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Conterinţă ţinută în giua de 4, Decembre 1893, în palatul Atencului din Pucuresci,



“GENERALUL FLORESCU 

Un mare poet a dis:.s& lăsăm timpului -sarcina de 
a pune pe fiă-care la locul lui. Timpul e un mare ma- 
gistru, care orânduesce lucrurile cu adâncă inţelepeiune. 

Cu alte cuvinte, Domnilor, şi poetul, ca şi ori-ce cu- 
getător, vede cât de greii este a aşeda, îndată după 
m6rte, la locu-i legiuit, în Panteonul istoric al unei 
națiuni, pe un om ale cărui fapte aii ridicat sus şi'nalt 
puterea de visţă a unui neam 6re-care. — Nu e lucru 
uşor, din punctul de vedere al conclusiunilor, să faci 
istoriă contimporană. 

Istoria, a dis Michelet,. este.reinviarea tmecăibulaă, 
şi mai acum vro trei ani, un alt istoric frances da uă 
definiţiune şi mai pitorescă istorie, numind-o: sciința 
care reînvicză din timpuri trecute pasiunile ce lumea 
adi nu mai are. Ast-lel fiind, Henry Iloussaye cere 

ca, asupra laptelor ce reinviezi în povestirea ia, să se 

fi întins de mult âncă liniscea etern-neturburată a tre- 
cutului. | 

Istoricul, cred. eii, intră. în trecut întocmai cum că-



l&torul intră în catacombele Romei. Cosciugele se odih- 

nesc în firidele lor de mii de ani, nu e nici uă mişcare, 
nu e nici un sgomot: pretutindeni domnesce tăcerea 
neintreruptă a veciniciei. Acolo, mai mult şi mai bine 

de cât în Campo-Santo de la Pisa, Dante ar fi găsit 
pacea sufletului şi a inimei,— căci, între patimele lui 
şi intre patimele. acelora cari dormiaii acolo de secole 
somnul lin al fericiţilor nu era, nu putea să fiă nici 

uă atingere şi,. deci, nici uă durerâsă ciocnire. 
Intr'asemenea' temple, — aşi dice :-nemuritore, — ale 

trecutului depăriat, istoricul intră cu mai mulţi sorţi 
şi cu noroc mai mare, ca să găsâscă adevărul; august, 
care va lumina pentru totdeuna lucrarea lui. Patimile 

adese-ori orbitâre ale presintelui se sting şi dispar la 

pârta unor asemenea: temple. Intwânsele, istoricul are 
s& studieze uă altă lume, cu alte raiuri; cu alţi dei. 

Senina înţelepciune şi dumnezeictsca putere de evocare 
însoțesc toți paşii săi. EI uită cu des&verşire cine este, 
in ce timp trăiesce, de unde vine, pentru a trăi şi, 
deci, a simţi una şi "'mpreună cu lumea pe care o evocă, 
viă şi plină € de viţă, din adâncul şi „Îniscitul trecut 
al vecurilor, : 

Cuventul şi judecăta istoricului de adi asupra faptelor 
şi 6menilor de atunci vor avâ. totdăuna mai multă greu- 
tate şi vor fi mai lesne impărtăşite de contimporanii săi,. - - 
— de cât cuvintele şi judecata ce el ar rosti asupra 
unor epoce şi personagie cari, prin firul vieţei lor, intră 
in incâlcita urzâlă a intereselor şi patimelor de astădă. 
Sar. pute : susţine, Domnilor, că aceste historia 

templa serena sunt inchise fără milă acelei părți din 
istoria timpurilor, numită istoria contimporană; sar 
put susţine că faptele celor cari ieri fuseră contim-



porani cu noi şi aci trăiesc âncă printre noi prin 

legăturile ce vicţa lor a avut cu viţa nostră, nu pot 
fi judecate cu măsura istoriei; ir locul lor rămâne a 
li se da atunci când, în şi prin timp, istoria le va des- 
chide templele scle, "albe: de ori-ce patimi. 

“ Gândiţi-vă, rogu-vă, la legăturile vieţei de. Jeri cu 

vicța de astădi, uitaţi-v& la un întreg popor, condus 

de capii şi de protagoniștii lui, şi daţi-v& singuri sema 

de diversitatea infinită a intereselor şi a patimelor de 
adi, cari, în maximă parte, işi aii rădecina şi isvorul 
in patimele şi interesele dilei de ieri. 

Nusciii decă totdsuna presintele e plin de viitor;. 

sciu ensă că totdâuna el, presintele, ese din trecutul 
apropiat şi că a,rosti uă judecată asupra trecutului. de 
Xeri, va să gică adese- -ori a face să ţipe, când nu răc- 
nesce, timpul de adi, mult pătimaşul presinte. 

Oh! presintele, Domnii mei ! .presintele, ce copil 
teribil, ce genii precoce şi bolnăvicios! Ar. prăpădi 

lumea, ar aduce potâpe, ar pricinui cataclisme cos- 

mice, dscă doctorul Miine nu Var răpi fără milă de 
pe scena lumei şi nu lar da pe mâna doctorului Ieri, 
care s&l domolâscă şi s&1 liniscâscă cu 'ncetul, cu 
incetul, în timpul nesfârşit al trecutului.. | 

Mai "nainte vreme, - Domnilor, acestă : domolire şi 

acestă. liniscire se câştigau mai repede. Cu alte cuyinte, 
istoricul putea să studieze fără patimă faptele şi Smenii 

de cari cinci-deci de ani il despărţiaii. Eşiau adică din 
istoria contimporană şi intrau în istoria mai depăr tată, 
în istoria modernă, 6menii şi faptele, despărţindu- -s8 
“pentru totdcuna de noi. şi rupend ori-ce legătură cu 
timpul nostru. 

Adi, lucrul. acesta nu mai e „posibil Un. secol, uă



sută de ani nu .sunt de ajuns-ca să ne: despartă de 
ceia cea fost; s'ar crede că faptele: şi Gmenii tot: mai 
trăiesc ;: s'ar dice că iţele și suviţele, cari legă pati- 
mele n6stre -cu patimele de-atunci, nu sunt âncă pe 
deplin rose. şi. nu aii cădut tote, pentia ca, cu liniscea 
cercetătorului, istoricul s&: intre în lume de acum uă 
sută de ani. .. 

Uitaţi-vă la Napoleon.-I,:de care uă sută aprope de 
ani ne desparte. Hotăritu- -S'ai istoricii de astădi să 

_vedă într'ensul un genii organisator, stii un ventură- 
lume, un cuceritor fără de semen stă un frenetic după 
tun şi puşcă. Ce e Napoleon 1? Unii iţi spun una, alţii 
îţi demonstră alta, şi-apoi vin cei Cal treilea cu teorii 
nouă şi ingeni6se, basate şi ele pe documente, şi Na- 
poleon mai apare.şi 'ntr'uă a treia ipostasă, într'uă nouă . 
arâtare. Se bat în capete lucrările asupra eroului: de 
ia Austerlitz. Unele îi recunosc totul; altele îi negă 
totul. Lumea crede când pe. cei dântaii, când pe cei 
dal doilsa, după cum suflă ventul patimelor Și intere- 
selor dilei de asiăgi. i : 

! ” AR . . 

Adi, mulţămită cine scie cărei favori populare, cădută 
asupră-ţi din 'chiar'senin, te-ai: ridicat pe'un piedestal 
atât de înalt, în cât norii cerului iţi răcorese fruntea; 
urechile-ţi, răpite de. plăcere,. aud venind de jos, de 
jos de tot, imnurile, şi laudele,;-şi tâmăierile imbâtă= 
i6re ale unei "mulţimi delirante. Maine. ase. Oh! mâine, 
e. cu totul altceva. Dintr'acea inălţime ameţitore unde 
te suise, fuvorea populară, printruă sguduitură venită 
ierăși din chiar-senin, te pribuşesce jos la păment, în 
cine scie ce văgăună ă uitărei: Dâcă nu esec. un ecui- 
librist de mâna ântâia, mai cu semă în politică, ţi s'aii 
dus şi şalele, şi col6na vertebrală, şi tot. Decă scii să



    

cadi ca. pisica tot .pe picire şi cun miorlăit de desfi- 
dere — : după cum -se dicea for te serios mai dilele tre- 
cute in Academia de Sciinţe din Paris, —: atunci poţi 
forte bine să te sui idrăşi pe: piedestal. 

Cu favârea populară, cu judecata contimporanilor, 
n'aduce-anul ce-aduce ceâsul. Les extremes se tou- 
chent....... et les externes se mouchent, in materiă de 

_favore. populară, Adi esci sublim, mâne vei fi ignobil; 
adi esci nn eroi fără semân; mâine vei deveni un las 
mai mult.de cât infam. S& nâgă meritul, se ?ntunecă 
lumina srelui, se preschimbă pene şi natura faptului 
real, brutal, innegabil. 

si nu numai foptal de adi e: tractat ast-fel. A! nu; 
se pervertesc şi foptele de ieri, şi. faptele de alaltăieri, 
„pentru că aceste fapte ai pâte uă uşoră legătură cu faptul 
'de..udi şi, prin urmare, poţi: şi dintw'ensele <8 faci uă 
măciucă cu care să isbesci la mir pe potrivnicul de ad. 

— Domnule! domnule! striga mai deunădi cu. du- 
rerâsă mirare un bătrân. de vro 63 de ani cu care vor: 
biam despre domnia lui Știrbei-Vodă; domnule; cum 
se scrie adi istoria !? Da bine, Domnule ; am. trăit pe 
vremile acelea ; eram şef de masă la. departamentul 
tr ebilor: dinăuntru, şi deci, vedeam multe şi 'nţelegeam 
multe. Adi, Domnule, când citesc scrieri. despre vre- 
marile acelea, imi vine să mă ici cu mânile de părul 
ce mi-a mai r&mas; îmi vine să sberică nu e aşa și 
iâr că nu e aşa. Cum să cred eu că 2-9 tac cina, şi 

"să văd cu ochii şi s& nu cred. 

__ Liniscii pe interlocutorul meii povestindu-i cunos- 
uta istoriă cu Sir Walter Raleigh, închis. in Turnul 
Londrei, in timpul Reginei Elisabeta şi indeletnicindu-se 

“ atunci:cu scrierea unei istorii a lumei.
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— Intr'uă di, povestiam ei bătrânului mei scanda- 
lisat, intr'uă di Sir Walter Raleigh, aflându-se la una diu 
terestruile:inchisorei, v&du: doui G6meni la porta inchi- 
sârei că s'apucă'la' certă :si-apoi la bătaiă. Slujitorii 
inchisârei eşiseră s6 se uite şi, printre denşii,. erait 
vro doui cari serviaii pe Sir Walter Raleigh in celula 

sa. După prând,— căci trăntela fusese de diminsţă,— 
Sir Walter Raleigh intrebă pe amendoui servitorii des- . 
pre Dătaiă şi ceru s6 1 povestâscă cum şi ce fel s'a 

petrecut. Ambii nu sciaii că şi el v&duse trântela de 
la ferestruia: Turnului. I-o povestiră, der, spre adânca 
lui mirare, unul trase de păr adevărul in cea, altul il 

trase de păr în hăis. Primul nu se potrivia la povestire 

cu“ al doilea, şi amendoui nu se potriviati cu: ade- 

vărul. Desgustat şi descuragiat, Sir Walter Naleigh mai- 

mai că era, să renunţe de a- mai scrie opere istorice, 
vă&dend -câ e atât de grei fire: omenesci s€ descurce Şi 

să lămurescă curatul adevăr. 

— Aşa der, replică b&bânul met, domnia lui Stirbei- 
Vodă nu are să fiă nici uă dată cunoscută? 

"— Ba de loc; va fi cunoscută atunci când ldte le- 

gătarile ei cu patimele şi interesele presintelui vor dis- 

“păr, şi când cei ce vor studia-o nu vor căuta şi nu 

vo găsi intr'ensa de cât curatul adevăr sciinţific, adică 

istoric. Nici D-ta &nsă, nici ei, nu vom apuca vremu- 

rile acelea.. Legăturile timpului nostru cu domnia lui 
Stirbei sunt prea multe şi prea tari, pentru ca 50 seu 
60 de ani să le tocescă şi.să le rupă. Peste două ge- 
neraţiuni ensă. după noi, domnia lui Stirbei va fi cla- 
sată in istoria cea adevărată cu: tote bunurile şi cu 

tote relele scle. ... 

Li 
De altmintreli, Domnilor, decă, în cele-Valte ţări, mai
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cu semă ale, Apusului, grei este a serie. ceia 'ce se nu- 

mesce istoria 'contimporană, apoi v&:rog să vă 'pândiţi 
puţin cât: de mai mare şi mai doboritore este acestă 

sarcină în (era n6stra, in Regatul României, ţeră' eşită 
in lume de vro 73 de ani şi trăind vi€țu cea adevă- 
rală numai de vro 3+ de ani. 

In istoria civilisaţiunei. unui popor bătren, se alcă- 
tuesc, adese-ori inconscient, anumite norme, măsuri 

şi calapode în vicţa trecutului, după felul 'şi firea că- 
rora judeci şi faptele presintelui. In virtutea adevărului 

matematic că două călimi egale cu uă-a 'treiu sunt egale 

intre densele, având norma neschimbată, a treia cătime, 
iei un fapt din trecutul depărtat, ântâia cătime, zi cu 
invoirea tuturor il măsori cu norma de toţi recunos- 

cută. Dup acâstă primă parte a operaţiunei, iei un . 
„tapt contimporan, a doua cătime, şi demonstri că Şi 

el este egal cu norma, adică vine la măsură. Prin -ur- 
mare, egale fiind între densele, vei fi indreptățit ca să 
aduci şi laptului contimporan laudele ce,.cu invoirea 
taturor, ai adus faptului din trecutul depărtat. 

Acest lucru este posibil in Francia, în Anglia, în 
Germania, unde civilisațiunea işi numără trecutul cu : 
sutele de am. Acolo esistă norme, măsuri, tradiţiuni 
pe cari inovatorii cei mai năverlioşi şi curentele cele 
mai puternice ale opiniunei publice dalore şi silite sunt 
s6 le respecte. 

La noi &ns, lucrul acesta e cu desăverşire imposibil. 
Trecutul nostru depărtat se deosibesce atât de grâznic. 

„de contemporaneitate, în cât uă prăpastiă fără tund le 
desparte pe unul de alta. La noi, nu e tradiţiune, nu 
e normă, nu este măsură de toţi recunoscută; n'avem 
tipar în care.să facem st intre și faptul străvechi şi
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faptul contimporan. Principiul matematic. de care vor- 

biam mai sus nu e aplicabil, nici chiar în ruptul car 
pului, in diferitele stadie ale istoriei române. Am eşit 
atât de des din legile firei ; am luat-o'de atâtea ori de-a - 

vazna pe câmpia progresului, în cât, nu întruna..nici 
in două, nici în nouă, ci în mai multe manitestaţiuni 
ale propăşirei n6stre, noi suntem şi 'astă-di ceea'ce 
Niebuhr dicea că am fost odată: ein răthselhajtes 
Vol, un popor enigmatic, un popor în firea căruia 

„trebue să pătrundi adânc pentru ca s&ţi dai bine sema 

de ce este şi de cuma fost. La sfârşitul ori-cărei cer- 
cetări de felul. acesta, vei găsi, spre marea ta, mirare, 

că sunt atât de puţine legăturile nâstre cu trecutul pe 
calea. civilisaţiunei şi desvoltărei românesci, în cât nu 

„ai minţi de fel, decă ai afirma astă-di că, de uă sută 
de am încâce, suntem les fils de nos euures, suntem | 
copiii muncei nostre. 

“Ecă de ce e greii pretutindeni, şi e forte greii la:noi 
a face istoriă contimporană. 

II. 

Ast-lel stând lucrurile după umila mea părere, nici. 

chiar prin gând nu'mi trecea, Domnilor, ca astă seră, 

cu desvelirea bustului Generalului Florescu, să fac uă 

pagină de istoriă contimporană. şi: s& am pretenţiunea 
de u judeca definitiv faptele Generalului Ion Emanoil 
Florescu inaintea d-nielor vâstre. 

Cână Ateneistul per excellentiam,d.Constantin Esareu, 
a hotărit ciclul conferinţelor istorice şi a pus asupră-mi
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biografia Generalului Florescu, aşi fi fugit nusciii unde. 
ca să scap de acestă doboritâre sarcini. Der d-vostră: 

sciți forte bine, când e vorba de Atheneă şi d. Esarcu 
e la midloc, atuoci nu mai e 'scăpare: Să lugi in cen- 
trul Africei inexplorate, să te ascundi in savanele Ame-. 

ricei, s8.te perdi în ghieţurile unuia.din cele două po- 

lură, d. Esarcu te găsesce, te prinde şi te'aduce. Când 

e vorba de Atenei, d. Esarcu e. fără milă, e.inexorabil 

ca şi destinul; d. Esarcu devine sinistru, ar stringe 
de gât un ministru, decă nu un minister într es, “dâr- 

mi-te pe un simplu ateneist. 

— 'Trebue, Domnule! a dis d. “Tsareu, şi etil anul, 

Domnilor, am ajuns să cred că atunci când Ateneul e 
la midloc, şi d. Esarcu vorbesce, lucrul nu pote se fiă 

decât aşa cum il spune vice-preşedintele Ateneului. 
“Eta cum, Domnilor, în locul altor voci mult mai auto- 
risate şi altor pene mult mai competinte, sint adus eit 

astă scră a vorbi inaintea D-v6stre despre vida şi faptele 
Generalului Florescu, unul din luptătorii de Îrante al 

renascerei şi afirmării nâstre naţionale. 

E. bine. 'nţeles că cele ce vor urma sunt amintirile 
mele din timpul celor nouă ani de dile cât am cunoscut 

pe Generalul Florescu ; sunt apoi povestirile unora cari 
aii binevoit semi arete pe Generalul Florescu în nisce 

părți ale activităţii lui, pe cari eit nu le cunosceam; 
sunt în fine apreciaţiunile mele personale asupra uneia 
din vieţele cele 'mai pline în fapte bune din tâte acele 

vieţi cari Sai jertfit, prinos de 'laudă şi mărire, pe 
altarul patriei române. | 

Voiii intra îndată intr'unele din amănuntele cural- 

biogt afice ale Generalului Florescu, şi voii enumăra rând 
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pe rând tot. ce: densul a făcut: şi adus la: "ndeplinire în! 
economia reorganisării statului român. 

* Permiteţi-mi ensă, mai "nainte, de a.face să trecă pe 
dinaintea ochilor D-v6stre aceia pleiadă, acea nemuri- 
tre câtă de luptători iruntaşi. ai României, Golescii, 
Cămpinenii, Brătienii, Rosetti, Negri, Alexandri, hogal- 
niceanu, Florescu şi atâţia alţii, legiune rară în istoria: 

tuturor popârelor, unii mai entusiaşti de cât alţii: -uă 

privelisce, măreţă,. | 
Și ?n timpul când toţi vor trece pe dinaintea ochilor 

noştri, pironiţi asupră-le în admiraţiune ; când ne vom 
uita la ei cum se arâtă.incomparabili cu faptele şi ser- 
viciele ce tăcură pentru ţeră ;-—să ne întrebăm, Dom-: 
nilor,. dâcă aceşti Gmeni ai fost şi sai simțit fericiţi 
de-alungul vieței lor? 

Eu- răspund că toţi, lără deosebire, ati fost de-alungul 

minunate: lor vieţi, atât de fericiţi, în cât, nu noi, ci: 

ei: inşişi, de ar fi voit să caute în istoria omenirei uă 
generuţiune de 6meni ca a lor, ei nu ar fi găsit nici 
i6ra, nici generaţiunea care se semene cu ei și tra lor. 

Cu faptele, cu ţăra, cu timpul şi mai cu semă cu no- 

rocul lor, omenii aceştia, născuţi în România între 1515 
şi 1895, nu ait-semă&n pe:lume, in istoria universală. . 

Cu câtva timp inainte de morte-i, după ce se intorsese 
de la Sigmaringen,. de la nunta A. Sele Regale, Princi- . 
pelui. .Moştenitor, Generalul Florescu, tocmai la uă ase- 
menea întrebare: «ai fost fericit, „Generale ? îmi res- 
pundea cu următorele cuvinte: 

— Da, prietene, am fost şi sunt fericit; căci, adesea, 
când sunt singur, capu-mi se plecă pe umeri, privirea'mi 

se perde cu drag în zarea: nenumăratelor amintiri; 

ochivmi se 'nchid pentru a ved6 mai bine, şi atunci, -



intruă lume:plină de frumuseți şi albă de ori ce patimi, ! 
trec plimbându-mă& uşor în midlocul a mii, de. ființe, 
iubite s6ii cunoscute mie'de pe băncile scolei de la: 

Si-tul' Sava din 1835 şi penă în palatele-de la Sigma- 
ringen 1893. Intw'aceşti 58 de ani, am străbătut cu fraţii: / 
mei Români, nu uă lume, ci mai.multe lumi, nu un.veac, 

ci mai multe veacuri; am trăit, nu uă vicţă, ci:mai multe. .! 
vieţi,—şi'ţi spun acestea, prietine, căci, cu limpede şi 

netedă aducere-aminte, sciti punctul de unde am plecat, ; 

'si, adi, cu drâpta cump&nă, a judecății, văd şi mţeleg. -! 

punctul unde am ajuns... » și 
Ast-iel vorbia Generalul Florescu, Domnilor, şi avea: 

mare, nemărginită, neasămuită dreptate. Toţi, fără nici. 

uă deosebire, Golesci, Cămpineni, Rosetti; Brătieni,. . | 
Kogălniceni au foșt, în vijeliele vieţei lor, atăt de fericiţi, 
în cât adeseori aveuii. tot dreptul să se întrebe: nu e 
re vis? nu cum-va arqătorele dorinţe şi 'nchipuiri ale :, 
tinereţilor nostre ne stăpânesc şi-acum întru atâta în. i 
cât să credem la bătrăneţe că avem inainte-ne realitatea? -: 

[şi v&duseră cu ochii nu un vis, ci tote visurile vieţei- 
lor. Și nu eraii re fericiţi? 

    

Ce erai biserica, se6la, şi armata,-şi vicța întregă a. 

Tomânilor la anul 1819 când, la Pimnicul-Vâlcei, se ji 
născu Generalul Ion Emanoil Florescu, fii al Vornicului. 
Manolache Florescu şi al soţiei s6le, Zinca, ' născută 

Faca ?. Şi ce fură biserica, scâla, și armata, şi 'ntrega 

„vieţă socială a Regatului României în anul 1893, când 

generalul I6n Emanoil Florescu muri în Bucuresci şi: 
i se făcu acea spiendidă inmormentare, drept omagiii 

al unui întreg popor, adus muncei și faptelor unuia 
din cetăţenii săi cei mai glorioşi ? 

Străbateți,: rogu-vă, pe drumul minţei şi al: sciinţei 
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acești 74 de ani din viţa națiunei române ; plimbaţi-vă 

pe calea bătătorită de Generalul Florescu şi de toți 
cei-lalţi nemuritori 'lruntaşi ai: reinviărei române, şi 
veţi dice, Domnilor, ca: şi mine, că toţi ati fost mai 
mult: de cât fericiţi, că' toţi aii fost, cuni se dicea în 
vechime, iubiţi, peste măsura obicinuită, şi de dei Si 

de omeni. 

Mam gândit mult intrun.rând să văd dacă găsesc 

in vieţa unui popor fasa 'următore: poporul n'are nimic, 
nici chiar siguranţa dilei de mâne. Vine uă genera- 

ţiune estraordinară. de omeni. Ca 'mpinşi de un bold 
dumnedeiesc, aceştia toţi: plecă în străinttatea cea: 

luminată, şi se pun la învăţătură; şi "nv6ţă,: și văd şi 
pricep. Apoi, întrarniaţi cu mii de cunoscinţe, ei se 
reintore în “țera lor. :Cu uă credinţă mai mult de cât: 
eroică şi cu uă putere aprope divină, aceşti 6meni își 

die: trebue ca şi-ţara nostră să ajungă, pe calea -ci- 
vilisaţiunei, acolo unde sunt astă-ui ţările în cari am: 

“învăţat noi. Sunteţi nebuni! esclamă cei:bătrâni ; voiţi 
să mutaţi muntele din loc!—1l vom muta!: răspund: 
cei tineri şi se pun pe lucru. Muncesc 50 şi mai pine 

de ani, şi ţera lor ajunge atât cât: omenesce e posibil 

să ajungă acolo 'unde voiaii ei. Bătrâni, acum; entusi- 
aştii tineri, nebunii de odinioră, v&d, “simt, gustă fe- 
ricirea şi se miră ci insiși de norocul ce ai avut.— 
E ca ?n basme! - 

Ei bine, Domnilor, nicăieri lucrul acesta nu s'a pe- 

trecut atât de complet .ca 'n ţările. române intre 1830 

şi 1890. . ceva prodigios! Şi acestă civilisaţiune ce ei 
aduseră din ţările luminate ale Apusului, nu e numai. 

acea spoidlă uşoră, .dată: vârfului piramidei 'sociale,; 

cum Petru-cel-Mare, în plesnete şi pocnete de knut, făcu
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in Rusia; — nu; dâcă la noi spoitla fu p'alocure, apoi 
intr'aite multe şi forte multe lucruri şi inovaţiuni, 
principiele. cele. bune ale civilisațiunci apusene, prin- 
seră tainice rădăcini in țările n6stre, mulţămită admi- 
rabilei puteri de asimilare a poporului românesc. :. » 

Duhul Domnului, dorința viă a sfărâmări ii jugului se 
arătaseră âncă de mai 'nainte. Revoluţiunea francesă i îşi 
intinsese luminele şi binetacerile.sele şi asupra minţilor 
române de la 'nceputul secolului. nostru. E 

Inainte de 1821, Filipeseii, Creţulescii, Cor nescii, 
Pălenii, Pălăcenii,. Văcărescii, de uă parte plini de 
ideile umanitare ale Franciei secolului XVIII, ir de 
alta statorniei in prejudiţiele lor de ură şi de simpatiă 
pentru Turci şi pentru Ruși, doriai neapâral uă schim- 
bare, dar nu puteai să 'Şi dea âncă bine sema de ce 
fel trebuia să fiă schimbarea. 

In timpul Zaverei, in care Vornicul Manolache Flo- 
rescu lu eterist şi mavrofor, boierii cei tineri ar (i voit . 
s& scape. ţera de jugul turcesc, der pe "Tudor puţini 
1 pricepură şi âncă mai puţini îl ajutată. Inainte de 
1821, doui-spre-lece tineri dintre aceștia, printre cari 
și Vornicul Manolache Florescu, semnară un act prin 
care se legaii cu jurământ că, de va [i să picră in Eteriă | 
vrunul din aceşti 12 apostoli ai viitorului, familia 
lui să fiă ajutată de cei rămaşi în viâță. RE 

Venerabilul preşedinte al Atensului, d. Nicolae Kre- 
tzulescu, a comunicat în sesiunea anului 1990 Acade- 
miei Române un act care vădesce aceste dorinţe pre- 
mergetore, de renascere şi de neatârnare, incolţite în 
sufletul şi 'n inima Românilor, părinţi ai luptătorilor 

“celor mari. 
De aceste en E aa a „n versta de 5—1 ani, 

t      
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Generalul Florescu şi aducea bine aminte. Din . causa 
opiniunilor liberale şi eteriste ale tatălui său, Vornicul 
Manolache Florescu, și el, şi mama, .şi tata, şi tâtă 
familia eraă când la munte, când la vale. adi în Bu- 
curesei, mâne la Braşov, altă dată ascunşi la Vizureşti, 
la moșiă. Ciumă, Turci, Manafi, Nuși, tot felul de bice 
dumnedeiesci, — câte uă lună 'de dile stai caii in grajd 
cu  hamurile pe ei, gata să [ii puşi la căruțe, ca să 
fugă familia la vr'uă moşie, sâii peste graniță unde-va, — uă viaţă fără de hal, ca vai-de-lume. Generalul Flo. 
rescu imi povestea aceste mândreţi ale copilăriei „lui în timpul Jubileului de 25 de ani de domniă ai M. $, 
Regelui când, ca preşedinte de cânsiliu, Generalul con- 
duse frumâsele serbări din 1891: Ii plăcea aceste . 
contraste de. uă violentă estraordinară ŞI aprope incre- 
dibile. Generalul se pricepea f6rte nemerit să "Şi alegă 
momentul, pentru a pune trecutul in iața presintelui. 

SE reluăm firul biografiei: 
Fu dat la şcâlă,: după ce invăţă 'şi acasă, la Colegiu 

S-tului Sava,—și acâstă intruă vreme când se mai aflau 
âncă boieri: din cei bătrâni, cari: credeai că limba ro- mânescă nu este în stare să 'mbrace in vorbele ei ideile. sciinţei şi literaturei din timpul lor. 

Generalul avu de conscolari la. S-tul Sava pe urmă- 
torii eievi: Dimitrie Brătianu, I6n Brătianu, Grigore 
Filipescu, Scarlat Filipescu, Ion Brezoianu, Costache Bălăcenu, Costake Nosetti Şi d-nii orgu Ghica şi Alecu: „Orăscu, | - 
Acum 60 de ani, elevii colegiului S-tului Sava luat de la proiesorii lor şi cunoscințe, der luai mai cu scmă iubirea de patriă şi credința neinduplecată că «voiesce și vei pută» este adevărul cel mai elementar. ?
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Câştigaii în liceii cunoscinţe, -der câştigaii mai cu semă 

entusiasmul cel mai nemărginit. Profesorii de viţă.ve- 

chiă ai S-tului Sava aveati darul acestă dumnedeiesc de 

a face să pătrundă în inimele elevilor lor tâte nobilele 

patimi ce încăldeai inimele lor. 

Ion Brezoianu imi spunea: când începea Aristia s6 

citescă sei, mai propriii, 'se dică pe dinafară cânturi 

intregi din Iliada lui, Omei, ţintiam toţi ochii într'ensul 

parcă stam cu densul în fata. zidurilor Troiei, gata 

la un moment dat să strigăm: trăicscă Achille ! stă 

“Vivat Agamemnon ! 
Proiesorul de sciinţele matematice “la S- tul. Sava. în 

timpul școlarităţii Generalului era neuitatui efor al:şco- 

„lelor, Petrache Poenaru. :Cu el, elevii cursului supe- 

rior eşiaii adesea la ţeră pentru a măsura moşiele, ca 

'odinioră Lazăr cu şcolarii săi. . Socotelile de -mă&sură- 

16re ale tinerilor Savisti eraii mai adevărate şi mai con- 

sciinţiose de cât ale inginerilor străini, Nemţii, aduşi 

cu sute de galbeni de la Viena, diniuntru, şi cari 

    

făceaii trebă de poruncelă şi plecau p'aci încolo. Moșia _.. 

"Vizureştii, proprietate a Vornicului Manoluche, tatăl 

Generalului Florescu, a fost mâsurată acum 60 de ani 

de fiul săi şi de cei-l-alţi elevi ai S-tului Sava, sub 

înţelepta direcţiune a profesorului lor, nemuritorul 

Petrache Poenaru. 

Poenaru îi punea s& mă&sore moşiele,. spre marea 

mirare a bătrânilor cari credeati că numai Nemţii dinii- 

untru se pricep a mănui luneta şi triangulaţiunea, isr: 

: Aristia, care mai făcuse teatru la Cişmeua Noşiă cu 

Domnița Ralu Caragia, îi punea s€ jâce teatru pe toţi. -.. 

Mahomet, tragediă în versuri a lui. Voltaire, tradusă 
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tot în versuri—6h!-dăr ce versuri !—de Eliad fu jucât 
cam pe la 1833—834 de elevii S-tului Sava. 

Generalul Florescu, pe atunci în vârsta de 14—15 
ani juca rolul femeiesc al Palmirei, tenra sclăvă alui 
Mahomet, ir Costake.A. Rosetti pe acela al lui Zopir. 

In prima: Critică dramatică, apărută in Ronuinul de la 19 Novembre 1857, sub semnătura lui C. A. Rosetti, citim intre altele. 
«Eram de 16—17 âni câna născu Teatrul Naţional; 

«eram unul dintre primii actori ce s6 esersai atunci 
«pentru ântâia represintaţiune, şi lui i sunt dator cele - «Vântâiă cuvinte de amor, de on6re, de patriotism ce «buzele "mi rostiră pentru 'ântâia ră. EI me€ "nvâţă «pentru ântâia 6ră a nu mă inchina la Gmeni: 

Cine ? Fii să îmi plec capul la farmece, la minciuni ? 
Să tămâiii unui fanatec, se cred ale lui minciuni ? 

<EL mă făcu a dice pentru ttă vita mea: - 

Nu, d'a' deilor. dreptate Zopir fiă pedepsit, 
Dacă libera mea mână: şi curată va vedo 
A linguși vieloniă şi tâlhari a mângâiâ....2 

Acestea le spunea în Românul s6ii nemuritorul Cos-. tache Posetti, iâr Generalul Florescu ne povestia odată în cabinetul d-lui Director general al'Teatrelor cum se apucase cu Rosetti, intrun rând, în bufetul Camerei Deputaţilor, Şi repete scena Il din actul I, dintre Zopir Şi Palmira, Spre marea mirare a deputaţilor tineri. Aceştia se uitaii-lung la aceşti doi bătrâni cari, c'un entusiasm juvenil, recitat versuri ce invăţaseră .cu 50 de ani mai 'nâinte.
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: La 1896, Generalul slârşesce studiele la S-tul Sava si 
este” trămis la Paris. 

In Amintirile sele, pagine trăite şi deci interesante 
pentru trecutul nostru de eri, .venerabilul preşedinte 
al Ateneului, d. Nicolae hrotzulescu, ne-a spus cu 
ame&nunte for: te caracteristice cu câtă sete şi cu câtă 
pasiune aceşti tineri intrati in Paris şi se afundaui în 
civilisaţiunea cea mai comunicativă, cea mai simpatică 

"şi cea mai omenescă, vrâii să numese civilisaţiunea 
francesă. i 

Cu Amintirile lui Alecsandri, cu Scrisorile d-lui Ion 
Ghica şi cu Amintirile d-lui Nicolae Kretzulescu ne 
putem face uă ideiă completă despre pregătirea tuturor 
tinerilor Români, Munteni şi Moldoveni, la lupta uriaşă 

4 

ce aveaii să intreprindă în ţâra lor, după întârcerea de 
la înv Sțătură. 

Armele, cariera militară atrăsese, âncă de pe băn- 
„cile şcâlei pe tenărul Florescu. După ce slârşise liceul . 
la S-tul Sava, Domnul Terii, Alexandru Ghika, rudă a 
sa despre mamă, îl făcuse sublocotenent i în simburele | 
de armată ce aveam acum 00 de ani. 

- Plecă la Paris pentru completarea studielor. Viet ţa 
studenţilor la Paris de acum 60 de ani, venerabilul î. 
Nicolae Kretzulescu ne-u ar&tat-o forte pitoresc în 
Amintirile sele. Să adaugem că generalul stete şăse 
ani de dile la Paris; patru ani îi petrecu pregătindu-se 
la liceul Saint- Louis pentru şcola de stat-major, şi doui 
ani urmă cursurile acestei şcoli superidre, al căreia 
director, Generalul Avpic, îngriji cu deosebită - 'sim- 
patiă de studiele ten&rului Florescu. 

„ Când se intârse în. ţară. la 1849 „ Adunarea Naţională 
a TŢării- Homânesci alesese de. Domn pe Principele. Ge- 
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orge. Bibescu. Când t&nărul Florescu veni la Bucuresci. 
după şese ani de şedere in Parisul lui Ludovic-Filip; 

la inceput rămase ca doborit de violența contrastului 

ce vedea că este între lumea in midlocul căreia trăise 
şi între lumea, părinţilor şi concetățenilor sei.. Totul, 

der absolut totul era de lăcut.. 

La întorcerea în ţeră a tuturor acestor incompara- 

bili luptători trebue să se fi petrecut, Domnilor, ceia-. 
ce se petrece în -suflgtul: emigrantului german s6i ita- 

lian care, părăsind orașele cele mari şi cu civilisaţiune 

bătrână ale Germaniei şi ale Italiei, merg s&-şi incerce 
norocul în Statele-Unite ale Americei de Nord scii in 

Brasilia Americei de Sud. Guvernamentul statelor aces- 
tora dati emigrantului biletul locului ce va posede în 
midlocul pădurilor feciorelnice ale Americei. Emigrantul 
plecă întracolo cu inima iresaltând de speranță şi cu 

capul vijiind de ilusiuni. Ajunge lângă pădurea unde 
locul 'ii este dat. Tăcerea, singurătatea locuiui pe care . 
n'a mai călcat picior omenesc, pustiul cu ecoul pre- 
lung al marilor întinderi inconjâră: pe emigrant din 

tote părţile. Cu braţele încrucişate şi ca 'mpietrit în 

loc, el se uită in giuvu-i şi nu uă datăci de nenume- 

rate-ori ingheţul descuragiării „ii infidră şi-i “stringe 

inima. De este tare de 'ângeri, să birue peel insuşi şi— 
“apoi se iea la: luptă cruntă cu pământul sălbatic şi 

duşman, nepăsător şi rece. De nu, luge 'ingrozit, ne 
mai uitându-se. indărăt... : 

„Tot astfel, Domnilor, Golescii, Brătienii, Kogălnicenii, 
Florescu se uitară lung şi cu fior in. faţa muncei ce 
aveaii să incepă. Pa âncă, mai mult decăt -pionierii 

Americei, ei avură âncă un potrivnic, şi anume
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vechia stare de lucruri. Aveaii ântâiii să 5 dărime, adică 

să lacă să dispară vechiturile unui trecut nenorocit, 

şi. pe urmă s6 inc6âpă noua clădire. Lucrare de uriaşi! 
Alţii S'ar [i descuragiat. Entusiaştii nostrii, din contră, 

primiră, prin supraomenesca greutate a lucrării, un. 

bold şi mai puternic, un indemn de tot biruitor. 
- Bibescu-Vodă dede tenărului Florescu însărcinarea. 

de a organisa armata română, în limitele obligaţiunilor. 

ce ne impunea situaţiunea n6stră de acum 50 de ani. 
Florescu creă atune prima şcâlă-militară,: menită: a 

iorma oficeri pentru tâte cadrele, şi cu tâte viltorile. 
prin cari țera avea să trecă -penă la Stirbei-Vodă, 
Florescu ingriji şi ajute şcola miliiară cu uă iubire de 

părinte. . - 

„Urmă operaliunile armatei „ruse in Transilvania la, 

48—49 Şi urmă şi: pe acelea tot ale armatei ruse la 
Dunăre, la 185%. Muncea fără răgaz, pentru ca să vedă 

odată esistând, in adev sratul înţeles al.cuvintului, uă 

armată românescă. 

De la 18% şi pene 11876, adică în decurs de 3% 
de ani, sub domniele: Principilor Bibescu, Stirbei, 
Alexandru [on I Cuza-şi Carol de [ohenzollern, Genera- 
lul Florescu a creat şi continui iinbunetăţit următârele 

instituţiuni ostăşesei: sc6la militară. “unde fu multă 
vreme şi: prolesor, organisarea pe un picior” europân u 

„armatei în Muntenia şi a armatei în' Moldova inainte 
ca cele două principate să [i avut uă singură şi unică . 

:“armată ;-tot sub principele Cuza, două arsenale, unul 

la Bucuresci şi altul la Tergoviste ; scola de piroteceniă 
tot la Bucuresci, scola. de cavaleriă, 'scola de sub:o0fi- 
ceri, sc6la pentru formarea olicerilor din armata teri- 

“torială. , ee 
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In timpui Principelui Carol, între 1871 şi 1875, ca: 
Ministru de resbel,: Generalul Florescu continuă orga- 
nisarea armatei sub inalta direcţiune a Domnitorulu. 
Generalul clădesce casarme şi spitalur, înfiinţeză her- 

ghelii, organisâză ambulanțele, institue aşa numitele 

tabere de instrucţiune, înliinţeză atelierele militare, 
supune semnăturei Domnitorului uă mulţime de regu- 
lamente,supraveghieză seriositatea examenelor de grade, . 
incepe conferințele, ofiţerilor, tondâză cluburile mili- 
tare, şi cu mult discernement, trămite misiuni în străi-: 
n&tate.. - 

- In fine, după câte mi se spun, patru divisii active 
fură inzestrate cu tot materialul necesar pentru timp 
de r&sboi. La concentrările ce se lăcură la diferite 
epoce intre 1871 şi 1876, iaţă liind şi trămişii străini, 
Generalul Florescu işi vede: munca de 3% de ani pe 
deplin incoronată în teoriă. In practică, r&sboiul inde- 
pendenței din 77—78 o încoronă de asemenea cu co- 
rone cari portă în istoria Regatului Pomâniei numele 
de Griviţa, Plevna, Rahova, Smârdan şi altele.: 

Tot in 1893 Generalul Florescu 'ne spuneu că cea mai 
fericită di din plina lui visţă a fost diua de S Octobre 
1878, atunci când armata română, sub comanda Dom- 
nitorului Carol I, a intrat în Bucuresci. 

— Am plâns atunci, prietene, ne dicea densul, “am. 
plâns lacrimile cele. mai calde de fericire şi de recu- 

-noscinţă către Dumnedeul cel pr& Inalt, care imi per- 
mise să v&d armata cum era sub Pibescui-Vodă, şi 
cum era sub Vodă Carol, după r&sboiul independentei. 

Şi "ntradevăr, Domnilor, rar mi s'a "'ntemplat să vâd 
uă iubire mai adâncă şi mai înduioşată de cât iubirea 
Generalului Florescu pentru armata română.



- La Iaşi, în 1891, după îmmormentarea nemuritorului. 

Kogalniceanu, nu sciii ce regiment se întorcea la :ca-: 
sarmă. Eram pe jos cu Generalul. Oficerul salută. Gre- 

nieralul r&spunse. Ostaşii mergeaii mândri și frumoşi. 
Generalul se opri şi mi se părea că'i sârbe cu privirea, 

că'i înfaşă pe toți cu nemărginita-i iubire paternă. 

- Side aceia, Domnilor, nu cred 'să fi fost vre-odată 

vrun colonel,. vr'un oficer, vr'un caporal care, salutând 
pe 'Generalul Florescu, să nu fi părut a-i dice din salut: 
nu puțin, ci mult îţi. datorim, Generâle, din cele ce 

suntem aslădi. - 
In timpul r&sboiului independentei, prin vocea nemu- 

ritorului Alecsandri, ostaşii diseră Generalului Florescu: 

“Noi toţi din depărtare, pe al :morţei 'câmp de pradă, 
Cătim a, zări în sâre lucind bitrâna'ţi spadă; 
Şi-a nostră ostășime, în foc iuţindu'şi- pasul, |. 

" Doria, cerea prin: tunuri, ca săţi audă glasul. 

„Căcă astă viă, jună, eroică armată: 
Sub Cuza şi sub. Carol prin tine-a fost formată, 

Şi ţie cu dreptate se cuvenea onorul 

| Franta de-a fi în luptă, tu, o organisatorul: 

“Apoi, mai la vale, mângăiarea, poetului se esprimă 

ast-fel: . 

“Amice, fii pe pace, alin' a ta durere, 

"In tot oștenul astăqi tu veţi uă mângâere,. 
Căci, astădi, tot Românul cundsce, simte n sine, 

Că -arma! strămoștscă s'a ascuţit prin tine, 
Și când privesci stindardul cu ochi plini de-uimire, 

Stindardul viii tresare cu-uă mândră fâlfâire! 

Dupe r&sboiul independenţei, lără să se fi vorbit de 
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mai "nainte, f6rte mulţi din colonelii, și generalii, și 
căpitanii nostrii, venind prin Bucuresci, mergoait la. 
Generalul Florescu, care cu câte un hanger, 'care cu 
câte uă puşcă damaschinată, ori cu vruă ghiulea, ori 
cu vr'un: alt - suvenir din Bulgaria. Si toţi, cu fiescă 
iubire, Pinchinaii aceluia care muncise din: timpul lui 
Pibescu-Vodă şi Ştirbei-Vodă la alcătuirea acestei ar- 
mate, menite spre biruinţă. | 

“ Generalul. Florescu privia pe toţi colonelii şi pe toţi 
generalii de astădi ca pe copii lui. Și de aceea, la morte-i 
cu toţii işi cerniră spadele, şi tunurile, şi inimile, căci 
murise acela care, mai presus de ori-ce, ii iubise în 
viaţă. - 

“Mulţămită, acestui dar preţios şi dulce de a inspira 
simpatia cea mai trainică, era destul să cunosci pe 
Generalul, pentru ca săl iubesci. ca pe un părinte. | 

Ţăranii de la Vizureşti, de la Sălcuţa, Cornet şi Odo- 
besci din Dâmboviţa Padorâii, -pentru că nu erai, şi 
nici nu sunt mulţi proprietari cari să facă pentru ţărani 
ceia ce făcea,.bunidră la Sălcuţa,: de la 184, de când 
o'stăpânia, Generalul Florescu. A le cumpăra vite, a 
le zidi biserici, a da tote lemnele trebuinciose pentru 
zidirea de case igienice, a ajuta in anii de lipsă ca 
1866, 1579 şi 1880 pe locuitori cu bani şi cu porumb, 
a le da haine, a pune farmacia 'curței scle: la disposi- 
țiunea locuitorilor de pe proprietăţile lui, era -pentru 
Generalul: Florescu lucrul cel mai firesc. Cu uă deose- 
bită pricepere, Generalul scia să vorbescă -t&ranului, - 
in nota lui, cu cuvinte ntoş românesci şi cu uă blân- 
deţe întradevăr părintescă, cum imi spune în scrisârea 
sa, D. Ionescu, primarul actual al Cornetului, din jud. 
Dâmboviţa.
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- Ceia ce era uă adevărată pasiune pentru Generalul . 

Florescu, lucrul pentru desăverşirea căruia ar fi fost în 

stare să muncescă di şi nâpte, era scola. La ţcră, în 

Dâmboviţa, avea dous scoli şi îndată ce sosia din Bu- 

curâsci prima 'sa visită era închinată scolelor din Odo- 

besci şi din Sălcuta. Cărţi de preinie, recompense inv6- 

ţătorului, material didactic, Generalul era, fericit când 

putea, să, le ofere scâlei. 
In capitală Generalul iusese de la..1880 Aprile şi până 

la 1882 tot Aprile vice-preşedinte ul Societăţii pentru. 

invețătuva poporului român. La 1882 fu ales preşedinte 

şi de atunci până la:mârte, în 1893, Generalul fu ales 

continui preşedinte al scolei, afară de anul 1887—1888. 

Scâlei acestia, Generalul, în unire cu a doua a sa 

soţiă, Domnita. Alina Stirbei, dărui! casele scle din 

strada, Ştirbei-Vodă, pentru că sc6la normală pentru 

invăţatura poporului român tu una: din instituţiuniie 

cele mai iubite ale bătrâneţilor lui. Impărțirea: premielor 

la elevii normalişti, intr'acestă sală a Ateneului, era 

pentru el una din serbările cele mai de semă ale-anului. 

Voia să sciă despre tâte ale scâlei, şi elevii cei silitori 
şi talentaţi erati suiţi în slăvile iubirei sele. Era prim-. 

ministru in 1891, imi scrie directorul acestei scole şi 

cu tote acestea lăsa la uă'parte tot pentru ami da mie 

instrucţiunile necesare pentru buna şi potrivita câr- 

muire a intereselor scâlei. In timp de 5 ani de dile, 

Generalul a făcut la Scola: Normală un curs de artă 

militară. Elevii mai in vârstă, aceia care peste un an 

" aveait să [iă invăţători, se uitati cu admiraţiune şi as- 
cultait cu drag pe acest bătrân: ostași-prolesor, care 

vorbia cu un entusiasm de ten&r despre vitejiele stră- 

„moşilor. 
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Unul dintw'acestia, învățător in Gorj, îmi scrie urmă- 
târele : E 

— Cunosc pe.domnul General de când îmi era pro- 
fesor. De la d-nia sa, pe lângă altele am invâțat răb- 
darea şi tăria în urmărirea “țintei ce ne propunem..Nu 
nit şi nu voii uita nici uă dată-tonul pătruns. de şi blajin 

-al. d-lui. General când, intrerupendu-se din lecţiă, în- 
cepea cu slaturile şi ne dicea totdcuna : să nu vă așteptați 
băeţi, nici la fericiri, nici la petreceri prin satele pe unde 
aveţi şi v& duceţi. Invăţătaral cinstit şi luminat are 
să lupte greii şi intr'una Şi cu cărciumarul, şi cu aren- 
daşul, şi cu primarul, şi chiar cu sub-prefectul. O să 

„simţiți-in dese rânduri că:vă apucă desgustul, că vă 
coprinde obosela, că vă dobră desnădejdea. Piedici 
de tot felul şi necazuri fără număr veţi îintempina în 
calea vostră. S8 nu vă perdeţi, băeţi, tăria de ângeri : 
să lăsaţi să trecă diua cea uceră şi inviorându-vă din 
noii, s6 vă gândiţi că, la-talpa case în patria.română, 
muncitorii: cei mai tolositori “sunteţi voi, învăţători. 
Gândiţi-vă la mine care lupt intruna de 55 ani, şi 
n'am avut nici uă dată nici un moment de descnru-! 
giare. S& mergem inainte și totdeuna Dumnedeii va; fi 
cu noi... De cuvintele acesteu ne aducem aminte, 
continua meritosul inveţător, căci, nu uă dată, ci 
de sute de ori de-alungul unui an scolar pricini: de 

„ descuragiare, da oboselă şi de desnâdejde intâmpinăm. 
in calea n6stră de invăţători. 

De altmintreli, domnilor, nimeni nu scia mai bine 
ca Generalul Florescu să pună lucrurile la locul lor şi 
să vedă in ce mod sar lămuri uă situaţiune. forte 
încurcată. Principele Alecsandru Ion I Cuza ghicise cu 
ininunata-i sciință de 6meni acest dar, tactul suprem
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al Generalului Florescu, şi.de aceia în Ialiit 1860 avu 
curagiul să "1 numescă ministru de r&sboi in Moldova, 
pe el, un Muntân, fără nici uă legătură în. laşi şi în 
totă Moldova. Tactul, simpativitatea, gentilețea şi blân- 
dețea Generalului Florescu făcură minuni: acolo, cum 
ait făcut minuni ori de căte ori prilej le-a fost dat să 

“se ar&te. Nici uă dată Generalul Florescu nu: a ţinut 
pică pe cineva. Cu cât înainta în vârstă cu atât:hună- 
tatea lui devenia mai mare, cu atât interesul ce arâta 
instituțiunilor nostre de cultură devenia mai părin- 
tesc, 

i 

Era uă plăcere neasămuită să vedi pe acest bătrân; 
falnic, frumos şi mare, ascultând cu uă atențiune neo- 
bosită, în întrunirile ateneistice de la d-nii:Urechiă şi: 
Take Ionescu, pe toţi.conlerenţiarii cari veniaii să "Şi 
desrolte preliminar. inaintea societăței conferințele ce. 
aveaii s6 țină inaintea D-vostre.. Un document noii, uă 
nouă teoriă, un amănunt âncă necunoscut asupra isto- 
riei nostre naţionale il interesati şi adese.ori il bucu-- 
rait ca pe un tenăr cu inima plină de ilusiuni. Gene= 
valul Florescu era adese-ori, decă .nu totduna, mult 
mai tener de cât cei tineri cari'l inconjurati. şi acesta 
mulţămită acelui insecabil entusiasm, care e nota ca-" 
racteristică a lericitei lui generaţiuni. 

Inti'acele neuitate consiătuiri ateneistice, hunătatea, 
dulceţa, nemărginita simpatiă a Generalului străluciati 
mai cu osebire. .Noi eram .fericiţi pentru că aveam in 
mnidlocul nostru pe acel bătrân frumos şi: mare, în fiinţa 
căruia vedeam întrapându-se cu fală trecutul de entusi- 
asm şi de credinţă al. patriei ;—el era fericit, pentru că 
vedea realisat âncă unul din visurile tinereţei scle: luptele 
literare, sciinţifice şi artistice -pe pămentul românesc. 
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Crescea inima maiestosului şi blândului ostaşi, și 
cresceait intr'una. iubirea şi veneraţiunea' nostră peur 
tru dânsul. Cu 

Intocmai după cum în Dătăliă, căpitanul, cu gestul 
şi cu. vorba, cu avăntul şi cu: focul „care-i insutese 

puterile, işi inflacără. soldaţii şi, ca pe nisce smei, ii 
aruncă: întrun cuget şi 'ntr'uă simţire in contra linie-. 
lor duşmane,—tot ast-fel Generalul: Ion Emanoil Flo- 
rescu iosutia puterile nostre cu energia, credinţa şi 

entusiasmnl s8ă în .veci tinere. aa Da 

Indoi€la şi scepticismul, desilusiunea şi descura- 
giarea: nu -muşcară nici odată din inima lui. Cum 

Sar fi îndoit şi cum s'ar fi descuragiat. sufletul Gene- 
ralului Florescu când, în răslăţirea unei vieţi -atât de 

"pline, el îşi veduse tâte dalbele-i visuri re ealisate, când 
tot ce dorise i se alesese, pote adese ori şi mai stră- 
lucitor de cât văduse el prin închipuire? 
„Pentru el cuvintul imposibil nu esista în faţa voin- 

ței. Intr'un iuruşi de credinţă şi de entusiasm, piedica 
era ?nlăturată, greutatea biruită, r6ua-voinţă intrenată, 
duşmănia domolită, şi Generalul mergea, inainte, inalt, 
frumos şi mare, cu surisui adimenitor pe buze, cu 
privirea curată şi impunătâre, iintindând mânele în 
drepta şi în stânga şi părend a dice tuturor: 

— Urmali-mă, Domnilor, e vorba de Bine, de Drept 
şi de Frumos în patria română! 

Vor r&suna în totdeuna, Generale, aceste cuvinte 
şi aceste indemnuri in inimele nâstre, Te vom vede 
inainte-ne, şi v& vom vede:pe toți, o incomparabili lup- 
tători pentru mărirea nemului nostru, v& vom veds 
inainte-ne ori de câte ori va fi vorba să 'ncepem pen- 
tru gloria României vre-uă i spor nică lucrare, —şi v& vom
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“vede, Prea Bunule, nu ca astădi, in maiestatea rece 

“şi nemişcată a marmorei, ci ca în vicța-vă de pen€ 

mai alaltăeri, plină de bilşuguri şi neobosită la fapte 
bune. 

V'aţi înălţat la locaşul celor fericiţi în midlocul mâh- 
nirei unui întreg popor care v'a spus la toţi ceia ce— 
“sunt sigur! istoria va scrie în paginele-i neperitore că, 

“adică, n'aţi luptat luptă .deşertă; n'ati: venat ţintă ne- 
bună, n'aţi visat dile de aur pe astă lume de amar,— 

ci că, din' contră, luptele tâte vi s'aii isbândit, ţinta 

cea slântă vaţi atins-o, visele de aur ale tinereţei vi 
“le-aţi vedut cu ochii întruă vicţă lungă şi plină de 
„gloriă, . | 

Noi cari rămânem, Yam fi voit, Generale, şi pe tine 
-Şi atâţia alți luptători de frunte, vam fi voit nemuri- 
tori cu trupul, după cum sunteţi nemuritori cu fap- 

-tele, şi vam fi voit ast-fel .pentru ca, întocmai ca 
stâncele neclintite în midlocul valurilor mMărei, voi. 
remână&nd “între noi, să ne fi arătat dilnie ce aii putut 
tace uă iubire fără de margini, uă credinţă mai mare 

ca muntele şi un entusiasm de tote biruitor. 

  

  

   


