o singură. 

dată, de a aduce la cunoscinţa agenţilor 

politici dependenţi de departamentul Dee 

măcar una din aceste întîmplări, spre a'i 

punein mesură dea puteacel puţin convorbi. 

despre ele cu miniştrii Afacerilor str&ine ai 

Puterilor pe lingă care sunt acreditaţi 3 Pen-. 

tru ce Dl. Sturdza s'a retras de la Guvern, .- 

şi apoi iar a venit-in capul: afacerilor? : 

Ce consecinţe ai avut, din punctul de 
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vedere politic şi economic, reluarea rela- 
țiunilor cu Grecia, precum şi vizitele făcute 

Augustului nostru Suveran de către Înalţii 
Oaspeți ai “Majestăţei Sale 2 Care a fost, şi 

care este, causa principală a desbinărilor 

— mult timp tăgăduite — din partidul - 

liberal? Atătea cestiuni de un interes, 

pare-mi-se, capital, şi asupra cărora s'a 

păstrat, faţă cu şefii de misiune romăni 

in străinătate, un mutism absolut. Apoi 

cum vrea Dl. Sturdza că. agenţii De 
să servescă cu folos o politică care pentru 

dînşii remăne ocultă şi misterisă? Ore DI, 
Sturdza 'şi închipuesce că fiind-că sărută 

o-dată pe an mâna Împăratului Austriei, 

fiind:că face căte-va genuflexiuni dinaintea 

Împăratului Germaniei, şi se prosternă in 
faţa Ţarului intr'o atitudine plină de 

pocăință, asta e,de ajuns pentru că politica 

nâstră exteridră să mergă strună, pentru 

« 
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că miniştrii noştri in străinătate să fie 

consideraţi de către D* ca nişte cantități cu 

totul neglijabile, şi pentru că Di să vie 

să le dică, ca « Medea » lui Corneille : 

- « „ Moi, 

Moi, dis-je, et c'est assez..... (1) 

DI. Sturdza e fârte exigent şi cere fârte 

mult de la «împiegaţii » care stai sub 

ordinele D**: depeşi, raporturi, comuni- 

cări de tot felul, dări de semă amănunțite, 

si avend drept obiect politica, economia 

politică, finanţele, comerciul, statistica 

ţărilor in care diplomaţii noştri sunt acre- 

ditaţi; ce concurs, ce ajutor le dă însă D* 

pentru indeplinirea misiunei lor? Le tri- 

mite gratis « Monitorul », care, după D*, 

(0) dee, 1, V. 
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trebuie să fie « Decalogul » lor; şi dacă, 

din întimplare, le scapă din vedere un 

anuncii, D* strigă in gura mare că ei nu 

Sunt la înălțimea îndatoririlor ce le in- 

cumbă. Lucru ar fi in adevăr de ris, dacă 

mar f aşa de trist! 

Dl. Sturdza, care ţine f6rte mult să fie 

bine informat, dar.căruia nu'i convine că 

şefii noştri de misiune să se folosescă şi ei 

de informaţiunile ce'i sunt adresate, a luat, 

„de la venirea D** in capul departamentului 

de Externe, o serie de măsuri avind drept 

rezultat de a lăsa pe miniştrii noştri in 

străinătate într'o ignoranță desăvirşita de 

tot ce se petrece nu numai in ţără, dar şi 

in Statele in care întreţinem misiuni diplo- 

matice. Am semnalat mai sus suprimarea 

publicaţiunei conţintnd raporturile întoc-, 

mite de secretarii de Legaţiune, de Con- 

sulit şi de vice-Consulii asupra mişcărei 

II 
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ERIT comerciale şi economice a ţărilor in care 

aceşti agenţi funcţiâniză. : susdisa publi 

caţiune, fârte utilă, a fost de-o dată oprită, 

sub pretext de economie budgetară, şi nu- 

  

mai unele din lucrările Consulilor apar din 

cănd in cănd in Monitorul oficial —« rari 

nantes in gurgite vasto » — unde nu e tot-: 

  

IN da-una lesne de a le descoperi, Ss a oprit de 

asemenea communicarea ce se făcea diferi: 

telor Legaţiuni a raporturilor politice adre- 

i sate ministerului de către agenţii noştri di- 

plomatici, sati cel puţin a părţilor din acele 

raporturi care puteati, fără inconvenient, 

să fie divulgate in mod confidenţial. O 

„ asemenea comunicare avea un folos îndoit: 

“pe de o parte, personalul nostru diplomatie 

| : putea cun6sce, dintr'o sorginte sigură, tră- 

“săturile generale ale: politicei externe şi. 

“interne a diferitelor Guverne, şi era pus in 

: situaţiune de a apreţia, după adevărata lor  



  

  

importanţă, evenimentele politice petrecute 

in fie-care ţără; iar pe de altă parte, agen-. 

ii noştri in str&inătate, împinși de un 

amor-propriti firesc (La Rochefoucauld a 

“dis că « amorul propriii este mai abil de- 

căt omul 'cel mai abil din lume (1) »); 

'ştiind tot de-odată ca raporturile lor vor 

trece sub ochii atenţi (şi nu tot-d'a-una 

binevoitori) ai colegilor lor, aduceati in 

-concepţiunea şi in redactarea lucrărilor 

“înaintate ministerului o băgare de stmă 

- deosebită. Nu mai vorbesc de bunul:obiceiă 

ce luaseră- unii din miniştrii noştri de 

-Externe de a notifica, in termeni curteni- 

tori şi amabili pentru miniştrii noştri ple- 

nipotenţiari, venirea lor la Guvern, sati 

retragerea lor de la putere, mulţumind, în 

acest din urmă cas, fie-căruia pentru con- 
. ta 

() « Refexions morales » IV. 
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cursul binevoitor ce le dedese întru inde- 

plinirea înaltei lor-misiuni. Dl. Sturdza, 

care despreţuesce şi uresce pe cei mai mulţi 

dintre diplomaţii noştri, şi mai cu semă pe 

„aceia care' şi aă făcut studiele in Francia, 

na căutat nici-odată să aibă asemenea 

atenţiuni. Căt despre cele alte disposiţiuni 

înțelepte despre care vorbii mai.sus, şi care 

erati în vig6resub ministerul lui Alexandru 

“Lahovori, actualul Preşedinte al Consiliu- 

“lui le a lăsat să cadă cu desăvirşire in desue- 

tudine. De altmintrelea, o reformă com- 

plectă a servicielor departamentului nostru 

„de Externe devine din qi in di mai nece- 

„sară, Cea mai importantă, cea mai urgentă, 

după mine, ar fi de a se chiema, în capul 

secretariatului general precum şi al direc- 

„ţiunilor politice şi consulare, nu un prim 

sati un al doilea secretar de legaţiune, 

cărora, cu tâtă inteligența ce pot avea, cu 
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t6tă încrederea ce le arată ministrul, totuşi 

le lipsesce experienţa necesară pentru a 
îndeplini cu autoritate înaltelelor funcțiuni, 

ci numai miniştri plenipotenţiari de clasa 

II“, sai chiar de clasa I*, deprinşi cu mă- 

nuirea afacerilor publice, cunoscend in 

mod perfect atribuţiunile şi îndatoririle lor, 

şi capabili de a conduce cu activitate şi cu 

energie ramurile de servicii ce le sunt în- 

credinţate. 

Un ministru (mai cu semă cănd el e tot 

„de-odată preşedinte al Consiliului), nu 

pste interveni personal, in fie-care di, la 

fie-care moment, pentru a grăbi, deslega, 

expedia nenumăratele afaceri care sunt de 

competenţa cutăruia. sai cutăruia funcţio- | 

nar. Politica generală, Parlamentul, grija 

intereselor publice răpesc tot timpul de 

care el dispune.:E deci necesar că dinsul să 

fie ajutat de colaboratori maturi, iscusiţi, 
î. 
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liberi de a lua, sub propria lor răspundere, 

o iniţiativă personală, fără că şeful lor să fie 

silit mereii de a't conduce, de a'i sfătui, şi 

"dea le face întruna treba pe: jumătate. O 

asemenea organizare e in vigâre în Belgia, 

unde dă dilnic cele mai bune rezultate. Se- 

cretarul general al departamentului de 

Externe belgian, Dl. baron Lambermont, 

ministru plenipotenţiar de clasa I*, ministru 

de Stat, mare-Cruce al ordinului Leopold, 

| ocupă acel post de trei-deci de'ani şi mai 

bine, şi e cunoscut ca unul din bărbaţii | 

politici cei mai însemnați din tâtă Europa. 

Alături cu dinsul, ministrul pare un f6rte 

mic personaj, căci DI. baron Lambermont 

e ca tradiţiunea vie şi ca însuşi sufletul al 

- ministerului Afacerilor străine din Belgia... 

Am avut şi noi, odinidră, ca secretar gens- 

ral al departamentului nostru de Externe, . : 

un diplomat de val6re, care a lăsat, pretu- 

-346



  

  

tindeni unde a trecut, cele mai plăcute şi 

cele mai măgulitâre suvenire : voi să vor- 

besc de fostul meii coleg, DI. M. Mitilineu, 

pe cate Dl. Sturdza a găsit de cuviinţă de 
al trata de incapabil şi de nemernic chiar 

in sînul Parlamentului romăn : astfel se 

răsplătesce la noi o viață întregă consacrată 

serviciului patriei ! 

Nu numai secretarul general, dar şi di- 
rectorul afacerilor politice, directorul afa- 

cerilor comerciale, directorul contenţiosu- 

lui şi al protocolului, directorul cancelariei 

sunt, in Belgia, miniştri plenipotenţiari, cu 

care diplomaţii acreditaţi la Bruxelles sunt 
obicinuiţi a trata direct cestiunile cele ma 

delicate ale politicei internaţionale. La noi, 
nu se rapatriază un indigent, nu se elibereză 

un paşaport fără ştirea nici fără. voia Dlui 
Sturdza. D* neavănd timpul de a se ocupa 
cu asemenea bagatele, serviciul se face 
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neapărat in condițiuni rele, încete şi ane- 

voi6se; soluţiunea celei “mai mici afaceri 

cere un timp îndelungat şi ține, tocmai ca 

în Turcia, septămăni, luni, şi chiar ani 

intregi. Despre acesta voi da un singur 

exemplu :. reforma tarifului consular, pusă 

  

in lucrare de mai bine de patru ani, si care 

era in ajunul de a se realiza la venirea Dlui 

  

| Sturdza la putere, n'a mai făcut de atunci 

  

nici un pas inainte, de şi tâte Legaţiunile,   

  

tâte Consulatele n'aii încetat de a se plănge 

- ] „de întocmirea defectu6să a tarifului din 

| 1880. Eu cred că o mare parte din aceste 

neajunsuri ar dispare dacă sar aduce in 

e capul principalelor. direcţiuni ale departa- 

mentului nostru de Externe nu tineri gră- 

  

biţi de a'şi face cariera, şi care privesc înal- 

| tele poziţiuni ce le sunt încredințate ca 

nişte trepte numai bune -de a'i ridica mai 

[i __. „repedela rangul de ministru, ci diplomaţi 
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puşi la încercare, ajunşi in virful scărei 

ierarhice, şi de experienţa cărora însuşi 

ministrul ar trebui să se folosescă. 

In cea ce privesce serviciul exterior, 

înfiinţarea, in fie-care Legaţiune, a unui 

cancelar, după cum se obicinuesce in tâte 

țările care ati.o diplomaţie birie organizată, 

"mi se pare o reformă pe căt de necesară, 

pe atăt de lesne de realizat. Un ministru, 

ajutat de un bun cancelar, pâte conduce 

singur, adică fără secretar şi fără ataşat, o 

legaţiune care n'are multe afaceri de rezolvat. 

Legea pentru reorganizarea ministerului 

„ Afacerilor străine din 1894 prevede că 

num&rul maximum al secretarilor in servi- 

ciul Legaţiunilor e fixat la 21, şi anume :: 

S secretari de clasa I*, 7 de clasa II", şi 6 

de clasa III", numtrul ataşaţilor retribuiţi 

rmantnd a se' determina prin legea bud- 

getară anuală. S'ar putea reduce, in 6re- . . 
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care măsură, numărul acestor funcţionari, 

şi cu economiile budgetare astfel realizate 
? v ” v 

S'ar crea vre-o dece posturi de cancelari, 

care ar fi de un folos nepreţuit pentru buna 

funcţionare a misiunilor nâstre din str&ină- 

tate. În ori-ce cas, e indispensabil şi urgent 

că consilierii, secretarii şi ataşaţii astădi in 

funcţiune să fie împărţiţi, între diferitele 

n6stre Legaţiuni, in mod mai priceput şi 

mai raţional decăt actualmente. Sunt unele 

_oficie diplomatice, ca de exemplu Bru- 

xelles, pe lângă care ai funcţionat in' ace- 

laş timp un consilier şi doi primi secretară, 

pe cănd altele, ca Petersburg, n'aveat nici 

consilier, nici secretar, nici ataşat. E timp 

că o asemenca stare de lucruri să înceteze, 

şi că fie-care Legaţiune, înzestrăndiă-se cu 

un cancelar, să nu mai primeâscă decăt nu- 

m&rul de funcţionari necesar pentru a asi- 

gura regularitătea serviciului. Va fi 6re 
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DI. Sturdza ministrul binefăcător care va 

realiza măcar o parte din aceste reforme? 

Din nenorocire e cred că nu, căci D", după 

cum am arătat mai sus, pare a se desinte- 

resa de tot ce privesce progresul şi starea 

înfloritâre a oficielor nâstre diplomatice; 

pentru D* cariera abia există; Di nu ţine 

cătuşi de. puţin s&mă de drepturile dobin- 

dite, iar in mai tâte numirile ce le face e 

„condus sai de spiritul de partid, sati de 

preferinţele şi de simpatiile sale personale. 

Din cinci consilieri de legaţiune in exer- 

ciţiii pe la mijlocul anului 1898, (se sciecă 

un prim secretar numai după cinci ani de. 

serviciti in acest grad pâte obţine titlul de 

consilier), nică unul n'a fost chiemat să 

ocupe posturile de secretar general si de şef 

al diviziunei. politice la ministerul nostru .- 

de Externe, posturi, devenite “vacante la 

acea epocă, şi la care ati fost înaintați doi 

33



    

n... m 

primi secretari de legaţiune, avEnd, unul: 

doi ani şi jumătate, iar cel lalt abia căte-va 

dile de stagii in acest din: urmă grad. Ni- 

meni nu contestă Dlui Sturdza dreptul de a 

„alege, după placul seii, pe secretarul gene- 

ral al ministerului, care, după lege, pâte fi: . 

recrutat chiar in afară de personalul diplo- 

matic, şi' scutit de ori-ce condiţiune de 

virstă, de diplomă, de stagii, etc.; pot 

însăii afirma că corpul diplomatic romăn a 

- g&dut cu surprindere postul important de 

şef al diviziunei politice atribuit unui func- 

ționar care este cel mai t&năr şi cel mai 

recent in grad din toți secretarii de clasa I* 

in exerciţii. Acesta o constat fără a voi 

cătuşi de puţin să tăgăduesc meritele func- 

ţionarilor care ati fost desemnaţi pentru a 

ocupa. acele înâlte situațiuni.: Recenta şi 

nemerită numire in posturile de ministru la 

Bruxelles şi de consul-general “la Buda- 
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pei zi raze 

Pesta a doi dintre consilierii noştri de Le- 
gaţiune cei mai capabili abia a dat 'o satis- 
facţiuine târgie drepturilor vechimei, de 
care se ţinuse prea putin'stmă cu ocasiunea 
înaintărilor mai sus menţionate: 

Dar e timp să ajung la'cele din urmă 
neînţelegeri. ale mele cu Dl. Sturdza, sati 
mai bine dis la ultimele nedireptăţi ale Due 
faţă cu mine. | 

La: întârcerea mea din :Atena, după ce 
me presentasem MM. S.'Regelui, Care me 
primi cu acea Înaltă bunăvoință cu care 

M. S. m'a onorat in tot timpul carierei 
mele, căutai a întălni nu o dată, nu de 

duoe, ci pâte de qece ori pe Dl. Sturdza ; 
D” însă nu voi cu nici un preț să'mi 

acordă fav6rea unei întrevederi, făctndii-se 
mai invizibil ; decăt împăratul . Chinei. 
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ceiurile Dlui Sturdza; totuşi nu'mi puteam 

închipui că, dorind a îndeplini faţă cu Do 

datorie nu numai. de curtenie, dar şi mai 

cu s&mă de serviciii, 'mi voi vedea închisă 

cu desăvirşire uşa preşedintelui Consiliu- 

lui, care, ca ministru de Externe, era dator 

să me primâscă, cel puţin pentru a me 

mustra, dacă nu me achitasem, după pla- 

cul D*, de misiunea ce'mi fusese încredin- 

țată. Vedând că Dl. Sturdza, după 

care alergasem in mai multe rinduri atăt 

a-casă, la D*, căt şi la minister, 'mi refuza 

in mod sistematic accesul cabinetului sei, 

ine hotării ai cere prin scris o audienţă, 

ca cel din urmă aprod al administraţiunei 

D*e, şi rugai pe Dl. Dimitrie Ghica, secre- 

tarul general al departamentului de Ex- 

terne, să binevoiască a'i înmâna scris6rea 

mea. Dl. Sturdza însărcină pe Dl. Ghica 

să "mi facă cunoscut, din parte'i, că me va 
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primi; a duoa di, de dimintţă, la ministe-. 

rul de Finanţe, unde me aflai, cu cea mai 

mare ponctualitate, la ora fixată de D“, 

Însă, după o aşteptare de un ceas şi mai 

bine, un uşier al ministerului me invită a 

veni până la telefon : Dl. Dimitrie Ghica. 

'mi anunţa, din partea ministrului, că D*, 

fiind ocupat, nu putea să'mi acordă au- 

dienţa promisă. Nu'mi mai remănea decăt 

un lucru de făcut: de a părăsi ţăra, fără a 

vedea pe şeful mei, cea ce şi făcui a duoa 

gi, nu fără a deplănge sârtea diplomaților 

romăni, nici fără a'mi dice că, din tâte 

robiile, robia poleită cu aur e cea mai tristă 

şi cea mai amară! Voltaire scria într'o di 

lui d'Alembert (7 august 1766) : « Una 

din: cele mai mari nenorociri: ale '6me- 

nilor cinstiţi e lipsa lor de curagiii, de 6re- 

ce ei gem, tac, supeză, şi uită. » Am ge-“ 

mut adiac;. am tăcut mult; am supat 
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une-ori ; însă n'am: uitat, nu voi uita 

nici-odată modul in care Dl. Sturdza s'a 

purtat atunci cu mine. Lectorii care vor 

binevoi să me citescă până la sfîrşit vor 

vedea că alte ocări, şi mai grave dacă se 

pâte, "mi erai rezervate din partea Dlui 

Sturdza. 

Pe la mijlocul anului 1897, diarele 

n&stre r&spăndiră de-odată sgomotul că 

DI. Sturdză proiecta o mişcare diploma- 

tică, find hotărit de a încredința postul pe 

care'l ocupam de şepte ani la Bruxelles şi 

la Haga unui coleg al mei acreditat pe 

lângă un alt Guvern. Nu ştii până. astădi 

dacă acel sgomot era întemeiat; tot ce pot 

spune e' că, tocmai pe atunci, începui a 

primi de la Dl. Sturdza o serie de note 

neplăcute, al cărora ton, din di in gi mai 

aspru, nu putea. să'ini lase nici o îndoială 

ăsupra planurilor şi scopurilor ministrului 
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faţă cu mine. Era natural că Dl. Stur- 

dza să dorescă a se lipsi de serviciele mele, 

un ministru avănd tot-d'a-una facultatea şi 

chiar dreptul de a nu menţine într'un post 

atirnănd de departamentul seti — şi mai cu 

semă întrun post de ministru plenipoten- 

țiar — decăt pe funcţionarii care se bucură 

de încrederea lui. Se putea de asemenea 

că Dl. Sturdza să nu fi fost mulţumit de 

modul meii de a lucra şi de a conduce afa- 

cerile Legaţiunilor care'mi fuseseră încre- 

dinţate : totuşi, in asemenea casuri, legea 

prevede: pedepsile ce se pot aplica, după 

gravitatea faptelor, funcţionarului greşit : 

avertismentul simplu, mustrarea, suspen- 

darea, etc., fără că nici-odată sa fie permis 

* ministrului de a se depărta, chiar in apli- 

carea acelor pedepsi, de regulele de bună: | 

cuviinţă şi de 'curtenie :obicinuite între 

S&meni bine crescuţi. De altmintrelea, dacă 
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Dl. Sturdza avea nevoie de postul meă, îi 

era lesne de a'mi scri pentru a'mi împăr= 

tăşi vederile D"**, şi m'aş fi grăbit a urma 

exemplul unui. fost şef al mei, care, fiind 

informat tot de DI. Sturdza, dacă nu me 

înşel, că Legaţiunea ce dirigea era in 

ajunul de a trece in mâinile: unui not 

titular, se râtrase cu multă demnitate, 

spre a nu jena întru nimic libertatea de 

acţiune a ministrului. Acâsta însă nu fu 

procederea Di Sturdza fată cu mine. 

Dhui preferă să'mi amintăscă cu brutalitate 

că era şeful mei, că căi eram « împiegatul » 

D=, şi că presența mea la Bruxelles '] su- 

păra cu desăvirşire. Am dis că nu voi 

reproduce nici corespondenţa schimbată 

între noi, nici textul demisiunei mele mmo- 

tivate, in care am expus cu deamenuntul 

tâte ocările ce mi s'a făcut; şi pe care nici 

un bărbat cu demnitate nu le ar fi putut 
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suferi ; totuşi cred că'mi este permis de a 
spune — fiind- că iarăşi vine vorba de un 
sistem greşit care se aplică într'una la noi 
— că, după căte-va hărţuieli fără impor- 

tanţă, conflictul isbucni cu ocasiunea ale- 
'gerei portului Rotterdam drept cap de 

linie al serviciului nostru de navigaţiune. 

Se sţie că că cram acreditat in acelaş timp 

la Bruxelles şi la Haga, şi că lupta era 
angajată între Rotterdam şi Anvers, am- 

bele metropole comerciale prezentănd, din 
„punctul :de vedere al' intereselor nâstre, 

:avantagie aprâpe egale, care cerea, înainte 

„de a se lua o 'hotărire definitivă, de a fi 

studiate de aprâpe şi cu. deamănuntul. In 
oră-ce câs,. pare-mi-se că ministrul țerei in 
„Belgia şi in Olanda era chiemat, şiel, a'şi 

„da părerea in acestă cestiune capitală. 

“Totuşi, precum fusesem lăsat la o parte cu 

ocasiunea negociărilor greco-romăne, pe 

-359



  

cănd me aflam la Atena, tot deasemenea 

me vedui ignorat cu desăvirşire in afacerea 

'de la Rotterdam. Un înalt funcţionar al mi- 

.nisterului Lucrărilor publice. fu trimis in 

-misiune la Anvers, Rotterdam şi Am- 

sterdam, fără că Legaţiunea să fie măcar 

înştiințată de însărcinarea ce'i fusese încre- 

dințată, şi fără că să fiu invitat, după cum 

se obicinuesce in asemenea casuri, a'i da, 

-la nevoie, concursul şi ajutorul meii. Era 

natural că să se alegă, pentru a trata o atare 

cestiune, un specialist de o competență 

netăgăduită; trebuie însă să declar că 

„acel sistem de a trimite, intr'o ţără unde 

avem o representaţiune oficială, misiuni 

ofici6se care lucreză in afară de ştirea şi de 

“participarea ministrului plenipotenţiar, pre- 

sentă inconveniente asupra cărora cred că 

e de prisos de a insista. Cu căte-va stp- 

tămăni mai in urmă, aflai, dintr'o sorginte 
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particulară, că Dl. Jon Brătianu, ministrul 

nostru-al Lucrărilor publice, era în ajunul 

de a pleca, la rindu'i, la Rotterdam şi la 

Haga. Doritor de a'i oferi complimentele 

mele de bunăvenire într'o capitală in care 

aveam ondrea de a fi acreditat, şi găndind 

că presența mea in regatul Țărilor de Jos 

era cel puţin cuviinci6să in aceste împreju- 

tări, rugai in mod oficios pe secretarul ge- 

neral al departamentului nostru de Externe 

"să binevoiască a'mi face cunoscut in ce di 

DI. Brătianu avea intenţiunea de a porni 

din Bucuresci. Nu primii insă nici un 

răspuns de la D*, şi ministrul nostru al 

Lucrărilor publice vizită Amsterdam, Rot- 

terdam: şi Haga, unde'i se făcu o recep-. 

ţiune oficială, fără că să fii-invitat, in cali- 

_4atea mea de Trimis extraordinar al M. S. 

“Regelui, al însoţi in Olarida ; singur con: 

“silierul - Legaţiunei, funcţionar. pus sub 
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ordinele mele, şi care nu putea să între 

în relaţie cu autorităţile publice din țără 

decăt prin mijlocirea mea, fu admis 

să figureze, alături cu Dl. lon Brătia- 

nu, la sărbătorile: organizate in onorea 

De, Numai la întârcerea ministrului de la 

Haga, şi cu ocasiunea trecerei sale prin 

Bruxelles, aflai de la D* că tot era termi- 

nat, şi că preferința fusese acordată portu- 

lui Rotterdam. Guvernul nostru lucrase in 

suveranitatea drepturilor şi îndatoririlor 

"sale, preocupăndii-se numai de interesele 

bine chibzuite şi bine pricepute ale ţtrei, şi 

e evident că, dacă aş fi fost consultat, aş fi 

propus şi ei acestă soluţiune; totuşi credui 

de cuviinţă de a arăta, in mod respectuos, 

Dlui Sturdza că se ţinuse prea puţin semă 

de pers6na mea precum şi de înaltele func- 

țiuni ce indepliniam, atăt cu ocasiunea ace- - 

lor negociări căt şi cu prilejul calătoriei



    

  

Dlui Brătianu la Haga. Dl. Sturdza se măr- 

gini a'mi răspunde că nu era obicinuit a 

primi observaţiuni de la « împiegaţii care 

stat sub ordinele sale » ; iar o altă notă a 

D*e se termina cu acestă frasă, pe căt de. 

ameninţătâre, pe atăt de necuviinci6să : 

« Acesta o dată pentru tot-d'a-una, şi fără 

replică. » Se vede că D!. Sturdza uitase cu 

cine avea onbre de a vorbi, şi că confun- 

dase pe un Trimis extraordinar şi Ministru 

plenipotenţiar al M. S. Regelui, acreditat 

pe lingă trei Curți .regale, mare-ofiţer al 

« Corânei » şi comandor al « Stelei » Ro- 

mâniei, cu odăiaşul cabinetului D=" de la 

minister. 

Se pâte că acest din urmă funcţionar, 

care este întradevăr « împiegatul » Dlui 

Sturdza, să primescă — dacă e lipsit de 

ori-ce amor-proprii — că stăpinul lui să'i 

dică cea ce dice, in « Sgircitul » lui 
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Moliere, Harpagon servitorului seu la 
Fleche, pe care'l bănuesce că'i a furat bani: 

„« Hors d'ici tout â:l'heure, er gu'on ne 
» râpligue pas! » Nimeni însă nu va 
admite că cei mai înalți demnitari ai 
Statului romăn să fie trataţi de Dl. Sturdza 
de' o potrivă cu slugile De, nici că un 
prim-ministru să împingă uitarea regule- 

-lor cele mai elementare ale politeţei până 
a cuteza de a scri pe acest ton unui repre- 

zentant al Regelui i in str&inătate. 
E lesne de înţeles că abia "mi putui stă- - 

“pini indignarea. De şi nu aveam de luat 
“consiliti decăt de la mine însumi, şi de la 
demnitatea mea ofensată, totuşi, pentru 
a nu proceda cu nesocotinţă, me dusei să 

“consult pe unul din colegii mei cei maiemi- 
nenţi din Bruxelles, cerendii-" i avizul D=, 

"şi întrebăndu-'l ce ar. face in locul mei. 
Tată textual răspunsul sei : « Nu pot săţi . 
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» 

» 

spui ce aş face, de 6re-ce nici-odată, în 

era mea, un ministru al Afacerilor. 

“streine n'a ţinut un asemenea limbagiii 

faţă cu un reprezentant al Suveranului 

seu. Buna-cuviinţa şi curtenia sunt 

de” tradiţiune in corespondenţa nâstră. 

diplomatică, şi chiar un reproş, chiar o 

reprimandă s& fac pe un ton măsu- 

rat. E evident că nu poţi să rămâi 

sub lovitura afrontului ce ai pri- 

mit; trebuie ori că şeful D"* să retragă 

notele blesante ce'ți le a adresat, ori că 

D" să'ţi dai demisia ». 

Ştiam dinainte că DI. Sturdza nu'şi va 

retrage notele in cestiune, şi nu voiam să 
4 

„încep lupta 6lei de pămînt contra Slei de 

- fier. De altmintrelea, eram sătul pină la des- 

gust d'atitea „mizerii, şi scărbit de tâte. 

intrigile murdare uneltite împrejuri'-mi; 

iar procederile Dlui Sturdza, care găsise de: 
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cuviinţă de a'mi adresa notele ofensatâre de 

care am vorbit nu într'un plic deosebit şi 

personal, ci printre nărţâgele dilnice ale 

corespondenţei curente, după ce împinsese' 

reaoa voinţă până a permite că ele să fie 

contrasemnate de un funcţionar al departa- 

mentului D*, astfel, că atăt la Bucuresci, 

de unde pornia curierul, căt şi la Bruxelles, 

unde el era înregistrat de personalul Lega- 

țiunei, tâtă lumea cunoscea ocările ce'mi 

făcea Dl. Sturdza, acele procederi revol- 

tătâre me exasperaseră cu desăvirşire. 

Decis a me retrage din servici, trimisei 

demisiunea mea motivată la Bucuresci, ' 

cerând să mi se înainteze -fără întărdiare 

scrisorile mele de rechemare. 

Acestea se petrecea pe la finele lui 

septemvrie 1897 : veni octombrie, trecură : 

„ noemvrie şi decembrie, fără că Dl. Sturdza 

să me înştiințeze de primirea notei prin 
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care manifestasem dorinţa de a fi descărcat 

de funcțiunile mele, notă carei parvenise 

neapărat, de 6re-ce ofici6sa « Voința naţio- 

„nală» gicea in numărul seii din 1/13 octom- 

brie: 

» 

» 

» 

» 

» 

« Epoca a aflat numai aseară că d. Ben- 

gescu, ministrul plenipotenţiar al Romă- 

“nici la Bruxelles şi la Haga, şi-a dat 

demisiunea, 

« Înainte ca confratele nostru, aşa de 

bine informat, să revină asupra « nouei 

“« infamii » a d-lui Sturdza, credem că 

nu e de prisos a-i complecta informația. 

» Adevărul este că d. Bengescu şi-a dat 

deja sunt acum duoe. luni demisia, care 

a fost respinsă de d. Dim. A: Sturdza, şi 

că tocmai acuma opt dile, ministrul 

nostru la, Bruxelles reînnoindiă-şi din. 

noii demisia, de.astă . dată i-a fost pri- 

mită. 
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» Mişcarea diplomatică, pe care Epoca. 

» şi unele diare cred că o cunosc din faptul 

» că am spus în treacăt că ar atinge cutare 

» şi cutare legaţiune, a fost negreşit hotă- 

» râtă de la data primirei demisiunci d-lui 

» Bengescu, însă credem a şti că pronosti- 
» curile confraţilor noştri nu se vor realiza 
» întocmai ». 

Informaţiunile « Voinţei » eraă.cu totul 

greşite. Dl. Sturdza, luănd dorinţele. sale 

drept realitate, visase pâte într'o bună scră 

căi adresasem, cu duoe luni mai "nainte, 

demisia. mea, şi comunicase acel. vis 

imbucurător redactorilor diarului sei favo- 

rit. Adevtrul este că pînă la sfîrşitul lui 
septemvrie ei nu'mi dedesem nici-odată 

„demisia, şi că prin urmare Dl. Sturdza 
“nu avusese ocasiunea de a:o respinge. Nota 

« inspirată » a « Voinţei » avea un singur 

scop : acela de a curma vorba giarelor care 
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binevoiseră a'mi lua apărarea, şi de a pune 
un capăt sgomotului care începuse a se face 
in presăimprejurul incidentului demisiunei 
mele. | 

Până la urmă urmelor, Il. Sturdza 

ținuse a se arăta r&uvoitor, nedrept, şi, cea 
ce e mai grav, neveridic faţă cu mine. 

Am aflat mâi tărdii pentru ce DL. 
“Sturdza n'a putut să 'şi realizeze atunci . 

planurile, nici să'mi primescă demisiunea. 
Nu'mi este însă posibil de a atinge, chiar 
in treacăt, un asemenea subiect. “Tăcerea-o 
tăcere plină de recunoscinţă şi de respect — 
"mi este impusă in acestă privinţă. Aceia 
me vor pricepe care ştii că, din fericire, 

Dl. Sturdza nu e încă stăpîn absolut pe 
era romănescă,- Totusi, hotărirea mea de a 
„nu mai fi numtrat printre « împiegaţii » 
Dlui Sturdza, remăsese irevocabilă; dar, 
după cele ce se petrecuseră, era pentru mine 

o datorie sacră de a me retrage din servicii : 
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fără sgomot, fără gălăgie, fără recriminare. 

De aceea, cu patru luni mai in urmă, rugai 

pe M. S. Regele să binevoiască a'mi primi 

demisiunea pentru motive de ordin pri- 

vat. Am ieşit din carieră fără regret, cu 

speranţa de a'mi termina viaţa in linişte, şi” 

de a me mai putea bucura de fericirea, sati 

it „cel puţin de acea parte de fericire pe care un 

| om, ajuns la virsta mea, mai e in drept s'o 

î " nădăjduească pe acest pămînt. Alţii aă avut 

o existenţă mai frumâsă, mai strălucită, 

pâte mai bine întrebuințată decăt a fost a 

mea : nimeni însă n'a fost mai mulţumit de 

sârtă'i, fiind-că nimeni n'a avut mai pu- 

ţină ambiţiune. Revenit acum la cultul lite- 

"elor, care ai fost pasiunea vieţei mele, 

îngrijesc, după povaţa lui Voltaire, « de gră- 

  

dina mea (1) », păstrănd şi onorănd memo- 

„(1) « Cela est bien dit, repondit Candide ; mais il faut 

» cultivâr notre jardin ». Candide, XXX. 
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ria bărbaţilor iluştri despre care am 

vorbit in scrierea de fată, şi avănd 

conştiinţa că, pe căt timp am fost in servi- 

ciul Regelui, m'am silit pretutindeni şi 

tot-d'a-una de a facecă numele romăn să 

fie cunoscutin mod avantagios de străini. 

Am speranța că, după mârtea mea, mi se 

va da dreptatea'ce 'mi o contestă şi 'mi o 

"refuză astădi Dl. Sturdza, şi că modestul 

mei nume va supravieţui cătă-va vreme in 

suvenirul bărbaţilor care iubesc munca, 

studiul şi literele. Acesta este sârta pe care 

am visat-o încă din tinereţea mea; acest 

a fost idealul meti, cănd aveam duoe-qeci 

de ani, şi, ca să termin cu o citaţiune agrea- 

bilă Diui Sturdza, acest este, după cum dic 

predicatori, harul ce mi'l doresc ! 
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