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PREFAŢĂ 

Din monografiile asupra scriitori 
lov noştri din veacul al XLX dau la 
lumină abia acum al doilea volum, în- 
chinat lui Costache Negruzzi, deşi e 
îsprăvit de mai bine de “doi ani. Dacă 
nu a apărul până astăzi e că publicul 
na răsplătit îndeajuns pe editor pen- 
tru sarcina ce şi-a luat, tipărimd astfel 
de studii. 

Al treilea volan, închinat lui Gheor- 
ghe Asachi, isprăvit de mult, a apă- 
rut în mave parte în Convorbiri li- 
terare, şi nu pot prevedea încă data 
când va ieși şi în volum. 

E. LOVINESCU. 

__ Bucureşti, 3 Decemvrie 1912
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VIAŢA LUI COSTACHE NEGRUZZI. 

E de mult simțită nevoia unor bio- 
grafii complete ale scriitorilor noştri, 
— nu din dragul de a aduce la lumină 
micele, măruntele scăderi prin care 
oamenii mari se apropie de noi, cei 
mici, sau din zadarnica plăcere de a 
ne simţi deopotrivă cu dânșii, — ci 
din datoria de a-i cunoaşte în desăvâr- 
șita împrăștiere a străduinţii lor, în + 
lucruri mari ca şi în lucruri mici, din 
închegarea, cărora se întrupează viaţa 
lor, — una, 
După cum curcubeul e acelaş în fie- 

care stropalun  - ”căride ape, tot 
aşa înfăţişarea sufletească a unui om 
€ aceeaş. oglindită în fiecare amănunt 
al vieţii lui zilnice; după cum nemăr-
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ginirea tăriei albastre se răsirânge în- 
tr”'o lacrimă de rouă, tot aşa unitatea 
sufletului nostru sepoatebănuiîntr'un 
gest, în mâna pe care o ridicăm, în 
înmlădierea glasului sfios, în orice 
ritm al fiinţei noastre ce se răspân- 
dește în afară ca şuvoiul scăpat de sub 
scocul morii, doritor de mișcare, de 
sbucium, sub calda sărutare a soare- 
lui de primăvară. 

Trebue deci să cunoaștem această 
viaţă, s'o urmărim, s'o prindem în cele 
mai fugare revărsări ale ei, pentru a 
înnemeri părticica de adevăr veșnic 
pe care o ascund într'însele, pentru 
a descoperi încă un fir din această 
pulbere fină din al cărei joc armonic 
se urzeşte viaţa. 

Și se cuvine s'o facem cu atât mai 
mult cu cât, dacă n'o vom face acum, 
va, fi apoi, poate, prea târziu. 

Anii trec şi cei din urmă părtaşi 
sau martori ai renaşterii noastre cul- 
turale și politice se stâng unul câte 
unul, ducând cu dânșii atâtea lucruri 
preţioase, atâtea comori de ştiri asu- 
pra vremilor în care au trăit şi asu- 
pra oamenilor mari cu care au făp- 
tuit, pe care i-au văzut trăgând brazda 
activităţii lor, cu care au stat de vorbă,
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în întreţineri familiare pe aleea de pla- 
tani a grădinei lui Epicur. In urechea 
lor răsună încă glasul elocinte şi 
impetuos al lui Kugălniceanu, sau 
anecilota, povestită de spiritualul Co- 
stache Negruzzi: în pupila ochiului 
lor stă culcată încă icoana liniştită 
a atâtor oameni de seamă, făptuitori 
în împrejurările grele ale închegării 
neamului nostru! Și aceşti bătrâni 
tac: în amurgul vieţii nu găsesc în- 
demnul de a scrie povestea tinereții 
lor eroice. ce ni se va păreă nouă, 
celor tineri, un basm pierdut în le- 
gende ca în lumina scăzută a craiului 
nou. În vremile acele — de altminteri 
ca şi astăzi — cărţile de amintiri se 
iviau foarte rar. E o mare pagubă. 
Istoria nu înserie în paginile ei decât: 
clipele luminoase, popasurile de în- 
tremare ; ea nu urmăreşte decât firul 
roşu al "evenimentelor — dar în jur, 
câte lucruri mărunte, câte amănunte 
„pitorești, preţioase, purtând, adese 
fără să pară, în cutele lor atât înţeles, 
cenu așteaptă decât un ochiu ca să-l 
vadă şi să-l priceapă! 

O rază de soare se furişează pe geam 
şi în camera întunecoasă o lume ne- - 
închipuită răsare deodată !
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Ce înseamnă această pulbere deaur? 

Ce înseamnă aceste fiinţe neaşteptate 

ce freamătă într”o horă de Walpurgis- 

nacht > 
E o viaţă pe care nici n'o bănuiam... 

Tot aşa o carte de amintiri — de mre- 
morii —e o rază de soare strecurată 
în noaptea trecutului spre a lumină 
o lume nebănuită şi care totuşi este 
şi merită să fie cunoscută; căci fără 
această pulbere de aur, fără această 
atmosferă fină ce scaldă lucrurile, 
realitatea nu e în toată plinătatea. în 
toată rotunjimea formelor. 

Pentru a întregi însă icoanele tr-ecu- 
tului nostru, nouă nu ne mai rămâne 
decât hârtiile vechi cu scrisul lor în- 
curcat, puţinele notițe de prin ziarele 
timpului, rarele ştiri prizărite cine 
ştie unde, pe care trebue să le căutăm 
cu multă trudă şi nu în totdeauna cu 
izbândă, 

In loc deci de a putea închegă o 
icoană vie, colorată, plină de viaţa 
atâtor amănunte, trebue să ne mulţu- 
mim cu un desen tras în linii sumare 
ce nuprinddecât împrejmuirea rece a 

“ lucrurilor; în locul unei picturi trebue 
să ne mulțumim cu o schiţă cam
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ştearsă, în care nu tresare plinul în- 
vălmășşit al vieţii. 

Peste tot cen'a fost faptă istorică 
sau înnegrire de hârtie, uitarea începe 
a se aşterne tot mai deasă; contempo- 
ranii dispar fără să-și facă datoria :jiar 
scrisul de pe foile bătrâne ale timpului . 
e prea, necuprinzător pentru a întregi 
o viaţă în felurimea vădirilor ei. 

Ca şi la atâţi scriitori însemnați ai 
noştri, ca la Grigore Alexandrescu de 
pildă, data naşterii lui Costache Ne- 
gruzzi nu se poate şti cu siguranţă; 
nici un act, nici o însemnare scrisă 
pe vre-un ceaslov n'o hotăreşte. Fa 
pare totuşi a fi fost la 1808, după cum 
ne arată d. lacob Negruzzi în comu- 
nicarea făcută Academiei Române”), 
întemeindu-se atât pe tradiţia orală, 
cât şi pe faptul că bunicul d-sale,Dinu, 

1) Inceputurile literare ale hi Constantin Negruzzi de 

Iacob Negruzzi, extras din Anaiele Academiei Române. 

Seria II. 'Tom. XXXII. 1909. In scrisoarea-notiţă biogra- 

fică de care se serveşte d-l N. Racoviţă pentru conterinţa 

d-sale, ţinută la Craiova, 1 Martie 1886, (Convorbiri lite- 

rare, 1 lulie 1886, t. XX), d lucob Negruzzi nu se hotă- 

reşte între 1807 -şi 1808. Pot aşa de pildă pe unul din manus- 

crisele lui Memnon găsim <anul 1823 Sept. 25 în laşi. 

16 ans», — ceeace ar arătă ca an al naşterii anul 1807.
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intră în stăpânirea moşiei Trifeştii- 

Vechi, primită ca zestre, în 1807, când 

se cunună cu Sofia Hermeziu, fiica 
Logofătului Dreptăţii Iorgu Herme- 
ziu. După un an dela căsătorie senăscu 
Constantin; data naşterii nu poate fi 
deci decât 1808. 
Dacă ar fi să urmăm Arhondologia 

Moldovei a puţin vrednicului de cre- 
zare Paharnicul Constantin Sion, ceea- 
ce n'o facem decât din datoria de a 
pune la îndemâna cetitorului toate 
isvoarele, ori cât de tulburi ar fi 
ele, neamul Negruţilor, neam de ră- 

_zeşi, e de loc din lreavca. Unul dintre 
“dânşii, Vasile Negruţi, însurându-se 
cu fata unui răzeş din judeţul Putna. 
sa așezat în podgoriile Odobeştilor, 
la Păţăști, având patru feciori. Pe vre- 
mea aceea Constantin Balş Ciuntu, 
dela Trifeşti, doriă să aibă pe lângă 
dânsul doi băeţi de boernaş. Socrul 
lui Sion, Toma Stamatin, vecin cu 
Vasile Negruţi prin viile dela Odo- 
beşti, și cu Balș, prin moşia Ruptura, 
se gândi la feciorii mazilului. care 
știau şi carte. Mai de voe, mai de ne- 
voe el aduse la Trifeşti pe Dinu şi pe 
Gheorghe. Dinu. fu orânduit cafegiu, 
iar Gheorghe sofragiu, fiind puşi şi
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la învățătură sub îngrijirea vătavului 
de curte. După câţiva ani Dinu ajunse 
logofăt de casă, iar după vre-o zece, 
în anul 1807, se însură cu Sofia Her- 
neziu, care de altminteri nu trăi decât 
putin după nașterea unicului ei fiu, 
Constantin. 1) 

Prin nevastă, Dinu ajunse în stăpă- 
nirea a juniătate din moşia Trifesti, 
din ţinutul Iașilor, iar Constantin Balş 
ce-l iubiă ca un tată, îlumplu de bine- 
faceri”). După ce se înstări „elfu ridicat, 
sub Scarlat-Vodă, la rangul de pa- 
harnic?) 

Acest Dinu Negruţi, după cum ne 
spune biografia anonimă a lui Cos- 
    

3) După D. Oct. G. Lecca (Familiile boereşti române, 

p. 362.) spiţa familiei Negruzzi — numită pe atunci Neniul 

- — se ridică pînă în veacul al XVII, cînd trăiă Neniul Lo- 

gotăt Mare sub Vasile Lupu. 

2) In «dieata» din 30 Ghenar 1822a Logofătului Cons- 

tantin Balş, Paharnicul Dinul Negruţ şi Sărdarul Gheorghe 

sunt numiţi ca epitropi ai copiilor răposatului «pentru că 
-am crescut din mica lor copilărie şi osebit că la toate 

trebile casei mele sau arătat cu durere şi silință spre 

odihna mea, dar şi toată ştiinţa pentru toate socotelile 

şi pricinile casei au.» Lui Dinu îi lăsă chiar 3.000 de lei, 

iar lui Gheorghe 2.000 (Uricariul, XI, p. 337 şi următoarele) 
3) Pe timpul ocupaţiei ruseşti (1806—-12) Dinu e vej 

Clucer. Cf. Arhiva senatorilor din Chişinău şi ocupaţia 

rusească dela 1$06—1812 de R. Rosetti, Anal. Acad. Rom. 

XXXII, p. 62.
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tache Negruzzi, din' Albina Carpaţi- 
lor !), eră un om vesel, iubitor de pe- 
treceri. Prietenii lui îl întâmpinau 
chiar cu nişte versuri destul de răs- 
pândite în acele vremi: 

Lăsă-ţi, nene Dinule, 
Lăsă-ţi veseliile, - 
Lasă-ţi drăgănelele 
Că ţi-au trecut vremile, etc. 

Înainte de toate, Dinu pare a fi fost 
un om destul de luminat și deştept. 
Carte începuse să înveţe încă de pe 
când eră la Păţăşti; în casa boerului 
Balș nu făcu decât să stăruească şi 
mai mult. Dar despre gustul lui «de. 
citit, despre iubirea lui pentru li- 
teratura naţională, așa puţină câtă 
eră, avem mărturii şi mai sigure din 
cunoscutul articol al lui Costache Ne- 
gruzzi : «Tatăl meu, scrie Negruzzi, ?) 
eră unul din Românii aceștia (iubi- 
tori de carte românească). Nu ieşiă, 
nici un calendar care să nu-l aibă el 
întăiu, nici o carte bisericească care să 

  

1) Din Tanuarie 1887. Republicată în Convorbiri literare 
1 Iulie 1886, tom. XX, p. 313. Dinu Negruţi e trecut aici cu rangul de postelnic. Pe timpul revoluţiei dela 1821 eră, 

* spătar, 
:) O. Negruzzi, Opere compleie, ed. «Minerva», £, p. £.
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n'o cumpere, nici o traducţie care să 
nu pue să i-o prescrie». 

Iată, în adevăr, ce se găsiă în bi- 

blioteca — adică într'o ladă din cori- 

dor — a, acestui boer iubitor de slovă 

românească: 

Cărţi tipărite. 

Vieţile Sfinților din toate lunile. 

Moartea lui Avel (poem de Gesner)..1) 

Numa, Pompilius (Romanţ de Florian). 

Patimile Domnului Nostru în versuri. 
Istoria lui Arghir şi a pre-frumoasei Elene. 

Despre începutul Românilor de Petru Maior. 

Floarea darurilor. 
Intâmplările Franţezilor şi întoarcerea lor dela 

Moscova. 
Tahnudul Jidovesc. 
—— 

Manuscrise. 

Letopiseţul lui Nicolai Costin. 

Cavalerii Lebedei (Romanţ de M-me Genlis). 

Incunjurarea cetăţii Roşela. (Romanţ, idem). 

1) Traducerea Morții lui Avel a lui Beldiman datează 

din 1808. Academia Română are două copii după această 

traducere manuserisă, una din 1812 a lui Ion anagnostul, 

şi alta a lui Matei Gane din 1813—14 (Mss, No. 552, 553). 

Tipărirea, acestei traduceri nu sa făcut decât în 1915 în 

tipografia lui Karkalechi (cf. G. Bogdan-Duică, articolul : 

Salomon Gessner în literatura română, în Convorbiri 

giterare pe 1901, tom. XXXV. p. 162). Despre Beldiman 

a se vedeă în genere articolul d-lui I. 'Tanoviceanu, Ar- 

hiva, v. LX. p. 165. 
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Lentor, tragedie în versuri. 1) 
Sapor, idem. 2) 
Matilda (Romanţ de M-me Cottin. 3) 
Manon Lesco, romanţ. 

Tario, sau străinii în Elveţia, idem. 
_ Zelmis şi Elvira, idem. 
Cugetări de Owenstern, ste., ete. 

Toate aceste cărţi, împreună, cu 
multe altele se pierdură apoi în bejă- 
nia anului 1821. 4) 

1) Lenior, eră socotită ca a iui Beldiman [ef. articolul d-lui 
IL. Tanoviceanu în Arhiva, v. IX, p. 165]. D-l Bogdan- 
Duică întrun articol «Costache Conachi și Tragedia lui 
Lentor», în Viaţa Românească, 1906 Noemvrie, arută că 
traducerea acestei tragedii trebue atribuită lui Conachi, 

2) Of. ms, 531, Acad. Rom. Al. Beldiman «Tragedia lui 
Sapor». Traducere în versuri în 5 acte. ! 

5) Poate că acest roman nu eră decât traducerea în 
manuscris a lui Costache Conachi, ce aveă să “apară de 
sub tipar mult mai târziu în 1841 la Cantora Foaiei să- 
teşti. Cf. G. Bogdan-Duică, Logofătul Costache Conachi 
în Convorbiri literare, XXXVII (1903), p. 364. 

2 Nu putem şti cu siguranţă dacă nu sa incercat şi 
Dinu Negruzzi în literatură. In Ms. 20 al Academiei, în- 
tr'un 'in-tolio ce cuprinde «Pribegire lui Cupidon la pu- 
stietăți», poem cu 7 părţi de spătarul Iinacachi Gane, se 
găseşte pe pag. 2 următoarele versuri : | 

Cătră cetitoriu ! 

leu pe a acestui soare şa stăpinii nopţii lună Supt a Moldovrii orizon văzind mai întăiu lumină Nu mai puţin strălucire a doi lucefiri ce sînt, Pentru zi şi pentru noapte vestitorii pe pimint,
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Crescut de un astfel de părinte. iu- 
bitor de învăţătură, eră firesc ca tână- 
rul Constantin să primească o ins- 
trucţie destul de aleasă. Dascălul grec 
Chiriac îi fu cel dintâiu învăţător. La 
vârsta de 12—13 ani, după cum singur 
ne spune, el citise pe Homer, pe Eu- 
ripide, cunoşteă din scoarță î în scoarță 
pe Erodian, autorul unei prozodii ho- 
merice. Știă deci greceşte destul de 
bine şi chiar franţuzeşte. După cât se. 
pare avusese un dascăl francez, ceeace 
nu suntem în stare a dovedi !). Carte 
    

(A a cărora planite drum, pe globul cel ceresc, 
Doă zăei şi patru ciasuri ieste rinduit firesc) 
Crescând a me cunoştinţă, am luat apoi aminte 
La a stării cei lumeşti prifaceri necontenite, 
Am pătruns cu ochii minţii pân'la obirşie lor: 
Am aflat deşărtăciune că ieste a lor izvor; 
Când un prilej căutam ca să fac o ispitire 
In zugrăvire vieţii, prin a vremii mijlocire, 
Eliniasca deşteptare, aducând valuri cumplite 
Au azvirlit şi pe mine întru o săngurătate; 
Găsindu-să vr'o greşală, aceia va fi ertată, 
Ne avind eu dobândită ecsperienţiia toată. 

Mai os subseris: 

Negruţ Căminar, 
1825 Aprilie 30, în satul Ciumuleştii. 

1) O. Negruzzi o afirmă: «Drept aceea, d-ta vei binevoi 

a le învăţă pe de rost, pentru ca să le poţi cuvântă curat 

şi pe înţeles, pentru că văd că dascălii d-tale, Grecul şi 

Franţuzul, pe care dracul să-i iea! ţi-a stricat proforaoa, 

nu poţi rosti pe î,ă, ş, ce. şi altele vro câteva».
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românească nu cunoştea încă. Cum 

a ajuns so cunoască, ne-a povestit-o 

Negruzzi, optsprezece ani mai târziu, 

în neuitatul său articol «Cum am în- 

vățat româneşte» 1), care prin humorul 

lui sănătos încheagă o frumoasă pagi- 

_nă din literatura noastră, iar prin veş- 
tile ce ne dă asupra şcoalei moldove- 
nesti dela începutul veacului al XIX 
poate fi privită ca o însemnată pa- 
gină a culturii noastre. 

Nu e de prisos de a reaminti în 
puţine cuvinte cuprinsul acestui pre- 
țios articol, atât pentru luminarea 
vremii în care sa format spiritul 
scriitorului nostru, cât mai ales şi 
din împrejurarea că, în urma unui 
studiu al d-lui (. Bogdan-Duică, 7) 
putem cercetă informaţiile lui Cos- 
tache Negruzzi şi sub latura adevă- 
rului istoric, zugrăvind în colori vii 
şi figura unui dascăl român din înce- 
puturile noastre culturale. 
_Eră prin 1820. Puţina şcoală ce se 

făceă eră în grecește. Limba română 
stăruiă a fi desfigurată de «diecii 
  

i) Publicat întâiu în Curier de ambe sexe, |, p. 331. 
2) Două capitole dintr'o biografie a lui Constantin 

Negruzzi în Convorbiri literare, 1 u'ctomvrie 1901,XX NY. 
p. 865. IN aa:
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dela Vistierie»; pretutindeni nuauziai 
decât: parigorisesc, catadicsesc şi așa 
mai departe. Doar abia câţiva boeri, 
bătrâni şi ruginiţi, rămăseseră credin- 
cioşi graiului strămoşesc, citind toate 
tipăriturile sosite din Buda sau din 
Braşov. , 

Se mai află totuşi o şcoală unde 
se învăţă şi se simţiă românește : se- 
minariul dela Socola întemeiat de Ve- 
niamin Costache, în Septemvrie 1803.) 

In 1820, Costache Negruzzi avea 
vre-o 12—13 ani şi nu cunoşteă încă 

slovele româneşti. Tatăl său Dinu îl luă 
la examenele dela Socola, la care se 

adunase lume destul de multă. Exa- 
menele de istorie, de geografie şi «de 

celelalte materii se isprăviseră *); mai 

rămăsese examenul de limba română. 
Profesorul român. Socoleanu, al că- 

rui chip e desigur în amintirea tu- 

1) Şi nu în 1804, Cf. G. Adamescu, Istoria Seminariului 

«Veniamin» din Iaşi, (1803— 903), Bucureşti, 1904. 

2) «La, Socola în locu! monahilor am adunat 60 de copii 

tineri fii de preoţi, în vârsta “nevinovăţiei, le-am aşezat 

profesori de gramatică românească şi latină, de cal 

arithmetică, istorie universală, loghică, filosofie, retorică 

în care scop dinadins am adus din deosebite părţi bărbaţi 

vrednici» zice Veniamin în testamentul său. Cf. G. “Ada- 

mescu, op. cit. p. 41.
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turor, în urma descrierii lui Negruzzi, 
_se crezu dator să arate celor de faţă 
frumuseţile şi mai alesgreutăţile gru- 
maticei române, în care acelaş cuvânt : 
se poate scrie în trei feluri, după în- 
telesul pe care-l are. EI însemnă pe 
tablă cele dou pilde: 

Fată Sarră! 
Eu ţam zis aseară 
Să vezi oul cum se sară. 

sau 

Maică-tă de-i ve: 
Bine ar fi să vne 
Păn” la noi la vie . 

Entusiasmul în sală fu mare. Dinu 
se hotărî să cheme pe bătrânul So- 
coleanu ca să dea lecţii de limba ro- 
mână fiului său Constantin. Profe- 
sorul veni şi își lămuri sistemul lui 
de învăţătură, care nu aveă nimic 
ademenitor pentru un tânăr cititor 

„al lui Homer şi Euripide. Sistemul 
acesta stă în a începe dela az, buche, 
în a împărţi slovele în glasnice. ne- 
glasnice și glasnico-neglasnice... 

Tânărul Constantin nu-și pută stă- 
pâni mânia, văzându-se silit la o astfel 
de învăţătură. După plecarea profe- 
sorului, el răscoli în biblioteca tatălui; 
său, alese dintre cărţile româneşti 
Despre începutul Românilor a lui Petru 

= 
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Maior, şi cu ajutorul abecedarului 

lui Socoleanu, isbuti în câteva cea- 

suri să citească destul de lesne. 
A treia zi, el înmărmuri pe profesor 

cu ştiinţa lui, apoi, pentru ași bate 

joc de dânsul, îi puse câteva întrebări: 

1. Pentru ce une-ori vara plouă cu 

broaşte, iar nu cu cristei fripţi precum 

odinioară la Jidani ? | 

2. De unde a luat Adam și Eva ac 

și aţă de-a cusut frunzele de smochin, 

în vreme ce pe atunci nu eră încă nici 

o fabrică? 
3. Cum... 
Dar n'apucă să sfârșească și dască- 

Jul Socoleanu svâcni pe ușă în urma 

unei astfel de nelegiuiri. In acest chip 

a învăţat româneşte marele nostru 

prozator Costache Negruzzi !... 

Aceste pagini fermecătoare, în care 

_se vădeşte atât de bine humorul serii- 

torului nostru, sunt desigur în amin- 

tirea tuturor; cu toţii le-am citit, în 

timpul nostru, fără a ne întrebă care 

e partea de adevăr și care de fantezie ? 

dacă acest Socoleanu a fost cândva 

în oase şi carne sau dacă nu cumva 

Negruzzi Pa plăsmuit pe dea'ntre- 

gul ? 
      

         

- E. LovixEscv, — Costache Negruzzi Pa = 
a . £ 4 
Ca mai saui UE VEMITAAE 

“x tocunast,
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In urma articolului amintit al d-lui 
G. Bogdan-Duică, nu mai e nici o în- 
doială că Socoleanu nu e decât loan 
Alboteanu, profesor la Seminariul 
dela Socola, dela înfiinţarea lui (1803) 
până la 1844, când se stinse. 

D-l Bogdan-Duică avu chiar norocul 
să deă peste necrologul lui Alboteanu, 
publicat în Albina din 18441), ieşit 
poate din pana lui Săulescu, şi din 
care e lesne să întregim figura aces- 
tui vechiu dascăl. | 

Alboteanu eră nepotul episcopului 
de mai târziu Herescu, ce-l crescu 
şi-l trimise, la o vârstă destul de îna- 
intată, — aveă 34 de ani — la școala 
din Cernăuţi de sub direcţia lui Anton 
de Marki. Peste doi ani făcuse un aşa 
spor în învățarea gramaticei româ- 
nești și germane în cât fu numit pro- 
fesor la Suceava. Aiei, zice necrologul, 
zelul lui fu încununat de izbândă. 
Cursul lui fu foarte cercetat. Trecând 
în Moldova, el se înfăţişă dinaintea 
lui Iacob Stamate, ajuns Mitropolit 
în 1792, care îl rândui dascăl la școala 
Sf. Nicolae. La înfiinţarea seminariu- 

  

1) Albina, No. 94 şi 95 . » în foileton, intitulat: Pâhar- nicul Ioan Alboteanu, r ăposat în 18 Noemvrie 1844.
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lui dela Socola, Alboteanu fu însărci- 

nat cu «direcţia învățăturilor», fiind 

«în curând înconjurat de sholeri înda- 

toriţi de a-i urmă învăţăturile». 

Intenţiile acestui dascăl erau bune; 

ele plecau dintr'un cald patriotism și 

dintr'o mare iubire pentru puritatea 

limbii româneşti, atât de ameninţată, 

Din puţinul ce cunoaștem despre ac- 

tivitatea lui didactică şi din felul cum 

încercase să înveţe românește pe Cos- 

tache Negruzzi, descoperim în Albo- 

teanu adeptul unui «sistem nou», tot 

atât de nou atunci ca şi acum, și care 

nu e altul decât sistemul treptelor for- 

male din pedagogia zilelor noastre. 

Impins prea departe, și întrebuințat 

de nişte mâini nedibace, el n'a datroa- 

dele ce se aşteptă, după cum se vede 

chiar din necrolog : «Urzitoriu siste- 

mei nouă, el n'aveă nici rivali, nici 

judecători competenţi, mărginit în cu- 

noştinţele sale, fără povăţuirea unei 

învățături clasice, filologia şi dialec- 

tica sa se abăteau uneori dela scopul 

adevărat a propunerii sale şi sar fi 

putut socoti pedantism, dacă sistema 

nouă nu trebuiă să treacă prin toate 

fasele menite naşterii şi propășiri! el 

sub astă categorie cad oraţiile şi di-
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sertaţiile sale». Ceeace, după cât se 

vede, nu e departe de învinuirile aduse 

de Costache Negruzzi şi care se pot 

încheia : la un schematism pedant şi 

la. o pornire nevinovată pentru «oraţii» 
pline de pilduiri întortochiate. ” 

Că Socoleanu nu e altul decât loan 
Alboteanu, se vede şi de acolo că chiar 
faimosul exemplu cu «Fată Sarră, 
etc...» e recunoscut ca autentic 1). Ce- 
lălalt exemplu «Maica ta de-i vie...», 
după cum arată d-l Bogdan-Duică, 
trebue să fi fost născocit de însuşi 
Negruzzi. 

Alboteanu, foarte bătrân, a cunos- 
cut totuşi articolul satiric al lui Ne- 
gruzzi, şi a răspuns chiar printr'o poe- 
zie, pe care autorul necrologului o gă- 
seşte «bine sărată». ceeace nu ni se 
pare şi nouă ?). El nu se stinse decât 
târziu de tot, în 1844, la 87 de ani. 

1) Acest Alboteanu e cunoscut, nu ştim pentru ce. în 
isturia Seminariului Veniamin sub numele de Paharnicul 
Enache, despre care vorbeşte d-l Erbiceanu în Istoricul 
Seminariului Veniamin, 1885, p. 8£, 47, 63, 79. Identi- 
ficarea Paharnicului Enache cu Paharnicul Alboteanu sa 
făcut de d-l Bogdan-Daică, şi a fost primită şi de d-l Adu- 
mescu în Istoria Seminariului Veniamin, p. 83, notă. 

2) D. Bogdan-Duică a găsit şi această poezie la Academie 
în Ms. No. 21, f. 48. Ea nu are nici o valoare. O dăm numai 
ca o curiozitate literară. Pemeiul ei stă în afirmaţia originii 
țigăneşti a lui Negruzzi, care de altminteri nu e adevărată :
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«Ajungând la vârsta de 87 ani, în- 
cheie autorul necrologului fără a fi în- 

Răspuns la o critică. 

Patria ni este mumă 
Şi Românul înţelept 
Cu laudă o 'ncunună, 
Ştiind că din al ei pept 
Işi are a sa fiinţă 
Di să află înţelept 
Şi apoi şi cu ştiinţă! 

Jară cela ce huleşte 
Fără nici o cruţare * 
Patria ce îl hrăneşte 
Fire țigănească are! 

De acei slăviţi Romani 
Ce nu sint nici cum corciţi 
Din seminţă de ţigani; 
Şi apoi nici poreecliţi 
Cu poreclă țigănească 
A neamului de negriţi! 
Vâltfa lor să înflorească 
Pentru că sunt pre cinstiţi ! 

Nu voesce a ocări 
Pre cel ce nu le greşaşte 
Şi nici a-l mai cârâi 
Dacă el nu cârâeaşte,   

lar pre cel ce să făleşte 
Că-i de viţă de Roman, 
Şi pe patriot huleşte 
Să ştiţi că-i soiu de ţigan ! 

Că Negruţi ce însemnează ? 
Ia o piele mohorită 
Ce chiar se asămănează 
Cu a cioarei. potrivită ! 

Sunt şi oameni negricioşi 
Mai ales din Africani, 
Insă buni, politicoşi, 
Nefiind soiu de ţigani!... 
Iar ţiganul îngâmfat 
Cu un cuget foarte rău 
Şi când eră împărat 
Mulţi zic: că pre tatăl său 
Mai întăi au spânzurat. 
Nefiindu=i vinovat! 

Legea firai porunceşte : 
Pre om a nu-l detăimă, 
Iar pre cel ce te huleşte 
Dacă îl vei apără, 
El mai rău te încolţăşte 
Aşa dar nu'l mai cruţă! 

Dar în afară de această poezie, în ms. 1639, ce cuprinde 

unele hârtii ale lui Săulescu, am găsit şi eu o însemnare 
a lui Săulescu pe o foae volantă, (F. 186) în care pome- 

neşte de cearta dintre Negruzzi şi Enachi Alboteanu, ba
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cercat în viaţă vre-o boală grea, Albo- 
teanul se simţi de câteva luni îngreoet 
şi fără apetit, în cât nu luă nimic 
în gură afară de apă. Sâmbătă, în 18 
Noemyvrie, se sculă din aşternut, stăti 
în mijlocul camerii, chemă pe nume 
pe cei mai însemnați sholeri a anilor 
trecuţi şi, în ideea că toţi s'au adunat, 
le făcu un fel de exordie a lucrărilor 
vieţei sale, chemând întru mărturie 
pe contimporanii nepărtinitori. După 
astă oraţie, cu înfocare rostită, luă 
ziua bună dela familia și sholerii, cari, 
împlântaţi în lacrimi, într'adevăr îl 
înconjură și se culcă spre a nu se mai 

chiar aminteşte, şi deLpoezia?lui Alboteanu pre care n'c 

reproduce, de altminteri. Iată această însemnare : 
«D. C. Negruzzi, dându-și licenţa, în criticele prescrise 

de d-lui, sub rubica «Păcatele Tinereţilor mele., află plă- 
cere a deride şi pre bietul veteran între profesorii Semi- 
ariei Veniamine, linachi Alboteanu, în rândul căruia pa- 
rodia pune şi pre profesorii Academiei. Enarează, deci.:.. 
(Săulescu rezumează spiritualul articol al lui N egruzzi apoi 
arată cum bătrânul Alboteanu i-a răspuns «printr'un libel 
sarcastic versificat pre exagerat». 

«Mi s'a zis mie să compun eu în proză un răspuns de- 
fensitor bătrânului profesor. Acesta gata find a se tipări, 
aflând d-l Negruzzi, dispărură şi tabla, compusă din presă 
şi manuscriptul meu în cât nu se ştie până azi ce s'a făcut, 
rămânând în anima d-sale numai rancoarea din care nu 
pregetă a voi să-şi răzbune la toată ocaziunea ce-i veni 
la mână».
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sculă decât la chemarea trâmbiţărei 
înfricoşate». 

Astfel dispăru acest dascăl al re- 
generării noastre culturale, ce ar fi 
rămas sub vălul uitării, ca atâţia alţii 
dacă nu ar fi întâlnit în cale pana 
isteaţă şi sarcastică a făuritorului, 
prozei româneşti. 

Toate aceste lucruri se petreceau, 
în 1820, pe când, după cum ştim, Co- 
stache Negruzzi, n'aveă decât 12—13 
ani. Revoluţia anului 1821 nu eră de- 
parte. La 22 Fevruarie a acestui an 
Alexandru Ipsilante, fiul lui Constan- 
tin, trecă Prutul cu gândul să ri- 
dice amândouă Principatele împo- 
triva Turcilor. Moldovenii nu se gră- 
biră însă să ajute o mișcare ce le eră 
străină prin năzuințele ei. Grecii o- 
rânduiră totuşi destul de ușor ocâr- 
muiri eteriste în cele mai însemnate 
oraşe ale Moldovei. In Iași, Ipsilante 
lăsă ca guvernator pe vestitul Pen- 
dedeca, după cum lăsase în Botoșani, 
pe Grigore Rizu, sau în Galaţi pe Ca- 
ravia. Aceste ocârmuiri nu aveau alt 
ţel decât cel al prădăciunii. «Drumu- 
rile se împănau de eterişti, zice isto- 
ricul, colindând satele după cai, ar-
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me şi hrană ce strângeau dela locui- 
tori, în cât nu știau oamenii în țara 
lor unde sar adăposti ca să scape 
de prădăciuni și de primejdia vieţii, 
mult mai siguri fiind acei pe care 
vremurile îi apucară în fundul pădu- 
rilor, și în munţi decât prin oraşe şi 
sate. Toată lumea o rupeă de fugă». 

In faţa unor astfel de prădăciuni, 
boerii începură a se adăposti care în- 
cotro putea, unii în Bucovina, alţii 
în - Basarabia. Numai o parte dintre 
dânșii, în fruntea căreia eră vornicul 
Teodor Balş, se duse la paşa din Brăila, 
spre a-i cere ajutor. | 

Intre boerii ce luară dramul bejă- 
niei fu şi Dinu Negruzzi, care aveă. 
proprietăţi în Basarabia. date cu 
arendă, firește, după alipirea la Rusia 
a acestei provincii... In Moldova, el îşi 
lăsă treburile încurcate de oarece îm- 
preună cu Mihalache Sturza. viitorul 
domn, și cu alți boeri, luase în între- prindere dela Stat toate poștele din tară). Mii de cai, care ŞI căruţe ale lor, răspândite în toată tara, aveau 
să fie pierdute acum pentru totdea- 
una, de oarece eteriștii toemai de cai 

  

1) I. Negruzzi, op. cit. p. 4
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şi de mijloace de transport aveau 

nevoe. Mihai Sturza fugise la Cernă- 

uţi, pe când Dinu, însoţit de fiul său 

Constantin, se aşeză la moşia Șărăuți. 

din ţinutul Hotinului, pentru a scăpă 

cel puţin cu viaţă şi a aștepta să se 

potolească lucrurile în Moldova. 

Iarna acestui an: o petrecură acolo; 

în primăvara anului 1822 îi găsim în 

Chişineu, unde merseră spre a se 

întâlni cu rude, prieteni şi cunoscuţi 

refugiaţi ca şi dânşii. «Eră curios, 

scrie Costache Negruzzi 17 ani după 

aceea,!) a vedeă cineva atunci capi- 

tala Basarabiei atât de deșartă și de 

tăcută, cât se făcuse de vie și de sgo- 

motoasă. Plină de o lume de oameni 

care trăiau de azi pe mâine, care nu 

ştiau de se vor înturnă la vetrele lor, 

aceşti oameni, mulţumiţi că şi-au 

scăpat zilele, se deprinseseră cu ideia 

că n'o să mai găsească în urmă decât 

cenuşă şi neavând ce face alta, hotărîră 

a amorţi suferința prin vesela petre- 

cere, care cel puţin îi făceă a uită 

nenorocirea. De aceea, nu vedeai alta 

decât plimbări, muzici, mese, intrigi 

amoroase». Toate aceste Costache Ne- 

1) Serisoareu VII din Septemvrie 1839, ed. «Minerva», I. 

p. 167
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gruzzi le văzuse pe când nu aveă decât 
14 ani!... , 

Aici, la Chişineu,cunoscu el pe emi- 
grantul francez Rancowitz (?) «dela 
care învăţă franţuzeşte» zice anonimul 
biograf din Albina Carpaţilor. Noi 
știm însă că tânărul Constantin cu- 
noşteă această limbă încă din laşi, 
unde avusese un profesor francez. Tot 
aici mai cunoscu şi pe marele poet 
Puschin, atunci în vârstă de 22 de ani, 
care urmă să aibă o înrâurire atât 
de puternică asupra activităţii lite-— 
rare a scriitorului nostru 1)! «Puschin 
mă iubiă, scrie el în aceeaş scrisoare, 
și găseă plăcere a-mi îndreptă gre- 
şalele ce făceam, vorbind cu el fran- 
țuzeşte» .. 

Scurta lui şedere în Basarabia aveă 
să lase adânci urme în spiritul lui 
Constantin Negruzzi. El învăţă mai 
întâiu limba rusă, cel puţin atât ca să 
poată traduce din poeziile lui Puschin 
sau satirile lui Antioh Cantemir. Cu- 
noașterea împrejurărilor, priveliştii 
ca și a vieţii basarabene, îi va îngădui 
mai târziu să scrie nuvela «0 aler- 

1) Legătura cu Puschin aveă să se întărească în anul 
1836 —37, când Negruzzi petreci iarăşi în Basarabia.
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gare de cai, şi mai multe scrisori, de 
cuprins basarabean. Mai mult decât 

„atât, în urma comunicării d-lui lacob 
Negruzzi la Academie, ştim astăzi că 
din timpul petrecerii în Basarabia, 
cu lungele răgazuri dela Șărăuţi, ne 
vin şi cele dintâi încercări literare --- 
deşi nu originale — ale lui Constantin 
Negruzzi. Când vom stărui asupra 
activităţii lui literare, ne vom opri: 
mai mult şi asupra acestui manuscris 
al prozatorului nostru, dăruit Aca- 
demiei de fiul său, ce se datează între 
1824—23, adică din epoca pribegiei. 
In el vom salută începuturile literare 
ale lui Constantin Negruzzi, în vârstă 
abia de 14 ani. 

In-primăvara anului 1823), spă- 

tarul Dinu se întoarse în Moldova, 

unde nu-l aşteptă decât ruini. Casa 
lui din Iaşi fusese jefuită mai întâiu, 
de volintiri şi în urmă ocupată de 
ienicerii şi prefăcută în grajd. ?) 

Paznicii lăsaţi dispăruseră ; numai 

eră nici o urmă de mobilă; lada cu 

cărţi se făcuse nevăzută. O singură 

ființă mai rămăsese între atâte ruini: 

  

i) Scrisoarea VII, p. 167. 

2) Astăzi această casă, reparată, e transformată înti”o 

şcoală profesională a societăţii «Reuninea femeilor române»,
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câinele Balaban, care ca şi credin- 
ciosul Argos al lui Ulise, zice d. Iacob 
Negruzzi, îşi aşteptă stăpânul! Cons- 
tantin Negruzzi va povesti mai târ- 
ziu cu multă duioşie această nespusă 
scenă de jelanie, ce se petrecu la în- 
toarcerea lui la casa părintească. | 

Dar nu numai casa fusese ruinată ; 
o bună parte din averea lui Dinu se 
părăduise: obiectele de valoare şi ar- 
gintăria îngropate la Trifeşti fuseseră 
furate. Tovarăşii de odinioară dela 
întreprinderea poștelor Moldovei in- 
trară repede într'un şir de neînţele- 
geri ce aveau să pună în mormânt 
pe Dinu, în 1826. Constantin, încre- 
zător în dreptatea lui, porni proces 
împotriva lui Mihalache Sturza, pro- 
ces care se tărăgănă până la ajunge- 
rea acestuia ca domn. Atunci el fu. 
„fireşte, pierdut, iar Constantin con- 
damnat la mari despăgubiri. Moşia 
părintească Șărăuţi se înstrăină astfel, 
slăbind şi legăturile lui Negruzzi cu 
Basarabia. 

Incepem acum povestea vieţii lui 
CostacheNegruzzi, nu a vieţii literare, 
pe care o putem hotărî cu deamă- 
nuntul, pentru că scrisul rămâne, ci
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a vieţii civile şi politice, a vieţii pe-— 
trecute zi cu zi, fără să fi lăsat urme 
văzute sau uşor de găsit. Nimeni nu 
s'a încercat. s'o facă, şi, cred, că e 
cu neputinţă de făcut în toate amă- 
nuntele. O singură mângâiere ne ră- 
mâne. Ori cât de preţioase ar fi 
aceste amănunte, nu sunt totuși din- 
tre acele a căror lipsă să fie o pagubă 
de neîndreptat. Nimicirea unei scri- 
eri, a lui Alexandru Lăpuşneanu de 

pildă, ar fi o mare pierdere, nu nu- 
mai pentru studiarea lui Negruzzi 
ci şi pentru întreaga literatură româ- 
nească, pe când necunoașterea unor 

mărunţișuri de interes privatsauchiar 
public, are mult mai puţină însem- 

nătate. Vom povesti deci această viaţă, 

cu multe lipsuri desigur, mulţumită 
ştirilor găsite în ziarele timpului, 

care, de cele mai multe ori sunt lip- 

site de vre-un înţeles deosebit. Vom 

da totuşi aceste știri, mai întăiu pen- 

tru că nu sunt prea multe, și apoi 

pentrucă e timpul să se facă despoerea 

foilor vechi de tot ce cuprind privitor 
la scriitorii noștri. 

După moartea tatălui său, în 1826, 

ştim că tânărul Constantin intră prin
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îngrijirea rudelor ca diac, adică co- 
pist, la visterie, după obiceiul fiilor 
de boeri ce-şi începeau viaţa politică. 

Pela 1829, îl găsim printre cei ce 
încurajează Albina lui Asachi, chiar 
dela întemeierea ei. !) 

La 1831 Constantin Negruzzi e că- 
minar, după cum îl vedem pomenit 
într'o înştiinţare a Albinej?), care ves- 
teşte plecarea lui în Basarabia. 

La 1835, traduse cea dintâi piesă 
de teatru : Preizeci de ami sau viața 
unui, jucător de cărţi. *) 

In 1836, îi putem urmări legăturile 
cu Țara Românească. Gazeta Teatru 
lui *) din acestan îlprenumără printre 
mădularele Societăţii filarmonice din 
Bucureşti, căreia îi dărueşte 250 de 
exemplare din traducerea sa Maria 
“Tudor ; îl vedem chiar trecut cu un 
ajutor: odată de 12 galbeni, şi altădată 
de 16 lei. Legăturile aceste, mai ales 

1) Albina pe 1829, p. 3. Costache Negruză e trecut: prin- 
tre «numele binevoitorilor prenumeranţi Gin carii o seamă 
au dat şi osebit ajutoriu». 

2) Albina, 21 Maia 1831, p. 56. Inştiinţare. «Dela cinstitul 
departament a streinilor. Fiindcă D. Căminar Negruţi are 
a merge peste hotar în Basarabia, de 
cunoscut tuturor.» 

3) Cf. volumul acesta, p. 67. 
*) 1836, No. 10, p. 18. 

aceasta se face
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cu Eliâde şi cu ziarul lui Curierul 
românesc, aveau apoi să se întărească 
şi mai mult. Asupra lor vom stărui 
însă mai pe urmă. 

In alegerile ce se terminară la 15 
Oct. 1837, căminarul Negruzzi fu ales. 
deputat al judeţului Iași, înainte de 
a fi împlinit 30 de ani.!) Tot din 
acest răstimp, 1836—37, datează o şe- 
dere mai îndelungată a lui în Basa- 
rabia, unde întări din nou legăturile 
cu poetul Pușchin, din care și tra- 
duse curând apoi. 

In 1838, în urma unui articol în- 
titulat « Pandalism» și publicat în 
Albina r omânediscă ?) «cu învoirea cen- 
surii» zice Costache Negruzzi, el fu 
«exilat la moşia sa *)» nejudecat și ne 
osândit — deși se găsiă deputat*). 

1) Albina, 18317, No. 91, din 18 Noemvrie, p. 370. 
2) In Albina românească de pe acest an n'am putut 

da peste acel articol. Negruzzi o afirmă totuşi în 

nota din Păcatele tinereților (1857), p. 258. E poate în 
suplementul, Alăuta, pe care însă nu-l găsesc la Academie. 

3) E cu putinţă să fi fost la o moşie din Basarabia, 

dupăcum ar reieşi din articolul asupra lui Scavinschi, datat 
din Maiu 1838 (Ed. M. L.p. 150) «Abia de trei zile mă în- 
turnasem din Rusia, unde zăbovisem câtevă luni.» 

4) Impreună cu spătarul Bran el fu ales secretar al 

obşteştei adunări în şedinţa dela 8 Dec. 1838, Curier ro- 

mânesc, 23 Dec. 1838.
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Articolul e în adevăr însufleţit de un 
nobil patriotism, lovind în domniile 
fanariote, în care domnii «prădau re- 
gulat câte T7ani, şi apoi, când se du- 
ceau, ne lăsau spre răsplata averilor 
ce au fost stors, ciocoismul, lucsul, 
corupţia !» In el se înfierează «vanda- 
lismul» cu care sunt părăsite în voia 
distrugerii toate rămăşiţile glorioase 
ale trecutului nostru, toate semnele 
văzute ale obârşiei noastre romane. 
«Când toate monumentele noastre vor 
fi numai cenușă ori care străin va 
aveă obrăznicia a ne zice că am furat 
numele de homân pe care îl purtăm, 
şi ce-i vom răspunde ?» 

Prin 1839 Negruzzi, ca deputat, fu 
însărcinat cu lucrările catagrafiei. El 
umblă cinci luni de zile din sat în sat, 
după cum reiese din scrisoarea VII 
întitulată : «Pentru ce Tiganii nu sunt 
Români»..) | 

Tot în 1839 se însură cu Maria fiica 
agăi Dimitrie Gane. 2) 

D Ed «Minerva», I, p. 168. 
*) Cu privire la însurătoarea lui Negruzzi avem o seri- 

soare a lui Eliade, din care reproducem un fraemen.: 
&.... Îmi serii că o.să te însori, şi îmi zici că fa venit 
o ideie dumnezeească, ş. c. |. Când eu aş fi de vre-o 20 
de ani, poate că te-aş crede că-ți e ideia dumnezeească ;
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Anul 1840 fă o dată însemnată nu 
numai în viaţa scriitorului nostru ci 
și pentru în întreaga desvoltare a cul- 
turii moldovene. | 

dar de 28 de ani (socotit de azi) trecut prin ciur şi prin 

dârmon la zâmbetul şi glasul sexului frumos, artist întru 

a cunoaşte ce vra să zică femeea în adevărata sinificaţie 

a vorbei, adică o fiinţă şi bună şi rea, ca o jumătate a 

unui tot şi bun şi rău, a omului, ca un artist, zic, a cu- 

noaşte ce este bunul întrînsa şi ce este răul, sant sigur 

că n'a putut să-ţi vie ideia însurăto “ii decât după ce ai 
avut un obiect asupra căruia să-ţi faci băgările de seamă 

ale unui om de 28 de ani, ale unui om-Nigruzzi. De a, 

fost Nigruzzi care sa gândit, a observat cu un ochiu scru- 

tător, a ales: însoară-te; iar de nu, să nu cumva să te 

însori cu alegerea şi judecata. a celui de 20 de ani. In- 
soară-te, creşte-ţi soţia şi învaţ-o a te iubi cum înveţi şi 

pe prieteni a te iubi; arta aceasta o cunoşti: însă la, 

dragoste şi a da şi a lua îţi fac o băgare de seamă. Fie- 

care avem în noi o cătăţime şi de dragoste şi de ură 

precum avem şi o cătăţime de putere. Şi cheltuind ta- 

cultăţile noastre fără cumpăt, se sfârşese, se sleese foarte 

curând, Dragostea, iubitul meu, să o dai şi să o iei cu __. 

oconoraie, ca. pu cumva cheltuinei:5 Ta SENFEĂ. vremes Să 

rămăticra săraci de această comoară ce singură ne îndul- 

ceşte zilele de mâhnire. Consoaţa dumitale s'o faci să 

simtă dragostea în sânul dumitale totdeauna crescând; 

şi timpul sau măsura acestei armonii cereşti să-l iei dela 

început foarte încet, ca să poţi ajunge crescând, la bătrâ- 

neţe să fii alegro. Luându-l deodată iute, şi trecând deo- 

dată din iute în mai iute, silit a creşte dragostea, în scurtă 

vreme ajungi o lungă şi iute răpejune fără tact, fără ca- 

denţă, un şir de tacturi unul lângă altul înghesuite pe 

punturile liniei geometrice, şi e rău când linia se va îu- 

3 

    

E. Lovrxgscu. — Costache Negruzzi. 
7
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Costache Negruzzi, acum spătar. e 
prezidentul Eforiei orășenești ; în u- 
ceastă insuşire îl găsim de faţă la pu- 
nerea pietrei fundamentale a Scoalei 
de meserii, când. rosti şi o cuvântare, 
mulțumind Epitropiei şi Divanului!) 

tâmplă să nu fie dreaptă ci frântă, întortoiată (sic). Lu- 

bind peste măsură, va veni odată ziua când consuaţa va 

zice : bărbatul meu nu mă iubeşte, şi eu am trebuinţă de 

dragoste (căci omul are trebuinţă de dragoste ; inima lui 

prietene uu făcut pe inime; e ca o pară de foc cu deose- 

birea că multul sau basul ei cat în sus către cer şi pu- 

tinul sau ascuţitul în jos), vu zice am trebuinţă de dra- 

goste, trebue so caut şi puţine femei sunt, când la vine 

această părere, să nu caute dragostea aiurea. 

Insoară-te, iubitul meu, dacii se însoară însuşi Negruzzi, 

pentrucă nu-l socotesc aşa de putin, ca să nu ştie să aleugă 
şi să păstreze. Fii fericit, dee Domnul să trăeşti mulţi şi 
fericiţi ani şi 'câte rugăciuni şi urări sunt la binecuvân- 
tarea sfintei cununii, eu ţi le repet din suflet, de tot. 
trasul binecuvântării cu un amin...» Scrisoarea e datată 
din 26 Aprilie 1839 şi publicată în Convorbiri literare, 
1 Dee. 1$79 (XIII), p. 368. " 

O altă pomenire despre căsătoria lui Negruzzi găsim 
într'o scrisoare a lui Grigore Alexandrescu. «Sfârşesc, re- 
comandându-mă la prieteşugul d-tale, pottindu-ţi o viaţă 
fericită în căsătorie.şi o duzină, de miei poeţi care să se- 
mene tatăiui lor.» Scrisoarea e din 12 Ghenar 1839), (Con- 
vorbiri literare, 1885, XIX, p. 801). 

După cum se vede, Negruzzi vestise 
din Muntenia despre căsătoria, lui. 

D Albina românească, No. 52 (4 Iulie 1840). V. A. Ure- 
chiu, Ist. Scoalelor, II, p. 164. 

pe toţi prietenii
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Acest an văzu întemeierea Dacieili- 
ierare, în care se tipări nemuritorul 
Alezandru, Lăpuşneanu ; tot acest an 
văzu şi înstăpânirea lui Costache. Ne- 
gruzzi M. Kogălniceanu şi Vasile Alec- 
sandri asupra direcţiei Teatrului Na- 
țional din Iași, prin contractul, în- 
cheiat la 18 Martie 1840 '),pe care aveă 
so treacă mai târziu, d-nei Frisch, 
prin contractul dela 9 Maiu 18422). 
Asupra activităţii desfășurate în răs- 
timpul acestei scurte direcţii, vom 
stărui altădată. 

In lanuarie 1841, Spătaru N Vegruzzi. 
secretar vremelnic al Obşteştei adu- 
nări. fu ales secretar suplementar*).și, 
câteva zile după aceea (18 Ghenare, 
1841), fă numit în comisia cercetării 
sămilor caselor obşteşti *) In 1842. Ne- 
gruzzi e din nou ales deputat al la- 
şilor î): In 1844. el e printre susţi- 

1) Copia acestui contract se găseşte în T. 1. Burada 
Inceputul. Teatrului în Moldova, în Arhiva, 1905. p. 266, 

3) Idem, 1907, p. 153. 
3) Analele parlamentare ale României, t. X. Jurnalul 

din 14 Ghenare. 
4) Albina, No. 83, Aprilie 26, p. 131. 

5) 'Pot în 1841 îl găsim pe spătarul Negruzzi împreună 
cu Vornicii Ştefan Catargiu (tânărul), Constantin Sturza: 

aga G. Asaki şi Mihalic de Hodacin, directorul şeoalei 

de arte şi meşteşuguri, în comisia centrală de economie
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nătorii revistei Propăşirea. alături de 
Kogăiniceanu, Alecsandri. Donici si 
alţii. Revista aveă să dăinuiască nu- 
mai zece luni, din pricina censurei, 
care, luând ca pretext publicarea nu-. 
velei foderică, apărută şase luni în- 
nainte, ceru dela Domn ca Negruzzi 
să fie îndepărtat la moşie şi ca revista 
să fie suprimată. ceeace. după cum 
vom vedeă pe larg aiure, se împlini 
cu sfinţenie. - 

In 1845. Epitropia învățăturilor pu- 
blice, hotărînd alcătuirea a două 
eramatici române. una pentru clasele 
primare şi alta pentru cele colegiuale, 
numi în comisia de cercetare a mu- 
nualelor pe Spătarul Negruzzi îm- 
preună cu dr. P. Câmpeanu şi prof. |. 
Albineţ. 1) 

Între aceste, lupta surdă dusă în ju- 
rul școalelor naţionale isbuenipe faţă. 
Mihai Sturza începuse a se speriă de: 
avântul pe care îl luaseră ideile libe- 
rale. Rusia, de asemenea, nu vedeă 
cu ochi buni orice pas făcut pe calea 

"progresului. Trebuiau luate măsuri 

rurală. Intre alte proecte folositoare votă şi uscare 
Bahluiului şi colonizarea ei- cu Wiirtembergezi. (Spicui= 
torul moldo-român. Aprilie, Maiu, Iunie, 1841, p. 118). 1): V. A. Urechia, Istoria Scoalelor, II, p. 265. 

a 'văei
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din vreme, şi cum nu se mai puteau luă 
deadreptul şi pe faţă, căci spiritul 
vremei n'o mai îngăduiă, eră mai fi- 
resc să se apuce drumul pieziş al re- 
formelor «bine intenţionate». Nimeni 
nu puteă tăgădui. de altminteri, că eră 

-nevoe de reforme. 
In lanuarie 1845. Adunarea numi 

așa dar o comisie alcătuită din Vorni- 
cul Balș, Vornicul Sturza, Beldiman, 
C. Negruzzi, Vornicul Alecu Sturza 
pentru a cercetă «mersul şcoalelor şi 
pricinile neprogresului lor». Numirea 
acestei comisii eră desigur o lovitură 
dată lui Asachi şi direcţii lui. Lupta 
se înteţi deci între Epitropia învăţătu- 
rilor publiceşi comisia obșteștei Adu- 
nări. Un sehimb destul de viu de «ad- 
rese» se încrucişă între cele două au- 
torităţi șeolare, în al căror amănunt 
nu vom intră 1), dar care îngreuiă de- 
sigur mersul lucrărilor. Rapor tul co- 
misiei fu înfățișat Adunării în şedinţa 
dela 22 Martie 1845. 2) 

1) V. A. Urechia, Istoria şcoalelor, IL, p. 219. Un ecou 

al nădejâilor ce se puneau în numirea lui Negruzzi în 

această comisie se poate vedeă în Gazeta de Transilva- 

nia, No. 26, din 29 Martie 1845. 

2) In privinţa acestor şedinţe e de citit o corespondenţă 

din Iaşi în Gazeta de Transilvania, No. 30 din 12 Aprilie 

1845.
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Comisia se declară mai întâiu îm- 

potriva isgonirei limbei române ca 

organ al învăţământului. Și, în ade- 

văr, o comisie în sânul căreia eră au- 

torul lui Alexandru Lăpuşseanu. Nu 

puteă face altminteri. Raportul se în- 
tinde asupra scăderilor învățămân- 
tului, în fruntea cărora e lipsa de 
statornicie a unui sistem încercat cel 
puţin 12 ani.lipsa de temeinicie a școa- 
lelor începătoare, înainte de a se trece 
în colegii, lipsa de cărţi şcolare, lipsa 
unei catedre de pedagogie pentru for- 
marea profesorilor. Dar raportul nu se 
încheie cu vre-un proect nou de re- 
formă, 

Comisia, pe lângă care se adăugă şi 
prinţul Grigore Sturza, lucră mai 
departe întrun spirit de desăvârşită. 
nemulțumire față de starea actuală a 
școalelor. Costache Negruzzi şi Con- 

In Gazeta de - Transilvania din 1845, No. 31, 32, 33, 
34, 85, se publică şi FErpoziţia stării învățăturilor pu- 
blice dela a lor restatornicire până la anul 1843 şi un 
proiect pentru a lor reformare a lui Gheorghe Asachi. 

Tot în Gazelă se publică şi Raportul comisiei școa- 
lelor câtre obşteasca adunare din 22 Martie 1845, (G. de 7. 
No. 46 din 7 Iunie 1845). 
In Gazeta, No. 51 din 16 Iunie 1845, se publică cu ne- 

părtinire şi Raportul epitropiei învățăturilor către cin- 
stita obştească obicinuita adunare.
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stantin Sturza făcură şi inspecții la 
scoalele primare, arătâdu-şi nemul- 
țumirea lor într'un raport.) 

Lupta aveăsă dureze însă, fiind 
inteţită nu numai de Rusia, alecă- 
rei tendente obscurantiste erau cu- 
noscute, ci și de mulţi boeri ce ve- 
deau o primejdie î în ridicarea claselor 
de jos la o cultură superioară”). Unii 
dintre aceştia o făceau din interes, iar 
alţii din convingerile lor conserva- 
toare. Intro măsură, şi vom vedeă mai 
târziu în ce măsură. şi Costache Ne- 
gruzzi se află printre aceștia din urmă. 

In 1847 găsim pe Xegruzzi agă. *) 
Revoluţia dela 48 îl prinse nehotărît. 

In obsteasca adunare el formase opo- 

1) Dosarul No. 173, Arhiva Statului. 

2) Rezultatul fu că se înfiinţă mai multe şcoli primare 

şi așa numitele şcoli reale în câteva oraşe. Ceeace se 

loviă eră învăţământul superior. Planul de reorganizare e 

publicat în Albina din 5 Sept. 1846 şi în Gazeta de Tran- 

silvania, No. 15 din 16 Sept. 1846. 

2) lustrăm încă printr'un fapt legăturile culturale ale 

lui Negruzzi cu Muntenia. In 1847 se ntemeie în Mun- 

tenia Asociația literară a României, (Statutele, bro- 

şură în 8 pp. 16-FIV) prin conluerarea lui 1. Văcărescu, 

1. Ghica, C. Boliac, C. A. Rosetti, Gr. Alexandrescu, etc. 

In Socoteală de lucrările Comitetuhei Asociatiei lite- 

rare pentru anul al 2-lea (Buc. 1841. Broşură în 8% p., 

16+1V). găsim printre susţinătorii Asociației şi pe 1 Ne- 

gruzzi eu 2 galbeni, 65 lei.
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ziția liberală. Legăturile lui cu Mihai 
Sturza erau din cele mai ciudate, — 
când călduroase. când reci. Vodă iu- 
biă farmecul personal şi deşteptăciu- 
nea scriitorului. dar nu putea primi 
totdeauna ideile lui întru câtva îna- 
intate pentru timpul acela. Deaceeu, 
când îl numiă în vre-o slujbă. când îl 
surguniă la moşie. Astfel Negruzzi 
fi rând pe rând: prezident al liforiei 
de Iaşi (primar). ispravnic al acestui 
ținut, efor al şcoalelor, sau chiar di- 
vector al serviciului vistieriei !) si de 

1) Postelnicul Negruzzi e numit ca efor alăturea de Vor- 

nicul Beldiman şi Logofătul C. Mavrocordat la 12 Noem- 

brie 1848, cu otisul No. 90. (V. A. Urechia, Ist. şcoal. IL 

p. 964; Buletinul foaei oficiale, no. 89 din î Noemvrie. 

1848). Eră o ultimă încercare a lui Mihai Sturza de a câş. 

tigă opinia publică, făcând un pus spre liberalism. "Lot în 

acest an fusese numit şi director al vistieriei. 

Cu privire la gestiunea lui cu epitrop al şcoalelor publice 

aveă să-l atace Bucovina, întâiu mai neprecis (No. 19 din 
1849), printr'o corespondenţă trimeasă din Heriu, 10 Iunie. 
căreia aveă să-i răspundă Negruzzi printr'o scrisoare câtre 
Al. Hurmuzachi, publicată în A:bina Românească. 1849, p. 
224. Bucovina reveni asupra învinuirilor sale în No. 20 
dar mai ales în no. 23 (p. 128), de datu aceasta mai precis 
şi anume : 

a) Negruzzi e învinuit de a fi lucrat la desfiinţareu ela- 
selor naţionale de colegiu sub cuvânt că e nevoe de eco- 
nomii şi că un clas nu se poate ţineă dacă nu sunt cel 
puţin 12 şcolari. Ca epitrop el n'a vizitat niciodată elu-
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două ori luă drumul exilului din pri- . 
cina unor «păcate» literare. Odată, 
spune biograful său anonim din A/- 
bina Carpaţilor. el fu ridicat iarna; la 
miezul nopţei, din mijlocul unei nunţi, 
şi adus în căruţă de poștă. E desigur 
vorba de surghiunul din 1838. 

In deosebire de toţi prietenii şi to- 
varăşii lui de luptă, şi cu toate stă- 
ruințele. lui hogălniceanu, Negruzzi 
nu luă totuşi de loc parte la Revolu- 
ţia din 1848, fie că firea lui pașnică 
şi mai mult conservatoare îl împe- 
dică dela această mișcare revoluţio- 
nară, fie că legăturile personale cu 

sele româneşti, ci numai cele streine. În loc să meargă la 

examenele claselor naţionale s'a dus lă spectacolul de tea- 

iru al şcoalei străine din faţă. 

V) Negruzzi e învinuit de «mârşăvia sa în interesul ma- 

terial». Aşa, de pildă, făcându-se o bogată comandă de 

cărţi la Paris pentru Biblioteca Academiei, cărţile sosiră 

peste trei zile, de oarece ele veneau din librăria lui Ca- 

liman, şi nu erau decât rămăşiţe ce nu se putuseră vinde. 

Aceleaşi beneficii neîngăduite ar fi încuviinţat Negruzzi tot 

lui Căliman cu privire la pavarea ogrăzii şcoalei de arte. sau 

la cumpărarea a 45 de crivaturi pentru şcolarii aceleaşi 

şcoli. , 

Negruzzi răspunse printr'o scrisoare adreșată lui Asachi 

(Albina Româneuscă, 1849, p. 21î şi EA. «Minerva», v.], 

p. 291). Arătând ca acele clase naţionale desfiinţate nu 

erau decât imaginare, şi că din potrivă el e acel ce u 

deschis şeoala din Sărărie şi dela Vaslui ...
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Vodă îi erau prea scumpe pentru a 

le sdrobi cu uşurinţă. El se trase deci 

la moşioara lui de pe Prut şi aşteptă 

desfăşurarea împrejurărilor ce aveau 

să se limpezească curând. 

In urma nenorocirilor din 1850. se 

institui în fiecare judet un comitet 

de trei boeri, pentru venirea în aju- 

torul ţăranilor nevoiaşi. La laşi se în- 

tocmi un comitet centrul alcătuit din 

seful poliţiei, asesorii eforiei (men- 
brii consiliului municipal) și din vor- 
nicul T. Ghica, spătarul M. Cantacu- 
zino, postelnicii lacob Veisa. C. Ne- 
gruzzi, G. Burghele, spătarii N. Istrati, 
T. Burada, A. Hioti şi Caetan Stefa- 
novici. 1) | 

În acelaş an îl vedem numit cirec- 
tor al departamentului lucrărilor pu- 
blice ?). El demisionă din această func- 
tie în Maiu 1851, numindu-se în loc 

1) Gazeta de Moldavia, XXII, No. 14 din 2 Martie 1850 
p. 51. 

2) Gazeta de Moldavia, XXII, No. 54 in 24 Iulie 1830, 

p. 221. Grigore Alexandru Ghica V. V. cu mila lui Dum- 
nezeu domn ţării Moldovei. Cinstit şi credincios boer a 
Domniei Mele D. Post. Constantin Negruţţi. Postul de 
director la, departamentul lucrărilor publice fiind vacant, 
Domnia Noastră am socotit de cuviinţă a se chiemă pre 
d-ta la această însărcinare, plăcânâu-ne a crede, că precum
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spătarul Niculai Istrati 1). Puţine zile 
după aceia (7 Iunie 1851), Negruzzi fă 
numit director al departamentului Fi- 
nantelor, post pe care îl mai ocupase 
odată. ?) 

In 1855, împreună cu logofătul C. 
D.Sturza, postelnicul Gheorghe Aşa- 
chi. spătarul T. Codrescu şi Cristea 
Gheorghiu. Costache Negruzzi fă în- 
sărcinat cu colectarea obiectelor ce 
aveau să slujească pentru expoziţia 
din Paris. 2) | | 

În Aprilie 1855, postelnicul Negruzzi, 
împreună cu Sofronie Mitropolitul 
Moldovei, logofătul C. Sturza. logo- 
fătul Teodor Balş şi alţi mari boeri 
făcu o petiție către Grigore A. Ghica, 
din care scoatem următorul frag- 
  

îu slujbele ce ai ocupat mai înainte, aşi şi acum vei pune 
aceiaşi energie şi integritate spre a căpătă none titluri 

la Domneasca Noastră bună voinţă. 

No. 25 

Iași, 17 Iulie 1850. 

(subseris) Grigore V. V. 

  

An. Bașotă, Hatmanu. 

5) Găzeta de Moldavia, No. 43 din 31 Maiu 1851, p. 171, 

2) > » > » 1 Iunie 1851, p. 183. 

3) Gazeta de Moldavia, 20 Tanuar 1855, p.21. Asupra, 
participării Principatelor la expoziţia din Paris, a se vedeă 

şi Steaua Dunării, 24 Noemvrie 1855.
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meţi. a«vă rugăm. respectuos să bine 
voi -r convocă adunarea clerului si 
a bhoeimii pentru a se alege bărbaţi 
români cunoscuţi cu institutele naţio- 
nale şi înzestrați cu încrederea ob- 
stească. Numai aceștia vor puteă ade- 
vărat reprezentă Patria Română, nu- 
mai ei vor putea, într'un chip vrednic, 
a- depune. marelui areopagiu adunat 
la Viena omagiul recunoștinței ] Mel- 
dovei şi tot odată a expune şi dritu- 
rile şi interesele sale.» î). 

Tot în acest an, în urma unui con- 
sult de doctori la Berlin. scriitorul 
vizitează Hanovra. Colonia şi scoboară 
Rinul cu vaporul până la Ems, unde 
se opri pentru a face ocură. Impresiile 
călătoriei sale şi le așternu apoi în 
scrisoarea ANN, intitulată: «Băile 
dela Hms».*) Prin 1856, după o însem- 
nave a Gazetei de Moldavia, „Negruzzi 
eră vornic?); în acelaşan împreună 
cu postelnicul G. Asachi, el fu numit 
în comitetul censurii restabilite: ). 

1) . Petrescu-Sturza, Acte și Documente relative la Isto- 
ria renaşterii României, V, p. 988. 
Psi . «Minerva», v. Î, p. 253, 

2 August 1856, p. 241. 
. Gazeta de Moldavia, Luni 10 Sept. 1856. In Urica- 

riul, LX, p. 108 se dă şi cel dintâiu jurnal al censorilor
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La sfârșitul anului 1856, scriitorul 
nostru, între altele Și pentru cunoş- 
tinţa ce aveă de limba rusă. fu numit 
comisarul guvernului la delimitarea 
părței din Basarabia cedată Moldovei, 
în urma tratatului de Paris 1). Din ra- 
portul consulului francez Victor Place 
către ministrul Walewski, vedem că 
Negruzzi eră bănuit de a fi fost în- 
sărcinat de Caimacam să lungească 
operaţiile delimitării peste 30 Martie 

  

(9 Bept. 1856), Negruzzi îşi luă asupră'şi censurarea zia- 
relor «Zimbrul» şi « Nepărtinitorul» şi a osebitelor scrieri 

originale şi traducţii româneşti, pe când Asachi rămânea 

cu «Steaua Dunărei», cărţile scolastice şi piesele de teatru 

franceze sau italiene. 

1) PEtoile du Danube din 5 Fevr. 1857, Proces Verbal 

al şedinţei Consiliului administrativ din (29 Decemurie 

1556) 10 Ianuarie 1857, Iaşi ... Art. Il «Pour que la com- 
mission puisse' procâder aux importantes opârations dont 
elle est chargâe, avec toute la connaissance tanti de len 
droit ou elle doit s'aăresser que des details y relatifs, il sera 
immediaterient envoyă un bovard, et nommâment M. le 

vornik O. Negruzzi qui sera recommande ă Son Escel- 

lence Mouklis-Pacha, le commissatre de la Sublime Porte, 

pour prendre, en outre de cela, les instructions n6cessaires.» 

Negruzzi eră directorul departamentului finanţelor. 
Pentru lucrările comisiei, ef. V/Etoile du Danube, 16 Fe- 

vruarie 1857 unde se publică protocolul No. X al Comisiei 
de delimitare a Basarabiei, din 7 (19) lanuarie 1857, Chi- 
şineu; Idem, 16 Fevr. 1857, Protocolul No. XI al Comi- 
siunii de delimitare a Basarabiei, din 11 (23) Ianuarie 1557.
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şi să prepare totdeodată spiritele lo- 

cuitorilor împotriva Unirii, pentru 
vremea când se vor săvârşi ulege- 
rile. !). 

La moartea Căimăcamului "Teodor 
Balş, vornicul Negruzzi împreună cu 
vornicul G. Balş, aga (irigoriu şi co- 
lonelul Mironescu, fu în comisiunea 
de înmormântare a Capului Statului, 
îndeplinându-și cu izbânilă sarcina”). 

1) Depeşa d-lui Victor Place, către Comitele Valewski 

din 19 Ianuarie 1857, Iaşi... «Le Caimacam a recu de la 

Porte lordre d'envoyer en Bessarabie un commissaire 

charge de recevoir la portion de territoire retrocede. Le 

commissaire vient de partir. C'est M. Negruzzi, directeur 
des finances. Le choix de la personne dâsignte, avant 

&veilie mes soupeons, je me “Suis attach ă connattre aussi 

exactement «ue possible les instmctions qui lui ont ei6 

donntes. Il a done pour mission de traîner, autant que 

possible, en longueur lop&ratin de la remise, afin de la 

faire durer au delă du 30 Mars. et, en outre, comme on 

pense «ue les populations de la Bessarabie seront appelces 
ă faire connaitre leurs voeux dans la r6organisation, M. 
Negruzzi doit s'etforcer. de prevenir leurs esprits contre 
ie reunion des Principautes, pour le moment des &lections. 
Il est inutile, je crois, d'indiquer lorigine et la cause de 
pareils instructions, car ce n'est que Yapplieation, ă "a 
Bessurabie, du systeme constamment suivi par le Cuima- 
cam avec laide des Autrichens, et que jai eu plusieurs 
fois loecasion de signaler...» Petrescu & Sturza, Acte și 
documente relative la istoria Renaşterei României, 111. 
p. 1070. 

- 2) Gazeta de Moldavia, No. 15 din 21 Fevruarie 1357
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Făcând parte din consiliul admi- 
nistrativ extraordinar al Moldovei, 
Negruzzi împreună cu logofătul N. 
Cantacuzino, ministrul de justiţie, cu 
logofătul C. Catargi, ministrul de in- 
terne, postelnicul P. Balş, secretarul 
de Stat, vornicul G. Beldiman, mi- 
nistrul cultelor, colonelul P. Sicilletty:, 
şi aga G. Gane, directorul departa- 
mentului. lucrărilor publice, iscăli 
« Procesul verbal al Consiliului adii- 
mstrativ extraordinar al Moldovei, din 
5. Martie 1857», care cuprinde dis- 
poziţiile pentru alegerile -divanului 
ad-hoc.) 

Dintr'o Corespondenţă din Iași, 12 
August 1857 către Etoile du Danube *) 
aflăm că Vogoride. prin înriurirea 
consulului austriac (xoedel, numi o 
comisie pentru o nouă delimitare 
între Moldova şi Austria, din care 

+   

“Tot. în Gazeta de Moldavia, din 14 Martie 1891, mai găsim 

sub iscălitura lui Negruzzi «Comunicarea Depurtamen- 

tului de Finance privitoare la funcţionarea Bâncei de 
Moldavia din 14/26 Martie 1857, laşi». Alte notițe oficiale 

iseălite de Negruzzi, Etoile du Danube, No. 26 din 27 

Martie 1837; No. 271 din 31 Martie 1857. 

1 Etoile du Danube, No. 29 din 10 Aprilie 1851. Lot 

în acest număr o notă oficială a lui Negruzzi cu privire 

la Banca Națională a Moldovei. 

:) Etoile du Danube, no 33 din 29 August 1857.
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fac parte marele logofăt Ioan Canta- 
cuzino, marele postelnic C. Negruzzi 
şi Dumitru Melleghi, cu ordinul. zice 
ziarul, de a face pe placul Austriei, 
cedându-i chiar și valea Slănicului, 
acolo unde îşi petrecuse bătrânețea 
marele logofăt Conaki, socrul caima- 
camului Vogoride. 

Care a fost atitudinea lui Negruzzi 
faţă de Unire, şi cum a fost judecată 
această atitudine de contemporani, 
vom aveă prilejul să cercetăm mai 
amănunţit. atunci când ne vom în- 
cercă să desprindem caracteristica 
întregei activităţi politice a seriitoru- 
lui nostru. 
După Unire, Negruzzi, afirmă d. 

C. Em. Krupenschi. funcţionă ca di- 
rector al Oficiului statistic pentru 
Moldova dela 20 Octomvrie 1860 până 
la 1 lulie 1861. deşi dintro notiţă din 
Tribuna Română !) vedem că, ocupă 
acest post şi prin Fevruarie 1860. Din 
acest răstimp ne vin Și cele patru 
scrisori către Ion Ionescu dela Brad 
republicate de d. Krupenschi în Cou- vorbiri Literare ?). Volumul din 1861, 
  

1) Tribuna Română din 25 F'evruarie 1860. 2) XXXV, 1901, p, 608,
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cuprinzând roadele cercetărilor sta- 
tistice de pe 1859!) fu publicat sub 
direcţia lui Negruzzi ce iscăli ra- 
portul către ministrul de interne A- 
nastase Panu.La 1 August 1861, acest 
oficiu contopindu-se cu cel din Bucu- 
reşti, roadele cercetărilor lui Ne- 

_gruzzi fură publicate în Analele lui 
Marțian ?). Fiind încă funcţionar al 

Statului, el mai încercă odată să in- 
tre în Obşteasca Adunare la lași, sus- 
ținut de guvern în potriva fostului 

deputat Cuciureanu, fără să poată is- 
buti 5). Fu însă ales ca reprezentant 

al marilor proprietari din Ismail, îm- 
preună cu Dimitrie Grigoriu *). 

In această calitate, elmaieră și antre- - 

prenorul lemnelor trebuitoare pentru 

1) Astfel afirmă d. Krupenschi. Mărturisesc nsă că în 

cele 3 volume ale Analelor (aflate la Academie) n'am dat 

peste raportul lui Negruzzi. 

2) Biogratul din Albina Carpaţilor afirmă că Negruzzi 

a făcut parte din ministerul Anastase Panu, ia departa- 

mentul finanţelor. In realitate acest minister eră compus 

din Panu, Hurmuzazhe, Mavrogheni, Cuciureanu, Rolla 

şi D. A. Sturdza. C. Negruzzi nu eră decât şeful statisticei. 

Ministerul acesta căzi în urma incidentului maiorului rus 

Popa Constantin, care aduse intervenţia Rusiei (A. D. 

Xenopol, Domnia ui Cuza-Vodă, ], p. 212). 

3) Steaua Dunării, 25 Fevruarie 1860. 

3) Idem, 22 Fevruarie 1860. 

„E. Lovrsescu, — Costache Negruzzi.
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încălzitul palatului administrativ şi 

al altor instanţe. O știm aceasta din 

suplica introdusă de dânsul în dis- 

cuţia adunării (7 Martie 1861), cerând 

o amânare în îndeplinirea contrac- 

tului, din pricina epizotiei şi a dru- 

murilor din cale afară de rele.In jurul 

acestei cereri, susținută şi de gu- 

vern, se născu o întreagă polemică 

între ziarul Trecutul, al lui lon Strat 

şi Gheorghe Mârzescu și Costache 

Negruzzi »). 
La 1862 Negruzzi avu prilejul să vo- 

teze unirea definitivă a Principatelor. 

Acesta e şi cel din urmă act politic 

„al său. | 

Bolnav, obosit încă de mult, scriito- 
rul se retrase în viaţă privată, nepri- 
mind doar decât,în urma stăruinței 
prietenului său Kogălniceanu, să ad- 
ministreze ca epitrop averea spitalu- 
lui Sfântul Spiridon din laşi. Doi ani 

1) O dare deseamă răutăcioasă a şedinţei în Camerei. 

Trecutul, No. 12, din 1861. Răspunsul lui Negruzzi, Tre- 
cutul No. 14, din 1861 şi ed. «Minerva» I, 308. Oa, adaos 

la scrisoarea lui Negruzzi, Trecutul publică o notă în care 

nu retrage nimic din cele zise la început, arătând că Ne- 
gruzzi na cerut un drept, ci o indulgență, folosindu-se 
de situaţia sa de deputat.
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înainte de a muri, se retrase şi de 
aici, istovit de suferinţe. 

La întemeierea Academiei Române, 
Negruzzi fi numit fireşte membru, pe 
temeiul marelor lui merite literare. 
Din nefericire, nuputi însă luă parte 
la şedinţele ci, fiind greu bolnav, 
după cum se vede din scrisorile lui 
către D. Gusti, ministrul Instrucţiei 
Publice, şi V. A. Urechia din 20 Au- 
gust 18671). După grele suferințe, el se 
stinse la 25 August 1868, şi fu îngro- 
pat la Trifeşti-vechi. 

«Costache Negruzzi, scrie biograful 
său din Albina Carpaţilor, aveă un 
caracter blând şi bun. Binefacerile, 
sale erau numeroase, dar le făceă 
ascuns, și niciodată nu pomeniă de 
dânsele. El ură să audă vorbind de 
rău de cineva, chiar de duşmanii ce-l 
prigonise şi curmă totdeauna o ase- 
menea vorbă. 

Spre sfârşitul vieţii sale, căzând din 
ce în ce în mai mult în mizantropie, 
el petreceă zilele sale cele mai fericite 
la moşia sa Trifeşti-vechi, departe de 

1) Dosarul Academiei II (1—9): şi Ined. Ms. 220, p. 244. 
Aceste serisori sunt republicate în Fdiţia «Minerva», Î, 

p. 310, 311.
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sgomotul lumii!) într'o viaţă simplă 
și econoamă căci, onest mai presus de 
toate, el ieșise din,viaţa publică, după 
treizeci de ani de muncă; mult mai 
sărac, de cum intrase odinioară, ca 
tânăr plin de speranţă.înconjurat, ad- 
mirat şi sărbătorit de toată lumea». 

Costache Negruzzi, după mărturia, 
biografilor săi, eră evlavios, ca toţi 
oamenii timpului său... Vrăsmăşia din 
unele scrieri ale lui nu se îndreptă 
împotriva bisericei şi a religiei ci îm- 
potriva unor preoţi nevrednici de în- 
nalta lor menire morală. 

1) Iată o scrisoare a lui Vasile Alecsandri care evoacă 
aceste petreceri la Trifeşti. 

Mirceşti, 12 Aprilie 1878. 

Iubite Negruzzi, Mă bucur că te ştiu la iară, la moșia 
Părintească, Trifeşti, unde am fost odată cu mult ve- 
gretatul părintele d-tale şi unde mi se pare că am îm- 
Pușcai pe jumătate un iepure schiop. Grădina pe atunci - 
eră plină de flori şi în mijlocul ei se înalță un copac 
sub al ciirui frunziş am băut multe cafele turceşti, pre- 
cum se obicinuiă pe acel timp ce eră mult mai oriental 
în obiceiuri decât timpul de astăzi. Negruzai întrunit, 
calităţile de bun vânător, de amator de flori şi de foarte 
plăcut povestitor. încât cu vie multumire şi vie înduio- 
şare îmi aduc aminte de zilele ce am petrecut cu el pe 
malul Prutului, la anul mântuirii 1840. Sunt 38 de ani 
de atunci 1! 

Scrisori, I, Socec, 1904, p. 108.
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In 1839, anul căsătoriei sale,el clădi- 
se biserica din Trifeşti-vechi, gravând 
pe frontespiciu următoarele versuri : 

In acest. lăcaş de pace, unde domnu! se măreşte 
Omul întâiu se botează, când se naşte pe pământ, 
Apoi cu a lui soţie vine de se însoţeşte, 
In sfârşit, aice află liniştire în mormânt, 
Naşterea, viaţa, moartea, sufleteasca mântuire 
In acest locse adună şi de-amarul lumii greu, 
Omul scapă, când se duce ca să-şi iee răsplătire 
Dela, dreapta îndurare a bunului Dumnezeu. 

Ingropat cât se poate de simplu în - 
această biserică zidită de dânsul, i se 
săpă pe piatra de mormânt câteva 
versuri luate dintr'o poezie a sa: 

Eu nu am fost ca alţii, de-aceea 'n suferinţă 
Am petrecut şi ?n lipsa plăcerilor lurăeşti. 
Dar cugetul îmi spune că n'oiu aveă căinţă, 
Cam fost şi eu unealtă la rele omeneşti! 

Ca încheiere a acestui capitol al bio- 
grafiei lui Costache Negruzzi, credem 
foarte nemerit să reproducem o scri- 
soarea lui Vasile Alecsandri trimisă 
d-lui Iacob Negruzzi, în care se în- 
cheagă o judicioasă părere, asupra 
marelui scriitor mort de curând: 

Mircești, Sepi. 1868. 

«Iubite domnule Negruzzi. Când am văzut 
pentru ultima oară pe părintele D-tale, am ră- 
mas sub o impresie foarte amară. Vechiul meu
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amic eră întro stare desperată asupra. căreia 
nu-mi puteam face nici o iluzie. Şi însă, când 
am aflat că s'a săvârşit din viaţă, am fost cu- 
prins de o tristeţă adâncă, căci e trist de a vedeă 
restrângându-se cercul contimporanilor săi. E 
dureros de a-ți perde amicii cu care ai petrecut 
în tinereţe, ai lucrat la renașterea unei (ări 
iubite şi te-ai deprins a-i pretaă. Costache Ne- 
gruazi este un nume scump Româmici și va. ră- 
mâne în pleiada ptonerilor intelectuali ai nea- 
mului nostru; el şi cu Hrisoverghi uu fost cei 
dintâi în Moldova care au dat semn de înde- 
Dendenţă literară, ferindu-se de formele stilului 
mitologic, plin de Afrodite, de Apoloni ete., adop- 
tând drapelul şcoalei romantice. Scrierile sale, 
deși nu multe, au însă un caracter nou în lite- 
ratura noastră, deosebindu-se prin eleganta bim- 
pezire de stil, energie şi adevărat românism. 
Alexandru Lăpușneanu esie un model neimitat 
pană astăzi şi stă în fruntea literaturii noastre. 1) 

Aceste rânduri îi pot sluji de cu- 
vântare mortuară... 

1) Scrisori, LI, Socec, 1904, p. 37.
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După cum am înşirat până acum 
faptele vieţei publice a lui Negruzzi 
în rânduirea timpului,tot așă, înainte 
de a intră în cercetarea temeinică și 
lăuntrică a operei sale, vom aruncă 
oprivireasupra activităţii lui literare, 
aşă cum s'a urzit an cu an. Vom aveă 
astfel un tablou cronologic al lucră- 
rilor scriitorului nostru, ce ne va 
îngădui să tragem oarecum şi curbă 
silinţelor lui literare. 

INCERCĂRILE COPILĂRIEI 

In şedinţa Academiei Române din 
8 Maiu 1909 d. Iacob Negruzzi, dă- 
ruind Bibliotecei Academiei un volu- 
maș manuscris al lui Costache Ne-
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gruzzi, îl însoţi cu o prețioasă comu- 
nicare asupra începuturilor literare 
ale marelui nostru prozator, de care 
ne vom sluji şi noi pentru a fixă acest 
moment din activitatea scriitorului, 
copil încă. 
Manuscrisul e citeţ; scris cu litere 

chirilice, el are unele consoane arun- 
cate deasupra liniei, iar altele dede- 
supt; silaba accentuată are totdeauna 
semnul tonic. Volumul e întitulat 
«Zăbăvile mele din Bassarabia în anii 
1821, 1822, 1823 la satul Șărăuţi, din 
raiaoa Hotinu» *). Și e împărţit astfel: 

Partea întâia cuprinde o nuvelă în- 
titulată: Zuma sau DL iscoperire scorțâ- 
şoarii. tămăduitoarei de friguri, adecă 
a hinii, a cărei subiect iată-l pe scurt: 

Acţiunea se petrece în Peru Și în 
veacul al XVII. Guvernatorul spaniol 
Și nevasta lui, sosiți de curând la 
Lima, pătimesc din pricina climei. 
Locuitorii țării cunosc leacul împo- triva boalei, numit apoi chină, şi do- bândit din pisarea coajei unui copac, dar, urând pe Europenii asupritori, 
ei își fac jurământul să le tăinuească, acest leac.Zuma,soţia lui Mirvan şi una, din sclavele palatului se îmbolnăvește 

1) Ms. 8558.
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şi ea de friguri. Mirvan îi aduce pu- 
țină chină, însă, cum ea își adoră stă- 
pâna, bolnavă şi dânsa de friguri, se 
introduce noaptea în iatacul ei şi îi 
varsă praful în paharul de apă. Prinsă, 
asupra faptului, ea e învinovăţită îm- 
preună cu bărbată-său că ar fi voit 
să-şi ucidă stăpâna. Acuzaţii, nepu- 
tându-se apără pentru a nu-și călcă ju- 
rământul, sunt condamnaţi la moarte 
şi transportaţi pe câmpul mărginaș 
oraşului, unde aveau să fie arși. Pe- 
meia guvernatorului nu credeă însă în 
vinovăția selavei sale, şi,de oarece lea- 
cul începe a'şi arătă tăria, ea poate 
veni în locul supliciului şi ajunge la 
timp pentru a opri execuţia. Indienii 
înmărmuriţi de omenia acestei femei 
dau pe faţă taina chininei, şi toţi sunt 
fericiţi și mulţumiţi. «La acel loc, 
încheie povestirea, unde fusăsâ focul 
aprins au poroncit gubernatorul să 
râdice un obefise (sămn de pomeniri) 
de marmoră albă pe cari eră scris cu 
slovi mari aurite: «Pentru Zuma, 
prietina şi mântuitoare gubernatii 
(=nevestii guvernatorului) şi făcă- 

toare de bine a lumii cei vechi.» Din- 

tramândoâ părţile a acestui obelisc 

sau răsădit copaciul tămăduirii, cari
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este dintru ace vremi la Indienii po- 
menire tuturor faptilor bune, pe cari 
omenire le cinstește aşă de mari! 
Indatâgubernatorul au trămis în Ev- 
ropa acest praf scump, cari mai îna- 
inte se nume praful grafinii (guver- 
natorul eră graf) şi cari se numeşte 
latinești părâ astâzi după numele iai.» 

Partea a doua cuprinde un studiu 
cu titlul: «Moraticești haractiruri 1)» 
despărţit în 14 capitole: 1) Pentru 
nestatornicie; 2) Pentru nemulțămire; 
3) Pentru lenevirie ; 4) Pentru necre- 
dinţă; 5) Pentru nemăsurată cheltuiri; 
d) Pentru disidemonie ; 7) Pentru în- 
drăznială ce făr cumpăniri; 8) Pentru- 
ce grăire de rău ; 9) Pentru lăudare ce 
multă; 10) Pentru lingușire; 11) Pentru 
iscodire ; 12) Pentru trândăvie: 13) 
Pentru făţărie 14) Pentru scumpeti. 

Această scriere de &racter moral 
— în genul lui Teofrast —e negreşit o 
traducere după vreun manual scris 
în greaca modernă. | 

Partea a treia are ca titlu: Pentru 
bărbatul cel greu, care luând o fimei 
guralivă, să duci să cei moarte la giu- 

  

1) Ms, 3558, p. 29.
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decată '). Ea cuprinde lunga poveste 
a unui om ce, nemai putând trăi din 
pricina gurei nevestei lui, se duce din- 
naintea divanului ca să ceară moartea: 
«Daţi-mi dar, o giudecători, strigă 
bietul om „daţi-mi facire de bine ! Tre- 
meteţi-mă în grabă la ce desăvârșită, 
linişte ! Impreunaţi-mă cu cei duşi 
cu răposaţi, cu cei ce nu sâmţesc! Căci 
cum nu-i fereit, când acel ce să duce, 
pe năsălii, fimeile bocindu-să, rudile 
tânguindu-să, el nu aude nimică ? 
Pentru că dacă de a dormi cineva 

este cel mai mare bine a vieţii, cum 
nu-i mult mai cinstit cel care încă nici 
sâmţeşti ? Gătiască-mi deci cineva 
acum otrava, gătiască-mi buna bău- 
tură ... 

Bucata e tradusă din limba greacă 
după cum arată şi unele cuvinte gre- 
ceşti scrise pe delături de Negruzzi, 
unde i s'a părut că traducerea nu-i 
tocmai îndestulătoare. 

Partea, IV şi cea din urmă se intitu- 
lează « Crispin, rival stăpână-său,come- 
die într'un act *), și e 0 traducere după 
cunoscuta piesă a lui Le Sage, pe care 
poate Negruzzi a citit-o în grecește. 

1) Ms. 3558, p. 48. 
2) Ms. 3558, p.65.
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Traducerea nu e isprăvită. Aici se în- 
cheie manuscrisul. 

Prin decretul regal No. 519 din 10 
Fevruarie 1903, o parte din manuseri- 
sele Muzeului de Antichităţi trecând 
la Academia Română, trecu printre 
dânsele și un caet de hârtie vineţie 
şi destul de groasă de un cuprins fe- 
lurit *). Pe lângă un «Fragment din 
Ciaslov», pe lângă « Rânduiala slujbei 
cu pomenirea marelui Domn şi Impă- 
rat a toată Rusia Niculai Pavlovici», 
se află la început vre-o 12 foi, pe co- 
perta cărora, împodobită cu chenare 
de cerneală roșie și neagră, se poate 
citi : 

MEMNON: 

ISTORIOARĂ AI.CĂTUITĂ 

DR 

VOLTER 
IAR ACUM TĂLMĂCITĂ DE PE LIMBA GKBCEASCĂ 

ȘI ALCĂTUITĂ ÎN STIRURI 

DE 

COSTACHI NEGRUŢI 

anul 

1823 Septemvrie 25 
în Iaşi 

1) Ms. 2681. D. Al. Lăpădatu publică cel dintâiu o foarte 
scurtă notiţă asupra acestui manuscris în Sămănătorul, 
1903, p. 593.
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Pe unul din chenare de sulițe roșii 
se mai citeşte: Neculai Istrati, 1833 
Mart 11 s'au început» iar pe faţa in- 
terioară a, coperţii găsim : «a mai gios 
iscălitului Neculai Istrati»... 

Serisul nu e al lui Negruzzi ci al 
unui copist, poate chiar al lui Istrati ; 
ori cum, manuscrisul (No. 2681) vine 
din biblioteca cunoscutului antiunio- 
nist. Dacă însemnarea lui Istrati. e 
adevărată, începută la 11 Martie 1833, 
copia a fost sfârşită la 24 Aprilie, adică 
zece ani după alcătuirea poemului de 
către tânărul Costache Negruzzi. 

Dar Academia mai are un alt ma- 
nuseris No. 3076 neştiut până acum 
de nimeni, deși e intrat în proprieta- 
tea ei din lanuarie 1905. Un caeţel de 
22 de foi albastre, din care 16 cuprind 
poemul Memnon. Acest elegant volu- 
maş e împodobit cu o floare în colori 
pe pagina 3, şi e scris de mâna lui 
Negruzzi. Nu avem desigur dinainte 
originalul poemului, ci o copie mai 
târzie, făcută cu foarte multă îngri- 
jire şi fără o singură ştersătură. Pe 
foaia 21 găsim scris de o altă mână: 
«şi aceasta pe lângă celilalte a Sarda- 
rului Iancu Istrati», ceeace ne dove- 
dește că manuscrisul ne vine din bi-
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blioteca unui alt Istrati, fratele mai 
mare al lui Neculai. 

Aceste două manuscrise sunt iden- 
tice, cu foarte mici deosebiri în pri- 
vința fonetismului. Ele sunt de si- 
gur copia unui original pe care nu-l 
avem. Pe coperta manuscrisului cu 
no. 8076 mai găsim adăogat chiar 
de mâna lui Negruzzi, şi în franțu- 
zeşte, pe lângă însemnarea 1823 Sep- 
temvrie 25 și «76 ans», ceeace ne arată 
că,această copie fiind mai tîrzie, scrii- 
torul ţineă să indice şi vârsta la care 
alcătuise poemul Memnon. Dacă a- 
ceastă însemnare ar fi riguros exactă, 
ea ne-ar sili să hotărîm data de naş- 
tere a poetului la 1807, pe când de fapt 
avem cuvinte să credem că această 
dată trebue statornicită la 1808 ... 
Poemul a fost scris aşă dar la 1823, 

adecă îndată după întoarcerea fami- 
liei Negruzzi din Basarabia, după be- 
jănia din 1821; tânărul Constantin 
urmă să aibă 16 ani. E de însemnat 
că, încă dela o vârstă foarte fragedă, 
Negruzzi sa îndeletnicit cu litera- 
tura, îndreptându-și privirea spre Vol 
taire, pe care îl citise în traducere 
grecească. Nu cunosc această ver- 
siune grecească și nu ştiu dacă eră
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în proză sau în versuri. Oricum, în- 
cercarea tânărului Negruzzi nu e lip- 
sită de îndrăzneală, și arată o por- 
nire foarte serioasă de spirit la un 
scriitor ce aveă să treacă mai târziu 
întru câtva drept un diletant. 

Subiectul micei povestiri în proză 
a lui Voltaire, întitulată « Memnon'0u 
la Sagesse humaine 1), e de cuprins 
filozofic ca şi al atâtor alte mici po- 
vestiri ale marelui scriitor, dintre 
care Candide e modelul cel mai desă- 
vârșit. 
„EI a fost alcătuit pentru ilustrarea 
următoarelor versuri: 

Nous tromper dans nos entreprises 
C'est â quoi nous sommes sujets: 

Le matin je fais dcs projets 
Bt le long du jour des sottises. 

Şi anume, Memnon, cetăţean din 

Niniva, punându-și în gând să ajungă 

un înțelept desăvârşit, se hotărește 

să renunţe la femei, la jocul de cărți, 

la băutură... După ce planul fu întoc- 
mit, Memnon zări pe geam o fru- 

1) Oeuvres complătes de Voltaire, Paris, E. A. Lequien 

1823, tome XLIII, p. 127. Istorioara Memnon datează 

din 1147. 

E. Lovrinscu. — Costache Negruzzi. 5
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moasă femeie ce plângea. Induioşat 
se duse s'o mângâie. Pe nesimţite, se 
trezi acasă la femeie, a cărei supă- 
rare începu a se alină cu încetul, când 
un unchiu furios intră în odae, ame- 
nințând pe filosof cu moartea. Mem- 
non abiă scăpă, dându-i toţi banii ce 
aveă cu dânsul. Pentru a uită de ne- 
norocirea întâmplată se duse se os- 
păteze cu prietenii săi; se îmbătă, 
jucă cărţi, risipind o mulţime de bani, 
şi într'o ceartă pierdu chiar un ochiu. 
Bancherul la care îşi pusese banii în 

„păstrare fugise peste zi cu întreaga 
lui avere. Memnon, bogat dimineaţă, 
e acum, sara, fără nici un ban, plin 
de datorii şi fără culcuş.., Un duh 
trece pe acolo. şi, trăgând oarecum 
întreaga moralitate a povestirii, îi 
făgăduește lui Memnon să-i întoarcă 
îndărăt avuţiile, dar îl îndeamnă să 
se lase de filozofie, de oarece planu- 
rile mari nu se potrivesc cu slaba 
noastră fire. 1) 

Tot în ms. 8076 se mai află o altă 
încercare a lui Negruzzi necunoscută 
până astăzi, ce poartă titlul: /dilie 
alcătuită de C. Negruţi, S24 : Satirii, 

  

I) Acest poem a fost pâblicat de E Ac . Lovinescu, Con- 
vorbiri Literare, Iunie 1911.



OPERA LUI COSTACHE NEGRUZZI 61 

Un satir, cu un burduf de must, 
admiră  într'o dimineaţă minunile 
universului. Un alt satir vine; beau 
împreună. Apoi unul dintre dânşii 
cântă povestea lui Pan şi a nimfei 
Sirinx ce s'a prefăcut în trestie. 

Această mică idilă, cu un sincer 
entusiasm pentru frumuseţile firii, 
e o reminiscență antică, dacă nu chiar 
o traducere. 

Ea e semnificativă. prin faptul că 
poate fi privită ca cea dintâi lucrare 
în proză a scriitorului nostru ). 

1835 

Trupa franceză a lui Fouraux jucă 
la 27 Ianuarie 1833 melodrama ro- 
-mantică Trente ans ou la vie dum jou- 
eur?) a lui Victor Ducange și M. Di- 

- naux, ce se reprezintase cu mare 
succes mai întâiu la Porte-Saint- 
Martin în 19 Iunie 1827. 

1) A fost tipărită de E, Lovinescu, Flacăra, Noemv. 1911 
=) Trente ans ou la vie d'un joueur, melodrame en 

trois journâes, par Victor Ducange et M. Dinauzx, musique 

de M. Alexandre Piccini, divertissement de M. Corally, 

dâcors de M. Lefebvre, 'represeate pour la premitre fois, 

ă Paris. sur la thââtre de la Porte-Saint-Martin, le 19 

Juin 1827 (în Magasin Thââtral: Pieces anciennes et nou- 

velles jouces sur tous les thââtres de Paris. Barb6-6diteur).
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Această melodramă avu un mare suc- 
ces și la lași, după cum se vede din 
însăși prefața traducerii lui Negruzzi 
(ediţia 1835): «el (traducătorul) a fost 
martor întipăririi ce a pricinuit asu- 
pra privitorilor, când s'au reprezentat 
franţuzește...» 

Un alt răsunet al impresiei pro- 
duse îl găsim în Albina Românească !): 
«In mijlocul plăcerilor unui carnaval 
atât de vioi în cât de aseme Eşii de 
demult sau niciodată nu sau învred- 
nicit, Teatrul a dat o reprezentaţie, 
care, făcând o adâncă impresie în ini- 
mile privitorilor, i-au îndemnat a 
vărsă lacrimi ce se pot numără între 

1) Albina Românească din 2 şi 19 Fevruarie 1833 
idem, 'I. T. Burada, Inceputul teatrului în Moldova în 
Arhiva (din Iaşi), Aprilie 1905, p. 187. ! 

Traducerea lui Negruzzi s'a jucat şi la 8 Oct. 1844. 
Actorii erau: Dimitriu, Poni, Greceanu, Bonciu 'Teodor, 
Sterian, Filostrat, Cuza, Luchian,-Rizo, Bosie, Panaitache, 
D-le Lang, Mac6 şi d-ra Dimitriu (T.. Burada, art. cit. Ar- 
hiva, 1907, p. 334). Pe 

Despre traducerea, lui Negruzzi găsim o menţiune şi 
într'o scrisoare a tânărului Kogălniceanu către surorile 
sale, datată din 18, Aprilie 1835. «Vous me dites que Ne- 
grouce a traduit quelques pitces en moldave, mais vous ne 
me dites pas sil lesa fait jouer ou imprimer...» No. 14 din 
Corespondenţa din tinerețe a lui Mihail Kogălniceanu: 
în Conv. Lit. XXXV, p. 805.
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cele mai frumoase și mântuitoare 
plăceri a inimilor simţitoare, iar celor 
ce se stăpânesc de patemi au fost de 
aspră învăţătură... Leatrul a răsunat 
de bravo, aceste sunt cele mai bune 
semne a adevărului şi a ghibăciei cu 
care d. Batista înfăţoşat rolul jucă- 
torului. D. Laman a lui Varner şi Ma- 
dama  Laman a Amaliei: învăţă- 
tura, pentru cărturarii de meşteşug 
este cumplită, şi de dorit este ca să 
aibă înaintea ochilor această înfri- 
coșată zugrăveală a soartei care îi 
poate aşteptă». 

Piesa, plăcând, se maijucă odată...!) 
In acest succes găsi imboldul tână- 

rul Costache Negruzzi pentru a o 
traduce în 1835 sub titlul de Triizeci 
ani sau viaţa unui jucătoriu de cărţi. 
Melodramă, în trii eile, tradusă dim 
framţozeşte de căminariul C. Negruţţi”). 

DT.T. Burada, idem, ibidem, p.'247 şi 336. Afişul lui 

YFouraux pe 1935 e în Biblioteca Academiei. 

2) Eşi, în tipografia Albinei, 1835. E interesantă prefata 
acestei traduceri, datată din Martie 1835. Ea n'a fost re- 

produsă nicăeri, deşi putem salută întrînsa cea dintâi pa- . 

gină. de .proză originală a scriitorului tipărită până azi: 

Ediţia Ii, Iaşi, Tip. Bermann-Pileski, strada Podului-
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Data; acestei traduceri este cu sigu- 
ranță 1835, cu toate afirmările de mai 
târziu ale lui Negruzzi că ar fi 1834. 

1836 

In 1836 se vădeşte rodnicia literară 
a „ui Costache Negruzzi, pe mai multe 
terenuri deodată. Tot în acestan se în- 
cheagă legături deprietenie între scrii- 
torul moldovean și energicul fruntaş 
al culturii muntene, Ioan Eliade, ce 
aveau să dăinuească atâta timp, dând 
literaturii noastre un şir de scrisori, 
mai ales de cuprins filologice. de un 
deosebit interes pentru istoria cultu- 
rii româneşti. 

Corespondenţa aceasta pare a fi în- 
ceput printr'o scrisoare a lui Ne- 
gruzzi către Eliade, datată din 1 lunie 
1836 şi publicată în Muzeu Naţional, 
sub titlul de Corespondenţă între doi 
Rumâni unul din Ţara Rumânească şi altul din Moldova, LD), 

In urma scrisorii lui Negruzzi se 

  

Vechiu, 1863. In cuvântul înainte autorul zice greşit: «Această dramă a fost tradusă. şi tipărită la 1834», afir- maţie ce s'a păstrat şi în ediţia din 1873, «Socec», Vol. III, p. 105.. 
1) Muzeu Național, No. 36 din 4 Noemvrie 1836, p. 140.
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publică şi răspunsul lui Eliade, datat 
din 27 Iulie 1836)). | 

A doua scrisoare a prozatorului 
moldovean privitoare la tragedia, Saul 
a lui Alfieri, tradusă de Aristia *), se 
publică în Gazeta teatrului *). Din ea 

1) Idem,p. 143. Reprodusă în Convorbiri Literare, SIUI, 

(1 Dec. 18378), p. 305. Amândonă scrisorile sunt reproduse 

şi în Foaia Literară din 1848, p. 69 din 26 Fevruarie, 

p. 1$ din 5 Martie, p. 86 din 12 Martie, p. 92 din 19 Martie. 

2) «Din operile lui Alfieri»,t. I, traduse de C. Aristia, 

Buc, tip. lui Eliad, br. S, pp. 78. Un fragment se dă şi - 

în Gazeta Teatrului Național din 1836, p. 63. Saul sa 

jucat şi la Iaşi de Caragiali cu câţiva elevi dela Aca- 

demia Mihăileană şi ai fostului Conservator filarmonic- 

dramatic, la 16 Sept. 1839. O dare de seamă a chipulu: cum 

sa jucat această piesă se găseşte în Albina Românească 

din 21 Sept. 1839 (No. 75. p. 307).Articolul din Albina e 

reprodus în Curierul Românesc din Oct. 1839 (No. 158, 

p. 551), fiind însoţit de un lung « Răspuns despre metru.» 

S'a mai jucat şi la 10 Dec. 1844, cf. Albina, No. 98 din 

10 Dec. 1844. p. 404, 
In ceeace priveşte jucarea lui Sculla Bucureşti (1 Dec. 

1831), un articol de anunţare în Curierul Românesc, No. 47 

din 27 Noemvrie 1831, p. 188 şi o dare de seamă amă- 
nunţită tot în Curier, No. 50 din 16 Dec. p. 199... 

Amintim aici că din Saul tradusese şi Asachi, dar ma- 

nuscrisul lui a pierit în focul din 1827 (ef. N. Iorga, 

Ist. lit. rom în vencul al XIX-lea, I, p. 119). 
3y Gazeta Teabului, 1836, No. 12, p: 92. Lu sfârşitul 

scrisoarei se adaugă următoarele: « Broşurile din colecţia 

autorilor le-am împărţit prenumeranţilor. Toţi sunt în- 

cântaţi de eleganța versurilor d-lui Aristia. Cânturile
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se vede interesul lui Negruzzi pentru 

tot ce ieşiă în Bucureşti, entusiasmul 

lui sincer şi mai ales serviciile pe care 
le făcea scriitorilor munteni şicu 
deosebire lui Eliade, slujind ca mijlo- 
citor între dânsul şi publicul mol- 
dovean !). Sprijinul lui Negruzzi şi al 

.... 

pe Saul». 

Şi mai jos se adaugă: 

«D. C. Negruzzi ale căruia traducţii şi compoziţii au 

îmbogăţit cu atâta artă şi gust literatura noastră, a com- 

pus şi pub'icat de curând un fragment epic întitulat 4pro- 

dul Purice care începe: 

Ciocârlia cea voioasă 
In văzduh se legănă 
Şi "'nturnarea primăverii 
Prin dulci ciripiri serbă. 

[). Aristia asupra începutului astei poeme atât de fru- - 

moase şi pline de haracter ia pricină şi începe răspunsul 

său dugă cum urmează». Se publică apoi o poezie a lui 
Aristia,. 

Scrisoarea lui Negruzzi către Aristia e reprodusă în 
Alăuta românească, suplement la Albina, No. 32 din 
25 Aprilie 1831 p. 143, după care se adaugă: «D. Aristia 
(acest favorit a Muzelor) vrând a arătă, recunoştinţa sa 
către Moldoveni, ia sujet dela un fragment epic compus 
de 1). Negruzzi numit: Aprodul Purice, şi răspunde prin 
versurile aceste». Urmează apoi poezia lui Aristia. 

In această privinţă se poate vede şi V. A. Urechia, 
Istoria Scoalelor, UI, p. 91,92. 

1) Dela Eliade avem o scrisoare datată din,15 Oct. 1836, 
(Convorbiri literare, XI, p. 315), în eare se vorbeşte de
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Moldovenilor 'în genere e atât de 
preţios, în cât Eliade mărturiseşte 
că numai mulțumită lui mai iese Cu- 
rierul, în al doilea an: «Curierul de 
Ambe-Sezele, dacă iese şi de al doilea 
an, este dator râvnei şi patriotismului 
Moldovenilor. Aproape de două sute 
abonaţi au fost gata a sprijini această 
foaie, şi a o primi cu bucurie... La 
cheltuelele redacţiei eră trebuinţă şi 
de un ajutor altul încai spre întâm- 
pinarea hârtiei. Acest ajutor și mai cu 
prisos "l-au făcut Moldovenii. Pentru 
care periodul acesta al doilea, după 
tot dreptul se închină Moldovei și Re- 
dacţia dimpreună cu Rumânii ama- 
tori ai acestei foi mulţumeşte râvnei 
şi stăruinţei d-lor Caminarului C. Ne- 
gruzzi şi Sărdarului Cristea Clucă. 

Isprava d-lor nu numai că a înles- 
nit cheltuelele tiparului, dar prin nu- 

serisorile lui Negruzzi din 8 şi 12. -O altă scrisoare a lui 

Eliade, datată din 4 Ianuarie 1837, (dem, XII, p. 416) ne 

mai aminteşte de încă două serisori ale lui Negruzzi, dintre 

care cea din urmă, din 28 Decemvrie 1836, e plină cu noi 

observaţii asupra traducerii lui Aristia. Eliade îi transmite 
vâspunsurile lui Aristia. Tot de aici vedem că Negruzzi 

împărţiă broşurile. din Colecția autorilor pe la prenu- 

numeranţii din Moldova. 

1) Curier, Period II, p. 17.
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mărul 'râvnitorilor ce au aflat au dat 
o întinsă publicitate foaei și micul ei 
folos se va împărtăși între mai mulți 
Români !» 

Astfel de servicii, C. Negruzzi le 
va face multă vreme. O scrisoare 
a lui Eliade către dânsul, din 16 
Maiu 1844, (Arhiva, 1896, p. 100), ne 
arată cum scriitorul muntean cerea 

- Sprijinul lui Negruzzi, în găsirea de 
abonaţi pentru «Curierul Romnese» 
scos cu litere latine: «Te rog dară,scrie 
el, stăruește cât vei puteă, recomandă 
Subscripţia pe la toţi cunoscuţii. As 
dori că, pentru fala Moldovenilor, să 
nu văz în listă nici unul care să do- 
rească chirilianele ; aș dori să facem 
a se roşi câțiva dintre ai noștri». 

In (razeta Teatrului Naţional, din 
1836, ') găsim următoarele rânduri : 

«In Basarabia,nu departe de Soroca. 
într'o câmpie lată se vede o movilă 
mare, lungăreaţă numită de locuitori: 
Mormântul uriaşului. Aceasta mi-a. dat ideea acestor versuri ce sunt imi tate din Victor Hugo : Uriaşul Daciei. Inainte de a traduce din baladele 

  

1) No. 10, p. 78.
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lui VictorHugo,Negruzzi, sa încercat 
decisă le imiteze,să le localizeze oare- 
cum. Astfel «Uriașul» lui Hugo?) 
deveni «Uriașul Daciei», «Galia mă- 
noasă» deveni « Dacia mănoasă». «Al- 
pii» se prefăcură în «Carpaţi», și asa, 
mai departe. 

Mai târziu Negruzzi, răsgândindu-se, 
renunţă la astfel de localizări, nu nu- 
maipentru celelalte balade, dar chiar 
şi pentru Uriașul Daciei, ce se prefăcu 
în Uriaşul, tinându-se strâns de textul 
poetului francez. Nici un editor al lui 
Negruzzi nu cunoaşte însă locali- 
zarea 2), de care ar trebui să se ţină 
seamă la o viitoare ediţie critică a 
scriitorului *). 

1) Oeuwvres de Victor Hugo, Odes et ballades : Les orien- 

tales, II. (el. Lemerre, 1875), p. 18. Le Geant (datat din 

25 Martie 1825). 
> In Albina româneustă, din 5 Martie 1839, (No. 19, p. 

73). găsim republicată această baladă sub titlul «Urieaşul> 

şi cu, simplă traducere ; idem, ed. «Socec», Il. p. 12; ed. 

«Minerva», Îl, p. 114. 

3) La sfârşitul poeziei se află următoarea notiţă: «ra- 

ducătoral Mariei Tudor din Victor Hugo, D.C. Nigruzzi, 

a bine voit u ne adresă câteva din poeziile dumnealui şi, 

socotind că şi cititorilor vor pricinui aceeaşi plăcere şi 

mulțumire ce am simţit, când le-am citit, ne grăbim cu nu- 

mărul acesta a da pe Uriașul, iar cu cel viitor vom da 

pe Dervişul. A recomandă cineva publicului pe autor şi
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Activitatea literară a lui Negruzzi 

începe a se revărsă prin foile mun- 

tene, în traduceri şi în bucăţi origi- 

nale. 
Avem anume în Curierul de ambe-- 

see 1), per. IL, (lulie 1837—Decemvrie 

1828): 

versurile sale, este de prisos, când pana sa zice mai mult 

cititorului. Cu prilejul acesta, se face cunoscut că peste 

curând va ieşi şi Maria Tudor ce se află subt tipar, şi 

din care D. Nigruţi, ca mădular al societăţii filarmonice, 

a dăruit Teatrului Naţional 250 exemplare». 

De fapt însă Dervişul a părut în Curier de ambe-sesce, 

per. 1. No. 1, p. 125. | 

1) Se ştie că numerile Curierului de ambe-sexe nu 

poartă pe dânsele nici o dată. Anul I e întitulat periodul I 

şi aşa mai departe, fără indicație de an, de lună sau de 

zi. Pentru a puteă dată bucăţile lui Negruzzi, trebue să 

dătăm fiecare număr al Curierului de ambe-sere. 
Cea dintâi înştiinţare că va apărea aceasta revistă, ca o 

urmare a Gazetei teatrului, o găsim în Curierul romiâi- . 
nesc din 12 Martie 1837. Apariţia celui dintâi număr e 

anunţată în acelaş Curier românesc, (No. 24) din 2 Iulie 

1837, p. 96. Apariţia numărului al doilea e anunţată în 

Curier românesc, No. 21 din 22 Iulie 1837. Fixăm deci 
începerea publicărei Curierului de ambe-sezre în Lulie 
1531, [eu toate că de pildă în Bibliografia Publicaţiilor 

periodice româneşti a lui Alex. Pop, per. I al Curierului 

de ambe-seme e trecut pe 1836, periodul IL pe 1837 -ete, 

E o greşală ce a căşunat multe rătăciri). Ținând seamă 

că revista apăreă de 2 ori pe lună, stabilirea cronologiei
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. 

1. Cîrjaliul'), povestirea haiducului 
din Moldova, tradusă după A.Puschin 
şi însoţită de următoarea notiţă: 

«Cârjaliul, creat de D. Puschin a fi 
un tâlhar ă la Salvator Rosa, a fost 
dimpotrivă, un hoţ foarte nepoetic. 
Dacă a cerut cinci mii lei (de care 
mă îndoesc) şi mai ales de i s'au dat - 
(care nu crez), nu ştiu. Știu atât că 
groaznicul Kârjaliul, care scăpă de 
teapa turcească, nu scăpă de spân- 
zurătoarea moldovenească, unde se 
sfârşi foarte prozaiceşte la 1824». 

2. Şalul negru *), imitație din A. Pus- 
chin. Traducere în versuri a celebrei 
poezii a scriitorului rus. 

ax fi destul de uşoară dacă revista ar fi apărut cu regu- 

laxitate, De fapt, periodul I (adică anul I) al Curierului, 
compus din 24 de: numere, a ţinut 17 luni — de oarece 

apariţia No. 25, cu care se începe ânul ÎI, e anunţată în 

Curierul românesc, No. 3 din 19 Decemyrie 1838, p. 32. 

Distribuţia celor 24 de numere în răstimpul a 17 luni e 

aproape cu neputinţă de făcut cu exactitate. 

1) Curier de ambe-sexe, per. I, No. 6, p. 104, din a doua 
jumătate a lui Septemvrie 1837. Republicată în C. Ne- 

gruzzi, Traduceri, ed. «Minervei». | 

2) Curier de ambe-seze, per. L. No. 6, p. 109, adecă prin 

Septemvrie 1837. Republicată în Foaia peniru minte din 

1838, p. 103. Republicată în Curiosul, 1537, No.5, p. 81, 

(Curiosul e revista lui Boliac, din care au ieşit numai 4 

numere în 120). Republicată şi în Spicuitorul moldo- 

român, Iulie, August, Septemvrie 1841, p. 82, în forma
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3. Zoe!). noutate istorică. Cea din- 

tâi nuvelă a lui Negruzzi. In ediţia 

din 1857, nuvela e datată din 1829 
Aprilie, ceea ce ne arată că povesti- 
torul a pus 8 ani dela compunerea 
până la publicarea lucrării sale. 

4. Dervişul?), poezie tradusă după 
Victor Hugo?) 

Această baladă n'a mai trecut în 
culegerea de balade traduse din Vic- 
tor Hugo, şi, în urmă, a scăpat din 
vedere şi edițiilor «Socec» şi «Mi- 
nerva». O ediţie critică a lui Negruzzi 
nu trebuie so uite. 

lui Eliade şi cu multe variante de traducere, iar în faţă 

o traducere în franţuzeşte, «Le schall noir», de Charles 

Durand. 

Republicarea aceasta în Curiosul, e singura participare 
a lui Negruzzi la revista lui Boliac. Avem totuşi o seri- 
soare a lui Boliac către Negruzzi (din 1837, Ghenarie 25 
şi publicată în Convorbiri literare, 1881, p. 14), în care 

el îndemnă pe acesta Ja o colaborare mai largă la Curiosul. 
Se găsesc întrînsa şi aprecieri asupra activităţii lui Ne- 
gruzzi. 

1) Curier de ambe-sexe, per. I, No.7, p. 113, din întâia 
jumătate a lunei Octomvrie 1837. Amintim că Zoe a 
fost prefăcută în dramă în proză de Catina în 1817, Bu- 
cureşti, tipogr. lui C. A. Rosetti şi Winterhalder. 

3) Curier de ambe-sexe, per. I, No. 7, p. 125, probabil 
la jumătatea, lui Octomvrie 1837. 

3) Oeuvres complătes : Odes et baliades, Les Orientales, 
vol. II, Lemerre, 1875, p. 164.



OPERA LUI COSTACHE NEGRUZZI 19 

5. Poemul Aprodul Purice,!) apărut 
în no. 10 al Curierului, adecă probabil 
în Noemvrie 1837. După cum reiese 
din o închinare a ediţiei I din 1837, 
Aprodul Puvice e numai în fragment 
dintr'un poem intitulat Stefaniada, ce 
sa pierdut. 

Viaţa lui Hrisoverghi, ce slujeşte de 
« Precuvântare la traducerea dramei 
    

!) Eşi, în tipografia Albina, 18317. Iată cuprinsul acelei 

închinări: «Domnului marelui logofăt şi cavaler C. de 

Sturza. Acest anecdot, pomenit de Vornicul Ureche în 

hronicul său, făceă pante dintrun poem intitulat Stefa- 

niada. Acel poem s'a prăpăditt şi nici mai gândeam la 

el, când am găsit fragmentul acesta păstrat la un prietin. 

Domnia-Voastră aţi cetit şi aţi dorit să se tipărească, 

Sa tipărit, şi eu cut-z-a vi-l închină ca o mică dovadă 

a adâncului respect cu care am cinstea a mă numi a 

Domniei- Voastre plecată slugă, C. Negruzzi». 

Ediţia II, nu e în posesia Academiei Române. 

Ediţia III. Iaşi, tipografia Institutul: Albinei, 1846, într'o 

broşurică format mic, foarte elegantă şi tipărită pe hârtie 

deosebit colorată. Nu mai e dedicată. 
Ediţia IV. Bucureşti, Tipografia Lessicografică, 1857, e 

scrisă cu caractere latine. ! 

Iată părerea lui [Eliade asupra Aprodului Purice, dintr'o 
scrisoare din 4 Januarie 1837: «La cea de a doilea seri- 

soare din 28 Decemvre am cinste a răspunde că am pri- 

mit 8!/, galbeni pentru trei prenumerări ale colecţiei şi 

plata Gazetei teatrului; că am primit 5 exemplare din 

fraomentul epic al d-tale care până acum Lam citit în
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„Antoni după Al. Dumas»), datată din 
20 lulie 1837. 

= 

Maria Tudor, traducere din Victor 
Hugo, tipărită în tipografia Eliad 
la 1837 ?). Traducerea e închinată lui 

două zile de opt ori cu prietenii. Domnul meu, totdeauna 

autorul cunoaşte mai bine cât îi preţueşte fapta sa, şi 

este de prisos să-ţi fac complimenturi pentru moşoroiul 
făcut movilă, versurile frumoase, limba potrivită, obi- 

ceiurile veacului păstrate, vitejia moşilor arătată de pildă 

celor de acum şi viitorimei, parabolele juste şi la toată 
faţa se vede poetul. D-ta le vezi mai bine acestea şi nu 

cred că mă vei luă că critica mea este ca să-ţi plac, ci 
numai ca să-ţi spun ce am simţit», (Convorbiri, XII, 1 Fe- 
vruarie 1819, p. 47). O altă apreciere într'o scrisoare din 
8 Martie 1837. (Conv. lit. XIII, 1819, p.17). 

1) Antoni, dramă în cinci acte. Din compunerile lui 
A. Dumas. Fradusă în româneşte de A. Hrisoverghi. Bu- 
cureşti, 1837, p. 109. O vestire a apariţiei în curând a 
acestei cărţi, Curier rom., No. 20 din 15 Iunie 1837, p. 80. 

2) O broşură în 80, 142 pag., 1837. Reprodusă apoi în 
ediţia din 1872, p. 253 sgq. Asupra unor amănunte privi- 
toare la imprimarea acestei piese, a se vedeă scrisoarea lui 

„Eliad către Negruzzi, datată din 4 Ianuarie 1837 (Con- 
vorbiri lit. XII, no. 11 din i Fevruarie 1819, p. 411). In 
Mantie se tipăriă coala din urmă, cf. o altă scrisoare 
a lui Eliade către Negruzzi, datată din $ Martie 1837, 
Conv. lit. XIII (1879, p. 17. Tot aici e şi o apreciere a 
lui Eliade asupra traducerii lui Negruzzi. 

In dosarele censurei publicate de R. Rosetti, (Despre 
censura în Moldova, Il, An. Acaa. Seria B. XXIX, 1906—7) 
găsim următoarea patiţie a Căminarului C. Negruzzi :
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Eliad. In frunte e o scrisoare a lui 
Fliade către Negruzzi și o precu- 
vântare a traducătorului, datată din 
Martie 1837. Traducere închinată Agăi 
A. Sturza ; ea se aflase în mâinile lui 
Eliade încă din 1836, după cum reiese 
din Gaseta Teatrului naţional, No. 10 
din 1836, p. 78. 

Angelo !) de Victor Hugo, sa tipărit 
  

«Rog plecat pe acea cinstită Comisie să binevoiască a 

poronci să se sloboază dela carvasară 200 exemplare ti- 

părite din drama Maria Tudor, tradusă de mine şi tipă- 

rită în tipo-litografia lui Eliad la Bucureşti. Care aceste 

fiind trecute prin censura Valahiei, nu cred că mai pot 

fi supuse unei nouă censuri. 
1 Maiu 1957. 

Rezoluţie. 

Duwmnealui Procopie Florescu, 

găsindu-le întocmai, le va slobozi, 

La 1849 giisim atât Maria Tudor, ca şi Angelo şi alte 

40 de piese, în repertoriul teatrului din Bacău, condus de 

Alecu Vilner, Clucer. (R. Rosetti, art. cit., p. 440). 

1) Bucureşti, 1837, 124 pag, 1 broş. în 80: Reprodusă în 

ed. 1872, p. 393 saqq. . | 

Anunţarea apropiatei apariţii a lui Angelo o găsim 

în Curierul românesc, No.4 din 25 Mastie 1837, p. 16 

«...'Traduse şi aşteptând teascuri vacante : Angelo din 

Victor Hugo de D. C. Negruzzi». . 

Această piesă eră foarte cunoscută la laşi, şi se jucase 

şi în franţuzeşte, ca de pildă la 15 Ianuarie 1837, după 

cum vedem din Albina (No.6, p. 21); idem, Burada, In- 

ceputul teatrului în Moldova în Arhiva, 1905, p. 339. 

E, Lovrvescu. — Costache Negruzzi. 6
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în tipografia lui Eliade în 1837, şi 
anume în «Colecţia de autori». Tradu- 
cerea e închinată lui Eliade printr'o 
scurtă scrisoare publicată în frunte. 

In suplementul Al/binei. intitulat 
Alăuta homâmnească, îşi publică Ne- 
gruzzi poezia sa Reverii 1), cu urmă- 
toarele cuvinte de introducere: «La 
prilejul tipăririi Romansului intitulat 
Pustnic?). de D. Nobilul P. Pruneu 

Asupra jucărei piesei în traducerea lui Negruzzi găsim 
următoarele rânduri: 

«Mercuri în-a 8-a curgătoare (lanuarie) s'a reprezentat 
Angelo sau Tiranul de Padua, dramă în 3 acte și 4 
tablouri a lui Victor Hugo, tradusă de D.C. Negruzzi, a 
căruia merit ca literator român este cunoscut de mai 
mulţi ani». Rolurile principale erau ţinute de Poni şi 
D-na Macâ. (Foiletonul lui D. Gusti, din Albina, No. 4 
din 13 Ianuarie 1846, p. 15. 

Asupra limbii întrebuințate atât în Angelo cât şi în 
Maria Tudor, amintim că Săulescu a învinuit pe Eliade 
de a fi muntenizat limba (Albina, No. 51 din 29 Iunie 
1839); Negruzzi protestă, zicând că i s'a păstrat întoema 
ortografia, tot în Albina, No. 59, p. 243. Tot astfel pro- 
testă şi Eliade în Curierul românesc, No. 123 din 28 Iulie 
p. 423, nota 20. 

1) Suplement la No. 21 din 14 Martie, p. 9%. 
2) Ei vorba de «Pustnicul». Alcătuirea scriitorului fran- 

cez Viconte d'Arleicurt. Pe limba românească, tălmăcit 
de Pavel Pruncu. Cu icoane litogratisite. Parte I—II îv 
1837, 2 vol, 80:
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prelucrat în limba românească, d. 
Căm. Costache Negruzzi, însuflețit de 
poetic entusiazm, au adresuit ur mă- 
toare compunere, ca un tribut cu- 
venit îndeletnicirei literale a unui 
compatriot». 
Revertile sunt urmate apoi de o altă 

poezie a lui C. Negruzzi, intitulată: 
Domnului P. Prunco, după care re-. 
dacţia tipăreşte «Răspunsul D-sale 
D. Pruncu Domnului Negruazi!), din 
care scoatem următoarele rânduri : 

«Și cu toate că eu sunt încre- 
dințat că strălucirea poeziei tale va 
sluji spre întunecarea slabii şi smi- 
ritei mele proze, însă eu simt nemăr- 
ginită mulțumire, crezând că și acum, 
și în viitorime se va încunună cu 
pohtală desăvârşitul talent, a unui 
pairiot şi adevărat al meu prieten». 

Tot Alăuta românească din 24 Iunie 
1837 (suplement; la No. 49 al Albinei*) 
publică sub titlul Fragment dintro că- 
lătorie, articolul ce apoi aveă să ia 

1) O variantă a scris Negruzzi în Iulie 1857, ed. «Mi- 

nerva», II, p. 22 
2) Pag. 215.
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titlul de Primblare (scrisoarea 1) şi cu 
data de Maiu 1857. 

Tot în 1837 îl găsim pe Negruzzi, 
îndeletnicindu-se cu traducerea Ieru- 
salimului liberat a lui Tasso, după cum 
anunţă o notiţă din Curierul româ- 
nesc"), împreună cu Aristia şi Eliad. 
Nu știm dacă Negruzzi a tradus în 
adevăr ceva din această epopee. Pro- 
punerea acestei traduceri plecase de 
la Negruzzi; trăgându-se la sorţi, lui 
Negruzzi îi căzuseră cânturile III, VI, 
IX, XII?) | 

1) Curier, No. 4 din 26 Martie 1837, p. 16. «Cele ce se 
traduc: Dante, de D. Aristia; Solima, deliberată, a lui 
Paso de D. Negruzzi, Aristia şi Eliad». 

2) Iată un fragment dintro scrisoare a lui Eliade către 
Negruzzi (Conv. Hit, XIII, 1879, p. 11) ...«Cu d. fAristia 
am cetit scrisoarea d-tale către d-lui şi mi-a, plăcut; ideea, 
dumitale a traduce pe Paso; dar am luat îndrăzneala 
pentru predilecţia şi dragostea ce am avut cătră poetul 
ăsta a cere să am şi eu parte la, această traducţie şi am 
făcut astfel: pe trei cânturi dintâi amiîtras sorţi şi d-lui 
Aristia a căzut cântul I, mie II, şi d-tale III; pe acest 
temeiu cel cu cântul I va aveă şi pe IV, VIII, X... cel 
cu al II-lea va aveă şi pe V, VII, IX... cel cu al IlIl-lea 
va aveă şi pe VI, IX, XII... 

Eu, domnul meu, twadusesem .din Solima deliberată 
(sic) patru cânturi, şi fiindcă, eram singur nu înrăzneam 
să iau asupra'mi atâta, osteneală, să-l fac în versuri ci
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1838 

Din acest an datează o foarte lungă . 
şi însemnată scrisoare a lui Negruzzi . 
către Asachi cu privire mai ales la 

„teatru, care trebue reprodusă numai 
decât într'o ediţie critică a lui Ne- 
gruzzi deoarece a fost uitată de toate 
ediţiile de până acum. Scrisoarea a 
fost publicată de Codrescu în Urica- 
rul, VIII, p. 218, şi e datată din 21 
Iulie 1838. 

Originalul se află în stăpânirea lui 
Codrescu. 

boi 

Tot în acest an începe harnica cola- 
boraţie a lui C. Negruzzi la Curierul 
de ambe-sexe al lui Eliade. 

Impresii de călătorii!) de A. Dumas 
și anume: 

făceam la proză ca bietul d. lurdan. Acum cu trei, iau 

îndrăzneala să m'apuc de versuri şi părerea mea este să 

luăm tot; octava lui 'Torquato, însă versvrile de 14 silabe 

cele femeeşti şi de 13 cele bărbăteşti, căci îmi sunt mai 

drage aste versuri unde nu mă osteneşte, când citesc şi 

unde se odihneşte parcă mai bine la semistih, şi unde 

mi se pare că le-aşi fi ales eu dela început pentru ver- 

suri serioase româneşti şi asta nu e puţin cuvânt să zică 

    

cineva că sunt bune». | 

1) Curier, period. I,-p. 259, 213, 313; B21, 332. Republi- 

cate în C. Negruzzi: Traduceri, ed. mică «Minerva» 1908.
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. Werner Schtaufacher în No. 161); 
. Konrad Baumgarien în No. 11; 
« Wilhelm Tell în No. 20; 
. Gessler în No. 21; 
Împăratul Albert în No. 21, ŞI

 
CI
 

ID 

Cum am învăţat româneşte ?). publi- 
cată probabil prin Septemvrie sau Oc- 
tomvrie 1838, una din cele mai vioae 
şi mai cunoscute «scrisori» ale lui 
Negruzzi. N 

1) Dacă Curierul ax fi apărut, regulat, No. 16 as fi câzut. 
în Martie, cum însă No. 14, cuprinde cunoscutul articol 
«Critica Literară» al lui Eliade ce se rapoartă la fabula 
Vulpea, Calul şi Lupul a lui Alexandrescu, apărută în 
Romania din 5 Martie 1838, acest număr al Curierului trebue să fi apărut la sfârşitul lui Martie sau la începutul 
lui Aprilie ; No. 16 e sau dela, sfârşitul lui Aprilie sau din începutul lui Maiu. 

:) Curierul de ambe-seze, No. 22 din period. I. p. 337. Cum No. 17 (un număr triplu 17, 18, 19), cuprinde un răspuns al ui Eliade la un articol tipărit în Foaia Lite- 
rară din No. 18, 20, 21 (acesta din urmă din 21 Maiu, 1538), e de bănuit că acest număr al Curierului e din Talie—August ; No. 22 în care s'a publicat articolul: Cum am învăţat româneşte cată să fie de prin Septemvrie sau Octomvrie ; No. 24, cel din urmă al acestui period, are o scrisoare a lui Bliade către Negruzzi datată din 28 Oe- tomvrie 1838; el trebue să fie de pri 
cemvrie,. 

Articolul a fost re 
şi literatură, No. 24 

n Noemvrie sau De- 

produs în Foaia Deniru minte, înimă 
din 10 Decemvrie 1838, p. 185. 

33
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La sfârşitul acestui an se publică în 
Albina vastul plan al traducerii operii 
întregi. a prinților D. şi Antioh Can- 
temir. Acestprospect n'a fost reprodus 
în ediţiile lui Negruzzi !). 

Ediţia aveă să cuprindă: 

"rom. I, II, III. Viaţa domnului Dimitrie Cantemir, 
alcătuită de adiotantul Kogălniceanu ; Istoria Impără- 
ției otomane, din franţuzeşte de adiotantul Iogălniceanu. 

Tom. IV. Sistema religiei otomane, tradusă din ru- 
seşte de Căminarul Negruzzi. 

Tom, V. Lumea şi sufletul. după ediţia publicată 
în româneşte de însuşi domnul Cantemir în laşi. Istoria 
caselor Brâncovenească, şi Cantacuzinească, tradusă 
din greceşte de adiot. Nogălniceanu. 

'Pom. VI. Descrierea Moldovei, tradusă din nemţeşte 
de adiotantul Kogălniceanu. Deosebite alcătuiri mai 
mici a domnului D. Cantemir. 

Pou. VII, VIII. Hronicul Romano-Moldo-Valahiloi, 
după editia tipărită la Iaşi, 1835. 

Pow. IX. Viaţa și operileoriginale ale Principelui Ai 

tioh Cantemir, trad. din ruseşte de căminarul Negruzzi” 

Din acest plan, s'a realizat numai o 

ediţie revăzută de Negruzzi a Des- 

crierei Moldovei şi o traducere a sa- 

tirelor lui Antioh Cantemir, făcută 

de Negruzzi și Donici, asupra cărora 
ne vom opri mai târziu. 

1) In suplement, No. 99 al Albinei Romiineşti din 15 

Dec. 1835, p. 426. Reprodusă şi în Curierul românesc, din 

18 Ianuarie 1829 (No. 8, p.29), eu o elogioasă introducere 

a lui Eliade.
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Iepurărie, publicată în Păcatele tine- 
vețelor (1851), cu data de Fevruarie 
1838, fără a puteă găsi revista sau 
ziarul unde sa publicat mai întâiu. 

z 

Scrisoarea (III) intitulată Vanda- 
lism, publicată în Păcatele tinereţelor 1) 
sub data de Ianuarie 1838 şi cu urmă- 
toarea notiţă la urmă: «Autorul aces- 
tui articol ce sa publicat în Albina 
românească cu învoirea cenzurei, fu 
exilat lu moșia sa, nejudecat şi neo- 
sândit—de și se găsiă deputat—pentru 
ca să înveţe a nu mai spune adevăruri 
crude». 

Cuvintele care par a îi nemulțumit 
mai mult stăpânirea sunt la urmă: 

«Intr'o durere ce ne sfâşie la pri- 
virea dărăpănării Romanităţii nu pu- 
tem decât a strigă asupra vandalis- 

1) In Albina de pe acest an nu se găseşte. 
E cu putinţă să se fi publicat în suplementul literar pe 

1838 al Albinei, intitulat Alăuta românească, bimensuală, 
din care se găsesc în biblioteca Academiei abia două 
numere. 

În dosarul censurei nu se Săseşte nimic privitor la 
această, revistă, după cum afirmă d. R, Rosetti care a. 
studiat acest dosar. e Despre Censură, în Moldova», IL, An. 
Academiei române. Tom. XXIN, seria II, p. 351).
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mului, şi a face o chiemare la inimi 
nobile, ştiind că: 

„A tous les coeurs bien nes que la pa- 
trie est chere. 

La acest exil face probabil aluzie 
nota d-lui |. Negruzzi, pusă la intro- 
ducerea lui Alecsandri (ed. «Minerva» 
1. XXV): 

«Domnul Mihail Sturdza ştiă a se 
folosi de împrejurări. Profitând de o 
«dușmănie personală ce eră între Con- 
stantin Negruzzi, cel mai tânăr de 
vârstă, dar singurul serios opozant 
din deputaţii adunării şi Consulul 
Rusiei, de pe atunci, care se amestecă 
în mod prea neplăcut pentru Domn 
în guvernarea ţărei., el pe deoparte 
îndemnă pe Consul de a cere exilarea 
lui Constantin Negruzzi, iar pe de altă 
trimeteă soli la Petersburg prin care 
se tânguiă către Impărat de Consului 
Rusesc, care îl siliă să calce legea 
fundamentală a ţărei şi să exileze pe 
deputaţi. Astfel el ştiu să obţie şi 
revocarea consulului ce-i eră atât de 
neplăcut, şi să dea o aparenţă de le- 
galitate exilării deputatului a cărui 
cuvinte din adunare îi displăceau 
peste măsură. Exilul unui deputat 
cădeă în sarcina consulului husesc,
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depărtarea consulului în sarcina de- 
putatului lovit de consul în mod ne- 
legal, Domnul își spală mâinile şi eră 
nevinovat». 

Că atitudinea lui Negruzzi în adu- 
narea din acel timp ar fi fost prea 
intrasigentă, îmi pare prematur, de- 
oarece adunarea se adună la sfârșitul 
lui Decemvrie 1837 şi cea din urmă 
ședință, la care îl găsim pe Negruzzi, 
e din 31 Ianuarie 1838, după care 
trebue să fi fost exilat (Analele par 
lamentare ale României, t. VIII). Intro 
lună Negruzzi nu avusese timpul să 
facă opoziţie. | 

De acest exil s'a folosit probabil 
Negruzzi, pentru a călători din nou 
în Rusia, după cum reiese din scri- 
soarea IV din Maiu 1838 (Vi andalismul 
e datat în Ianuarie). «Abia de trei 
zile mă înturnasem din Rusia. unde zăbovisem câteva luni». («Minerva», | pag. 150). - 

Scrisoare cătră Bariț, datată din Noemvrie 1838 Și publicată în Foaia pentru înimă, minte şi literatură ca răspuns unui articol intitulat Cores- pondenţie (Sibiu, 19 August 1838) sem-
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nat N. M. şi publicat în foaia!) Ar- 
ticolul lui N. M. aduceă oarecari o- 
biecţii la  «Corespondența între doi 
Români. unul din Ţara Românească 
şi altul din Moldova» publicată în 
Muzeul Naţional în 1836, dar repu- 
blicată în Foaia abia în 1838. Negruzzi 
în scrisoarea cătră Bariț răspunde 
acelor obiecţii. 

Mai adăogăm aici și o lucrare ine- 
dită a lui Negruzzi, cuprinsă în Ms. 
1022 2), cu următorul titlu: 

PANSIONUL DE FETE ÎN VREME DE RĂZBOIU 

VODEVIL ÎN DOUĂ ACTE - 

Preluerat de D. Căm. Negruţă, 1838, 

_ Manuscrisul ne vine din hârtiile lui 
Matei Millo, ceeace ne face să credem, 
că vodevilul a fost poate jucat. 

1839 

În Curierul românesc din 23 lanua- 
rie 1839 găsim o nuvelă intitulată 
«Vergiss-mein nicht» după Alphonse 
Narr şi iscălită C. N. —care e ne- 

1) P. 169. 
2) In 40, p. 50.
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greșit Costache Negruzzi. Acest Scrii- 
„tor îi eră, dealtminteri, cunoscut lui 
Negruzzi (cf. scrisoarea către ziarul 
Zimbrul, laşi, 1858, p. 15 şi 24, idem; 
ed. «Minerva», IL, p.296). Republicată în: 
C. Negruzzi, Traduceri, ed. mică «Mi- 
nerva», 1908. 

In No. 14 (28 Ianuarie 1839) al a- 
celuiaș Curier românesc se publică o 
traducere în versuri a poeziei Cân- 
tecul morţilor, de Louis Dufilhol, înso- 
țită de o mică introducere sub aceleaşi 
iniţiale C. N. S'a republicat în C. Ne- 
gruzzi: Traduceri, ed. «Minerva». 

Articolul de critică literară Şi bio- grafic intitulat Daniil Scavinschi 1), si apoi publicat sub titlul: Serisoarea 11”: Un poet necunoscut, sub data de Mai 1838, fu publicat în Curierul din Fevruarie 1839. Acest studiu a servit apoi ca prefaţă la, Democrit, tradus de Scavinsehi după Regnard şi tipă- 

1) Curier, II, No. 3 (p. 39) şi 4.; retipărit în Foaia pen- ru minte, inimă și literatură, No. 13, 14, 15 in 1840- După cât mi se afirmă a apărut mai întâi în Alăauta de pe 1838, ce nu e la Academie. | i 
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rit cu cheltuiala d-lor C. Negruzzi şi 
M. Kogălniceanu la 1840, în laşi. 

e 

Au mai păţit-o şi alţii ') sub pseu- 
donimul de Carlu Nervil, e publicat 
în Curierul din lunie 1839. Un post- 
scriptum sa adăugat în 1857 cu pri- 
lejul publicării nuvelei în Pacatele 
tinereţelor. 

Poezia : La Maria ?) (devenită apoi 
La M +) şi datată din 6 August 1839 
chiar în Curier. Câteva versuri au 

1) Curier, TI, No. 11, p. 160. 
Despre pseudonimul Carol Nervii vedem, umătoarele în 

articohul lui Eliade (Curier, p. II. p. 350) intitulat «Pseu- 
donimele»...: «Cel mai pravilnic pseudonim vedem în cele 

ce s'au publicat sub numele de Carol Nervil, care a su-. 

ferit foarfeca cenzurei mai rău decât oaia foarfeca tun- 

dătorului, căci cea din urmă perde numai lâna ce o dă 
spre folosul oamenilor, iar scrierile lui Nervil au perdut 

din mădularele sale». | 

Articolul « Pseudonimele» sa retipărit şi în Dacia li- 

terară, 1840, p. 82. , 

Inceputul nuvelei «Au mai păţit-o şi alții»: cu des- 
cripția Iaşilor, a fost tradus în franţuzeşte de Alecu Russo 

întrun lung citat în «Iassy et ses habitanis en 1840» 

(ms. 341 la. Academia Română, reprod. în ed. Alecu Russo — 
Pb. V. Haneș, p. 236). . 

2) Curier, IL, No. 15, p. 237; idem şi în Curierul ro- 
mâmnesc: din 1 Sept. (No. 138, p. 487).
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fost schimbate de Eliade, după cum 
reiese dintr'o scrisoare a lui Eliade 
către Negruzzi 1). Poezia e închinată. 
probabil, viitoarei neveste a lui Ne- 
gruzzi: Maria, fiica agăi Dimitrie Gane. 

Concert de Eleonora Naiman, violo- 
nistă. (Concert de M-lle Neumann) ?). 

Fabulă 2). - 

Enigmă *), sub acest titlu găsim patru 
versuri, chiar sub iscălitura lui Ne- 
gruzzi. | 

La 12 Fevruarie 1839, Negruzzi în- 
cepu să publice în Albina traducerea, 
baladelor lui Victor Hugo, însoţin- 
du-le de următoarele rânduri ale Re- 
dacţiei : 

«Balada este o lirică compunere, 

1) Publicată în Convorbiri lit. din 1880, p. 135. Seri. | 
- soarea e datată din 1839, Aug. 29 şi e însemnată pentru 

starea de suflet a lui Eliade. Ă 
>) Albina din 16 Aprilie 1839, (No. 30, p. 118). Notiţa 

pentru al doilea şi de pe urmă concert a Mademoazelei 
Eleonora Naiman, Albina, No. 31 din 20 Aprilie 1839. 

*) Albina din 11 Maiu 1839 (No. 37, p. 149). Iscălită 
CO. N-ţţi, . 

3) Albina din 11 Maiu 1839, (No. 37, p. 152).
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care ne înfățișează o întâmplare prin 
tradiţie ; când întâmplarea este isto- 
rică, atunci balada se face cântec na- 
ional, precum în Moldova balada 
despre Ștefan-Vodă. 

D. Deputatul C. Negruzzi, tradu- 
când în versuri baladele lui Victor 
Hugo, a binevoit a ni le împărtăși. 
Noi credem că vom face plăcere ce- 
titorilor noştri, tipărindu-le în acest 
foileton. Cu tot numărul vom da 
câte ceva. De toate sunt cinsprezece» !). 
De fapt s'au publicat în continuitate 
numai Î4 şi anume: 

+ Balada 1.0 Zină?). 
pH Sif?) 
>» III. Bunica *). 

» IV. Către Trilbi Sburătorul d'Argail 5). 
» V. Urieaşul 6). ip

 
e
 

1) Albina românească din 19 Fevruarie 1339 (No. 13, p. 49). 

2) Idem, din 12 Fevruarie 1839, (No. 13 p. 49). 

5) Albina românească din 19 Pevruarie 1859, (No. 15, 

p. 51) O Zină şi Silful, reproduse în Curierul romfinesc 

din 3 Martie 1839, (No. 36, p. 146). Silful a fost tradusă 

şi de C. Stamati sub titlul Zburătorul la zăbre în Musa 

Românească, pp. 301—304. 
4) Albina din 23 Fevruarie 1839, (No. 16, p. 61); idem, 

Curierul românese din 5 Maxstie 1839, (No. 39, p. 151). 
5) Albina din 26 Fevruarie 1839, (No. 17, p. 65); idem, 

Curierul vomânese din 11 Martie 1839, (No. 40, p. 159). 
5) Albina din 5 Martie 1839, (No. 19, p. 13); idem, Cu- 

rierul românesc din 18 Mastie, (No. 44, p. 1î5).
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6. Balada VI. D-lui Î. F. Logodnica trâmbiţaşului 1). 
1.» VII. Războiul?) | 
8, » VIII, D-lui. Boulanger, Amândoi Arcaşii?). 
9» IX. Ascultă-mă Maaqdalină 4). 

10. » X. Către un trecător 5). 
ll. » XI. Vânătoarea burgravului 6). 
12. »  XIL. Pasul de arme a lui Riga Ioan î)- 
13. »  NIII. D-lui Louis Boulanger, Cazania câlu- 

găriței $). 
14) Balada XIV. Hora Sabatului 9). 

e 

Balada aceasta fu publicată mai întâi sub formă de 

localizare « Uriasul Daciei» în Gazeta Teatrului naţiouri, 

No. 10 din 1886, (p. 78). 

1) Albina romimească din 12 Martie 1839, (No. 21, p. 
81); Curierul românesc din 1 Aprilie 1839, (No. 50, p. 199). 
Reprodusă cu variante în Foaia p. minte, No. 31 in 30: 
Iulie 1845, p. 251.. - 

2) Albina românească din 19 Maxtie 1839, (No. 23, p. 
89); Curierul românesc din 4 Aprilie 1839 (No. 52, p. 207). 
Războiul a devenit apoi Vălmiişeală. 

3) Albina din 23 Martie 1839, (No. 24, p. 93); Curierul, 
din 15 Aprilie 1839, (No. 59, p. 285). 

*) Albina din 30 Martie 1839, (No. 25, p, 99); Curierul, - 
din 16 Aprilie 1839, (No. 60, p. 239). Această baladă a 
devenit apoi Mărturisirea Castelanului. 

5) Albina din 2 Aprilie 1839, (No. 26, p. 103); Curierul 
din 19 Aprilie 1839, (No. 62 p. 248). . 
-€) Albina din 13 Aprilie 1839, (No. 29, p. 114); Curierul 

din 20 Aprilie 1839, (No. 63, p. 250), 
7) Albina din 23 Aprilie 1839, (No. 32, p. 120). 
s) Albina din 6 Iulie 1839, (No. 53, p. 217). 
%) Albina din 11 Sept. 1839, (No. 74, p. 303), 
In chip general asupra părţei tecnice a acestor tradu- 

ceri (vesificaţia), a se vedea: N. 1. Apostolescu, Trinflau- 
ence des romantiques francais sur la poesie roumaine, 
(1909), p. 162.
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În Curierul de ambe-seze, period II, 
găsim următoarele lucrări ale lui 
Negruzzi : 
Cunoscuta poezie Potopul, ') datată 

în ediţia din 1857, din Noemyvrie 1837 
Sa publicat însă în lanuarie 1839. 
Asupra acestei poezii a scris câteva 
rînduri d. G. Bogdan-Duică *), ară- 
tând-o ca, o simplă «imitație» ba pu- 
tem zice o traducere a unei poezii în 
proză de Gessner. Poezia lui Gessner 
(publicată la 1762) poartă titlul: Fin 
Gemălde aus der Siindfluih : Semira 
amd. Semin. «Intre Gessner şi Negruzzi 
se găsesc numai câteva mici deosebiri. 
La Gessner lipseşte începutul de patru 
strofe, în care Negruzzi descrie izbuc- 
nirea potopului, explicând-o de altfel 
în acelaş chip în care la Gessner o ex- 
plică Semira şi Semin, nu poetul lor: 

Dumnezeu apucă ?n mână paloşul de răzbunare, 
El e mult îndurătorul, dar şi,drept judecător, 
Vrea să pedepsească lumea pentru-a sfintei legi călcare 
Şi sumeţul om să vadă că-i un verme muritor. 

Amanţii care mor ca cea din urmă 

1) Curier, Ii, No. 2, p. 29. E anunţată şi de Curierul 
românese din 8 Fevruarie 1839. Potopul e reprodus în 

Foaia pentru minte din 28 Ianuarie 1840, p. 36. 

2, G. Bogdan-Duică, Salomon Gessner în literatura 1o- 

mânească în Convorbiri literare, XXXV, 1901, p. ll. 

E. Lovrascv. — Costache Megruzzi. 7
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jertfă a potopului sunt la Gessner ceva 
mai calzi de dragostea lor tânără. 
Alte deosebiri esenţiale nu se găsesc. 
Povestirea lui C. Negruzzi ţine dela 
strofa a cincea încolo acelaş şir de 
idei, spunând când mai pe larg, când 
mai pe scurt decât în original, când 
Jertfind câte ceva din acesta, când a- 
dăugând figuri ori idei proprii». 

D. N. IL. Apostolescu în' cartea sa 
L'injhuence des romantiques francais 
sur la pobsie roumaine !), tăgădueşte 
această înrâurire a lui Gessner, afir- 
mând că în Potopul lui Negruzzi se 
găsesc mai de grabă reminiscenţe din 
poema Le deluge a lui Vigny 2). Ches- 
tiunea aceasta a fost reluată de Prof. 
Ramiro Ortiz într'un studiu «Un imi- 
tazione rumena di «fin Gemălde 
aus der Siindfluth» di Gessner e del 
Deluge di A. de Vigny» în care do- 
vedește. că Potopul urmează strâns 
versiunea lui Gessner, pe care Ne- 
gruzzi o puteă aveă în traducere fran- 
ceză, iar cât despre poezia lui Vigny 
e şi ea inspirată după Gessner. desi 
în chip mai slobod. Sa 
za . Ec 

1) 1903, Honorâ Champion, p. 159. . 2) Poemes antiques et modernes, Urbain Canel, 1826.
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Pentru ce Ţiganii nu sunt Români, sub 
titlul «Scrisoarea VIII», în Păcatele 
tinereţelor şi datată acolo din lunie 
18391). 

Calipso, sau Scrisoarea VII, datată 
în Păcatele tirereţțelor din Septemvre 
1839. Nu e decât o continuarea Ca- 
tacombelor Mănăstirii Neamţului *). 

O scrisoare a lui Negruzzi cătră re- 
dacţia Albinei, ca răspuns la Obser- 
vații gramaticeşti asupra limbei româ- 
neşti a lui Săulescu [iscălit $.***] pu- 
blicată tot în Albina (No. 51 din 29 lu- 
nie 1839, p. 209 şi No. 55 din 13 lulie 
1839, p. 222). Scrisoarea lui Negruzzi 
e însoţită de o notiţă a redacţiei, re- 
produsă și în ed. «Minerva» ?). 

1) P. 274. A eşit poate în. Alăuta Românească a lui 

M. Kogălniceanu ce apări în 1839 şi pe care n'o aro Aca- 

demia Română. 
2) P. 268. Facem aceiaş presupunere. 

3) Albina românească din 21 Iulie 1839, (No. 59, p. 24»); 

reprodusă în Curierul românesc din 3 August 1839, (No. 127, 

p. 442). Reprodusă în ed. «Minerva», L. p. 286. 

Răspunsul lui Săulescu în Albina din 13 August 1839, 

(No. 64, p. 263). 

Curierul românesc reproduce articolul lui Săulescu,
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Reţetă, !) care în ediţia din 1857, Pă- 
_catele tonereţelor, poartă data din 1858. 

Catacombele monastirei Neamţului ?), 
în Păcatele Tinereţelor sub titlul Seri- 
soarea VI, e datată din August 1839. 

A : | 
/- Riga Poloniei şi Prinţul Moldaviei *). 

; 
| -, 1 0 

Melancolia, tipărită în « Almanachu li- 

adăugând 114 note de mâna lui Eliade, în 28 Iulie 1839 
(No. 123, p. 421) şi următă de o: : 

Incheere, semnată tot de Eliade, la 9 August 1839, (No. 128, 
p. 445). Săulescu răspunde lui Negruzzi în Albina din 
13 August 1839, (No. 64, p.263), şi lui Eliade în Albina, 
10 Septemvre, (No. 72, p. 295. Eliade revine în Curierul 
românesc din 27 Sept. 2 şi 5 Oct. 1839, (No. 149, 150, 150), 
la care răspunde Săulescu în suplement extraordinar la 
No. 91 a Albinei românești, Eşii în 16 Noemvrie 1839. 
Un alt mic răspuns al lui Săulescu tot în Albina din 
21 Dec. 1839, (No. 101, p. 409). 

5) Albina din 14 Sept. 1839, (No. 73, p. 299), reprodusă 
în Curierul românesc din 5 Oct. 1839, (No. 157, p. 329). 

2) Albina din 26 Oct. 1839, (No. 85, p. 841); reprodusă 
şi în Curierul românesc din 8 Noemvrie 1839, (No. 166. 
p. 662). 

3) Albina din 24 Dec. 1839 (No. 102, p. 414); idem, Cu rierul românesc, No. 2 din S Ianuarie 1840 şi Dacia li- terarti, Tanuarie-lunie 1840, p. 74, ” -
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teraru pe aul 1839»1),sub pseudominul 
Carlu Nervil.—ce apare de mai multe 
ori. Asupra acestei poezii a scris un 
studiu literar d. G. Bogdan-Duică ?) în 
care arată oarecari asemănări de in- 
spiraţie între această poezie şi o poezie 
a lui G. Asachi «Ținteri mea unui sat» *), 
imitație după Cimitirul dim sat al poe- 
tului rus Vasili Andreievici Jucov- 
schi. imitație la rândul ei după o cu- 
noscută poezie a englezului Gray. Ase- - 
mănarea este însă cam slobodă, ceiace - 
a făcut, de altminteri, pe d. G. Bogdan- 
Duică să conchidă cu prudenţă «.Me- 
lancolia este. aşă dar, rodul frumos 
al unei înfrăţiri de sentimente pro- 
prii cu impresiunile lăsate de o poezie 
străină remarcabilă» *). 

i) P. 81—88. In acelaşa Imanah se publică: Lu Elvira 

şi Cutremurul lui Eliad, Orologiul îndreptat al lui Iancu 

Văcărescu. Almanahul eră scos de Eliade şi anunţat în Cu- 

rievul românesc, No. 3 din 14 Dec. 1838, ceia ce arată, că 

acest almanah fusese publicat încă din 1838. 

2) Convorbiri literare, XXXV, 1901, p. 865: «Două ca- 

pitole dintro biografie a lui Constantin Negruzzi». 

3) Poezii a lui Aga G. Asaki, mădulariu Academiei de 

Roma, 1886. La p. 89—94e poezia Elegie, scrisă pe tin- 

terimea unui sat. Imitatie. . 

+ Art. cit. p. S84.
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1840 

COSTACHE NEGRUZZI ŞI TEATRUL NAŢIONAL 
DIN IAŞI 

Un număr de 30 de boeri, printre 
care şi Constantin Negruzzi tăcură o 
cerere către Direcţia Conservatorului 
filarraonic, în 30 Noemvrie 1835, stă- 
ruind ca reprezentațiile teatrale care 
continiseră să urmeze mai departe. 
Direcţia, compusă din Aga Gh. Asachi 
şi Spătarul V. Alecsandri, se întovă- 
răşi la cererea boerilor pentru a do- 
bândi sprijinul guvernului. Totul fu 
însă zadarnic. Guvernul încetă orice 
sprijin ; reprezentațiile ('onservato- 
rului încetară și ele !). 

Reprezentaţiile româneşti reînce- 
pură odată cu venirea la laşi a lui (Ca- 
ragiali, elevul lui Aristia. Impreună 
„cu mai mulţi elevi din Academia Mi- 
hăileană şi ai fostului Conservator, 
Caragiali jucă la 16 Sept. 1839. tra- 
gedia lui Alfieri, Saul, în traducerea 
fostului său profesor ?). 

1) Burada, Inceputul Teatrului în Moldova în Arhiva, . 
1906. p. 205. 

2) Albina românească, No. 35 din 21 Sept. 1839. p. 307. 
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Inteţiţi de îneurajarea publicului, 
mai mulți elevi ai Conservatorului şi 
câţi-va diletanţi cu Caragiali fac o so- 
cietate pentru a da 12 reprezentații; 
între altele se jucă în 19 Ianuarie 1840 
şi o comediea lui Negruzzi întitula- 
tă [levul Conservatorului, despre care 
nu avem altă ştiinţă decât foiletonul 
din Albina, No. 6 din 21 Ianuarie 1840, 
cu următorul cuprins:1). 

TEATRUL NAŢIONAL 

«Spre a nu se perde rezultatul cel 
bun, la care în anii trecuţi ajunsese 
în ambele Prinţipaturi dramatica na- 
țională şi dorinţa publicului patriotic 
făcându-se întru aceasta mai vie din 
Zi în zi. Literaţii acestei arte s'au în- 
trunit în soţietate supt direcţia unuia 
din mădularile sale, drept care, în luna 
trecută s'au început a se da pentru 
iarna aceasta un abonament de 12 re- 

_prezentaţii, ce au a sealcătui din piese 
comice, melodrame şi tragedii, a că- 
rora reprezentaţie se va încheiă în 
curgătoriul period teatral. | 
„De atunci piesele au urmat regulat 

l) Reprodus şi în Fone pentru înimri, No. 10 din 1840. 

p. 5.



, 
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odată pe săptămână, deşi avea să se 
lupte cu efectul cel priincios ce lasă 
reprezentațiile teatrului francez, to- 
tuşi plăcerea publicului de a auzi în 
limba naţională producturi dramatice 
sau vădit fieştecare dată, şi această 
îmbrăţoşare îngăduitoare a fost de în- 
demn Diletanţilor la o întreprindere 
curat naţională spre a se sirgui dea 
se face vrednici de asemenea razăm 
puternic). 

In 19 Ghenarie s'au dat comedia: 
Elevul Conservatorului,”) prelucrată 
de d. Spăt. Negruzzi, și vodevilul Gră- . 
dinarul orb de d. Logofăt loan Văcă- 
rescu *). Nemerirea acestor piese au 

1) O notiţă mai aspră asupra acestor reprezentații de 

diletanţi în Daciu literară, 1830, p. 115. 

2) D. Burada în Inceputul teairului în Moldova, LAr- 
hiva, 1906, p. 305) ne alirmă că piesa lui Negiuzzi sa 

dat şi la 25 Dec. 1840 de trupa Moldovenească compusă 

din Pandeli, Homiceanu, Caragiale, doamnele Smaranda. 

si Pulheria — alături de trupa franceză a lui Iosef YFou- 

raux ce jucase vodevilul Ninon, Manon et Maintenon. 

Afişul piesei lui Negruzzi se află la librăria «Moldova» 
a lui R. Şaraga din Iaşi, însă nu am putut vedetă. 

Asupra reprezentării acestei piese, ct. Curierul romdnese 
No. 13 din 9 Fevr. 1840, p. 32. 

3) E vorba de Grădinarul orb sau uloiul înflorit, co- 
medie cu cântece în două acte (Der blinde Gărtner oder 
die bliihende Aloe) tradusă după A. de Kotzebue de LI. 
Văcărescu. Piesa sa jucat în Bucureşti la sfârşitul Car” 
na valului din 1836 (Gazeta teatrului național, p. 52).
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fost deplină. Fleur conservatorului 
jucatchiardeun tânăr carele,pre lângă 
un însemnător talent pentru drama- 
tică, are şi o nebiruită plecare cătră 
ea, a vădit tot focul de care se simte 
pătruns pentru această artă, şi după 
dreptate a secerat; cele mai vii laude 
a publicului preţuitor unor aseminea 
însuşiri etc., etc.» 

| Sfârșindu- -se șirul acestor reprezen- 
taţii, nu în totdeauna satisfăcătoare, 
guvernul se gândi să încurajeze tea- 
trul moldovenesc, alăturîndu-l pe lân- 
gă teatrul francez. El numi un comitet 
teatral compus din Costache Negruzzi, 
Mihail Kogălniceanu, Petru Câmpea- 
nu şi Vasile Alecsandri sub preşe- 
denția Secretarului de stat. 

Acest comitet hotărî numirea unei 
singure direcții a celor două teatre. 
Proectul fu prezentat lui Vodă care 
dădu un ofis gospod (No. 11 din 27 
Fevr. 1840) întărind proectul. 

La 18 Martie 1840 se şi încheit con- 

i) 'Pextul original al contractului e în |. franceză-şi e 

tradus în Burada, Inceputul Teatrului în Moldova în 

Arhiva, 1906, p. 266. 

Imştiinţarea teatrală a celor 3 directori. a se vedea în 

Burada, dar şi în Curier românesc, No. 60 din 10 Iulie 

1540, p. 234.
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tractul între Guvern şi noua «direcţie 

a teatrului, compusă din Spătarul Ne- 
oruzzi, comisul Vasile Alecsandri. și 

Căpitanul Kogălniceanu. Guvernul a— 

cordă 600 de galbeni pentru teatrul 

francez şi 200 pentru cel românesc. 

Cu toată bunavoinţa directorilor, 

reprezentarea pieselor româneşti eră 

cu neputinţă. din lipsa pregătirii unei 
trupe naţionale. In urma unei cereri 
cătră Secretariatul de stat (27 lulie 
1840), pe jumătate respinsă, în loc de 
25 reprezentații românești, după cum 
anunţaseră în /nştiințarea teatrală din 

„27 Iunie 18401), făgăduesc 12 repre- 
zentaţii în limba patriei, care vor îu- 
cepe la 1 Ianuarie 1841, pe când sta- 
giunea franceză începeă la 10 Octom. 
1840”). In fruntea trupei românești eră 
Caragiale?). 

Deşi anunţată pentru 1 lanuavie 
1541, stagiunea românească se des- 

1!) Burada, Inceputul Teatrului în Moldova în Arhiva, 

1906, p. 295. 

>) Burada, Inceputul Teatrului în Moldova în Arhiva, 

1906, p. 298. Regulamentul teatrului, idem, ibidem, p. 300. 
3) "Trupa era compusă din Caragiali, Pandeli, Idieru, 

Burghilion, Boian, Greceanu, Hristachi, Homiceanu.  Pe- 
dilam şi d-nele Smaranda Mace. Pulheria, Langhina.
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chise la 18 Noemvrie 1540 cu /arma- 
zonul din FHârlăwallui V. Alecsandri *). 

La 7 Oct. 1841 se deschise a doua 
stagiune a Direcţii nouă, printr'o piesă 
franceză. 

Dintre piesele româneşti jucate în 
1542, amintim: Bădăranul boerit (Le 
boureois gentilhomine) (în traducerea 
Căpitanului 1. Voinescu, 1837), Sgâr- 
citul (IvAvarej în. traducerea lui LI. 
Rosset (1836). 

Prin contractul din 20 Fevruarie 
1842, direcţia teatrului cedă concesia 
sa d-nei Frisch, care se însărcină cu 
conducerea teatrului pe doi ani. 

DACIA LITERARĂ 

In primăvara anului 1840 apăru o 
nouă revistă șubt direcția lui Mihail 
Kogălniceanu, al cărei titlu «Dacia 
literară» e un întreg program. 

«Introducţia» lui bHogălniceanu e 
luminoasă. Ne lipsiă o foae care să 

4) Repertoriul complet francez al stagiunei 1810— 41, a 

se vedeă în Burada, îdem, p. Mil. ” 

Bâdăranul boerit din Repertoriul Teatrului Naţional, 

din Moliere, comedie în 3 acte, tradus de căpitanul |. 

Voinescu II. (1$36). 

Sgăâreitul din Molitre, comedie în 5 acte, p. 68, de |. 

Roserti, tipărită în 1936,
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îmbrăţiseze întreg neamul Albina !) 
este prea moldovenească, Curierul, cu 
  

1) Iată ce găsim în Albina, No. 93. din 21 Martie 1510, 

p. 89, privitor la noua revistă a tinerilor: Dacia literari. 

foaie periodică publicată de redactorul respunzător D. Căpit 

M. Iogălniceanu. Această, fuaie în octavo, se compune 
din trei până la patru coale pe lună și se tipăreşte în ti- 
pogratia St. Mitropolii, aflătoare supt direcția d-sale re- 
dactorului. Preţul pe un an este doi galbini pe hârtie albă 
de tipar, iar pe velină trei galbeni. Abonaţia se face lu 
cantora jurnalului şi la librăria D, Bell și Nica, în ţinu- 
turi pe la d-nii profesorii publici, iar în Bucureşti la redacţia 
Curierului Rommnese. Două numere ale Daciei literare au 
ieşit până acuma pe Ianuarie şi Fevruarie, forma si este 
plăcută, elegantă şi tiparul frumos şi curat. 

Programa Daciei literare răsutlă principii vrednice de 
toată lauda şi fac cinste redactorului ei. 

Privighietă, povăţuită şi stimulată dupre legile ce şau 
propus «cea redacţie şi întru care «noralul va fi pururi 
tablă de legi, iar scandalul o urăciune isgonită» credem: 
ca literatură naţională va face propăşiri mari şi nu se va 
tulbură între literatori unirea atât de trebuincioasă pentru 
un asemenea scop, potrivit cu înţeleptă diviză «în unire 
stă puterea». Noi nu vom face observaţii asupra articulilor 
acestei foi, fiind cele mai multe scoase din alte efemeride 
periodice, afară de compunerea, originală a D. Spăt. C. 
Negruzzi despre Alezandru Lăpuşneanu și scenele pito- 
reşti a D. Redactorului». După această bunăvenire, urmează 
un răspuus la, o noţiţă a Daciei literare cu privire la un 
tablou (Alexandru cel bun. încoronat de împăratul Ioan 
Paleologul II), de G. Asachi. 

O replică a lui Kogălniceanu. a se: vedei în Dacia, p. 279. 
Apariţia Daciei literare e vestită cu simpatie şi în Curier 

românesc, No. 2î din 27 Martie 1840, p. 1U3, în No. 28 
se publică chiar şi programul lui M. Togălniceanu.
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dreptate poate, nu prea ne bagă în 
seamă. Poara inimii din pricina unor 
greutăţi deosebite nu este în putinţă 
de a avea impărtăşire de înnaintările 
intelectuale ce se fac în ambele prin-: 
cipaturi». lată deci nevoia unei reviste 
pan-româneşti bine simțită. «Aşa dar 
foaia noastră, zice mai departe Ko- 
gălniceanu, va fi un repertoriu gene- 
ral al literaturii românești în carele 
ca într'o oglindă se vor vedeă scrii- 
tori Moldoveni, Munteni, Ardeleni, 
Bănăţeni, Bucovineni, fieşte carele cu 
ideile sale, cu limba sa, cu tipul său» 
și, în adevăr, revista fu la înălţimea 
programului său. In ea nu se publică 
numai lucruri originale de mare va- 
loare ci şi tot ce se publicase mai de 
seamă prin alte periodice ; în ea găsim 
alături numele lui Kogălniceanu, A- 
leesandri, Alexandru Donici, Negruzzi, 
alături dea mai bătrânilor Eliade şi 
Asachi. 

Din nenorocire, din Dacia literară 
nu apăru decât tomul I (lanuarie-lu- 
nie 1840), împiedecată fiind probabil 
de cârmuire, din cauza notei prea li- 
berale care se vedeă în articolele lui 
Kogălniceanu ca şi în fabulele lui Do-
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nici sau chiar în nuvelele lui Ne- 

gruzzi 1). 

1) N. Iorga, Ist. lit. rom. în veacul XIĂ, v. II. 'p. 92. 

E interesant articolul d-lui N. Cartojan. «Ln episod din 

istoria censurii în Moldova», Convorbiri literare, XIL, 

1907, p. 1211, în care se reproduce ciorna unei petiţii de 

protestare a lui Kogălniceanu (ms. No. li. p. 175) îm- 

potriva suprimării ziarului Steaua Dunării (la 11 Ianuarie 

1856) de cătră Ministrul de finanţe, Vornicul Petru Ma- 

vrogheni, însărcinat cu censura ziarelor. Reproducem un 

fragment din această petiție care ne dă şi cheia supri- 

mării Daciei literare. 

  

19 Ghenarie 1856. 

Domnule Ministru, 

"La 1840, fiind redactor Daciei literare, am scris un 

articol despre voiajul principelui Demidof în principate. 

care, după ce sa încuviintat de Secretariul Statului, ce 

atunci era Beizade Iorgu Sutu, s'a şi împărțit la abo- 

naţi. Trei zile în urmă, Domnul Mihail Sturza, mâni- 

indu-se pentru că în acel articol eră citat proverbul 

Peștele de la cap se împute și, dând de temeiu că jur- 

nalul meu era nepotrivit cu împrejurările politice ale 

țării, adică că eră în contra Ruşilor, ordonă suprimarea 

foiei, îar pe mine carele eram adiotant al său mă des- 

titud din postul meu. 

Toţi acei ce pe atuncea se interesă la propășirea, li- 

-teraturii de ubia născândă şi mai ales junimea a că- 
reia unul din cei mai demni reprezentanți erați D-v., 
proiestară în contra acestei "năsuvi arbitrare care în 
loc de a lovi pre censor (dacă eră de lovit pre cineva) 
loviă pre redactorul, pre acel ce se conformase censurii 
şi prin urmare eră în legalitate. 

Opiniea publicii dar, rostindu-se în contra poruncii 
Domnului Sturza, o poruncă ce eră de natură. a înăduşi



OPERA LUI COSTACHE NEGRUZZI - li 

Ediţia a doua a acestui volum a a- 
părut mult mai târziu, în 1859, când 
atât IKogălniceanu cât şi ceilalţi CO- 
laboratori ai Daciei erau acum prin- 
tre guvernanţii !). 

Colaboraţia lui Negruzzi la Dacia 
tu din cele mai active. Aici publică 

presa în care patrioții de atuncea vedeau precum văd 

și patriotții de acum, un puternic agent al desroltării, 

nuţionalităţii, libertăţii şi progresului  principuleior, 

Beizade Iorgu Şutu sămţi că nu puleă rămânea indi- 

ferent la generala manifestaţie e această măsură stă- 

rnise în contră-i, și dar, consultându-se cu frate-său 

Beizude Neculai Sutu şi cu socrul acestuia Logofit Cos- 

iuchi Paşcanu, se însărcindă ca să stăruie cu tot dina- 

dinsul lângă Domnul Sturza ca sau să-mi învoiuscă 

continuarea Daciei literare și reintrarea mea în postul de 

mai încinte, sau sfi-i primească demisia de Secretariu 

de Stat, asa precum dacă în toată aceuslă treabă eră, 

un vinovat, acesta era censorul iar nu censuratul, ete». 

Kogălniceanu afirmă apoi că Vodă Sturdza <încuviinţă 

publicarea Daciei literare şi pre redactorul congediat 
căpitan, îl reprimi de aghiotant cu rangul de Maior». 

Proverbul citat din articolul «Literatură străină», D. 

4. Demidoff în Moldnvia sa publicat la p. 4li (din 

ultimul număr al Daciei). După aceasta Dacia n'a mai 
apărut, deşi, după cele zise de Kogălniceanu, 1G ani după 

aceia, Sturza a încuviinţat apariţia ei din nou. Iată deci 
pentruce aceasta revistă a dispărut aşa de curând. 

:) Dacia literară, ed. II, 1859, laşi, Tip A. Berman (cu 

trei stampe a celor trei dirctEET Prefaţa lui Negruzzi e 
interesantă şi ar fi meritat să fie reprodusă în ediţia com- 

pletă a operei sale.
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el una dintre cele mai bune lucrări 
ale sale: 

Scene istorice din cronicele Moldaviei: 

Alexandru Lăpuşneanul, negreșit, cap 
de opera lui Costache Negruzzi !). 

= 

Comerţ a Moldovei şi a Valahiei, tra-— 
ducere după Semaforul din 1 Aprilie 
1839 2). 

a 

1) Dacia literară sub redacţia lui Mihail Kogălniceanu, 
Tom. I (Ionescu-Savu, 1840), Iaşi. La Cantora Jurnalului, 
1840, pag. 9, reprod. în Curier de ambe-sexe, period. I[i;. 
No. 6 pag. 89 în Foaie pentru minte ete. No. 35 (din 25 
August, pag. 213), No. 36 (1 Septemvrie pag. 281), No. 37 
(din 8 Septemvrie 1840, pag. 289), reprodusă după Curier 
de ambe-sexe. | 
Alexandru Lăpugneanu tu tradus în franţuzeşte de U. 

I. Voinescu în Revue de VOrient, de PAigerie ei des co- 
lonies, Paris, t. XIV, 1853, pag. 316—3296 şi t. XV, 1854, 
pag. 12—29 şi în Les doinas, possies moldaves de V. 
Alecsandri, traduits par J. E. Voinesco, ed. 1, 1853, Paris. 
De Soye et Bouchet; ea. II, Paris et Geneve, Cherbuliez, 
1855, în care nuvela lui Negruzzi e tradusă pag. 129-162. 

O tragedie în cinci acte « Alexandru Lăpuşneanu», a 
“seris Samson Bodnărescu, în Convorbiri literare, XII, 
1878—19, pag. 261, 314, 366, 408, 455. De asemenea - Bo-: 
lintineanu scrisese un « Alexandru Lăpuşneanu», dramă în; 
trei acte, Bucureşti, 1868. 

Această nuvelă a inspirat pictorului Th. Aman un cu- 
noscut tablou. 

- 2) Albina românească (în suplement), No. 4 din 14 
Ianuarie 1840, pag. 17. Apariţia acestui articol e anunţată şi în Dacia literară, (lanuarie--Tunie) 1840, pag. 120.
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Provinţialul, ce aveă să ia titlul de 
Serisoarea LĂ: PFiaiologia provimeia- 
lulu. Sa publicat în Albina), sub 
pseudonimul Carlu Nervil. 

Scene Pitoreşti din Obiceiurile Molda- 
viei: Cântece populare a Moldaviei un 
articol de mare însemnătate, după 
cum vom vedeă la timp, și care scă- 
pase tuturor edițiilor, afară de ediţia 
«Minerva» ce i-a dat locul cuvenit”). 

* 

Scene contimporane, Il. 0 alergare de 
cai (Scacica) *), cu indicaţia «scris la 

5) Albina, No. 25 din 28 Martie 1840, pag. 9; la urmă 
mai sunt vre'o opt rânduri suprimate în Păcatele tinere- 

elor. 

Articolul a fost reprodus în Curierul românesc, No. 31 

din 8 Aprilie 1840, pag. 119. 

O parafrază a lui «Fiziologia provincialului în Iaşi», 

de M. Kogălniceanu în Almanah de învățătură, şi petre- 

cere din 1844, pag. 60. 

Un alt articol Provincialii şi Ieşenii de D. Rallet în 

Propăşireu, No. 9 şi 10 (pag. 11 şi 78) din 1844. 
2 Dacia literară, Martie, Aprilie, 1840, pag. 121. Repro- 

dus în Curierul Românesc, No. 55 din 20 Iunie 1840, 

pag. 213; No. 56, 57, 58 şi 59. 

3) Dacia, 1840, pag. 309; reprodusă în Foaia pentru 

mânte, No. 13 din 30 Martie, pag. 97 şi No. 14 (pag. 105), 
No. 15. (pag. 113) din 1841; idem în Curier de ambe-seze, 

III, pag. 185 şi 193, cu o notiţă elogioasă. 

E. Lovixescy. — Costache Negruzzi, 8
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1837» sub inițialele C. N. cu un post- 
scriptum adăogat în lait 1857, cu 
prilejul publicărei nuvelei în Păcatele 
tinereţelor. 

= 

Floarea Florăriţă româncă!), tradu- 
cere după poetul german Levitschnigg. 
Despre această poezie vorbise mai 
întâi hogălniceanu în articolul Late- 
ratură străină?) «Şi câţi poeţi mari 
și mici se îndeletnicesc cu noi? La- 
martine adresă ode cătretinerele Mol- 
dovence?), Levitschnigg serbează prin 
versuri dulci ca mierea, frumuseţile 
Florei, florăriţa româncă *). Mai multe 
din cele mai frumoase compuneri a 
lui Puschin cuprind sujeturi din obi- 

1) Dacia literară, Maiu, Iunie 1840, pag. 477 ; reprodusă, 

în Foaia pentru inimă, No. 45 din 3 Noemsrie 1840, 

pag. 359 ; reprodusă în Convorbiri literare, 1861, pag. 147. 
2) Dacia, literară, Martie, Aprilie 1840, pag. 138. 
3) A se vedeă în foiletonul Albinei din 14 Ianuarie 1840 

traducerea odei lui Lamartine «Către o tânără Moldo- 
veancă«. 

4) Originalul nemţese e dat tot în Dacia, 1840, pag. 299. 
Această poezie a fost tradusă şi în franţuzeşte « Florica 

ou ia bougquetitre valaque» de Negruţi în Pocsies dela 
„dangue d'or, traduites par J. A. Vaillant (de Bucharest, 
pag. 9, Paris 1851. Relativ la această poezie a scris şi d. 
O. Densuşianu un articol în Noua revistă română, 1901, 
pag. 153.
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ceiurile şi întâmplările româneşti». 
Traducerea e făcută probabil îm- 
preună cu Kogălniceanu. 
Amintesc în treacăt că anul trecut 

s'a serbat centenarul poetuluiaustriac 
Levitschnigg, care între altele e și 
părintele romanului poliţist. 

__ Poemul Oscar d'Alva al lordului 
Byron, cu traducerea franceză în faţă 
a lui Amâdee Pichot!). 

% 

1) Spicuitorul Moldo-Român (Le Gluneur Moldo-Va- 

lague), Iaşi, 1841 pe Aprilie, Mai, Lunie, p. 49. Acelaş poem 

fusese tradus mai înainte de Eliade în Foaia literară din 
Braşov, 1838, p.51. 

In. ceeace priveşte revista «Spicuitorul», eră o revistă, 

publicată de «o societate de literați» care urmă să apară, 

lunar şi în două limbi, română şi franceză. Numărul I pe 

Ianuarie şi Fevruarie 1841 are 124 pp. garmond şi petit, 

celelalte 3 broşuri ieşiră cam la câte trei luni. Revista 

dispărău din lipsă de sprijinitori. Ea sa tipărit în Tipo- 

grafia «Albinei». Asupra ei şi redactorului ei, Gallice, vezi 

N. Iorga, Istoria literaturei românești în veacul XIX, II, 
p. 62. 

La pag. 98—103 a acestei reviste găsim un articol al 

lui Gallice asupra stagiunei teatrale 1840—41, în care se 

laudă direcţia teatrală a celor trei scriitori. 

«Asta, e o dovadă, totodată de gustul cel bun a publi- 
cului Meldovei, de îngrijirea ocârmuirei şi mai deosebit 

a Inălţimei sale pentru propunerea frumoaselor arte, de 

talentul artiştilor, şi în sfârşit din râvna D. D. Negruzzi,
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Zina şi Peri, baladă de Victor Hugo, 
publicată în « Albina» din 1841, p. 103. 

E 

In Cantora PFoaei sătești apăru în 
1841 o carte intitulată: 

200 REȚETE CERCATE PENTRU BUCATE ŞI ALTE 
TREBURI GOSPODĂREŞȘTI 

de C. N. (= Costache Negruzzi) şi M. K. (= M. Kogălniceanu) !). 

Această carte, cu desăvârşire uitată, 
astăzi, nu se află în Biblioteca Aca- 
demiei Române; mai există însă în 
biblioteci private ?). . 

= 

Alecsandri, Kogălniceanu şi Furo, directorilor, şi mai ales 
acestui din urmă, carele ca un direetor girant, poartă în 
mare parte sarcina administraţiei». 

In ceia ce priveşte pe Amedâe Pichot, traducătorul 
poemei lui Byron, el eră mai ales cunoscut printi'un 
Voyage historigue ei litidraire en Angleterre et en, Ecosse, 
1825, în care povesteşte şi o intrevedere cu celebrul Wal- 
ter Scott, pe care Negruzzi nu puteă să n'o fi citit, 

I) In privinţa cărţilor ieşite la Cantora Foaei Săteşti, 
cf. Gheorghe Ionescu, culegător tipograf, «Tipografia 
Foaei Săteşti din Iaşi» în Sămănătorul, No. 16,17 din 
18 Aprilie 1910. 

A doua ediţie a acestei cărţi o vedem anunţată prin- 
tre cărţile apărute la Cantoră, în Almanah de învățătură 
şi petrecere al lui Kogălniceanu din 1843. | 

2) A se vedea asupra cărţii un studiu al d-lui G. Ada- 
mescu, în Flacăra, Ianuarie, 1912.
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Scrisoarea XVIII (Slavonisme), da- 
tată apoi în ediţia din 1857 cu însem- 
narea lulie 1844, ceia ce e o greșală, 
de oarece a apărut î în Foaia 1), din 16 
Noemv. 1841. 

= 

„Păcală şi Tândală, publicată în A/- 
bina 2), sub pseudonimul Carlu Nervii. 

Ea 

In Foaia pentru înimă, minte şi li 
teratură*) din 1842 găsim o scrisoare 
a Căminarului lord. Mălinescu, datată 
din Iași, 77 Noemvw. 1858, cătră Negruzzi 
asupra originei doinei, punând-o în le- 
gătură în chip atât de now cu dona- 
tivum,_ Diana, Danubius. a 
După această scrisoare se găsesc ur- 

mătoarele rânduri ale lui Negruzzi : 

1 No. 46, p. 361. Un răspuns la acest articol, susţinân- 
du-se înlăturarea tuturor slavonismelor din limbă, Foaia, 

No. 13 din 30 Martie 1842, p. 104. B datat din Arad şi 

iscălit N. O. 
Articolul Slavonismele sa mai publicat odată în Ro- 

mânia literară, No. 11 din 1 Mai 1855, p. 212. 
2) Albina, 1842, p. 51 sub titlul Păcală şi Tândală sau 

morala moldovenească. Reprod. în Săptămâna, No. 14 din 

8 August 1853, p. 105 şi No. 15 din 22 Aug. 1853, p. 113. 

3) Foaia p.: inimă, No. 18 din 30 Martie 1842, p. 9.
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Donunul meu 

Iată trei doine făcute din fugă, — Dacă vre- 

una din ele îţi va plăceă şi vei socoti că merită 

d mai fi văzută şi de streini ochi, îmi vei spu- 

ne-o şi eu mai nelăzând-o, mai îndreptând-o, o 

voi trimite undeva ca să se publice — pân'atunci 
rămâi ş. c. .!). 

Urmează apoi aceste trei doine, din- 
tre care cea dintâi e necunoscută încă, 
iar celelalte sunt în variante foarte 
schimbate ?). 

O ediţie completă a lui Negruzzi 
trebue să culeagă numai decât şi a- 
ceste trei doine. 

1) Urmează apoi următoarea notă : «Mărturisese adevărul 
că eu nu târziu după primirea, acestor cântece (alcătuite 
încă dela sfârşitul lui Noem. 1838 de cătră D. Spăt. C. 
Negruzzi) urmând a petrece mai mult la tară, n'am avut 
prilej a mă mai întâlni cu D-lui spre a-mi 'puteă cere 
voie de a le da la lumină, de aceea îl şi rog ca să-mi 
ierte îndrăzneala». Văleni, 1842 Fevr. 20. —1I. M.C. 

?) In Foaia, No. 11. din 12 Dec. 1849, e un articol «Cân- 
tece populare româneşti», în care se arată cum unele poezii 
ca Hora lui Alecsanâri, Fata din casa lui Radu-Vodă a 
lui Bolintineanu, Deşteaptă-te Române, au pătruns în po- 
por. Tot aici se citează un cântec.al lui Iancu, care nu 
e decât cântecul lui Dragoş, înlocuindu-se numele proprii. 
La urmă se adaugă următoarea notiţă. «Unii in locul nu- 
melui Iancu punea pe Dragoş, rentereitorul statului Mol 
daviei, noi nu ne-am putut explică această schimbare. 
Autorul cântecului, de cumva mai e în viaţă, ar fi dator
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Cântec vechiu, un articolaş și un cân- 
tec privitor la Cantemir 1). Descripţia 
Cotnarilor şi amintirea legendei uci- 
derei lui Dragomir de cătră Radu Mih- 
nea, ne fac să apropiem acest articol 
de nuvela Flora română, publicată în 
1867 în Convorbiii, literare. 

1844 

_PROPĂŞIREA 

La 20 Noemvrie 1843, M. Kogălni- 
ceanu, Vasile Alecsandri, Ion Ghica, 
stabilit acum la Iaşi, și Panaioti Balş 
cerură învoire dela guvern dea scoate 
dela 1 Ianuarie 1844 o revistă ce ar 
aveă să se ocupe numai cu ştiinţele 
și literile, și să apară la Cantora Poaei 
Săteşti, sub direcţia răspunzătoare a 
lui Balş. 

ca această explicaţiune. Aria se pare că e din Tancred, 

însă ce ne pasă, ea sa naturalizat cu totul». 

Notiţa aceasta e foarte curioasă, de oarece Marşul lui 

Dragoş (şi nu al lui Iancu) sa publicat, tot în Foaia, 
din 1842, sub semnătura lui Negruzzi. 

' In privinţa popularizărei în "Transilvania a marşului lui 

Dragoş sub numele lui Iancu, cf. Aron Densuşeanu, 1st. 

lit. române, p. 304. 
1) Foaia p. minte, No. 23. din 1 Iunie 1843. p, 181 cu 

indicaţia «Trimis Qin Iaşi» şi iscălit N. Textul e destul 

de schimbat faţă de cel din Păcatele tineretelor, p. 151.
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Exemplarul model al Propăşirii, cu 
data de 2 Ianuarie 1844, fu depus la 
Postelnicie, unde avu a suferi aspre 
ștersături din partea censurii. 
„Cea dintâi foae a acestui număr se 
poate vedeă în reproducerea pe care 
o dă d. Radu Rosetti 1); pe jumătate 
aproape e distrusă de pana energică 
a Censorului. Titlul chiar de Propă- 
şire tu suprimat ca prea îndrăsneţ, 
urmând a se numi revista numai 
Hoae ştiinţifică şi literară. 

Acest număr ni sa păstrat totuşi 
în întregime. Din program vedem că 
revista aveă să îmbrăţişeze ştiinţele 
exacte, ştiinţele morale şi politice. 
«Ajutorul celor mai însemnați lite- 
ratori din Valahia şi Moldavia ne este 
făgăduit, şi depe acum putem inchiză- 
Șlui că cetitorii foiei noastre vor găsi 
adese ori în coloanele ei numele cunos- 
cute a D.D. Alexandrescu, Boleac, Băl- 
cescu, Voinescu, Donici, Negruzzi ş.a.» 

Acest program, mutilat îngrozitor, 
apăru în noul No. 1 din 9 lanuarie 

1) «Despre censura în Moldova »> IL, Analele Academiei, 
Române, Seria II, t: XXIX, 1906—7. P: 355. Toate actele 
cu privire la relaţiile între censură şi noua revistă, a se 
vedeă în Radu Rosetti, art. cit. p: 448, !
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1844, în care şi găsim colaborarea lui 
Costache Negruzzi. 

In jurul Foaiei se strânseră cei 
mai însemnați bărbaţi ai vremilor ca, 
în atară de cei citați, D. Bolintineanu, 
I. lonescu dela Brad, Aristia, C. Negri, 
D. Ralet şi alţii!) Rău văzută însă de 
guvern, ca prea înaintată, ea nu apăru 
decât în 42 de numere (No. 42 din 
29 Oct. 1844). 

In vara anului 1844 Ghica plecase 
la Bucureşti, de oarece tatăl său eră 
greu bolnav ; în Octomvrie, în urma 
intervenirii consulului rusesc, M. Ro- 
gălniceanu fu exilat Ja mânăstirea 
Râșca. Câte-va săptămâni după aceia, 
la ll Noemvrie 1844, revista fu su- 
primată şi Costache Negruzzi sur- 
gunit la moșie, şi pentru una și 
pentru alta, luându- se ca pretext ne- 

  

1) No. 1 înainte de a fi cenzurat cuprindeă: 1) Pro- 

gramul ; 2) Unirea vămilor între Moldova şi Valahia de 

I. Ghica; 3) Călugărul şi Pistolul (Mănăstirea Pângă- 
raţi) de V. Alecsandri; 4) Un vis a lui Petru Rareş de 
Kogălniceanu şi 5) Pastorul şi Ţânțarul de A. Donici. 

Numărul 1, apărut cu învoirea cenzurei, cuprindeă : 1) 

Programul redus; 2) Despre ministerul publice de P. 

Balş; 3) Despre limba românească de C. Negruzzi; 3) 

Călugărul şi pistolul de V. A.; 4) Un vis a lui Petru 

Rareş de M. K.
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vinovata nuvelă fudorică, apărută cu 
șase luni înainte. 

Pentru a ne da seamă de răsunetul 
produs de suprimarea arbitrară a Pro- 
păşirei, reproducem un articol din 
Gazeta de Transilvania : 1) 

1) Asupra Propăşirii, et N. Cartojan., Soarta unei re- 

viste literare în 184: : Propăşirea, Convorbiri lit. 1907, 

(SIL). p. 197 şi 416. 
Asupra relaţiilor dintre Propăşirea şi cenzură, a,se vedea. 

Dosarele cenzurii din Moliova, 1832—47, 
Asupra atitudinei lui Asachi faţă de Propăşirea, a se 

vedeă N. Cartojan, art. cit. p. 417. 
O petiție a Epitropiei Invăţăturilor publice către secre- 

tariatul de stat în care se plânge că în «Foaia ştiinţifică» 
se publică de unii profesori «critici împătimitoare asupra 
ramului de învăţătură» se reproduce de d. R. Rosetti în 
Despre censură în Moldova, II. (An. Acad. Rom. Seria TI, 
vol. XXIX 1906—9). P. 446. D. Rosetti n'a citit însă îs- 
călitura. D. Cartojan a descoperit-o în josul paginii ; ea e 
a lui Asachi. Plângerea e împotriva lui Lon Ghica. 

Rezoluţia lui Mavrocordat e un refuz «Censura, obştească 
a cărţilor ce se tipăresc în ţară fiind dată Secretariatului 
de stat, se va face întrebare Epitropiei de este vre-o dis- 
poziţie prin care cărţile de învăţătură s'au supus Eipitro- 
piei Invăţăturilor Publice». Cu alte cuvinte, Epitropia nu 
are a se amestecă în ceeace se publică cu învoirea censurii. 

1) In această privinţă mai putem vedeă şi o scrisoare a lui Grigore Alexandrescu către Gazeta, (No. 16 din 22 Fevr. 1845), republicată de d. Bogdan-Duică, în Viaţa Ro- minească. 
Ă 

Poetul dă, în ea pricinile dispariţiei Propăşirei. 
Un alt răsunet se poate vedeă într'o scrisoare inedită a lui V. Alecsandri către [. Ghica din 9 Dec. 1844 (ms. 803 F. 13). a
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«D. Spătariu C. Negruzzi în urma- 
rea unei încheieri a sfatului adminis- 
trativ slobozite cu No. 2642 cătră de- 
purtamentul din lăuntru şi împărtă- 
şită de cătră aceasta sub No. 23.477 
Noemvrie 13 «este depărtat din capi- 
tală la moşia d-lor, fără a aveă a se 
înfăţoşă în capitala ţerei. Pricina exi- 
lării d-lui C. Negruzzi sau da a fi 
unele urme din foaia ştiinţifică « Pro- 
păşirea» care se spune că au scan- 
dalit pe unii de înaltă consideraţie; 
între acelea se înseamnă anume nu- 
merele 4, 10 și 12. Ca prin treacăt 
arătăm că D. Negruzzi ca literator 
român este unul din acele puţine-ta- 
lente române, din lămură. Dela d-lui 
avem, afară de un mare număr de bu- 
căţi mai mărunte originale şi traduse 
în proză şi în cuvânt legai (versuri) : 
« Aprodul Purice», original în versuri, 
un feliu de epopee română; apoi «An- 
gelo» şi «Maria Tudor», drame mari 
traduse dela franţezul Victor Hugo 
«Treizeci de ani din viața unui Jucă- 
tor de cărţi», traducţia lui Antioh Can- 
temir şi alte poezii ale acestuia în 
societate cu D. Donici în 18 coale ti- 
părite și foarte nimerite şi alte. Pro- 
ductele poeticeale d-lui Negruzzi sunt 

-
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din cele mai dulci, mai încântătoare 
şi—putem zice fără compliment, mai 
citite decât a celor mai mulţi. (Vezi 
Curierul de «mbe-sexe, Dacia litera: ă, 
Spicuitorul, Propăşirea, Foaia pentru 
minte, inimă şi literatură). Gaseta de 
Transilvania, No. 101 din 18 Decem- 
vrie 1844. 

= 

lată la ce se încheie activitatea lui 
Negruzzi la Propăşirea : 

Despre limba românească : Intâia scri- 
soare (devenită apoi Scrisoarea XIV : 
Critica si cu data de Ianuarie 1844) 
cu Propăşșirea : !) sub iscălitura C. N. 

ze 

Toderică *) nevinovata nuvelă care 
sluji de pretext mai târziu pentru su- 
primarea Propăşirii şi pentru surgu- 
nirea lui Negruzzi la moşie. In ediţia 
Pacatelor tinereţelor din 1857... Negruzzi 
a adăugat următoarea NB : «Povestea 
asta se tipări în foaia Propăşirii mai 
mult ca să umple coloanele jurnalu- 
lui, decât ca meritând vre-o însemnă- 
  

1) Propăşirea, din 9 Ianuarie 1844, p. 4 (adică în No. 
1 cu învoirea censurii), | 

2) Propăşirea, No. 10 şi 12 (pp. 75 , şi 94) din 12 Mar- 
tie şi 2 Aprilie 1844.
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tate literară. Cu toate aceste, nevino- 
vata poveste servi de pretext 'Tar- 
tufilor politici ca să închidă jurnalul 
și să exileze pe autor!» 1) 

1) Dăm aici jurnalul încheiat de sfatul administrativ, 

întrunit sub preşedenţia Domnului, (după d. N. Cartojan, 

Conv. Lit. art. cit. p. 422, şi R. Rosetti, art. cit. p. 415): 

JURNAL 

Incheiat în presudstvia domniască cu presudstviirea, ur- 

mătorilor mădulari ai Sfatului administrativ extraordinar 

din Şeful depart. din lăuntru logf. Alexandru Ghica. lus- 

tiţăi logof. Stefan Catargiu, Vel Vistie (nic), Vornic 

Lascar Cantacuzino, Vel Post (elnic). Vornic Neculai Ma- 

vrocordat, | Ș 
Luându-se în băgare de seamă că editorii foaiei ştiinţi- 

fice şi literare, departe de a răspunde la țelul unei ase- 

mene redacţii pentru care a fost dată învoirea Cârmuirii 

de a se şi da în tipar ca un mijloc de cuviincioase şi 

moraliceşti învățături, sa abătut dela mărginita ei des- 

tinaţie, încât, întrebuinţând rău acest prilej, sa iertat a 

publică, alcătuiri pricinuiioare de scandal, de jignire asupra 

celor vrednice de cea mai înaltă consideraţie şi lovitoare 

religiei; Sfatul a găsit de cuviinţă că (de vreme ce edi- 
torii aceştii foi au păşit peste îndatorirea şi făgăduinţa 
lor, şi că desele necuviincioase materii şi rostiri ce sau 

introdus întrânsa au fost cu neputinţă a se întâmpină 
pururea 'de cătră ţenzură, de care sa prilejit şi scăpare 

din vedere) redacţia ei şi tipărirea să fie pe viitorime cu 

desăvârşire oprită, puindu-se însărcinare Departamentului 

din lăuntru ca îndată să puie în lucrare măsuriie cuve- 

nite din aceasta. lar după luarea aminte ce sau făcut 

foilor tipărite, văzându-se că la No. 10 şi 12 sa introdus 

cu titlu de 'Toderică o alcătuire iramoralicească şi ne-
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După cum se ştie această nuvelă 
e o localizare a nuvelei lui Prosper 
Mârimâe «Federigo» publicată în An- 
nales homantiques, 1932. p. 97. Acea- 

trebnică sub iscălitura Dum. Spat. Costachi Negruţ şi tot- 
odată, observându se că această faţă şi mai înainte la No, 
4 a aceştii foi a fost dat un articol nepotrivit sub a sa is- 
călitură, Ja care prilej deşi au făgăduit pocăință, la luarea, 
aminte ce i s'au făcut totuşi însă n'a contenit de a răs- 
pândi asemenea cugetări, Sfatul încheie ca spre înfrâna- 
rea sa şi pilduirea şi a altor dea mărgini înscrisurile lor 
în materii folositoare şi de un haracter încuviinţat să se 
izgonească din. oraş, trimiţându-să la moşia sa fără a avea, 
voe de a se înfăţişă în. Capitală, 

1844 Noemwrie 11 zile. 

(55) Ghica Logof, Catargiu Vel Logoi, Vel Vist, Canta- 
cuzino, Hatm. Mavrocordat. 

(Dosarele cenzurii în Moldova, 1. 1532—1847, pg. 253 
Bibl. Acad). 

Şeful Secretariatului de Stat, N. Mavrocordat, înaintă 
această hotărâre Departamentului 'Trebilor din Lăuntru 
cu âdresa No. 2612 din 12 Noemvrie. Pe dânsa Ve] Lo- 
gofătul Canta puse următoarea hotărâre : 

«Pe deoparte să se porunciască hotărâtoare oprire tipă- 
rirei foii ştiinţifice şi literare pe viitorime pentru abate- 
rile şi neorânduelele a editorilor acestei foii; Iar pe de 
alta să se însărcineze pe D-lui Şeful secţiei a 3-lea de a 
se înfăţişă însuşi în arătata, tipografie şi a adună toate 
exemplarile ce se vor găsi de asemenea, firi, şi a le aduce 
la Depart. lar d-sale Spat. Negruţ să i se facă cunoscut 
de a se trage la moşia, d-sale, Aceasta fiind vrointa Inăl- 
ţimei sale, 

1844 Noemvrie 13. (ss) Vel Logofăt,
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sta a fost dovedită mai întâi de Verax 
(d. I. Nădejde) într'un articol intitu- 
lat: «Toderică plagiat de C. Negruzzi 
de pe Federigo al lui Merimee», pu- 
blicat în Contemporanul, 1882, p. 62. 

Despre limba românească : Scrisoarea 
« dou, (devenită Scrisoarea XV: Cri- 
tica). 

Despre limba românească : Scrisoarea 
a treia ?) (devenită apoi Scrisoarea 
XVI). 

= 

Scrisoarea a patra (devenită Scri- 
soarea XVII). 

Gelozie,poezieiscălită Carlu Nervil”). 

Călătoria Arabului Patriarh Macarie 
dela, Allep la Moscva*), traducerea păr- 

) Propăşirea, No. 13 din 9 Aprilie 1844, p. 100. 

2) Idem, No. 39 din 8 Oet. 1844, p. 311. 
3) Idem, No. 23 din 18 Iunie 1844, p. 184. 
4 Idem, No. 34 din 3 Sept, No. 35 din 10 Sept. No 36 

din 17 Sept, (p. 265, 272, 281) din 1844; apoi în Arhiva. 

românească, sub redacţia lui M. Kogălniceanu, tom TI. 

(1845), p. 187. Retipărită în Traduceri, ed. mică «Minerva».
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ţii privitoare la România, după P. 
Saveliev (Biblioteca de citire, tom. XV). 

= 

Sub titlul de Miscelle '), găsim o 
notiță sub inițialele lui Negruzzi — 
care n'a fost reprodusă în nici o e- 
diţie. E fără valoare dar merită s'o 
menţionăm. 

e 

Revista Propăşirea, în: No. 37 din 
24 Sept. 1844, p. 296, anunţă urmă-— 
toarele : 

VÂNATORUL BUN 

MEŞTEŞUGUL DE A NU "ŢI FI URÂT 
se va publică în curând la Cantora Foaiei Sătegti 

Autorul D. Carlu Nervil nu pri- 
mește a se prenumără decât pe acei 
ce știu a da cu puşca. Acei ce sunt 
strică-praf nu pot fi cunoscuţi între 
vânători nici între prenumărătorii 
numitei opere. 

Prenumeraţia se face la Cantora, 
Foaiei Săteşti la «Librăria D. Nica». 

Ne a fost cu neputinţă să dăm de 
această carte, care probabil nici n'a 

1) Propăşirea, No. 39 din 8 Oct, 1844, p. 312, 
ț
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fost publicată. Costache Negruzzi însă, 
— ca bun vânător 1) — eră în măsură 
s'o scrie. 

Lumânărică în Almanah de învăţă- 
tură şi petrecere publicat de Mihail 
Kogălniceanu, pe 18442). E datată în 
Păcatele "Tinereţelor din Martie 1843. 

* 

1) Despre Negruzzi ca vânător găsim amintiri într'o 

scrisoare a lui Alecsandri din 12 Aprilie 1878.. 

Scrisori, L. p. 108. 

2) Din Calendar pentru poporul românese pe anul 

1844 (anul III), Iaşi, la Cantora Foaei sătești, pag. 102. 

O rectificare a lui Negruzzi cu privire la doamna ce & 

__ cheltuit pentru îngroparea lui Lumânarică în Albina din 

1844, p. 22. . 

Un studiu asupra lui Lumânărică de Al Papadopol 

Calimah în Arhiva, t. VII, 189, pag. 35, (asticolul e da- 

tat: Mircești, 1868). In el ni se dau ştiri exacte despre 

acest cerşitor atât de cunoscut pe timpuri pentru faptele 

sale bune. La urmă se reproduce şi o poezie în franţu- 

zeşte a lui Mihail A. Corradini, închinată lui. Lumână- 

rică, după o copie a lui V. Alecsandri. Versurile acestea 

fuseseră publicate şi de 'T. Codrescu, Dialoguri francezo- 

" vomâneşti, Iaşi, 1846. In fruntea poeziei se află următoa- 

rele rânduri: 

Lumâno (Iuminarică) 

XV Anni, Virtutis, Phebeae, Ad Umanitatis Utilitalen 

Superna Nobilitas Spreta Proceribus. 

După Lumânărică, a mai răsărit la Iaşi un alt cerşitor, 

Titinaş âin Tutova, tot atât de filantrop. Despre dânsul, 

Papadopol-Calimah, art. cât. 

E. Lovixescu. — Constantin Negruzzi. 9
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Sub titlul Satire şi alte poetice com- 
puneri de Prinţul Antioh Cantemir, a- 
părură. traducerile lui C. Negruzzi 
și A. Donici într'o broşură de 145 
pag. In frunte e o notiţă în care aceste 
traduceri sunt arătate ca o fărâmă 
din marele plan a] traducerei operei 
complete a Cantemireştilor. Broşura 
sa tipărit cu cheltuiala Vornicului 
Alex. Sturdza-Miclăuşeanul şi, având 
ca introducere: « Viața Prințului An- 
tioh Cantemir» 1). 

!) Asupra acestei traduceri un articol în Albina, No. 

58 din 23 Iulie 1844, pag. 243; 

1dem, un articol al lui V. Alecsandri în Propășirea, No. 

23 din 18 Iunie 1844, pag. 180; 

A se vedea şi un articol al lui A. Mureşianu, intitulat 

Duplică, (asupra poeziei) în Foaia pentru minte, ete. 
(No. 46 din 13 Noemvwrie 1844, pag. 364 şi No.46 din 20 
Noemvrie 1844, pag. 317. «Adaug aci iarăşi alte versuri 
albe, care le-am scos din satiru VIII a lui Antioh Can- 
temir tradusă de d-nii A. Donici şi C. Negruzzi: 

Ferice de acela, ce stând pe un picior, etc. 

Aceste sunt versurile cele albe, cu care am zis eu să 
se traducă clasicii latini. 

Dacă şcolarul Babeş pe acestea le numeşte schidoală 
de versuri, tragă-şi socoteală cu aceşti d-ni poeţi, adică 
cu d. C. Negruzzi, deputat al adunărei generale din Mol- 
dova, care împreună cu d. A. Donici, între altele, traduse 
satirele lui Antioh Cantemir în versuri albe, cu d. Eliade 
etc. ete».
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Această « Piaţă a Prințului Antioh, 
Cantemir», care e dată sub numele lui 
Donici și Negruzzi, nu e de fapt decât 
o traducere, foarte condensată însă, a 
prefeţei ce se află în fruntea volumu- 
lui: «Satyres de monsieur le Prince 
Cantemir, avec lhistoire de sa vie — 
Londres, chez Jean Nourse. 1749». 
Această traducere în franţuzeşte e 
anonimă, ea pare a fi fost făcută de 
un italian, prieten a lui Antioh. 

Pentru a face dovada că avem di- 
nainte o simplă traducere, vom lua 

La acest studiu 'al lui Mureşianu asupra veisului alb 

găsim un nou răspuns sub formă de scrisoare tot în Poaia. 

No. 20 din 14 Maiu 1845, pag. 164, iscălit C. N, care ar 

puteă, fi de Const. Negruzzi, dacă n'ar fi prea greoi. 

Ziarele şi revistele s6 grăbiră să reproducă din această 
broşură. Astfel: Viaţa prințului Antioh Cantemir a apărut 

în Foaia pentru inimă, ete. No. 31 (1l Septemvrie, pag. 

289), No. 38 (18 Septemvrie, pag. 297), No. 39 (25 Sept. 

p. 305) din 1544; Satiră câtre mintea sa de printul Antioh 

Cantemir în Propășirea, No.4 din 30 lan. 1844, pag. 30. 

Din Satira IV a lui Antioh Cantemir către Muza su 

a apărut un fragment neiscălit în Foaia, No. 44 Qin 30 

Octomvrie 1844. 
Din Satira III a lui Antioh Cantemir dedicată arhie- 

piscopului dela Novgorod a apărut în Fonia, No. 45 din 

6 Noemvrie 1844. 

Bdiţia II a Satirelor a apărut la 1858, Iaşi, Tip. Ar. 

Berman, Podul-Vechiu.
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câteva pasagii din ambele biografii, 
punându-le alături: - 

Le Prince Antiochus | Prinţul Antioh Cante- 
Cantemir naquit ă Cons- mir s'a născut la Constan- 
tantinople le 10 Sept. tinopol în 10 Sept. 1109 
1109 du Prince Demâtrius din prinţul Dimitrie Can- 
& de Smaragde Cantacu- ;  temir şi Casandra, Can- 
zene, Fille dn Prince de |. tacuzin, fiica domnitoru- 
Valachie, de la race des i lui Valahiei, Şerban. ce se 
anciens Empereurs | trăgeă din familia Impă- 
Grecs, de ce nom. raţilor greci. 

Un alt pasagiu, la întâmplare, câte- 
va pagini mai departe: 

Le prince de Moldavie | Dimitrie urmă pre ma- 
suivit donc Pierre le rele Petru în Rusia. Acest 
Grand en Russie. Ce Mo- movarh spre recunoştinţa 
narque pour reconnaitre | slujbelor sale şi despăgu- 

bire, îl numi prinţ Ru- 
sesc, atârnat numai de per- 
soana Împăratului, etc. 

les services, quiil avait 
entrepris de lui rendre & - 
le d6domager de ce quiil 
avait perdu, le crâa Prin- 
ce de l!'Empire de Russie 

- ete. 

E de prisos să mai continuăm, 
Prefaţa lui Negruzzi și Donici nu 

e decât o traducere din franțuzește ; 
iar traducerea satirelor lui Cantenir, 
dacă nu s'a făcut chiar din franțuzeş- 
te, a fost făcută, oricum, cu textul 
francez dinaint 

*



OPERA LUI COSTACHB NEGRUZZI - 133 

1845 

- Mărturisenia !). 

In acest an-apăru o broșură inti- 
tulată : | 

Ballade de Victor Hugo. traduse de 
C. Negruzzi ?), cuprinzând cele 14 ba- 
lade apărute în Albina Românească 
din 1839, și balada XV apărută în Al- 
bina din 1841. 

lată cum primește Albina apariţia 
acestor balade: «Aceste balade, deşi 
cunoscute prin publicaţiile Albinei, 
înfățișează astăzi un nou interes atât 
în privirea formei plăcute a ediţiei, 
cât şi pentru ideia galantă a autoru- 
lui, care dedică poeţilor români acest 
al său ales product literar, ce se poate 
socoti între cele mai nimerite. Nu mai 
puţin ingenioasă este vigneta litogra- 
fiată, aflătoare în fruntea cărţei şi 
care prin un simbol ţine loc dedica- 
ţiei 5). O liră antică împodobită cu un 

1) Foaia, No. 30, din 23 Julie 1845, pag: 238, reprodusă 
şi în Conp. lit. XXV pag. 922 cu o introducere de G. I. 
Lahovari. 

2) Tasii, la Cantora Foaei sătești, 1845. 
3) Exemplarul pe care îl avem dinainte (Bibl. Acad. 

S$. 595) nu conţine această vignetă, :
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barelief, plutind în constelația Tau- 
rului, este înconjurată de stelele ple- 
iade, înfăţoşate aici prin șapte cu- 
nuni poetice ce încing numele: Negri, 
Alexandrescu, V. Alecsandri, A. Do- 
nici, C. Boliac și Gh. Asachi. lar de- 
asupra lirei lucește numele I. Eliad! 
Dedesupt este următorul epigraf de- 
dicator : | | 

Pleiada cencunună a României frunte 
“Ca razele-aurorei sprânceana unui munte. 

C. NEGRUZII. 

Cel ce cinstește meritul altora se 
cinsteşte pe sine, încât numele Ne- 
gruzzi, deși subscris, cu drept de 
ochii tuturor se citeşte în centrul 
celorlalţi poeţi români. Să ne fie ertat 
a face o observaţie. Autorul, după 
astronomia anticilor şi asemănarea, 
a cei întâi Pleiade poetice urzite de 
faimosul Ptolemos Filadelf, Riga E- 
giptului, au combinat numele poe- 
ților români cu 7 Pleiade, dar mai 
în urmă 'astronomii au aflat că-s 
numai 6 din acele stele, încât spre a 
conformă cu adevărul, unul din poe- 
ţii laureați sar cuveni să dea a sa 
demisie din postul onorific. Peste cine 
altul ar cădea „soarta, de nu peste
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cel mai antic dintre dânşii ? Insă asta 
dacă puterea armoniei cereşti nu-l 
va ţinea acolo peste complect». 

Eliade reproduse acest articol în 
Curierul românesc, (1845, pag. 154), a- 
dăogând și.o notiţă, spunând că locul 
lui nu e în Pleiadă: «Locul fiecăruia 
cel adevărat, sfârşeşte el, este acela 
ce şi-l prepară prin faptele sale». 

e 

Sobieschi şi Românii în Calendar pen- 
tru toți Românii (Almanah de_învăţă- 
tură şi petrecere) al lui M. Kogălni- 
ceanu pe anul 1845, (pe 1846)). 

= 

1) Pag. 22. O apreciere din Foaia p. minte, No. 24 din 

11 Iunie 1845, p. 196: «Sobietchi și Românii, Tema este : 

18 Români Moldoveni la a. 1686 apărară cetatea Neamţu- 

lui cinei zile asupra armatei şi a artileriei regelui Polo- 

niei, Ioan Sobieschi. Faptă foarte minunată şi una din cele 

mari. Autorul acestei istorisiri este D, 0. Negruzzi. Sin- 

gur acest nume chezăşiueşte de adevăr în ochii Românului, 

dar ce vei faca acelor 'mulţi străini. cari orice faptă stra- 

ordinară, eşită, dela Români o trag la îndoeală, dacă nu e 

vom răzimă cu an legion de citaţii». 

Un studiu asupra «Celor din urmă evenimente a Cetătei 

Neamţului» de N. Istrati, a se vedea în Calendar pentru 

Români pe anul 1852, p. 50, (datată însă din 1847). 

Apoi Meditaţie asupra cetăţii Neamţului de M. Millo 

în Almanah de petrecere pentru Moldo-Români, laşi, 

(tip. Buciumului Român, 1851, p. 103).
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Vasilie V. V. şi Biserica Trei-lerarhi 1) 
(cu o litografie) devenită apoi Sceri- 
soarea XXI: Trisfetitele, — şi fiind da- 
tată din Noemv. 1846. 

Paveaoa de lemn 2), - 

Bogdan V. V.5). 

1846 

In Albina *) se găseşte o notiţă ne- 
însemnată a lui Negruzzi uitată de 
toate ediţiile scriitorului. 

se 

In Albina din 30 Ianuarie 1847 gă- 
sim următorul anunţ: 

  

1) Calendar pentru poporul românesc, (Almanah de 
învăţătură şi petrecere) de M. Rogălniceanu pe 1845, 
p. 185 (are şi o planşă cu Vasile Lupu). Ci. un articol 
«0 ochire în biserica Sf. Trei-Ierarhi» de D.. Gusti în 
foiletonul Zimbrului, No. 26 din 27 Sept. 1850, p. 101. 

2) Calendar pentru poporul românese (Almanah) pe 
1845, p. 19i,cuo litografie cu un «ferestrău pentru pave», 

3) Calendar etc., 1845, p. 191 (cu o. planşă). O nuvelă 
istorică Bogdan V. V. avea să scrie G. Asachi în Calen- 
dar, 1853, p. 40. 

+) Albina, No. 10 din 3 Fevr. 1846, p. 89.
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, TEATRUL NOU 

SAMBATA IN 1FPEVRUARIE VIITOR 

pentru beneficiul Madamei Sterian 

se va reprezenta 

VICONTELE DE LETORIER 

Comedie în 3 acte cu cântece tradusă de D. Negruzzi 

Găsim apoi şi o dare de seamă a 

lui D. Gusti: 
«După un şir de mai multe piese ro- 

mâneşti şi franțuzești urmate pe scena 

teatrului nou, Sâmbătă în 1 Fevrua- 

rie s'a jucat în beneficiul d-nei Ste- 

rian Vicontele de Letorier, comedie în 

3 acte cu cântece, tradusă din fran- 

ţuzeşte de D. Negruzzi. Această tra- 

ducere a renoit amintirea literatoru- 

lui nostru român). 
Originalul «Le Vicomte de Letorit- 

res» e un vodevil al lui Bayard și Du- 

manoir. El s'a jucat în franţuzește la, 

11 Aprilie 1847. 
Acum în urmă, manuscrisul lui Ne- 

gruzzi a intrat în stăpânirea Acade- 

miei Române”). 

D Albina, No. 6 din Fevr. 1847, p. 41. 

2) Ms. 3141, «Viconiele de Letorier, comedie în trei acte 

cu cântece de D. D. Baiard şi Diumanhoar», un 40 de 100 foi. 

Manuscrisul e bine păstrat şi citeţ. Ar merită să fie pu- 

blicat, mai ales că are şi cântece.
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Statistica lupilor (Sorisoarea AX) da- 
tată din Fevr. 1846, s'a publicat însă în 
Almanahul de învăţătură şi petrecere, 
din 1847) sub titlul:. «Despre lupi». 

1848 

H zăv î ext căy?), datată din lunie 1848, 
devenită apoi în Păcatele: Scrisoarea. 
XXIIŢI. Nu ştiu unde s'a publicat în- 
tâiu. 

Un vis*), datat din lulie 1848. Nu ştiu 
unde s'a publicat întâiu. 

Plăcinta în Calendarul nou pe anul 
1845 *) publicată apoi sub titlul /storia. 
unei plăcinte în homânia literară în 
18555), şi republicată, sub acest din 
urmă titlu în Păcatele tinereţelor cu 
data de Decemv. 1847. 

se 

1) P. 5a. 
2) P. 328, 
2 P. 330. 
4) Nam putut află acest Calendar. Sumarul lui se gă- 

seşte în Albina, No. 92 din 20 Noemvw. 1847, p. 832. Acole 
e anunţat articolul «Plăcinta». 

5) No. 13 din 9 Aprilie 1855.
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In Atbina românească din 13 Oct. 
1849, p. 348, citim următoarea înştiin- 
țare: 

«Deschiderea Teatrului Naţional sub 
direcţia D. M. Millo!) se va face Du- 

minică în 10 şi anume cu drama La- 

peirus*), prelucrată de D. G. Asachi, 

muzica doamnei E. A. şi cu piesa Pam- 
fil, prelucrată de D. C. Negruzzi». 

Nu se ştie ce sa făcut această piesă 
a lui Negruzzi. 

O scrisoare adresată ziarului « Bu- 

1) In privinţa cesionării teatrului moldovenesc de cătră 

Victor Delmary lui Matei Millo, a se vedeă, scrisoarea lui 

Delmary în Albina, No. 18 din 30 Sept. 1848, p. 312 şi 

scrisoarea lui Millo din Albina, No. Sl din 10 Oct. 1848, 

_p. 825. 

2) Piesa «Lapeirus» (— La Pegrouse) eră de mult în 

„_ xepertoriul teatrului din Iaşi; aşa de pildă veprezentajia 

ei în 23 Fevr. 1937, a se vedea o dare de seamă în Albina, 

p. 81.-Ea a fost tipărită în broşură în 1837 împreună cu un 

Prolog, rostit pe Teatrul Naţional din Iaşi la ocazia des- 

chiderei şi inaugurării dela 23 Fev. 1837. 
Drama întrun act a lui Kotzebue fusese prelucrată de 

Asachi. Afişul acestui întâiu spectacol de teatru xomânesc 

e dat de T. T. Burada: în Inceputul Teatrului în Moldova 

în Arhiva, 1906, p. 51. In original se chiamă: La Pey- 

rouse, die schlaue Witwe oder Temperamente. Asupra 

acestei piese, a se vedeă şi G. Bogdan-Duică, Traducătorii 

români ai hui August de Kotzebue (1830-—1850), în Omagiu 

Maiorescu, 1900, p. 200. -
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covina» şi publicată în Albina, No. 52, 
din 3 Iulie 1849, p. 224). 

= 

O altă scrisoare către G. Asachi, tot 
cu privire la învinuirile aduse de Bu- 
covina publicată în Albina, No. 55 din 

-18 August 1849, p.271?). 

Doi ţărani şi cinci cârlani. Vodevil 
naţional într'un act. Reprezentat pe 
Teatrul Naţional în folosul emigran- 
ţilor din Trasilvania 5). 

In Albina, No. 97 din 1849, p. 408, ve- 
dem următorul anunţ: Astăzi Dumi- 
nică în 4 Dec. se va da Nicșorescu şi 
Doi ţărani şi cinci cârlani, vodevil în- 
tr'un act de C. Negruzzi. Muzica de 
D. A. Flechtenmacher. 

In Gazeta de Moldasia, No. 53 din 

1) Negruzzi răspundeă unor atacuri aduse într'o cores- 
pondenţă intitulată Moldova, în ziarul Bucovina, No. 19 
din 11 Iunie 1849, p. 97. 

2) Ca răspuns la articolul Epitropiu d-lui C. Negruzzi 
la şcoalele publice din Bucovina, No. 23 din 29 Iulie 1849, 
p. 128. 

„5) laşi 1849, MVipografia Institutului Albinei. Distribu- 
ţia: Lionescu (P. Nicolau), Miron (Luchian), Terinte 
(Teodorini), Domnica (D-na Teodorini), Vochiţa (Gabriela).
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14 Iulie 1852, p. 107, vedem că acest: 
vodevil se jucă la Bacău. 

De altminteri vodevilul acesta s'a 
jacai adeseori și cu succes atât la Iaşi 
cât și Bucureşti. Treisprezece ani mai 
târziu, lorgu Carasiali îl jucă la Bu- 
curești (cf. un articol în Țăranul ro- 
mân din 31 Dec. 1861). 

Ed. II (cu învoirea D. C. Negruzzi) 
Iași, Tipografia Adolf Berman, Po- 
dul-vechiu, 1857 (broșurică ieșită îm- 
preună cu Muga delu Dudujăni). 

Ed. III. Scrierile lui Const. Negruazi, 
v. III. Teatru, «Socec», 1873, p. 5. In 
această ediţie seschimbă titlul în «Câr- - 
lanii». 

i 

Proprietar şi chirigiu, devenită apoi 
Proprietate păgubitoare, în Gazeta de . 
Moldavia 1). 

e 

Scene din actul III din « Femmes sa- 
vantes» de Molier, traduse slobod de 
D. C. Negruzzi. De fapt însă tradu- 
cerea fusese făcută încă de prin 1847, 
după cum reese din însemnările zi- 
arelor din aceltimp, fragmentul acesta 

1) No. 26 din 13 Aprilie 1850, p. 106.
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fiind jucat într'o reprezentaţie de bine- 
facere !). 

% 

1 Zimbrul, No. 19 din 4 Sept. 1850, p. 73; No. 20 din 

1 Sept. 1850, p. 80; No. 21 din il Sept. 1850, p. 81. Sa 

republicat în Convorbiri literare, III, 1 Aprilie 1869, p. 46. 

In frunte se pune o notiţă plină de greşeli. Se spune anume 
că, având a se da o reprezenţaţie de binefacere în 1848, 

Negruzzi fu îndemnat să traducă din această piesă a lui 

Molidre. Reprezentaţia nu avă însă loc din cauza revo- 

luţiei. Se mai spune că această traducere n'a mai fost 

publicată nicăeri. Pentru a arătă-că traducerea se făcuse 

încă din 1847 şi că Negruzzi jucase singur, reproducem 

următoarele notițe: 

Albina, No. 34 din 1 Maiu 1846, p. 136, anunţă urmă- 

toarele : 

Teatrul naţional, sâmbătă în 3 Mai. Reprezentaţie extră- 

ordinară în folosul nenorociţilor arşi din Bucureşti. 

Pourquoi ? vaudeville en un acte. Femmes savantes 

de Molitre. Peatra din casă, comedie întrun act. Câteva 

sțene originale în versuri în care vor jucă D. C. Negruzzi 
şi Millo. | 

Asupra acestei reprezentații, a se vedeă şi Gazeta de 
Transilvania, No. 41 din 22 Main 1847, p. 163. 
Albina, No. 36 din 8 Maiu 1847, p. 141, publică o seri- 

soare a lui Negruzzi şi Millo pentru a mulţumi publicului 
de concursul dat. Reprezentaţia a produs 7.604 lei. 

Tot în acest număr al Albinei se publică şi un foiletou 
“al lui M. Cerchez asupra acestei reprezentații, din care 
scoatem «...Fragmentele se alcătueau, unul din câteva scene 

_din Les femmes savantes a lui Moliere, traduse de C. 
Negruzzi în versuri, iar altul din câteva scene ori 
compuse de D. Millo, asemene în versuri, 

Găsim aici prilejul de a aminti că Negruzzi eră un 
actor diletant destul de apreciat şi a ieşit pe scenă de 
mai multe ori. lată de pildă câteva din notițele timpului : 

ginale
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In Zimbrul din 27 Noemvrie 1850, 
p. 172, citim următorul avis: 

TEATRUL NAŢIONAL 

JOI IN 30 NOEMVRIE, SE VA REPREZENTA PENTRU. 
AL I-lea ABONAMENT 

UN TEŞMECHI 
Comedie întrun act de tt: 
7 

ŞOLDAN VETEAZU 

Cântecel comic de D. V. Alecsandri 

PROFESORUL ŞI CHINEZA 

Vodevil într'un act de C. Negruzzi 

URSUL NEGRU ŞI URSUL ALB 

Vodevil într'un act de D. Millo 

Nu s'a dat încă de urma acestui act 

al lui Negruzzi. 

Albina românească. No. 8 din 25 Ianunrie 1848, p. 29. - 

Un foileton semnat ** în româneşte şi în franţnzeşte 

«Reprezentaţia 1 în beneficiul săracilor» ce a avut loe 

la 20 Yanuarie 1848. S'a jucat Michel et Christine şi Les 

deua precepteurs, vodeviluri de E. Scribe şi Poetul 7o- 

mantic al lui Matei Millo. «Ne rămâne a mai vorbi, serie 

recensentul, de scenele Poetului romantic a D. Millo, care 

au încheiat astăseară vrednică de laudă, In două cuvinte, 

aceste scene, scrise în versuri cu stilul satiric a unui om 

spirituos, şi jucate cu atâta naturaleţă şi talent de d-na 

Esmeralda Mavrocordat şi de d-nii Millo, Negruzzi şi
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1851 

Muza, dela, Burdujăni!), farsă într'un 
act care, după cum vom vedeă,nu e 
decât o traducere după: «La Sapho de 
Quimpercorentin, ou îl ne faut pas 
courir plusieurs liăvres ă la fois» a lui 
Theodore Leclerq *). 

A. Mavrocordato, aceste scene, zicem, aveau un merit în 

doit, adecă a încântă lojile şi parterul şi a insuflă dorinţa. 

de a vedeă de cătră autor indeplinită a lor compunere». 
Albina, (No. 12 din 8 Fevruarie 1848, p. 45), un foileton 

despre <A doua reprezentaţie în folosul celor săraci» din 

3 Fevruarie. Sa jucat: On ne passe pas şi La visile ă 
Beldam, precum şi O nuntă țărănească în Moldova a 

lui V. Alecsandri. În cea dintâi piesă Alecsandri a jucat 
rolul. regelui şi Negruzzi pe cel al ministrului. 

De asemenea din Zimbrul, (No. 82 din 7 Mai 1851, p. 
326), vedem că tot într'o reprezentaţie de binefacere Ne- 

gruzzi a jucat în Poetul romantic al lui Millo şi în Nunta 

Tărănească a lui Alecsandri, alături de acesta, de A. Russo 

şi M. Millo!... (ldem, Gazeta de Moldavia, No. 35 din 3 

Mart. 1851, p. 142). 
1) Iaşi, în tipografia franţezo-română, 1851. Distribuţia : 

Caliopi Busuioc (Millo), Prohin (N. Teodoru), Leodorini în 
rolurile lui variate, Stanică (Neculau). 

Un anunţ al apariţiei acestei piese şi a Carantinei în 
Zimbrul, No. 84 din 14 Mai 1851, p. 33%. 
"2) Theodore Leclerg, Oeuvres complătes : Proverbes dra- 
matiques, tome II, Paris, Adolphe Delahays, libraire 6di- 
teur, 1860. Prima ediţie e din 1823, Prais, E. Lebigre, V. Du- 
quesne şi Victor Lecou. Cf. G. G. Orleanu, Cum scriau 
clasicii noştri în Dunărea de jos, No. 1 din Martie 1909
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Prescurtare din viaţa Princepelui D. 
Cantemir. Acest articol, datat din 1 
lanuarie 1851, e pus în fruntea edi- 
ției a II a Descrierei Moldovei de prin- 
ţul Cantemir"). Ediţia I, tradusă din 

ed, II (eu învoirea D, C. Negruzzi) Iaşi, 'Fipografia lui 
Adolf Bermann, Podul vechiu, 1837. 

Ed. III în Scrierile lui Const. Negruzzi, Vol. III, 

Teatru, «Socec», 1873, p. 45. 

Nu trecem peste acest an (1851) fără a aminti o mică 
polemică. Albina publică în No. 65 din 16 August 1851 

o poezie intitulată. «Devotament Inălţimei sale Sereni- 

simului Principe Carol de Schwartzenberg din partea 

naţiunei române din Transilvania, zicând : «Pe când my- 

zele române tac în ţările noastre, acele de dincolo de. 

munţi, deseori întoană versuri armonioase». Zimbrul, re 

producând poezia (No. 16 .din 23 August), spune că şi 

Moldo-Românii au poeţi de seamă ca: V. Alecsandri, 

Negruzzi, &. Sion, M. Millo ete.» — Albina răspunde 

foarte înţepat în No. 69 din 30 August 185L:-«D, Ne- 
gruzzi, Alecsandri, Donici, Sion etc. n'au aşteptat naşte- 

rea Zimbrului. ca să li se cunoască şi să li se preţuiască 
talentul. : 

De compoziţiile acestor poeţi mai înainte s'au împodo- 

bit coloanele Albinei şi dacă la publicarea Devotâ:nen- 
tului sau zis că Muzele noastre tac, nu vrea să zică că, 
Albina refuză amu a preţui meritele ce mai înainte au 

lăudat, ci pentru că acele Muze fac la un ocazion asă- 

mănat cu acela... ete». ! 

Aceasta pentru a arătă incordarea dintre Zimbrul şi 
Gazeta de Moldavia. 

1) Iaşi, 1851, “Tipografia franţezo-română. 

E, Lovixescv. — Costache Negruzzi. 10
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nemţeşte, « se publicase la mănăstirea 
Neamţ, 1825; Negruzzi nu face decât 
să publice acest text, îndreptat fire- 
'şte, şi cu unele note (însemnate cu 
Hdd) ce-i. aparţin! 

Carantina, comedie-vodevil într'un 
act, prelucrată de C. Negruzzi. Bro- 
şurica pe care o avem noi poartă dată 
de 18510). Cu toate aceste piesa e tre- 
cută în repertorul Teatrului Naţional 
din 1847—1848 5), ceea ce arată că fu- 
sese scrisă cu mult înainte. Această 
piesă nă mai fost publicată în edi- 
“ţia din 1873, Scrierile îmi Constantin 
Negrusaa. 

- 1) Pentru mai multe desluşiri asupra acestei cărţi alui 

Cantemir, a se vedeă prefața lui Papiu Ilarian, la ediţia 

lui latinească şi românească, Bucureşti, Tipografia Qur- 
ţii, 1872. : 

>) Iaşi, în "Tipografia franţezo-română, 1851, o broşură 
de 36 pagini. Distribuţia: Fedeleşanu (Bosie), Revan (Ne- 
culau), d-na Dospineasea (Sterian), Brustur (Luchian). 

- 5) Albina, No. 84 din 23 Octomvrie 1847, p. 349, în foileto- 
nul «Deschiderea Teatrului Naţional şi franțez pentru tim- 
pul dranoatic 1847—48». Tot în această stagiune găsim. tre- 
cut şi Democritul lui Scavinschi după Regnard, ce fusese 
tipărit de Kogălniceanu.
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1852 

Pelerinagiu la Târgul-Ocnei !). 

1853 

În Calendar *) pe 1853 găsim o poe- 
zie. Moartea şi Amorul. sub inițialele 
C. N. și care nu sa mai publicat până 
astăzi. O ediţie completă n'ar trebui 
s'o uite. 

Vot în acest an Negruzzi luă condu- 
cerea unei foi săteşti cu următorul 
titlu: Săptămâna, foaie sătească sub 
redacţia D. Const. Negruazei, laşi,1853. 

Pe lângă multe notițe de interes 
practic, Negruzzi mai publică în 
această revistă și următoarele arti- 
colașe, cele mai multe iscălite: 

Mărturisenia păcatelor noastre *). 

% 

1) Gazeta de. Moldavia (toiletonul intitulat Albina Ro- 
mână), No. 68 din 4 Sept, 1852,-p. 167; No. 69, din 8 
Sept. 1852, p. 171, No. 72; din 18 Sept. 1852, p. 184; No 
74 din 25 Sept; 1852; p. 191. — A apărut apoi în Calen- 
dar pe anul 1852; Iaşi, Tipografia româno-tranceză, p. 76. 
A mai apărut în Album literar (al lui Asâchi) pe 1854, 
vol. II, p. 17. 

2) P. 103. (Iaşi, (Lip. româno-franceză). - 

3) Săptămâna, No. 1 din 9 Mai 1853, p. 4.:
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Pentru ce şi pentru că"). 
. 

Monumentul lui Veniamin 2), un apel 
pentru ridicarea monumentului ma- 
relui mitropolit. Apelul nu a rămas 
fără efect, de oarece din No. 7 al Săp- 
tămânei, p. 56, vedem că ţăranii de pe 
Trifeştii-vechi au adus 50 lei: pentru 
statuă. | ii 

„E 

Pluta,. *). 
e 

Sâmbăta moşilor *). 

se 

Douăzeci de paraclise într'o seară, *) 
neiscălit. Pare a fi însă de Negruzzi. 

Odă către Dumnezeu, £) cu următoa- 
rea indicație: «Impărtăşim cititorilor 

  

') Săptămâna, No. 2 din 16 Mai 1853. p. 10. - 
2) Idem, No. 3 din 23 Mai 1854, p. 19. Un'alt articol 

al lui N. Istrati asupra lui Veniamin publicat în Calendar 
pentru Români pe anul 1851, p. 15. i 

3) Idem, No. 4 din 30 Mai: 1853, p. 2%. 
+) Idem, No. 5 din 6 Iunie 1853, p. 33. O legendă în 

versuri: Moşii şi Sâmbăta morților de G. Asachi în Ga= 
zeta de Moldavia, No. 41 din 27 Mai 1854, p. 165. 

5) Idem, No. 6 din 13 Iunie 1853, p. 4]. 
6) Idem, No. 1 din 20 Iunie 1853, p. 49.
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noștri următoarea odă de vestitul poet 
rus Derjavin.» Traducerea nu poate fi 
decât, de Negruzzi. 

Omul de ţeară,!) reprodus apoi în 
Păcatele tinereţelor şi datat din Oc- 
tomvrie 1849. 

Invăţături religioase şi Morale: Pea- 
tra înţelepeiunei ”). 

Invăţături religioase şi morale : Fa- 
mila *). 

3% 

„Copii sărmani. Bătrâni neputincioşi *). 

Necropoli *). 

lepurile lui Donici *). 

Despre locuinţele ţăranilor noştri”). 

:z 

1) Săptămâna, No. 8 din 27 Iunie 1858, p. di. 

No. 9 din 4 Tulie 1853, p. 65. 2 » 

3) » No. 10 din 11 Iulie 1853,p. 73. 

%) » No. 13 din 1 August 1853, p. 9. 
5) > No. 18 din 12 Sept. 1858, p. 137. 
6) » No. 19 din 19 Sept. 1853, p. 154. 
7 » No. 20 din 26 Sept. 1853, p. 161.
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Economie şi hărnicie *). 

Meşterul orb *). 

Epilog *). 

Tot în acest an Negruzzi a mai 
publicat: 

Sorisoare către Gazeta de Molda- 
via *), cu privire la operă, îndemnând 
la suprimarea corurilor dela operă. 
Laudă pe Brambilla *), «primadonna 
assoluta» a operei italiene de sub di- 
recţia lui Victor Delmary. 

A doua scrisoare către Gazeta. de 
Moldavia, tot în privinţa Operei €). 

1) Săptămâna, No. 35 din 23 Ianuarie 1854, p. 281. 
2) » No. 35 din 6 Fevr. 1854, p. 289. 
3) » No. 46 din Mai 1854, p. 369. 
%) Gazeta de Moldavia, No. 15 din 19 Fevruarie 1853, 

. 56 (în rom. şi franţuzeşte, Reprod. în ed. Minerva, |. 
p. 292.) 

5) Despre: Brambilla un articol în No. 16 din 23 Fevr. 

1853, p. 161, iscălit: «un apreţuitor sincer a Brambilei»; idem, 
No. 17. Autorul ia apărarea unei alte artiste rivale, Vas- 
chetti. Despre dânsa se mai scrise şi mai înainte tot în 
Gazeta,: No: 82. din 23 Oct. 1852. Pri in 1854 Brambilla eră 
încă în Iaşi. 

8) Gazeta 'de Moldavia, “No: 19 din 5 Martie 1853,
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1854 

(Caseta de Moldavia (No. 17 din 1 
Martie 1854, p. 65) publică această 
traducere ce nui'i face cinste: 

La ocaziea războiului de acum. Ver- 
suri tipărite în No. 37 din Albina 
a or dul, — traduse din ruseşte de 
C. N.zzi. 

1855 

ROMÂNIA LITERARA. 

Tradiţia bunelor reviste moldove- 
nești începută cu Dacia literară (1840), 
continuată prin Propăşirea (1844), se, 
urmează şi prin România literară, ce 
apăru la 1 Ianuarie 1855 sub direc- 
ţia poetului Vasile Alecsandri !). 

La această revistă colaborară cei 
mai de seamă scriitori ai vremilor: 
Gr. Alexandrescu, V. Alecsandri, N. 
Bălcescu, D. Bolintineanu, A. Donici, C. 

5) In Gazeta de Moldavia, No. 102 din 30 Decemvrie 

1854, p. 405 găsim anunţul de apariţie a României lite- 
rase, ce s'a tipărit apoi pe faţa întâia a revistei. E cu- 

rios că apariţia României literare e anunţată încă din 

începutul anului 1852! Un avis din Zimbrul, No. 65 din 
14 Fevruarie 1852, p. 251 o vestește ca «sub tipar» şi 

deschide liste de abonamente.
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Negruzzi, M. Kogălniceanu, A. Russo, 
N. Istrati !). 
România literară (săptămânală) nu 

trăi de cât 47 de numere, dela 1 Ia- 
nuarie 1855—3 Decemvrie 1855. 

lată în ce chip se desfăşură acti- 
vitatea lui Costache Negruzzi în co- 
loanele acestei reviste: 

Scrisoare către V. Alecsandri *), ur- 
mată de articolul Jidanii şi florile, (Pă- 
catele Tinereţelor, cu data din Dec. 1854). 

Cântec *). (Eu sunt Român). 

Un proces dela 1826 *), în Păcatele 
Tinerețelor cu data din Martie 1851. 

Ochire retrospectivă 5), datat în Pă- 
caltele Tinereţelor din lunie 1845 (?) 

= 

Despre Mitropolia Moldovei %), 
  

1) Alecsandri ceri şi colaboraţia lui I. Ghica, cf. o 
scrisoare inedită a postului către Ghica din 185 
803 (F. 61) al Acad. Rom. 

2) România literară, No. 11 din 13 Martie 1855, p. 132. 
3) 

5, în ms 

! » No. 14 din 16 Aprilie 1855, p. 116. 
p) » No. 15 din 22 Aprilie 1855, p 183- 
. » No. 20: din 28 Mai 1835, p. 287. 

>» No: 21 din 4 Iunie 1855, p. 255.
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Alte articole publicate în acest an: 

Un articol politic datat 13 Aprilie 
1855 în Zimbrul), iscălit C. N-ai şi pu- 
blicat în româneşte şi în franţuzeşte. 

Băile dela Ems (Scrisorea XXX”), 
datată din August 1855. Nam putut | 
află unde s'a publicat mai întâi. 

1856 

Principesei Catinca Conake Vogoride, 
datată din 24 lan. 1856, versuri pu- 
blicate în Steaua Dunării, 21 lanuarie 
18565), sub inițialele C. N. 

1857 

In acest an -- 1857 — apăru și vo- 
lumul lui Negruzzi intitulat: Păca- 
tele 'Tinereţelor. — Scara cuprinde 4 
mari capitole: 

1. Amintiri de juneţe. pp. 1—13. 
2, Fragmente istorice, pp. 89—151. 

1) Zimbrul, No. 12 din 14 Aprilie 1855; reprod. în ed. 

«Minerva», I. 365. 

2, Păeatele, p. 359. O poezie Emsul a lui D. Gusti şi 

datată din August 1855 în Foiletonul Zimbrului, No. 34 

din 11 Sept. 1655, p. 211. 

3) No. 8, p. 32.
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3. Neghină şi pălămidă, Poezii, pp. :163—189 şi din 
Teatru. numai Cârlanii şi Muza din Burdujeni, pp. 
198—219. - 

4. Negru pe alb, sub formă de 30 de scrisori, :pp. 
249—3864. 

Se adaugă la urmă un scurt epilog, al cărui înţeles 
nu lam putut prinde. 

1858 

Scrisoare către redactorul ziarului 
Zimbrul şi Vulturul, privitoare la no- 
tița «Bondarului» (Zimbrul şi Vul- 
turul, No. 4 din 5 Noemvrie 1858; p. 
15) în care se deschideă un concurs 
pentru tălmăcirea epilogului 2) «iubi- 
tului nostru scriitor d. C. Negruzzi». 
După scrisoarea lui Negruzzi se pu- 
blică și un răspuns în versuri al «Bon- 
darului». 5) 

1859 

Cunoscutele patru scrisori în ches- 
tia țărănească adresate lui Ioan Io- 

1 Iaşi, Tipografia lui Adolf Bermann, Podul Vechiu, 
1857, p. 365. 

2) Zimbrul şi Vulturul, No. 5 din 1858, p. 24. 
3) P. 24. Versurile se termină în chip amabil: 

-Şi din nou iarăşi îți bâzâesc: 
Epilogul iăsânaă deoparte, 
La bătrâneţe - 
Ca'n tinerețe, 
Autor dragă, mai fă «Pacate»
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nescu dela Brad, sau publicat. în 
Tribuna română ), In ele se constată 
că beţia şi tenea surpă pe, țărani, Ca 
răspuns la, aceste păreri, Tribuna pu- 

1) Din 11 Sept. 1859. Tată introducerea vedacţiei ce însa- 

țeşte aceste scrisori : 

«D. C. Negruzzi, ale cărui melodii lirice şi frumoase 

scripturi în proză publicul literar nu le-a uitat, şi care în 

maturitatea talentului săn de scriitor “se ocupă câteodată 

şi de chestiile prozaice ale zilei, precum statistica oficială, 

chestia îmbunătăţirei stărei de ţăran, sau cum îi zic ţă- 

ranii Ce este să fie cu a pământului şal, şal., a:adre- 

sat colaboratorului Tyibunei, d-lui Ioan Ionescu, un şir 

de scrisori una mai interesantă decât alta. Am socotit a 

face plăcere cetitorilor noştri şi admiratorilor talentului 

literar al d-lui C. Negruzzi, dând publicitate acestor seri- 

sori. Se înţelege, însă, dela sine, că în unele punturi pu- 

tem aveă o părere diferită de acea a autorului : aşa bună- 

oară, când asupra lenei şi a beţiei. săteanului român, 4. 

Negruzzi cu drept cuvânt se arată indignat şi se îngri- 

jeşte de tristele urmări ce trag după sine aceste viciuri, 

suntem cu totul de opinia sa; însă când d. Negruzzi vede 

numai în înfiinţarea societăţilor de temperanţă şi în mora- 

tizarea clerului poporan destâmpirea săteanului român şi 

îmbunătăţirea soartei sale,cîmbunătiţirea stărei dețiran», 

cum se rosteşte convenţia, în acest. punt însemnător di- 

ferim de opinie cu D. Negruzzi. Dară prin aceasta nu vrem 

a zice că numai cu desfiinţarea boerescului și cu împro- 

prietărirea sătenilor pe satele şi locurile de subsistare îi vom 

zidică din starea ticăloasă în care sunt căzuţi ; nu; atât 

nu va fi destul ci va trebui organizată pe cele mai largi 

baze şi educaţia popor ului şi instrucţia agronomică. Atunci 

sătenii noştri ştiind a cultivă, pe lângă alte, și viţa de” 

vie, şi îndulcindu-se la băutura unui vin mai bun, vor 
„
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blică o scrisoare a lui Î. Fătu!) și 
mai ales o scrisoare a lui Grigore 
Cuza, plină de o largă iubire pentru 
țarani *), explicând beţia ţăranilor prin 
desperarea la care au fost aduși prin 
impilări. La aceste scrisori răspunde 
Negruzzi tot în Tribuna, în chip foarte 
spiritual 5). 

1861 

O broșură de 37 pagini ce cuprinde 
traducerea unui articol al lui Ră- 
mond About: Harta nouă a Europei 
de Ed. About, tradusă de Carlu Ner- 

ajunge, precum speră D. Negruzzi, a schimbă cel puţin 
felul băuturei lor beţive ; şi în loc de beţia înnebunitoare 
a rachiului ce deplorăm, poeţii noştri vor aveă a cântă 
beţia înveselitoare a vinului. Atunci ţăranul român va 
părăsi cultul spirtului abrutizător al popoarelor eriveţene, 
şi se va închină, se va devotă poeticilor zeități bahice ale 
climelor dulci. Naţionalitatea română încă va, câştigă mult 
de bunăseamă din această conversie la cultul beţiei cei 
vesele, căci va reintră. şi cu aceasta în hora regeneră- 
toare a popoarelor de viţă latină şi greacă, de viţa nea- 
murilor ce se renasc acum. şi prosperează sub dulcele şi 
seninele ceruri plăcute lui Bahus.» i 

1) Zribuna, No. 39 din 29 Sept. 1859, 
2) » No. 40 din 2 Oct. 1859. 
3) » No. 42 din 13 Oct. 1859. Poate aceste cinei 

scrisori au fost republicate în «Convorbiri literare» cu o 
mică, introducere de d. C. Bm. Krupenski (1901, p. 608),
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vil 1). Broşura nu e la Academie, însă 
am putut-o ceti aiurea. Ea e cu. de- 
săvârşire uitată, şi ar trebui repu- 
blicată, 

Despre Capitala României, o broşură. 

1862 

Studiu asupra limbei române, cu 
foarte interesante consideraţii asupra 
împrejurărilor culturale din timpul 
renașterei noastre. Articolul s'a pu- 
blicat în revista ieșană. Din Moldova 
a lui Hasdeu?) 

5 Iaşi, Tip. <Minervei», Podul Lung, 1861. 

2) Din Molkilova, Iaşi, 1862. No. 5 din 1862, p. 76 (cu 

însemnarea; «Redacţia a primit prea târziu dorită, seriere 
a d-lui Negruzzi pentru ca s'o fi putut pune în fruntea 

foii, unde este 'ocul ei. Redactorul», şi No. 6 din 1863 (acum 

din Lumina din Moldova), p. 11 şi No. 10. din 1863 
(de data asta <Lumina»), p. 55. O întimpinase la articolul 

lai Negruzzi o face Hasdeu în Lumina, No. 10 din 1863, 

p. 57 (cu va urmă; fără a găsi urmarea). 

În No. 7 din 1863, p. 16, găsira o scrisoare a lui Ne- 
gruzzi concepută astfel «Domnule Redactor, Protul şi ze- 

țarii ziarului d-v, au găsit, de. cuviinţă a-mi coregiă arti- 
colul din No. 5. Poate că au dreptate întru cât priveşte 

uniformitatea ortografiei ziarului. Fiind însă că eu. sunt 
de altă. idee, vă rog, puneţi la cale a se tipări articolele 

ce vă trimit cu ortografia mea care, bună sau rea, rămâne 

pe socoteala mea. Vale» O. N.
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1867 

“Articolul Alexandru Donici publicat 
în Convorbiri literare). 

Ei 

Flora română tot în Convorbiri W- 
terare 2), care trepue să fi fost scrisă 
cu mult înainte, după cum reiese din 
«O scrisoare a lui Constantin Ne= 
gruzzi» din Convorbiri). | 

1868 

In Convorbiri literare din 1868, an 
apărut « Melodii îrlandeze de 1 homas 

Da uima acelei scrisori se publică o scrisoare a lui B. 

P. Hasdeu. , 

În No. 4 din 1862, p. 64, găsim următoarea notiţă : «În 

„două săptămâni am căpătat un singur abonat, un singur 

- xeques», după expresia « Românului», dar redacţia e mul” 

fumită. de a avei măcar un singur, care se numeşte «Cor 
stantin Negruzzi». Ilustrul veteran al literaturei noastre 
ne scrie următoarele rânduri: «te rog înseamnă-mă nu 
mumai între abonati, ci şi între colaboratorii d-tale. Iţ 
voi trimete în curând oarecari studii asupra limbei hoOas- 
ire». Articolul e cel pomenit. 

1) Convorbiri literare, L. No. 5. din 1. Mai 1867, - p.: 66. 
=) Idem, IL. No. 1 din 1 Iunie 186%, p. 92, şi No. 8 din. 

15 Iunie, p. 106. 

3) Idem, III. No. 6 din 15 Mai 1869, p. 97. “Câteva cu- 
winte privitoare la această nuvelă în corespondenţa lui 
Alecsandri, Serisori, 7, (1904), p. 21, 28.



. 
OPERA LUI COSTACHE NEGRUZZI 159 

Moore» (după Irish Melodies), ce sau 
găsit după moartea poetului, cu.o 
notiţă din care scoatem următoarele 
rânduri: «... Constantin Negruzzi sa 
ocupat cu această traducere, desigur 
în momente unde studii asemănate 
cuprindeau sufletul său. Deşi în cae- 
tul în care se află aceste scrieri, data 
nu este însemnată, totuşi pe una din 
pagini sunt scrise câteva versuri, în- 
ceputul unei poezii originale, din 
care rezultă că această traducere a 
fost făcută în timp de singurătate şi 
de exil: | 

Primăvara vine 
Aducând cu. sine 
Un timp fericit 
Ce durere vie 
Dă la surgunit. 

E depresupus că melodiile irlandeze 
au fost traduse pe la sfârșitul iernei 
anului 1838, când, dacă nu ne înşelăm, 
Constantin Negruzzi a fost exilat în- 
tâia oară de Mihail Sturza pentru 
opozițiunea ce făceă guvernului acelui 
Domn, ca deputat în obşteasca adu- 
nare a Moldovei!). In asemenea mo- 
mente de singurătate și urmărire e 

ID) În adevăr, în 1838 Negruzyi a fost exilat în urma 

articolului: Vandalismul. : -
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uşor de înţeles că gândul său se în- 
dreptă cu durere spre starea nenoro- 
cită a patriei sale, spre gloriosul său 
trecut care străluceă ca raze melan- 
eolice prin negurile secolelor.» -:: 

In 1868 s'au publicat, însă numai 
9 melodii. Melodiile IX—LX sau ti- 
părit de d-ra Eugenia Carcalechi tot 
în Convorberi literare din 1905 cu ur- 
mătoarea notiţă: i 

«ntr'un volum de manuscrise din 
biblioteca Academiei române, cata- 
logat sub titlul «Diverse» şi purtând 
No. 409 se găseşte şi un caet cu- 
prinzând traducerea Melodiilor îrlan- 
deze ale lui Thomas Moore, traducere 
făcută de C. Negruzzi. Caetul — scris 
întreg din mâna tălmăcitorului —are 
54 pp. folio, şi poartă titlul: «Melodii 
irlandeze de Thomas Moore, în litere 
latine, iar jos, în colţul drept, data — 
Maiu 8, 1839, — şi a fost dăruit ded. 
D. A. Sturdza la 12, 1885. | 

Traducerea e făcută din franţu- 
zeşte, probabil după aceea a d-nei 
Louise Swinton-Belloc: «Les amours 
des anges et les melodies irlandaises» 
Paris, Chassriau, 18231). 

1) Melodia LVII, «< Luntrea pe uscat», fusese tradusă şi 
de C. Stamate după aceiaşi traducere franceză a. d-nei 
Louise Swinton-Belloc.
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Caetul e scris cu slova chirilică, 
afară de 4 bucăţi cu litere latine şi 
cu ortografia lui Eliade, ortografie 
păstrată în transcriere.» 

1869 

O) scrisoare a lui Constantin Ne- 
gruzzi publicată în Convorbiri Hter.!). 
Ea e cătră V. Alecsandri (Bibl. Acad. 
Ms. 2254, p. 117-—118, în: colecţia de 
autografe alui Alecsandri), care îi dă- 
duse un caet neînceput pentru a-l în- 
demnă la scris. Pe acest caet Negruzzi 
scrise un fel de dicţionar de flori. 

Scrisoarea e întovărășită de acest 
catalog cu indicaţia «P. Ș. Mă înda- 
toresc a complectă această lucrare. 
laşi, 12 lunie 1863.» Ceia ce arată data 
compunerei lui. Catalogul n'a fost însă 
completat. 

1892 

Strofe dedicate doamnei Smaranda 
Docan, datate în 24 Iulie 1856, dar 
publicate abia în 1892 în No. jubilar 
al Convorbirilor literare. 

Ec 

:) Convorbiri literare, III, No. 6 din 15 Maiu 1869, 
p. 97, şi No, 7 din | Iunie 1869, p. 113. 

E. Lovixescr. — Constantin Negruzzi, 11
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În afară de aceste lucrări ce se pot 
dată, mai însemnăm următoarele lu- 
crări inedite, cărora nu le putem 
hotărî o dată. Ele se găsesc în co- 
lecţia de manuscrise ale Academiei: 

Manuscrisul cu No. 423 a fost dă- 
ruit Academiei de d. lacob Negruzzi 
în Octomvrie 1893. EI se compune «lin 
şapte caete rămase dela Costache 
Negruzzi. în care se află mai multe 
lucrări, din care două sunt poate ale 
scriitorului: 

1. Comodia lui Scapen (caetul 1). sau 
cum se spune pe foaia interioară: ['i- 
cleșugurile lui Scapen (p. 1—62.) Seri- 
sul nu pare a fi al lui Negruzzi: nu 
putem. deci. şti dacă traducerea a fost 
făcută de dânsul. 

2. Tuturor celor ce doresc o Nanină, 
o închină tălmăcitorul. Comedie în 
3 acte, «lin care lipseşte numai înce- 
putul actului al treilea. (p. 635-110). 

Scrisul e cu siguranţă al lui Ne- 
gruzzi, ca si traducerea. | 

„Manuscrisul 670. în formă de con- 
dică foarte îngustă care fusese odi-
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nivară în posesia lui («. Asachi, cu- 
prinde următoarele lucrări ale lui 
Negnuzzi (pe lângă altele: 

1. Comodia lui Democrit (p. 22—32), 
traducerea în versuri a unui singur 
act din cunoscută piesă a lui Regnard. 

Controlată de aproape cu tradu- 
cerea lui Daniel Scavinschi, pe care 
a publicat-o în urmă Negruzzi, le gă- 
sim identice afară de cele dintâi 
10—20 de versuri, care se deosebesc 
forte puţin. 

Scrisul e în parte al lui Negruzzi, 
în parte al unei mâini străine, oricum 
nu a lui Scavinschi, după cum iese 
din confruntarea cu autografele aces- 
tuia. Nu stim de avem a face cu o 
încercare de traducere alui Negruzzi, 
sau, ceia ceia ce e mai sigur. cu vre-o 
copie cu oarecare prefaceri după tra- 
ducerea lui Scavinschi. 

2. Întâia noapte a lui Jung (p. 41-42), 
nesfârșită. | 

3. Descrierea Alilanului. 1526 Mast. 
(p. 42—64) o traducere în proză (scrisă 
chiar de mâna lui Negruzzi) după un 

autor pe care nu-l cinoaștem. Poves- 
tireu e însă repede întreruptă. - 

4. O altă povestire, fără alt titlu 

decât: «Partea întâi», aproape în în- 
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tregime de mâna lui. Negruzzi (p. 
66—88), ce pare tradusă după un autor 
englez, poate după Walter Scott. Ne- 
sfârşită și aceasta. 

5. Trei epigrame pe cate le am pu- 
blicat în Conworbiri literare 1), dar a 
căror autenticitate nu e sigură. 

sz 

Manuscrisul 474 cuprinde o poves- 
tire de 56 foi, intitulată: Țelestina, 
desigur o traducere din franțuzește. 
Scrisul e de mâna lui Negruzzi. li 
lipseşte însă sfârşitul. 

x 

Manuscrisul No. 2662, venit la Aca- 
demie din biblioteca Muzeului de An- 
ichităţi, e un caet de 133 pagini, ce 
cuprinde o povestire intitulată Zelmis 
şi Elviria. Manuscrisul e iscălit de 
Negruzzi. 
Cum traducerea acestui roman al 

d-nei Cottin e trecută de C. Negruzzi 
ca existând în biblioteca tatălui său, 
nu o putem atribui lui Constantin. 

1) Convorbiri literare, -Xiartie 1911.
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Mai adăugăm pentru încheiere şi pa- 
tru fabule, aflătoare în foi volante la 
d. lacob Negruzzi, şi pe care le-am pu- 
blicat în Convorbiri Hterare, şi anume : 

Î. Cucoşu şi puica după Grecourt 
„Ursu şi oaspeţii săi după Pessellier. pe, 

3. Potârnichea şi rândunica după D'Erbieny. 
„Lupu şi mielu după La Fontaine.. >

 
$ 

Pe lângă aceste fabule menţionăm 
şi: Epitaful Vormeului Alexandru Di . 
mitrie Shird=a din ms. 21 al Acad. 
Române, cu însemnarea: «Acest epitat 
s'u făcut de dumnealui Vornicul Cos- 
take Negruzzi la 1848 Iulie.» 

Sa publicat și acesta tot în Con- 
vorbit. ) - 

Pentru a întregi această bibliografie 
a operilor lui Negruzzi, ne rămâne 
acum să înşirăm ediţiile mai însem- 
nate .—— toate fragmentare, — ce au 
apărut din Negruzzi după moartea 
scriitorului. Avem: | 
"Scrierile lui Costache Negruzzi, «50- 
e 1872. 75, ediţie în trei volume: 

Păcatele tinereţelor, pp. 350, cu: Amintiri de ju- 
ueţi. Fragmente istorice şi Negru pe alb : Ser isori 
la un prieten. 

. DB Lovinescu, Câteva poezii imedite ale lui Costache 

Negruzzi, în Convorbiri literare, XV, Martie 1911.
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Volumul are în frunte cunoscută introducere a lui 
V. Alecsandri. „o 

2. Poezii, pp. 311, cuprinzând şi traducerile din Th. 
"Moore (numai $ melodii),: Victor Hugo. şi Cantemir. 

3. Teatru, pp. 501, cuprinzând: Cârlani; Muza din 
Burdujeni ; Scene din actul III din Les Femmes sa- 
vantes , Treizeci ani sau Viaţa unui jucător de 
cărți: Maria Tudor; Angelo tiranul Padovei. 

C. Negruzzi: Opere complete, ed. «Mi- 
nerva», 1905, prin îngrijirea d-lui II. 
Chendi şi a d-rei E. Carcalechi. 

1. Proză, pp. 313, cu un bogat adaos de scrisuri şi 
articole risipite prin ziarele timpului despre care am 
făcut menţiune la fiecare în parte şi la rândul său. 
E deci de prisos de a mai enumeră aci partea nouă 
a acestei ediţii. 

2. Poezii, pp. 288, având câteva bucăţi noi. pe care 
le-am însemnat la timp. 

3. Teatru, pp. 301. E o reproducere a ediţiei Socec. 

Această ediţie e cea mai seriousă 
din câte sa publicat până acum. Deşi 
lipsită de aparatul critic, e făcută 
după izvoare, şie plină de notițe bi- 
bliografice şi literare destul de cons- 
tiincioase. Ea e deci o contribuţie 
prețioasă pentru viitoarea ediţie cri- 
tică a lui Negruzzi. Din nenorocire 
însă al treilea volum de teatru. ne- 
fiind îngrijit de cei doi editori. nu 
ne aduce nimic nou,
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Numai din interes bibliografic ne 
rămâne să înşirăm și celelalte ediţii 
mai mărunte, simple reproduceri frag- 
mentare, fără nici o valoare, făcută 
în scop mai mult comercial: 

I. C. Negruzzi, Poezii și Teatru, Bucureşti, C. Sfe- 
tea, 1908, pp. 207, cuo mică introducere de C. Săndu- 
lescu. Cuprinde numai poeziile originale, iar din teatru 
numai : Cârlanii. Muza din Burdujeni şi Carantina. 

II. C. Negruzzi. Păcatele Tinereţelor: Amintiri 
din  junețe, Fragmente istorice. ed. «Socec». 1908, 
pp. 166. | 

III. C. Negruzzi. Poezii (cu o notiţă de P. V. Ha- 
neş), el. «Alcalay» 1908, pp. 96. In frunte se pune în- 
troducerea lui V. Alecsandri. 

Idem. Proză, ed. «Alcalay»>, 1908, pp. 136. 
Idem. Scrisori, ed. «Alealav», 1908, pp. 190. 
IV. C. Negruzzi. /raduceri în proză, ed. «Mi- 

nerva», (cea 'mică) 1908, pp. 127, cu o introducere de 
II. Chendi. 

Cuprinde: Vergiss-meiu nicht. Sâmbăta morţilor. 
Câsjaliul, Impresii de călătorie, Călătoria Arâbului. 

Se deosebeşte de celelalte prin faptul că aceste bu- 
căţi nu se află cuprinse in celelalte ediţii ale scrii- 
torului... 

Din această scurtă înșirare se în- 
țelege că adevărata ediţie critică şi 
completă a lui Costache Negruzzi e 
încă «le asteptat *). 

1) Adăugăm în această nutiţă lista articolelor mai de 

seamă ce sau scris asupra lui 0. Negruzzi, în afară de 

cele citate prea dex în această lucrare: 

Alina (Carpaților. (Ianuarie 1878), publică o biogratie anonimă 

scrisă însă, probabil, de d. Alexe, repnblicată apoi în Convorbiri 

literare. 1 Tulie 1886, t, XX, p. 31.
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Este o datorie a Academiei Ro- 
mâne ca să ne dea această ediţie. 

ed. 11] «Socec», 1899, mai ales-p. 236-241. . 
G. Boonas Durci. Două capitale dintr'o biografie a lui Coustan- 

tin Negruzzi în «Convorbiri literare», 1 Decemvrie 1901, t. XAXV, 
p. 865. _ 

V. Gu. Boncovax. Elementul pedagogic şi psichologie în scriitorii 
îutemeietori ai literatuvii române, I. Constantin Negruzti în Con- 
zorbiri literare, 1 Sept. 189, t. XXVII, p. SU. 

Anxox Dessusranv. Istoria limbii şi literaturii române, eu. îl. Fași 
1894, p. 290, 304—5, 315, 320, 322, 330. 

O. Drxsusraxi, Curs de literatură română, | (stenogratiat, 1900—1) 
240.—27, ÎN - 

N. Lon. Ist, literaturii româneşti în veacul al XIX-lea, v.1 p. 
231 și următoarele; v. II, p. 63; v. III, p. 205 şi următoarele. 

„“Î Lăzănrer, Ist. literatură română în usul tinerimii studioase, 
Sibiu. W. Kratft 1884, p. 145. 

I. Năveapr. Jstoriea limbei.şi literaturei române, Iaşi. 1886, p. 465. 
Vase Gy. Popv, Corespect asupra literatuvei române şi litera- 

ilor ei dela început şi până astiizi în ordine cronologiei. Buc. 'tip. 
Alexandru A. Grecescu, 1875, p. 188. 

D. N. Racoviră. Constantin Negruzzi. conferința ţinută la, Craiova 
în ziua de 1 Martie 1886 în Convorbiri literare. 1 Lulie 1886. t. XA. 
p. 289. 

D. W. Rrvow. Geschichte des Rumâinischen Sehriftiumus Vis ur 
Gengeniart, — Wernigerode. 189, pp. 59, 90, 103, 115, 121, 158, 

C. SăxvuLescu, Constantin Negruzzi. în Literatură şi arta română, 
1908, pp. 111, 237, 305, 

T. D. Srenasși. Constantin Negruzzi, în «Revista nGua»: Decem- 
„Yrie 1890... . 

A. D. Xexoeor.. 0 corespondenţă literară între I. Eliade si C. Xe- 
gruzzi, în Convorbiri literare, vol. VI, Augusr 182, 

p.
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1. ATITUDINEA LUI POLITICĂ 

În obâvsia lui, trebuie să căutănr | 
dezlegarea alcătuirii sufleteşti a pro-- 
zatorului nostru. Costache Negruzzi 
ne vine din clasa mijlocie a bocrimii, 
care a fost pătura de resistenţă a 
țării noastre în vremile de grea cum-- 
pănă. incetul pe încetul el se ridică 

"apoi, nu prin întâmplările soartei, nu 
prin favoarea unui domu, ci prin 
vrednicie, prin merite, prin cinste, 
prin felul lui de a privi viaţa ca ceva 
serios, de a'i primi toate îndatoririle 
fără murmurare, de a le înfruntă, fără 
să le caute însă, prin iubirea lui de 
pământ, de neam, de patrie, de rân- 
duială, care au făcut dintrânsul nu 
numai un îndrumător cultural, ci şi 
un cetăţean folositor, luminat şi îna- 
intat în vederi, pentru vremea lui, de 
sigur, «ar totuși devotat formei. de-
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stat pe care a apucat-o, şi pe care a 
slujit-o fără remușşcare. şi fără do- 
rinţa de a o răsturnă printr'o revo- 
luţie... 

Costache Negruzzi eră aşa dar un 
temperament mâjlociu, cumpătat, cre- 
dincios păturei din care ieşise, un 
bărbat menit a fi funcţionar, adică în 
slujba unei ierarhii, a unei ordine 
stabilite, ce nu-i ridică desigur pu- 
tinţa de a vedeă multe nedreptăţi, de 
a le biciui prin întorsătura isteaţă a 
penei lui, de a păreă chiar uneori un 
nemulțumit, dar fără a se răsvrăti 
împotriva lor, pe faţă, cu hotărâre, 
rupând cu trecutul, şi tăind o pârtie 
nouă... El se mulţumiă a merge pe 
calea de mijloc, pe calea bunului simţ: 
ce nu e atât de largă pe cât sar 
crede, dar e sigură, fără urcuşuri, şi 
fără povârnișuri, de.unde poţi privi 
şi în. dreapta şi în stânga, şi pe cei 
ce se grăbesc, pe veșnicii sbuciumaţi 
de năzuința unor vremi nouă, ca și 
pe cei ce se încăpăţinează a sta pe 
loc, ori pentru a-şi da iluzia mişcării. 
fac "n pas îndărăt. Negruzzi nu eră 
“dintre aceştia: în el nu clocotiă do- 
rința neînvinsă a unei stări nouă, 
după cum clocotiă în sufletul prie-
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tenului său, Mihail HKogălniceanu,. 
acest mare văslaş al bărcii neamului 
nostru, spre porturile îndepărtate ale. 
viitorului; pe dinaintea ochilor lui 
nu flutură flamura pururi destinsă 
a unei alcătuiri ideale, a unei patrii, 
nu numai desrobită, ci liberă cu oa-: 
meni noi şi legi nouă. Dar dacă Ne-: 
oruzzi nu eră alcătuit pentru a fi un 

îndrumător politic îndrăzneţ, un cap: 
al mișcărei sociale, al revoluţiei din 
48, sau chiar al Unirei, el nu eră nici 
un reacționar ruginit, un feudal în-: 
chis în prerogativele castei lui. care 
nu numai că nu se uită înainte, ci 
își întoarce privirile îndărăt, rămâ- 
nând în contemplarea mută a stră- 
moşilor... 

Est inter Tunain quiddam socerumque Vitelli 

ziceă Horaţiu, şi între revoluţie şi 
reacţie mai e un drum de mijloc; 
pe care la luat Costache Negruzzi, 
mai întâiu prin îndemnurile ascunse, 
nelămurite ale rasei, ale boernaşilor 
cuminţi ce stăteau î în urma lui, cum- 
pătaţi, realişti, de bun simţ, Fără aripi 
dar care. când fac un pas, îl fac mă- 
surat, îndesat şi sigur, iar mai pe 
urmă, stăruind în acest drum mijlo-



114 E. LOVINESCU 

«iu —juste milieu-—cum se zicea chiar 
de pe atunci, — în chip statornic, la 
lumina unor principii. care. dacă nu 
alcătuesc o filozofie politică. încheagă 
un fel lămurit de a vedea problemele 
sociale și culturale. | 

Astăzi noi Pam numi pe Negruzzi 
un conservator, fără a da totuşi aces- 
tui cuvânt vre un înțeles de reacţio- 
na; pe vremea lui el treceă drept un 
liberal. Cuvintele nu au alt înţeles de 
cât acel pe care le dăm noi; noţiu- 
nea lor se pierile încetul pe încetul, 

-se preface: ele evoluează odată cu 
mersul vremei. Ceiace se nwmniă odi- 
nioară liberal, noi numim conservator, 
şi ceeace numim astăzi radical se va 
numi mâine liberal. Drepturile pe 
care le are un liberal, fiind odată do- 
bândite, nu-i mai rămâne liberalului 
decât să se silească a le păstră ; iată-l 
«leci ajuns conservator. 

Se cuvine acum să cercetăm acest 
temperament cumpătat al lui Ne- 
gruzzi, înclinat în totdeauna spre 
moderație. spre incheierile mijlocii şi 
împăciuitoare. să-l studiem în toate 
înfățişările în care a avut prile- 
„jul să se vădească, în viața publică.
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în. politică, în literatură, în activi- 
tatea culturală, în școală, în proble- 
mele sociale asupra cărora a avuta, 
se opri vre-odată. din întâmplare.. 
Din toate aceste manifestări vom ve- 
deă un boer=nu însă boer marezcum- 
pătat, iubitor de ţară, iubitor de cul- 
tură naţională, admirator al trecu- 
tului, al strămoşilor cuminţi, doritor 
de progres, dâr de progres încet, te- 
meinic, nemulțumit de prejudecățile, 
de nedreptăţile timpului, dar ştiind 
a se împacă și cu dânsele, nefăcând 
nimic pentru a le nimici prin violenţă 
și agitaţie, dar, când alţii au înfăp- 
tuit o nouă stare de lucruri, ştiind 
iarăşi a fi la înălțimea ei, el, care nu 
contribuise la dânsa decât prin seri- 
sul lui măsurat, elegant şi nu şi prin 
faptă. Om liniştit, funcţionar din a- 
dâncul sufletului, iubitor de scoală, 
deşi îi găsiă şi oarecare primejdii, 
iubitor “dle țărani nu însă pentru a'i 
măguli, şi, mai presus de toate, repre- 
zentant tipic al boerimei mijlocii.— 
acesta a fost Costache Negruzzi. Ca 
dânsul vor mai fi fost şi alţi multi 

„contemporani. dar firea i-a pus în 
suflet numai lui scânteia divină a ta-
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lentului literar. Aceasta e toată deo- 
sebirea. — Mare deosebire! 

- Să cercetăm acum rând pe rând 
toate formele de vădire ale acestui- 
temperament cumpătat, sobru şi a- 
ristocratic. 

Iată-l pe Costache Negruzzi în viaţa 
publică... | 

Incepe ca funcționar, ca diac. dela 
treapta ierarhică cea mai de jos, în 
1826. Sub ocupaţia rusească, el e că-. 
minar. Cu Regulamentul organic, Ne- 
gruzzi se împacă ; lăsând la o parte 
tendinţele de zugrumare a năzuinţe- 
lor naţionale, sub formă politică sau 
culturală, Regulamentul e de sigur 
un început serios de îndreptare eco- 
nomică și administrativă ce pune ca- 
păt anarhiei fanariote şi care nu pu-. 
teă să nu placă unui conservator 
luminat. 

Și, în adevăr, ani mulţi după aceia, 
în 1845, Negruzzi scriă încă!): «Anul. 
1821, dărmând edificiul efemer lucrat 
de fanarioți. reînturnă Moldovei drep- 
turile şi privilegiile vechi. Poarta 
luminată asupra intereselor sale îi 

1) Scrisoarea 1. p. 308) XIX, Ochire retrospectivă. Ed. «Minerva»,.
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hărăzi apoi, în înţelegere cu Rusia, 
constituție — care deşi nedesăvărşită— 
începi a pregătă civilizația, a deşteptă,. 
naționalitatea, şi a vindecă durerile 
trecute. 

Nu ne vom cercă a arătă starea de 
aztăzi, şi dacă urmările au răspuns 
scopului ; dacă generalul IKiselev (omul 
acest scump în suwvenirea homânilor) 
fu ajutat şi urmat precum Sar fi cu- 
venit în frumoasa lui sole. Asta e 
treaba istoriei». 

Sub Mihail Sturza, Negruzzi intră 
în Adunarea obștească, tânăr încă de 
tot, înainte de a fi împlinit 30 de ani. 
Atitudinea lui politică faţă de guvern 
eră din cele mai ciudate, și sar păreă 
poate chiar de neînțeles. Când bine, 
când rău cu stăpânirea, dar mai mult 
bine. Negruzzi fu totuşi de două ori 
exilat: odată pentru articolul său 
« Pandalismul» (1838), în care se vă- 
deşte o sinceră iubire de ţară, pentru 
rămăşiţele sfinte ale gloriei străbune, 
sentimente pe care Negruzzi le-a avut 
în totdeauna şi le-a exprimat ori 
când fără primejdie. Exilarea lui la 

moşie, se datorește însă, după cum 

am văzut, mai mult unui joc îndoit 
al lui Sturza, care se puteă. scapă şi 

E. Lovisgscu, — Costiche Negruizi. 12
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de consulul rusesc, ajuns prea supă- 
rător cu cererile lui, şi putea înfrână 
şi zelul patriotic alunui scriitor. care 
de altmintrelea îi era simpatic. Altă- 
dată, Negruzzi fu surgunit după 6 
luni dela publicarea nevinovatei nu- 
„vele Toderică, în urma plângerii'cle- 
rului,. pe care Negruzzi l'a atacat în 
totdeauna, şi de sigur mai mult ca 
pretext pentru zugrumarea unei re- 
viste ce nu se bucură de încrederea 
ocârmuirei. incolo, îl vedem pe Ne- 
gruzzi, deputat, (liberal fireşte. dar 
funcţionar bine văzut, trecând prin 
ierarhiile boeriei timpului. şi împli- 
nind slujbe de încredere ca: prezident 
al lforiei orăşăneşti, ispravnie. di- 
rector al serviciului vistieriei, numit 
în felurite comisii. și întrebuințat 
chiar. după cum vom vedeă, dacă nu 
ca un factor de reacţie, cel puţin ca 
un element moderator, ca de pildă în 
chestia şcoalelor. 

Și iată că revoluţia din 1848 isbuc- 
ni. În vreme ce o mie de cetățeni 
se adună la 27 Martie la otelul Pe- 
tersburg. sub președenţia înflăcăra- 
tului Grigore Cuza; în vreme ce se 
înjshebă în 24 de ceasuri 6 «jalbe» 
cu 35 de «punturi» îndreptate mai
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ales împotriva ocârmuirii domnito- 
rului Mihai Sturza); în vreme ce atâţi 
boeri fură duşi peste graniță în că- 
ruţa. de poştă *); în vreme ce V. Alec- 
sandri seriă broşura sa «In numele 

_ Moldovei, a omenirii şi a lui Dumne- 
zeu» *), în vreme ce Mihail kogălni- 
ceanu seriă straşnicul lui rechizitoriu 
împotriva stărei actuale de lucruri; 
în vreme ce prietenii lui iscăleau 
« Proclamaţia partidului naţional din 
Moldova către Români *), Costache Ne- 
  

1) Gazeta de Transilvania, No. 30 din 12 Aprilie din 

1848, p. 123, Codrescu, Uricarul, x. p. 8. Petiţieae iscălită 
de Iorgu Sturza, C. Gheorghe Cantacuzino, Mădulari ai 

'Gomitetului. Pentru întocmai cu originalul, Gheorghe 

Sion, Dr. Vârnav. Aprobat-— pentru întocmai cu origi- - 

valul : M. Costachi. A. C. Mavrocordat, V. Alecsandri. 

2 Alecu Moruzi, Alecu Cuza, Nicu Catargiu, Vasile 

-Canta, Grigoriu Romalo, D. Filipescu (Alhaz) sunt expe- 

diaţi pe la Măcin, cf. ord. No. 1289. (Anul 184 în Prin- 

cipatele române, t. I. p. 181), apoi Manolachi Costachi . 

Epureanu, Ion Cuza, Sandu Miclescu, Zaharia Moldo- 

-vanu. tot prin Măcin. (ef. ordin 1325, idem, 1. p. 183); tot 

aşa Răducanu Roset, Lascar Roset, Mitică Roset (ibidem, 

IL. p. 216). Lista completă a celor trimişi peste graniţă 

-sau opriţi a întră în ţară, a se vedeă în Anul 1548 eic. 

TI, p. 504. Intre aceşti din urmă eră şi M. Kogălniceanu. 

3) Mai 1848, broş. în S-a pp. 20 (Anul 1848 în Princi- 

patele române, L. p. 44). E un puternic rechizitoriu îm- 

- potriva, lui M. Sturza şi a felului cum a procedat, acesta, 

“împotriva revoluţionarilor. - 

2) Sunt iseăliți printre scriitori: Costachi Negri, Vasile
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gruzzi, fire de artist mai nepăsătoare 
laademenirile vremilor, mai cuminte. 
credincios jurământului depus lui 
Vodă, nu se amestecă de loc în vâr- 
tejul ce apucase pe toţi, ci se «trase» 
la moşie, așteptând desfăşurarea în- 
tâmplărilor. , 

Această atitudine prudentă nu avea 
să scape nici contemporanilor şi fu 
infierată mai ales de ziarul Bucovina 
al Hurmuzăcheştilor. Acest ziar din 
Cernăuţi devenise tribuna tinerilor 
revoluționari '); în coloanele lui se 
publică istoricul amănunţit al eve- 
nimentelor din Martie 1848 2), în co- 
loanele lui se publică Cântecul "lui 
Sturza- Vodă *) : 

Mihaiu Vodă cel vestit 
La prădat şi la răpit 
Care a scurs ţara de bani 
Domnind cincisprezece ani 

Alecsandri, Iorgu Sion, Alecu Rusu, Neculai Lonescu,. 

D. P. V. Haneş crede că această proclamaţie a fost, serisă 
„de A. Russo, (ef. A. Russo, Scrieri, 1908, p. 324). 

1) Declaraţia, emigraţilor Moldoveni în Bucovina (8 No- 
emvrie 1848) e iscălită de C. Negri,. Alecsandri, P. 
Cazimir, 0. Cazimir, V. Canta, A. Cuza, G-. Sion, M. Ko- 
gălniceanu, — ce se aflau la Cernăuţi. 

2) Bucovina, No. 11. (Suplement) din 4 Mai 1849, No. 
12, No. 13, No. 14. De prisos să amintim că acest, ziar eră 
oprit în Moldova («Oprirea jurnalelor străine şi mai ales: 
a Austriei în Moldova, în Bucovina, No. 2, 1848 Get. 8) 

3) Bucovina, No. 19 din 17 Iunie 1849, p. 9%.
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In sfârşit e alungat 
De popor şi de 'mpărat 
lângă curtea cât o vrea 

Eu oiu râde şi oiu juca? 

Tot în coloanele ei începură îm- 
punsăturile şi împotriva lui Costache 
Negruzzi, întâi într'o cronicădin Herţa, 
10 Iunie 1), la care Negruzzi răspunse 
prin Albina ?). Bucovina nu-l cruţă 
printr'un nou răspuns al hedacţiei *, 
mai mult de vorbe zadarnice și apoi 
printr'o altă acuzaţie împotriva fpi- 
tropiei sale asupra scoalelor publice : 
«Muza D. Negruzzi, scrie autorul arti- 
colului, după cum seștie de mult amu- 
țise acum, căci, după un zbierat zbu- 
<iumător, căpătase ciolanul în gură 
şi împrejurările anilor 1848 pe lângă 
titlul de director al Visteriei, îl mai 
îmbrăcară ca remuneraţie, cu titlu 
de Epitrop al scoalelor publice *). 

Nu intrăm aci în amănuntele in- 
vinuirilor ce ise aduc și care ne par 
nedrepte. Negruzzi le respinge, de alt- 

1) Bucovina, No. 20 din Ii lunie 1949, p. 97. 

2 Albina, No. 52, din 3 Iulie 1849, p. 224, B de prisos 

să amintim ca Albina eră guvernamentală. 

5) Bucovina, No. 20 din 8 Iulie 1849, p. 106. 
+) Idem, No. 23 din 29 Iulie 1849, p. 128. Negruzzi răs- 

punde în Albina, Ne. 65 din 18 August 1849, p. 217. 
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minteri, în cbip spiritual. Ceia ce 
reținem, e faptul legăturilor guver- 
namentale ale scriitorului şi că toc- 
mai în 1848 el fu numit director la 
vistierie, făcând parte (în lipsa mi- 
nistrului de finanţe) şi în sfatul ad- 
ministrativ al ţării. 

Nu trebuie să uităm însă că, dacă 
Negruzzi nu a luat o parte activă în 
împrejurările tulbure ale anului 1848, 
e şi pentrucă nu aveă o fire de lup- 
tător, ci de artist. Tărziu după aceia 
în 18621) el nu găsiă să spună de re- 
voluţie decât că: «Intâmplările anu- 
lui 1848 au fost fatale literaturei ro- 
mâne. Politica predominând, litera- 
tura amuţi». 

Altădată, în articolul despre A. Do- 
nici, Negruzzi scriă: «Anul 1848, atât 
de priincios libertăţii popoarelor, a 
fost funest pentru litere. Toată lu- 
mea se aruncă în arena politică. Lira 
lui Lamartine se descordă și teles- 
copul lui Arago prinse ceaţă. 

Prea puţini din Români rămaseră 
credincioşi cultului Muzelor, şi între 
aceştia puţini nu trebue a uită pe: 
Donici». a 

1) Din Moldovu, 1862, p. 175.
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Cieia. ce văzu aşa dar mai mult Ne- 
eruzzi în 1848 fu părăginirea litera- 
turii, de care se întristă, în loc să se 
bucure de câștigul politic al acestui . 
an atât de însemnat în istoria nea- 
mului nostru. 

Sub noul regim, Negruzzi se a- 
daptă unor împrejurări pentru în- 
făptuirea cărora nu luptase. Grigore 
Ghica îl numi director al departa- 
mentului lucrărilor publice, apoi al 
finanţelor. 

La 1856 ştim că Negruzzi fu însăr- 
cinat de Căimăcămie cu delimitarea, 
Basarabiei cedate Moldovei în urma 
tratatului de Paris. Legăturile lui 
guvernamentale erau atât de puter- 
nice, încât îl vedem pe dată bănuit 
că ar face jocul lui Balş şi al Aus- 
triei. tragănând. această cedare peste 
50 Martie şi preparând spiritele din 
Basarabia împotriva Unirei. Am vă- 
zut cum Victor Place s'a făcut ecoul 
acestui svon ruşinos într”o depeşă că- 
tră contele Walewski?). 

In 1857 fiind însărcinat de Caima- 

1) Convorbiri literare, I, (1867.—68), p. 66, Ed. «Minerva», 

ÎI. p. 561. 

» 2) Acuzaţia e neîntemeiată. lormalităţile retrocedării 

se sfârsiră în. cele din urmă zile ale Imi Ianuarie 1857,
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camul Vogoride cuo nouădelimitare 
între Moldova şi Austria, Negruzzi 
fu din nou învinuit de Etosle du Da- 
nube că ar face pe placul lui Vogo- 
ride, cedând Austriei chiar „și valea 
Slănicului. | 

Nu putem luă de sigur aceste în- , 
vinuiri de ziar ca adevăruri neîndo- 
ioase, dar ca ele să se fi putut naşte, 
trebuie să recunoaştem că Negruzzi 
nu eră de partea luptătorilor, a ti- 
nerilor,a pregătitorilorUnirii. Nu eră 
nici împotriva ei fireşte, dar o aş- 
teptă fără s'o sprijine prea călduros. 

Negruzzi aveă chiar un fel de ne- 
încredere faţă de tineretul progre- 
sist, care se priviă, şi cu drept cuvânt, 
ca patrioți. Această stare de spirita 
scriitorului se vădeşte în deosebi în 
strofele, dedicate d-nei Smaranda 
Docan, în 1856, din care nu e rău să 
cităm câteva: 

Și eu am ajuns, doamnă, în astă tristă stare 
Nu pot saud nici vorba cea de patriotism 
Căci văd că el nu este decât o faimă mare. 
Iu vorbe, iar în fapte e chiar sariatanism. 

l)e aceea orice treabă de patrioţi cântată 
Uricât de bună fie, eu n'o pot suferi 
Când văd că de ei înşii e şi aplaudată 
Ș: când a lor ţintire eu n'o pot nimeri.
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Îmi iau dar îndrăzneală să vă trimit cu bine 
Pe Ştefan acel Mare şi pe Mihai cel Brav 
Acel ce pe Turci, Unguri, pe liftele străine 
A-i bate'n vremea veche aveau un rău nărav. 

La dumneata sunt sigur mai bine vor petrece 
Decât la mine, care cu totul i-am uitat, 
Căci de! patriotismul îmi pare-o duşă rece 
De când de-a lui b aşoave atât m'am desgustat! 

De aceea în tot acest răstimp de 
adevărată epopee o deasă tăcere se 
cerneîn jurul scriitorului nostru; po- 
litica lui e o politică -de abţinere, o 
politică de funcţionar ; nu face nimic 
nici pentru Unire, nici împotriva ei. 
Numele lui nu figurează în josul pe- 
tiţiei din 7 Fevruarie 1857. adresată 
Puterilor semnatare ale tratatului 
din Paris spre a cere ocrotirea nr- 
părtinirii alegerilor. și pe care o iscă- 
liseră de pildă Alecsandri. Kogăl- 
niceanu. Costache Negri şi Constantin 
Hurmuzachi; dar nu'l vom găsi nici 

“în josul petiţiei din 14/26 Aprile 1857) 
adresată Inaltei Porţi. împotriva Uni- 
rii. pe care o iscăliseră Panaiote 
Balş. Niculae Istrati şi chiar începă- 

1) «Minerva», IT, p. 85. 

2 Btoile- du Dunube. No. 22 din 5 Mantie 1857, p. 21. 

2 » » No. 35 din 14 Mai 1851.
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torulrenaşterii culturale din Moldova. 
bătsânul Gheorghe Asache. 

Costache Negruzzi nu candidă la 
alegerile falsificate din Iulie 1858, în 
care Asachi se alese ca antiunionist ; 
dar ca un semn al neîncrederii în 
care eră ţinut, tânărul ce fusese trimis 
în Obştească Adunare din 1837, acum 
după ce ajunsese atât de cunoscut, 
nul vedem printre aleşii din Septem- 
vrie 1858. când triumfară M. Kogăl- 
niceanu, Cuza. Costachi Negri. Petre 
Mavrogheni, Alecsandri, C Hurmu- 
zachi. Și această neîncredere eră în 
parte meritată. 

Infăptuiându-se Unirea. Negruzzi 
deveni funcţionarul noului domn 
Alexandru Cuza. Dar în alegerile din 
1560, cu tot sprijinul guvernamental. 

„nu reuși a se alege la Iaşi, unde îl 
învinse Cuciureanu; abia isbuti să 
fie trimes în Adunare de districtul. 
Ismailului. . | 

Aceasta e viaţa politică a seriito-— 
rului nostru: o viaţă foarte prudentă, 
fără primejdii, fără avânturi, cu oare care mici încercări de independenţă 
la început, repede înăbușite. şi din 
pricina temperamentului lui potolit,
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conservator. şi din pricina firii lui 
mai mult de artist decât de luptător... 
dar desigur şi din pricina greutăților: 
vieţii familiare, care îl sileau la mai 
multă cumpătare faţă de guvern, faţă 
de toate g guvei "nele. Aceste îndemnuri 
lau făcut să stea departe de mişcă-. 
rile generoase, a] căror suflet eră to- 
varăşul lui dela Dacia hterară, Mi-: 
hail Kogălniceanu, şi la care se alipi 
până si Vasile Alecsandri. un alt ar-: 
tit. Ne rămâne acum să arătăm ati-. 
tudinea conştient conservatoare a lui 
Negruzzi în deosebitele problemecul-. 
turale şi sociale, asupra cărora. avu 
a se opri prin scris sau fapte. 

1) Un articol «Amănunţimi asupra alegerilor» din 25 

Pevruarie 1860.în Tribuna română descrie pe larg lupta: 

între Negruzzi, Cuciureanu şi Sturdza, iar la Fapte diverse - 

tacelaş număr) vedem că prefectul fusese destituit în. 

ajunul alegerilor peniracă nu lucrase în de ajuns pentru: 

izbânda lui Negruzzi.



2. IDEILE LUI IN MATERIE SOCIALĂ. 
ŞI CULTURALĂ 

Se cercetăm în acest capitol ideile. 
lui Negruzzi asupra felului cum tre-. 

„buie înţeleasă cultura pentru a fi fo-. 
lositoare, pentru a nu ajunge primej- 
dioasă. Punând chestia aşă, înseamnă 
aproape a o dezlegă. A recunoaște: 
într'o anumită cultură un rău este a 
aveă o atitudine foarte cumpătată şi 
prudentă faţă de iluziile de care e: 
legat adesea progresul. In Costache 
Negruzzi întâlnim pe unul dintre cei 
dintâi ce se ridică împotriva răspân-- 
dirii civilizaţiei apusene numai în 
arătările ei zadarnice; în el găsim un 
premergător al unei întregi şcoli cri-. 
tice ce s'a luptat apoi cu atâta tărie 
împotriva semiculturii, a întroducerii 
multor înnoiri pripite, ce nu răspund
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-unor nevoi adevărate. Ltr'o scrisoare 

către I. Ionescu dela Brad Negruzzi 

pune problema acestei semicivilizaţii 

cum nu sar puteă pune nici astăzi 
mai limpede: 

«In adevăr, domnul meu, zice el. 
lăsând gluma la o parte, nu te miri 
-de această variabilitate a caracterului 
român? Nu dovedeşte ea o nestator- 
nicie înţelenită în firea lui: Bagă de 
seamă că costumul nostru naţional a 
rămas ca o tradiţie numai. Fanarioţii 
ne-au adus poalele lungi, hainele 
largi şi căciula monstruoasă; Ruşii 
în periodicile lor invazii, ne-au ras 
barbele, ne-au scurtat hainele şi ne-au 
lăsat şlafronul şi samuvarul; dela 
Nemţi am luat bocâncii şi pireaua de 
cartofle; dela Francezi cravată lată 
de un deget și bărbiţă ă la Henri IV 
S.C. 

Precum vezi, dela fiecare am hat 
câte ceva: atâta numai că mam luai 
ce eră mai bun. Ce ne pasă ! Ni se pare 

că prin asta intrăm busta în civilizaţie. 
„Şi apoi, fiindcă civilizaţia se întro- 
duce prin femei, începem a.aveă şi 
noi loretele noastre, fetele. de mar- 
mură și acele patentate de poliţie, ce
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ne silesc a altoi civilizaţia în aceea, 
— «lin norocire — mică parte din ju- 
ru-ne, care în locul modestiei ce ar 
prinde-o aşă de bine, au numai obrăz- 
nicia. neezperienţei şi aroganța ştiinţei 
superficiale. 
Incepem a aveă luxul. înainte mer- 

gătorul sărăciei pentru ţara noastră 
văduvă de fabrici şi ce este mai trist, 
e că această pecingene se lăţeşte în - 
chip spăimântător printre locuitorii 
săteni»). 
Vedem chiar din această scrisoare 

nemulțumirea lui Negruzzi impotriva 
mimetismului cultural, care stă nu- 
mai în însuşirea câtorva aparenţe 
neînsemnate ale civilizaţiei cu pier- 
derea, în schimb. a bunelor obiceiuri 
bătrâne. 

Și acum se mai ridică întrebarea, 
dacă pătrunderea culturii în masele 
populare, ce n'o pot mistui şi nu pot 
face din ea decât o armă primejdi- 
oasă, dacă răspândirea la sate a unor 
cunoştinţe fără fo.os practic, nu are 
neajunsuri, asupra cărora trebue să 
pregetâm: Intrebarea şi-a pus-o și 

1) In Tribuna Românii, No. 56 din 1859, Fd. «Minerva». 

ps 29.
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Negruzzi. şi, pentru a vedeă chipul 
cum a deslegat-o, să ne oprim asu- 
pra felului cum a lucrat el în chestia 
şcolară ce se ridicase atât de îngri- 
jorătoare în cei din urmă ani ai dom- 
„niei lui Mihai Sturza. 

Incă din Aprilie 1844, după cum 
știm, obşteasca adunare numise o co- 
misie, din care făcea parte şi Ne- 
gruzzi, pentru a cercetă pricina «ne- 
progresului» şcoalelor, iar după cât 
se pare și pentru a îngrădi învăţă- 
mântul naţional, în care Rusia vedeă, 
fireşte, o primejduire a puterii sale, 
după cum lise păreă şi unor boeri, 
speriaţi de ridicarea claselor de jos 
la, o cultură mai înaltă. Aceasta se 
bănuiește, cam pe departe bineînţe- 
les, și din cuvintele lui Asachi. di- 
rectorul Epitropiei, împotriva căreia 
se duceă lupta: «Câteva persoane. 
înrâuritoare, prin a lor poziţie. de- 
prinse a consideră dregătoriile adu- 
cătoare de câştig, ca clironomie pri- 
vilegiată a familiilor mari. erau de- 
parte de a încuviinţă un sistem de 
învățătură publică, care îndăinuiă 
tără deosebire cu toate acele CUNOŞ- 
tinți pe cei avuţi ca şi pe cei săraci
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şi de care aceşti din urmă deseori 
se foloseau mai mult; de aceia s'a și 
insuflat neîncrederea în ţintirea aces- 
tui sistem» )). 

Nu vom întră în amănuntele luptei 
ce se încinse între Comisia numită 
de Adunare 'şi Epitropia scoalelor ; 
vom rezumă. numai vederile acestei 
comisii. închegate în Paportul cătră 
obşteasca adunare din 1845 Martie 22, 
iscălit de Vornicii G. Balș, C. Sturza, 
A. Sturza, V. Beldiman și C. Negruzzi. 
Comisia se declară mai întâi împo- 
triva isgonirii limbii române ca or- 
gan al învăţământului, apoi vede pri- 
cina  neprogresului școalelor mai 
ales în: 

a) Nepăzirea unei statornice, bihe 
orânduite sisteme a învățăturilor ce 

ar trebui să se aşeze cu nestrămu- 

tare pe un timp cel puţin de 12 ani. 
b) Neimformarea  şcoalelor începă- 

toare mai înainte de înființarea cole- 
găului sau cel puţin îndată. după a lui 

statornicire. 

1) Eepoziţia stării învățăturilor publice în Moldova 

dela a lor restalornicire pânâ, la anul 1843 şi un pro- 

iect pentru a lor reformă. 

E. Lovixascu. — Costache Negruzzi. 13
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Critica scoalelor superioare ce nu 
răspund unei realităţi, neavând în- 
dărătul lor şcoli elementare bine în- 
chegate. se vede lămurit chiar din 
acest fiaport. : - 

Ideia că cultura înaltă nu e menită 
a fi bunul oricui şi că poporul de 
rând are a se îndreptă mai ales spre 
îndeletniciri practice, această ideie 
prin excelenţă conservatoare, aveă să 
fie tălmăcită cu limpezime în Pro- 
ectul pentru reorganizarea învăţătari- 
lor al aceleiasi comisii): 

„ «Dregătoriile publice n'ar puteă. fi 
încredințate decât la oameni cu oare- 
care stare, pe când cealaltă parte a 
cetățenilor se dedă la îndeletnicirile 
negoţuiui, a meșşteşugurilor şi a lu- 
crării pământului, de unde ar urmă 
că dacă am da totacea învăţătură trep- 
telor societăţii care se găsesc în îm- 
prejurări deosebite, ar îi tot aşă pre- 
cum de a supune la una și aceiaşi 
hrană vietăţi de soiuri deosebite». 

Epitropia însăşi se învoeşte cu a- 
ceste idei, încheind la crearea de 

1) Gazeta de Transilvania, No: 46 din 7 Iunie 11845, 
p. 182. Die i
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şcoli reale: «cari vor ţinti către lă- 
țirea cunoştinţei industriale. comer- 
ciale şi agricole». adică la întărirea 
învățământului elementar şi practic. 

In aceste vederi lucrase dealtmin- 
teri Negruzzi, în calitate de preşe- 
dinte al Eforiei vraşului laşi, când 
luase parte la întemeierea Şcoalei de 
meserii, de care se mai interesă încă 
în 1847, după cum se vede dintrun 
schimb de scrisori avut cu Prinţul 
G. Suţu”). 

Dar pentru a statornici şi mai mult 
punctul de vedere al lui Negruzzi, 
ar trebui să reproducem un discurs 
rostit în şedinţa din 18 Fevruarie 
1847, ee e deosebit de preţios și prin 
limpezimea. lui *). | 

O critică mai temeinică a şcoalelor 

noastre, şi chiar a culturii noastre 
nici nu se puteă; ea veniă de sigur 
din sincera convingere a unui om 

moderat, conservator, iubitor de carte 

românească, dar răspundeă, din ne- 

norocire, şi dorințelor ascunse ale 
  

1) Albina românească; No. 16 din 23 Fevruarie 1847. - 

V. A. Urechia, Istoria şcoalelor, IL. p. 329. 

" 2) Gazeta de Transilvania, No. 25 din 21 Martie 1847. 

Corespondenţa din Moldova e datată din 19 Fevruarie. 

Republicat de mine în Convorbiri literare, Aprilie 1911.
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reacţionarilor ce voiau să împiedice, 
să sugrume renaşterea culturală a 
neamului nostru. Numai în chipul 
acesta ne putem lămuri de ce radi- 
calii timpului îl invinuiau şi pe dânsul 
de intenţiii obscurantiste, prilejin- 
du-se astfel o polemică al cărei ecou 
se făcu mai ales Gazeta de Transil- 
vana !) şi avea să se facă apoi ziarul 
revoluţionarilor din Moldova, Buco- 
vina, al fraţilor Hurmuzache ). 
  

1) O corespondenţă asupra proectului nou, în Gazeta, 

No. 36 din 5 Mai 1847; acestui articol îi răspunde un 

anonim în No. 46 din 9 Iunie, luând cu vioiciune apă- 

rarea lui Negruzzi. O replică a corespondentului din No. 

36 e în No. 54 din 7? Iulie 1847 şi no. 55 din 10 Iulie 
1847, în care se arată grija ca nu cumva doritorii de re- 

tormă a învăţământului, voind să tae cangrena, să uu tae 

carnea sau să nu facă ca doctorul care voind să te vin- 

dice te ucide... 

Aceste atacuri displăcură lui Negruzzi, ceiace ne exp- 
plică oare cum bucuria: lui la dispariţia, vremelnică de 
altminteri, a Gazetei de Transilvania, pe caxe o exprimă 
în Scrisoarea către Al Hurmuzachi Gin Albina româ- 

nească, 1849, p. 22: «Socoteam, Domnul meu, că cu ră 
posarea Gazeiei de Transilvania, a căreia tărână fie 
uşoară ! am scăpat de flecăriile tuturor acestor strâmbi 
îndreptători de ţară, tuturor acestor Aristizi-mincinoşi, 
cari, necutezând a-şi spune numele şi a-şi scoate obrazul 
la lumină, ca să nu facă ruşine soarelui, varsă balele lor 
prin gazetă sub semne de planste şi zodii, (Articolele din 
Gazeta erau semnate cu semnul Săgetătorului). 

*) Bucovina, No. 19. 20 şi. 23 din 1849. În acest din
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Dar această atitudine. statornică şi 
sinceră a lui Negruzzi se poate ur- 
mări nu numai în activitatea lui po- 
litică ci şi în opera lui literară. 

lată de pildă schiţa Omul de fară !), 
în care povesteşte cu humor cum, 
fiind găzduit la un ţăran, acesta îi 
spuse: «Am trei băieţi şi am strâns 
şi câtevă părăluțe. Pre unul am să-l 
dau în şcoală la laşi ca să înveţe 
nemţeşte, franţuzeşte şi latineşte». 
După ce va sfârşi cartea, îl va face 
logofăt, câştigând Voeria spre a ajunge 
advocat. Pe al doilea are de gând să-l 
facă negustor, iar pe al treilea «I'oi 
dă pre lângă un boer să slujească, 
să se facă om, să-l scoată cirac». 

«Şi pe Aniţa —adaogi bătrâna — 
voind Dumnezeu, om da-o într'un 

„ pansion să înveţe a jucă şi a cântă 
în ghitară; şi unde s'o face o duducă 
cu capelă şi cu rochii mândre». 

E lesne de închipuit răspunsul lui 
Negruzzi. Intr'însul găsim, în linii 

armă număr e un articol «Epitropia D. C. Negruzzi la 

şcoalele publice 1949», în care Negruzzi e învinuit că a 

lucrat la nimicirea şcoalelor năţionale, sprijinind pe cele 

străine, — el, creatorul prozei noastre literare! 

5 Scrisă în 1849 şi publicată abiă în 1854, Săptămâna, 
p. 5i — 62, Ed. «Minerva», I. p. 229.
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uşoare, întreaga doctrină conserva- 
toare ce se ridică împotriva exodului 
satelor la oraşe, care duce la decla- 
sare sigură. | | 

— «Eu socot, moşule, că foarte rău 
aţi pus la cale şi să-ţi dau cuvântul. 
Zici că vrei pre feciorul cel mai mare 
să-l înveţi mai multe limbi și să-l 
faci logofăt sau advocat. Ştii ce-o să 
iasă din aceasta? Ai să osândeşti co-— 
pilul la o vecinică atârnare; să şază 
într'o odae cu pana în mână, unde 
o să tânjească ca o floare scoasă din 
locul ce-i prieă, şi de unde, după 
ce-și va petrece cea mai mare parte 
a vieţei, nefiind nici odată a lui ci 
tot a altora, o să iasă trecut si veş- 
ted, și mai sărac decât cum intrase. 
Să-l faci advocat! Meseria asta cere 
un talent şi o vrednicie deosebită; 
de unde ştii că copilul d-tale le va 
avea? Advocat rău s'ar puteă face. şi 
dacă va mai câștigă şi rele deprin- : 
deri, va veni în rele fapte; se va face 
un înşelător, un necinstit. un plas- 
tograf şi... va fi ruşinea părinţilor» 

Ai crede că citeşti o pagină din ro- 
manul Deracines al lui Maurice Bar- 
res, așă e de bine schiţată psihologia 
săteanului ajuns orășean, care nepre-
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gătit pentru o astfel de luptă, se ofi- 
leşte și se declasează repede. 
Tar mai pe urmă Negruzzi îşi re- 

zumă întrun sfat toată Dedagogia lui 
pentru folosinţa fiilor de săteni: 

— «lată ce. Să-i daţi la dascălul 
din sat-să-i. înveţe limba lor ca să 
poată citi cărţile cele bune care-i în- 
vaţă cum să cinstească pe Dumnezeu, 
pe. părinţi și pe_ mai marii lor, cani 
să-şi împlinească datoriile cătră câr- 
marire care îngriieşte pentru binele lor 
cum să se ferească de lene şi de beție; 
şi. prin urmare cum să.se facă buni 
gospodari. Atunci va. şti că pe "ogor 
cu. plugul sub mână și cu inima la . 
lucru, sunt siguri astăzi. pentru pâi- 
nea. de. mâine, fiindcă. ea va atârnă 
numai. dela munca lor! Se vor bu- 
cură de un aer curat și vor aveă grâ- 
ne, poame, lăpturi şi alte bogății ce le 
dă. bunul Dumnezeu». 

Iar cât despre: femei, pedagogia lui 

Negruzzi pare a fi ieșită din înţelep- 

ciunea lui Chrysale, nemuritorul pe- 
dagog ul lui Moliere. 

— «Aniţa d-tale, mătusă, în loc de 
franţuzeşte va învăţă oospodăria dela
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maică-sa. În loc de rochii cu falba- 
lale, va avea un peştiman curat şi o 
cămaşe de borângic cu altiţe cusute 
pe dânsa. Nu va purtă capele ci flori 
de câmp. Va ajută bărbatului său la 
muncă ; îşi va creşte copii şi va fi 
mamă bună, soţie bună şi fiică bună». 

Sunt de ajuns atâtea pilde pentru 
a ne lămuri atitudinea lui Costache 
Negruzzi în faţa problemei culturale. 
Creatorul prozei noastre literare, scri- 
itorul ce a lucrat atât pentru litera- 
tura, pentru cultura, pentru limba 
neamului nostru, n'a fost desigur un 
dușman al luminei, un vândut Rusiei, 
sau un reacţionar obscurantist, ci un 

» conservator sincer care credeă că sunt 
mai multe clase sociale, cu întipări- 
rea lor bine hotărîtă, că ascensiunile 
pripite. fără popasuri, sunt o primej- 
die, care nu credeă, de sigur, că cul- 
tura superioară e de prisos, dar do- 
ria să fie împrăştiată cu băgare de 
seamă lu capete ce sunt pregătite spre 
a Și-o însuşi ca să nu se urzească un 
proletariat intelectual (am putea zice) 
neîndeajuns de înnarmat pentru o . 
luptă cinstită. dar destul de înarmat 
pentru a-și fi dăunător şi lui şi altora,
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prin declasare. Fără a aveă o doctrină 
lămurită sistematic, Costache Ne- 
gruzzi e un conservator, conservato- 
rul tuturor timpurilor, conservatorul 
din zilele noastre chiar, ce e pentru 
răspândirea elementelor de cultură 
strict necesare. în mase cât mai largi. 
ce e pentru învăţământul tehnic, dar 
e împotriva învăţământului superior, 
idealist, a culturii pentru cultură, din 
care nu se pot înfruptă decât numai 
câțiva pregătiţi sufletește... 

Am atins în puţine cuvinte şi ati- 
tudinea lui Negruzzi faţă de problema 
țărănească. Se cuvine acum să adân- 
cim și mai mult această cercetare. 
Am văzut din Omul de țară credinţa 

scriitorului că săteanul trebue să ră- 
mână la sat; fiecare la locul său, acea- 
sta eră lozinca lui Negruzzi. «Iţi mul- 
tumim, domnule,scrie dânsul, că ne-ai 
deschis ochii, ziseră bătrânii. Dum- 
nezeu te-a adus ca să ne scapi de go- 
gomănia ce eră să fucem. Vedem acum 
că bine trăim noi la ţară; dear trăi 
şi copiii noștri cum am trăit noi! Vom 
face cum ne-ai sfătuit d-ta; le vom 
insuflă frica lui Dumnezeu şi dra- 
:gostea muncii»...
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Să nu se creadă însă, prin aceasta,, 
că Negruzzi nu iubiă pe ţărani. Din 
potrivă: îi iubiă foarte sincer, însă 
îi iubiă ca un boer ce se poartă cu 
dânșii părinteşte, dar căruia nu-i sca-. 
pă nici lipsurile. | 

Nu trebue să se uite de asemenea 
că marele nostru prozator a scris; 
aproape singur timp de un an (1853). 
revista pentru ţărani: «Săptămâna, 
foaie sătească», sprijinită, desigur, de 
guvernul liberal al lui Grigore Ghica, 
ceia ce nu-i ridică însă meritul. Şi 
în această revistă, câte poveţe bune,. 
câte îndemnuri la muncă, la cinste, 
la smerenie, la o purtare neprihănită,. 
la economie! , 

Pretutindeni, unde poate, adică în 
fiecare număr. dă poveţe de cuprins. 
moral, propăvădueşte dorul de mun-. 
că, iubirea de religie, respectul pen-. 
tru guvernul ocrotitor şi pentru dom-. 
nitor. păstrarea legăturilor sfinte de 
familie. | 

Alte ori. sub forma ficţiunii, Ne-. 
gruzzi povesteşte istorioare deîndemn 
moral, pe înţelesul ţăranilor ca în: 
Ficonomie şi hărnicie 1), . 

1) Ed. «Minerva», I, p. 855.
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Prin faptul că Negruzzi şi-a luat 
asupră-şi conducerea unei foi sătești, 
Şi -că, el, care plăsmuise pe Alezan-=- 
dru Lăpuşneanu. se mulțumiă acum 
să scrie în fiecare săptămână poveţe: 
sau povestiri pentru ţărani, că îi în-- 
deamnă să-și trimeată copiii la şcoală,. 
că se luptă pentru răspândirea lu-- 
minii la sate, vedem limpede că iu-. 
biă țărănimea şi că ţineă la ridica- 
rea ei morală, economică şi cultu-- 
rală. Dacă Siptămâna n'a apărut mai 
mult decât un an, aceasta n'a fost: 
din pricina lui. Dorinţa scriitorului 
fusese de a merge mai departe, dar; 
sprijinul de sus i-a lipsit. — Aceasta 
se vede din Fpilogul !). cu care în-- 
cheie cel din urmă număr al revistei.. 

Grija lui Negruzzi pentru ţărani 
este prin urmare neîndoioasă : el do-- 
riă un ţăran înstărit, luminat, în mar=- 
ginele nevoei, și mai ales harnic şi 
nu beţiv. Lenea şi beţia sunt cei doi 
dușmani ai ţăranilor, cu care Ne-: 
gruzzi s-a războit întotdeauna, fă-- 
când chiar pe unii să creadă că ar: 
fi un hulitor al ţărănimii. 

5) Ed. «Minerva», I, p. 363.
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Aceste idei de bun proprietar, ce 
-se poartă părinteşte şi patriarhal cu 
“ţăranii de pe moşia lui, umanitare de- 
sigur, dar care nu-l împedecau dela 
unele consideraţii aspre, le vom găsi 
„apoi şi cu mai multă limpezime în 
„cunoscutele lui scrisori adresate lui 
loan Ionescu dela Brad, din 1859, în 
urma călătoriilor făcute pe la sate 
cu prilejul recensământului statis- 
tie). 

«Am zis o şi voi zice-o întotdeauna, 
scrie el în Scrisoarea III 2), aceea ce 
impilează pe locuitorul sătean, nu e 
abuzul parţial a suprefectului sau a 
„jandarmului, nu e nici boerescul, nici 
posesorul grec ; sunt două viţiuri ce 
au prins rădăcini în el: Lenea și beţia. 

Cu toată strigarea falșilor filan- 
tropi, observatorul nepărtinitor, ur- 
mărind pas cu pas pe sătean se încre- 
“dinţează că toate relele lui provin dela 
„aceste două viţiuri. "ăranul şi cel 
mai ticălos, își mântue toată treaba 
“câmpului și a lui şi străină, toate an- 
:găriile, dela 1 Aprilie până la 1 Oc- 

1) Tribuna română, No. 36 âin 1859, 
2 EQ «Minerva». 1, p. 300, |
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tomvrie. Ce face el celelalte şase luni: 
ale anului ? Gândeşti poate că cărău- 
șește ca să-şi câştige cu ce să-şi plă-- 
tească birul? Dar birul, domnul meu,- 
îl plăteşte femeia lui cu zece păsări 
care duce la târg. Gândeșşti poate că 
își curăţă fânaţul de mărăcini, sau 
îşi gunoieşte ogorul, ca să îmbună-. 
tăţească pământul, sau altceva ? Ni-- 
cidecum. Gunoiul zace în mari mâgle 
la nasul lui. 
Cum are o vacă dinaintea uşei, câ-. 

teva care de păpușoi și o slănină în 
pod, de Duminică până Sâmbătă, bea 
în crâșmă, sau doarme pe cuptora-. 
casă. Când îl deşteaptă din somnul 
beţiei boii care rag de foame la uşa 
lui, abiă se scoală de se duce şovă-.: 
ind până la ocol, ca să ledee o sar- 
cină de nutreţ, sau să rupă un braţ 
de vreascuri din gardul” ogrăzii ce: 
Va mrejit primăvara, ca să inteţească 
focul din vatră; apoi..., dar ce să mai 
lungesc acest trist tablou ! Ajunge că 
jumătate de an săteanul nu face ni-- 
mic, sau cel puţin nimic bun. Petrece 
ea marmota în vizuine. 

Vezi, deci, domnul meu, că la asta. 
nu e de vină nici subpretectul, nici 
beilicul, nici grozavul' boieresc, nici:
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“jandarmul, ba nici posesorul grec. 

“Cauza este /enea, cauza este beţia ». 

Nici nu se putea un tablou mai 

“puternic de viţiile din pricina cărora 

-tânjesc ţăranii noştri. 
Aceste învinuiri nu puteau rămâne 

fără răspuns ; şi vremurile acelea își 
aveau poporaniștii lor. | 
"Cel dintâiu răspunse [. Fătu, ară- 

tând că țăranii din satul Negreşti au 

fost siliţi să facă o iezătură pe mMo- 
sia unui boer, sub cuvânt că e de fo- 

los obştesc 1). 
Răspunsul unui om de o altă greu- 

tate avea! să vină dela respectatul 
poer Grigore Cuza în Contră scri 
soare *), din care vom reproduce unele 
crâmpeie. 

Cuza arată că beţia şi lenea nu sunt 
pricini, ci efecte: «iar adevăratele 
cauze, zice el, cari au produs aseme- 
nea, triste efecte, sunt apăsările de 
tot felul atât din partea guvernului, 
care numai dela dânșii a cerut şia 
luat ; precum şi din partea proprie- 
tarului şi a posesorilor cari tot dela 

1) Tribuna românii, No. 39 din 29 Septemvrie 1859. 
2) Idem, No. 40 din 2 Octomvrie 1839.
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“dânșii au cerut şi au luat fiecare cât 
a vrut sia socotit». 

Dacă ţăranul e imoral şi beţiv e 
pentrucă nu-€e liber. , 

lenea o explică bătrânul Cuza pr în | 
faptul că ţărânul nu are pământ al lui. 

lar la urmă încheie că, chiar dacă 
Negruzzi ar aveă dreptate, nu trebue 
so spună pentru a nu ne scobori în 
ochii Europei de a cărei sprijin avem 
nevoe. 

Costache Negruzzi nu se lăsă sub 
:greaua învinuire de a-şi fi defăimat 
țara, arătând între altele că el apă- 
rase doar pe țărani, când spusese că 
ei nu cunosc «vagabondajul, calici- 
tul, potlogăritul Şi crimele capitale 1)» 
Şi. adăugând apoi, nu fără o subţire 
ironie: «Mă resignez dar. și, plecând 
capul dinaintea vespectabilei autori- 
tăţi a venerabilului boier, D. Grigori 
Cuza, care zice că beţia vine din dis- 
peraţie și lenea din impilare, voi crede 

  

D Tribuna română, No. 40, din 1859, Ed. «Minerva» 
p. 306. 

Asupra faptului că la ţară nu e calicitul, a se vedea 

'şi alte locuri din Negruzzi. De pildă în Copii sărmani 
şi Bătrâni neputincioşi din Săptămâna, ed. «Minerva», 

IT, p. 391.
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de acum înainte că toţi beţivii sunt 
disperaţi şi toţi leneşii impilați». 

Ideile lui asupra problemei ţără- 
neşti, şi asupra reformelor agrare ce 
se cereau din toate părţile, Negruzzi 
avu prilejul să *şi le lămurească din 
nou printr'un articol în Zimbrul !), 
afirmând. punctul lui de vedere con- 
servator şi credinţa în sfinţenia pro- 
prietăţii, împotriva ideilor nouă ale 
lui Proudhon ce'şi făceau atunci loc: 

«De câtăva vreme n'auzim vorbin- 
du-se decât de reforme. N'auzim-stri- 

„ gându-se decât: «Emanciparea ţăra-: 
nului, desființarea boerescului, îm- 
părțirea proprietăţilor ş. ce. 1. La pro- 
pricte est un vol. 

«Frumoase cuvinte! Atâta numai 
că nu sunt logice». 

Şi apoi: 
«Ziceţi că voiţi să emancipaţi pe 

țăran. Dar oare ţăranul nu e slobod? 
El este volnic a se strămută unde 
va voi, fără paguba sa (Art. 124 al 
Regulamentului)». 
__Negruzzi rămase încă credincios 
hegulamentului organic, în vederile 

2) Zimbrul pe 1855, p. 282. Bd. «Minerva», I. p. 364.
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conservatoare ale căruia totdeauna 
intrase. lar despre boieresc, eladaugă: 

«Vreţi să desfiinţaţi boierescul? Dar 
după ce sa ridicat dijma, care sin- 
gură mai eră o umbră de vasalitate, 
ce este boierescul decât o învoială, 
între proprietar şi muncitor 2» 

Dar împotrivirea sa mai energică | 
şi-o îndreptă Negruzzi în contra ideei | 
că proprietatea ar fi o tâlhărie, amin] 
tind cuvintele lui 'Thiers că proprie-| 
tatea. e ceva statornic şi că din exer-. 
ciţiul facultăţilor omului se naşte o - 
a doua proprietate, ce are numea drept 
obârşie. 
«in aceste vedem că dacă un stă- 

pân de moșie -are o bucată de pă- 
mânt, de asemenea și ţăranul are şi 
el o proprietate. munca sa. 

Dacă ţăranul are trebuinţă de pă- 
mânt, nu mai puţin stăpânul de ino- 
şie are trebuinţă de muncă. Tranzac- 
ţia e lesne. Proprietarul, dând pă- 
mânt, va primi munca, şi ţăranul, 
dând muncea, va primi pământ. 

Acest princip statornicindu-se, ni- 
menea nu sar puteă socoti asuprit. 
Boerescul care sună atât de rău la 
auz, sar preface în învoiala reciprocă 

E. Lovrxtacu, — Costache Negruzzi. , 14
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şi proprietatea ar fi în adevăr nejig- 
nită şi întemeiată pe baze statornice». 

Am puteă să ne oprim aci cu pri- 
vire la atitudinea lui Negruzzi în 
problema sătească. Obiectivitatea sti- 
inţifică ne silește totuşi a aminti «Un 
proect dat de D. C. N» în chestia 
agrară, publicat în /oaia de agricul- 
tură practică a lui lon lonescu dela, 
Brad!) şi care, deşi nu răspunde idei- 
lor de mai înainte ale lui C. Negruzzi, 
pare totuși a fi al lui. Scriitorul, care 
în 1855 Juptă pentru inviolabilitatea 
proprietăţei, este acuma în 1859, sub 
năvala evenimentelor, pentru răscum- 
părarea moșiilor dela boeri spre a 
fi date ţăranilor... ceiace înseamnă 
un mare drum străbătut în direcţia 
ideilor liberale. Abia câte-va măsuri 
luate din Regulamentul organic şi ve- 
chea lui dragoste de școală şi bise- 
rică la sat par a aminti pe Negruzzi 
de altădată.2). 

1 No. 6 din Iunie 1859, p. 92. 
*) Am reprodus acest proect în Conw. Hit... Aprilie ll.



3. IDEILE LUI ÎN MATERIE 
DE LIMBĂ 

In acest capitol vom urmări ideile 
lui Negruzzi asupra limbei răzleţite, 
fie în cunoscuta lui corespondenţă 
cu liliade, fie cu alte prilejuri. ce nu 
lipsiau într'un timp în care problema 
limbii ispitiă pe toţi scriitorii. Aceste. 
idei nu sunt sistematice și se în- 
“dveaptă maimultasupra amănuntelor. 

Din cea dintâi scrisoare către E- 
liade (Muzeul Naţional, 1836, p. 141), 
îl felicită pe acesta de a fi isgonit 
din limbă «oesiile» și pe ot, i, zi, îp- 
silon și  ftita». | . 

«Noi, scrie el, suntem puţini care 
urmăm, d-tale şi cu.câtă nevoe abia 
am îintirit pe ot, zi, ipsilon, iar pe ftita 
Şi i ne-am clesnădăjduit că-l vom pu- 
tei, scoate». Mai departe, îl învinueşte 
de a nu fi suprimat şi pe în «această 
literă amfibie, care în alfabetul vechi 
eră neglasnică, iar la scris, şi citit glas-
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nică... Eu, din partea mea, lam ur- 
gisit şi nu-l voi mai întrebuinţă.!). 

Interesanta scrisoare a lui Negruzzi 
se pierde în amănunte de cuvinte. El 

"e pentru grafia <gios, gioc, giudicător, 
agiutor», cu jivete, aducând ca pildă și 
italieneștele giu, gioco, giudice etc., pe 
când pe j, «gea», Negruzzi nu-l ad- 
mite decât pentru cuvintele ce se trag - 
din slavonă: jale, jăratec, cojoc... Ve- 

„dem aşa dar pe Negruzzi invocând 
pilda limbei italiane în potriva lui 

„ Kliad (9), De fapt, el eră credincios 

"între I. Eliade şi C. Ne 

pronunțării moldoveneşti: gios, etc. 
Tot credincios graiului moldove- 

nesc_ rămâne scriitorul nostru, când 
sustine împotriva lui Eliade ortogra- 
fiile: cîne, pîne. 

Dar. după cum odinioară invocase 
analogia limbei italiene pentru a 
apără o formă dialectală moldove- 
nească, Negruzzi învinovăţeşte mai | 
pe urmă pe liliade de italienizare.! 

1) «Minerva», Ed, 1, p. 275. Un studiu . asupra acestei cu- 
espondenţe, A. D. Xeno pol, 0 corespondență literară. 

gruzzi, Convorbiri literare din 
l August 1872.
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«Pentru ce vreţi, scrie dânsul, să ita- 
lieniţi pre Român a căruia limbă 
(precum d-ta însuţi zici) trebue să se 
arate în haine româneşti?» E] este 
aşa dar pentru sfenă şi nu pentru, 
șena, pentru Stipion și nu pentru Și- 
pion; e pentru gheneral, gheograjie 
şi nu pentru general, geografie, pentru 
obiect, proiect şi nu pentru object, pro- 
ject, pentru desfătător, năruire. șiroi, 
sfinţit și nu pentru delicios, ruina, 
torent. Sacru... E 

N'am puteă scoate nimic hotărît 
“lin această întâie scrisoare, decât doar 
că, cu toate argumentele pe care la 
nevoe Negruzzi le scoteă «din alte 
limbi, ceeace stăpâniă într'ânsul eră 
tot simţul realităţii unei limbi vii, 
pe care scriitorul o cunoştea mai bine, 
fiind graiul său moldovenesc. 

Eliade răspunse printr'o lungă seri- 
soare la fiecare din observaţiile lui 
Negruzzi : nu vom intră însă în cer- 
cetarea acestor. răspunsuri, uneori 
destul de şubrede, dar vom reproduce 
un pasaj de înţeles general. cu idei 

foarte drepte. şi frumoase, pe .care 

Eliade aveă să le calce cel dintâiu!). 

i) Muzeu National; No. 36 din 4 Noemvrie 1836, p. 143 
Reprodus în Conv. lit. XII (1 Dec. 1818), p. 301. |
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«... Pe lângă aceste, toată naţia are 
dialectele sale deosebite; dar limba 
literală este una la toţi învățații acelei 
naţii. Limba românească se cesparte 
şi ea în dialectele sale, însă limba bise- 
ricească este tot aceea şi la Români! 
și la Moldoveni și la Transilvăneni.! 

„. Și într'ânsa sunt scrise la toti 
aceştia cărţi de mare preţ. Singurul 
mijloc ca să ne unim la scris și să 
ne facem o limbă generală este să 
urmăm limbei cei bisericeşti şi pe 
tipii ei să facem şi limba filosofului. 
matematicului, politicului 

Noi n'avem să ne pilduim la ceeace 
se atinge de natura limbei nici dela 
francezi, nici dela italieni, ci să ur- 
măm după cum ne invită însăşi limba. 
«Pilda ne este de trebuinţă numai 

lea metod... Noi să facen după natura 
limbei noastre...» 

o... 

| 
Li 

Cuminţi cuvinte, dar repede uitate, 
și înlocuite prin cea mai ciudată. 
aventură linguistică. e i 

Această corespondenţă între doi 
bărbaţi de măsura lui Eliade Şi Ne- 
gruzzi, nu aveă să rămână fără ră- 
Sunet. Și, în adevăr, în 1838 putem. 
urmări o polemică a lui Negruzzi cu 
un oarecare N. M. prin Foaia pentr



” IDEILE LUI ÎN MATERIE DB LIMBĂ 215 

minte. a lui Bariț, fară înseranătate 
dealtminteri ").. 

Dar focul cel mare îl deschise filo- 
logul Săulescu printr'un lung studiu 
publicat în Alina din 1839 %), întitulat 
Observaţii gramaticeşti asupra limbei 
româneşti, din care vom face câteva 
spicuiri. 

Artieolul lui Săulescu e îndreptat 
împotriva lui Eliade şi a şcoalei mun- 
tene, care tindeă să facă din dialectul 
muntean limba literară a. tuturor 
Românilor, după cum dialectul tos- 
can devenise limba literară italiană, 
sau dialectul castilian, limba literară 
spaniolă *). Pentru acest scop cărţile 

3) Această, «Corespondenţă. între doi Romiini unul din 

tar românească şi altul din Moldova», după cum ştim 

sa publicat în Muzeu National, No. 36 din 4 Noemv. 

1836, p. 140, dar în reprodusă de Foairt lui Bariț abia 

în 1888 (p. 69, p. 18. p. 92). O întâmpinare la această co- 

vespondenţă se publică sub semnătura N. AL. tot în Foaia, 

No. 14,15 sub titlu] «Corespondenţie». Negruzzi răspunse, 
apărân duşi punctul li de 'vedere, printr'o scrisoare către 

Bariț, Foaia, 1838, p. 109, ed. M. I. p. 282, Din această 
serisoase reținem doar dorinţa lui Negruzzi de a înlocui 

literile chirilice cu literilelatine. Un studiu asupra acestei, 

cor&spondente (cât se cunoaşteă pe atunci) de D. A. D. 

Xenopol în Convorbiri literare din 1 August 1812. 

2) Suplement la No. 3 Qin 29 Iunie 1839, p. 209 si la 

No. 55 din 13 Lulie 1839, p. 222, 

3) Să amintim că Eliade în Cusier romiinese, No. 101 
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Aoldovenilor ce se publicau la Bucu- 
reşti. zice Săulescu. erau munteni- 
zate. Această tendinţă de munteni- 
zare se încheagă pentru dânsul mai 
ales la următoarele fenomene : - 

1. Inlocuirea verbului ajutător au (pers. II sing) 
prin a, de ex: el a lăudat, el a arătat, în loc .de el 
cau lăudat ete. 

-2. Verbele la persoana III piural să se termine în 
consoană, de ex.: ei ţin, întind. calc. , 

3. Infinitivul de conjugarea III să se termine în i 
şi nu în €, de ex.:a descri, în loe de a descrie. 

4. Genetivul şi dativul la subst. femenine să se ter- 
mine în i şi nu în ei de ex.: a cusi şi nu 4 casei, 
& mumă şi nu a mumei. 

5. Nominativul plural articulat să nu se termine în 
îi, ci în i, de ex.: oameni, lupi în loc de oamenii, 
hupii. - : 

6. Cele mai multe nume femenine care după regu- 
lele de până acum se termină la plural în o (singa: iaral fiind în ă, să se termine de acum înainte în 7, Derină în loc de perine; reguli în loc de regule. 

din 17 Iunie 1839, p. 332, No. 102 din 20 Tunie 188 „p. 837 
şi No. 105 din 24 Lunie, p. 349, într'un articol întitulat 
Piteratura, reproduce. d nuvelă, Doctorul şi coteleta din 
Albina, arătând toate greşelele de limbă, moldovenismele 
ieliterare, în interesul unificărei limbii noastre : «Ne-am 
zocoti foarte îndatoraţi, când 'si cinstita Redacţie a AL 
binei va binevoi în folosul de Obşte al Românilor, a copiă alte articole din cele c6-se scriu la zioi şi a face băgările de seamă la: câte Îmapoem "noi întru păşire. păstrând din nebăgare de î 

_mostru în deosebi». i 
Disertaţia 'lui Săulescu nu “poate li privită "decât ca 

un răspuns la acest articol al lui Bliade. 

seamă un provinţialism al
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„1. Să se zică pă, păste, p'ăla, ete în loc de pe, 
peste, pe cela etc. 

$. Să se zică făcător, lucrător în loc de făcătoriu, 
„judecătoriu, lucrătoriu ete. 

După cum vedem unele din obser- 
vaţiile lui Săulescu sunt judicioase. 
întemeiate, iar altele nu, după cum 
a dovedit «dlesvoltarea ulterioară a 
limbei. singura în măsură dea avea 
cel din urmă cuvânt. Limba noastră 
literară nu su format nici din dia- 
lectul muntean, nici din cel moldo- 
vean,. ci din îmbinarea amândorora, 
într'un. amestec care s'a făcut mui 
mult prin înrâurirea scriitorilor ade- 
văvați decât prin regulele filologilor. 
Dar, în genere, cusurul 'ucestor ob- 
servuţii e de a-atribui lui Eliade 
ceeace el nu susţinea. 

Negruzzi răspunse pe dată lui Său- 
lescu tot în Albina 1). EL se ridică îm- 
potriva insinuărei lui Săulescu. că 
editorii munteni i-ar fi schimbat or- 
tografia scrierilor sale (cu deosebire 

:) No. 59 din 27 Iulie 1839, p. 242; ed. M. 1. p. 286, 
„Articolul fu reprodus şi în Curierul românese, No. 127, 

3 August 1839, p. 442. Acest articol al lui Săulescu fusese 
-vrimis lui Eliade chiar . de Negruzzi, după cum  reese 

dintro serisoare a lui Fliade, publicată în Conu. lit. 1880, 
p. 156. Tot în această scrisoare Eliade doriă să se să- 
sească un Moldovean să răspundă lui Săulescu.
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e vorba de Maria Tudor şi de Angelo) : 
«tiparul Bucureştilor au tipărit scrie- 
rile întocmai. precum i sau trimis. 
Pe nimeni n'am auzit jăluindu-se, și 
din partea mea poate fi de dovadă 
că ortografia ce se vede în scrierile 
mele tipărite la Bucureşti am între- 
buinţat-o în multe alte mici frag- 
menţe ce sau tipărit de multe ori 
în Foiletonul « Albinei româneşti» !). 

1) La această scrisoare a lui Negruzzi, Săulescu răs- 
punde în foiletonul Albina, No. 64, 18 August, p. 263, 

arătând stimă ce are pentru ialentul lui Negruzzi. Său- 

leseu pe tHliade voiă să-l atace. -<Îdioma comună şi oare 

cum cu putere dicţatorială fără învoirea naţiei, lau vârit - 

până şi în cărțile Sf. Scripturi, şi în cărţile profane înpo: 
triva voinţei autorilor, precum de dovadă pe lângă altele 

îi este şi cartea de fabule a răposatului Catichet Tichendeal, 

retipărită în Bucureşti la 1838 care se vede preserată cu 

Idioma provineială, puindu-i (a) în locul lui (au, Imeru 

ce nu se află în originalul autorului tipărit în Buda la 
1814. De bună seamă că răposatul Țichindeal n'au împu- 
ternicit, prin testament pe nimeni să-i facă asemenea 
cnrecţie>. ! 

Printre cei ce avură & suferi de pe urma muntenismului . 
Săulescu numeşte pe Spătarul Pogor: «nevoit fiind a-și 
apără FEnriada de Idiona muntenismului...» tot aşa și cu 
lucrarea, dramatică intitulată, Antoni, tradusă i de D.A, Rri- 

bip a 

Cat € dese Negruzzi «cu adevărat « că 'Seriptele d-sale 
sunt stampate întocmai precum se “trimit, dar tot odată 
stiu că sunt serise' cu idioma muntenească de însuşi. 
Autoriu»>,
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Dacă a urmat în unele privinţi pe» 
Munteni, Negruzzi declară că a fă-- 
cut-o din convingere, ca de pildă. 
atunci când scrie: ela lăudat, în loc: 
de el au lăudat, sau e (este) în locul 
moldovenescului îi. 
hăspunsul lui Negruzzi se mărgi-. 

neşte la câteva chestiuni, lăsând la 
o parte adevărata discuţie mare ce- 
se putea face în jurul problemei limbei.. 

La aceste învinuiri ale lui Săulescu, liliade răspunse 

în Curierul Românesc, No. 149 din 27 Septemwrie 188... 
p. 519, întitulat «Țichindeal si Hanriada». 

"Pichindeal sa tipărit de libraiul Romanov, cară că 
negustor plănuise o ediţie pe înțelesul Muntenilor. În: 

cazul Pogor, Bliade - mată că aveă învoire dela autur 

să schimbe ce va voi şi că s'a folosit; de această în-. 

voire. cu multă. cumpătare, înlocuind unele cuvinte ne- 

poietice sau unele greșeli de limbă. In chipul acesta s'a 

tipărit opt jumătăţi de coală, care sau trimis traducă. - 

torului. Pogor însă, nemulţumit de schimbările făcute, ceri: 

ca poemul să fie tipărit întocmai după cum este manus-. 

criptul. Paguba a rămas pe seama 'Vipografiei. Eliade da 
apoi fragmente din. cele două versiuni ale Hanriadei, ia: - 
în No. 150 din 2 Oet. 1839, şi No. 151, din 5 Oet., repri- 

duce şi articolul lui Săulescu din. Albina. 

Săulescu răspunse în Suplement extraordinar la No. ul 

al Albinei românești din 16 Noemvrie 1839 (p. 375), de 
data aceasta foarte violent, punând din nou în discuţie 

cazurile 'Ţiehindeal, Pogor şi Negruzzi. Articolul e foarte - 

lung şi foarte pornit ; un mic răsunet la această polemici 

e şi scrisoarea lui Săulescu din No. 101 al Aibinei Re. - 

mânești,; 21 Doe. 1939, p. 109.
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„Acest răspuns avea să-l dea Eliade, 
fFruntașul şcoalei munteneșşti. Şi, în 
adevăr. Curierul românesc!) repro- 
“duse Disertaţia lui Săulescu, arătând 
„că cele mai multe din învinuirile 
profesorului moldovean n'au nici un 
fundament. Aşa de pildă Eliade n'a 
„propus niciodată să se scrie: ei cale 

în loc de ei calcă, sau a seri în loc 
“de a scrie, oameni în loc de oamenii, 
“ete. Invinuirile lui Săulescu erau mai 
mult fanteziste sau luate după unii 
scriitori munteni, şi nu dintre cei 
mai buni, cu care nu trebuiau să fie 
identificaţi gramaticii munteni. ln 
No. 1282), sfârşind cu publicarea di- 
sertaţiei lui Săulescu, Eliade publică 
0 «Imcheiere» plină de cuvinte calde 
-Şi patriotice. «Multe au bune Moldo- 
venii. multe au bune Ungurenii. Bă- 
năţenii, Bucovinenii. multe au bune 

:) Curierul românesc, No. 128 din 28 Talie 1839, p. 421, 
No, 124 div 1 August 1839, p. 424, No. 126 din 3 August 
p. 433, No. 127 din 4 August, p. 457 (şi în Suplement) 
Pot în acest. suplement se reproduc şi scrisorile lui Ne- 
pruzzi din Albina. Iar în No. 122 din 26 Talie 1839 e un 
articol «Literatura» al lui Eliade în privinţa unităţii limbei. 

| 2) No. 126, din 9 August, p. 445, Eliade avei să con- 
tinue apoi polemica în jurul limbei cu Peire Inlesuitoru 
în No. 133, 134, 135, a Curierului din 1839, în amănuntul 

„căreia nu intrăm. 
>
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Macedonenii, multe au bune Mun-- 
tenii: dar multe au toţi şi rele. Un 
trup să fim toţi. o limbă să avem, o 
religie, o dragoste, un Dumnezeu. 
care să ne ierte de toate greşalele 
împrumutate dela străini. înmulţite 
de noi cu asuprirea și apăsarea fru-. 
ților noștri, să ne facă să le cunoa- 
ștem şi să le lepădăm ; şi să ne bine- 
cuvinteze pe toţi sub numele de /20- 
mân ce ne înfrăţeşte, ca să putem să 
fim destoinici a ne înfrăţi pe urmă 
cu celelalte neamuri sub numele cel 
mare de Creştin». 

Săulescu răspunse pe dată prin 
Albina 1), vetrăgând din învinuirile 
nefundate și propunând un «tribunal 
filologie». care să făurească o limbă 
unitară. 

Răspunsul acesta nu e decât o în- 
găimare şi nu răstoarnă de loc cele 
spuse de Eliade. 

Pentru a spicui din părerile lui 
Negruzzi asupra problemei limbei 
trebue să trecem tocmai la articolele 
publicate în_1844 în Propăşirea sub. 
titlul : « Despre limba românească», în 

1) No. 72 din 10 Sept. 1839, p. 295, în foileton, 
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| «care găsim aceeaşi lipsă de sistem 
a unui diletant plin de bun simţ. 

«Dacă limba, scrie el, ar fi rămas 
precum se vede în cărţile vechi şi 
se aude în gura poporului, şi vr'un 
-om înzestrat cu o ştiinţă sistematică 
.a- limbelor rude sar fi apucat a o 
adună şi a o aşeză precum cer tipul 
şi origina ei, negreşit că am fi scăpat 
„de toate aceste pleonasme, fiorituri 
„si cacofonii. 

Seriitorii noui bisericeşti și proiani, 
„au introdus shimatismul limbei gre- 
cești împreună cu o mulţime de ziceri, . 
tepădând pe cele româneşti». 

Şi poate cu oarecare surprindere 
vedem de pe acum o atitudine duşmă- 
noasă faţă de slavonisme, primind 
“cuvinte ca: îmimă, tinereţe, spirit, în 
loc de suflet, dragoste, duh. 

Din articolele [[, [TI şi IV nu putein 
scoate decât tendinţa lui Negruzzi 
spre simplificarea alfabetului şi re- 
“cunoștința către Eliade de a o fi fă- 
cut *). Nu ni se aduce nici un element 
nou de discuţie. | 

) Bd. «Minerva», I, p. 199. RI a Ra . . . : *) Una din cele multe care învecinicese numele lui Aa oa aaa a > = Eliad în literatura Românilor esto că ne-a scăpat de atâtea 
litere prisoselnice ce încetul cu încetul începuseră a se îm-
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Dar problema slavonismelor din 
limbă o atinsese Negruzzi. întrun 
articol din Foaia pentru minte, din 
1841, publicat sub titlul « Sfavonisme», 
Și, după cât se pare, nu condamnân- 
du-le, ci înţelegându-le ca o nevoe: 
«Când neamurile barbare au inundat 
România, ca un repede şiroi, găsind 
pânza limbei urzită, luau suveica şi, 
prin dreptul celui mai tare, aruncau 
unde şi unde câte un fir de bătătură 
de a lor groasă şi noduroasă. 

Astfel se ţesu limba noastră. Pentru 
a scoate acum acele lătunoioase-fire, . 
trebue a destrămă toată pânza, și 
prin urmare a creă o limbă, mai 
frumoasă poate, mai nobilă şi mai 
învățată, căreia nimic nu i-ar lipsi 
alta decât de a fi — românească» !). 

Nimic mai cuminte decât aceste 
cuvinte, în care se recunoaşte nevoia, 

pământeni în limba noastră, şi, dacă le-ar fi lăsat, cine 

ştie acestea câte altele ar fi fătat. I, Ed. «Minerva». Seri- 

soarea XV, Critica, p. 201). 
Aceiaşi opinie despre Eliade, aveă s'o exprime Negruzzi 

mult mai târziu în Din Mol./ova, 1362, p. 15. 
1 Un astfel de articol nu puteă rămâne neobservat şi, în 

adevăr, în Foaia, No. 1:3 din 30 Martie 1842, p. 103, găsim 

un articol « Siovenisme» semnate N. C. în care, fireşte, se pro” 

bune înlocuirea tuturor slavonismelor prin cuvinte Jatinești
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dacă nu datoria. de a păstră limba asa 
cum a fost făurită în scurgerea veacu- 
rilor, prin atâtea înrâuriri streine. 

E interesant de reţinut tot din 
acest articol. împărţirea pe care o 
face Negruzzi printre gramaticii în 
trei clase: , 

|. Liberalii ca .Jorgovici, Maior şi 
alții ce voesc să gonească din limbă 
toate zicerile slavone. | 

2. Moderaţii ce voesce să le subţieze, 
să le înnobleze, să le românească. 

3. Conservatorii «asta veche rugină, 
„care strigă cu glas de tenor că se 
strică limba, plângând-o şi bocind-o 
în gura mare». 

Fireşte. Negruzzi se rândueşte sin- 
gur printre moderați. Şi, de altmin- 
teri, aşa şi eră. a 

Mult mai târziu prin 1862, când 
problemele limbii erau cu totul altele, 
Negruzzi mai avu prilejul de a reveni 
asupra ortografiei întrun articol pu- 
blicat în «Din Moldova», a lui B. P. 
Hasdeu, însufleţit de acelaş sprit de 
moderație și de simplificare"). HI se . 

„ridică împotriva: | 
'4) consoanelor duble, 

1) 1862, p. 75; Editura «Minerva», I, Scrisoârea XXXII, 
p. 262. 

N



IDEILE LUI ÎN MATERIE DIS LIMBĂ 25 

ba iui ă, | 
c) a lui câane, dune, 
d) a lui apt, aptiv. -respept. 
După cum vedem observaţii de 

umănunt foarte întemeiate, pe cure 
obiceiul le-a întărit pe urmă, de 
oarece erau de bun simț... 

Am străbătut aceste discuţii gra- 
maticale în care a fost amestecat 
Costache Negruzzi, nu atât pentru 
însemnătatea lor, ci pentru au trage 
O icoană credincioasă a scriitorului 
nostru, privit în toate împrejurările 
în care Vau aruncat vremile, în toate 
laturile vădirei lui. 

Luat ca teoretecian al limbei, în- 
semnătatea lui e măruntă. 

Negruzzi nu eră un spirit siste- 
matic .și dogmatic; el nu eră nici 
un Eliade ce îşi formase un ideal 
de limbă atât de cuminte, pe care îl 
lămurise încă din prefața Gramaticei 
lui din 1828, susţinându-l apoi prin 
atâtea articole viguroase de polemică; 
el nu eră nici năcar un Alecu Russo. 
un «illumin6», un om ce'şi pusesetem-= 
peramentul lui «leosebit de puternic 
în Slujba unei idei sănătoase, lup- 
tând împotriva Ardelenilor, împo- 

E. Luvianset, — Costache Negruzzi, la
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triva. plăsmuitorilor de limbi artifi- 
ciale !). 

Negruzzi nu eră aşa dar nici un 
gramatic sistematic ca Eliade, nici 
un tribun «vizionar» ca Al. Russo, 
Firea lui de artist, cunoscutul lu. 
bun simţ, dacă i-au dat o îndrumare 
fericită, nu i-au dat şi energia dea 
o apără fie cu logica omului de Ştiinţă 
fie cu convingerea omului de luptă. 

Părerile lui în privinţa limbii sunt 
aruncate la întâmplare, şi cu o oare 
cari contraziceri în amănunte. Dar, 
dacă nu ca teoretician, ca seriitor 
atitudinea lui Negruzzi, prin pildă 
limbei pe care o întrebuinţează, e 
mult mai limpede. Ha e înrâurită şi! 
de Eliade şi de şcoala istorică si de 
literatura populară. Să cercetăm 
acuin mai de aproape înfăţişarea lim- 
bei lui C. Negruzzi. Ii 

Luând cele dintâi încercări lite- 
rare ale lui Negruzzi, de pe când eră 
copil, «Zăbăvile mele dim Bassarabia 
din anii 1821, 1822, 1823 la satul Șă- 
răuți din raioaoa Flotimuliii» sau chiar 

i) Cugetări în România li terarăi, şi Al. Russo, Scrieri, ed. P. V. Haneş, p. 48. ”
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din. Memnon, vor vedeă că limba în-— 
trehuintată de ! Negruzzi, e limba mo-! 
dovenească, asa cum eră vorbită, cu 
toate particularităţile ei de vocabu- 
lar, şi ce e şi mai mult, cu tot fo-: 
netismul caracteristic al acestui dia- ! 
lect. . 

Reproducem câte un fragment din 
aceste încercări literare ale copilă- 
riei pentru a dao icoană mai vie a 
limbei pe care o întrebuinţă Negruzzi 
la început. în deosebire de limba de 
mai târziu, și pentru a întelege şi 
mai bine drumul pe care Pa-străbă- 
tut scriitorul în această privinţă. 

lată un fragment din: Zuma sau 
discoperire scorţâşoarii tămăduitoarei de 
friguri. adecă a hinii: 

Pe la mijlocul vecului al 17- le, mâniea Tudienilor 

asupr a Ispaniolilor urma necontenit. Autârilo cel adi- 

vărate wau stins dintre noroadile aceste asuprile în- 

fricoșata pomenire a cumpliielor fapte « biruitorilor 

„săi ; ei era numai supuşi, însă nu eră robitţi. Intru 

aciastă vremi un gubernator ave asupra Indienilor o 

mânie și o urii ascunsă mult mai mari de cât aceia «i. 

procatohile său. Secretariul lui, cumplit împlinitoriu 

a poroncilor sale celor siraşnice, eră rîpitoriu piste mă- 

sură, pentru aceasta îl ură Indienii, mai tari decât pe 

stiipână-său, el au murit de năprasnă şi sămnile care 

sau văzut pe trupul lui după moarte, nu lăsa nici 

a îndoială. cum că nu Pau otrăvit Indienii.
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lată un alt fragment din: Pentru. 
bărbatul cel greu cari luând o fimei 
guralivă să duci să cei moarte la giu- 
decată : 

«Trebuia, o giudecători, să moriu păra nu mă însura,. 

şi să nu aud pe fimei vorbind .atâte, câte am uuzil. 

a, fiind că nu am scăpat de aceia. pentru norocul” 

meu cel rău trebueşti îndată după nuntă să viu la voi, 

pentru care iată am venii. Si aciasta nedreptătăluit 

fiind de întârziere me, nă rog voă,? fiindcă acum de de- 

parle am privit folosul, ca să mi dați sfârşil astăzi 

hotărârii, căci am agiuns întru atâta rău, în cât de 

«a nau trăi o socotesc mai bine, decât de a fi cu fimeia.. 

Aceste fragmente datează din 1823, 
— în ele găsim un moldovenism exa- 
gerat şi sub raportul lexical dar, mai 
ales și mai supărător, sub raportul 
fonetic, 

Să trecem acum la 1835, dând un 
fragment din prefața traducerii me- 
lodramei : Treizeci de ani sau viața 
unui jucătoriu de cărţi : 

«Truducătoriul aceştii draine nu aa privit la nimic altă: 

dâmdu-o la lumină decât la folosul ce poate ar veni din 
ea şi lu mulţianire celitoriului. EI au fost martor întipa- 
virii ce au pricinuit asupra privitorilor când s'au "re- 
prezezitai țranţozeste, și cunoaşte că epoha această poe-. 
licească a reformii. s'a civilizații nu mai pulin este şi 
«Doha literaturii, în. care fiişte care adevărat Moldovan. 
«ur trebui sti stăvuiască (pre citi şi în orice poale) a 
îmbrățosna Patria sa preste care, «dupe ntăâta întuneric:
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-sle nenorocire, îucepă. d să răvinsă o rază de lumini. 

Teatrul îi o oglindii. Tot ce este în lume, în Istorie, 

în om, să privede. El învie pe eroul mort şi după tre- 

cire de vecuri, îl aduce de înflăcărează iarăş simțire 

-să înima privitoriului. EL înfruntează pe cel rău ură- 

tându-i subit o alegorie frumoasă toate urăciune și de- 

„Jrăduire năravului său, şi. criticând pe cel trecut, lo- 
veşte şi arată cu degitul pe cel de față... 

„„„In sfărșit traducitoriul aceştii drivme o supuue fiiiă 

-sfială criticii. Să roagă numai lui Dumnezeu să-i dă- 

„ruiască. îndelungul traiu a lui Mutusala ca doar, să 

va învrednici a auzi pe stenă limbu Patriei si a vide 

în locul lui Poicinel şi a hi Arlechin veprezentându-să 

Virtuţile și eroicestile fapte a Stefanilor si « Alecsrun- 

rilor. 

In această pagină, scrisă puţin îna- 
inte de legăturile lui Negruzzi cu 
Bliade, găsim fireşte un progres în 
privinţa limbei faţă de încercările co- 
pilăriei, dar mai găsim totuşi şi multe 
urme fonetice sau chiar forme mol- 
„loveneșşti, ca de pildă: 

au privit, au pricinuit ete. în loc dle a privit, ete. 
multcimire . » mulțumivea . 

îi >» este 

simtire , » simțirea 

-degitul | IE » .. degetul 

aceştii : » ucestei 

:a vide » a redefi 

„Făvciysa _ » 4 revarsii, ete.
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Pentru a vedeă acum care e întă-- 
țişarea limbei lui Negruzzi după în-- 
râurirea lui Eliade, să reproducem 
câteva versuri dela începutul poemu-: 
lui „Aprodul Purice, din. ediţia din 
1837. Luăm dinadins un fragment 
din acest poem, tipărit sub suprave- 
sherea lui Negruzzi, căci ortografia 
articolelor din Albina sau Curierul 
românesc, o putem bănui ca alterată 
de cătră redacţia celor două ziare. he-- 
producem apoi acelaş fragment din 
ediţia din 1846, pentru a puteă judecă 
mai bine deosebirile ortografice 

Ediţia din 1887, 

„Ciocârlia cea voiousă în văzduh să legănu 

S'înturnarea primăverii prin dulci ciripiri sârba 

Plugar iul cu hirnicie s! apucasă de arat. 

Pământul ce eră încă dal stii sânge inundat 

Litas'acum Moldovanul trecutele lui nevoi 
Si cu fluerul la gură, păstoraşul lângă oi, 
Cântu dragostele sale. Vai mie! nu putea şti 
Că vrăjmasu 'niru lui țară stă gata a năvăli 

Ediţia din 1846. 

Ciocârlia ceu voiousă în văzduh se legând. 
Sinturnarea. primăverii prin dulci ciripiri serba 
Plugarul cu hărnicie S'apucase de arat 
Pământul ce eră ăncă dal seu singe rourut, 
Vitasacin Mollovunul trecutele lui. neroi. 

"Şi cu fluerul la gură păstorul pe lângă oi, 
Crintă dragostele sale. Vai! el nu putea yăci 
Că erajmașu "tra, hui iară se «râbeşte u nărăli..
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Din simpla alăturarea acestor frag- 
mente, în care găsim deosebiri carac- 
teristice ca: 

1837 1846 

să legăna se legiina 
sirba serba 

5 apucasi se apucase 
său seu 

pute vedeă în ce stă înrăuirea lui | 
Eliade asupra lui Negruzzi: în fo- | 
netism. i 
Negruzzi . sa apropiat astfel, prin 

mijlocirea, luai Eliade. de fonetismul 
munteati, acel care dealtminteri a 
ajuns, în mare parte, şi cu drept cu- 
vânt, fonetismul limbei noastre _li- 
terar —ETa avut deci bunul simț. 
ce îză lipsit de pildă unui Asachi şi 
mai ales unui Săulescu. deanu face 
moldovenisi acolo unde nu trebuiă, , 
ci de a-şi însuşi dela Munteni ceia 

ce. eră nimerit. Și, dacă ne aduc em 
aminte atât de scrisoarea din 183 6 

adiesată lui Eliade (Muzeul Naţional, 
1836, p. 141  vât și de toate polemicele 
lirigustice î în care scriitorul nostru a 

fost: amestecat, vedem că tot «elia- 
disini ul», tot «muntenismul» lui se 
mărginește numai la fonctică şi la 

ortografie, deşi din când în când cereă, 

 



232 IE LOVINESCU 

totuşi dreptul lu viaţă a unor 'mol- 
dovenisme ca: «gios», «agiut» etc." 

Cercetând opera lui Negruzzi, inai 
ales în ediţia întâia, vom găsi desigur 
încă multe particularităţi fonetice ale 
dialectului moldovenesc. In ediţia din 
1846 a Aprodului  Purice mai găsim 
încă forma au pentru a dela persoana 
III singular: 

Cum au primit euriesul ide Pârcălabul trimes, .. 
Ştefan din toat'a sa oaste a treia parto au ales. 

AZP. p; 18. 

/ Dealtminteri noldovenismul au Pa 
păstrat Negruzzi până târziu. | 

In nuvelele din Dacia literară mai 
găsim forme moldoveneşti ca: arsă 
(p. 17), aflasă. avusesă. (p. 18), tăiesă 

„(p. 39): nu mai vorbesc de articolele 
“din Albina românească, unde poate 
nu i se respectă ortografia şi în care 
găsim foarte adesea fonetismul mol- 
dovenesc ca: scăpasă. (1839, No. 102, 
p. []), se rădicasă (id. id. p. III) etc... 
forme cărora aveă să le dea apoi o în- 
fățişare muntenească — și deci lite- 
rară —în ediţia Păcatelor tinereţelor 
din 1857 *). Dar aceste exemple nu şunt 

A IEI E Es, 
Mai multe exemple în P, V. Hanu, ..Descoltarea 

limbei: liternvre în primnn jumâtale « secolului dl XIX 
p 184.
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hotărâtoare: ele se găsesc numai ici 
și colo. 

Pentru a încheia, afirmăm că în- 
răurirea lui Eliade asupra lui Ne- 
gruzzi se îuorădeşte numai la atât. 
Imprumutând fonetismul muntenesc, 
Negruzzi na înțeles să părăsească 
graiul moldovenesc, cu toate cuvin- 
tele lui pitoreşti ce au drept la viaţă 
literară. Aceasta o putem gâci chiar 
din -serisoarea din 18360. când îndem- 
nând pe Eliade să facă un dicţionar 
al limbei române, adaugă: «In el n'ar 
trebui să se uite zicerile care la noi 
se numesc într'un fel şi la dv. altfel, 
de pildă: cuşciug (secriu), gâde (călău), 
cioc ' (plisc) etc.» Semn că ţineă la 
graiul moldovenesc. 

“Im colo, sub raportul lexical, ca și 
sub raportul sintactic, limba lui Ne- 

gruzzi e o limbă curat moldovenească. 
dela începuturile lui literare și până 
la sfârşit. 

Această proză vioae, pitorească, nu 

se sfieşte a aduce în cutele sale, ca 
si- proza lui Creangă de pildă, o mul- 

time de cuvinte sau «te forme dia- 

i) Ed. eMiuerva», ÎL, p. 29), 

A
 

a
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"lectale, dintre care unele au căpătat 
x 

le... 

Negruzzi şi-a hrănit vocabularul 
din două izvoare foarte limpezi: din_ 
limba scriitorilor vechi, a cronica- 
rilor ȘI cărţilor bisericeşti mai ales; | 
şi din limba populară a cărei valoare i 
tocmai atunci începuse a se preţui. 

Inrâurirea cronicarilor mai ales a-. 
supra limbei din nuvelele istorice ale 
lui Negruzzi, a fost destul de însem- 
nată. De altminteri. singur Negruzzi 
şi-a arătat de mai multe ori pre- 
terinţa pentru scriitorii vechi. «Dar 
aici, scrie el în 1844!), nu voesca 
spune minuni. ci a vorbi de poezia 
noastră din veacul al XVI. Poate gre- 
şesc, domnule, eu însă o prefer celei 
de astăzi, oricât se pare ea de simplă. 
Imi place pentru că e naivă şi fără 
pretenţie, pentru că e moale şi netedă; 
nu aspră şi ciotoroasă». | a 

Această îndoită înrâurire. rvese 
foarte limpede şi din următoarele 

„rânduri ale lui Negruzzi: «dacă limba 
ar fi rămas precum se vede în cărţile 
vechi.și se aude în gura poporului, 
ȘI Vrun om înzestrat cu o ştiinţă 

?) Serisonrea XPIL. Ciitiea. RA. «Minerva», I, p. 20
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sistematică a limbelor rude sar îi 
apucat a o adună şi a o aşeză precum 
cer tipul şi origina ei, negreșşit că 
am fi scăpat de toate aceste pleonasme.. 
fiorituri şi cacofonii...»!). 

De altminteri, ajunge numai câtevă 
rânduri din Alezandru /ipuşneanat 
spre a ne convinge de unele în- 
torsături şi cuvinte cronicăreşti, ac | 

care se foloseşte Negruzzi pentru a 

păstră culoarea timpului, şi ajunge. . 

citirea unei singure pagine din ori-- 

care lucrare a lui spre a ne convinge 
de limba. firească, populară, fără a fi 

și vulgară, pe care a întrebuintat-o-, 
pururi acest scriitor. 

i) Bezisoarea XIV. Critica. Ea. «Minerva». p. 195.
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1. COSTACHE NEGRUZZI CA 
PROZATOR 

 imsemnătatea lui Negruzzi e covâr- 
şitoare ca prozator. Pentru noi ca şi 
pentru viitorime el va rămâneă ar- 
tistul ce a scris într'o limbă atât de 
vioae, atât; de armonioasă, şi adese, 
atât de curată, şi, mai presus de toate, 
el va fi privit drept creatorul nuvelei 

âneşti... | ai 
pera lui în proză nu e prea mare: 

«Bagajul literar al lui Negruzzi, scrie 
Alecsandri în cunoscuta lui prefaţă, 
este mai puţin voluminos, precum a 
fost şi acel al lui Prosper Mârimee 
In Franţa, însă câştigă în calitate ce-i 
îipseşte în câtime». În această operă 
descoperi totuși trei feţe deosebite, 
pe :care se cuvine să le cercetăm cu 
deamănuntul din punctul de vedere 
al valorei estetice, înainte de a trage 

„G* încheiere mai coprinzătoare. -
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Negruzzi a cultivat mai întâiu nu- 
vela romantică, pentru a nu o numi 
„după PT vedea, melodramutică; 
în al doilea rând, el a cultivat mumela 
istorică, în care a dat adevăratul capo- 
doperă ; iar, în urmă, va trebui să 
ținem seamă şi de Scrisorile, atât de 
frumoase, atât de coIOrate, atât de 
felurite, în -care se caracterizează și 
mai bine firea și talentul lui Ne- 
gruzzI. 
Vom luă deci pe rând toate aceste 

trei genuri de activitate literară a 
inarelui nostru prozator, studiindu-le 
pe toate, bucată cu bucată şi sub 
latura, estetică cât şi sub latura ori- 
inalităţii. | 
Vom începe mai întâiu cu nuvela 

"romantică. 
4 

1. NUVELA ROMANTICĂ 

Cea dintâi încercare nuvelistică a 
lui Costache Negruzzi, Zoe, scrisă, 
poate, în 1829, deşi dată la lumină 
mult mai târziu, face parte din acest 
gen: În ea putem urmări vâna ro- 
mantică a inspiraţiei scriitorului nos-
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tru. lată, anume, cuprinsul acestei 
uuvele : | 

Zoe e un vlăstar din clasa mijlocie 
a boernaşilor ținutaşi. Rămasă or- 
fană la vârsta de 15 ani, ea veni la 
laşi- unde fu repede înconjurată de 
atâţia tineri măgulitori. Și <ea iubi, 
iubi, oh! cum iubi n „Serie Negruzzi. 
«H6las! elle aimait trdp, 6tait Îi tout 
son crime», adagă scriitorul după De- 
lavigne în fruntea acestui capitol. 

Cel. dintâiu care știu s'o cuce- 
rească fu un ofițer din garda Curţii, 
împodobit cu toate însuşirile ispiti- 
toare ale tinereţii, dar împovărat cu 
numele puţin romantic de «Iliescul»... 
O lună de zile dăinui legătură de 
drâgoste, Pe urmă, lliescu se îndreptă 
spre noi ademeniri... Zoe, simțindu-se 
părăsită, se îmbrăcă în haine de ar- 
năut. intră în camera de culcare a 
iubitului ei şi slobozi un glonț în- 
tr'ânsul. (alonţul nu-l atinse. Tânărul 
făcu noi jutăminte de dragoste, con- 
vingând-o că scrisoarea săsită din 
întâmplare de Zoe nu eră pentru altă 
femee ci pentru dânsa... Zoe crezu. 
şi printr'o mobilitate de sentimente, 
dealtiminteri destul de fire ească la o 

E. Lovanisct. =: Costarhue Negruzzi, 16
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femee, trecu din nou dela ură la 
dragoste: Ie 

— «Oh, strigă dânsa, eram să te 
omor, Dumnezeul meu ! cum am putut 

-aveă un așa gând! să te omor pe 
tine pe care te iubesc ca sufletul! Și 
apoi ce-aşi fi făcut singură pe lume? 
Vezi tu, crudule, când am slobozit 
pistolul în tine, nu ştiu ce putere 
străină și amarnică îmi împingea 
mâna. Socoteam că te-am omorît, şi 
vroiam să mă, omor şi pe mine. Dar 
tu nu eşti rănit? Tu mă iubeşti,aşae? 
Răvaşul a fost pentru mine! oh! 
svârle pistolul acela, că mi-e frică 
de el».—Şi se aruncă în braţele lui... 

Firește, după plecarea ei, tânărul 
dădu poruncă arnăuţilor să n'o mai 
lase la curte. | 

Chiar din acest. întâiu tablou ve- 
dem destulă coloare romantică, sau 
mai degrabă chiar melodramatică... 
Căci timpurile erau tulburi; şcoala 
romantică eră în începuturile ei, 
înainte de a se fi limpezit părţile bune 
de cele rele, cum se întâmplă de 
altminteri totdeauna la, orice început, 
când înnoirile bune se amestecă cu 
atâtea exagerări, făcând împreună ca 
un fel de bloc, ce de fapt e legat
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numai prin unele împrejurări deafară. 
Astfel se lămureşte, de pildă, de ce 
romantismul a prins la noi şi în păr- 
țile lui bune ca și în cele rele, aproape 
fără nici o deosebire; iar Costache 
Negruzzl care tradusese minunatele 
balade ale lui Victor Hugo, crezuse 
vrednic de pana lui de a traduce şi 
slaba melodramă « Treizeci de ani sau 
aţa ami jucător de cărți». Toate 
aceste vădiri ale unei şcoale nouă 
erau prea aproape de contemporani, 
pentru a fi judecate cu nepărtinire 
şi orânduite după reala lor valoare; 
ele erau privite cu de o potrivă bună- 
voinţă sau respingere, după cum fie- 
care eră pornit într'o parte sau alta. 

Nu tăgăduesc realitatea fiecărei 
trăsături din acest tablou; sunt de- 
sigur multe fete părăsite, ce caută să, 
se răzbune şi se lasă apoi înduplecate 
numai de o umbră de adevăr. Dar 
nu ne scapă nici încordarea situaţiei, 
nici coloarea tabloului,nici chiartonul 
declamatoric care se vădeşte şi din 
rândurile de mai sus. 

Şi acum să continuăm firul pove- 
siirei. -. i 

Fireşte. că Zoe, odată pe calea per- 
zaniei, lunecă dela unul la altul, iu-
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bind pe lancul B... și <îl iubi sărmana 
fată, cum ştiă ea să iubească, și cu- 
rând el nu mai avu nimic să dorească». 
Mai mult decât atât, un copil se vesti 
ca rod al acestei dragoste. Iancu B... 
nu știă cum să scape mai repede de 
iubita lui. 

Zoe, după ce trimise pe bătrâna 
slugă credincioasă Sanda, care o cres- 
cuse de copilă — căci nici acest ele- 
ment melodramatic nu lipseşte, — 
după ce trimese pe Sanda cu o cosiță 
din părul ei la un tânăr ceo iubise 
odinioară, se îmbrăcă în rochie nea- 
gră, împodobindu-se ca pentru săr- 
bătoare, şi, ducându-se în iatacul iu- 
bitului său, puse mâna pe pistoale, 
cumpănânru-se în fel de fel de gân- 
duri... Apoi îşi curmă viata. 

Astfel, după ce încercase să ucidă 
pe cel dintâiu iubit, îşi răpuse viaţa, 
fiind părăsită de cel de al doilea, nu 
fără o scenă melodramatică, nu fără 
imprecaţii «la ziua judecății» şi nu 
fără acea dădacă care ocroteşte toate 
curtezanele melodramelor franceze. 

La aceste două tablouri mai trebui 
încă unul pentru a fi un triptic. 

kră o zi de paradă domnească; 
alaiul mergeă, urmat de panţiri, de
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aprozi, de darabani, de simeni. Doi 

tineri veneau apoi, amândoi călări, 

mândri si împodobiţi în haine cu 

ioderii de aur. Sunt Iliescul şi lancul 

B.; acesta povesteşte cu răceală celui 
lintâiu sinuciderea Zoei în patul lui, 

cu vorbe ca: «Inchipueşte-şi, Iliescule, 

useară când mam dus acasă, ce să 

văd? Odaia si patul meu plin de 

sânge. şi pe dânsa moartă». 

Şi toemai când alaiul vesel treceă, 
se ivi dintr'un colţ și un car acoperit 

cu o rogojină. urmat numai de un 

tânăr de douăzeci de ani «şi 0 în- 

tristare adâncă se vedeă pe fata lui 

cea smolită». _ 

E uşor de înţeles că în car eră Zo6... 

Imtâlnirea celor două alaiuri,—de ve- 

selie şi de moarte—de un gust atât 

le îndoelnic. deşi atât de obicinuit 

în literatura melodramatică a acelei 

vremi. aveă să fie întrebuințată şi de 

Filimon în Ciocoi vechi și noi, jert- 

fiind aceluiaș gust al epocei. 

Tânărul ce venise prea târziu (lin 

călătorie. eră un vechiu iubit al Zoei, 

căruia nu-i mai rămăsese acum decât 

să plângă pe mormântul sărmanei 

tete.
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Și, ca şi acuim atătea drame n'ar fi 
fost de ajuns, în epilogul nuvelei se 
mai adaugă încă două: bătrâna în- 
grijitoare înnebunește, iar lancul B. 
moare de remuşcare. 

Astfel se sfârşeşte această scurtă 
nuvelă, care prin sentimentele ce vă- 
deşte, prin pateiicul expresiei, prin 
atâtea morţi îngrămădite, prin atâtea 
amănunte suggestive,—dădaca ce îne- 
bunește, cioclii nepăsători ce vor să-și 
împartă hainele moartei,—prin unele 
contraste atât de căutate — cele două. 
alaiuri ce se întâlnesc în cale -—ni 
se arată ca o vădită înflorire u lite-— 
raturii melodramatice, amestec de 
macabru, de mișcător şi de naiv, de 
romantic și de romanţios. 

Dar, dacă această nuvelă. nu e ori-— 
ginală ca invenţie, ca ton sau coloare, 
dacă în ea găsim toate crâmpeele 
romantismului în floare, ea nu e fără. 
însemnătate pentru vremea în care 
a fost scrisă, și prin unele mici ta- 
blouri descriptive, în care se îmbină. 
pitorescul cu realul. 

lată, de pildă, cum zugrăvește Ne- 
gruzzi de amănunțit şi de bine pe 
liescul, tânărul cuceritor de inimi £ 

«KI purtă un antereu de suvaiă,
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alb, eră încins cu un şalroşcu flori 
din care o poală i se sloboziă pe 
coapsa stângă, iar capetele, alcătuind 
un fiong dinainte, cădeau apoi peste 
papucii lui cei galbeni. Pe sub giu- 
beaoa «te painbriu albastru blănită cu 
samur purtă una dintr'acele scurte 
caţaveici, numite fermenele. broderia. 
căreia cu fir și cu tertelîi acoperiă 
tot peptul. In cap avea un şlic de 
o 'circonterinţă cel puţin de șapte 
palme». 

Aceste mici descripţii atât de amă- 
nunţite şi de o coloare locală atât 
de bine prinsă, precum şi limba vioae 
ce curge nesilită, deşi uneori pătată 
de neologismele timpului, cu un dia- 
log însufleţit, deşi adese prea decla- 
matoric, tac din Zoe o interesantă nu- 
velă melodramatică. 

Ne rămâne acum, tot în legătură 
cu Zoe, să cercetăm în treacăt şi 
trama lui lon Catina, Zoe, care nu 
e decât o transformare teatrală a nu- 
velei lui Negruzzi !). Cercetarea a- 

1) Zoe, dramă în trei uete de I. Catina, Bucureşti, tip. 

la O. A. Roseti şi Yinterhalder, 1847. In frunte se află o 

lungă dedicație cătră aga C. Negruzzi. interesantă din 

mâi înulte privinți.
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ceasta privește mai: mult istoria. li- 
terară. Ia i 

Actul întâiu se petrece întrun bal 
mascat. Iliescul şi Zoe, mascaţi stau 
de vorbă. lliescul îi face declaraţie 
de dragoste în cuvinte de felul a- 
cesta: «Tu orfelină ? tu care ai putea 
să aibi de mumă o lume, tu care ai 
la picioarele tale un popol, Iaşul în- 
treg. Și, în sfârșit, tu, care mă ai pe 
mine ca pe un biet; câine ce se tâ- 
răşte înaintea stăpânului său ; şi apoi 
ești orfelină ? Iţi lipseşte slava? îţi 
lipsește aurul ? un părinte 20 mumă? 
«un frate? și în cele din urmă îţi 
lipsește un om. care să te iubească ? 
Tot vei aveă, iubindu-mă. 

Zoe — Afară de cinste ! 
La pateticul lui Negruzzi se adaugă 

şi pateticul lui Catina... Alături: de 
Zoe, Catina mai pune o rivală, pe 
Sultana, căreia [liescul îi face ace- 
leași declaraţii. 

Iliescul : Îţi dau sufletul meu. 
Sultana : Tu mil eşti daţor. Eu 

ti-l pretinz. Dă'mi acum. Ţine jun- 
chiul acesta, (Scoate şi-i dă un fel de 
cutit cu două tăiușuri și cu -prăsele 
de argint), 0.
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Și aceasta se petrece la un bal! 
Scenele între Iliescu şi cele două 
femei se urmează pe rând. Sultana 
e vechia iubire, iar Zoe e iubirea ce 
se apropie, ce va fi. 

In actul al doileu se petrece scena 
din «apartamentul» lui Iliescu, po- 
vestită deantregul de Negruzzi. /oe, 
găsind scrisoarea lui Iliescu cătră 
Sultana. vrea să-l ucidă, Scrisoarea 
e aceiaşi ca în Negruzzi; dialogul 
chiar, în urma încercării de omor, 

e acelaş. Apoi o scenă nouă. Sultana 
soseşte şi ea pe ne așteptate. (Cele 
două femei îşi dispută «inima» lui 
liescu într'o scenă violentă, a cărei 
sfârsit nu e tocmai limpede. Zoe îşi 
cere iertare la urmă de toate cele 
spuse apoi «vine: în faţa scenei şi 
cade în genuchi ; pe când ea îşi. ri- 
dică braţele cătră cer, Sultana pe la 
„spate vrea să'i înfigă junghiul. Iliescul 
se luptă cu s*o oprească. «Apoi Zoe 
(cu ochii cătră cer): Maică a Domnu- 
lui! Fie-ţi milă de biata Zoe! 

Si cortina cade. 
Actul al treilea se începe în apar- 

tanentul Sultanei. La o masă întinsă 
stau Iliescu, Sultana și lancul B.... 
Acesta povesteşte dragostea lui cu o
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oare care Zoe din Serărie, care nu 
e decât eroina noastră. lancu vrea 
s'o ia de nevastă. ȘSultana, vara lui 
lancu, ce nu și-a potolit încă dorui 
de răzbunare, vrea să zădărnicească 
această nuntă. 

Scena se schimbă apoi în camera 
Zoei. lancu vine, dar fiind că aflase 
multe pe seama /oei dela Sultana se 
arătă nepăsător,spunându-i căunchiul 
său nu'l mai lasă să se însoare. Zoe 
cadeleşinată. lancu se foloseşte de pri-: 
lej şi iese. Nici Sanda, bătrâna femeie 
de casă din Negruzzi, nu lipseşte în 
Catina. Scena e aceiaşi. Zoe pleacă 
să se ucidă în iatacul lui lancu 
Iliescu, fostul ei seducător, se în- 
duiosează de ea, şi, înspăimântat de 
puterea de ură a Sultanei, o otră- 
veşte pe aceasta, pentru a scăpă pe 
Zoe. Prea târziu. Zoe se sinucide, iar 
Sultana moare şi ea, în odaia lui 
Iancu, murmurând : 

— Mor liniştită, căci mi-am răsbu-: 
nat!... 
Drama aceasta a lui Catina nu are 

prea multe merite literare. Din ima- 
ginaţia autorului n'a ieșit decât Sul- 
tana (indicată sau mai bine zis pre- 
supusă și în Negruzzi), căreia Catina
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îi dă un suflet satanic, în gustul ro-: 
mantic al timpului, venind să în-- 
curce şi ea cu intrigile ei o ac-: 
țiune prea încurcată și în. Negruzzi. 

Vrecem la o a doua nuvelă «0 u-- 
lergaie_de cai», mai variată ca, tablou 
pitoresc, ca coloare locală, dar de o: 
compoziţie şi mai slobodă, și mai 
complicată, cu un vădit amestec a 
două acţiuni, a două subiecte de nu-- 
vele ce stau oarecum mirate de a se 
vedeă astfel sub acelaș înveliş. 

Povestirea cuprinsului e deci și nai 
grea, de oarece firul ce leagă cele: 
două subiecte nu e decât întâmplător... 

Cel dintâiu tablou se desfășoară la 
o alergare de cai, la Chisneu, unde- 
povestitorul. făceă curte doamnei B.. 

nu. fără a fi urmărit de aproape îu 
întreprinderea lui şi de ofițerul Ar-- 
senie 'Timofeevici... 

Și acest început de nuvelă e între-. 

rupt de o altă nuvelă, pentru a se: 
înnodă drama la urmă prin legătura 

de dragoste a d-nei B. cu tânărul. 

ofițer, în timp ce scriitorul se află 

la moşia sa din Moldova. În Păcatele 

tinereţilor găsim chiar un post-scrip--
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“tum,22 de ani după această întâmplare. 
Negruzzi, fiind însărcinat de guvern 
cu hotărnicirea părţei din Basarabia 
sorocită Moldovei, avu prilejul să-și 
vază îndlrăgostita din tinereţe deve- 
nită acum o biată bătrână cu ochelari 
«e priză tabac. 

—- Cum, d-na mea, porţi ochelari ? 
-- Ce? ai pleşuvit? 
— Ti-au căzut dinţii... 
Cu un astfel de humor sfârșește 

Negruzzi această povestire de dra- 
goste, fără nimic nou desigur în ţe- 
sătura ei, dar care, cu toate acestea, 
are ceva primăvăratic, ceva sincer şi 
:simţit ce se bănueşte din întâia pa- 
gină, fără nici un fel de declamaţie.— 
o povestire ca multe altele, destul de 
„adevărată. destul de sentimentală şi 
cu 0 notă glumeafă ce se potriveşte 
de minune cu însăşi firea scriitorului. 

Dar probabil prin înrâuirea roman- 
tismului. Negruzzi crezu de cuviinţă 
să frângă unitatea povestirei, intro- 
«ducând la mijloc o altă povestire 
“făcută de d-na B. cu privire la un 
tânăr aproape orb, Ipolit, ce venise la 
„curse însoţit de frumoasa lui nevastă, 
ca de o Antigonă.
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Acest Ipolit, odinioară cuceritor ile: 
inimi, se îndrăgise de o frumoasă 
poloneză, Olga, venită nu se ştie cum 
în Chişneu. “Tată chipul în care ne e 
zugrăvită această pribeagă, această 
nenorocită, în care vedem atâtea urme 
romantice: «Figură nobilă și melan-- 
colică: nişte sprincene pe care pe- 
nelul nu je- ar fi încordat cu atâta 
delicateţă, încoronau ochii ei negri 
ca mura cu căutătura tânjitoare ; al- 
beata feţei şi a grumazilor ei, pe care 
fluturau lungi repantiruri ( 5), „picioa- 
vele ei se părea că se joacă în nişte 
mici pantofi; talia sa care aveă acea 
desinvoltură, cu care natura înzes-- 
trează pe femeile de miazăzi». 

Şi această eroină romantică se 

primblă prin aleele singuratice, lăsând. 
în urmă-i tăblițe pe care erau în- 
semnate versuri de ale lui Petrarca 
zi Schiller, sau cugetări din Rousseau. 

Nu trebui prea, mult pentru ca Ipolit 
să câştige inima frumoasei poloneze, 

dar nu trecu iarăș prea mult pentru 

ca tânărul să fie prins în noi mreje 

de dragoste. Olga începu a tânji de 

desnădejde. «Paweă o văd! nu eră 

acum Olga acea pe care cu cinci luni 

în urmă o văzusem atât de frumoasă.
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«leşi palidă, la grădină; faţa ei eră 
„atât de slabă, atât de schimbată ! Peliţa 
ei semănă cu. batista subţire, fără pic 
'de viaţă ; o moarte se vesteşte în ochii 
-ei scânteetori. Ar fi zis cineva că este 
-o statue de marmură, eşită din mâ- 
nele lui Canova».- 

Ipolit se însură totuşi; iar Olga, 
văzându-se părăsită, se sinucise în 
ziua nunţii iubitului său. 

Nu ne scapă nici aici elementul 
melodramatic. In O alergare de cai, 
ca, şi în Zoe, vedem aceiaş poveste a 
femeei părăsite ce nu poate supraveţui 
nenorocirii sale, poveste care a fost 
de atâtea. ori istorisită de scriitorii 
romantici. | | 

Mai mult decât atât, încă din Zoe 
văzusem că în concepţia lui Negruzzi 
“este totuși o pedeapsă a unei astfel 
“de crime de dragoste. lancul B. care 
primise cu atâta nepăsare sinuciderea 
Zoei, moare curând de remuşeare, nu 
„se ştie bine de ce. Nimic înainte nu 
ne făcuse să bănuim un astfel de des- 
nodământ. Dar este un Dumnezeu al 

îndrăgostiților; ce nu lasă nepedepsiţi 
pe_ cei. vinovaţi. | | 
Tot așa și în O alergare de cai 
-această răsbunare a lui Eros mâniat
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se înfăptueşte. «Abia trecură patru 
luni de la însurarea lui Ipolit şi dela 
moartea Olgei, şi el se bolnăvi de 
ochi. Curând i-au lipsit vederile, şi 
blestemul Olgei se împlini. Acum e 
orb. Simţirea nenorocirei lui, mus- 
trarea cugetului, pomenirea păcatului 
său, i-au atacat sănătatea, și în vârsta 
de treizeci şi cinci de ani, aşteaptă 
şi doreste moartea. ca o fericire». 

Astfel e această nuvelă, prea com- 
plicaţă pentru a fi o simplă nuvelă, 
şi prea mică pentru a fi un roman; 
ea e deo compoziţie slobodă, în care 
nu se vede o unitate interioară, ci 
numai o oarecare unitate a locului 
şi a împrejurărilor din afară. 

Trebue so privim tot ca pe un rod 
al şcoalei romantice, în care fantas- 
ticul se îmbină cu realul, și în care 
(mai ales se amestecă subiectivul cu 
obiectivul, o întâmplare personală cu 
o întâmplare din afară. 

Oricât am căută să găsim 0 ase- 

mănare între aceste nuvele ale lui 

Negruzzi și cele ale lui Prosper ME- 

rime, cum s'a făcut de atâtea ori, 

nu mi se pare că sar puteă do- 
vedi cu dreptate. Cred că sa mers. 

prea departe. |
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Merimâe e un realist cu oarecare 
gust pentru exotism. Povestirile lui 
se deosebesc prin sobrietatea stilului. 
prin preciziunea viguroasă a amă- 
“nuntelor, prin compoziţia foarte 
strânsă și foarte savantă, deşi pe ici 
pe colo cu un aer de nepăsare faţă 
de firul povestirei, şi mai ales prin 
cea mai căutată lipsă de sentimen- 
talism și prin discreţia cu care sunt 
ocolite descripţiile pitoreşti. | 

La Negruzzi vedem dimpotrivă por- 
niri deosebite, cel puţin în acest în- 
tâiu gen al nuvelelor sale. 

Compoziţia nu este. strânsă: stilul 
nu e încă în deajuns de sobru, cu 
revărsări uncori sentimentale, iar 
alte ori chiar teatrale și melodra- 
matice. 

In Mdrimee nu vom găsi tirade de 
acestea: 

— Să-l uit! eu să uit pe Ipolit? 
Pesemne d-ta nu știi, doamnă, că el 
mi-a făgăduit un amor fără sfârșit? 
Pesemne d-ta nu ai iubit, doamnă? 
Nu știi ce venin este acesta? Oh! te 
fericesc dacă ești nesimţitoare. Vai 
mie !... | 
Și așă mai departe în lungi rân- 
duri, în lungi pagine. Nu acesta este
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tonul lui Msrimee,-—unscriitor atăt de 

sobru. atât de cumpătat și al cărui 

stil păcătueşte mai mult prin USCĂ- 

ciune decât prin declamaţie şi lirism. 

Desigur. nici nuvelele lui Mârimee 

nu sunt prea. simple; mai totdeauna 

ne istorisese o dramă neobicinuită, 

dar cu o răceală şi rezervă atât de 

căutate! «Le premier devoir de lhis- 

torien, spuneă dânsul, cest «ctre 

froid». Şi a reuşit de a fi rece nu 

numai în istorie ci şi în nuvele. 

Mârimee sar puteă asemănă cu o 

fină dar rece lumă de oţel. Negruzzi 

nu arată o astfel de răceală în po- 

vestirile sale; dimpotrivă, în el desco- 

perim mai degrabă pe traducătorul 

lui Victor Hugo, pe .cetitorul lui 

Palzuc-— Balzac omul de imaginuție-— 

al lui Alexandru Dumas şi chiar pe 

traducătorul melodramei «Treizeci (e 

ană sau viața unui jucător». 

Apoi M6rim6e nu iubește descripţia. 

Deşi. mai toate povestirile lui se pe- 

teee întrun cudru exotic, autorul nu 

se pierde în descripţii poetice în prea 

sloboâă legătură cu firul povestirii. 

In Colomba, Lydia Nevil admiră. de 

pe punteu vaporului luna ce răsare. 

Ce subiect minunat pentru un ro- 

R. Tpowviseset, — Costache Negruzzi. 
1
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mantic ca Lamartine sau pentru-un 
descriptiv ca Pierre Loti sau Cha- 
teaubriand. Merimeâe se mulţumeşte 
numai cu trei rânduri. a 

Negruzzi dimpotrivă nu fuge de des- 
cripție. Iată de pildă o pagină mi- 
nunată, — cuvântul nu trece măsura 
cuvenită, — în care elementul des- 
criptiv e atât de bine împreunat 'cu 
o duioșie lirică caracteristică, de care 

Grimâe. 
Scriitorul aflase dela doamna B. 

trista poveste a Olgăi şi a lui Ipolit: 
«Mă simţeam foarte trist. Voiam să 

plâng și nu puteam (cât de departe 
e de Merimâe!) Am deschis fereastra. 
Cerul eră turburat; nori groşi se 
"primblau ca nişte munţi pe el, lăsând 
în urma lor o ceaţă cenuşie; luna se 
ascunsese: câtevă stele pribege se 
iveau unde şi unde printre nori. 
Vedeam orașul adormit destăşurân- 
du-se sub mine ca o umbră. Liniştea 
domniă pretutindeni, numai: iniina 
mea eră turburată. Curând un vis des- 
tept îmi înfăţişă toate întâmplările 
vieții mele dela 17 ani,cândam perdut 
pe tatăl meu, -când am rămas singur: 
pe lume, și până la 26.-Gândeara la 
maică-mea pe care abiao cunoseusem! 
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„gândeam la valurile ce mă coprinse- 
seră în lume, gândeam la toate acele 
fiinţe pe care le iubisem, dela cocheta 
pe care o iubisem întâi, până la co- 
pila care-mi scriă, până la doamna 
B. pe care o iubeam acum.Mi se părea 
că le văd trecând pe dinainte-mi, fru- 
moase, vesele, triste, plânse, râzânde. 

Tunetul vuiă în depărtare; cerul 
acum se învăliă cu o haină posormo- 
râtă ; stelele pereau pe rând. De aş fi 
fost poet, aș fi privit cu plăcere acea- 
stă scenă măreaţă a naturei, dar tem- 
peratura avu pururi o deosebită in- 
fluenţă asupra fizicului meu. Un soare 
frumos, o noapte senină mă învese- 
leşte ; dimpotrivă, o vreme urâtă mă 
întristează : în adevăr, gândeam, dacă 
Englezii au tot asemenea vreme, au 
dreptate să se sinucidă. Ce vifor se 
găteşte! Stelele strălucesc de o mai 
vie lumină! Spun că de câte ori moare 
un om, sufletul lui merge de-şi ia loc 
între. stele: oare care va fi steaua 
Olgăi ? poate că acea care e acolo în 
capăt. Mă uitam la Ursa mică». 

O astfel de descripţie sentimentală 
„e departe de genul lui M6rim6e. 

Cred deci că, cel puţin în această 
privinţă. ar trebui să mai scădem din



I
o
 

260 LT LOVINESCU 

asa zisa înrâurire a lui Merimee despre 
leare s'a scris atât. începând dela 
"Alecsandri... | 

Acum dacă ar fi să aleg între cele 
două nuvele ce se amestecă în O aler- 
gare de cai, închnarea mea ar merge: 
spre cea dintâi, spre simpla povestire 

„a dragostei lui Negruzzi cu doamna 
B., atât de firească, şi cu un sfârşit 
atât de glumeţ. 

Nu voi lipsi să adaug că întreaga 
bucată, în afară de unele părţi cu 
totul declamatorice, afară de unele 
supărătoare neologisme şi întorsă- 

“turi franțuzeşti. e scrisă într'o fru- 
moasă limbă,—cunoscuta limbă a lui 
Negruzzi — că are descripţii intere- 

„sante şi că Ghiar cadrul acesta al 
! Chisneului sub ocupaţia rusească, în 
care se petrece acţiunea. e deosebit 
de atragător pentru noi. 

Bă 

Mărturisesc că nuvela Au mai pă- 
til-o şi alţii, mai puţin cunoscută ca 
celelalte, mai mică, mai neînsemnată 
ca subiect, mai puţin originală, îmi 
place mai mult și prin unitatea ac- 
tiunii, cât și prin felul nesilit și na-
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tural în care e tratată, fără elemente 
dramatice. și fără căutări de efecte 
îndoioase în gustul timpului. 

Subiectul nu e nou și voiaveă chiar 
de făcut, la urmă, unele observaţii. 
Postelnicul Zimbolici, ajuns între 
două vârste. fără a se fi hotărât să 
se însoare, face însfârşit şi acest pax 
mare. La vârsta de 40 de ani. el ia 
pe tânăra Agapiţa. 0 copilă aproape. 
Căsnicia fu foarte fericită. Postelnicul 
intră în toate voile nevestii, iar Aga- 
piţa îi făceă viața dulce c cu gingăşia 
ei nevinovată. 

După şase luni, întro seară de 
jarnă. câţiva boeri sunt adunaţi la 
postelnicul Zimbolici în jurul samo- 
varului. Fiecare îşi lăudă nevasta, 
farmecele. cultura. talentele lor mu- 
zicale. _ 

După ce toți au sfârșit cu laudele, 
postelnicul începă cu modestie: - 

— Nevastă-mea, prieteni, n'are pre- 
tenţii a se numi nici Sta€l, nici Sontag, 
nici Taglioni. Ea este o ceară moale 
pe care o întorc cum mi-e voiu. Ne- 
vinovată ca un pui de turturea. ştie 
numai să mă iubească; atâta știe, 
atâta vrea să ştie. Atât de puțină idee
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are de ademenirile luimei, încăt mă 
tem să nu mă întrebe într'o zi: 

Si les enfanis qw'on fait se fuisaient par loreille. 

hădeţi, domnilor, pentrucă nu aveți 
'cercarea mea. Treizeci şi doi ari am— 
tăgăduiă opt — şi mi se pare că am 
avut vreme să cunosc o mare parte 
din diplomaţia cochetăriei. 'Talen- 
tele sunt bune, dar eu sunt de o idee 
—— care însă poate fi greşită — că o 
femee măritată n'ar trebui să fie prea 
artistă, A mea iubeşte frumusețile 
naturei, nu ale meşteșugului. Roman- 
uri, nu citește. I-am făcut o mică 
bibliotecă de cărţi bisericeşti. Toată 
dragostea ei sunt florile. In toată di- 
mineaţa, dupe ce caută trebile gos- 
podăriei,ese în galeriade lângă iatacul 
său, unde privindu-şi florile citeşte 
pe /imile a lui Rousseau. D-voastre 
aţi făcut niște frumoase portreturi 
despre soțiile d-lor: dar—să nu bă- 
nuiţi - îmi par cam măgulite. 

Hu nu. spui, eu arăt Şi voi să vă 
încredințez prin însăşi vederea. 

Veniți dupe mine; Agapiţa nu ştie 
că eu sunt acasă. Veniţi! Să 
Prietenii se luară după Zimbolici : 

I lesne de închipuit tabloul ce asteptă
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pe încrezutul soţ : — Agapita eră în 
brâţele unui tânăr! 
Subiectul acesta nu e nou, de si- 

gur.... [ţi pare a-l mai fi citit undeva ; 
dar, de şi plutește oarecum în aer, 
n'aş putea numi cutare sau cutare 
nuvelă, după care ar fi fost luat. 
După unele îndrumări, îmi pare că 

Negruzzi a avut dinainte un model 
francez. Astfel, de pildă, elogiile. cu 
care fiecare bărbat își laudă nevasta, 
nu pot răspunde unei realităţi, ținând 
seamă de împrejurările locului și ale 
timpului. 

— Natalia mea, zice unul este mu- 
zicantă «lin cap până în picioare. So- 
natele lui Beethoven, fanteziile: lui 
Hayden, capritiurilelui Paganini pen 
tiu ea sunt o jucărie... Pentru hatârul 
ei învăţ flautul: pentru hatârul ei 
învăt a cântă, căci am uitat să vă 
spui că cântă ca o Malibran. Acuni 
putein cântă împreună frumosul duet 
ă lui Mozart între Giovanni si donna 
Annă. | 
Un altul spune: 

- Soţia mea e păgână ca Lor By- 
„un şi poetă ca George Sand. Autorul 
ei. favorit este Victor Hugo... Poeziile 
«i. cânul «or iesi la lumină. -- căci am
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gând să le tipăresce-— credeţi-mă, au 
să. facă o revoluţie în republica lite- 
raturei româneşti. Ascultaţi versu- 
rile ce a făcut ieri ă la mamere de 
Victor Hugo: 

Cuprinsă de un trist necaz 
Az 

Priveam amurgu 'ntunecat. 

, Cat, m 

Şi văd că dintr'un natur des 

Mulţime de draci foroşi 
Roşi, . 

Poţi se pun împrejurul meu! 
* Bu, 

Ce-o să ştiu face de acum? 
Cum, 

De -aici să: pot al meu să scap 
Capu. 

Inchipuiţi-vă “o cucoană  moldo- 
veancă din preajma lui 1840. care se 
ia la întrecere cu Malibran, care e 
poetă ca Lord Byron, sau George 
Sand, sau care face pustişe în genul 
lui... Victor Hugo, sau chiar care ca 
Agapita se desfătează cu Pmile al 
lui housseau !... 

E văzut că Negruzzi aici —ca şi în 
Muza lin Burdujeni de pildă--a trecut 
măsura firească, zugrăvind -o lume 
alta decât acea pe care o observă în 
jurul lui. Cum însă "Muza din Bur-
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dujeni nu e, după cum vom vedeă, 
decât o localizare a unei piese fran- 
țuzeşti, nu's departe de a crede că 
Au mai pățit-o şi alții e tot o locali- 
zare a vre unei nuvele franţuzeşti 1). 
Ori cum. lumea aceasta nu poate fi 
lumea în care trăiă. scriitorul: o în- 
râurire cărturărească e bătătoare la 
ochi... Câud a zugrăvit pe Agapiţa şi 
pe Zimbolici, Negruzzi sa gândit cel 
puţin la cole des Femmes a lui Mo- 
liere. Zimbolici e Arnolphe. iar Aga- 
piţa e Agnes. nevinovata Agnes, care 
nu știă dacă nu ciumva copii se fac 
pe ureche : 

Si les enfanis qieon fuit se fuiscieni pur Loreille... 

Im” această nuvelă avem putinţa de 
a lămuri şi oarecare aluzii. Chiar 
dela început. zugrăv ind laşii, Ne- 
gruzzi scrie : 

«Nimic nu e mai urât decât or aşul 
Jaşii pentru un călător străin, mai 
ales dacă nu are un nume cu de la 
început, şi e încurcat în trebi ce nu-l 
lasă a cultivă „cunoştinţa locuitorilor 

î) Intrun loc A Negruzi serie chiar: ea iubi a cultivă 

fiorile ete. (ed M. I. p. 36). Dar n'ar fi cel dintâi franţu- 

vism al lui Negruzzi :
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semicivilizați, din care se alcătueşte 
populaţia, acestei capitale. Ear dacă 
voiajează ca un poet, ca un artist: 
dacă a avut norocire a fi colabo- 
ratorul vre-unei vodevil monstruos 
ce s'a jucat la teatrul Iaşilor; dacă 
numele i-a fost tipărit la coada vre- 
unor versurele dintr'un PKeepsague 
sau - în foiletonul jurnalului des De- 
bats, ferice de el! Pretutindeni e bine 
purtat, sărbătorit, preumblat şi .ospă- 
tat. Crăseşte plăcere în aste adunări 
semieuropenești, se deprinde a bea 
cafea turcească și a fumă dintr'un 
ciubuc lung; ba încă află multă poezie 
în forma șlicului şi a hainelor lungi. 
numind vandalism lepădarea lor...» 

Aceste rânduri au un temeiu sigur. 
Ziaristul de la Debats a existat în 
adevăr. El nu e decât Saint-Mare Gi- 
rardin care, trecând prin laşi, fusese 
primit foarte bine. 'Toderaş Balş îi 
dăduse un banchet. după comunicaţia 
verbală a d-lui Iacob Negruzzi. 

După călătoria sa în Principate, 
Saint-Marc şi-a seris impresiile ce 
se află adunate, cu alte articole la 
un loc, în Souvenirs de voyages et €tu- 
des. Unul din capitolele acestei cărţi 
«Etat moral des Principautes», datând,
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din 1836, e plin chiar de amănunte 
interesante. 
Saint-Marc Girardin reproduce con- 

vorbirile avute la Iaşi cu doi boeri, 
unul bătrân și altul tânăr. 

«Je causais, spune e], avecun des. 
principaux boyards qui a vieilli dans. 
les dignit6s de son pays, qui le con- 
naît bien, qui est rest honnâte hom-. 
me, et qu: on accuse seulement, ă ce 
titre sans doute, dWâtre un peu mi- 
santhrope». 

Boerul bătrân. care: trage apoi: una 
tablou atât de negru societăţii tini- 
pului său, cum ne spune d. lacob Ae- 
gruzzi,ce o ştiă chiar dela tatăl d-sale. 
e Marele Logofăt Costache Conachi, 
— iar boer ul tânăr nu €e decât Cos- 
tache Negruzzi. cu toate ca Misssail 

credea că e Costache Negri. 
Aceste pagini ale lui Saint- Mare 

Ciirardin sunt foarte interesante. 
Din nefericire cadrul acestui volu n 

nu ne lasă să le reproducem; în ele 

găsim pe acelaş Negruzzi cum lun 

zugrăvit până acum. 

    

1) 2 vol. 1852, 
2) VI. cap. XVIII p. 284. 

A 
A 

!
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Ne mai rămâne să amintim în acest 
gen romantic. cea din urmă încer- 
care a lui Costache Negruzzi, mult 
mai târzie, publicată în 1867 în Con- 
vorbiri Literare, ce poartă ca titlu 
Flora română. — un titlu ce nu în- 
şeală !). 

Nuvela. aceasta, mai mult un pre- 
text de nuvelă, se încheagă dintr'un 
schimb de scrisori de cuprins bota- 
nic, între Onisim Cerentel şi D-na A. 
Florinescu, în. care nu e nici-o cioe- 
“nire de sentimente sau de întâm- 
plări. 

“ Corespondenţa lor nevinovată se 
sfârşeşte totuşi prin căsătoria celor 
doi iubitori de flori. 

Dar, dacă Flora română nare nici 
un interes. "sentimental, ea nu e lip- 
sită de interes literar. Dimpotrivă. 
In ea descoperim un Negruzzi iubi- 
tor al naturei, der ermwachenden Natur. 
un adept al lui Rousseau, un cunos- 

î) Când zie mult. mai târzie, înţeleg publicată mult inai 
-ărziu, dar cred că a fost scrisă mai demult. Descrierea 

Coinarilar, neidesea lui Dragomir de către Radu Mihnea 
ja, Fântâna Cerbului ete. sunt amintite şi în articolul Cân- 
tec vechi care îu tipărit în Foaia pentru minte, inimă şi 
literatură, No. 23, 1843. Nar fi de mirat ca amândemă bu- 
-cătile să fie cam din acelaș timp.
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cător al plantelor, un admirator al 
tuturor florilor plaiurilor românesti, - 
pe care le zugrăvește cu dragoste, în 
colori calde, cu un sentiment de pie-— 
tate. Şi printre aceste descripții şi o- - 
legendă ; legenda-floarei nu. mă. uită, —— 
foarte frumoasă, foarte bine poves- 
tită, într'un ton și o măsură de bu- 
cată de antologie. 

Radu Vodă, rămânând văduv, are 
o singură mângâiere, domniţa Maria, - 
o fată nespus de trumoasă, pe cure 
o peţesc nenumărați prinți străini: 
Domnița îi respinge pe toţi. Domnul 
cu toată curtea se trage pe vară la 
Cotnari, ce slujiă în acel timp de ti/- 
legiatură domnească. La ţară, dom- 
niţa Manda făceă dese preumblări pe 
un cal năprasnic, neînsoţită decât de 
Dragomir, curteanul cel mai frumos 
si mai viteaz dintre boernaşii curții. 

(turele rele şi începură a cleveti. Un 

tânăr graf de Mazovia venind în pe- 

ţit, Radu e bucuros să-i dea pe Manda. 

Domnița nu vreă. In zadar hadu pre- 

gătește serbările nunţei. La ziua hotă- 
râtă, când servitoarele intrară la stă- 
pâna lor, odaia eră pustie. Manda fu- 

oise cu Dragomir. Radu se luă după 
dânşii, şi găsi pe tineri dormind
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îmbrăţişaţi la umbra unor fagi stu- 
foşi dela Fântâna cerbului. Vodă po- 
runci călăului să ucidă pe Dragomir 
chiar sub ochii Mandei.. Dar înainte 
de a muri, tânărul smulse de pe ma- 
lul pârâului niște floricele pe care 
le aruncă la picioarele Mandei. Flo- 
rile aceste sau numit apoi: Nu mă 
uita... 

Aceasta e legenda. Ea ar merită să 
fie citată în întregime atât e de sobru 
povestită, și chiar cu note topice, ca 
de pildă în descrierea Cotnarilor:, ve- 
chea reşedinţă domnească a lui Ia- 
cob-Vodă. Despotuul. 

„Aici se încheie activitatea seriito- 
vului nostru în genul nuvelei roman- 

Jtice, în care iubirea are o aşă largă 
'parte, cu toate urmările ei, cu toate 

| rătăcirile ei. In cele dintâi două nu- 
vele, în Zoe şi în O alergare de cai, 
melodrama stăpâneşte ; imaginaţialui 
Negruzzi se revarsă în împletiri de 
imprejurări ciudate, tragice; stilul e 
silit din pricina tonului patetic şi 
sublim; căutarea efectului e prea vă- 
«dită. Cele din urmă două nuvele, Au 
mai păţit-o și: alţii şi Flora vomină. 

o a
e
r
e
»
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sunt mai simple, mai modeste, dar 
de un gust mai sigur, și într un stil 
mai firesc şi mai stăpân de sine. 

ci 
z E 

Despre povestea Toderică, nu voiu 
face decât o foarte scurtă menţiune. 
Ea nu intră nici în genul nuvelei ro- 
mantice, nici în cel al nuvelei istorice. 
E o simplă poveste napolitană loca- 
lizată după Prosper Mârimse (1829), 
după cum arată alăturarea următoare 
făcută la întâmplare: 

IL x avait une fois un Era în laşi un tânăr 
jeune seigneur nomme Fe- ' boerănaş cu numele Zode- 
derigo,; beau, bion fait, cour- | 7ică, frumos şi bun Ia inimă 
tois et d6honnaire; mais | dar desfrânat cât se poate, 
de moeurs fort dissolues, ; pentru că-i erau dragi căr- 
cax îl aimaitavec excesle ; ţile, vinul, femeile. Na se 
ieu, le vin et les femmes, : spoveduise de când eră şi 
surtaut le jeu ; n'allait; ja- ;! se ducea la biserică după 
mais ă confesse et ne han- i|cele frumuşele, etc., etc. 
tait; les eglises que pour y . 
chercher des occasions de



2. NUVELA ISTORICĂ. 

In nuvela istorică Costache Ne- 

   
oruzzi ne-a dat trei bucăţi: Riga Po- 
loniei şi Domnul Moldaviei,/ Alexandru 
Lăpuşneanu | și Sobieschi şi Românii. 
Nu ne-am ' opri Tisă  A6căt asupra 
acestor două din urmă, dacă n'ar 
trebui să studiem şi pe cea dintâi 
pentru a arătă, ceiace nu s'a făcut 
până acum, că, departe de aaveă măcar 
originalitatea relativă pe care o au 
de obicei nuvelele istorice, ea nu e 
decât o înădire credincioasă a două 
isvoare istorice, urmate nu numai în 
Spiritul ci şi în litera lor. 

Incepem așa dar cu fiiga Poloniei, 
și Domnul Moldaviei, care la dreptul 
vorbind nici nu e o nuvelă, de oarece 
nu are nici un interes narativ. In 

E. Lovixrsce. — Costache Negruzzi. 18
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ea ni se povestește numai un fapt 
istoric: petrecerea regelui Stanislas 
al Poloniei în Moldova şi întâlnirea 
lui cu Domnul Mavrocordat. In na- 
raţiunea acestui fapt, Negruzzi nu 
făcu decât să transcrie când din Char- 
les ATI al lui Voltaire, când din ero= 
nică lui Nicolai Costin, 
Rămâne acum să luăm fragment 

cu fragment pentru a dovedi că nu 
avem aface cu o bucată originală. 

lată de pildă textul original al lui 
Voltaire, în care se povesteşte cum a 
ajuns Stanislas Leczinski pe tronul 
Poloniei: - 

Le jeune Stanislas Leczinshi dlait alors depute 
ă Varsovie pour aller rendre compte au roi de 
Su&de de plusieurs ditferends survenus dans le 
temps de l'enlovement du prince Jacques. Sta- 
nislas avail une physionomie heureuse [fizionomie 
norocită: zice Negruzzi], pleine de havdiesse et de 
douceur, avec un air de probilă et de franchise 
qui de tous ies avantages extâricurs est le plus 
grand, et qui donne plus de poids aux paroles 
que l'eloquence mâme... I7 (Charles) sut ul €tai! 
plein de bravoure, endurci & la fatigue... Il dit 
fout haui apres la conference: Voilă un homme 
qui seru toujours mon ami, et on s'apercul 
bientâi que ces mols signifiaient: «Voilă ui 
homme qii sera roi...» 

1) Voltaire, Histoire de Charles XII, Chapitre troisitme. 
p. S3, ed. Hachette.
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" A(Quand le primat de Pologne sut que Charles 
XI avait nomme le palatin Leczinski ă peu prăs 
comme Alexandre avaii nomme& Abdolonyme, îl 
accourut aupres du roi de Sutde pour tâcher de 
faire changer cette resolution : îl voulail faire 
tomber la couronne & un Lubomirscki : « Mais 
qu'avez-vous & alleguer contre Stanislas Leczinski? 
di le conqutrant». «Sire, dit le primat, îl est trop 
jeune». Le roi replique sechemeni: «Il est ă peu 
pres de mon âge»... 

Să dăm acum începutul nuvelei lui 
Negruzzi, care nu e decât o traducere 
după Voltaire: 

» „„.«tarol văzuse pe palatinul Stanislav Leşeinski, 
când îi fusese trimis deputat de confederaţia Var- 
'goviei. unele palatin plăci cuceritorului Sved. 
El avea o fisionomie norocită, eră franc, brav, 
deprins cu ostenelile, şi iubit de vasalii săi. Regele 
Svezilor, cunoscându-l, zise: Omul acesta imi va 
fi'pururi prieten, şi în gura lui Carol aceste vorbe 
însemnau: Omul acesta va fi rege. Curând după 
aceasta, se porunci Adunării să-l aleagă rege. 
Cardinalul primat se împotrivea. 
„>= Ce-i lipseşte lui Leşeinski ? îl întrebă regele 

Svsd. 
  Sire, e. prea june. 

_=— Eide vârsta mea, urmă Carol posomorându-se». 

Mai departe apoi Negruzzi ia un 
fragment tocmai din cartea VII: 

Stanislas se derobe un jour ă dix heures du 
soir, de larmce sucdoise, qu'il commandait en 
Pomeranie, et partit avec le baron Sparre, qui a
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cte depuis ambassadeur en Angleterre et en l'rance, 
„et avec un autre colonel. Îl prit la nom dun 
Francais, nomme Haran, alors major au service 
de. Sudde, et qui est mort depuis commandant de 

„Dantziek... Quand îl est arriv€ en Moldavie, il 
renvoie ă son armâe le baron Sparre, -entre dans 
„Jassv, capitale dela Moldavie. 

Iată cum ne traduce acum Negruzzi 
acest text: 

«...Dar Stanislav se trase în Pomerania cu o 
mică gvardie ce avea. De acolo sub numele unui 
francez maior în oastea Svedă, ce-l chemă Hanam, 
(—Haran), întovărăşit as baronul Sparre (care a 
fost mai apoi ambasador în Iinglitera şi în Franţa) 
şi de un colonel, plecă pe ascuns într'o noapte 
spre a merge să se întâlnească cu regele Sved. 
ntâmpinând mai multe necazuri şi primejdii (în 
„calea lor), înstârşit ajunseră la hotarele Turciei, 
de unde baronul Sparre se înturnă în Pomerania. 
iar Leşcinski intră în Moldavia, unde domniă atunci 
Nicolai Mavrocordat». 

După ajungerea lui Stanislas în 
Moldova, isvorul francez al lui Vol- 
taire ne mai fiind îndestulător, Ne- 
gruzzi se folosi atunci de povestirea 
din cronica lui Nicolai Costin, citân- 
du-l,e dreptul, în câteva, împrumuturi 
textuale. 

Stanislas, fiind prins în ţinutul Ba- 
căului, fu readus la Iaşi unde avi o 
întrevedere cu Mavrocordat.
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Părăsind pe Nicolae Costin, Negruzzi 
se slujeşte din nou de Voltaire pentru 
a povesti această întrevedere!). lată 
textil lui Voltaire. | a 

«Le hospodar Vinterrogea, lui fit beaucoup de 
questions captieuses, et enfin lui demanda quel 
emploi il avait dans Varmee suedoise.: Stanislas 
et le hospodar parlaient. iatin. Major . sum, lui 
dit Stanislas: . ” | 
— Imo mazimas es, lui r&pondit le Moldave...» 

Negruzzi îl traduse astfel: 

| „Mavrocordat îl primi, deşi eră aproape. de: 

miezul nopţii. Vorba între ei urmă latineşte. Ofâ- 

ţerul se recomandă ca un Francez în slujba re- 

gelui de Svedia. pc 

;— Dar ce rang ai? întrebă Mavrocordat. 

— Major sum, răspunse acesta. 

— Imo mazimus es, zise prinţul zâmbind, şi 

sculându-se îl salută cu respect...» 

Ne oprim aici. Incheerea este aşa | 

dar că Riga Poloniei şi Domnul Mol- 
dasiei nu poate fi privită ca o bucată 

originală. | 

Cu un sentiment de deosebită ad- 

miraţie şi cu o mult mai mare și mai 

dreaptă recunoaştere trebuesă vorbim 

iei bi 
%). Scena aceasta e povestită, putin sehimbat de. Nicolae 

Costin. . 
4 
3
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de Alexandru Lăpuşneanu, un ade- 
vărat mărgăritar al nuvelei. româ- 9 
nești, care, deşi datează de acum. 70 | 
de ani, îşi păstrează toată vioiciunea ] 7" 
cadrului, a chipurilor zugrăvite şi | 
chiar a limbii. ! 

Această nuvelă istorică poate fi 
privită ca un model nu numai de 
trumuseţe de stil, de energie şi de 
sobrietate a trăsăturilor, ci măi ales 
ca ur model de” chipul-rum poate fi 
folosit un text istoric, cum poate fi 
prelucrat, cum poate fi trecut prin 
imaginaţia artistului pentru u se 
preface într'o creaţie personală, al 
cărei merit cade cu totul în sarcina 
scriitorului. In Pegele Polomei şi 
Domnul Moldaviei am văzut, ce puţin 
propriu eră felul de procedare al lui 
Negruzzi. El se mulţumise să îmbine 
două isvoare, pe Voltaire şi pe Nicolai 
Costin, fără a adăugă nimic dela sine. 
Meritul lui eră cu totul neînsemnat, 
imaginaţia lui nu brodase nici un 
amănunt pe subiectul dat de istorie 
sau de cronicar. | 
„Nu tot așă şi în Alexandru Lăpuş 

vieanu, în care informaţia istorică e 
mai restrânsă, şi pe care totuşi Ne- 
gruzzi o împodobeşte cu atâtea amă-
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nunte, une ori chiar în dauna ade- , 
vărului istoric, după cum vom avea | 
prilejul să vedem. i 

In chipul acesta, poetul reuşeşte să 
dea suflarea vieţii, să dea mişcare 
unui schelet palid. 
Vom aveă acum de cercetat fie- 

care parte a acestei nuvele, pentru 
a vedeă mai bine care e punctul de 

plecare a adevărului istoric și care 

sunt adausurile suferite în prelucra- 

rea lui, putând întră astfel, oarecum, 

în atelierul artistului. 
. 

Alexandru Lăpuşneanu e intocmit 

_dintiunşir de tablouri alăturate unele 

lângă altele, fără încercarea de a face 

între ele o trecere înceată. liecare 

tablou ar puteă aproape să stea nea- 

târnat, atât e de bine zugrăvit, în 

trăsături energice, cu un subiect pro- 

priu, şi chiar cu o idee proprie, ex- 

primată de altminteri, după obiceiul 

timpului, printr'un moto. 

Să luăm aşă dar cel dintâiu tablou 

în care e zugrăvită întoarcerea lui 

Lăpuşneanu pentru a-şi cuceri a doua 

oară tronul. lată chipul sobru şi șters - 

cum povestește Vornicul Ureche, de 
ÎN iti
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care sa folosit Negr uzzi, această în- 
toarcere : 

«Intr'acea vreme, înțelegând Impă- 
ratul turcesc,-de atâtea amestecături 
ce se fac în tară, şi se scoală unii 
pre alţii, nu suferi 3; ci a dat Domnia 
iarăş lui Alexandru Lăpuşneanul. 

lară Ştefan Vodă Tomşa, dacă au 
omorât pe. Despot Vodă în Suceava, 
şi bătu pe Mircea Vodă la Milcov, 
întorcându-se la Iaşi. sa gătit să tri- 
miţă boeri și oameni de ţară li Im- 
părăţie să ceie steag. Veniră olăcari 
de “i dederă de veste că domnia este 
dată lui Alexandru Vodă, şi a sosit 
la Brăila şi se gătează să între în 
țară. Inţelegând “p omşa de aceasta, 
s'a sfătuit cu boierii săi, ce vor face; 
şi aflară, ca să trimiţă la Alexandru 
Vodă oameni juraţi dela: țară şi să-i 
spuie că ţara nu-l va, nici îl iubeşte, 
şi de acolo să treacă la Impărăţie 
şi până nu le va veni răspuns să nu 
lase pe Alexandru Vodă să intre în 
țară. Dacă au mers solii acei dela 
Toma. şi au spus lui Alexandru- 
Vodă. Atunci să fi zis Alexandru 
Vodă: «De nu mă iubesc ei, cum îi 
iubesc pre dânşii; şi de: nu mă va 
țara. eu voiu pre dânsa ; şi voi tot 
merge ori cu voie, ori fără voie !»
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Şi a oprit pre soli şi au trimis ho- 
kimurile Impăratului la Tătari. cari 
îndată s'au pornit de au acoperit ţara 
ca un roiu până în Prut, prădând şi 

arzând. De altă parte, el a intrat cu: 

Turcii şi cu oastea ce a avut lângă 

sine. Deci Tomşa Vodă, văzând că 

împotriva acei puteri nu va puteă sta, 

a tmecut la ţara Leşească cu sfetnicii 

săi, cu Moţoc-Vornicul și cu Spancioc 

Spătar, şi cu Veveriţă Postelnicul, 
şi s'a aşezat la Liov, după ce a domnit 
5 săptămâni. 1)» 

Atât se mulţumeşte a zice bătrânul 

cronicar şi ce tablouplin de mişcare 

stiu să scoatăNegruzzi din aceste rân- 
duri ! Scriitorul plăsmuește întreagu 

convorbire între Alexandru şi boerii 

trimişi de Ştefan Tomșa: Vornicul 

Moţoc. Postelnicul Veverita, spătarul 

Spancioc, Stroici. Fiecăruia în dă o 

personalitate ; Moţoc e un viclean. 

Veveriţă un dușman neîmpăcat al lui 

Lăpuşneanu, iar: Spancioe și Stroici 

sunt nişte tineri ce fac pasul acesta 

numai din iubire de ţară, pe care vor 

3) Ureche, în Ed. Kogălniceanu. 1872, i. 1, 219. Acelas 

lueru ni-l spune şi Nicolai Costin. idem, t. I, p. 446.
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să o ferească de năvala Lătarilor şi 
a altor străini. 

Dar dacă această convorbire se poate 
găsi în cronicar, redată de altmin- 
teri numai în câteva rânduri foarte 
energice, scena în care Moţoc rămâne 
singur cu Lăpuşneanu, e pe de-a 'n- 
tregul creată de Negruzzi. Moţoc cercă 
să înduplece pe Alexandru să se des- 
facă de armata stăină, făgăduindu-i 
că toată Moldova va fi cu dânsul. Şi 
când văzu că vicleșugul nu i se prinde, 
ceru voe să-l însoţească pe noul Vodă 
în mersul lui biruitor spre Suceava... 

Intr'o pagină, Negruzzi ne zugră- 
veşte admirabil caracterul lui Moţoc, 
care de altminteri nu se depărtează 
de ştirile cronicelor .Pe Moţoc îl tri- 
misese Lăpuşneanu în întâia sa dom- 
nie ca să prindă pe Joldea, ceia ce şi 
făcu (Ureche, 1, 208); când Lăpuş- 
neanu fusese resturnat, Moţoc trecu de 
partea lui Despot'); mai târziu el unelti 
cu Tomșa pentru a răsturnă pe Despot 
(Ureche, 1, 215). El eră deci menit a 

1) După Nicolai Costin reiese chiar că Moţoc a trădat 
pe Lăpuşneanu, Ed. Kogălniceanu, 1872. Appendix X. 
p. 456. “
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jucă rolul melodramatic de intrigant,. 
pe care i-l dădu Negruzzi şi în a doua 
domnie a lui Lăpuşneanu, fără a se 
fi folosit, pentru aceasta de vre-un. 
izvor istoric, ci chiar în potriva is- 
toriei. 

Trecem acum la al doilea tablou, 
am putea zice la al doilea act al unei 
drame. 
Lăpuşneanu a ajuns domn. Din bin 

şi omenos cum fusese în întâia lui 
domnie, el e acum crunt şi lesne 
vărsător de sânge. Se înconjoară nu- 
mai de soldaţi streini; pentru a face 

pe placul Turcilor, arde toate cetăţile, 
afară de Hotinul... Intreagă această 
caracteristică a domniei a doua a lui 

Lăpuşneanu e o oglindă credincioasă 
a celor spuse, fie de Ureche,fie de Nico- 

lai Costin!). Dar după acestea, urmea- 

ză, o scenă de o nespusă frumuseţe şi 
originalitate. In sala în care chibzuiă 

1) Numai la început, Negruzzi spune că 'Pomşa fugi în 

Valahia. Ştim din cronicari că el fugi în Polonia, la Lem- 

berg, unde fu şi ucis. Incolo «Pentru risipirea cetăților 

Moldovei» cf. Ureche, I, p. 221; despre căsătoria lui Lă- 

puşneanu cu Ruxanda, Ureche, |. p. 209; despre domniile 

lui Iliaş şi Ştefan fiii Imi Petru Rareș, Ureche, I, p. 20%. 

7, 8.
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sinistrul domw apare de odată gin- 
gașa lui domniţă, Ruxanda, fata lui 
Petru Rareş... Chipul zugrăvit e Ne- 
sruzzi e uh minunat pastel. vrednic 
de orice antologie.! 

O fiinţă atât de gingaşe, atât de în- 
gerească făceă un contrast minunat 
alături de fiorosul Lăpuşneanu. pe 
care Negruzzi, ca bun romantic, nu-l 
puteă trece cu vederea. Dealtminterea. 
trebue să adăugăm că, dacă Lăpuş 
neanu are realitate istorică, doamna 
Ruxanda, ca înfăţişare sufletească, e 
o creaţie a scriitorului. Asupra ei, 
cronicarii nu ne spun nimic. Con- 

' trastul între aceste două suflete aţât 

i
n
i
 

de deosebite n'a fost dat deci de is- 
torie. ci căutat de însuși Negruzzi. 

Dar e de însemnat în acest al doilea 
act, ca şi în întâiul dealtinintrelea,, că 
desfăşurarea, caracterelor nu se face 

“prin descripţie, ci prin ciocnire, prin 
dialog. In tabloul întâiu situaţia nee 
zugrăvită prin convorbirea, solilor cu 
Lăpuşneanu, în tabloul al doilea ea 
ne e redată prin discuţia dintre Ruc- 
sanda şi Lăpuşneanu. 
Doamna nu mai poate suferi atâta. 

vărsare de sânge ; încotro se întorcea 
nu vedeă de cât jale. Lacrimele orfa-
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nilor şi văduvelor se îndreptau spre 
dânsa. cerând îndurare. Ea se hotă- 
răşte, însfârşit, să facă un paspe lângă 
Vodă. Lăpuşneanu e neînduplecat; dar 
upoi pare a se potoli, făgăduindu- -i că 
de «poimăne» se va lăsă de omoruri, 
dar că pe mâne îi pregăteşte un «leac» 
de. frică. 

Şi acest «leac» nu e decât ospăţul 
dela curtea domnească în care sunt 
măcelăriți 47 de boeri. El face al trei- 
lea tablou, fioros dar puternic zugră- 
vit. La. temelia, lui se găseşte totuşi 
un adevăr istoric. lată cum povesteşte 
Ureche măcelul boerilor: «Alexandru 
Vodă, dacă s'au curăţit de toată grija 
din afară şi şi-a adus pe Doamnă-Șa 
Ruxanda şi coconii din ţara Munte- 
nească, a vrut să se curăţească şi de 
vrăjmaşii cei din casă, pre cari îşi 
prepusese el că pentru 'vieleşugurile 
lor fu scos din Domnia dintâi. Şi a 
învăţat în taină pe lefegiii ce a avut 
străini, de sau supus în “curtea Dom- 
nească, la Iași, într'o zi, și a chemat 

„pre obiceiu boerii la curte. Cari fără 
nicio grijă de primejdie ca aceia erau. 
„Şi dacă au intrat în curte slujitorii.
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'după învăţătura ce au avut, au închis 
porţile, și. ca niște lupi într'o turmă 
fără de niciun apărător, a intrat în- 
tr'ânşii de-i snopiau, şi-i junghiau, 
nu numai boeri, ci şi slujitori. nici 
îi alegeă pe cei vinovaţi, ci unul ca 
altul îi puneă sub sabie. Mulţi se vâ- 
rau pe ferești de cădeau afară de-și 
frângeau picioarele. Și au pierit 47de_ 
bosri, fără alte curte ce nu s'a bagat 
în samă. Și aşa, după atâta nedum- 
nezeire, îi păreă că şi-au isbândit dela 
inimă». 

Din aceste puţine rânduri Negruzri 
scoate un tablou întreg plin de miș- 
care şi de patetic. Lăpuşneanu se duse 
la biserică, și după sfârşirea litur- 

 ghiei, ţinu o cuvântare boerilor. în- 
+ demnându-i la iubire, şi vestind au- 
„ora unor vremi de linişte. Ca semn 
„al împăcării, el îi pofti la curtă, la un 
ospăț. Toţi veniră, afară de Spancioc 
și Stroici. 'Trebue să amintim că în 
privință celorlalți eroi din nuvela sa, 
Negruzzi s& depărtează cu totul de 
adevărul istoric. Iată versiunea lui 
Ureche. Dupăce Tomșa sa refugiat 
la Liov «a trimis Craiul pre sluga sa, 
pre Crasinski, la Liov, de i-au tăiat 
capul Tomşii, a lui Moţoc Vornicul.
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şi al lui Veveriţa Postelnicul şi a lui 
Spancioc Spătarul, şi i-au îngropat 
afară din târg la mânăstirea sfetei 
Onofrei». lar Nicolai Costin adaogă 
«Zice Istvanfie că și Stroici au pierit 
atunci.» 

Prin urmare Moţoc, Veveriţa, Span- 
cioc, Stroici muriseră de mult pe 
pământul străin al Poloniei. Dacă Ne- 
gruzzi îi mai păstrează în viaţă, e 
pentru a da un relief atât de puterniț 
şi tabloului măcelului, şi la urmă, 
tragicului sfârşit al lui Lăpușneanu. 

Intreaga descripţie a ospăţului e 
minunată, prin preciziune, prin co- 
loarea locală a amănuntelor şi la urmă 
prin 'vigoarea cu care ne prinde scena 
încăerării. Dar pe aceste şi cronicarul 
ni le dedeă în câteva rânduri. Ne- 
gruzzi înnădi la urmă o nouă scenă, 
cu desăvârşire născocită pe de a'n- 
tregul, mult mai puternică şi de o 
deosebită fineţă psihologică. E scena 
revoluţiei. Poporul, auzind sgomot la 
curte, se apropie să vadă ce e. Nemul- 
țumirea se lăţeşte între oameni; vin 
neliniștiți, ca un val cese frământă. 
Ce vor? nici ei nu știu. Şi când Ar- 

“5 Vreehe „I, p. 220.
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maşul întreabă la ce au venit, fiecare 
răspunde altceva... De odată unul 
strigă: Vrem capul lui, Moţoc ! Şi toţi 
răspund: Vrem capul lui Moţoc ! Din 
nehotărâţi ce erau, sunt acum hotă- 
râți. Toţi au un cuget, toţi au o vo- 
ință, Cât de bine a prins Negruzzi 
psichologia mișcărilor populare, ne- 
lămurite, nehotărâte la început şi care 
se încheagă apoi într'o singură do- 
rinţă, pe care nimeni poate n'ar fi 
prevăzut-o !.E eterna poveste a tutu- 
ror revoluțiilor. Și eră firesc ca Moţoc 

„să plătească cu capul său această 
mișcare populară. Scena în care e 
aruncat pe fereastră în mânele gloatei 
înfuriate, apoi scena din urmă, când, 
capetele celor 47 boeri fiind aşezate 
în formă de piramidă, Lapuşneanu 
chemă pe Ruxanda pentru a-i da «leac» 
de frică — aceste amândouă scene sunt 
scrise cu o pană de maestru. 

Singuri, Spancioe şi Stroici scăpa- 
seră de măcel, deoarece Negruzzi voiă 
să-i întrebuinţeze pentru o altă dramă. 

Actul al patrulea să desfășoară cu 
prilejul morţei tiranului. Şi aici, Ne- 
gruzzi pleacă dela isvorul cronica-
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vului. «In anul/7076 Alecsandru Vodă 
au căzut în boală grea, şi s'a price- 
put că: va muri. Deci, înaintea morţei 
sale, chemă Episcopii, boerii şi toată 
curtea, de i-a învăţat şi le-a arătat 
moştenitor pre fiul său Bogdan Vodă. 
să-l puie la domnie pre urma lui. lar 
el, dacă au plinit 13 ani şi jumă- 
tate a domniei sale, şi cei dintâia şi 
a doua, primind întâi călugăria. a 
Lb ăposat; și cu cinste lau îngropat în 
mânăstirea Slatina, care este dedânsul 
zidită. Zic unii, că şi moartea lui 
Alexandru Vodăa fost cu înşelăciune ; 
el mai îrhinte, văzându-se în boală 
grea. şi ne având nădejde de viaţă, a 
poruncit Episcopilor, de-l vor vedea 
căi despre moarte, să-l călugărească. 
Deci, văzându-l ei că au leșinat şi - 
mai mult mort decât viu, după cu- 
vântul lui Pau călugărit, şi i-au pus 
nume de călugărie Pahomie. Mai apoi, 
zic că, dacă sa trezit și sa văzut că- 
lugăr, să fi zis că, de se va sculă, va 
porni şi el pre unii. Care cuvânt înțele- 
gând Episcopii şi boerii, şi mai dea- 
dinsul Doamna Ruxanda, temându-se 
de acel cuvânt, ce eră de a se temere, 

1) Ureche, Ţ, 222. 

E, Lovinescu. — Costucho Negruzzi, ie
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știind câtă groază și făcuse mai "nainte 
în boerii săi, temându-se și Doamna 
să nu petreacă mai rău decât alţii, l'a 
otrăvit şi a murit.» 

Negruzzi urmărește de aproape pe 
cronicar, nelăsând la o parte nici 
un amănunt, dar adăugând atâta co- 
loare, atâta mișcare, atâta frămân- 
tare, într'un dialog viu, sbuciumat. 
Spancioc şi Stroici ce făgăduiseră lui 
Lăpuşneanu să se întoarcă înainte 
de moartea lui, au și trecut Nistrul, 
stând la căpătâiul tiranului. Ei silesc 
mâna doamnei de a turnă otrava. 
Spancioc descleștă chiar cu pumnalul 
gura bolnavului pentru a vărsă tot 
cuprinsul paharului. 
După cum scena ospăţului amin- 

tește pe Lucreția Borgia a lui Victor 
Hugo, tot așa moartea lui Lăpuşneanu 
amintește moartea lui Ioan Groznicul. 
Și prin măreţia ei fioroasă e vrednică” 
de penelul unui desăvârşit artist.. 

Astfel e această mare nuvelă,această 
mare dramă care, în loc de a aveă 
4 acte, e concentrată în patru tablouri, 
puternice, expresive, turnate într:o 
limbă aleasă, cam arhaică, cu întor- 
sături cronicăreşti, și care poate sluji
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drept model de felul cum se cuvine a fi 
folosit un izvor istoric pentru o creaţie 
ce trebue să fie privită cu siguranţă 
ea proprie... 

S'a pus adese această nuvelă ală- 
turi de celebrul roman istoric al lui 
Prosper Mârim6e: Chronique de Char- 
les IX... în care marele prozator re- 
învie epoca luptelor religioase din 
Franţa. Negruzzi a cunoscut fireşte 
această clasică povestire. A găsi o 

înrâurire de subiect e însă cu nepu- 
tinţă. Ca gen poate; dar trebue să ne 

amintim că în acest gen, M6rim6e nu 

e singurul. O întreagă literatură — 

literatura romantică a vremei — se 

pusese să învie trecutul glorios, tre- 

cutul evului mediu, sau trecutul mai 

proaspăt al războaelor religioase sau 

pentru închegarea statelor moderne. 

Şi, Walter Scott, de pildă, eră unul 
dintre aceşti evocatori inspirați pe 

care îl iubiă mai mult Negruzzi. De 

Mârim6e sar apropiă cu deosebire 

prin concisiunea limbei şi prin con- 

centrarea tablourilor ce se urmează 

puţin cam slobode și fără treceri 

căutate.
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Ne mai rămâne să arătăm o iature 
a acestei nuvele. S'a observat încă de 
mult înţelesul democratic al unor pa- 
sagii, şi mai ales pornirea împotriva 
boerilor jăcași. . 

— Şi cu ce vei sătură lăcomia aces- 
torpăgâni ceaduci cu Măria Ta? adlăogi 
Spancioc. | 

„ _— Cu averile voastre, nu cu banii 
/ ţăranilor, pe care îi jupuiţi voi. Voi 
mulgeţi laptele ţării, dar a venit vre- 
mea „ă vă mulg și eu pe voi. 

Și mai de parte, în tabloul al doilea: | 
«La aceste se făcuse mare gătire 

pentru ospăţul acesta. Vestea se îm- 
prăştiase că domnul se împăcase cu 
boerii şi boerii se bucurau de o schim- 
bare ce le da nădejde, că vor putea 
ocupă iarăşi posturi, ca să adune nouă 
avuţii din suduarea ţăranului. Cât 
pentru norod, el eră indiferent; el 
din împăcarea aceasta nu aşteptă vre 
un bine, nici prepuneă vre un rău...» 

Iar când Moţoc se sbăteă să scape 
dela o moarte sigură, strigând... «nui 
ascultă pe niște proşti, pe nişte mo- 
jici...», Lăpuşneanu avu acel vestit 
răspuns: 

— Proști, dar mulţi... 
Și Moţoc fu aruncat astfel în bra-
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ţele uulţimii înfuriate, fară a fi putut 
răspunde : 

— Nu, Măria Ta, mulţi... da proşti !.. 
înţelesul acestor pasagii e limpede. 

Negruzzi e pentru ţărani şi nu pentru | 
boerii asupritori. Nici nu putea fi alt | 
minteri... Dacă Pam arătat pe Ne- 
gruzzi ca pe un conservator, asta nu 
înseamnă că nu eră un iubitor de 
țărani. „Dimpotrivă, totdeauna le a 
luat, apărarea, mai ales întru ce pri- 
veşte prosperitatea lor economică, şi 
nevoia de a aveă o administraţie cins- 
tită. Am mai spus-o şi altădată că 
Negruzzi nu eră un reacţionar, ci 
chiar pentru timpul lui treceă drept 
un liberal, și nu puţin va fi contri- 
buit la această opinie şi omenia cu 
care vowbeşte, de pildă în această nu- 

velă, de ţărani. De altminteri, nici 

cronicarului nu-i scăpă starea neno- 

rocită în care se află ţara pe atunci. 

«În Moldova, serie Ureche în acelaș 

loc, au cei mai ai mici despre cei mai 

mari acest obiceiu de pier fără judeţ, 

fără vină și fără samă. Singuri cei 

mari. giudecători, singuri pârâţi; şi 

singuri  plinitori legii! Și de acest 

) Ureehe, I, p. 220.
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obiceiu, Moldova nu scapă, că mai 
mulţi dintre capete sunt iubitori a 
vărsare sânge nevinovat.» | 

Tot democratismul nuvelei lui Ne- 
gruzzi stă în aceste cuvinte ale bă- 
trânului cronicar, atât de dureroase 
şi atât de măsurate. Și ajunge să ce- 
teşti istoria acestor timpuri de tra- 
gedie, în care au apărut pe tronul 
Moldovei, Lăpușneanu, Despot, Tomşa 
și apoi iarăşi Lăpușneanu, în mij- 
locul unor intrigi vrednice de Bizanţ, 
pentru a vedeă' ce rol nemernic jucau 
boerii ţării, vicleni, gata întotdeauna 
a vinde pe domnul ţării, pe binefăcă- 
torul lor, pentru a se urcă ei în scaun. 
sau: pentru a aduce pe un altul, pe 
care nu întârziau a-l părăsi apoi... 
Așa dar tabloul zugrăvit de Negruzzi. 

„cu nota lui democratică, nu se de- 
părtează o clipă de adevărul istoric, 
Și răspunde ca, un ecou glasului în- 
durerat al înţeleptului cronicar. Dar 
această atitudine a lui Negruzzi faţă 
de boeri e privitoare numai la anu- 

-miţi boeri și mai ales la anumite 
timpuri, în care boerii n'au fost la 
înălțimea menirii lor. Altfel va vorbi 
însă de pildă de boerii lui Ștefan 
cel mare : «Oştirile, scrie el în Ochire
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vetrospectivă 1), erau compuse din 
oameni aleşi, pe care românii îi nu- 
meau boeri, ce alergau la lupte, unii 
pentru glorie, alţii pentru patrie, cei 
mai mulţi pentru dobânzi şi prăzi». 
Această părere aveă Negruzzi despre 

boerimea adevărată. care numai mai 
târziu începu a decade, devenind un 
focar de intrigă pentru ajungerea la 
domnie sau pentru exploatarea celor 
mici. După cum în Lăpuşneanu se 
ridicase, însă sub valul ficţiunii, îm- 
potriva acestei aristocrații primej- 
dioase, în Ochire retrospectivă o bi- 
ciuieşte deadreptul şi în chip şi mai 
energic: 

«Deaice, scrie dânsul, începe un șir 
de domni răi, pentru că boerii sunt 
Pădeaeee Starea politică eră poate şi 
mai rea decât cea morală; vrăjbile 
și prigonirile între boeri și domni 
deteră prilej 'Purcilor a se amestecă 
în trebile ţării, a-și luă dreptul de 
stăpâni, călcând condiţiile tratatului . 
de protecţie ce încheiase cu Moldova, 
și a surpă câte unul, unul, toate ve- 
chile privilegii, încât îşi însușiră drep- 
tul a numi şi pe Domni, căci prin 

1) Ed. Minerva, IL. p. 211.
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aceusta deschideau drum am biţiei aris- 
tocratice ca să alerge să cumpere dom- 
“nia cu bani, pe care apoi îi scoate dela 
Popor...» 

Şi scrisoarea aceasta e cu atât mai 
prețioasă, cu cât dă prilej lui Negruzzi . - 
de a-și arătă părerea asupra rolului 
jucat de Lăpuşneanu ca distrugător 
al aristocrației stricate: | 

«Un veac eră de când aristocrația 
domniă şi poporul geineă în ticăloşie 
și asuprire! Atunci provedinţa, vă- 
zănd-o bătrână şi sluţită de nelegiuiri, 
tinde mâna şi alege dintre ea pe un 
neînsemnat boer, peun oarecare Petre 
Stolnicul. din prost şi necunoscut. 
Il sue pe tron şi îi dă sabia răzbunării 
în mână. | 

Acesta, sub numele de Alexandru 
Lăpușneanu, va sparge cuibul şi va 
Strivi acest furnicar de întriganţi ce 
făcea şi desfăceă domni. Dar oare 
fapta lui fost-a de folos poporului ? 

„Ba, căci ranele lui erau atât de adânci, 
apasarea despotică îl ovilise întratât: 
încât păstorii lui Dragoş şi ostaşii 
lui Stefan nu erau decât nişte sclavi 
înjosiţi a unei boerimi desfrânate, 
care îi trată şi îi vindecăuca pe vite. 
In adevăr, Lăpuşneanul rettzase trun-
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chiul. dar odraslele creșteau, și nu 
eră cl omul care să le ştie secă, puin- 
du-le stavilă pe însuşi poporul ; pen- 
iru aceasta tapta lui fu judecată. de 
crudă. și el de tiran». 

Să nu uităm că Alexandru Lăpuş- 
neanul al lui Negruzzi a inspirat și 
două piese de teatru, pe care se eu- 
vine să le cercetăm în scurt. Vom 
începe cu: Alexandru Lăpuşneanu, 
dramă în trei acte de Dimitrie Bolin- 
tineanu, una din multele lăcrări pei= 
pite ale activităţei din urmă a aces- 
tui poet ce-şi supraveţuiă. 

Acţiunea actului întâi se petrece la 
palatul domnesc. Domnița Ruxanda 
începe prin a spune, într'un monolog, 
că e hotărâtă să se mărite cu Lăpus- 
neanu. Pentru a da dintr'o dată mă- 
sura simțului teatral al lui Bolinti- 
neanu, iată un crâmpei din mono- 

_logul huxandei, când vede pe. ma- 
mă-sa intrând : 
—Lui Alexandru Lăpuşneanu îi voiu 

da mâna şi tronul, am jurat aceasta 
la altarul Maicei Domnului în tăce- 
rea sufletului meu, aceasta va fi ast- 
fel, dar sată Doamna Elena, văduva 
hui Petru Rareş, ceeace mi-a dat viaţă...
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Felul acesta de a vorbi e păstrat 
până la urmă, fără nici-o sovăire. 
Doamna Elena îndeamnă pe Ruxanda 
să ia de bărbat pe Joldea. Intră şi 
Lăpușneanu, un biet boer neînsemnat, 
ce 'și arată dragostea pentru domniţă, 
în această limbă: | 
— «Sufletul tău este mare, mintea 

ta este luminată, caracterul tău este 
nestrămutat ; frumuseţele tale nu află 
altă frumuseţe care să le îngâne ! ra- 
zele cerului pălesc la faţa ta, cânte- 
cele paserilor sunt mai puţin dulci 
decât sunetele versului tău; suflul 
înbălsămit al sânului tău de fecioară: 
—, este mai curat decât mirosul cri- 
nilor şi rugilor din câmpie. Ochii ce 
te văd nu pot să se mai deslipească 
de tine; pe sânul tău visele dulci ale 
lumii întregi au făcut cuibul lor. Cine 
te vede, odată, se împacă cu viaţa. 
îmi place frumuseţea ta!» 

Sau mai departe: 
— «Ziua te chem, în somnu-mi 

îmbrăţișez chipul tău ce fuge ca o 
rază, ca un vis, ca o fericire ; adesea 
simț suflarea ta îmbălsamată. întă-. 
râtând molatece simţirile mele îmbă- 
tate, atunci tăcerea nopţii pare că se 
curmă în dulcele şoapte de sărutări.
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atunci plecând fruntea mea pe buzele. 
umede și arzânde, tu tremuri ca o. 
floare, la suflarea vântului şi ca un 
Fluture destătător udând guriţa, flori- 
lor cu roua aripelor sale, tu uzi bu- 
zele mele cu nectarul buzelor tale 
şi fugi»... 

Bietul Bolintineanu! În ce stare 
jălnică ajunsese ! 

Am făcut aceste citaţii, pentru a 
urătă dela început printr'o pildă. ti- 

„pică naivitatea cu care e scrisă în- 
treaga piesă a poetului «zinișoarelor», 
a «stelișoarelor» şi al altor «garofiţe».. 
De acum, lăsând la o parte stilul, care 
e înspăimântător, urmăm numai "firul 
aeţiunei. Joldea e ales domn şi se 
pregăteşte de nuntă într'un cort la 
Şipote. Lăpușneanu sosește, punând 
pe Moţoc să-i taie nasul lui Joldea. 

Actul al doilea. se petrece la veni- 
rea a doua oară a lui. Lăpuşneanu 
pe tronul Moldovei. El începe prin- 
trun monolog de o monumentală 
lipsă de simţ literar şi teatral. Ru- 
xandra fiind nemulțumită de omoru- 
rile lui Lăpușneanu, i-o spune cu băr- 
băţie. Bolintineanu urmează mai mult 
pe cronicar decât pe Negruzzi. Tomsa 
Vornicul, Veveriţă Postelnicul „Span-
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cioc Spatarul au murit în Polonia — 
chiar şi Moţoc, care ar fi fost atât «le 
folositor pentru efectul dramatic al 
piesei, a murit şi dânsul.. In fruntea 
boerilor nemulţumiţi e însă și doamna 
Ruxandra, pe care Bolintineanu o face 
îndrăgostită de un oarecare Ştefan - 
căpitanul, spunându-i-o în vorbe de 
aceste: «...Știi tu ce e o femeie ? este 
o floare, floarea învieţueşte la razele 
soarelui, femeia învieţueşte la răs-: 
făţarea amorului.. Amorul este viaţa 
ei şi viaţa ei este de o zi,floarea nu 
poate a se întoarce dela razele soa- 
relui, nici femeia dela alintările amo- 
rului...» Și celelalte... Incodată bietul 
Bolintineanu |.. | ” 
Lăpuşneanu prepară omorul boe- 

rilor printr'un căpitan de gardă, Ma- 
luk. În măcel, Ştefan căpitanul e scă- 
pat de Ruxandra, ascunzându-se «în 
altarul familiei, în patul lui Alexan- 
dru Lăpuşneanu şi al fiicei lui Petru 
Rareş». | | 

In actui al treilea ni se reprezintă 
întâi demența morală a lui Lăpuş- 
neanu, apoi boala lui trupească.... 
Scena morţii e după cronicar şi după 
Negruzzi... Lu urmă însă ne înttreabăm: 
dar Stefan căpitanul? ce sa făcut cu
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+ dânsul Nu ni-se mai spune nimic: 0 
„simplă născocire a lui Bolintineanu 
pentru a lunecă la lungi gungăreli 
drăgostoase, fără nici un rost. 

Aceasta e drama lui Bolintineanu, 
fără nici o valoare literară şi cu o 
vădită pornire de a se depărtă de 
Negruzzi, urmând versiunea croni-— 
carului. _ 

Ne mai rămâne acum de cercetat 
şi tragedia în versuri și în cinci acte, 
Lăpuşneanu Vodă, a lui Samson Bod- - 
nărescu; m 
Actul întâi se petrece pe: câmpia 

de lângă Huşi, în lagărul lui Lăpuş- 
neanu ce se luptă cu Despot...-Lă- 
puşneanu. e învins, iar Moţoc, Stroici, 
Spancioe şi Veveriţă trec de partea 
învingătorului pe care îl şi ajutaseră 
la biruinţă Ă 
„In actul al doilea acţiunea nu prea 
înaintează. EL se desfăşoară, în bună 

parte într'un castel pe malul Dunării 

unde se află Lăpuşneanu Luăm parte 

mai mult la scene de căsnicie tul- 

bure între Lăpuşneanu şi Ruxanda; 
nu intrăm în amănuntul unor epi- 

soade de curată imaginaţie... | 

In actul al treilea se petrece solia
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lui Motoc, Spancioc şi Veveriţă, dar și 
această scenă se pierde în cadrul mai 
larg al interiorului lui Lăpuşneanu 
— trebue să amintim că acesta bă- 
nueşte că Ruxanda a iubit odinioară şi 
poate și acum pe Stroici, o bănuială 
cel puţin târzie. 
“In actul al patrulea se întâmplă 
scena dela curtea lui Lăpuşneanu, în 
care Moţoc e dat pe mâna poporului 
răsvrătit. In actul al cincilea Lăpuş- 

„„neanu moare la Hotin. 
__ Bodnărescu în piesa lui sa ţinut 
mai mult de povestirea lui Negruzzi 
de cât Bolintineanu. Din nenorocire, _- 
firul acţiunei atât de strâns, atât de 
puternic înodat la marele prozator 
moldovean, e însă mai slobod la Bod- 
nărescu, care a adăugat prea multe 
scene lăturalnice de un interes în- 
doios. “ 

Incheierea firească a acestei cerce- 
tări e că dintre aceşti trei scriitori 
tot Negruzzi rămâne adevăratul poet 
al tragediei cruntului Alexandru Lă- 
pusneanu.
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Mai târziu, în 1845, publică Negruzzi 
o a treia — şi cea din urmă — nuvelă 
istorică, intitulată Sobieshi și-Românii, 
al cărei subiect, deși luat din Cante- 

mir._e prelucrat de scriitor cu d6s- 
4uTă originalitate în viziunea amă- 

nunteloi 
Cantemir povesti cel dintâi epizo- 

dul asediului cetăţii Neamţului de 

către Sobieski în a sa Istorie a împe-._ 

răului, otoman, Ştim că Negruzzi și ISo- 

oălniceânu plănuiseră încă din 1838. 
tipărirea operei întregi a Cantemireş- 

tilor. Istoria imperiului otoman, după 

arătarea prospectului, aveă să tie 

tradusă de Adiotantul Kogălniceanu 

din franțuzeşte. In traducerea fran- 

ceză alui de Jonequisresa cunoscut-o 

deci şi Negruzzi. —— 
Să reproducem prin urmăre acest 

epizod, după povestirea lui Dimitrie 

Cantemir, din versiunea lui de „Jonc- 

quiăres, pentru a putea vedeă în ce 

stă prelucrarea lui Negruzzi: 

1) Histoire de Empire Oihoman oi se vovyent les 

causes de son agrandissement et de sa decadence, avec 

des notices tres înstructives, par S. A. R. Demetrius 

Cantemir, Prince de Moldavie, traduite en Frangois par 

M. de Jonequiâres, A Paris, chez Huart, MDCCXIAII,
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«Lies 'Luves ne s'taient pas engages au: delă 
du Pruth ; ainsi le Roi, voyant les Tartares retir6s, 
cerut devoir entreprendre quelqgue chose, afin de 
pouvoir montrer au Pape Pemyploi de son agent. 
'"Prouvant sur sa route la forteresse de Nemez; il 
Pattique et sen empare. non sans difficult; Car 
les hubitants Vavai-nt abandonne: et il + restait 
seulement dix-neuf chassrurs Moldaves que le 
hasard y avait amenes. A lapproche du oi de 
Polugne ls ferment les portes, l&vent les ponts, 
et refusent d'admettre le Roi. Ce prince ignorant 
Vât.t de cette pretendue gurnison, canone la place 
pendant quatre jours; nos chasseurs se detendent 
avec vigueur ; înent cinquante Polonais et le maitre 
de lartillerie. Le cinqutme jour, ayant perdu diz 
de leurs camurades, ils capitulent ă condition 
d'avvir la libert& de se retirer oa bon leur sem- 
blerait. Spectacle surprenant! Lon vuit sortir 
six. hommes qui en portaient trois autres sur leur 
Epaules, parce qu'ils Gtaient blesses. En ce.mo- 
ment, tous les sentiments d'adwiration, de honte 
et de rage se snccedent dans le covur de Sobieski; 
il demeare interdit et nouvre la bouche que 
pour commander qu'on les pende; puis il les ren- 
Voi avec €loge, sur ce que Iablonovslki le fait 
souvenir qu! | a dunnâ sa parole de les laisser aller 
en I.bert6 1»... 

In locul acestei povestiri reci, cu 
un caracter cu desăvârșire imperso- 
nal, Negruzzi începe prin a ne da vi- 
ziunca armatei polone, care, istovită 
ŞI ruinată, se trăgeă spre patrie. In 

DT. II, e. 1V. cp. CLIIL. p. 109.
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-. frunte se află Sobieski, întovărăşit de 
lablonowski şi Potoţki. De odată; în 
cale, dau peste cetatea Neamţului. Ca: 
de obicei, Negruzzi intră deadreptul în 
dialog, care de data aceasta e nu nur | NE 
mai vioi ci şi pitoresc. Polonii se ho= 
tărăsc să ia cetatea. In năuntru se 
aflau 18 plăeşi (nu 19 ca în Cante- 
mir). Cu o adevărată imaginaţie plas- 
tică ne introduce între plăeşi, ne pune 
în mijlocul lor. Stau de vorbă. Po- 
vestesc despre Leşi; fiecare spune. ce 
ştie sau ce a auzit. Dialogul e viu, 
dar faptele povestite sunt luate tot 
din Cautemir. lată de pildă cumpo- 
vesteşte un plăeș încercarea lui So- 
bieski de a luă moaştele Sf. Paras=: 

„chiva. | E 
— «Creştini! au prădat bisericele 

şi mănăstirile de odoare. Nu ştiţi încă? . 
Sau dus să ia pe sfântu dela 'Tris-: 
fetitele. | 

— Doamne fereşte !'ziseră plăeşii fă- 
cându-şi cruce. . . | a 

-— Aşa urmă tânărul; eram acolo 
când au mers să iea racla sfintei, 
dar călugărul simțind a închis poarta 
și n'a vrut să deschidă, atuncea... 

—-Pui de om călugărul! strigară 
ascultătorii. 

E. Lovrxescu. — Custache Negruzzi, - >0
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— Atunci Craiul lor a poruncit să . 
aducă tunurile ca să spargă porţile. 
dar mai întâi a trimis răspuns călu- 
gărului care şedeă în clopotniţă să 
deschidă, ori face mănăstirea praf şi 
pulbere. 

— Auzit-aţi acolo lifta cea păgână! 
Şi ce a tăcut popa? | 

— El a răspuns că nu se aşteptă 
vaudă aşa vorbă de la un împărat 
care se zice creştin şi că M. Ş. e mare 
şi puternic, poate să facă ceeace zice, 

“dacă nu se- teme nici de Dumnezeu 
nici de sfinţii lui, dar el nu deschide 

“poarta, şi s'a îngropă sub zidurile bi- 
sericei, şi apoi lumea va judecă între 
dânsul atât de slab şi între M. S. atât 
de tare. , 
Auzind aceste, Leahul s'a făcut foc 

de mânie și dase acum poruncă să 
împuște, când unul din hatmanii lui 
i-a zis că nu se cade să facă aşa lucru. 
să strice casa Domnului şi altele multe. | 
Indestul că Va înduplecat să dea pace ! 
bisericei». 

Acest episod, atât de dibaciu pus în 
dialog de Negruzzi, e însă de fapt luat 
tot din Cantemir. lată cum îl găsim 
acolo povestit — şi pentru mai multă
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înţelegere îl dau în traducerea lui los. 
Hodoş!): 

«După aceea merge la mănăstirea 
dela Trei Ierarchi, unde se conser- 
vau cu religiositate relicvele Sfintei 
Paraschiva din Epibati şi cere a i se 
estrădă aceste relicve şi toate tesau- 
rele ce erau depuse acolo. Arhiman- 
dritul mănăstirii, care auzise în ce. 
mod a fost tratat mitropolitul, în- 
chide bine porţile bisericei, şi răs- 
punde trimișilor regelui, că: mai bine 
vrea să fie îngropat sub ruinele bi-. 
sericei, decât să estrădeze la om din 
lume tezaurul atât de sarcu şi pre- 
ţios. Regele pentru a intimidă pe acest . 
monach fieros, ordonă a se aduce tu- 
nurile şi ameninţă a sparge porţile 
şi a luă tot tezaurul cu forţa, fiindcă 
i sa refuzat o parte ce o ceruse 6 
buna. Dar archimandritul eră inflec- 
sibil; și regele încă s'au cuprins de 
ruşine că comite un sacrilegiu sau 
prevenit prin ofiţerii săi, se depărtă 
de aci, fără să-și fi ajuns scopul». 

Versiunea lui Cantemir este aşa dar 

1) Istoria Imperiului Ottoman, creşterea şi scăderea lui, 

cu note foarte instructive de Demetriu Cantemir, Principele 
Moldovei, tradusă de d-l Dr. Is. Hodosiu, Bucureşti. Ediţi- 

unea Societăței Academice Române, MDOCOLXXVIII.
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urmată foarte de aproape, uneori chiar 
în cuvinte, de către Negruzzi. Poves- 
tirea continuă mai departe, tot-în dia- 
log, slujindu-se “ici şi colo decâte un 
erâmpeiu din Cantemir. ea 
- «Ba încă a pus prin. bălți. şi nişte 
ierburi veninoase de care cum bea. 
crăpă, scrie Negruzzi, despre Tătari. 
ee urmăreau pe Poloni. 

* Tar Cantemir: CE 
«De altă parte Tătarii, văzând că 

armata regelui își ia calea către Cot- 
nari, se pune şi infectă cu ierburi ve- 
ninoase locul de unde-și aveă ceta- 
tea apă».1) 

Dar, or cât ar fi urmat pe cronicar. 
Negruzzi a dat povestirei mult mai 
multă voiciune şi plasticitate. 

Pe când plăeșii stăteau astfel de 
vorbă, deodată zăresc pe Leşi. Şi aici 
Negruzzi pune mișcare în tablou, în- 
trebuințând dialogul. Parlamentarea 
între solul regelui și plăeşi e pitoresc 
dată, apoi asaltul e zugrăvit cu amă- 
nunte; capitularea e de asemene viu 
prinsă. La urmă, după ce pieriră 10 
dintre plăeși, la Negruzzi pornesc din 

!):Cartea IV, cp. CXLIX, p. 542. Am păstrat limba, lui 
Hodoş. nu şi ortografia lui. i
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castel încă 9— ceiace or-fi ridicat.nu- - 
mărul lor la 19; scriitorul:î Însă spu- 
sese, la început că în cetate erau. nu 
mai Î8, -— desigur o nebăgarede seamă. 

Astfel -este această scurtă. nuvelă.a 
prozatorului nostru, strâns-legată de 
textul. lui. Cantemir, înviorată totuși 
de. o căldură, deo mişcare, ce- ne vin 
dela Negruzzi. Intregul epizod - e.po- 
vestit cu 'o sobrietate şi cu un -simţ 
al măsurii şi într'o limbă energică, 
ce fac din această nuvelă un adevărat 
model !). 

Să mai amintim că subiectul acestei 
nuvele istorice a lui Negruzzi a fost 
apoi reluat şi. prelucrat de Vasile 
Alecsandri în «Cetatea Neamţului sau 
Sobieschi şi Românii, dramă istorică 
în trei acte». 
Actul întâi se petrece dinaintea, ce- 

tăţei. Neamţului. "Țăranii şi țărăncele 
învârtese o horă pe malul pârăului 
Neamţ, vorbind de Leşi; ba chiar pe! 
un. deal şe vede un soldat polon, luân- 

Dă Amizuti m aici că Negruzzi na cunoscut şi nici nu 

puteă se cunoască, în vremea lui, versiunea acestui epizoă, | 

din Vita Constantini, Cantemyrii, după cum 'observă d-l 
XE. T. Apostolescu în Phinfluence des romantigues fran 

ais sur la poesie roumaine, p. 151. ,
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du-se la luptă cu un ţăran român. 
Polonul cade învins. lar Alecsandri 
adaugă: «Muzică la orchestră»... Ba. 
ce tremolo! In sfârşit, Farcaş (ţăra- 
nul ce ucisese soldatul polori] sosește 
aducând vestea că Leşii sunt aproape 

„de:cetate; toate cele ce se spun despre 
nelegiuirile lor le găsim şi aici după 
cum le găsisem şi în Negruzzi, ce le 
luase din Cantemir. Plăeşii se retrag 
în cetate s'o apere. Sosese Polonii. 
Convorbirea lui Sobieschi cu Iablonov- 
schi se găseşte în simbure şi în Ne- 
gruzzi. Pe deantregul ne e dat figura 
lui Farcaş ce se zbate între Poloni. 
înaintea cetăţii, fără a fi ucis. 

Actul al doilea se petrece chiar în 
cetate. Pitorescul dialog dintre plăeşii 
lui Negruzzi se lungeşte grozav în 
Alecsandri, împetindu-se și cu cuplete 
patriotice; luăm parte la lupta dis- 
perată, la căderea plăeşilor. Soseşște 
în sfârşit solul de pace: Iablonovschi. 
A doua zi cetatea se va predă, Actul 
al treilea se petrece în lagărul polon. 
Iablonovschi se întoarce din solie, şi 
atunci se întâmplă frumoasa, ieşire a 
celor opt plăeși din cetate. Scena 
aceasta e întocmai ca şi în cronicar 
şi în nuvelist... |



* COSPACHE NEGRUZZI CA PROZATOR Al 

Intreaga piesă face parte din ci 
noscutul repertoriu patriotic al 
Alecsandri, scris într'o intenţie atât, 
de frumoasă. Ni se dau câţiva ţărani 
eroici ca Șoiman, Farcaş, destul de 
epici şi tot pe atât de neverosimili, 
şi chiar câteva femei ca Tudora, ade- 
vărate figuri romane. lată cum gră- 
eşte această femeie, scoțând pumnalul: 
«Ingerule păzitor al Moldovei! întă- 
reşște-mi braţul și inima ca să pot răz- 
bună ţara în sângele lui Sobieschi»... 

Fericite timpuri când astfel de sen- 
timente ajungeau nu numai pentru 
a înflăcără (ne înflăcărăm şi acum) 
ci şi pentru a plăceă şi mulţumi gus- 
tul estetic al spectatorilor! Vremu- 
rile s'au schimbat de atunci. 

  



    

| 8. SCRISORILE 

Dar Negruzzi nu e numai autorul 
celor dintâi nuvele romantice, sau 
mai bine melodramatice, în care iu- 
„birea are o parte atât de însemnată, 
el nu e: numai autorul povestirilor 
istorice, dintre care Alexandru Lă- 
pușneanu “e un adevărat mărgăritar 
al prozei româneşti, ci mai e compu- 
nătorul scrisorilor, minunatelor lui 
scrisori turnate într'o limbă uşoară, 
fină ea o horbotă, spirituală, fără mari 
pretenţii de-Hteratură, dar, sub în- 
făţişarea lor. familiară, păstrându-şi 
totuşi un caracter literar, Ia 

Ce povestesc aceste“ scrisori? De 
toate. E numai un prilej de a puteă 
“vorbi de orice, de impresii căpătate, 
de lucruri mai serioase, de probleme 
ce ne frământă, de nimicurile vieţii. 
sub o formă cât mai slobodă, de ade-
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vărată «causerie», cu un oarecare aer 
de nepăsare, de diletantism, fugând | 
de orice argumentaţie mai strânsă şi |. 
de tot cear puteă părea pedantism. . 

Negruzzi e cel dintâi bun foilefonisi 
al nostru care face din orice un motiv, 
de «causerie» plăcută. - 

Tată-], de pildă, povestind o călătorie 
dela Iaşi la Peatra, trecând prin Po- 
dul Iloaei, prin Târgul-Frumos, al 
cărui trecutiîl evoacă, pela Ruginoasa, 
cu castelul vrednic de Walter Scott, 
pela Miclăuşani, pela Scheia, unde 
va înfrânt trufia lui Matias Corvin, 
pela Roman. Totul îi slujeşte pentru 
descripție pitorească, sau pentru evo- 
carea trecutului glorios al neamului) 
nostru, presărând ici şi colo cunoș- 
ţtinţe istorice sau chiar arheologice, 
în chipul cel mai acoperit. 

Altădată,o călătorie pânăla Târgul- 
Ocnei e binevenită pentru descripţii 
frumoase: «Cu cât de ostenicios este: 
drumul, cu atât e şi pitoresc. Munţii 
vineţi ce se văd în depărtare, coastele 
dealurilor acoperite cu buchete de 
fagi, anini şi brazi; Tazlăul ce »er- 

i 
j 
i 
i i. 

i 
i 
Î 

  

:) Serisourer IL. Bd. «Minerva», Ip. 139. 

"î Serisonrea- XXVIII, EA. «Minervae, |. p. 25.
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puește pe vale, înfăţişează un peisaj 
romantic...» Şi apoi ce frumoasă zu- 
grăvire a Târgului Ocnei cu Turnul 
Precistei, Ocnele şi părintele Egumen!' 
Și în mijlocul acestor descripţii care 
ar părea fără nici un ţel, pitoreşti și 
uneori umoristice, povestitorul stre- - 
coară și câte o inscripţie de mânăstire. 
câte o ştire prețioasă, şi mai ales câte 
o amintire istorică, câte o evocare 

„repede a unui fapt din trecut. câte o 
legendă localnică. . 

In 1855 Negruzzi se duce lu Ems. 
Orizonurile se lărgesc şi prilejurile de 
observare se înmulțesc. Minunata vale 
a Rinului se deschide dinaintea ochiu- 
lui călătorului, cu verdeaţa ei, cu 
castelele și ruinele poetice ce se ză- 
resc de oparte şi de cealaltă. Iar la 
Ems, boerul Moldovean, cade deo- 
dată în mijlocul unei lumi cosmoplite. 
pe care o observă, o arată aproape 
cu degetul: ăsta e cutare, ăsta e cu- 
tare, înminunându-se de a vedeă atâte: 
măriri adunate la un loc... 

/; Unele din aceste scrisori nu ne des- 
„eriu un colț de ă, ci au un cu- ?7 prins mai mult social, zugrăvindu-ne 

un colţ de lume, de provincie sau
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de capitală, unele obiceiuri date sub 
formă anecdotică sau intregindu-ne 
icoana unor «tipuri» interesante, pe 
care Negruzzi le-ă cunoscut în deose- 
bite împrejurări... 

lată, de pildă, neuitatul boer mol- 
dovean, vecinul de moșie al lui Ne- 

5 

gruzzi, boerul Bogonos, atât de pa- . 
triarhal şi de simplu, pe care scriito- 
rul ni-l evoacă aşă de frumos, cu atâtu 
căldură, deși nu fără o oarecare sim- 
patică ironie !). Şi scriitorul ni-l pune 
să vorbească, ni-l pune să povestească 
o lungă, istorie petrecută odinioară 
la Agrigent, pe vremea sfîntului Gri- 
gore, spre a lămuri obârşia Țigani- 
lor. lar când Negruzzi încearcă să 
se ridice împotriva unor astfel de 
basme: | | 
— Sa sfârşit, strigă Bogonos... se 

duce vechea noastră Moldovă, şi în 

curând n'o să mai rămâie în ea de- 

cât nişte struluibaţi cu mintea stri- - 

cată — no zic asta pentru d-ta — cari 

prin scrierile lor se silesc a stârpi 

sămânţa credinţii ce a mai rămas: 

Oameni de ieri! despreţuiţi relegea, 

nu păziţi posturile, nu faceţi ca pă- 

i) Scrisoarea VIII, Ed. «Minerva», |. p. 168. -
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rinţii. voştri, vă despărțiți de soţii, 
vă place mai mut teatru decât bi- 
serica, şi dacă...» Si 

„„Intr'un cuvânt tot ce putea spune 
un boer bătrân, în care trăeşte. încă 
amintirea zilelor de tinereţe şi căruia 
i se pare că totul merge la o peire 
sigură... 
„Altă dată în Omul de ţară !), asu- 
pra căruia ne-am mai oprit, ne zu- 
grăvește cu atâta humor, şi cu un 
Spirit critic atât de ascuţit, pe ră- 
zășul ce plănuește lucruri mari pen- 
tru copiii săi: pe unul vreă să-l facă 
avocat și boer, pe un altul îl hotă- 
răște negudpriei pe cel de al treilea - 
vreă să-l vâre cirac la vreun boer ; 
cât priveşte pe Aniţa o va dă la Pan 
Sion să înveţe franțuzeşte şi chitara. 

În fiziologia Provincialului. pănă 
lui Negruzzi, prinde cu humor, dar 
nu şi fără exagerare, ceiace ne face 
să bănuim un model străin, figura, 
unui provincial rătăcit prin laşi, pe 
care îl cunoşti pe dată din toate mişcă- 
rile lui. Altădată simpaticul cerşitor 
Luminărică, atât de cunoscut de toţi 
leșenii. ne este evocat cu duipşie. 

1) Srisorea XXI, [a «Minerva», I, p. 229,
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Obiceiuri vechi, mai ales sub formă : 
anecdotică, mici istorioare luminânăd 
o între eagă stare de lucruri, sunt 
schițate în trăsături repezi Şi spi- 
rituale în /storia unei plăcinte, Un, 
proces dela 1826, sau o Reţetă. Prin 
aceste pagini sprintene şi colorate, 
pline de observaţii, pline de icoane 
ale vremei, de oameni dispăruţi. seri- 
sorile lui Negruzzi capătă şi o va- 
loare documentară, închegând un fel 
de cronică spirituală Și fără pretenţie 
în marginea epocei în care a fost 
scrisă, 

Și nota curat istorică şi patriotică 
tresare vioae în multe din scrisorile 
prozatorului nostru. Una dintr'însels, 
« Vandalismul», î-a pricinuit chiar şi 
un surghiun la moşie. Și, în adevăr, îl 
și merită dela un guvern vrăjmaş re- 
deşteptării naţionale... Impotriva obi- 
ceiului:său. Negruzzi, acest spirit sub- 
ţire, uşor, ironic, diletant plăcut dar, 
cam rece şi nepăsător, e de data 
aceasta foarte cald şi plin de o con- 
vingere pe care i-o simţi sub învelişul 
cuvintelor ce nu se feresc a numi lu- 

1) Scrisourea IX. Ed. «Minerva», |. p. 18]. 

2) Scrisoarea X1ll. Ed. «Minerva», |. p. 195.
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crurile pe numele lor adevărat... 

Suntem urmaşii Romanilor, şi în loc 
să ne mândrim cu astfel de obârşie 
lăsăm să piară toate urmele văzute 
ale gloriei străbunilor noștri !... Pier 
cetăţile vechi, se distrug ruinele cas- 
telelor şi întăriturilor romane, se ri- 
sipese monedele şi inscripţiile falni- 
cilor coloniști: «Zău, se rostește Ne- 
gruzzi, e ruşine şi păcat a vedeă pe 
toată ziua perzându-se câte o urmă 
a Moldaviei împreună cu piatra pe 
„care eră însemnată! Pe toată ziua 
rupem câte o foae din frumoasa carte 
La veciei; şi curând, când vom mântui 

: ruinarea. tuturor acestor sfinte ruine. 
inu ne va mai rămâneă decât a strigă 

| ca acel Troian care cel puţin luase 
| cu sine pe Dumnezeii săi « Pust Iilium» 

O emoție tot atât de vie” ge simte 
şi întrun Ps, când bătrânul doctor 
francez din Jăși povesteşte, sub formă 
alegorică, întreaga istorie nenorocită 
a Moldovei sleită de putere sub enu- 
tul rusesc... «Mă trezii atunci într'o 

“sală unde erau numai boeri cu deco- 
"raţii şi ofiţeri cu spalete. In mijloc 
văzui o femee înaltă şi frumoasă cu 

1) Bd. «Minerva», IL. p. 148.
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ochi şi sprâncene negre, cu părul des- 
pletit pe spate, goală până la cingă- 
toare, îngenunchiată şi.cu mânele le- 
gate dinapoi. Lângă ea stă un om cu 
mască. El ţineă un paloşlaţ cu care lo- 
veă creștetul acestei nenorocite fiinţe. 
Privitorii se uitau la acest mister fără 
a clipi din ochi, fără a zice ceva, tără 
a face vre-o mișcare, încât semănau 
a niște statue de ceară. Tăcerea eră 
adâncă. Nu se auzeau decât lovirile 
de paloş a omului mascat şi suflarea 
de agonie ce eşiă di pieptul frumoasei 
osândite! La fiecare lovire un pârâu 
desânge purpuriu se revărsă pe umeri 
şi sânul ei, până, ce în sfârşit ucisa 
căzu cu fafa în jos, scăldată în sân- 
sele său»!). 

Intreaga pagină e minunată de căl- 
dură și de convingere. 

Nu voi face decât să amintesc că 
unele din aceste scrisori au un cuprins 
anecdotic ca Jepurărie, „Proprietate pă- 
-gubitoare, sau Teşanul î în provincie, că 
altele sunt adevărate mici nuvele, ca 
'bunăoară duioasa povestea, frumoasei 
' Calipso, că două dintre dânsele sunt 

i 

IN Bd, «Minerva», ]. p. 225
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articole de critică impresionistă, uriul 
privitor la Daniel Scavinschi, plin de 
voe bună şi de indiTzență, celalt un 
necrolog al prietenului de tinereţe. 
“Alexandru Donici... | 
„Și nu vom uită mai ales că foarte 
multe scrisori sunt privitoare la limbă. 
Asupra lor am avut a ne opri altă- 
dată. Ceeace'voim să amintim âici e 
că toate părerile lui Negruzzii nu 
sunt date ca dogme, ci cu un dulce 
diletantism-; ele nu vin dela un fi- 

| 

lolog și plăsmuitor de limbă ci dela 
un om de gust, dela un literat care 
simte mai mult decât ştie. De aici şi 
acel ton de cumpănire şi acea veşnică 
raportare la bunul simţ... 

Aceste sunt scrisorile lui Negruzzi, 
comoara prețioasă a începuturilor 
noastre literare,pline de fapte, de știri 
asupra vremei, pline de descripţii pi- 
torești, de calde pagini asupra trecu- 
tului nostru, în care ni se evocă, ca și in Su/lete moarte ale lui Gogol, 
unelefiguri interesante, boeri ruginiţi, 
tineri pripiţi, în care. să 'risipese o 
mulţime de idei mărunte dar drepte 
şi de bun simţ, fără nici o privire 
cuprinzătoare, dar cu multe puncte 

m
e
 
a
a
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de vedere cuminţi, repertoriu de anec- 
dote, de amintiri literare — totul scris 
într'o limbă fluidă, fără icoane multe, 
fără întorsături căutate, cu unele neo- 
logisme supărătoare, dar, cutoate asta, | 
sprintenă, cursivă „limpede, oglindind 
cu lesniciune în cutele cuvintelor şi 
ideea dreaptă dar şi veşnicul zâmbet | i 

al spiritualului: scriitor. / 

E. Lovisxnsut, — Costaclie Negruzzi. 24



NI. POETUL 

Pentru contemporani Costache Ne- 
gruzzi eră şi un poet. Când îl găsim 
lăudat prin foile timpului, lauda se 

„îndreaptă aproape fără deosebire că- 
tră prozator ca şi cătră poet... Nouă, 
celor de astăzi, ni se pare cu totul 
aitfel... Negruzzi a fost un meșter al 
prozei noastre literare şi făuritorul 

“nuvelei; firea lui îl îndemnă spre 
proză... Minte limpede, eclectic, spi- 
ritual înainte de toate—diletânt în 
înţelesul bun al cuvântului, eră fi- 
resc că talentul lui să se desfăşoare 
mai ales în fioriturile «scrisorilor», - 
pline de bun simţ, pline de anecdote, 
pline de amintiri, într'o legătură cam 
slobodă, pline de observaţii de amă- 
nunt foarte drepte, şi turnate într'o 
limbă uşoară, graţioasă, măsurată...
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Dar o astfel de fire eră departe de 
avânturile poetului liric, de «extazul» 
dionisiac, cum ar spune Nietzsche, 

„nu eră tulburată de problemele al- 

—
—
—
_
_
 

_ 

bastre, nu eră învăluită de taine, nu 
eră doritoare de umbra sub care se 
adăpostesc atâtea simţiri alese şi sfi- 
oase. . 

Intr'un cuvânt, Negruzzi prin firea. 
talentului lui nu eră un poet. Cu toate 
astea, el a înșirat multe versuri, a 
scris chiar un poem epic de oarecare 
mărime şi mai ales a tradus foarte 
mult, din Victor Hugo și din Anţioh 
Cantemir, în Y&rsuri de altfel bune, 
cum se cuveniă dela un mânuitor al 
limbei atât de dibaciu... Aşa eră spi- 
ritul vremei ; trebuiă să faci de toate; 
brazda activităţii trebuiă trasă în toate 
ogoarele culturii neamului. 
Având a ne opri, dealtminteri foarte 

puţin, asupra acestor încercări poe- 
tice, se cade s'o facem depărtaţi de 
ceriniele zilei de astăzi. Dacă proza 
a evoluat relativ puţin, poezia a evo- 
luat mai mult; limba a dobândit o 
armonie și înmlădiere neașteptate, 
versificaţia s'a rafinat, formele sau îmbogăţit, încât ar fi o nedreptate şi o lipsă de simţ istoric dacă n'am ţi-
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neă seamă şi de momentul în care 
Negruzzi se osteniă a scrie versuri. 

Inţeleşi asupra acestui lucru, să in- 
trăm în repedea cercetare a activi- 
tăţii poetice a scriitorului. nostru. 

Vom începe cu poezia epică. 
Poemul « Aprodul Purice» nu e, după 

cum ştim dealtminteri, decât un frag- 
ment dintr'un poem mai mare «Ste=... 
Janiada», ce sa pierdut. Negruzzi ne 
spune că subiectul i-a fost inspirat 
de Ureche—un vechiu obiceiu al lui 
Negruzzi: de a ne pune pe urme gre- 
șite. De fapt, Neculce e acel ce ne 
povesteşte cu deamănuntul legenda 
Aprodului Purice: «Ștefan-Vodă cel 
bun, scrie el în «O seamă de cuvinte», 
când sa bătut cu Hroit Ungurul, 
precum zic unii la Caşin, iar letopi- 
seţul scrie că s'a bătut la Scheea pe 
Siret, a tost căzut calul cu Ştefan 
Vodă în război; iar un Purice Apro- 
dul i-a fost dat calul lui; și nu putea 
în grabă încălecă Ștefan-Vodă, fiind 
om mic. Și a zis Purice Aprodul: 
Doamne, eu mă voiu face o moviliţă. 

"şi vin de te sue pe mine şi încalecă! 
Şi s'o suit pre dânsul Ştefan Vodă
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şi a încălicat pre cal; şi a zis atunci 
Ștefan Vodă: «Sărace Purice de oiu 
scăpă eu, şi tu, atuncea 'ți-ei schimbă 
numele, din Purice Movilă». Şi-a dat 
Dumnezeu şi-a scăpat amândoi ; şi 
l-au și făcut boer, armaş mare, pre 
Purice, și dintr'acel Purice aprodul 
sa tras neamul Movileştilor, de a 
ajuns de au fost şi Domni dintr'acel 
neam. Dară şi aprozii atunci nu erau 
din oameni proști, cum sunt acum, . 
ci erau tot feciori de boeri şi portul 

„lor eră: îmbrăcaţi cu șarvanale cu 
cabaniţe. Aşa trebue şi acum să se 
afle slugi să slujească stăpânului, şi 
stăpânul să miluească pre sluga lor». 

Plecând dela aceste date, scrise Ne- 
gruzzi poemul său « Aprodul Purice»-— 
prelucrând astfel pentru întâiaș dată 
un material istoric găsit într'un cro- 
nicar... - | 
Poemul acesta, după cum observase. 

Şi Alecsandri, deşi războinic, are totuși 
un început idilic, ce cântă de sigur 
în urechea tuturor : 

Ciocârlia cea voioasă în văzduh se legănă 
Şi 'nturnarea primăverii prin dulci ciripiri serbă, Plugarul cu hărnicie s'apucase de arat, 
Pământul ce eră încă de al său sânge rourat; Uitase-acum Moldovanul trecutele lui nevoi, ” Şi cu fluerul la gură, păstorul pe lâneă oi 
Cântă dragostele sale... P ngă oi,
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Hroiot, aflând că Ştefan e în niște 
ținuturi îndepărtate, îşi adună ofiţerii 
și le ţinu o cuvântare, îndemnându-i 
să vină să calce Moldova. Un Român 
ce petreceă de mult printre Unguri, 
auzind de planurile lui Hroiot,o luă 
la goană spre Moldova, ca să vestească 
pe Pârcalabul din Roman de apropiata 
navală a Ungurilor. Pârcalabul tri- 
mise un curier lui Ștefan, iar el ieși 
înaintea dușmanului. Ungurii intrară 
în ţară şi dădurădeun moşneag pe care 
Hroiot îl întrebă de ce toate satele şi 
locurile erau pustii de oameni: 

Pricina bejănăriei şa jalei obşteşti, tu eşti, 
. Hoţ turbat şi fără lege care prazi şi pustieşti! 

Ungurii voiră să-l ucidă, dar Hroiot, 
mărinimos, îl scăpă... Întreg acest epi- 
sod —— de 40 de versuri—ca şi amă- 
nuntul cu Românul ce vine să dea 
pe faţă planurile lui Hroiot, sunt din 
invenţia poetului. Negruzzi brodează 

„pe un subiect istoric. 
Lupta începu între Unguri și mica 

ceată a Pârcălabului. Amândouă ar- 
miile ne sunt zugrăvite de poet, cu 
amănunte topice. E mișcare, freamăt, 
şi: chiar oarecare îndemânare în des- 
crierea încăerării. Românii suntpu -
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țini; deşi se bat ca nişte lei, eiarti 
fost copleşiţi, dacă Aprodul Purice 
mar fi adus vestea că Ştefan nu e 
„departe. Pârcălabul se retrase la Schee 
„lângă Siret. Ştefan luă a treia parte 
din armată și, după.o noapte de marş, 
ajunse a douazi pe la amiazi la Schee. 
Lupta începu din nou. 

Poetul enumeră pe dărăbani, pe ar- 
măşi, pe aprozi,. pe simeni; numeşte 
Şi câţi-va eroi moldoveni, pe Arbure 
Hatmanul, Vornicul Boldur... Fantezia 
lui uniple cadrele goale ale descrip- 
ţiei; ea pune chiar o cuvântare în gura 
lui Ştefan. Apoi, lupta e aprigă şi .co- 
tropitoare : 

Românii cu-a lor iuţoală. prăvăliuil răstoarnă tot; 
Ungurii să steă "mpotrivă se silese şi ci cât pot, 
Insă furia română sparge, sfarmă ofice grâu. | 
În zadar... - ! 

„Am citat aceste versuri pentrucă 
ele aduc aminte, pe departe e dreptul, 
de uneie versuri de Eminescu, din 
Satira III. Românii sunt însă puţini 
la număr. Calul lui Ştefan cade ucis— 
şi atunci se întâmplă episodul Po- 
Vestit de Neculce şi pe care Negruzzi 
îl desfăşoară în mult.mai puţine ver- 
suri decât are cadrul luptei... Rămă-
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şiţa armatei lui Ștefan soseşte la timp 
pentru a da biruinţa Moldovenilor. 
Hroiot e ucis. Dar şi bietul Părcălab 
își dă sufletul. Și aici imaginaţia poe- 
tului înnădeşte din nou. Ștefan căsă- 
toreşte a doua zi pe Aprodul Purice— 
acum Movilă, — cu fata orfană a Pâr- 
călabului. 

Astfel e cuprinsul acestui fragment 
epic, în care găsim destulă creaţie 
personală, destule amănunte născo- 
cite. Cât despre versuri, ele sunt de 
15 silabe şi n'au nici cizelarea, nici 
sonoritatea, nici mlădierea, nici bo- 
găţia de icoane pe care suntem de- 
prinşi a le cereastăzi dela versuri. Nu 
li se poate tăgădui totuşi oarecare 
energie, în discursuri de pildă — ale 
lui Hroiot sau Ștefan — şi oarecare 
mişcare în zugrăvirea luptelor. Mai 
supărător e prozaismul expresiei şi 
lipsa de icoane înaripate care singure --- 
pot înălţă versul epic. Rar se găsesc 
numai câte-va comparații, în gustul 
poeţiilor vechi clasici — Homer sau 
Virgiliu — în versuri numeroase și 
simetric aşezate.
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lat o pildă: 

Precum când o stâncă mare din munte s'a surpat 
Sdrobeşte, oboară, sfarmă orice 'n drumu-i a aflat; 
Casele dupe costişă, grădini, saduri, livezi, vii, 
Prăvale, rostogoleşte girezi,- turme, herghelii, etc. 

(Urmează încă şease versuri). 

San după cum hoţul noaptea prin codru călătorind, ete.. 

(Urmează încă şeapte versuri). 

Astiel şi Hroiot rămase când pe Ştefan a văzut. 

Altă pildă : 
Precum norul de lăcuste soarele întunecând, 
Vine pe sus cu iuţeală ţarinile amenințând etc. 

! ” (Alte şeapte versuri). 

Sau după cum primăvara omătul cel adunat. 
Printre râpi, şi de-al lui Febus calde raze săgetat ete 

(Alte şease versuri). 

Acest fel sumeţii Unguri în Moldova năbuşese... 

După cum se vede comparații destul 
„de laborios şi metodic clădite. Incolo, 

| trebue să recunoaştem că versurile 
| nu au prea multă armonie nici flui- 
| ditatea pe care o are de obicei proza. 
| lui Negruzzi... | 

| = 

Asupra puţinelor poezii lirice ale 
scriitorului nostru nu ne vom opri 
mai mult, de oarece ele nu sunt de-
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cât bun simţ pus în versuri în deajuns: 
de corecte dar în deobşte fără multă 
mlădiere şi fără avânt. O singură 
abatere o face poezia Melancolia, în 
care vedem, în adevăr, un real senti- 
ment poetic turnat într'o limbă aleasă 
și potrivită cu fineţa cuprinsului. 

Mai amintim și aici căasupra acestei 
poezii d. G. Bogdan-Duică a scris un 
documentat studiu de istorie literară, 
arătându-ne oarecare puncte de in- 
spirație din elegia «interimea unui 
sat» a luiJucovschi, tradusă de Asachi. 
Nu intru în amănuntul asemănărilor 
ce se pot face între cele două poezii 
și care au fost făcute de altminteri 
de d. Bogdan-Duică cu destulă sub- 
tilitate '). Ele sunt întru câtva îndrep- 
tățite, deoarece găsim ici colo crâm- 
peie de idei poetice asemănătoare și 
chiar unele motive mai mărunte. Dar e 
prea puţin. Prin puterea sentimentu-. 
lui personal și frumuseţa formei, a=- 
ceastă poezie poate fi privită ca origi-. 
nală, și preţuită ca atare. 

Intr'însa Negruzzi premăreşte tai- 
  

1) &. Bogdan-Duică, Două capitole dintr'o biografie: 
a lui Constantin Negruzzi în Convorbiri literare, 1901.. 
t. XXXV, p. 875. 

 



332 E. LOVINESCU 

nica pornire a tânărului cătră sin- 
gurătate, cătră melancolie : 

Căci plăcerile sunt multe care vin din bucurie 
Insă nu puţine are şi duleea melancolie... 

Primavară isbucneşte ca un sgomot 
de fanfare. In loc să caute câmpia 
însorită şi veselia mulţimei, melan- 
colicul caută adăpostul crângului, pe 
ale cărui farmece poetul le cântă cu 
o trăgezime în adevăr idilică: 

Vezi pârâul acest trândav, scăldând pajiştea cea verde, 
Cum prin flori trufaşe primblă, şi sub arce verzi 

[sc pierde ? 

Lângă el o mândră salce.. 

Acea undă gemătoare, acel arbore jelină... 

“Nimic nu lipseşte din acest colţ 
poetic; nici privighetoarea.: 

S'ascultăm, ce se aude? Ce nou glas răsună oare? 
A dumbrăvii cântăreaţă, gingaşa privighetoare, 

Prin accente iscusite rădiul tot a incântaţ; 
Ascultând-o simt că-n sânu-mi un nou ce s'a deşteptat, 

Dela pădure poetul trece la ruine, 
pe care le cântă invocând umbrele 
marilor Broi, cu căldură, cu putere, 
în genul lui Volney. Toată partea 
aceasta din urmă — într'o legătură
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cam siobodă cu partea dintâi, e un 
fragment din ceeace am puteă numi 
«literatura ruinelor» destul de înflo- 
ritoare pe atunci și aiure, dar și la 
noi care ne aflam la începutul redeş- 
teptării naţionale. Am fi miraţi gă- 
sind la urmă, pe lângă inspiraţia 
patriotică, şi o inspiraţie socială : 

Pe salut, lăcaş cucernie sărmanului muncitor 
Care-a fost toată viaţa statului folositor ! 

puţin legată de ideia centrală a poe- 
ziei,—dacă nu am şti că tocmai această 
parte e înrâurită mai de aproape de 
poezia lui Jucowschi, în întregimea 
ei socială. 

Im afară de această meditaţie în 
felul lui Lamartine, destul de reuşită 
și putându-se citi și astăzi cu plă- 
cere,— celelalte poezii ale lui Negruzzi 
sunt ocazionale, unele cu prilejul că- 
sătoriei sale, altele scrise pe albumuri, 

altele imitații, şi cele mai multe, după 

cum ştim, traduceri din Victor Hugo 

şi Antioh Cantemir, dovedind un cu- 

noscător al limbei şi alversificaţiei, 
dacă nu şi un poet.



III. AUTORUL DRAMATIC 

Având a judecă activitatea lui Cos- 
tache Negruzzi ca, scriitor dramatic, 
se cuvine să păstrăm aceiaș -indul- 
genţă şi acelaş simţ istoric ca și a- 
tunci când cercetam încercările poe- | 
tice ale acestui bun prozator. — 
Negruzzi n'a fost un dramaturg ; 

aceasta desigur n'o. credeă nici el. 
Numai nevoile timpului l-au făcut 
să scrie piese de teatru. Școala cea 
mai bună a redeşteptării neamului, 
a înfiripării lui culturale eră teatrul. 
Noi îl privim acum mai mult ca o 
desfătare, şi ca un prilej de emo- 
ţiuni artistice superioare. Firește şi 

odinioară, teatrul eră tăcut pentru 
plăcerea publicului, dar pe lângă 
dânsa se strecură şi oarecare imbol- 
duri şi mai ales se treziă şi drago- 

stea pentru limba patriei, atât de
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înţelenită, atât de părăginită... Scrisul 
pătrunde mai greu, pe când piesa de 
teatru, înconjurată de alte ademeniri, 
puteă fi gustată de mai mulţi și mai 
vepede.. lată pentruce mai toţi în- 
drumătorii noştri culturali s'au în- 
dreptat dela început spre teatrul na- 
ional, chiar dacă nu aveau însuși- 
rile cuvenite unui gen literar atât 
de greu. Aşă a făcut Asachi, aşă aveau 
să facă Negruzzi, Alecsandri şi însuși 
Kogălniceanu. Cum însă nu eră toc- 
mai ușor-de a creă un teatru ro- 
mânesc, de oarece nu se află nici 
un fel de tradiţie în această privinţă, 
cele mai multe încercări ale serii- 
torilor noştrii nu sunt decât nişte: 
traduceri sau abia niște localizări, 
mărturisite sau nu... Principalul eră 
să, se dovedească că se poate scrie şi 
în româneşte și că lumea se poate 
desfătă şi la auzul limbei noastre și 
la văzul artiştilor naţionali. 

lată de ce-l vedem de timpuriu 
pe Costache Negruzzi îndreptându-se 
spre teatru, făcând traduceri, locali- 
zând și, pentru un răstimp, luând îm- 
preună cu Alecsandri şi Kogălniceanu 
direcţia teatrului. din Iaşi. 

Activitatea lui în această direcţie
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e mai mare decât s'ar crede. In afară 
de traducerile cunoscute din Victor 
Hugo: Maria __Tudor şi Angelo. din 
1837, în afară de piesele adunate în 
volum sau publicate numai în bro- 
şură, despre care vom aveă a vorbi 
ceva mai pe larg, Costache Negruzzi 
a mai compus şi alte piese — toate 
vodeviluri localizate, despre a căror 
urmă am dat în foile timpului fără 
a fi găsit manuscrisul lor care tre- 
bue să se fi pierdut. o 
Amintim aici aceste piese pierdute: 

Elevul Conservatorului, jucată la Iaşi, 19 Ian. 1839. 
Pamfil, prelucrare de Negruzzi, jucată la 10 Oc- 

tomvrie 1849. - 
Profesorul şi Chineza, vodevil întrun act de C. Ne- 

gruzzi, jucat la 30 Noemvrie 1850. 
Bochet tată şi fiu, despre care ne aminteşte V. 

Alecsandri 1). 

Pe lângă dânsele se adaugă şi alte 
două piese inedite, al căror manus- 
cris se păstrează la Academie: 

„ Pansionul de fete în timp de războiu...Vodevi! în 

două acte. Prelucrată de d. Cam. C. Negraţă, 1838 2). 

Vieoniele, de Letorier 5) comedie în 3 acte cu cân- 

tece, Trădusă de Negruzzi, jucată la 1 Fevruarie 1847. 

1) In prefața Operelor complete, Teatru, L, Socec, p. VI. 
:) MsF1023 — Se jucă şi prin 1847, cf. Albina, 23 Oct 

841. 
3) Ms, 3741. 
E. Lovixescu. — Costache Negruzzi. 22
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| Vedem că toate aceste piese sunt 
hişte simple prelucrăridupă vodevi- 
luri franţuzeşti, fără indicaţia de autor 
'de altfel, după obiceiul timpului. 
„ Nerămâne acum să aruncăm o pri- 
vire asupra celorlalte piese ale lui 
Negruzzi, în care critica literară nu 
prea are mult de cercetat. Interesul 
nu stă în valoarea lor literară, destul 
de scăzută, ci în intenţia autorului 
de a scrie teatru în româneşte şi de 
a trezi gustul pentru limba patriei, 
fie. chiar prin localizări de vodevi- 
luri de un gust îndoelnic. 

Piesa «Treizeci de ani Sau viata 
unu jucător de cărţi, melodramă în 
trei zile» e cea dintâi încercare dra- 
matică a lui Negruzzi. De altminteri, 
avem a face, după cum ştim, cu o 
simplă traducere după « Trente ans ou 
la vie d'un jouteur, mâlodrame en trois 
journses par Victor Ducange et M. 
Dinaux» jucată pentru întâiaşi dată la 
19 Iunie 1827 la Porte-Saint Martin. 

Nu vom intră în cercetarea amă- 
nunţită a acestei piese, care nu mai 
poate îngădui o cercetare binevoi- 
toare. Intr'însa înflorește melodrama 
în toată strălucirea ei, nu numai în ac- 
țiune ci în cel mai mic crâmpeiu «de 

. «lialog.
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Nu e un rând în toată piesa care 
să nu ne facă să zâmbim. Totuşi, în 
1827 o astfel de piesă eră jucată cu 
mare succes de marele actor roman- 
tic Frâderie Lemaître... Romanticul 
se amestecă cu melodramaticul, şi 
se bucură de o potrivă preţuire din 
partea publicului. Numai astfel pu- 
tem înţelege cum Negruzzi (care de 
altminteri nu aveă decât 27 de ani), 
şi-a oprit privirea asupra unei piese 
ce ne pare astăzi de un gust atât de 
fals... Despre traducerea lui Negruzzi 
nu am nimic de zis; la urmă chiar, 
la sfârşitul zilei a Ill-a, el a mai 
adăogat următoarele rânduri, singu- 
rele ce-i aparţin, şi care încheie oare- 
cum. moralitatea piesei: | 

Jorj. Ah !... nu mă tânguiţi... Mi sa 
căzut pedeapsa această groaznică. 

Fiul meu... să urăşti jocul... Vezi 
furiile și crimile sale — Scumpă soţie, 
iartă-mă... O să mor |... Virtuţile voas- 

tre să-și capete răsplătirea lor, și 
iertarea vinovatului. (Moare). 

Aceste rânduri sunt demne de res- 
tul piesei. Acum să zicem și noi: 

maledictiune! şi să trecem mai de-. 
parte... ă | 

z
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Nu vom face decât o scurtă amintire 
despre mica farsă Cârlanii. țintitulată 
mai întâiu Doi țăran. şi. cinei cârlani) 
jucată în folosul emigranților din 
Transilvania, la 1849. Subiectul e din 
cele mai simple. Doi țărani, Miron şi 
Terinte, bagă de seamă că fiul pro- 
prietarului, Lionescu, se cam învârte 
pe lângă nevestele lor, Domnica și 
Voichiţa. Fiecare bănueşte însă că 
nevasta prietenului e cea vinovată. 
Țăranii pun rămășag pe nişte cârlani, 
și, prefăcându-se că se duc la târg, se 
ascund să-și păzească femeile. Dom- 
nica şi Voichiţa prind de veste, se pun 
la cale şi își bat joc de Lionescu şi 
de bărbaţii lor... 

Un vodevil cu cuplete, fără nici un 
fel de pretenţie, cu ţărani de carnaval, 
"ceeace mă face să bănuese că nu avem 
“dinainte decât o localizare a unui vo- 
„devil franțuzesc. Incolo, nu se poate 
spune un singur cuvânt mai mult. 

2 

Nu voi stărui prea mult nici asupra 
meritelor farsei «Muza dela Burdu- 
jeni», mai întâi pentrucă aceste merite 
sunt destul de îndoelnice, şi apoi 
pentrucă farsa lui Negruzzi nu e.
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după cum știm, decât traducerea ne- 
mărturisită a unui act al lui Thâodore 
Leclereg «La Sapho de Qauimperco- 
rentin ou îl ne faut pas courir plusieurs 
lievres ă la fois» 1). 

Subiectul farsei lui Negruzzi, în 
puţine cuvinte, e următorul. Tânărul 
Drăgănescu ar voi să se însoare cu 
aleasa inimii lui; pentru aceasta însă 
e nevoe să fie lăsat moştenitor de 
către unchiu-să șătrarul Trohin, va- 
meșul, care ar voi şi dânsul să se în- 
soare cu Caliopi Busuioc, prietena lui 
de mai bine de douăzeci de ani. Această 
nuntă trebue zădărnicită. Drăgănescu 
se învoeşte cu actorul Teodorini să 
joace rând pe rând rolul a trei can- 
didaţi de însurătoare, veniţi anume 
pentru cucoana Caliopi. Ceeace se şi 
întâmplă. Caliopi, în vederea unei că- 
sătorii mai strălucite, depărtează pe 
Trohin. Acesta, de ciudă, lasă moş- 
tenitor pe Drăgănescu, care se poate 
astfel însură după voia inimii... 

Actul lui Negruzzi e o traducere, 
iar pe alocurea și o localizare. 

1) Pheodore Leclereqg, Oeuvres complăies: P:overbes 

dramnatiques, t. II, Paris, Adolphe Delahays, 1860; — ef. 

G. G. Orleanu: Cum seriau clasicii noştrii în Dunărea 

de jos, No. 7 din Martie 1909.
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lată persoanele din amândouă pie- 

sele: 

Mademoiselle ZEPHIRINB DE LESFENVILLE 
Le Prâsidentt, son amant 
AuGusrB, neveu du President | 

. Miono YWasterbooroug 

FLoRIBBL, jJouant | Si&noR TURLUPINI 
_M, MoUTONNEBT 

GnonGEar, valet de Mademoiselle Zephirine. 

In versiunea lui Negruzzi : 

Cucoana, Carropr Busuioc 
ŞărRaRUL 'TROHIN, vameş şi amorezat de C-na Caliopi. 

Dnăgăxescu, nepotul său. 
BARON FLAIMLU 

'PRODORINI, actor, român, jucând pe | SiaxoR TTURLUPINI 
CRUR LAGHERDOPOLOS 

Srăsică, slugă la Cucoana Caliopi. 

Partea de originalitate a lui Ne- 
gruzzi stă în a fi adăogat pe ici pe 
colo cuplete, în gustul timpului, ce 
nu se găsesc în piesa lui Leclercq... 

In privinţa persoanelor ne aflăm 
deasemenea dinaintea unei localizări. 
Acţiunea petrecându-se la noi, şi mai 
ales la Burdujeni, eră firesc ca lordul 
Wasterbooroug, ce n'avea ce căută 
aici, să devină baronul Flaimuc din 

1) Rolul cucoanei Caliopi a fost jucat de Millo; dealt- 

minteri şi rolul M-lle Zephirine a fost jucat tot de un 

bărbat, de un colonel de husari, după cum reese Qintr'o 

notă a lui Leclereq.
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Cernăuţi. Schimbându-și naţionali- 
tatea, eroul îşi schimbă şi particula- 
rităţile de limbă. Iată o pildă de această 
pretacere: E 

In piesa lui I.eclercq: Le Lord. Mademoiselle il 
doit Gtre surpris de mon visite, mais de mâme 
que Diogâne le cynique il cherchait un homme, 
moi, mademoiselle, je cherche une femme, je. le 

z cherche depuis longtemps, et je espăre, il est trouve. 

lată localizarea lui Negruzzi : 

— Se pare poate curioz la cuconiţa vizita meu, 
dar zo precum Diogenis grihişer căută un om, eu, 
gnedige frailain, cant un Baronesa, pentru mine, 
un curios Baronesa. Caut mult un curios Baronesa, 
şi acum mi se pare am găsit pe dânsul... 

Intregul rol e susţinut fireşte în 
această limbă. . 

Turlupini care e acelaş în amândouă 
piesele, are înt'una particularităţile 
de limbă ale italianului rostind fran- 
ţuzeşte, iar în cealaltă particularităţile 
italianului vorbind româneşte. lată 
de piidă intrarea în scenă a lui Tur- 
lupini: 

La Leclercg : Zvenire sans me faire annoncee, mon 
adourable, tant zai d'impatience de tomber ă vos 
pieds -— Ma, zou mon trompe assourement, made- 
moiselle; vous n'tes pas la personne que zou 
serche. (est oune den;oiselle 'ă marier, et vous 
n'âtes pas d'âge que ze crois.
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La Negruzai ! Intru fără a vă anunţă, adorabila 
mea, aşa de mare impacienţă am de a-ţi cădeă la 
picioare. Ma mă înselo de bună samă, madamigela ; 
voi nu sunteţi persoana che io caut; nu sămănaţi 
după vrâstă să fiţi damigelă de măritat... 

„_ Moutonnet, proprietar din Cham- 
pagne, devine la Negruzzi chir Lacher- 
dopulos din Galaţi, aşa că îşi schimbă 
cu totul, dacă nu personalitatea, cel 
puţin felul de vorbă... Iată o pildă: 

M. Moutonnet... 1 y a des ehoses que Pon voit 
et qui sont ă la portee de tout ie monde; par 
exemple, je dirais bien ă peu pres ce que vous 
pesez (il rit) He! h6! he! Je ne demanderais non 
plus si vous tes jeune et belle, on me rirait au 
nez (II rit). He! h6! he! Mais si vous avez de 
Vesprit, c'est autre chose. 

Lacherdopulos : Paracseno pragma ! sunt lucruri 
care se înţeleg foarte lesne. Paradigmatos harin, 
eu aşi puteă ghăci câte oca tragi dumneata (Râde). 
He, he, he, nici n'am trebuinţă să întreb de eşti 
tânără şi frumoasă, pentrucă m'ar râde oamenii. 
(hâde) He, he, he, iar de ai pnevma asta n'o pot 
cunoaşte... 

Dar în afară de aceasta, Negruzzi, 
după cum sa zis deatâtea ori, a luat 
în Muza din Burdujeni, şi o atitudine 
în chestia limbii. Singur el ne spune 
în notiţa ce întovărăşeşte piesa: «Noi 
am fost zis—nu ne mai aducem aminte 
unde — că sunt mulţi care schingiuesc
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şi sfâşie frumoasa noastă limbă, şi în! 
loc de creatori se fac croitori, şi croi-, 

3 
i tori răi. Asta ne-a îndemnat a com | 

pune (?) această mică comedie, cre- 
zând că facem un bine arătând ridi-/ 
colul unor asemenea neologiști». Și în 
adevăr Negruzzi apusîn gura Cucoanii 
Caliopi o limbă foarte pestriță, din 
care putem cită câteva specimene: 

Azi cu o petiţiune, 
M'adresai către Amor, 
Şi-l rugaiu cu 'ncordăciune, 
Să astâmpere al meu dor 
De a mea tristă pusăciune, 
“Te îndură, zeu de foc! 
De nu vrei protestăciune 
Să întind în orice loc 

„+ Stănică, inima mea simte o neînvingibilă atăşă- 
ciune... 

„. se servirarisariseşte de expresiuni mai ales... 

„oricum şi această este o considerdiciune adusă fru- 

museţilor mele... | 

„„. ah, în ce oribilă pusăciune se găseşte o jună femee, 

când trebue să despue... de inima sa şi se vede nevoită 

a face o transacţiune cu sentimentul onorului. 

După cum vedem Negruzzi își bate 

joc — în chip foarte nevinovat dealt- 

minteri — de fonetismul lui Pumnul, 

de «pumnism», deși nu în chip sta- 

tornic... | 

Pealocuri, ca de pildă în biletul lui 

Turlupini «că siete corta e grosa pre-" 

+
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cum m'au asigurat mai multe per- 
soane, mă jur... Dacă va fi cu volia du- 
mitale.. să te iau de spoza»... Negruzzi 
îşi bate joc şi de italienismul priete- 
nului său de odinioară Eliade. Dar 
toate aceste mici efecte de cuvinte sunt 
mai mult pentru înveselirea piesei. de 
cât din cine ştie ce tendinţă de puri- 
ficare a limbei. “ 

Atât se poate spune despre Muza de 
' Burdujeni, o farsă oarecare, ce puteă 

să mulțumească publicul de atunci. 

Ne mai rămâne acum să măi amin- 
tim și de vodevilul «prelucrat», Ca-_ 
rantina, pe care îl avem numai în bro- 
şurica din 1851 !) Ne fiind în volumul 
de teatru (1873) al Operelor complete, 
vom povesti ceva mai pe larg subiectul 
acestei nevinovate glume teatrale. 

Un tânăr din Galaţi, Revan, iubind 
o fată, şi văzând că i-se prâferă un 
altul, provoacă la duel pe rival şi râ- 
nindu-l greu, dispare din Galaţi. Timp 
de zece ani nu se mai auzi de dânsul; 
ei intră în marina franceză unde se 
îmbogăţi... 

. 1) Sareimprimat totuşi în ediţia «Sfetea», Poezii și lentru 
(1908), p. 165.



COSTACHE NEGRUZZI CA DRAMATURG +7 

„ntr'o bună zi hevan cade din nou 
în Galaţi în casa fostului său prieten 
Fedeleşeanu, care tocmai se însură 
cu o văduvă pentru a stinge un proces 
ce aveă să se ivească între ei. Se fac 
pregătiri de nuntă. Vine şi mireasa, 
d-na Dospinescu. Această doamnă nu 

ecât fata pe care o iubise hevan, 
care se măritase în lipsa lui cu ri- 

valul ceserestabilise după duel. Acum, 
de doi ani era văduvă. Revan o iubeşte 
încă şi pentru dânsa venise în Galaţi. 
T'o spuse din nou, dar ea rămase ne- 
înduplecată : nunta cu Fedeleşeanu 
urmă, să se facă chiar atunci. Din în- 
tâmplare sosise în Galaţi un vapor, 
Bescefte-Ibric du "Țarigrad, unde eră 
ciumă. O idee îi trecu prin minte lui 
Revan. El spune că a venit cu acest 
vapor, din care s'a refugiat cu o barcă 
(de fapt el venise cu harabaua dela 

laşi). De frica ciumei, panica intră în 
casa lui Fedeleşeanu, care împreună 

cu doctorul Brustur, îl încue pe Revan 

în casă cu dna Dospinescu pen- 

tru a face carantina de 40 de zile. Aici 

tânărul are tot răgazul să facă pe d-na 

“Dospinescu să-i primească dragostea, 

aşa că atunci când se află viclenia 

lui Revan, e prea târziu — văduva
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se hotărise să se căsătorească cu 
dânsul... | 

Aceasta e fabulaţia piesei, presărată 
ici si colo cu cuplete ușoare. 

Cu dânsa am isprăvit şi cele ce erau 
de spus asupra teatrului lui Negruzzi, 
în care nu trebue să căutăm de câtfru- 
moasa intenţie de a se strădui pentru 
întemeierea unui repertoriu românesc.



   
V. a 

INCHEIERE 

 



V. 

INCHEIERE 

După ce am străbătut opera lui 
Costache Negruzzi in toate amănun- 
țimele în care poate intră un studiu 
de istorie literară. după ce am cer- 
cetat mai toate bucăţile în latura lor 
estetică, cât şi în latura lor istoriogra- 
fică, ne rămâne acum, spre încheiere, 
să statornicim într'o privire coprin- 
zătoare personalitatea lui Negruzzi; 
să cercetăm elementele ce au intrat 
sau au înrâurit asupra închegării ei, 
şi, la urmă, să hotărîm meritele ce 
fac din acest scriitor o atât de însem- 
nată figură în cultura și literatura 
neamului nostru. 

Ceeace isbeşte chiar dela început în 
Negruzzi e serioz itatea îndeletnicirilor 

Pa ra at
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sale de copil. Costache Negruzzi, acest 
Negruzzi care aveă să pară mai târziu 
un fel de diletant, trecând peste lu- 
ceruri cu ușurință, luându-le numai în 
partea lor plăcută şi lesnicioasă, un 
om ce n'a avut o atitudine hotărâ- 
toare în împrejurările însemnate în 
care soarta l'a pus — se vădește de o 
seriozitate timpurie. 

In: adevăr, manuscrisul aflător în 
proprietatea Academiei Române «Ză- 
băvile mele din Basarabia din anii 
1821, 1822, 1523,» e opera unui copil 
de 13—14 ani. Avem, de sigur, dinainte 
numai nişte traduceri din limba grea- 
că, dar și aceasta e mult pentru acele 

4 timpuri. Povestirea Zuma e încă potri- 
vită vârstei lui Negruzzi, tot aşa şi tra- 
ducerea din Crispin rival stăpânu- 
lui său, şi chiar întru câtva bucata 
«Pentru bărbatul cel greu, care luând o 
femei guralivă să duce să cei moarle 
la giudecată...» 

Dar pe lângă aceste mai aflăm şi 
niște Moraliceşti haractiruri, traduse 
desigur din grecește, dâr căre, ori cum, 
prin cuprinsul lor grav nu intră în 
îndeletnicirile obișnuite unui copil de 
18 ani. | 
„La 16 ani, Negruzzi compune poemul
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Memnon_inspirat dintr'o nuvelă filo- 
a: er . - 1 
zofică a lui Voltaire, pe care o citise 
într'o traducere grecească... Lucrarea 
aceasta n'o putem privi iarăşi decât 
ca un semn de timpurie maturitate 
intelectuală... 

p La temelia culturii lui Costache 
/ Negruzzi găsim mai întâi cunoaşterea 

[| limbei şi literaturii elenice. Ştim, între 
altele şi din cunoscutul articol «Cum 
am învăţat, că la vârsta de 12 ani, 
înainte de a puteă citi românește, 

el citise pe tomer, pe Euripide, ba 
chiar se îndeletnicise şi cu prosodia lui 
Homer din bunul tratat al lui Hero- 
dian. Pe lângă limba elenă, se adăugă 
fireşte şi cunoaşterea limbei grecești, 
care nu puteă să lipsească unu fiu de 

boer, în acele timpuri. Tot pe atunci, 

adică înainte de 1821 -- începuse tâ- 

nărul Negruzzi să înveţe și limba fran- 

ceză, în care nu aveă să se desăvâr- 

şească decât ceva mai târziu, când 

vijelia anului 1821 îl aruncă în Ba- 

sarabia... 
Cele dintâi încercări literare — cel 

puţin cunoscute — ale lui Negruzzi 

ne vin, după cum ştim, din răstimpul 

sederii lui acolo. Aceste traduceri, 

E. Lovisrs:u, — Costache Negruzzi. a
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peste al căror original n'am dat până 
acum, sunt poate opere franţuzeşti. 
citite în traducere grecească, afară 
doar de Moraliceşti haractiruri, care 
prin cuprinsul lor par a fi fost una din 
numeroasele produse în acest gen ale 
literaturei neogrece. Că Negruzzi nu 
traduceă dea dreptul după textul tran- 
cez, ne face să bănuim între altele şi 
faptul că poemul Memnon, scris câţiva 
ani mai târziu, e o «istorioară alcă- 
tuită de Volter iar acum tălmăcită 
de pe limba grecească în stihuri de 
Costache Negruzzi»... 

In Basarabia, Negruzzi învăţă şi ru- 
seşte, cel puţin atât ca să se folosească 
de literatura rusească, pentru a putea 
traduce din Puschin şi apoi din Antioh 
Cantemir, împreună cu Alecu Donici, 
originar din Basarabia. 

Cunoștinţa acestor limbi şia acestor 
literaturi face temelia culturii lui Ne- 
gruzzi; dar dintre toate, fireşte, în- 
răurirea cea mai puternică, cea mai 
covârșitoare avea s'o aibă asupra lui 
literatura frateză atât de bogată. Şi 
care se bucură de o autoritate atât de 
mare în Principatele noastre. Cele 
dintăi traduceri, din manuscrisul A ca- c 

demiei, bănuim a fi produse ale acestei
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literaturi; ori cum, suntem siguri 
pentru piesa lui Lesage, Crispin, vi- 
valul stăpânului său şi pentru Memnon 
al lui Voltaire. Pentru u acelaş cuvânt 
ași pune tot în răstimpul acesta şi 
câteva traduceri ale sale în versuri 
după fabulele lui Lafontaine,Pessellier, 
(rrâcourt, | Erbigny pe care le-am pu- 
blicat în Convorbiri după foile volante 
ce ne-au fust puse la îndemână de 
d. Iacob Negruzzi. Împreună cu pu- 
tinele scene (lin «em mes Savantes» ale 
lui Molitre tălmăcite mai târziu, aceste 
traduceri sunt singurele urme ale 
înrâurirei literaturei franceze mai ve- 
chi — din veacul al NVII si XVIILUI — 
asupra scriitorului nostru 

Curând după aceia, „Negruzzi av ea să 
fie câstigat «le romantismul biruitor.. 

Și, în adevăr, cea dintâi lucrare fi- 
părită a lui Negruzzi e traducerea, 
melodramei Trente ans ou la vie drum 
joueur a lui Victor Ducange şi M. 
Dinaux, atât de slabă, atât de me- 
diocră, dar în gustul timpului. Pu- 
ţin apoi el îşi îndreaptă ostenelele 
mai ales spre Victor Hugo, capul 
recunoscut al şcolei romantice. Acest 
lucru trebue de reţinut... Inrâurirea
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cea mai covârşitoare asupra litera- 
turii noastre o aveă atunci dulcele 
și visătorul Lamartine, aşa de uşor 
de tradus sau de imitat. Eliade. tra- 
dusese un șir din frumoasele lui Me- 
ditaţii: Singurătatea (1826), Suveni- 
rul (1826), Seara, (1828) Desnădăj- 
duirea, Provedinţa la om (1827 ) Lacul 
(1829), Rugăcoumea de seară (1828), 
Toamna (1830), Răsboiul (1829) 1)... 
Grigore Alexandrescu ne dăduse în 
ediţia din 1832 două traduceri din 
Lamartine, Intristare, şi Fluturele, şi, 
ceeace e şi "mai însemnat şi mai cum- 
pănitor, cele cinci elegii ule acestei 
ediţii poartă întipăritea unei vădite 
inspiraţii lamartiniene. Am puteă ur- 
mări şi. mai departe această înrâu- 
rire a lui Lamartine. Victor Hugo, 
în schimb, dacă nu mai puţin cu- 
noscut, eră totuşi mai rar tradus şi 
imitat. Abia un Eliade, un Stamati 
sau un Boliac n6 au dât câte ceva. 
Poet mult mai sonor, mult mai co- 
lorat, şi de o invenţie verbală mult 
mai mare decât cea a lui Lamartine, 

1) Adunare în Meditaţii poetice dintr'ale lui 4. dela 
Martin. 'Fraduse si alăturate cu alte bucăţi originale prin 
D. 1, Eliade, 1820,
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el eră şi mai greu de tradus şi mai 
străin poate de înţelegerea noastră. 

E, caracteristică deci această pre- 
ferinţă statornică a lui Negruzzi pen- 
tru Victor Hugo, la cunoaşterea că- 
ruia la noi nu puţin va fi contribuit 
prin traducerile lui. Cea dintâi în- 
cercare a lui Negruzzi fu o locali- 
zare «Uriaşul Daciei» (1836) după Le 
Geant, apoi Dervişul (Curier de am- 
be sexe, 1537, period 1, No. 7). Curând 
după aceia ne dădu fraducerea dra- 
melor Maria Tudor şi Angelo (1837), 
iar mai apoi, în 1839, publică în foi- 
letonul Al/binei excelenta traducere a 
14 balade ale lui Victor Hugo, lu- 
crare întradevăr meritoasă, căreia i 
sar fi cuvenit desigur o mai mare 
cinstire decât i s'a făcut. | 

Indreptarea lui Negruzzi către is- 
voare de inspiraţie naţională se poate 
dată cu poemul Aprodul Purice, al 
cărui subiect după cum ştim e luat 
de cronicarul Neculce. Cea dintâi edi- 
ţie a acestui poem a apărut la 1837 
«Acest anecdot. zice însă Negruzzi în 
pr efaţă, pomenit de Vornicul Ureche 
în hronicui său, făcea parte dintr'un 
poem întitulat Ste faniada. Acel poem 

.
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sa prăpădit și nici nu mai gândeanu 
la e], când am găsit fragmentul acesta 
păstrat la un prieten». Reţinem din 
aceste rânduri mai întâi intenţia lui 
Negruzzi de a compune un poem mai 
mare istoric, slujindu-se de izvoarele 
cronicelor, iar în al doilea rând, dacă 
poemul început fusese părăsit şi a- 
proape uitat, tragem încheierea că 
el trebue să fi fost compus cel puţin 
între 1830—35, lucru care îşi are în- 
semnătatea lui. 

Pe când de pildă Asachi imită pe 
un Petrarca sau pe _uii Ossian, in- 
teresul lui N&gruzzi se îndreptă spre 
cronicele moldoveneşti. Sa zis de 
multe ori că dragostea lui Negruzzi 
pentru cronicari a fost trezită mai 
ales prin îndemnul marelui său prie- 
ten Mihail lsogălniceanu. Nu e aşa. 
Acesta nu se întoarse în ţară decât 
în 1836, când Negruzzi publicase pe 
Aprodul Purice. | 

Inrăurirea chiar din început a lui 
hogălniceanu se cuvine aşa dar a fi 
înlăturată ; trebue să mergem mai 
departe pentru a află adevărata în- 
răurire ; trebue să o căutăm în litera- 
tură romantică a timpului. 
Romantismul, se știe, strămută
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punctul de greutate al literaturii din 
rațiune — idealul artei clasice — în 
simţire şi în imaginaţie. Dar această 
imaginaţie nicăeri nu se revarsă 
mai bine decât în trecut, din crâm- 
peile căruia nu numai că se poate 
încheagă o reconstituire istorică. dar 
care dă și prilejul unei dulci visări sen- 
timentale, și poetice, atât de scumpă 
romanticilor. lată de ce scriitorii 
acestei şcoli literare se îndreptară 
cătră trecut, cătră romanul istoric; 
iată cum se lămureşte succesul în 
adevăr fulgerător al lui Walter Scott, 
de a cărui înrâurire se” resimți Ti 
dată literatura franceză, acea pe care 
o cunoștea mai bine Negruzzi. 

Intre 1820—1830 romanul istoric 
luă în Franţa” o desvoltare neaştep- 
tată. Din Aprilie până în August 1822, 
apărură 150 de romane. 1) «Ils pullu- 
lent. zicea “Taine, comme les voldes 
dinsectes cclos un jour d'ât6 dans 
la vegtation surabondante». 

Marele romancier scoţian eră eroul 
zilei. Traducerele romanelor lui se 
desfac în ediţii numeroase. Toată lu- 

1) În privinta amănuntelor, ef. Louis Maigron : Le ro- 

înan historique îi bepoque romantique. Essai sur lin- 

fluence de Walter Scott, uwwris, Hachette, 1898.
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mea cere literatura lui Walter Scott. 
«Du Walter Scott! du Walter Scott, 
scrie H. Patin în Revue FEneyclope- 
dique (XVIII, p. 331, 1828): 

«Hâtez-vous, Messieurs, et vous surtout, Mes- 
dames ; c'est du merveilleux, c'est du nouveau, 
hâtez-vous! La premitre €dition est 6puiste, la 
seconde est retenue d'avance, la troisiăme dispa- 
raîtra, ă peine sortie de la presse. Accourez, a- 
chetez ; mauvais ou bon, quimporte ! sir Walter 
Scott y a mis son nom, cela suffit.. et vivent 
VAngleterre et les Anglais 1.» 

Victor Hugo, tânăr încă, dar des- 
tul de cunoscut e unul dintre cei mai 
mari admiratori ai lui Walter Scott. 

«Bornons nous ă mediter sur ce singulier Wal- 
ter Scott, serie el în 1823, qui a su puiser aux 
sources de la nature et de la vtrite un genre 
ineonnu, qui est nouveau par“ce qu'il se fait aussi 
ancien qu'il le veut, dont les compositions allient 
ă la minutieuse exactitude des chroniques la ma- 
jestueuse grandeur de histoire et Pinterât pres- 
sant du roman; g6nie puissant ct curieux qui de- 
vine le passc ; pinceau vrai qui trace un portrait 
fidele d'aprăs une ombre contuse et nous force ă 
veconnaitre mâme ce que nous n'avons pas vu, 
esprit tlexible et solide qui sempreint du cachet 
particulier de chaque sitele et de chaque pays 
comme une cire molle et conserve cette empreinte. 
pour la posterit€, comme un bronze indelâbile». 

Din brazda trasă de Walter Scott, 
răsări deodată o bogată literatură de
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imaginaţie, pitorească, îndreptată mai 
ale= asupra evului de mijloc, ne cer- 
cetat încă, şi atât de bogat într'o poe- 
zie sălbatică, fermecătoare... 

In mijlocul acestei înfloritoare li- 
teraturi, nu întotdeauna din cele mai 
fericite, se ridică şi opere care mai 
au și astăzi un răsunet, ca de pildă 
romanul Cing-Mars al lui Alfred de 
Vigny (1826), în care ni se zugrăvește 
istoria unei conjurafţii pe timpul lui 
Ludovic al NIII-lea, plin de coloare 
locală nu numai în descripţie, nu nu- 
mai exterioară ci şi întrun dialog 
vioi şi tipic pentru acea epocă, păs- 
trându-se chiar uneori şi limba tim- 
pului. 

Yeniră apoi celebrele Scenes /isto- 
viques ale lui Vitet, atât de puternice 
în concisiunea lor căutată, de un ade- 
văr istorice şi mai mare, într'un dia- 
log atât de pitoresc şi de energic... 
Fragmente de adevărată istorie sunt 
puse în scene neuitate ca în farri- 
cudes. Etats de Blois, Scânes de la 
Ligue, le Retour de Vincennes... 

Balzac însuşi aveă să scrie /es 

Chouans ou la Bretagne eu 1799 prin 
înrăurirea lui Walter Scott — și nu 

mai e nici o îndoială că Balzac eră 

P
a
i
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una din admiraţiile lui Costache Ne- 
oruzzi. 

Dar cel care aveă să dea cea mai 
mare strălucire romanului istoric e 
francez subtilul Prasper Mârimee, atât 
de bine cunoscut la noi, şi atât de pre- 
uit de însuși scriitorul nostru. 
Mârimâe se încercase încă de mult 

în acest gen, chiar prin al său 7heâtre 
de Clara Gazul, ce trezi o vie admi- 
rație; puternica scenă istorică ./Jaeryu- 
erie datează din 1828, In 1829 Mârim6e 
publică Chronique du temps de Char- 
les LĂ, privită cu drept cuvânt ca ade- 

„văratul capodoperă al romanului is- 
toric francez, ieşit sub nemijlocită 
înrăurire a admiratelor Waverley No- 
vels ale marelui Scoţian. Nu voi intră 
în cercetarea acestui roman în care 
o întreagă epocă e înviată, epoca tul- 
bure a răsboaielor religioase şi a în- 
sângeratei nopţi a Sfântului Barto- 
lomeu. Romanul e împărţit în capitole 
foarte slobode — es Restres, les. Jeunes 
Courtisans,le Converti. le Sermon, etc.— 
tot așă după cum Negruzzi avea să 
împartă pe al său Alexandru Lăpuş 
neanu în adevărate mici drame... De 
acest roman a fost desigur mai mult 
înrâurit seriitorul nostru.
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O întreagă literatură s'a născut așa 
dar după urma lui Walter Scott, care 
fu cu atât mai înfloritoare cu cât 
intră în marele curent romantic, asa 
de iubitor de pitoresc, de poezie me- 
dievală şi de orice formă de artă na- 
țională. 

Inrâurirea acestei literaturi cu a- 
numite tendinţe, sa simţit şi la noi 
desteptând un viu interes pentru is-— 
toria naţională, pentru cronicele bă- 
trâne pline de atâtea drame, de atâtea 
subiecte croite pe deantregul de îm- 
prejurări... liră deci foarte firesc ca 
Negruzzi să se încerce în acest gen. 
de timpuriu. în Aprodul Purice, pentru 
a ne da apoi acel capodoperă care e 
Alexandru Lăpușneanu. 

Mihail lhogălniceanu, crescut în a- 
celaşi naționalism prin înrâurirea 
culturii germane, nu făcu decât să în- 
demne pe Negruzzi de a stărui în 
literatura, istorică, în timp ce el singur 
pregătiă editarea cronicarilor noștri. 

Astfel stă adevărul. 

Dar Negruzzi nu are numai meritul 
de a fi încercat să dea viaţă istoriei 
nationale, de a fi luat episoade din 
cronicele moldoveneşti şi mai ales de
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a fi creat pe nemuritorul Alezandru 
SL ă pusmeanu, el mai are și meritul de 
la fi fost unul dintre 'cei dintâi cu- 
Inoscători și apreciatori ai literaturii 
populare. 

; Nu vom ridică aici discuţia ce se 
obişnueşte să se pună, nu totdeauna 
cu tact, pentru a şti dacă lui Alecu 
Russo sau lui Vasile Alecsandri revine 
cinstea de a fi descoperit marele te- 
saur al geniului popular. 

Insemnătatea poeziei populare se 
găseşte arătată şi în Predoslavia Cro- 
nicei stolnicului C. Cantacuzino, după 

din Pr josul d- 7) - A. Sua "dac. 
Asachi spune întrun foileton din Ga- 

-zeta de „Moldavia (1852) că el se înde- 
letnicise cu adunarea poeziilor popu- 
lare încă din 1822; dar culegerea lui 
a pierit în focul din 18271). — 

Cât despre Negruzzi, până acum i se 
recunoşteă că a "participat la avântul 
pornit pentru adunarea cântecelor 
populare, prin cunoscutul său articol 
Crintece populare ale Moldaviei, pu- 
blicat în Dacia literară, la 1840, când 
se spune că apucase a suferi INA 

1) Neo. 20, din Lt Mantie, p. 77.
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rivea lui Alecu Russo admiratorul 
entuziast al producţiunilor populare. 

Articolul căminarului lord. Măli- 
nescu din Poata pentru inimă, minte 
şi literatură (No. 13 din 30-Martie 1842) 
ne aruncă o nouă lumină asupra 
chestiunei. Din acest articol vedem 
că Negruzzi îi trimesese încă din No- 
emvrie 1838 trei doine, ce numai din 
întâmplare nau apărut decât în 1842. 
Cea dintâi din aceste doine, e 6 com- 
poziţie a 'lui Negruzzi cu prea puţine 
versuri populare ; cea de a treia «Mar- 
șul lui Dragoş» e iarăşi pe deantregul 
opera lui Costache Negruzzi; cea de 
a doua însă: 

De când eram încă mie 
Doina ştiu şi doina zic 
Şi cu doina mă plătese 
Ca de o zi de boerese, 

e cu mult mai în spiritul popular. De 
aici tragem închecrea că Negruzzi, 
dacă nu făceă folclor în chip pasionat, 
preţuiă poeziile populare, încercându- 
se chiar să imite aceste poezii încă din 
1838. Se ştie, pe dealtă parte, că Alecu 
Russo n'a venit în ţară decât prin 
Decemvrie 1838, şi nu s'a apucat să 
adune folclor decât în 1839. Vasile 
Alecsandri nu s'a întors în ţară decăt
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în 1859. Așa dar, deşi Negruzzi nu a 
fost iuin culegător de folclor, a fost 
un prețuitor al lui, în afară de orice 
înrăurire a lui Alecu Russo şi Vasile 
Alecsaniri, cei doi mari iubitori ai 
poeziilor populare. Acest punct tre- 
buiă stabilit, după cum stabilisem şi 
faptul că Negruzzi s sa îndreptat asu- 
pra cronicelor spre a găsi izvoare de 
inspiratie, din propriul lui îndemn şi 
nu prin înrâurirea lui Kogălniceanu. 

E drept însă că amândouă tenilinţele 
naţionaliste s'au limpezit şi mai mult 
în 1840, în vremea /Daciei literare, 
unde stăpânită marele suflet al lui. 
Mihail hogălniceanu. Aici scrise Ne- 
gruzzi cunoscutul său articol Cântece 
populare «le Moldaviei în care ne dă şi 
o clasificure a cântecelor (alte clasifi- 
cări făcuseră şi Russo şi Alecsandri): 
cântece ostășești sau istorice, cântece 
religioase, cântete de dragoste Şi de 
nuntă. cântece voiniceşii.. 

Tot din aceiaş iubire pentru poezia 
populară scrise şi articolul Cântece 
vechiu, (lonia pentru inimă, minte şi 
literatură, No. 23, 1845), în care ne dă şi 
un cântec popular privitor la Domnul 
Cantemir.
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Am stăruit mai mult în aceste pa- 
gini din urmă asupra meritului lui 
Negruzzi de a. se fi folosit de izvoarele 
naţionale ale cronicelor, înainte de 
înrâurirea lui Kogălniceanu, şi de 

a fi prețuit poeziile noastre populare 
înainte de Alecu Russo şi Vasile Alec- 
sandri, pentrucă nu fusese pus încă 
într'o lumină îndestulătoare. Meritul 
lui însă cel mai maree dea fi avut fa- 

lent. Talentul lui a creat proza noastră 
literară, ne-a dat un model nepieri- 
tor de nuvelă istorică şi sa răspân- 
dit în horbota subţire a scrisorilor 
sale impresioniste ce se citesc şi as- 
tăzi pentru humorul lor nesilit, şi . 
pentru simţul fin al limbei. 

Prin talent, Negruzzi nu e numai 
o figură de însemnătate istorică şi 
culturală,—ca Asachi de pildă —ci de 

o însemnătate de azi şi de totdeauna, 
ca orice talent ce a isbutit să se cris- 
+alizeze într'o operă de artă.
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