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Fragment din [storia civilisatiunei Romanilor, 
  

“Viaţa, lucrările şi scrierile 
LUI ” 

GHEORGHB ASACHI 
17885— 1869. 

INTRODUCERE. 

Cu ocaziea aniversărei de un an, făcută la 5 Decem- 
vrie 1881, a societăţii -științifice-literare, „Asachi“ din 
orașul Piatra, mi s'a dat greaua sarcină a face un memorii 

asupra:i'ieţel, lucrărilor şi scrierilor, nemuritorului Gh. 

Asachi, patronul acestei societăți — sarcină -foarte grea, | 
"materie pre cât de vastă pe atâta deimportantă pentru 
literatura și cultura noastră naţională. 

Am stat mult pe ginduri dacă puterile și cunoștințele 
„mele erai îndestulătoare pentru lucrarea unei materii 
atât de vaste -și importante. Mulţi din contemporanii 

- “lui Gheorghe Asachi trăesc, carii împraună ai lucrata 
opera desvoltărei noastre, unii de odată cu dinsul, alții 

- mai pe urmă ca scolari ai sei, așa că o temere me 

„cuprindea. că nu voii pute arata faptele în toată veri- |
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tatea și puritatea lor, mai ales amintindu'mi că fac parte 
din generația tînără și că nu cunosc pe Asachi perso- 
nal ci numai din studiul lucrărilor și scrierilor sale. 

Numai simțul daroriei de a plăti tributul recunoștin= 
-ţei cătră barbaţii ce ati lucrat atât de mult pentru re= 
naşterea și desvoltarea noastră, m'a îndemnat să înlă- 

„tur ori ce greutate şi scrupul. Afară de acestea avem 
o datorie imperioasă de a ști ce ati fost înâintea noas- 
tră,, de a cunoaște faptele istorice, și pe acei barbați, 
carii prin lucrările și sacrificiile lor ne-ati dat actuala 
stare de cultură. 

»A nu şti ce s'aii întâmplat inainte de a te fi născut, 
zice Cicerone, este ca şi când ai fi necontenit prunc, 
căci, ce este vrâsta omului, dacă memoria faptelor noas- 
tre, nu Sar uni cu veacurile. cele de mai înainte. 

„ Istoriea este una și nedespărțită. Ea este rece ca ghia- - 
ţa, implacabilă ca granitul. Faptele ce relatează esist 
și nu se pot nega. Trebue să ştim ce s'au făcut înainte. 
de noi, fie bine fie r&i. Trebue să le ştim și se tra= 
gem de acolo învaţemintele ce logica cea sănătoasă ni 
va dicta 1). Acestea sunt motivele și îndemnările ce mai 
făcut să nu mă uit la nici o greutate. 
Nam pretenţia că presint o lucrare complectă, căci 

puterile mele n'ai toată vigoarea și pătrunderea sprea . 
cuprinde O materie atât de vastă în toată întinderea sa 
și în variatele sale raporturi, împregiurări și greutăţi a 
epocei în care a trăit Gheorghe Asachi. 
Remane încă mult de zis și scris asupra acestui su- 

biect. Penele mai competente vor complecta golurile. 
O greutate mare am întimpinat în consultarea isvoa- 

relcr; orașul nostru este lipsit de o bibliotecă avută, 
„unde -să se poată găsi toate ISvoarele trebuitoare; so 
cietatea Asachi abia a pus începutul unei biblioteci, așa 

5 Gh, Misail, epoca lui. Y. Lupu şi Matei Basarab, p. 19 Bucureşti 1866.
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că a trebuit să cercetezi bibliotecele particularilor din 

orașul nostru și se scrii la mai multe persoane și la 

biblioteca Universităţei de lași ca să'mi procur  îsvoa- 

rele și imformaţiunele trebuitoare. 
Sub aceste împrejurări și greutăți totuși, nu vom spu- 

_ne de cât adevărul și tot cemi va sta prin putință ca 
se aduc lomină asupra unei epoci, și asupra unui bar- 
bat din timpul renașterei și desvoltărei noastre, asupra 
lui Gheorghe Asachi, a cărui glorii literare și ssăcrifi- 

_cii pentru prosperitatea patriei sale, reutatea le pusese 
“sub vălul uitărei. 

Sperez că la,a doua edițiune, procurându'mi _isvoa- 

"rele și imformaţiele ce mi-ai mai lipsit, voiti complecta 
ori ce a mai remas de zis asupra acestui subiect. 

_ , I. Negre. 
Piatra, 1882 August 23,
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„Aduceţi-vă aminte de faptele sttăbu= 
. / „ nilor noştri 'pomenindu'i pre dinşii, în- 

tăriți-vE cu duhul, ca şi voi înşi-vE seve 
faceţi măriţi în pomeniră urmaşilor vostri.“ 

2 - (Macabei cartea I) !. 
, 

| Este foarte lăudabil pentru D-voastră: şi această societate, su- 

jetul ce aţi ales pentru a vi se vorbi de: Viața, scrierile și h- 
crările bă. Gh. Asachi Numai comptând pe bine-voitoarea D-voas- 
tră atonţiune şi pe încurăjarea ce'mi daţi, pot să'mi restrâng toate 

puterile ca să ve pot vorbi despre meritele şi activitatea unuia din: 
tre marii apostoli ai culturei noastre, carele mai bine de jumatate 

secol a muncit în ogorul instructiunei și culture! naţionale, 
Vorbind “de Gh. Asachi, nu pumai că deschidem sfânta carte a 

- meamului romănesc, după cum zice Dl. A. Vizauti în viața mitro- 
“politului Veniamin 2), pentru a face cunoștință cu o figură a is- 
toriei noastre contimpurane, nu numai că re'nviem în sufletul ge- 

“neraţiiJlor prezente memoria faptelor unui mare barbat, dar în a- 

celaș timp plătim un tribut de fecunoştință, cătră acela, care ca-şi 

Veniamin Costachi, toată viața sa a muncit pentru luminarea na- 

țiunei, şi care cu preţul multor osteneli a contribuit și EI la înau- 
gurarea erei noastre, lucrând pentru folosul națiunei, pentru. cul- 
tivarea limbei și a literaturei și pentru progresul Şi civilisația Îu- 

bitei noastre patrii; 3) plătim, zic, şi un tribut de recunoștință că- 

tă Gh. Asaehi. carele, „după cum zice E. Quinet, este barbatul, 
“care mai mult de cât ori-cine a contiibuit cu glorie la deșteptarea, 

și pregătirea îuvierei naționalităţii române €). 

> DA. Hasdeu Discurs ținut'la 1837 Ia. scoalele din Hotin. Vezi A. Pum- 
nul Lepturariu romănesc p. 122 Viena 1864-—Vol. 1Y. partea l-ia. 

2 A Vizanti. Veniamin Costachi, Mitropolitul Moldovei şi Sucevei pag; 
6 laşi 1881. 

% Veniamin Costachi de DI. A. Vizanti 1881 laşi p. 6 
*) Quinet. Româuuii Princtpatelor p. 55 iaşi 1856,



Spre înțelegerea vastului sujet ce tratez, spre apreciatea fap- 
telor și lucrărilor, cum și a șirului, ordinului şi A importanţei tu- 
turor acestora, voii dispune împărţala materiei ast fel: 1) o pri: 
vire istorică sumară asupra poporului Român pănă la epoca lui 
Vasile Lupu şi Matei Basarab 1630 d. Hr.; 2) starea poporului Ro- 
mân.şi a desvoltărei sale de la 1630 pănă la 1788, când s'a năs- 
cut Gh Asachi și 3) viața, lucrarile și scrierile lui Gh. Asachi 
pănă la moartea sa 1869. .-: - 

Voii sprijini studiul mei cu autoritatea mărturiilor celor mai 
veridice, pe cât mijloacele şi timpul mi-aă permis ca să le pot a- 
ve la îndămână şi consulta. | - : 

Ca să cunoaștem starea învăţeturei şi a culturei la poporul Ro- 
mân, mersul lor, împrejurările prin cure au trecut şi cumla urma 
urmei, cultura noastră naţională, scoala română, ca să zic așa, a 
eșit triumfătoare și învingătoare, trecâna. prin mii de împrejurări, 
triste şi dureroase, este nevoe să aruncăm 0 mică privire asupra 
poporului Român de la aducerea sa în Dacia şi pănă la epoca lui 
Yasile-Lupu și Matei Basarab, şi de la această epocă în coace, 
pănă la nașterea nemuritorului Gh, Asachi, voii uimări numai mer- 

- sul învăţeturei, desvoltărei intelectuale, soarta seoalei române; înse 
împrejurările politice, le voii atinge numai în rezumt, în substanța 
principală. - |



  

1. 

Starea culturei naţionale a Românilor» de 
la - colonisare şi până la epoca lui Vasile Lupu, şi 

" Marei Basarab 1630. 

Poporul Român, colonia lui Traian, adus din italia, 
la 106 d. Hr. în aceste țeri, numite Dacia, cât a stat 
nedislipit de Imperiul Roman, pănă la 214, a fost a- 
părat și scutit de ori-ce asupriri şi năvăliri de alte po- 
poare; iar în Dacia înflorea cultura, civilisaţia și legis- 
lația 'Romană!, La 274 d. Ha Imperatorile Aurelian 
ne mai patend ține pept năvălirei popoartlor barbare 
și voind a pune o stavilă, o barieră naturală la mar- 
ginea Imperiului, fluviul Dunărea, a strămutat legiu- 
nele și poporul, care a voit,peste Dunăre,' în Mesia sati 

-- Bulgaria de astă-zi, iar colonia lui Traian, poporul a-. 
gricol, legat acuma de pămint, aii remas în aceste pro- 

„vincii de dincoace de Dunăre și care cuprindeau: Mol- 
dova, Țara Muntenească şi Transilvania. . 

In această stare izolată și în epoca când se începi 
și năvălirea popoarălor barbare din Asia în Europa, 

„popoară, care găsiseră calea cea mai bună și mai si- 
gură de trecere în Europa, prin aceste țeri şi fluviul 
Dunărea, poporul Român a avut, a șuferi şi îndura 
toate năvălirile hoardelor asiatice, ce trecură în Europa 
prin ţerile Române. Poporul Român deci, a văzut” tre= 
cend și locuind prin mănoasele câmpii a țerii lor ur- 
mătoarele hoarde barbare: Carpii 246; Goţii (274-376); 
Hunii (376-453); Gepizii (254-553); Avarii (553-579); 
Bulgarii (6179-1207); Ungurii 894; “Pecenaţii sau Cu- 

1). Y. Gr, Pop. Conspect asupra literaturei române p, 12—13— Bucureşti 1875
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manii 959 şi Tatarii-1190')—Ramânii, fără unităte po- 
litică, fără guvernământ, fiind deslipiţi și delăsaţi de 
Roma, în fața acestui noian de barbari, unii fugea în 
munţi, de dinaintea barbarilor, lăsând vănie și câmpiile 
roditoare în stăpânirea acestora; alții remâneati și vie- 
țuiau la un loc cu acești barbari, precum sai întim- 
plat cu CAvarii, Hunii, Gepizii şi Bulgarii sai popoa- 
rele de rasă slavă.— Așa că viaţa poporului Român de 
la 274 d. Hr. şi pănă pe Ia finele secului al XI este 
petrecută prin mijlocul acestor invazii, iar țara lor este 
grănariul și drumul tuturor acestor barbari, în cât tot 
timpul strecurărei acestor invazii, popotul Român nu 
putea să aibă un guvern stabil sai vre-o organisare și 
instituțiuni sai scoale pentru cultura și desvoltarea. sa 
intelectuală? Se - 

De și Românii, după faptul lui Aurelian remase des= 
lipiţi de Roma și espuși a suferi invaziile tuturor bar-. 
barilor, de și Dacia remase ca n corabie plină de oa- 
meni, lăsați în voea valurilor oribile a unei mări fur- 
tunoase, aşa că Românii trebuiau să pună mâna pe 
arme și să se apere sai să indure năvâlirile barbari- 
lor; de și muzele, artele frumoase și ştiinţele erai ne: 
voite să stee ascunse și necultivate, din cauza acestor 
imprejurări, totuși avem urme sigure, că la coloniștii - 
lui Traian, au esistat, o cultură și că aceasta sa con- 
“unuat, pastrat și s'a strecurat, prin mijlocul invaziunei 
barbarilor; acele urme ati ajuns pănă în present. 

lată ce zice Dl. V. Pop în această privire). 
„De şi nu aflăm pănă în present nimica de pe a- 

tuncea în limba Română... .. totuşi apelând la stră- 
buna noastră Roma, ea prin scriitorii sei ni arată, 
că coloniștii Daciei— Romane, erai oameni cu multe 
cunoştinţă, 6meni culți, adoratori aiştiinţelor şi artelor. 

1). Petru Maior-—lIstoria Românilor din Dacia. pag 46 sp— Buda 1834, 
2). V. Gr. Pop-—idem pag. 21. 
3), V. Gr. Pop—idem pag. 14
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" Eutropiu, se esprimă cu privire la aceste: » Dacia, 
pieta, Traianus imperator multas colonias eo traduxit ad 
urbes et agros colendas» şi dacă coloniştii Daciei n'ar 
fi fost oameni culți, învăţaţi, inteligenți, iubitori de pro- 
gres și cultură, n'ar fi putut să seaplice la organisare, 
la agricultură și înflorirea științelor, în cât Dacia a- 
junsese, după cum zice Dl. |. Heliade, a fi privită de 
cătră Imperiul Roman ca o grădină încântătoare). 
„“Tradiţiunile literare, istorice, religioase, din aceste tim- 

puri ajunse pănă în zilele noastre, probează urmele de 
cultură ale poporului Român, în acele vremi, așa Ba- 
ladele, legendele, ca cântece eroice: Doinele, ca cântece 
de dor; Hore, ca manifestări de bucurie; basmele, ca 
povești; Ler împarat, Florile dalbe, pluguşorul etc. 

Și dacă coloniștii lui Traian, dacă poporul Român 
de la deslipirea sa de Roma la 274 și pănă la forma- 

„rea statelcr Române, sub Bogdan Dragoș și Radu Ne- 
gru, nai perii, în mijlocul atâtor invăzii și barbari, a- 
ceasta se datorește instituțiunelor, ce le avură și a că- 
ror urme le păstrase. lată ce zice Dl. V. Pop în a- 
ceastă privire: Ei, coloniștii lui Traian, nu s'aii per- 
dut căci: l-iă, spiritul ce creasă instituțiunele Romane, 
regenerai cu viața barbaritor, a trăit ascuns și plin de 
feconditate în -sinul acestor plugari și păstori, conservând 
deprimderele vechi mai mult de cât ori-care popor latin 
și al Il-le, ei, sai acomodat împrejar drulor, luptând 

se când credeaii că pot usbuli prin luptă și  supunându- 
se când. se vedeaă. mai slali. II) 7 

Pastrându-s se deci, ori- -care urme de cultură, în mij- 

1). Eliade —Istoria Romănilor „pag 21 Sq.—Aseminea |. Maiorescu, despre 
. originea şi vechitatea limbei Române în A. Pumnul.—-Lepturariu Vol, V. 

p. L. p. 304 sq, tipărit la. Viena 1861 —Aseminea T, Maiorescu: Cai 
tică» pg. 333: , 

2. V. Gr. Pop, idem p. 24.. - . !
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locul acestor invazii, păstrându-se oare-care balade, le= 
„gende, doine, povești etc. s'aă păstrat și limba. Relativ 
la aceasta DI. V. Pogor -zice; „cA4m aflat probe nere- 
cuzabile, că “Românul nu perde nici odată simţul na- 
țional și pe când corpul geme sub jugul streinilor,. îni- 
ma ui este întârsă cătră paine! “Pe aripele poezii spi- 

„ritul sbbră în mijlocul nostru, spre a cere partea sa de 
libertate.“ , 

lată aceea ce putem zice asupra stărei poporului 
Român de la colonizare și .pănă la formarea statelor 
Române sub Dragoş și Radu. | 

Pe ja finele secolului al 1X,. Dacia mai răcorindu se 
de. străini, Românii încep o viață nouă. Îi es din as- 
cunzetorile munţilor, unde petrecuseră timpurile neno- 
rocirilor, reocupă cânipiile ȘI ogoarele ior.—Liniștiţi, a- 
cum de barbasi, se constituesc în republici, banate și 
căpitânate, despre. care ne vorbește istoria. Așa: repu- 
blica Lăpuşna, “Urâncea, Bărladul, Galaţii, Romanul, 
Hotinul, “Banatul Severinului, căpitanul Iaşilor *), şi prin 
şefii acestor mici statuleţe încep a da pept eu immicii ; 

“toate aceste mici statulețe, se formează în două state: 
Zara Românească sai cMuntenia sub “Radu Negru la 

„anul 1290 şi Moldova sub Bogdan “Dragoș ia anul 1350. 
Pe când se formau statele Românie sub Bogdan ȘI 

„Radu, în jurul ţerilor Române; se formează nișie state 
“puternice :: Polonia, Ungaria, Țara Tatarilor, iar în se- 
colul al XV-lea, Turcii se. apropie de terile Române, 

„prin luarea Const stantinopolul ui, și Rusia creștea încetul 
cu îricetul,” - 

De la constituirea statelor Române, sub Bogdan Dra- 
goș și Radu Negru, Românii timp aproape de 400 ani, 

  

1). P. Maior—Istoria pentru începutul Românilor î în Daciz—Vezi aseminea 
istoria de DI. V. A Ureche, Bucureşti 1567, şi Lepturariu Român de A, 
Pumnul V. N, pe 2—80 Viena 1862, . i
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pănă la 1610, âvură a suferi altă serie de nenorociri, 
din cauza duşmanilor vecini, ce căutau să înghită sta- 
tele Române; ii avură a se lipta cu arma în mână 
contra tuturor dușmanilor, dintre cari, unii căutau să 
le_iee nu numai -moșiea lor, dar să cuprindă intreaga 
Europă. Așa, Românii se luptară cu o vitejie ce era 
admirată de întreaga Europă, când contra Polonilor, 
când contra Ungurilor, când contra Tatarilor, când con- 
tra, Turcilor, spaima și tercarea Europei în acele timpuri, 

Aşa că, pe când puterile otcidentale a Europei, se 
perdea în lupte de curte, de dinastii, în lupte religi- 
oase, în dispute pedante, Românii la Dunărea, o mână 
de oameni, țineai peptnenvins Turcilor, carii dacă n'ar 
fi fost Românii, multe ţeri din Europa, eraii să fie pa- 
-șalâcuri turceşti. - 

Ast-feliă Români cu spada în mână șăui âpărat in- 
tegritatea țerii lor, naționalitatea lor, legile și religiu- - 
nea lor. - , i 

Cât timp spada română a statne'nvinsă, străinii nau 
“putut să ne ciuntiască. patria, ceea ce se întîmplă nu- 
mai în urmă, când -spada Română numai avea vigoa- 
rea din ticapul lui Ștefan ce! Mare și Mihai Bravul, 
aşa că din astă cauză ni se luară: Bocovina prin _tra- 

- dare şi Basarabia prin lăcomie. . , - 
Numai înțelepciunei virtoșilor și eroilor noştrii Domni 

precum și iubirei de patrie și vigarosului braţ. al po- - 
„porului Român, datorim păstrarea naționalități române; 
căci din epoca năvălirei barbarilor și pănă în epoca 

“lui Vasile Lupu şi Matei Basarab, viața poporului Ro- 
mân este plină de necazuri și nenorociri, provenite a-. 
cestea dia cauza invaziunilor şi a necontenitelor res- 
bele, aşa că viața sa era: când prebegind, când apă- 
rându- -se eroicește. Acestor eroi datorim conservarea 

- naționalități române și după apunerea lor, căci preve- 
_Zetorii și inţelepţi noșiri Domni, vezând puterea « cres-
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“cândă a vecinilor noștri dușmani, și lăcomia lor de a 
înghiți: țerile Române, ni asigurează existenţa și viitorul 
închiind alianța cu Turcii, cei mai puternici în acele - 
timpuri, și ast-feliu așeză țerile Române sub suzeratii- 
tatea - saii- protecția Porții Otomane. i , 

Dacă ne întrebăm, iubiți confrați, care era starea în- 
vățeturei, starea scoalei și desvoltărei intelectuale a Ro- 
mânilor și în aceâstă epocă aproape de 400 ani de la 
„Dragoș și Radu și pănă la 1630 epoca lui Vasile Lupu 
și Matei Basarab, respunsul este negativ. 

De şi misiunea mea nu este, ca cui ocazia unei di- 
sertațiuni asupra lui Gh. Asachi, să fac istoria pe larg 
a literaturei noastre, ci a face numai o mică privire a- 
supra stărei culturei noastre din trecut, spre a o'lega 

cu, cea prezentă: de acea voiii arata în câte-va cuvinte 
care era starea culturei, desvoltării și scoalei române 
și în aceasţă epocă, de la Dragoș pănă la Vasile Lupu. 

Cercetând cronicarii noștrii și pe cei străini care parte 
au trăit în acele timpuri, iar alţii aă. scris despre a- 
cele timpuri, aflăm că: Alexandru cel Bun pe la anul 
1401—1432 întemeiasa o scoală înaltă de Drept şi Teo- 
logie în Suceava cu liribele didactice, Greaca și Latina. !) 

Epoteza ezistenţei. scoalei înființate de Alexandru cel 
Bun .o razim pe următoarele împregiurări: în timpullui 
Alexandru cel Bun, a putut să 6siste scoale în Sucea- 

-va, și această credință o razim pe împregiurarea ur- 
mătoarea: în timpul lui Alexaneru cel Bun, înfloria a-. 
cademia de Cracovia, unde mulți tineri Moldoveni, se 
ducei și învaţati carte, şi din care scâle at eșit Urechiă, 

„Miron Costin, Logofătul Tăutu și alții; afară de aces- 
tea Alexandru cel Bun era în legături de familie cu 
curtea Polcnâ; aseminea Episcopul “Cracoviei Petru, 

1). V. Gr, Pop—idem p. 36. Vezi aseminea discursul lui A. Hasdeă de la 
1837 la scâlele din Hotin în Lepturarii deA. Pumnul V,IV. p, Î. pag. 122,



"funda pe lângă academie o bursă pentru Moldoveni. 
Insuși Alexandru cel Bun, era cuprins de dorinţe dea 
organiza cu instituțiuni bine făcătoare țara sa, și ai da 
chiar o legislaţie precum: pravia legilor; aseminea în 
timpul sei se afla la Suceava câți-va barbaţi, în cler, 
forte erudiți precum Grigorie. Ţamblec, cel mai mare - 
“teolog al veacului seu, câruia i-a scris însuși Eugenie 
al IV, papa Romei, invitându 1 la sinodul de la Flo- 
rența ; Dămian, mitropolitul Moldovei, căruia i-a scris 
însuși loan Paleologul, fiul imperatorelui Constantino- 
polei, să mergă la sinodul de la Florența; Alexandru 
cel Bun, însuși întrase în legături de amiciţiă cu loan 
Paleologul, cu ocazia trecerei sale prin Moldova la Vie- 
na, când a făcut și Mitropolia Moldovei independentă 
de Ohrida;— documentul în cestiune declară că Pa vă- 

-Zut cu ochii sei, mitropolitul Gheorghie al II-le, în ac- 
tul seu din 1723. pentru neatârnarea mitropohei Mol- 
dovei; aseminea și așezemîntul sinodal a lui Iacob I, 
mitropolitul Moldovei din 1752—și că acest act a fost 
luat de mitropolitul Dosotei și dus în Polonia, cu alte 

„acte a țerei întimpul năvălirei în Moldova a lui Sobies- 
chi: toate aceste impregiurări. arată că în Suceava era 
o cultură și un centru de științe, care, poate, ai îi- - 
demnat pe Alexandru cel Bun, să înființeze scoala ju- 
ridică și de teologie din Suceava cu limbele Latina și 
Greaca, mai ales că până în timpul set documentele 

| și cărţile eraţi scrise și se scrieati cu litere latine, fiind 
că arderea cărților scrise cu litere latine, ce se zice că 
sa intimplat după sinodul de la Florența, sa făcut !a 
1439 sub Iliaș Vodă, iar nu sub Alexandru cel Bunce 
a domnit de la 1401—33, după care fapt, s'a întrodus 
tipărirea cu litere cirilice 'şi cuvințe sirbești. !) 

1). Consultaţi asupra -tuturoracestor cestiuni, p.yitoare la tim- 
pul lui Alexandru cel Bun, următoarele isvoară din colec- .
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“Tot din această epocă dupăcum ni arată Aron Pum- 
nul, în lepturariu romănesc din 1864 Tom. IV, să află 
şi un hrisov a lui Iliaș Vodă scris în limba Română 
la:1436. Aseminea la 1512 Neagoe Basarab în Munte- 
nia și Bogdan fiiul lui Stefan cel Mare in Moldova, în- 

“troduc tipariul în ţerile lor spre deșteptarea și lumina- 
rea iubitorilor de litere și arte. !) Sub Iacob Despotla 
1562 găsim că el înființază la Cotnariti .o Universitate 
cu o bogată bibliotecă, sub conducerea învățătorului 
Sommer. — Mai: multe cărți bisericeşti, găsim în- astă e: 
pocă traduse de diaconul Coresi și Mitropolitul Ghena- 
de Bradul 'din Transilvania la. anul 1580. "Tot în această 
epocă apar și oare-care scriitori originali, așa: Luca 
Stroici la 1593 scrie: 7atăl nostru în hmba Română. 
La 1595 apare Vornicul Grigore Ureche, cel mai vechiti 
cronicar Român: EI serie în o limbă curat Română îs- 

tona Moldovei de la Dragoş şi pănă la Aron Vodă. 
„Aceste documente ni arată urmele oare-cărei culturi 

- și în această epocă, ni arată esistența unor seminţi în 
germine, a literaturei și culturei naționale, oprite și î- 
nădușite de împrejurări. | 

Cu toate aceste urme de cultură, ce: le găsim șin 
astă epocă, însă scoală Română, desvoltarea propriii 

țiunea de scrieri şi documente a lut Aron Pumnul: „Lep- 
turar & Romănesc“ tomul IV, şi anume: Dr V. Pop: „Ne- 
aparată trebuință a limbeilatine în cultură" pag. 112; Ti- 
moteu Ciprariu în: v»începutul îiteraturei romăneşti* "pag. 
236.—N Bălcescu în: „cuvint preliminarii despre isvoarele 
istoriei Românilor“ pag, 374, iar în tomul al III, pe Mi- 
tropolitui Dosotei pag 42; Mitropolitul Gheorghie al [1 în: 
„Ne-atârnarea Mitropoliei "Motdovei“ pag. 64—67, şi lacob 
1 Mitropol.tul Moldavei pag. 2, vol. IV partea Tia. Ase- 
minsa Alexandru Hasdău pag 122- 30. Să-se vadă: loan Man- 
dinescu, Istoria Evului Mediu vol. Il pag. 260—63. Piatra, 
1875; şi loan Marescu, Istoria Românilor pag 195 Bucu- 
reşti 1878, şi B. P. Hasdău.—Bulit. last. anul II,1867, Sept. 
Decem. pag. 15, scoalele din Polonia. 

1) V. Pop, Tipografiele Române, Sibiu 1838.
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naţională, lipsiau aşa de tare în cât poporul Român a- 
vea acuma ca limbă oficială, ca limbă pentru docu- 
mente şi înscripţii,. ca limba in biserici, avea, zic, limba 

Slavonă fără să se gândiască, în tot acestlung timp, la 
pericolu, ce îl ameninţa de a'și perde limba natală, care 
abia se mai pastra în sinul- poporului, inundată și a- 
mestecată și aci de slavism. 

Poporul Român în pdriodul de la Dragoș şi Radu și 
pănă la 1630, epoca „lui Vasilu Lupu și Matei Basarab, 

a fost preocupat principalmente, cu conservarea ” indi- 
vidualităţii sale, cu apararea ţerii șipăstrarea credinţei, 

religiei și obiceiurile sale. Fiind necontenit în resbele, 
nu putea să se ocupe și cu învăţăturile, cu şcoală ȘI 
desvoltarea intelectuală, fiind că imprejurarile în care 
se afla, făceaii ca să le lipsiască condiţiunele necesare 
învățEmâîntului şi desvoltării intelectuale, adică: Lipsia, 
pacea și odihna lăuntrică 

lată ce zice Dl. I. Iliade, respectiv de aceasta: 
„Învățătura în veci a avut trcbau.nță de pace și odă, 
„Soarta ce a gonit pe Dacia întreagă, cu toată, 

„răvna Românilor la învățetură, i-au făcut însă 

„din veac în veaca remânemai înapoi de cât cea- 
„laltă parte a Europei, cu cari ii odată eraii de o 
„potrivă șila braţ și laarme și la cunoștinți. Voiii 

„să zic că, lipsindu-ne mai tot- dea-una odihnă, am 

„perdut încetul cu încetul și așezemintele de în- 
vățetură şi creştere, sait de-şi șaii avut, oare-care 

„din acestea, sai aflat mai. tot-dea-una în paraii- 
„zare. Duhul a început a se tâmpi, naționalitatea 
„a se stânge, Românul a degenera și a se face pra- 
„da străinului. Râvna lui la învățetură sa între- 
„buințat de străini în feliuri de chipuri după de- 
„osebite epoce.* ') 

1). 1 Eliade.— Raport câtră banul M. Ghica. Curierul Românes.—1840 Bu- 
sureșii. Vezi Dacia literară 1859 Jași, p. 169 sg.
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lată aseminea .cum caracterizază Dl. N. Ionescu viaţa 
şi soarta poporului Român pănă la epoca lui Vasile 

Lupu și Mateii Basarab. | 
„In adevăr, putem zice că pănă în secolul al 

XVII, pănă în timpul lui Vasile Lupu și Matei Ba- 
sarab, Romănii noștrii au trăit în toate părţile, cu 
individualitatea lor naţională, numai din instinct. 
Românii ai trăit numai pentru. ași apara teritoriul 
și tradițiunile străbune, spre aşi sprijini credința 
lor religioasă: toate aceste lucruri, care dâcă voiți con- 
stituesc patrimoniul moral al unui popor.') 

Negreșit că Românii dăduse semne de conștiința e- 
xistenții lor, însă epoca de la 1630 este cea mai în- 
semnată, este unul dintre momentele rari, ce găsim în 

„Viaţa unui popor, este momentul când un popor întreg 
se desceaptă și are cunoştiință de drepturile sal€...... : 

Până în 1630, Istoria noastră, viața: poporului Român, 
„cuprinde epoca eroică a lui Stefan şi Mihaiu, și a a- 
tâtor eroi care s'au luptat pentru apărarea ţerii ŞI cre- 
dinței; așa: Românii aă vieţuit la un loc cu atâța bar- 
bari, sau luptat vitejește contra Polonilor, Ungurilor 
etc. fără niciun sprijin, în mijloculatâtor popoare străi- 
ne, ai suferit înriurirea și influența în biserică și în 
limbă, din partea slavonilor, în cât intelectual, poporul 
Român pănă la Vasile Lupu și Matei Basarab avea o 
lisionomie slavonă: cărțile bisericești, inscripțiunile, lim- 
ba oficială, ba chiar și: a poporului în cea mai mare 
Parte, toate erat slavonisate. Românii aqii suferi toate 
aceste numai ca săși poată apara şi conserva ţara şi. 
esistenţă lor. 

  

D. N. lonescu— Epoca lui Vasile Lupu şi M. Barab.



  

II. 

Starea culturei naţionale a Românilor din 
„epoca lui Vasile Lupu şi Matei Basarab pănă lu naşte- 

rea lui Gheorghe Asachi 1758. . 

Voi continua starea desvoltărei noastre intelectuale 
în alăturare și cu o mică privire istorică, și în epoca 
lui Vasile Lupu și Matei Basarab, pănă la nașterea ne- 
muritorului Gh Asachi, căutând a arata care era sta- 
rea învăţeturilor, scoalei române, a desvoltarei intelec- 
tuale, și in acestlung period, de la 1630 pănă la 1788; 
tot-odată voit atinge și nouele împrejurări politice ce în- 
cearcă pe o altă cale, a destruge esistența poporului 
-Român ca națiune: Fanarioţii şi influenţa rusască si au- 
siriaca, , 

Epoca lui Vasile Lupu şi Matei Basarab, pănă la 
1821, cuprinde timpul de deșteptare a conștiinței po- 
porului Român, iar de la 1821 încoace se începe ma- 
nifestarea deplină a conștiinței naţionale, se începe tra- 

» ducerea în fapte a deșteptărei conştiinţe! naționale. 
Este adevărat că, cu moartea lui Mihai Bravul la 

160| spada română este pusă în teacă. Ea s'a odihni 
sai mai bine zicând a șezut amărâtă în teaca 276 ani, 
privind toate mizeriile și cumpenele grele, ce treceaii 
peste poporul Român, lăsat ca de ici înainte să le în- 
vingă numai mintea sa. 

Ea reapare însă după 276 ani, la 1877, pentru a 
face fapt îndeplinit, desteptarea conștiinței naţionale și 
deplina manifestare a acestei conștiinți. 

Ea reapare la 1877, în lupta pentru independenţă nu 
numai a poporului Român, ci și a emancipărei altor 
popoare. Ea consacră și sancţionează la 1877 cu sân- 

“gele fiilor poporului, drepturile și instituţiunele, care 
sunt produsul deșteptăiei naționale, a minţei poporului 
Român, obținut de generaţiile ce sai succedat din e- 
poca lui Vasile Lupu şi Matei Basarab şi pănă astă-zi. 

Cu epoca acestor înţelepţi și mari domni al popo-
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rului Român, se începe un noi ordin de lucrări Și o 

nouă viaţă în soarta poporului Român, se începe. deş- 

teptarea conștiinței naţionale, fapt ce. se vede analog ȘI 

în istoria altor popoare în acest timp. 

Să vedem pentru ce epoca lui Vasile Lupu se nu- 

mește epoca deşteptărei conștiinței naţionale și cum a- 

ceasta se continuă pănă la renașterea noastră. , 

Românii încetând de a se mai luptă, după cum zice 

D. N. lonescu 1), pentru apararea individualităţii, i se 

văzură ameninţaţi de alte dou& pericole: influența sla- 

vonă și greacă asupra culturei și limbei noastre, şi de 

acea Românii trebuiau să înceapă lupta. pe calea cul- 

turei și desvoltărei intelectuale contra acestor dușmani: 

Momentul era critic, situațiunea lăuntrică grozavă. 

totul era turcesc, de la capul statului pănă la cel din 

urmă funcţionar, instituţiunile erei desnaţionalisate, în- 

riurirea şi corupţia fanariotică, care puneau și depuneati 

Domnii prin intrigile și banii lor varsați la Constanti- 

nopole; și în urmă luaţi în sutit prin stoarcerea țerii, 

- starea lăuntrică era după espresiunea lui Miron Costin 

„0 cumpănă de peire a neamului nostru, si numai des- 

teptarea' constunțe' ne-aii scapat.“ Şi dacă Români în 

această epocă nu se văd făcând fapte mari pe câmpul 

de luptă, ca sub Stefan și Mihaiu, ii pe câmpul științei 

desvoltărei, pe câmpul învăţeturilor, lupta pentru ași 

asigura şi în viitoriti esistența naţională, pe care bătrâ- 

nii o conservară cu arma în mâna. Această asigurare 

a viitoriului și a esistenţei națivnale, Românii caută în 

aceste timpuri a ș'o asigura prin învăţetură și conser- 

varea limbei nataie, care atuncea era înădușită de sla- - 

vism și grecism. Așa în cât putem zice că istoria noa- 

stră intelectuală, începe de la asaltul ce Pam dat lim- 

bei slavone, în acele timpuri și din moment ce am în- . 

ceput a învâța cartea Românească. 
Vasile Lupu opune, acestor dușmani, armele deștep- 

tărei conștiinței naţionale; așa: înființază în monastirea 

    

1). N. lonescu—Epoca lui Vasile Lupu şi Matei Basarab p. 7 Iaşi 1868,



  

a 

sf. lor Trei-Erarchi, zidită de dînsul, o scoală înaltă, 
“numită: cAcadema “Vasihană, în care se predai știin- 
țele juridice și teologice ; se învața limba Română, Grea- . 

„că, Latină și Slavonă; dotă acest institut cu trei moșii; 
înființă mai multe scoale pentru limba Română. Esclu- 

„de din biserică, din actele oficiale, limba slavonă !) ce 
esista de pe la 1439 după sinodul din Florenţa, așa că 
serviciul divin să se facă în limba poporului. lnstitui la 
sf. Trei-Erarchi cea întă tipografiă, ajutat și de Petru 

“Movilă, mitropolitul Kievului, -care era Român; pune 
cu ajutorul eruditului mitropolit. Varlam, să se traducă 
în limba română toate cărțile bisericești. 

lată ce zice Dr. Vasile Pop în disertăția sa asupra 
tipografiilor românești, despre tipografia lui Vasile Lupu. 

La anul 1640 Vasile Lupu a înfințato tipografie ro- 
mânească și grecească în monastirea Sf. Trei-Erarchi, 
numită tipografia Domnească. 

Cărţile ce se găsesctipărite în această tipografie sunt: 
Cazanie, upărită în laşi în tipografia domnească sub 

„Vasile Vodă și Varlam Mitropolitul 1643, %) 
- Respunsuri ale Mitropolitului Varlam în "potriva Ca- 
tehismului românesc ce cuprindea dogmele Calvanilor 
la 1642. 
__Șepte taine a Bisericei răsăritului 1645. 

Carte de pravilele împărătesti tipărită la anul 1646, 
In unire cu eruditul "Mitropolit Varlam ţine la anul 

1645 cel întăi sinod în laşi unde ai fost mai toți pre- 
„lații din Moldova și ţara Românească precum și însuși 
-patriarchul Constantinopolului, şi fereste biserica Ro- 
_ mână de influențele reformei lui Luter și Calvin. “Tot 

la acest sinod, s'a luat decizie de a se lucra un ma- 
nuat de: mărturisirea credințe orodoxe, care s'a lucrat 
de Petru Movilă. Această carte a fost și este de cea 
mai mare importanță pentru religiunea ortodoxă, căci 

D. 

2), 

V. A. Ureche—lstoria Românilor 1867—Domnia lui Vasile Lupu.—vez 
asemiuea A. Hăsdeu, discurs la scoalele din Hotin 1837. 
“Această carte, rari spre videre şi întrebuințare. încredințază DI V. Pop 
că la anul 1821 înființasă în Braşov i s'a încredinţat prieteiiește de boerui 
Neculai Văcărescu. Marele Vornic de Cutie a pricipatului țerei Romănești 
D!. Y, Pop Tipografiele româneşti—Sibiu 1838, 

-
 

rr
,
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ortodocșii. naveai până atuncea un manual al mărtu- - 

risirei credinţei lor, unde să se cuprindă într'un sistem 

toată învățetura și dogmele religiei creştine ortodoxe!) 
Vasile Lupu face mai multe legiuiri pentru adminis- 

trarea ţerei, care poartă. și până astă-zi numele de pra- 

vila lui “Vasile Lupu. 
Probele esistenței scoalelor lui Vasile Lupu sunt: do- 

cumentele, prin. care Vasile Lupu, donează, scoalelor 

înfiinţate de dinsul la Trei-lerarhi, zidirile din acea mo- 

nastire şi trei moșii. Aceste documente au fost desco- 
perite de Gh. Asachi, în bibliotecele din Galiţia între 

anii 1822 — 27; când era agent la Viena.—Aceste dot 

cumente erau duse în Polonia, de „mitropolitul Dosotei 
la 1688, când Sobieschi invadasă în Moldova ;—Doso- 

tei, murind, documentele remase în Polonia. 
Asachi, descoperind aceste documente; le-au prezen- 

tat lui loan Sturza ; acesta a ordonat să se eie din 
mâna călugărilor greci, de la Trei-lerarhi, casele și să 
se dee sc6lelor; ar pentru moșii să se intenteză pro- 
ces, care s'a căştigat definitiv în favoarea scoalelor la 
18469) | | 

Paul de Alepo, în călătoria sa prin Moldova şi Țara- 
Romănească între anii 1650—60, declară că însuși a 
văzut sc6lele înființate de Vasile Lupu la Trei-lerarhi.*) 

Gheorghe Stefan Vodă, urmând latron, după Vasile 
Lupu, dede un suret întărtorui. tuturor disposițulor lui 
Vasile Lupu relahve, la scoalele înființate de EI*). 

In sc6iele înființate de Vasile Lupu s'au formati și 
luminat un mare numărde barbaţi aleși și învăţaţi pre- 
cum: Costineştii, Cantimireștii,- Dosofieeșcii, Eustrateș- 
cii, carii au fost scriitori erudiţi ai Moldovei, și ai scris 
despre scâlele lui Vasile Lup, c a discipuli al acelor scâle.?) 

:). Această carte este tradusă din [. Rusască şi tipărită la M-rea NEmtului, 
) Gh. Asachi—Chestin învățeturei p. 14 şi 13 laşi 1858 — Vezi aseminea 
! Gh Misail epoca lui Vasile Lupu şi Matei Basarab pag. 10—71. Bucuresci 
1966, 

3) D. P. Hasdeu — Archiva istorică a romănici tom. I partea ÎL, ) 
1) Să se vadă acest document în Uricariu titlul III pag. 279. 
5) Misail—Wpoca lui Vasile Lupu şi Matei Basarab. pag. 71.
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Toate aceste mărețe acte a lui Vasile Lupu, fac 'ca 
„poporul Român să respire un aer romănesc, fac să se cu- 
noască cine este și care este viitorul sei. Aceleași acte 

“face și Matei Basarab, contimpuranul sei, în țara Ro- 
mănească. 

Desteptarea şi impulsiunea dată de acesti Domni pen- 
tru limba Română, se continua de la 1630 pănă la 17, 
ivindu-se în acest timp scriitori și barbaţi erudiţi. Așa: 
Eustaţie care scrie storia Molduvei de la 1632—46; 
Miron Costin la 1650, cel mai vestit istoric român ; 
Mitropolitul Dosotei, cel mai erudit dintre contimpo- 
raniă sei şi care a scris foarte multe „Cărți în cea mai 
curată limbă română; asemineu logofătul Vasile Damian 
și Teodosiu Dubeui pe la 1708. 
Abea începuseră Românii a se deștepta, abea i începu- 

seră a simți bunurile întroducerei limbei natale în scoală 
şi în biserică, luptând cu toate greutăţile timpului Şi in- 

- teresându-se a le învinge, și iată că o nouă nenorocire 
ameninţă şi esistența poporului Român și desvoltarea 

"sa intelectuală: aceasta este domnia Fanarioților de la. 
1716 pănă la 1821. 

Inainte de a arata starea desvoltărei noastre intelec- 
tuale de la Vasile Lupu şi pănă la nașterea lui Asachi 
sau începutul seculului XIX, voiă arăta nouele împre- ” îs 
jurări și înriuriri lăuntrice și din afarice, ce se ivesc! | 
rând pe rând asupra soartei poporului Român, îimpre- FR 
jurări ce caută fie-care la rândul lor a strânge în braţe- 
pe poporut Român, ca momiţa pe pui, fie-care din punc-. AA 
tul lor de privire pentru a pute. înghiţi, și distruge 
mai pe nesimţite esistența sa.—Voesc să ve amintesc 
despre înriurirea fanarioţilor și domnia lor,. influenţa 
Rusască şi Austriacă, ce apar in istoria poporului 
tru de prin secolul al XVII și decăde erea din ce ș 
a puterei 'Turcilor.    
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Iată ce zice-Dl. Gh. R. Melidon, respectiv de venirea 

grecilor Fanarioţi în ţara noastră şi despre intenţiunea 

amestecului lor în afacerile noastre : | 

»Când Mahomed II cuprinse Constantinopolul și toată 

împărăţia grecească la 1453, un mare numer de greci 

din familiile gr. cești, aleargă să caute adăpost la Ro- 

mâni, care erai de o lege cu dânșii.— Românii primiră 

cu bunatate pe acești străini fugari şi nenorociţi.—Bi- 

zantinii însă nu căzură așa de reii de cât din cauza co- 

-rupţiunii lor celei prea mari, în cât cei mai mari ai lor 

vindeau și neam și ţară la Turci pentru ambiţiuni per- 

sonale, iar poporul de jos, primi mai bucuros pe Turci 

de cât să mai sufere corupţia mai marilor lor. Aseminea 

oameni stricaţi venind în ţară la noi, începură pe ne- 

simţite a respândi ideile şi obiceiurile lor. 

Acești Bizantini venind în ţară, aduseră cu dânșii luc- 

sul şi tot feliul de petreceri aşa că deşpărțiră poporul 

în mari și mici nu după merite ci după modul petre- 

cerei, mâncărei şi hainelor, sai cum zice Gh. Asachi: 

»împărțiră poporul în mâncători și muncitori : Grecii erai 

mâncătoriă şi voporul Român muncitorii« și prin aceste 

deșteptară între Români nedreptatea, lăcomia, invidia. 

“Aceasta resultă cu atât mai mult și «le acolo că aceşti 

Greci Bizantini, care veniră la noi, nu erai meseriași, 

ci popi şi logofeţi, prin urmare niște trândavi, care gă- 

sind aici adăpost căutaii să trăiască din miinca locui- 
torilor ţerei. 

Pe când pănă atunceă Domnii noşirii zideai monas- 

tii şi le dona pentru ajutorul râniţilor, bătrânilor, in- 

firmilor și săracilor, Grecii căutară a se strecura prin 

ele,a îndemna pe donatori să dee și să închine aceste
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averi monastirilor greceşti și la patriarhie ca să aibă 

cu ce trăi ci.« 

Pe când Grecii călugări puneati stăpânirea prin vic- 

Jenie pe averile monastirești, pe averile Românilor, gre- 

„cii calici se filtraă prin orașe şi sate, acaparând negoţui, 

1 

iar grecii logofeţi, desvațuii pe Români de la iubirea 

pentru stabilitate, de la credința cătră vechile lor fami- 

lii domnitoare, îndemnând pe boeri la domnie, provo- 

când ast-fel lupte lăuntrice şi partide în cât videm că 

în un interval de 7o : ani, numai in Moldova se schimbă 

17 domni. *) 

Cu aseminea apucături şi moravuri stricate, aduse de 

greci, era imposibil ori-ce stabilitate, ori-ce progres, şi 

aceasta din cauză numai că Românii primiră în casa lor 

pe străini, așa că acești străini, toleraţi și de slăbăciu- 

nea şi de lăcomia porții Otomane, aduse în cursul a- 

nilor de pe la 1550 și pănă la 17:6 atât de mari a- 

amărăciuni în poporul Român, în cât cu începutul se- 

colului XVIII, Românii se găsiră căzuţi cu totul i în mâ- 

nete acestor streini. | 

Greșală aduce greşală, păcatul nasce păcat; aşa pățiră 

şi Românii cu bunătatea lor primind pe greci în sinul 
lor; păţiră, zic, ca proverbul cu șerpele înghețat, așa 
că Românii ca să scupe de acest șerpe, căutară să se a- 

runce în braţele. Rusici, așa că streinui adusă pe strein, 
după cum foarte judicios, zice Dl. Gh. Misail, prin ur- 
mătoarele cuvinte: Pentru ca să se rescumpere pacatul în- 

crederei în streini, streinul adusă pe strein, iar sitreinu! fa- 

nariot, pregătea calea perpetucă domnii a strâinului de la 

Nord.—- Nordul începuse, nordul voia a sfărși. Fanariotul 

* Gh. R. Melidon—lstoria Naţională pentru popor pag. 54- 
76 Bucureşti 1876,



nu era de cât puntea, trăsătura de unire a începululuă şi 

sfărșitului, sclăviei !). - 

Consecințele amestecărei fanarioţilor î in afacerile ţerai, 

au făcut pe Români, la 1711, să se arunce în brațele 

Rusiei, iar Turcia ca pedeapsă asupra Românilor pen- 

tru această greşală, dădu domnia ţerei fanarioților sai 

unor aventurari din Constantinopol, carii torturară ţe- 

rile Române 120 ani! 
O dată, domnia ţerilor dată pe mâna Fanarioților, 

Rusia își joacă în tot acest timp, prin Fanarioţi, pla- 

nurile sale -de cucerire și supunere a ţerilor Române, 

prin ademenirea favorilor. ce se pare că dă Românilor. 

Respectiv de influenţa și scopurile Rusiei, iată ce zice 

eruditul nostru scriitor D. A. Xenopol: » Din toate ţerile cu 

care Românii ati fost în contact şi a avut înriurire asu- 

pra noastră, Rusia avu înriurirea cea mai întăi din cauza 

întinderei şi puterei acestei împărăţii, a poi fiind că pro- 

ducându-se întrun veac mult mai înaintat, putea să eie 

” în slujba sa toate luminile şi toată ghibăcia politică, ce 

caracterizază timpurile moderne. De la cucerirea impe- 

riului Bizantin prin Turci, Rusiei remase dreptul şi în- 

datorirea de a apara biserica creștină ortodocsă în po- 

triva Otomanilor, căci după ce puseseră mâna pe Con- 

stantinopole, pe de o parte voiau să se întinze spre a- 

pusul Europei, pe de alta spre răsăritul că, 

"= Noi eram nisce popoare ortodocse, căzute prin împre- 

jurări tot sub supremaţia turcească. Apropiindu-se Ru- 

sia de noi, era cu neputinţă să nu trezască în ea un felii 

de simpatie, ca unii ce ne închinăm acelueași D-zeu și 

zacean) împreună cu multe alte popoare creștine sub ju- 

5 Gh Misail—Școalele sub fanarioți, buletinul instrucţiune 

1865--Bucureşti,
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gul otoman. —In resboaele încinse între Ruși şi Turci, 
poziţia noastră ajunse a fi din cele mâi grele. — Așezaţi 
între aceste doue popoare, ţerile noastre deveniră câm- 

pul de luptă a acestor doi inamici și a tot feliul de în- 
riuriri !), 

_ Rusia vezând că drumul cel mai. scurt şi direct că- 

tră Constantinopole .sunt ţerile noastre, ea care urmărea 

visul lui Petru Cel Mare: luarea Constantinopolei, a cău- 

tat tot-de-una să aibă drum deschis prin ţerile' noastre, 

și ca să-l aibă sigur, ea credea că mijlocul cel mai bun 

este de a ne cuceri, nu făţiş, ci pe ascuns şi pe calea 

adeinenirilor. Aceasta se vede din toate tratatele ce le 

făcea Rusia cu Turcia de la 1711 de când apăru în ţe- 

rile noastre și pănă la 1856, când influenţa sa în orient 
a fost învinsă: Toate tratatele de la 1711, 1739, 1774 

1792, 1812 și 1827, probează aceasta ?). | 

Nu zic că Rusia prin aceste tratate n'a adus și oare- 

care ușurări şi îmbunătățiri poporului Român, însă tot 

“scopul pentru care le făcea sa văzut cu ocazia artico. 

ului întrodus pe furiș în regulamentul organic: la.1831 

prin care ni răpea autonomia ţerei. 5, 

Inriurirea Austriei, de la începutul atingerei sale cu 

țerile Române, este în scopul de a le înghiţi, pe motive 

de a se opune Rusiei şi aşi deschide căi pentru stre- 

curarea mărfurilor sale în Orient. 
Scopurile ei se dovedesc prin tratatul de la Passaro- 

vitz, când a luat Oltenia şi a stăpănito mai mult timp; 
aseminea prin tratatul de la 1775—7, când ne-ai luat Bu- 
covinae. î) 

î) A. D Xenopol Resboaiele între Ruși și Turci Vol. |. 
lași 1880. 

2) A D. Xenopol-—Resboaile între Ruși şi Turci Vol. îl. 
„3 Ibidem, : 
4) A. D, Xenopol—Resboaile dintre Ruși şi Turci Vol. II, 

lași 1880.—Vezi aseminea actele răpirei Bucovinei,
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- “Ţerile Române erai pentru Austria și Rusia Mărul de 
Aur; fie-care voia să-l iee, şi neîmpăcăndu-se, şi aceasta 

spre. fericirea noastră, se păzeaii una pe alta, ca să nu-i 

ieie, mulțemindu-se câte-o-dată, a tăe fie-care câte o bu- 

cată din el, din cauza slâbăciunei Turcilor, suzeranit 

„nostrii afuricea și păziiorii acestut măr de aur, pe baza 

capitulaţiunelor străbunilor noștrii. “Purcia de la 1711 

încoace mergea spre slăbire și decadenţă, din cuuza a- 

narhiei și despo:ismului seii, și din cauza stărei sale ig- 

norante, lipsită de ori-ce cultură și desvoltare — Pe lângă 

aceasta, ea era pământul făgăduimţei către care visai 

toate scopurile și întreprinderile Rusiei.—Ast-fel fiind 

starea şi gândurile vecinilor nostrii în periodul de la 

171: încoace, ori-cipe poate înţelege uşor cât de grea şi 

amară era soarta poporului Român între acești lupi, ŞI 

mai ales când jerile noastre aveai un guvern străin: 

Fanarioțiă. 

-- Şi dacă Românii au scapat și din acest lung period 
de chinuri şi amărăciuui, aceasta se datorește geniului 

și vigoarei poporului Român; se datoreşte apostolilor 
desvoltărei intelectuale, care ai ţinut nestins tocul cul- 

trei naţionale în mijlocul acestor intunecimi şi cumpe- 

ne grele pentru poporul Român. 
Acesta -este motivul pentru care am atins aceste “inri- 

uriri, ca să vedem starea poporului în acele timpuri şi 

să ne:convingem că numai desvoltărei intelectuale, dej- 

teptări naţionale conduse de apostolii scoalei şi luminei, 

datorim conservarea și scaparea noastră. 

Care putea deci să fie soarta scoalei române în aste 

împrejurări și în acest lung period dureros ? 
In tot acest timp, adică de la 1716 şi până la 1800 

scoala română, este inăduşită, desvoltarea intelectuală și 

națională este inlăturară şi virtutea Românească nu se
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mai manifestează de cât prin fapte izolate a vre unui a- 

devarat boer Român sau a vre unui bărbat învăţat sau 

a vre unui metropolit şi episc:p patriot. 

Limba Română era alungată din scoale, din conver- 

saţi!, din acte oficiale şi diplomatice, ba chiar şi din bi- 

sericile de prin oraşe. Ea se păstra numai în siuul po- 

porului muncitor, la sinul şi ţițele mamelor romăns. Ea 

se pastra în biserici, și oare-care monastiri, iară scoala 

română trăeu câte prin un dascăl bisericesc sau preot, 

care aduna copii la elsai biserică, şi îi învaţa: buchele, 

ciaslovul, căntarile și a scrie în limba natală. Peste tot în 

“colo domnea scoala greacă, și cine nu ştiia grecesce nu 

se considera nică ca om, nici ca român, ci mojic, dobitoc ! 

Acei Români, care apar în acest period ca învaţați, 

ca scriitori, ca cronicari, înzestraţă și cu cunoștința lim- 

bei patriei, pe lângă cunoștința altor limbi şi știință, 

aceştia'și capatau uceastă cunoștință în sinul familiei 

şi în şcoale afară din ţară, maiales în Cracovia. 

“ Cu toată domnia apăsătoare a fanarioților, cu toată 

persecuţiunea ce făceau aceştiea limbei și scoalei Ro- 

mâne, cu toată influenţa și inriurirea rusască, videm 

că geniul poporului român nu să stinge, iar numerul apos- 

tolilor desvoltărei şi literaturei 'merge crescând din ce 

în ce, pregătind terenul renascerei, așa că primul patra- 

“viu al secolului al XIX ne presintă un numer de apos: 

toli pus la muncă și luptă pentru triumful desvoltărei 

şi renuscer=i noastre intelectuale. 

Arancând dar privirile şi în epoca Fanarioților şi pănă 

ln nascerea lui Asachi 1788, găsim nume ilustre de băr- 

baţi erudiţi ai poporului Român; așa citând pe cei mai 

principali, găsim pe cronicariul Neculuă Costin, la 1708, 

care scrie istoria Moldovei; Mitropolitul Gheorghe al 11 

ta 1723, luptâ:.du-se pentru iridependinţa bisericei şi lă-



— 24 — 

„sîndun document foarte important : »ANe atârnarea Mi- 
tropolică Moldovei. | | | 

Principele Dimilrie Cântemir la 1710, cel mai erudit 
și mai mare scriitor a timpului.— Intre anii 1733— 1779, 
apar scriitorii: Joun Neculcea, Necolae' Mustea, Ioan Cantă 
și Ioan Cogălnieeanu, iar în eler apar Mitropoliţii: Jacob 1, 
Jacob 1] Stamati, cel mai mare apostol al bisericei ŞI na- 
ţionalităţei Române.—In Muntenia găsim în aceste tim- 
puri la 1754 pe cronicarii Radu Creceanu, Radu Popescu și 
Radu Lupescu: pe Alexandru Văcărescu la 1790 primul poet 
Român; pe Inachiţă Văcărescu |a 1787 dotând literatura 
țerei cu cea înteiti gramatică Română. - 

In Transilvania pe Samuil Cain renumit ca istoric, fi- 
lolog şi teolog; pe GA. Șincai şi Peţru Major, cei mai mari - 
istorici și scriitoriai poporului Român din întreaga Dacie )). 

Aceștia și alții sunt în epoca cea mai critică şi jal- 
nică a poporului Român, epoca Fanarioţilor, apostolii 
cari ai ținut aprins focul sacru al Muzelor, al limbei 
şi naţionalităței Române.—'Tot secolul XVIII, cel mai 
tragic pentru poporul Român, acești apostoli muncesc 
prin toate căile și mijloacele posibile, sufer toate greu- 
tățile și năduhul timpului, resistă la toate persecuțiile, 
închisorile și ecsilurile, pentru sfânta cauză a poporului Ro- 
mân. Lucrărilor şi materialurilor acestora, se datoresce 
impulziunea, aventul şi energia de care se vâd însuflați 
toți barbaţii noștrii, toată acea pleiadă ce apare la în- 
ceputul acestui secol și care prepară renașterea și o fac 
fapt îndeplinit. A 

„ Inainte de a închide această parte, voiă aminti ca 
"omagii, că în acest dureros period de la 1711 în coace, 
clerul Român din toate țerile Române, aă lucrat foarte 

“mult şi pentru conservarea și pentru desvoltarea limbei 
1) VP. Gr. Pop—Conspect asupra literaturei Române. Bucu- 

rești 1875. N a
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Române. Cele mai multe cărți apărute în limba Română 
în acest period sunt cărțile bisericești. Voi exprima a- 
semenea eterna mea recunoștință bisericei Române şi Mumri 

poporului sătean, căci în altarul bisericei şi la sinul mumei 
Sai păstrat în aceste grele timpuri limba poporului 
Român *).. 

„Asemenea voii aminti, și cu aceasta un omagiii şi re- 
cunoștință eternă, că în acest period plin de chinnri, des- 
voltarea intelectuală, cea mai mare şi mai activă a în- 
ceput la fraţii noștri din Ardeal şi că ei ne-a ajutat 
foarte mult în desvoltarea noastră intelectuală şi nţiouală ?.) 

Cu aceasta am finit privirea sumară asupra stărei şi 
mersului desvoltărei intelectuale a poporului Român de 
la colonizare și până la sfărșitul Seculului XVIII sai 
începutul secolului present. | 
„De aicea voii întra special în materia acestei diser- 

taţii, adecă ziafa, lucrările şi scrierile lui Gh. Asacha. i 

î). V. Gr. Pop, conspect asupra literature Române pag. 52 
Bucureşti 1875. 
„_2) Idem pag. 54.— Vedeţi asemenea: GA. Misail; Scoale la 
Români 1800—1831— Buletinul instrucțiunei 1865 Bucureşti,



INI 
GneoRGhHE AsAcHI 

(1788—1669.) 
l, 

“Starea calturei naţionale a, Românilor în epoca 
naşterei lui Gheorghe Asachi 1788. 

Inainte de a desvălui biografia newmuritorului Gheor- 
ghe Asachi, înaint» de a arata lucrările şi faptele sale, 
pentru cultura şi desvoltarea intelectuală şi naţională a 

poporului lhomân, să punem încă odată în relief starea ţeri- 
lor române la stărşitul secolui al XVIII şi inceputul vea- 
cului prezent, că din această stare foarte critică şi amară, 

să putem judeca şi aprecia toată inscmnâtatea neprețuită 
a lucrărilor şi s .crificilor lui Gheorghe Asachi. 

Domnia Funarioţilor în periodul de la. 1716 şi pănă 

la 1821, umpluse piharul amărăciunei și a mizeruilor 

de tot feliul, «duse usupra poporului Român, pentru ca 

să'i piardă cu totul esistenţa şi neatârnurea sa. 

Domini Fanarioiilor, şi uneltirile Rusiei, în zecimele 

de resbele purtate cu Turcii prin ţara noastră, adusă 

poporul homân la aşa stare nenorocită, desperată şi la 
aşa cumpenă grea, în cât namaă Provideuței și geniului po= 

porulni Jomân. se datorește scaparea și mântuirea noastră, 
lată cum prezintă starea socială, politică, naţională şi 

culturistică u țerei noastre, la începutul acestui veac DI. 
A Vizanti în scrierea sa; Veniamin Costache. 'Labloul ce nil 
înfiţioșază D-sa, ca conseciniă a domniei Fanarioţilor şi 

înriuritei streine, bazat pe uutoritatea celor mai mari 
scriitori, d.n cure cei mulţi, marturi oculari, cste grozav: 

+



„»Cătră capătul secolului al XVIII, atunci pe când po- 
poarele Europoi sguduite prir propaganda filosotică şi 

prin mişcarea spiritelor din Occident, tind lao mii 
dreaptă organizare şi reconstituire politică și socială, 
Moldova, ca şi ţerile surori, era acoperită de vălul unei 
Nopți reci şi întunecoase, — Aici, ub popor întreg, : zăcea 

ferecat în lanţuri, sub ruinele slorielor sale trecute! 

Nici lacrimele, nici tânguirile, nici suspinul, nu mai tul- 

bura de mult adânca tăcere ce se lăţise peste dânsul. 
Occidentul uitase pe descendenţii osferților hui //ristos şi 

pe apărătorii civilisațiunei de lu Dunărea, iar Bonaparte, 
Eroul timpului, către care ltomânii—sub udiarea invie- 

toare, ce sufluse atunci spre orient iegionarii republicei 

fruncese,—'şi îndreptase un moment speranțele; Bona- 
parte, zic, de abia putea se creadă că sub acest vâl se- 

pulcral mai trăeşte o naţiune care să poată fi rechemară 

la viaţă! 

Timpuri glorioase şi fericite ale lui Stefan Cel Mare 
și Vasile Lupu, instituţiuni strămoșești și tradițiuni na- 

ționale, sunteți voi oare uitate? ă 
In locul Domnilor pămenteni găsim, nişte Bei străini, 

care cumpărau tronul la mezat și se mănţineaii pe dânsul 
cu preţul sărăcirei poporului și al înstrăinărei drepturi- 
lor şi intereselor lui naţionale. 

In locul boerimei și a ostașilor români, eșiţi din ră- 

runchii poporului, se crease a birocraţie streină,- pe cât 

de conruptă pe atata de ignoraută, şi cete de mercenari: 
ȘI unii și alții recrutați de prin foburgurile Constanti- 

nopolei. | 

Clerul, făclia bisericei și poporului, scutul tradiţional 
de ocrotire a națiunei, era și el căzut, -desconsiderat și . 
persecutat. Grerii inundase cinul călugăresc şi închinân- 

du-se lui Mumona ducea o viaţă trăndavă, storcând a- 
'verea așăzemiutelor de bine- faceri
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Breslele şi corporaţiunele romăneşti erai, unele sfăr- 
mate, aliele sărăcite şi ligurati numai cu numele. Comer=- 
țul, meseriile, mica industrie; cu un cuvânt toate pute- 
rile productive ale ţerei erati aproape de tot cuprinse de 
Greci, Poloni, Gernâani, Ebrei și alte neamuri, care, la adă- 
Postul protecţiunei streine, esercitaii profesiunile în ticnă. 

In privinţa instrucţiunei, după zisa chiar a unui prin- 
cipe domnitor, Grigore Ghica, videm că: era puţină lu- 
mină, dar multă prostie. 

In locul scoalelor naţionale se înființase 'scoale gre- 
cești, care, deși se întrețineati cu banii românilor, erati 
înse deschise numai pentru streini.— Pământenii erau însă 
nevoiţi a încredința educaţiunea copiilor lor unor ve- 
netici; ear aceştia, nutrind scopuri cu totul streine deș- 
teptărei românilor căutati se înăbușască ori ce espanzi- 
une a spiritului naţional şi caracterului tinerimei, | 

Limba greceuscă luase locul limbei române; prin scoa- 
le, prin cancelarii, chiar Și prin templele religioase se scri- 
ea și se cetea numai grecește. 
„Sub numele de adunări obşteşti era: Divanul, o insti- 
tuţiune sumai, cu nume fără de nici o putere, fără de aici 
un efect, căci boerii tremurat înaintea Domnului crea- 
tura Sultanului, eară slujbele ţerei se vindeati : legile nu 
mai csistaii, obiceiurile și tradițiunile bune ale ferei erai uitate şi 
nesocolite, justiția se aplica după voinţa şi placul celui ce o dis- 
tribuea » !) , | 

Spre a colori și 'mai bine tabloul ce represintă starea 
de mizerie, de suferinţi şi nenorociri, in care adusă țara 
Domnia fanarioţilor, amestecul și ingerința streină, vom 
aduce mărturiea D-lui George Misail: Eată ce zice D-sa a- 
Supra stărei sociale și intelectuale a Româniloră de la 
17ov—18oo. - 

" Patul lui Procust. „Eacă 'singurile cuvinte prin care se 

  

1) A. Vizanti— Veniamin Costachi pag. 9——17. lași 1881.
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poate traduce ceia ce a suferit lomânia, sub secolul 
fanarioţilor !!! Căci, in adevăr, de star crea o mitologie 
modernă, şi daca acea mitologie, la rândul ei, ur voi a 
crea un instrument uriaş de turtură, un instrumentco- 
losal, in care să incapă un popor intreg, apoi acel in- 
strument nar pute fi mai aspru de cât patul lui Pro- 
cust. Românii lar suvranumi patul fanarioiilor. In a- 
devăr, precum acel renumit bandit al anticităui  Eline, 
răteaza estremităţile cele mai lungi de cât patul seu, şi 
întindea cu cleştile pe cele ma: scurte ale netesiciţilor 
ce'i cădeau în mână, de aseminea și aceşti arendaşi din 
fanar, în regnul lor de 120 ani, au ciuntit, au estermi- 
nat tot ce-avea lhomânia de mare și naţional, intinzind 
cu cuzele, la nivelul corupţiei lor, tot ce un guvern ro- 
mânesc ar fi retezat și nimicit in popor. Fanarioţii nau 
xespectat nici unul din drepturile ţerei, nici una din in- 
stituțiunele ei..Nu e mijloc laş şi degradat pe care să 
nul fi intrebuinţat ei spre a-face bani şi ași asigura don- 
niea unor ţeri părăsite de Turci depradaţiunelor și nc- 
omeniei lor!“ ?) 

Aceasta era starea socială şi intelectuală a Moldovei. 
şi a lomâniei in genere la sfărșitul secolului al XVIII 
şi inceputul seculului prezeut. | 

Acesta este și momentul și timpul bine-venit, când 
„apare pe orizontul Moldovei, Gheorghe Asachi, cu o vo- 
cațiune, cu o predestinaţie, putem zice, de a luera şi 
munci la opera desvoltărei intelectuale și naţionale a po- 
porului Român. 

Pentru remediarea, tămăduirea unei stări aşa de can- 
grenoase, așa de bolnuve ; pentru imprăştierea unei ne- 
gure şi intuneric așa de profund, ce apasa conștiința și 
sufletul poporului Romăn, trebueau create din temelie, 
mai toate acele instituţiuni producătoare de vindecare 
fizică şi morală, și de luminare a minţei. | 

5) Gh, Misail--Bulet-Inștrucţiunei pe Sept. 1865 pag. 49
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Trebueau scoale naționale, trebueau tipografii, trebu- 
e ui cărți şi o presă, trebueai mijloace și barbaţi in- 
struiţi, carii să muncească cu devotiment, şi sacrificiu 
la deşteptarea generală şi să lupte cu bărbăţie pentru 
a munci şi imprăştiea negura ce ascundea lumina şti- 
inței şi a adevărului!). | 

Aceste mijloace şi altele nenumarate, absolut trebu- 
iteare pentru civilizaţia, deșteptarea, desvoltarea şi eman- 
cipația poporului Român, sau pus în lutrare, în Miş= 
case în Moidova, de câtră nemuritorul Gheorghe Asachi, 
unele din propria sa iniţiativă şi stăruinţă, altele cu aju- 
torul şi susţinerea ilustrului mecenatal muzei române, 
Mitropolitul Veniamin Costachi, contimpurunul lui Gh. A- 
sachi, carele neintrerupt a asociat pe Veniumin Costa- 
chi la toate actele mari făcute pentru ridicarea neamului 
românesc; aceşti doi primi apostoli, din epoca deştep- 
tărei şi renașterei noastre, au muuicit cu sudori de singe 
în această parte a lomăniei; uit suferit năduhul şi toate 
greutăţile şi persecuţiele grelelor vremi în care ai trăit, 

și aii Incrat, fără preget, cu tot devotamentul şi sacrificiul. 
pregătind epoca de reînviere şi deşteptare naţională sub 
toate punctele de videre a activităţii poporului român ?) 

inainte de a întra în desvălirea proprie a sujetulul 
nostru, vom face încă o degresiune spre a arunca pri- 
virile noastre încă ce dită în trecut şi a vide diferitele 
epoce succesive în care au apărut barbaţi erudiţi şi sus- 
ținători ai desvoltărei noastre intelectuale. 

Dacă facem o mică privire istorică asupra scriitorilor 
români, ce au upărut în ogorul culturei naţionale, videm 
că de la formarea ștatelor române sub Bogdan Dragoş şi 
ladu Negru şi până după epoca renaşterei noastre, vi- 
dem un ce providenţial că, în tot acest lung şir de ani. 
geniul culturei ati fost susținut și conservat câte prin unul 
sau doi roniâni învațaţi ce se iveau rând pe rând. 

Cei mai mulţi din apostolii desvoltărei noastre inte- 
lectuale încep a se ivi de pe ln jumatatea secolului al 
XVIII încoace şi pe la inceputul secolului present. 
DA, Vizanti— Veniamin Costachi pag. 19 lași 1880, 
*) d. Vizanti— Veniamin Costachi pag. 19.



Dăm ati o tabelă cronologică a celor mai princij: ali din 

scriitorii noştrii români. 
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loan Marele Logofăt 
Vorneul Urechie , . 
Mitropolitul lacob Varlan , 
Mitropolitul Dosoteii 
Nicolai Milescu 
Miron Costin 
Dimitrie Cantemir. 
Neculai Costin .. 
Joan Neculcea > 
Neculai: Mustea , 
Spatariu 1. Canta 
Enache Cogăliiceanu 
Iacob II. Stamati 
Jacob I. Mitropolitul Moidavci 
Gheorghe Șincai . 
Petru Majoru 
Mitropolitul Veniamin 
C Conachi . 
Alecsavdru Beldiman 
Gheorghe Asachi . 
Anton Panu. . 
Gheorghe Săulescu . 
C. Atristia 
A. Donici , : 
Eliadi . . ăi 
I., Majorescu 
C. Negruţi . , 
Grigore Alecsandrescu , 
Cesar Boliuk 
Neculai Bălcescu . 
August Tr. Laurian 
M. Cogălniceanu . 
Dimitrie Gusti 
|. Văcărescu . , 
Vasile Alecsandri. . 

„Dimitrie Bolintineanu         

1436 —" — 

1594 - — 
1600 - 1668 

_1630--1690 
1038— 1670 
1653— 1692 | 

1673--1723 
1675 - 1712 

1085 —1743 
1690— — 
1705— — 

1733-—1790 
1748— 1803 
1750— 1761 

1753—1814 
1753—1821 
1763 — 1846 
1780— — 
1785— — 

417*8— 1869 
1797— — 
1798— — 
1800— 1877 
1600— — 
1801— — 
1809 — — 

1809— — 
1812-— 
1813-—1%80 
1815— — 
1815—188. 
1817— — 
1818— — 
1818— — 
1821— — 
1826— —  



—— 38 — 

“3
 

t 

Observând această tabelă ori cine poate vide cum şi | 
prin cine cultura noastră națională şi limba, poporului a 
fst susținută, păstrată, cultivată Şi trunsmis& posterită- 
ței ca cel mai scump tesaur, fără careo naţiune nu poa-: 
te esista, ! a 

Acuma după ce ne-am format o idee despre starea în 
care se găsea națiunea română în momentul cănd abare 
Gheorghe Asachi vom pute judeca importanţa. rolului ce 
a avut Asachi în toate actele sale. “Trecem dar la mate= 
via proprie a sujetului nostru S 

IL 

Viaţa lui Gheorghi Asachi. 

Din mulţimea seminţilor ce se aruncă în pământul 
roditor, sunt unile care ui atâta vigoare şi fecunditate 
în căt rezistă tuturor intemperiilor, tuturor fortunilor 
timpului, încolţesc, rodesc și produc fructele dorite. 

Din aceste semințe, din aceea pleiadă de barbaţi eru- 
„diță viguroşi şi virtoși, ce apar în epoca desvoltării noas- 
„tre intelectuale, face parte şi nemuritorul Gheorghe 
Asachi.
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Ce lucru miâunat și misterios se vede în soarta şi 
„Viaţa poporului Român! —Când privim trecutul sei is- 

toric şi. culturistic, suntem obligaţi a recunoaște şi a vi: 
de mâna Providenţii, lucrând în soarta ŞI Viaţa acestui 
Popor, ne lăsând geniul seu să se piardă ȘI ne contenit 
facând să apară, rând pe rănd, barbaţi pe. terimul istoric, . 
pe .terimul -culturei şi desvoltărei intelectuale, păstrând 

„şi continuând ast-fel geniul şi -esistenţa acestui popor. 
“ Când privim dar, în trecutul nostru, videm că Ro- 
„mânii în toate timpurile Șau avut apostolii lor şi pe t&- 
rimul “istoric şi cel culturistic în aşa rând de succesiune 
misterios şi providenţial că, când unul dispăre, altul să 
ive în 'loc; așă: pe când eroul ŞI bătrinul Mircea, dom- 
nul ţerei Romăneşti, moare la 1419, în Moldova apare 
Alexandru cel Bun la 140: 4 pe când Stefan cel Mare 
curma calea vieţei la 1505, apare Mihai Viteazul 15go. 
pe când în: Moldova strălucea Vasile Lupu 1630, din- 
„colo să afla Matei Basarab ŞI așa mai depavte. i 
- “Tot ast-fel, şi pe calea desvoltării culturistice şi in- 
_telectuale, apar, rând pe rând, barbaţi lumiuaţi îu toate 

„ țerile Române și tocmai la timpul când trebuiau. Dând 
aci lista eronologică a barbaţilor români erudiţi, me măr: 
ginesc a zice că pe când în Muntenia să ivesc apostolii 
Gheorghe Lazer şi |. Eliadi, în Moldove să aflau Mi- 
trapolitul Veniamin şi Gheorghe Asachi. a 
Din cuusa lipsei de documente şi isvoară, nam pu- 
tut a me duce la Începutul şi originea” familiei Asachi, 
ci numai pînă la părintele lui Gheorghe Asachi, | 
”: Gheorghe Asachi s'a născut li "1788 la 1 Martie în 
Herta, tirguşor în județul Dorohoi.— Părintele seu, după 
moartea soției sale, s'a călugărit, primind numele de 
Leon. El cra un om foate- erudit și un mare patriot. ?) _ 
PDA. Urechi —Istoria Românilor pag. 42. Bucureşti 1869 -- 

- 3). Netiţă btografiă asupra lui Gh. Asachi—laşi :863, 
| 7
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Dînsul apreciind importanţa unei educaţiuni.şi desvol- 
tări alese şi ingrijite a fiului său, văzând că, - în acele 
timpuri triste, nu esista în țară, de cât-o “singură scoală 

grecească în lași, s'a strămutat din această cauză la Le- 
opold sai Lemberg în Galiţia, provincie a Poloniei, 
pentru că acolo se poată da toată creşterea Şi instrucţiu- 
nea trebuitoâre fiului stu. : , | | 

Pentru împrospătarea trecutului, desvoltărei noastre 
intelectuale, pentru cunoștința noastră, de ă vide- eucâte 
greutăţi străbunii noştrii, învăţate carte. da: acele timpuri, 

yoiui deschide aici, o mică. parinteză. - 
“In timpurile cât Românii, nu - puteati să înveţe carte, 
în ţara lor, nu puteati să aibă „scoale naţionale, fie din 
cauza deselor resbele, fie din cauza domniei Fanarioţilor, 
în acele. timpuri, “zic, mulți dintre Români, să duceau 
în străinătate de învățaă, mai .cu -samă în Polonia. Ş 

DI. B. P. Hăsdu, ni spune, că în acele timpuri înflo- 
ria Academia de Cracovia. sa. Ucrania, fundată la 1364 - 
de. regele Cazimir cel. Mare, şi care esistă și astă-zi sub 
numele de: «Universitatea Iugelonă.» Aseminea pe la 
1600 iezuiţii întroducându-se în Polonia, ai înfiinţat o 
mulţime de institute 'scolastice,. ba pe la 1401, episcopul 
de Cracovia, fundară câte-va burse pentru Moldoveni, 
ca prin aceasta să-i aducă la câtolicișm. In academia de 
Cracovia dar, şi în cele alte scoale de prin Polonia ati 
învaţat malţi din barbaţii erudiţi al Moldovei. Aşa Dl. 
Hăsdtu ni citează că din academia de Cracovia şi scoa- 
le din Polonia at eșit: Logofătul Tăutu, marele diplo- 
mat a lui Stejan Vodă, aseminea Nestor şi Grigorie U- 
veche, primii nostrii cronicari; Miron Costin, carele sin= - 
gur spune că a studiat la Bar. DI. Hăsdu, ni arată ase- 
minea că nu numai în Polonia se duceaii Românii să 
înveţe carte în acele timpuri, dar şi în alte ţeri; aşa;
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ui spune că Petru Cercel şi Radu Mihnea, ai învățat 
în Italia; Petru Movilă, ce a fost mitropolitul Kievului, 
a. învaţat la Sorbona; Neagoe Basarab și Ruxanda, fiica 

* lui Vasile Lupu, care cunoştea patru limbi, ai învăţat 
în Constantinopole. 1) —'Tocmai pe la sfârșitul secolului 
al XVIII și primul patrariu al secolului present, încep 
Românii în număr mai mare, a se duce la studiă în 
Germania, Italia, Viena, dar mai cu samă în Franţa, so- 
arele luminel și âl libertăţii, în.urma ideilor respândite 
de revoluţia Franceză şi a drumului deschis prin res- 
belele lui Napoleon Bonaparte. - 

Inchizând parinteza, să urmăm istoricul vieţei scolare 
a lui Asachi, de la strămutarea părintelui su în Leo- 
pold. a E 
_ Gheorghe Asachi a' început studiile sale, în Leopold 
de la etatea. de nouă ani, și le-ai urmat cu un zel şi - 
un talent admirabil şi prodigios, învățând pe lîngă ce» - 
le alte studii, și limba germană, polonă şi latină, așa că 
în 1804. în etate de 17 ani, a terminaţ cursul studiilor 
clasice de la academia din Cracovia, și a obținut gradu| 
academic de doctor de filosofie. _ 
-In timpul studiilor sale din Leopold, s'a aplicat cu 

deosebire. cătră studiul matematicelor teoretice și apli- 
cate, şi mai ales cătră specialitatea inginerii şi architeca 
turei, aşa că căpătara diploma de ingincriu, iar ca resul- 
tat al cunoștinţilor sale solide, râdică planuri geodezice 
ale Leopoldului, apoi dădu un plan, după care se con 
ctrui o: mare casă în Leopold, în suburbia Hulitsh, ceea 
ce produse admirațiunea: Leopoldenilor şi profesorilor 
academiei, pentru talentele. şi capacitatea unui tînăr a» 

_bia dez ani. ? a 
După ce Gheorghe Asach s'a terminat studiile în Le= 

ID BP. Hăsdâii— Buletin. Inştrucţiunei 1867. pe Septembre 
şi Decembre—București, -
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opold, părintele s&u s'a întore cu dinsut în țară la 1805 
așezându-se în laşi, pentru a: intrebuința şi utiliza în fo- 
josul patriei, cunoştinţele fiului sei, care avea cea mai 

„mare trebuinţă de oameni îuvâțaţi. 

Primul debut al cunoștinţilor sale, după venirea în 

țară, este facerea unui plun, după care s'a zidit în lași 
casele principesei Elena Sturza Păstrăveanu, ce vin lîn- 
gă biserica sfîntului Nicolae celsarac '), astă-zi proprieta- 
te a D-lui Vusile Scul I,ogotedides. Aceasta s'a părut ca 
o minune, iar pentru dascălii greci, străini şi necapabili 

pentru astă artă, ca un ce extra-ordinar, și ca un semn 
masonic, care avea să-l sfarme, după cum i-ai şi sfar- 
mat, mai în urmă la 18:13—1g. 

Parcă Providența urmărea şi conduce distinele și vii- 
torul lui Gheorghe Asachi. Ea cunoştea că tinărul Asa- 
chi, nu este incă bine format, destul de inavuţit cu ști-. 

„nţă şi copt în de ajuns, pentu a incepe colosala luc-. 
rare: luminarea desvoltarea şi emanciparea poporului Ro- 

mân; pentru a incepe cultura unui pămînt plin de spini, 

mărăcini şi țelinos. De aceia videm că tinârul Asachi nu: 
stă mult în laşi. El în urma unei boale grele, provocată 
de friguri, după consultul medicului PPelther, este nev>-. 
it a părăsi ţara, pentru schimbarea chimatului. EL se du- 
se la Viena în luna August 1805. Aicea se dede la stu-, 
diul matematecelor inalte şi aplicate sub conduserea ves 
titului profesor și astronom Burg, inventatorul tabelelor 
lunare, care au asigurat calea navigaţiilor. El urmează, 
aceste cursuri la Viena împreună și cu arta picturei pi- 
nă la anul 1809. 

Talentele şi istețimea sa îi atrasă admiraţiuneă pro- 
fesorilor şi mai ales a celebrului Burg, 

Pe când Asachi terminase studiile sale la Vienă, Mul-. 
dova_era ocupată de armate rusești încă din 1806 îni 

1) Notiţă Biografică asupra lui Gh." Asachi p, 6 Iasi 1363



resboiul întreprins contra Turciei. Părintele lui Asachi 
îi scrise la Viena casă vină în țară, oferându-i-se un post” 

în corpul inginerilor ruși cu gradul de locotinent. Din- 
sul nu primi ci se decise să mea:gă la Roma spre a se 

deda și aprofunda în studiile clasice, şi așa în acelaşi an 

1809 plecă la Roma. 
In Roma, Gheorghe Asachi, s'a aplicat pe lângă în- 

vățemiîntul clasic şi la studiul archiologiei Şi literaturei 

Italiene. Aci, în Roma, cetatea eternă, leagănul civiliza- 

țiunei clasice, Asachi a văzut şi studiat toate monu- 
mentele ce păstrează gloriea și mărirea Romană; aci â 
văzut și studiat el Columna lui 'Lraian, unde esistă şi 

azi urmele coloniei Traiane sai poporul Român. Aproa- 
pe trei ani sa ocupat Asachi la Roma, cu studiul arhi- 

- ologiei, a clasicitaţii şi a civilizaţiei Romei, a Romei lui 
"Cicerone, Vergiliu, Oraţiu, Cesar, August şi Traian etc, 
Incă fiind în Roma a produs cele întăi versuri ') în lim 
ba Română, după regulele adevaratei prosodii. A publi= 

„cat tot aci în limba Italiană, în frumoasa limbă a lui Pe- 
trarc, mai multe compuneri și poezii, dintre care sone- 
tul D'aluiro?) publicat în: JI Giornale di Campidoglio No. 
154, i-a atras numirea de membru extra-ordinar al aca- 
demiei de Roma, sub numite d'alviro. , 

Din colecțiunea poesielor lui Asachi, publicate la Ro- , 
ma însierăm două dintre ele aci. 

LA TIBRU. 
Scris la Roma la anul 1803. 

O tu rîule frumoase! Ce întinzi a tale unde, 
Intre şapte colnici, gloria al Auzoniet învechite, 
De.la tine rechem astăzi, în durerile profunde, 
Adăpost și lin repaos, lângă rîpile 'nverzite. 

1). Calindarul pe 1869 —Institatul Abinei—lasi 
2) „Xotița biografică a .ui Gh. Asachi—lași 1863—A. Pumnul—Leptureriă. vol. „IV, pag. 296 Vieaatsai--Y, Ge.Pop —Ioaspaoat asupra Livaraturit paz. 1îâ—RBuearesti Mais,



a 
— 3 — 

Mai plăcut și senin aer nu'] aflat încă orf unde, 
Văr, preluci, stânci, riurele ce atât se mă invite, : 
Ca cea patimă 'neruzită, care inima'm pătrunde,; 

-S'o: rezic în dulce limbă. a Italiei mărite, 

Nici sunând pe fluer doine încă'n Dacia umbroasă, 
N'avzitam “în junie dulce versuri. așa line, : - 
Precum sun'a lui Petrarca lira cea armonioasă, 

“Nici aiurea mai duioase, nu văzul nici mai senine, 
Două stele încântătoare între Graţii mai frumoase 

„De cât care lucesc astă-zi peste țerile latine. . i . = 
abea 

LA ITALIA 
- 1809 E e 

Vă salul frumoase țermuri al Ausoniei antice, 
Cungiurate de mări gemeni, împărțite d'Apenin, - . Si 
Unde lîngă dafin verde creşte olivul cel ferice, . i 
Unde floarea nu se trece sub .un ceri ce-i tot senin 
Unde mândre monumente ale domnitoarei ginte, 
Inviează mii icoane 'la aducerea aminte, 

4 

  

VE salut!.... că” cine poate fără dor, fărumilință, 
Acea pulbere se calce a Eroilor mormînt? | „- | îi Ce în curs de anio mie a stătut în biruință, .. 
Ş'astă-zi vi! sunt prin esemple de virtute și cuvînt, 
In cât în asemănare, nu a fost sub ori ce nume 
Mai măreț nimic, nici trainic, de când omul este'n lume,   Pe a Tibrului șes, Roma tâbârâtă ca un munte 
Din palaturi surupate şi mormînturi adunat, 
Intre care Capitolul o căruntă nalță frunte | E Si Ce de barbari și de timpuri cu respect i s'a “pastrat, 

. Unde un popor de statui, a lui Fidias urzire, | 
Vânta Greciei şa Romei îmi arată la privire. 

  

  Între surpate temple, obeliște și colone ; 
Ca un turn de fer întreagă stă colona lui Traian,  



- Pre ea văd Istrul se pleacâ Iassienet Legione, 
Cum că patria se peră-a Decebalului oştean, 
Şi cum în deșarta Dacie popor nou se'ntemeiază, 
De- unde limba, legi și nume a- Românilor, derază. 

- - Când în codru, vechiu stejarul a repus de bătrâneţe, 
Din a sa mănoasă țernă. cresc plăcute floricele, 
Aşa dup'a Romei paos, în alese frumuseţe, 
Răsăriv au noi luceferi: Ariost şi Rafaele, 
Galhleu, Colomba şi "Italei; ce prin genia lor: luce, 
i n vechime lumea astă-zi necurmat tribut i duce, 

"În grădina asta Europei, unde rostul dulce sunâ, 
Zugrăveala șarmoniea prin un farmec a supus, 
Pe a lumei sclavi și domnii carii pururea s'adună 
Plini de dorul admirărei, de la nord şi de PApus; - 
Un Român a Daciei vine lă strămoși, ca să sărute 
Țerna de pe-a lor mormînturi și se'nveță a lor virtute 

Gheorghe Asachi, terminându-și studiul, şi la Roma, 
crezi momentul oportun de a se întoarce în Patria iu- 
bită, de a reveni la fiica Romei și sora ltahei şi a re'nvie 
virtutea străbuuă, virtutea poporului Roman, prin să- 
mănarea seminţilor ştiinţii culese la tulpină, la Roma, 
mama poporului Român.—lIntoarcerea su în Patrie, era 
îndemnată și de o altă împregiurare. Tocmai în acel an 
1812, Napoleon 1.să pregătia să treacă în Rusia.—Ge- 
neralul Miolis, comandantul carnizoanei Franceză din 
Roma *) ii spunea că, Napoleon, după ce va fini espe: 
diția contra Rusiei, are de gând să restatornicească ve» 
chiul regat al Daciei.—O! dacă Napoleon, nu ar îi su- 
ferit. acea nenorocire de la Moscva, de câte comoțiuni 
Şi. amărăciuni nam f fost scăpaţi în viitor!! 

1) Notiţa biografică a lui Gh. Asachi pag. 7,
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Gheorghe Asachi întorcendu-se In Inși, găsește domn 
pe Scarlat Calimah înctingiurat de o ceată de Fanarioţi; 

- toate dregătoriile publice în. mâna lor; toate ramurile de 
activitate cuprinse de ei, toate instituțiunile și viniturile, 
ţerei în desfătarea lor, iar poporul într'o stare de sclă 
vie şi de argat acestor lipitori;. sentimentul național des: 
prețuit şi înăduşit de acești aventurieri; scoala Română 
disființată, limba persecutată, aşa că Gh Asachi, se vi. 
de străin în propria sa Patrie,. :) . | 

In: aceustă stare să afla poporul Român, când Ghe. 
orghe Asachi, s'a întors în Patrie, plin de cele mai fru- 
moase 'speranţe şi iluzii pentru Patria sa-—la “mijlocul 
acestei stări atât de grozave şi de bolnave, Gheorghe 
Asachi, nu găsi de cât pe un singur soldat credincios, 
pe un singur lucrătorii în aia Domnului, pe nemuritorul 
mitropolit Veniamin Costachi. ?) Ii 

Aceşti singuri doi apostoli, ai desvoltărei noastre în. 
acele timpuri, să ajută și să susțin unul pe altul în toate 
lucrările, întreprinderile făcute pentru scoală şi litera- 
“tură; Gheorghe Asachi a fost tovarăș și conlucrătoriă cu 
Veniamin Costachi, la toate întreprinderile:- ii au fost 
ca doi Paetoni, carii mai bine de-jumatate secol aă tras 
la carul soarelui, la carul luminelor ştiinţii și îhvăetu- 
elor, așa că, putem afirma cu toată convingerea că 
ceea ce făcea mitropolitul Veniamin Costachi -pentru 

„scoale, era făcut și de Asachi și ceea ce făcea Asachi, era 
făcut şi de Veniamin. a 

  

1) Notiţa biografică d lui Gh. Asachi pag. 8, 
2 A, Vizanti— Veniamin . Costachi 5I—5a, 
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„-Cu:anul: 1813 să începe activitatea lui Gheorghe A- 
“sachi, pentru desvoltarea intelectuală a Moldovei, şi să 
continuă păna la moartea sa. | | 

| Am vezut mai sus care era starea țerei la sfărșitul seco- 
lului ai XVIII și când s'a întors Asachi în patrie la 1813: 
totul și toate erau în mânele Fanarioţilor, carii lucrau 
de mai bine de două secole, pentru a'și plânta în ţerile 
Române, patria lor, după perderea imperiului Grec. 
Invăjetura, puţină cătă se da fiilor de boeri, era toată 
grecească; de limba Română nici să pomenea; ea era 
nu numai exilată în propria sa patrie, dar socotită, de 
acești aventurieri, ca ne capabilă de a se pute învăța ce- 
Va în ea. i 

Numal o singură scoală Română esista: Seminuiul 
Socola, înființat la 1804 de mitropolitul Veniamin, pen- 
tru fiii preuților şi pentru pregătirea de preuţi, în care 
să predă pentru întăiași dată, după dous secole, limba 
Română și alte cunoştinţi necesare ştiinţei preutului ; !) 
așa că, după cum zice Dl. Gh. Misail » Română din Mol- 
dova, mai fericiţi, putură salutu răserirea secolului al XIĂ 
cu înființarea seminariului romănesc, a seminariului central 
din Socola, destinat creşteri şi învățeturcă clericilor. a 

Dif toate instituţiunele jerei, din toate ramurile de 
activitate, Grecii Fanarioţi, pe una nu putuse să pună 
mâna, de-şi era o ramură bănească, —ii nu putură să pună 
mâna pe râmura inginerii și hotărniciei, și aceasta din 
cauză că nu cunoșteai limba Română, şi nici vroiau s'o 
inveţe, ca să poată ceti şi deslega documentele vechi 
i actele de proprietate, ce erau scrise în limba Română, 
Atât de mure era ura și despreţul lor pentru limba Ro- . 
mână! ! 

  

1) Chestia Invăjelurei publice de Gh. Asachi p 9 last 1858 Gh. Misail—Bult. last. publ p. 172 anul 1865 Noem.—4 Finanti. Veniamin Costachi pag. 46.



- — 43 ă 

a - 4 — 
> 

Gheorghe Asachi se folosi de -aceste imprejurără, găsi 
ocazia favorabilă, de a pune începutul şi buza. scoalej 
Române. El cere dar, voie de la prinţul Scarlat Cali- 
mah ') ca să-i permită a deschide o scoală de inginerie 
şi hotărnicie, că așa să se poată ave oameni speciali 
în “acest ram și să se poată curma desele procese de ho=: 
tărnicie. a | | 

Prinţul Calimah și dascalii scoalei greceşti, conşide= 
rând acest ram .de învăţetură mii mult ca o meserie, 
lipsită „de. cunoştinţile clasice, ce desyoltă sentimentul 
naţional, nau pus nicio pedică şi au primit, ca şi Troenil. 
calul lui Ulis, ca acest ram de învăţemîut, de meserie după 

"dinșii, să se propună chiar în una din camerile scoalei 
grecești, de la mitropolie și așa gheorghe Asachi, care a 

- Îmcrat atâta ?) pentru literatura și cultura Română, avu 
onoarea, fericirea, de a ţine pentru întăiași dată în laşi 
la 1813, în limba naţională, un curs de matematică teo- 
retică cu aplicații practice la agrimensură, gvedisie şi 
arhitectură. EL era singur profesor de toate obiectele. 
EI pentru acest curs a. compus pentru întăiași dată în 
limba Română un tratat: de Artimetică, Algebră, Geo-" 
metrie, Trigonometrie şi Geodesie practică.-—In curând 
cursul său sa populat de un mare număr de scolari, 
fii de .boeri, între care chiar şi ful prințului Alesan- 
dru Cahmah 5) cure în urmă ai fost ambaşador al por- 
ţii la Viena.—După un curs regulat de cinci ani 1) sa 

făcut la 18 luni 1818, un esamen riguros şi o exposi- 
ţie de tablouri şi planuri topografice, cu un scces” așa 
de admirabil în cât toţi s'au convins că acest ram de 
învăţetură este tot aşa de necesar, dacă nu mai mult, ca 
şi scandarea versurilor, iar grecii Fanarioţi ati ramas 

1), Chestiunea Inviiţeturei publice pag. 10—i1—lasi 1858. _%. Gh. Misail Bulit Inst. pag: 173. Noem. 1865. A 3). Chestia învățeturei public. pag. 11—ibidem 
4).  Ghestia' Invăţeturei publice Ibidem p. ui. 
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“umiliți, când ati văzut că-și în limba Română să pot în- 
:Văţa Ştiinţile: acesta a fost cel-întcă debut şi prima temelie a 

--. începerei activităţii luă Gheorghe „Asachi, şi punerea în evidenţă 
„a vastelor sale cunoştinti și a devotamentului seă pentru luminarea 
şi desvoltarea poporului Român. — Tinerilor eșiți din scoala 

lui Asachi, li s'au dat diplome, și mulţi din îi ai ocupat 
"pînă la moarte funcţia de ingineri şi arhitecţi —Unul . 
“dintre acesteia, Scarlat Osval, tatăl D-nei Maria N. Albu 
. din orașul nostru, a fost inginer și hotarnic în orașul 
” Şi judeţul nostru %), - 
„Pe când: scoala de inginerie prospera și înflorea, sub 

|. conducerea, inteligența și activitatea sa, Gheorghe Asa- 
„|- chi lucra în acelaşi timp spre a atrage gustul Români- 

- lor cătră o altă scoală, care ave de scop a biciui viual, 
“a lăuda virtutea și a desvolta sentimentul. EI se gân- 
“dia la nașterea teatrului ltomăresc.- Boerti Români, măr- 
“giniţi a trăi în ţară, nu aveau nici o idee de scenă dra- 
» matică, ii considerau priviliştele de acest îel, date de 
„trupele ambulante, ca nişte pehlivănii 2) ca nişte “jocuri 

„de: saltimbancă. Gheorghe Asachi atuncia, încurajat de 
„ Veniamin şi postelnicul A Beldiman orguniză cu a sa 

| |- cheltueală un teatru de societate la 1817, în casele hat- 
„ manului Costachi Ghica, angajă cu a sa “cheltueală un 

    

1) Penru memorie dăm aci în notă numele celor întăi elevi 
„dim scoala de Inginerie a lui Asachi ; aceștiea sunt: Asa- - chi Petru, Logotatu Balș Alexandru, Balş “Teodor, Vorl 

nicul Beidiman Vasile, Vornicul Bran Dinutrie, Vorn'cu- Buhuș, Matei, Postelnicul Borau Gheorghe, Vârcolici Ghe, orghe, Gkeţu: Fotaki, lamandi Gheorghe, Greceanu lon, Greceanu Neculai, Postelnicul Drăghici Vasile, Cahmah Alexandru, fiul Domnitorului, -Carp Dimitrie, Cantacuzin 
lorgacke, Cantacuziă Scarlat, Crupenschi Alecsandru, Chi- 
ranghelo: Teodor, -Mavrodin Mihail, Panu Constantin, Pasti 
Dimitrie, Razo “Constantin, Schelet Alecsanaru, Schelet An-. 
tonie, Logofâtu Sturza Alexandru, Logofătul. Sturza Con- 
stantin, Vornicul Sturza Alexandru, Scafnischi Daniel, Hri- 
stea lon şi Osvald Scarlat. - 

%)  Notiţa biografică -a lu: Gh. Asachi pag. '10—lasi 1863,    
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pictor de decoruri şi un mMașinist ; casa lui să făcă o a- devenită ntelia bentru obiecrle tetrale. Cortina să făcu, Supă Un înO0uE., dus de diisui Ge la “oma, care in-! fățişa pe Apolon cu musele sale, întizind mâna Moldovei spre a o ridica. | a Actorii erau fiii și fiicele de boeri acelor d'întăi fa- milii. La început reprezentaii piese franceze. Asachi însă le-ai însuflat 8ustui, i-ait îndemnat de a mai face un pus înainte, acela de a lăsa la o parte xenolatria și a juca în limba română, si fiind că. ar fi fost prea mult de a vorbi de o dată romănește despre evenimente mari şi intrigi de saloane, Asachi a îmbrăcat musa lui mo- ; destă în :vestminte câmpene și cu ajutorul acestui re- | fugia inimile tinere fură câștigate. !) Limba Româ- i nă produsă v impresiune tot aşa de plăcută ca și Păs-- - lorița Carpaţilor cu pitoreştele ei hăâine, piesă lucrată de Asachi.— Subiectul acestei piese, simţeinîntul de res- i pect, de pietate, de iubire fiiască, de recunoștință și de | amor, au fost considerate ca un model demn "de imitat pentru clasele mui culte și avute a societăţii *), 
Evenimentul acesta, a produs o intipărire cu atât mal i mare cu cât publicul află că, însuși Veniamin a asistat la representaţia celei întăi piese româneşti; iar DI. Ed- e gar Quinet, ginerele nemuritorului Asachi, zice că «a- | cest spectacol, intr'un “salon particular, iluminat de câte- va lumânări, s'a părut lui Veniamin admirabil, în cât tea- tru român s'a inaugurat, sub patronagiul seu, ca în tim- _ pul misterelor. . 

Câtă muiţemire sufletească pentru Gheorghe Asachi, la privirea acestor resultate ! Păturele ignoranții încep a se întretăe şi a se alunga! - 
__Să urmărim acuma pe Gheorghe Asachi, în lucrările A Vizanti— Veniamin Costachi pag. 58 *) (ah. Misail—Studii asupra teatrului, în iarul Binele £ Public— 880, 
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45 
lui de musionar, de căutator de apostoli ai scoalei și 
românismului 
- Resultatul câștigat prin învăţătura în limba română, 
deșteptarea sentimentelor naţionale, prin scoală şi tea- 
tru, au adus discredit dascalilor greci şi au insuflat nu- 
ţiunei încredere în propriele că mijloace, deci trebueau 
puse în aplicare toate mijloacele pentru a ţine şi cointi- 

| nua astă deșteptare și incredere a naţiei. 
Mitropolitul Veniamin voeşte a da o organizaţiune 

| mai solidă şi o desvoltare mai înrinsă învâţeturilor din 

| seminariul Socola ; punerea în lucrare a unui noi plan 
de organizare a Seminariului se încredințară lui Ghe- 
orghe Asachi, care acuma era și referendariu sau director 
la epitropia scoalelor, Lipsau. profesori Români pentru 
realizarea acestui noi plan de. organizare a Seminariu- 
lui, pe niște baze mai solide, ca să dee clerici luminaţi 
în știință şt literatură. _ | 

Asachi dar, plecă în Ardeal, unde înfvria cultura, 
spre a “studia organizarea scoalelor române ortodoxe. 
| Asachi se duce ca însuşi îndemnătoriu și împreună couc 
jucrătoriu, după cum zice biograful sei V. Fabian, a- 

Ivend cu sine scrisori de recomandare, din partea Mi- 
jtropolitului Veniamin, cătră comitete George Banfi, gu- 
vernatorul ţerel, ca: să invoească aducerea a do;, trei ti- 
Ineri capabili pentru a fi profesori. 

Nu cunoaştem, sentimentele ce personal vor fi ca- 
racterizat pe Comitele Banfi, această. sarcină o lăsăm oa- 
lmenilor competenți şi viitorului, după documentele ce 
[vor descoperi , noi atâta ştim, zice V Fabian, biogra- 
ful lui Asachi 4) că comitele Banfi, în adânca politică 
unită şi cu renumele mitropolitului Veniamin, făcu ca 
misiunea. lui Asachi să fie încoronată de s.:cces. 
A. Pumnul Lepturariul romănesc—Vol. III p. ş—14 Viena 

1862, . Ă | E    



După isvoarele câte cunoaştem ŞI ne stati la” ndămână, | 
videm că Asachi, prin distinsele sale manieri de barbat 
erudit,- caţietă permisiune de la Comitele „Banfi, şi aşa: 
pleacă. din Cluj spre a se "duce la Blaj, scaunul inreli- 
genţei- Transilvane !) sperând că âcolov va .afla ceea-ce : 
caută cu atâta sete. | 

Seten sa sa adăpat, căci aci, găsește el tineri capabili | 
și dispuși a veni în Moldova. Așa a luat pe Ioan Cos- 
teu, profesor de ritarică ȘI poetici, pe loan “Manfi de 
gramatica Latină, pe Vasile Fabian, şi pe. Vasile Pop, 
doctor de filosofie și medicină, unul dintre cei mai în- | 
vațați români ai secolului XIX. Cu acest contigent pre 
țios, Asachi, după o călătorie de şase luni, s'a: întors - 
îo țară, la începutul lui Noembre 1820. lon- Costea, 
lon Manfi și Pop întrară profesori în Socola, iar V. Fa- i 
Dian remase ca conlucrătoriui pe lingă Gheorghe Asachi. 

   

  

„_Dăm aci. sonetul compus -de Asachi, după această orga. 
uisare complectă a seminariului, făcut cu ocazia întro= 
ducerei limbei. Române în învățemînatul public la 1821 | 

INTRODUCEREA 
limbei naţionale în publica îuvățetură 1821 

SONNET 
Cele neguri, ce's în ripa Aheronului. născute 
A lor “aripi. întinsese prest'a: Daciei câmpie,. 
lar- fantomi a nopții oarbe, prin un somn de trândăvie. 

_ ““Ținea. mult timp îngânată a Românilor virtute. 

    

a
 

Muzele'n nemernicie spăimântate umblau mute; 
Neputând a patriei limbă din uitare să invie,. 
Și păstorii numai . singuri cu'ntristata . armonie, 

a „Românesc :resună cântic.pe cimpoi şi alăute,, 
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1) Gh. Misail Bulet. Inst. public-—p. 747— Noembre 1865, 
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Insă Pronia 'ndurata a sfarmat fatale fere, 
Ş'a doritulrii luciafăr ne răsare acum scâtea, 
Ce pe soarele anunță de li departate sfere, 

Aşteptând Românii ziua, când văzuse raza 'ntea 
“Inălţind spre ceriu „ochii, cu'n suspin de mângiere 

, „A "nvierei noastre, zis ai, ziua "'ntăi. va: f acea». 

  

—MimtaeatentoRa 

In paralel cu organisarea şi desvoltarea instrucţiunei, 
limba română ușurată din ce în ce de lanţurile stră- - 

3 inismului, pașia şi ea treptat spre renâştere și desvoltare 1 
Î. sub pana: inteligentă a lui Asachi și Vefiâmin, iar A- 

sachi dă la lumină, pentru. prima dată, poesiile sale 
pline da inspiraţiune Și sentiment naţional; împreună 
cu Gh. Sculescu, fiul spiritual al mi'ropslitului Venia: 
min, lucrează manuile didactice ŞI traduceri. aşa că toate 
eraii în mișcare şi progres ?): scoalele, limba, literatura; 
toate s& bucurat de linişte ŞI pace, condițiuni ale pro- 
gresului; și, pe când totul prevestia. pregătirea celui mai 
frumos. drum spre suirea la Paznasul Român, de o da- 
tă cerul se înoură, o ceaţă groasă cuprinsă a.Jmosfera 
luminoasă a Romăniei: era isbucuirea eteriei greceşti; 

CR Da 

    

  

  

  

a A Vizanti— Ibidem. pg." 6. - |: „s “Ibidem pag. 60 —Aseminea Chestia. învățeturel publi | ce pag. 134 :



A: Ma 
Eteria.— Inchiderea Scoalelor Naţionale. 

1821. 

Grecii” Fanarioţi, zaril aveau de un secul dumnia țe-. 
rilor Române, se întărise si se inavuţise aşa de tare, că 
mai îi duceaii mintea să d=clare aceste ţeri de Elada, dacă 
nu li-ar fi stat înainte suzeranitatea Porții, capitulaţiile 
noastre cu Poarta pe care le calcase, respectiv de dom- 
wia terei, calcare ce-o plătiră scump; şi dacă nu li-ar fi 
stat înpotrivă geniul ne-adormir a poporului Român, 
precum s'a dovedit cu protestarea şi -opunerea lui 'Tu- 
dor Vladimirescu și rescoala mai multor oraşe !) și sa- 
te din Moldova, precum chiar ridicarea saieler din ju- 
deţul Neamţ ?) sub spatariu Sturza. 
„Totuși Grevii Fanarioţi, crezură că pot se vină în a- 
jutorul fraților lor din Elada, și să dee, il mai întăi, sem- 
nalul de eliberare, înrolând poporul Român și cheltuind. 
averea ţerii noastre pentru elibcrare: patriei lor. 

Această imprejurare a adus asupra țerilor Române, şi. 
mai cu samă a Moldavei, unde era cuibul eteriştilor, două. . 
nenorociri grozave: una din partea Funarioților şi alta 
din partea Turcilor; din partea fanarioților fiind că având 
stăpînirea ţerei, poporul cu adeveraţii boeri români, 
ne-vroind să se lupte pentru o cauză străină, fanarioți: 
începură terorism, ameninţări şi jafuri, ca se sperie popo- 
rul şi să-i împună tăcere; din partea Turcilor fiind că. 
urmărind pe eteriști aduse resbeiul: în țară, - 

*), T. Codrescu. Buciumul Român. An. r. p. 66. 14. last 1825 *).. M Draghici— Istoria moldova pag. 118.s9..  -
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Starea jalnică în care să afla țara în timpul - eteriet, o discrii cu niște colori și accente foarte duresâse măr- turii oculari ca Beldiman în poemul FEferia-; monahul Zosma: Povestire despre răsvrătirile grecilor; Vasile. Fabian, şi Mitropolitul Veniamin în precuvîntarea sa la : /storia Scripturei Vechiului T, estament, tipărită la 1824. - Ca impresiune mai vie a acestei stări, dau aci câ- te-va estrase din scrierile barbaţilor citați mai sus, - 

"lată ce ne spune în- privinţa aceasta, un martor ocu- lar, poetul Al, Beldiman. 

»Mitropolitul, boerii Și consulii se unesc, = »La curte fac aratare și cu toții. mijlocesc 
»Principelui Ipsilant % zic, 4 arată toţi: 
»Câ este nelegiuire, a face atâte morţi ; 
»De ce atâta osânaă la niște nevinovați, 
„Când ei nu rădică arme, și cu toţii sunt plecaţi „După ce averea toată, și armele le-au luat, „A satinge de viața-i cruzime “1 păcat, 

„De vreţisă luaţi Elada, de vreți să vă resvrătiţi, „20 țară nevinovată, de ce vroți se osândiţi? - „Ai o faptă creștinească este-acâsta ce urmați? = „V& numiţi creștini cu toţii, dar chipul nu-i creștinesc, . „Urmările, silnicia, vădeşte că! tălharese..... 

„Mergeţi, eşiţi din Moldova, căutaţi-vă de drum, »Numai zăbăviţi. aicea, lăsați-ne de acum ) 

1ar Vasile Fabian în poemul său Moldova la 1821 zice; | 
„Sa întors mașina lumei, s'a întors cu capu'în jos 
Și merg toate din protivă, anapăda şi pe dos; 

-- Soarele de-acum researe dimineața la apus; 
Şi apune despre sară” cătră reserit În sus 
Apele shimbându-și cursul dai să întoarcă "napoi, 
Ca să bată fără milă cu isvoarele resboai, 

- Sai smintit, se vede, firea lucrurilor, ce la cale, 
Aflându-se din vecie urma pravilelor sale,.........« 1) 

. 
. . . . - . . . . 

1) Eterie grecilor la 1821 de Vornicnl A, Beldiman, Iaşi “tipografia Bu- ciumului Român 1851 p. 5—%3, | 
2) A. Pumnul—Lepturariă românesc tom, dI[ p. 5I2—tiparit la Viena 1862, 

1
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Mitropolitul Veniamin descrie această stare ast-fe[: 
„La anul 1821 Fevruarie în 22, sara spre 24, zice el, 
_când fără de legile noastre ati încordat arcul D-zeeștei 
urgii şi la gătit pe el și în trânsul a gătit vasele mor- 
ței, ca un trăsnet din cerii a căzut peste nenorocita 
țara aceasta, cumplita răsvrătire a Grecilor.—Și îndată 
după aceasta, ne mai putând suferi grozăviele și reiele 
ce urma cu necontenire! și- ca sporire, at început fişte 
carele a'și căuta scaparea vieţei sale. 'Foate averile cli- 
ronomisite și 'agonisite erat de nespuse supărare celui 
cele avea, și unde apuca svărlindu-le, le rhistuna, de ni- 
mic alta îngrijindu-se, fără numai de viață Cand cu 
necuprinsă de ochi întindere, erat plin de popor, ceriul 
avend acoperemînt și așternut numai pămintul. Şira- 
guri necurmate pe drumuri, de barbaţi și femei și cu 
copiii în brațe, înbulzindu-se, năvălau la. scapare. Co- 
drii cei mai adânci gemeau de popor rătăcind. Cel mai 
ticălos bordeiă, în loc de seapare, se părea “palat la cei 
care mai'nainte nu încăpeau în cele mai desfătate curți ; 
iară cei -mai mulți dintre acesteia se desfătau pe sub 

„trăsurile lor, dosîndu-se de soare și de ploaie. Intr-o 
așa infricoșată privelişte, am dat și eu dosul urgiei şi 
am trecut peste hotar, împodobit peste obraz cu un 
brâu de lână, cu o manta nemțească înbrăcat și cu o 
pălărie pe cap« !) 

  

1) A. Vizanti—Veniamin Costachi pag 65—66— | - 
Nota —semnificativă este proclamărea spatariului Sturza cătră „toţi neguţi 
torii şi locuitorii Moldovenii din ţinutul Neamţului, unde între altele, 
cetim următoarele : ” 

„Eu sunt unuf din fit patriei şi frate al vostru ; mie'mi a fost încredin= 
„fată orcârmuirea acestui ţinut şi dreptăţile voastre mi se pare că le-am îm- 
„piinir cu simţire creşlinească şi patrioticească —Cu aceste simţiri ve vor- 
»besc şi acum; și prin glasul celor întăi pztrioți ai noştri vE chem cătră 
»duroriile voastre: înarmaţi brațul vostru de la cel ma: mic începând! Eu. 
„voiu fi căpitenia voastră , ..,, Ioate cele-l-âlte ţincturi vor. fi şi tre- 

„»cut. înainte» noastră, căci cu noi este într'o unire toată țara asupra des- . 
"rădăcinărei reiior eteristi; să nu fim no! cei mai de pe urmă ...... o 
Ep sunt gata și vă 2ştept; drumul ne va fi drept, spre oraşul la... 
De la voi spânzură, iubiţilor fraţi, mântuirea voastră“—, M, Drăghici=-1so - 
toria Moldovei pe:500 ani pg. 55. vol. II. laşi 1857, .
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33 “Gheorghe Asachi se duse și el cu familia în Basara- bia; scoalele se închise, ori-ce activitate intelectuală în- - cetă; profesorii se împrăştieră, numai singur Y. Fabian remăsese în lași, carele ajungend în o stare foarte strâm- torată și lipsită, scrise lui Asachi ce să facă ? 
Dăm aci respunsul lui Asachi, spre a vide orl-cine subiimele sentimente aiui Gh, Asachi, credința și devo- „tamentul său pentru tămăduirea ranelor materiale, morale și _intelectuale a. poporului Român. ă 
„Am primit scrisoarea D-talg și am înțeles care sunt 

împrejurările ce te silesc ca să părăseşti Moldova. Bă 
însă, ca unul ce mam -hotărăt ca toată viâța mea să o 

„afirosesc pentru luminarea ei și binele compatrioților mei, 
d Să mă întorc îndată după alinarea acestei furtună, 

„ce băntueşte Moldova și socot că vo avea mare bre- 
Duinţă de unul ca D-ta, ba încă și mai mul, pentru 
ca să pol mijloci & se întocmi tn patria-mea, nişte scole 
publice de care națiunea noastră are atâta nevoe, cât nu 
e cu prtință de d to pute spune acum; drept aceia te 
poflesc să mai văbzi, D-ta ștă ce wa se eică a rabda 
și că mântuitovui numai pri rabdare a luminat lumea | 
Moldava are trebuință de mulți care să rabde, cdici la | 

„an milion de prunci, trebuesc mulți părinți! și darăși 
ştii ce vra 80 &ică a iubi omenirea, si că nimeni 0 t- 
bește mai mult de cât acela ce-și  afiroseşte viața sa 
pentru binele că. Remi deci, vemdi D-le Fabian, si dacă 
împrejurările "ță vor covârşide tot. răbdarea, atunci Serie= 
mi ca să-ți înlesnese mijloacele de a veni la mine ŞI 

„după domolirea furtmci, să ne intoarca amândei, 
„Ado, nu uta că ave o Patrie și o națiune.) 

ț 

  

5 Gh, Misai!— Bulet. inst, Publice pag. 180 Luna Noemyrie 1865 Bi cureşti



Răscoala grecitor sfârmată de armele turcești, Porta 
Otomană recunoscă greșala facută cu numirea domni- 
lor Fanarioți, recunosci justeța drepturilor Românilor, 
i renunță de a mat trinzere Donni pe aventurieriă din 

:rgurile Stambulului, și redără ţerilor Române 'ia- 
răși vechiul drept strămoșesc de a'și alege singure Dom- 
nitorul lor. - | 

Ast-fel se alese și se confirmă aturicea Domn Mol- 
„„ dovei pe foan Sturza, eare fusese trimes de țară, le 

„ Constantinopole spre a susține drepturile țerei, dimpre- 
ună cu mai mulți boeri 5. 

   
   

„„»Acest eveniment, zice DI, A. Vizanti, însenină ad- 
„mosfera întregei ţeri, și electriză lumea de bucurie. — 
Odată cu revinirea la domnia păminteană, speranţele 
cele mai frumoase luară un mare sbor, şi toți videa 
Viitorul țerei sub. colorurile cele mai strălucite și maj. 
îmbucurătoare. % | | 

Toate inimile, toată suflarea românească, tresări de 
bucurie la auzirea acestui mare eveniment: “Domnia 
păminteană. Cu toţii să adunară, și cei ce erau duși 
din ţără, spre a aduce rusi de mulțemire lui D-zeu ȘE 
omagii Domnului pămîntean. | | 

lată scrisoarea Mitropolitului Veniamin la auzirea a- 
cestei vești : | | 

„1822 lulie 12.— Astă-zi s'a făcut. ȘI rouă cunoscut 
mila D-zeească: Că după furtuna cea primejduitoare, de 

-16 luni mai bine, s'a descoperit înseninarea, și ca ur 

  

î) Spre ştința posterității dăm aci numele boerilor ce ai fost. la Cons- tantinopole pentru a revâandica domnia pămînteană la 1821. 
Din Moldova: Ioniţă Sandn Sturza Logofăt, George Cuza Vornic, lorda- rii Râşcanv Vornic, şi Hatmanul Costachi Cerchez. 
Din: Muntenia: Banul Grigore Ghica, Banul Bărbureanu Văcărescu, Vor- nicul Neculai Golescu, Spatarul Scartat Mihăilescu, Cluceriu Mihăilă Fi- Hpescu, Cluceriu Filip şi Căminariă Iancu Cocorescu.—M, Drăghici, Isto= zia Moldovei. Vot, II. pag. 137—139, laşi 1857, 
3 A Vizanti— Veniamin Costachi pag. 65, 

  e



Angel vestitor de bucurie, a venit și nouă carte din 
una a lunei curgătoare, cu vestirea de rânduirea D-lui 
Moldovei, prea bine cinstitorul de D zeu înalțat Ioan Sandu Sturza Voevod, dintre boerii patriei noastre 
înoindu-se și acest pronomion al ei, care mai de două 
veacuri era perdut«, | 

iar Beldiman plin de entusiasm esclamă: 
| „Ce nozoc, ce fericire, întâmplarea a adus, 

Căci de un veac și mai bine, de când Demi Meldoveni nu-s 
Nu putea se creadă nimeni, nu se putea dumeri. .. 
Suiga: de acum Moldova credem «că va înflori, 
A lipsit tirănia țerei, domnii greci s'aai rădicat 
Prada bănăritulai ferei, de Ja sine-și a picat, 

i 
. 

. - % . > e . * 
“Un demn Moldovan, ca grecul, au poate fi nesețios. 
Căci va căuta mai bine la al Patriei folos, 
Intru “fericirea ţerei, cred pe a sa că a aa, 
Căci un fiă pe a sa jnamă nu poate a împila, 
“Fată veacul cel de aur, va! mie aă înflorit, 
“Mult ai suferit Moldovo, dar de acm te-ai răcorit! 
Cea maj multă fericire, se văd un fi ai t&ă domu, 
Plin de râvnă se te ajute si treaz fiind şin somn. 
Ce doreşte se te ducă in starea ce n'ai sândit, 
Nu-s mai mult jupiiacia <e rumpând te-ai prăpădit, 
Noul domn, fiul acesta, cen sinul (&ă ai crescut, 
Nu-i de acei ce în pufari și desmerdări s'a născut, 
EI știe ce-i sărăcia, necazul celui Npsit, 
Căci lipsa şi prigonirea, îndestul "l-au pedepsit, 
Cei săraci şi cei nemernici, la el vor afla liman, 
EI s'a arăta păvinte ori Şi cui seriman, 
Pe saraci să-i ocrotească, în cât se dă va cerea, 
Nu-i din streinii aceia ce cată a desbracae, 1) 

. . . 

.- . . . * + . * * 9 * 

Nemuritorul Gheorghe Asachi, aseminea â compus o „odă de gratulaţiune cătră Moldoveni şi cătră noul Doma pămîntean, 
| 

  

9 A. Beldiman.— Ibidem pg. 117 s%,
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lată cum. 'și esprimă Asachi această mare bucurie 

Cătzră, Moldoveni - 

Viers înalt. de bucurie să răsune împrejur, 
Astă-z gemetul Mo'dovii în armonii să preface, 
Astă-zi Soarta îmblânzită ne aduce bun ogur, 
Și din clime seninoase se întoarnă lină pace, 
Se întoarnă sfinte dnturi ces odoâre unui neam, 
Spre a cărora izbândă de mult rugă noi inălțam. 

Pentru-a noustră făr de lege pe cetăți și pe câmpii, 
Din a tunetului sferă cu "nfocată aspră. mână, 

- Segeat'a morţii înger, mii de fulgere şi mii, 
Ce pie creștetele mândre sfărâmataă în ţărină, 
Inta tâta că urgia. și vapaia nu ai stâns, „ 
Calde riuri. de crunt singe s'un amar noian de plâns. 

Insă domnul prea puternic ce pre omul păcătos, 
Pentru lucrul cel nevrednic și urmări viclene ceartă, 
Iublânzitus'a acuma şi părintele duios, 
Spre a noastră. vindecare; ne lovește și ne iartă, 
Dar li cuget şi priviie ne-au lasat un vecnic semn, 
De'nfrânare pentru rele și spre dreptul de îndemn. 

Ca nemernic călătăriul sbuciumat de-a mării val, 
Câud în noaptea 'ntonecoasă, nici o stea în cernu vede, 
Dac'aproape de- peire, d'ntâmplare, =fun ma], 
Cu mâni ambe îi apucă ș'abea știe însuși crede, 
Dar sâltând pe el din undă care moartea "i gătea, 
Domnului aduce laudă că Patrie “și va videa, 

O puternică furtună pe Moldova aii fost împins, 
Să plutească pe o mare de primejdii presurată,: 
Și poporul fără cârmă de mii tunete atins, 
Astepta a sa sfărrnare şi peire întricoșată, - „ Obosâte stihii astă-zi merg şi sună mai încet, 
Vântul stă, salină marea, de pont ne-am upropiet.



  

- Ni Sarată Ja vedere un feumes liman vecin, 
Piiinctosul zefir suflă şi lucesc senine stele, 

Insă: cursul cela este de mii stânci încă plip, 

ŞI trizvie cere dreaptă cu'ndoite opiutele 

Căci o luntre struncinată ce-ai scapat din Ocean, 

Dacă uita privig here va peri şi în liman. 

Periciţi strămoșii noşiri prin păzirea cestor legi, 

“Spre a patriei scutire nu cruța jerifiri nici singe, 

Şi în volbura: turbată stătea pururea întregi, 
Ca o stâncin miezul mării ce sumeaţe ape 'ifrânge, 

Ori de Triumfuri să fie a Moldovei pămînt, 
Vii izvor întru. vechime iar acum uitat mormint? 

  

„Pe Moldova, când ferice era ?n pace și'n războii. 
Schiţi, Panoni, Sarmaţi şi Asia waă putut de loc să sfarme 
Prin a ej virtute pustâmenmurire între noi: : 
Iaţ-leptul Alexandru, Stefan fulger întru arme! 
Dar pe a timpurilor aripi fericiri şi slave fug, 
Tu Moldovo ne'nvinsă puind patianele'n jug. 

Patrioţi! veniţi eu toţii lingă tronul cel dorit, 

-Să'nchiem spre-a lui tărie jurăminturile sfinte! 

Dup'uu curs de ani o sută, ziua ceia âi venit, 

intru care fiul patriei fi-va Domnu Șal er-părinte, 
m Patria maică ?n a ei floare a fost nouă ajutori, 

Fericiţi de fii când astă-zi, vor fi ei cunoscători, 

Auritele palaturi, mânâre turnuri păi la nori 
Ş'a strămoşilor mărire din surpări- vor să tăsară, 
Necurmat va să reverse a virtuților izror: - 

luflurire, fericire și repaos peste ţară, 
Când ne-a fi temeii şi cărmă subt bun Doma, Inţelept: 
Legra, Patria, unirea şi un cuget. Duu şi drept. â 

DI. Vasile Fabian făcu în limba latină atunci urmă» 
toarea aluziune la oda lui Gheorghe Asachi, ca prin ea. 

“să facă cunoscut Europei literate, timpul în carele Mol- 
dova după IÎli ani, își redobândi. iarăși Domn naţional, 
Român din sinul sei, 

» Allusio adodam occasiorierestitutie indigenis Moldaviae,
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Principibuș' corone, ac solemnitatis qua serenissimus Princeps patriae filius Ioannes Sturdia sedem principâtus „ascendit; Genti Moldavae per clarissimum D. Georgium Asaci mense Octobris 1822, dicatam:: 
„Nulla salus bello, pacem. te poscimus omnes (virg) „Pulchior ergo tuo tandem redivișa sepulcro 

»Nasceris, et lacrymas Moldavia fatis 
»In nova post longas permutas gaudia luctus etc.« 

- Gheorghe Asachi agent la Viena 
Descoperirea docwmentetoz averilor scâlefoz 2e fa Szei- erai, 

1322-4329, 
Centru de gravitate !) a politicei în aceste timpuri era la Viena, după pacea de la 1815 şi după înșghe- barea Sânţei “Alianţă ; aci Moldova trebuia să aibă un representant.— Barbatul cel cu mai multe cunoștinți în aceste timpuri și cu o erudiție distinsă era Gheorghe Asachi. In trînsul își pune toate speranțele Domnul Țe- - rei, loan Sturza, și așa Gheorghe Asachi este trimes agent la Viena, cel întăi, care avi Onoarea Și greaua sarcină de a fi representant a țerei la Viena,- în acest cuib al Vulpei. 

Aicea Gheorghe Asachi, de la 1822 păna la 1827 a representat țara, interesele și drepturile ei cu toată dem- nitatea. | 
. In timpul cât Asachi a fost agent la Viena, a _vizi- „tat și cercetat mai multe biblioteci din Viena și Galiţia, și a făcut una din descoperirile cele mai preţioase pen- ————— 

- 9 m, Drăghici, Ibidem p, 264,
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_ aaa Spatii îru averea scoalelor române. EI a afat in bibiiotecil& 
din Galiţia, hrisoavele, cu care Domnul Vasile. Lapi 
înzestreaze şcoalele cu. zidirile de la monastirea Trei- 
lerarhi din Iași și cu trei. moșii: 'Tămăchenii, Agiude- 
nii și Rădichenii din judeţul Roman.—Aceste hrisoave 
fusese duse în Polonia cu archiva ţerei, de cătră mi- 
ropolitul Dosotei la 1687 în timpul resbelului cu Tur- cii a lui loan Sobieschi,. regele Polonilor. Aceste do- 
cumente după moartea mitropolitului Dosotei, remăsăse în, mâna și proprietatea particularilor din Polonia. Ghe 

„orghe Asachi, plăti Scump âceste hrisuave și le cum- 
peră. Prin ele să constata că zidirile din monastirea 
Trei-lerarhi şi averile acelei. monastiri nu sunt a că- 
lugărilor greci, ci ale scoalelor si că prin urmare gre- cii cu nedreptul le stăpînesc 7). 

De și să căpătase domnia pămâînteană, însă din cau- 
ză că averea scoalelor, toată era usurpată de greci, așa 
că lipsiai mijloacele bănești pentru renceperea scoale- 
lor întrerupte la 1821, din aceste cauze scoalele nu să dischise pănă la 1828 când Asachi sa întors de la Vi- 
cena. 

ceace fidezea scoatefor nahionafte zi activitatea: ui Asachi, 

o 0deo—00a. 
La 1827 Gheorghe Asachi, întorcându-se în țară de la 

Viena, a înfățișat Domnului, prin un memuar, docu- 
mentele descoperite în Polonia, cerând ca casele din „ Trei-lerarhi. și averile să se întoarcă la prima lor” 

1)  Notiţă biografică a lui Gh, Asachi p. 13. —Ibidem, ” 1) + Chestia, Invăjeturei. publice p. 13.—lbidem, E
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destinație, ca aşa să se poată deschide ȘI începe scoa-. 
lele române. | | - 

Domnitorul idan Sturza prin actul s&ă din 4 Aprilie 
1828, întoarnă în a lor destinație edificiile din cuprin- 
sul : monastirei "Trei-lerarhi; pentru deschiderea  scoa- 
lelor române, iar pe referendariul scoalelor, Gheorghe 
Asachi, îl însărcineza să pornească proces grecilor călu- 
gări din Trei-lerarhi pentru revandicarea drepturilor 
scoalelor asupra moșiilor ce le stăpîniati cu nedreptul, 

Gheorghe Asachi intentează preces grecilor. Din cauza: 
intrigilor şi a r&u-voitorilor binelui obștesc, procesul du- 
rează 18 ani.--La 10 lunie 1839, Asachi reușeşte a a- 
duce procesul înaintea Divanului “Domnesc, cu care o- 
cazie Asachi a ţinut cea întăi pleduarie a acestei cauze 
sânte, inaitea Divanului şi a unui public foarte nume- 
-ros-- Insă din cauza unelurilor greceşti, sentință eși de- 
favorabilă ; totuşi ea n'a putut. căpăta aprobarea Dom-. 
nească, din cauză că președintele Curţii, lealul Constan- 
tin Balș a fost contra. a 

Gheorghe Asachi n'a- perdut speranţa; el ave con- 
Vingerea că dreptatea cauzei, dreptatea scoalelor și a 
binelui obștesc, trebue să triumfe odată. 

Gheorghe Asachi spre a paraliza” uneltirile călugări- 
lor greci, spre a alarma și deștepta opiniunea pablică, 

face un memuar asupra afacerei și îl Împrăștie în pub- 
lic, în mii de esemplare, supunându'l tot-odată, singur 
de adreptul adunării generale a ţerei. — Adunarea cu- 
noscend dreptatea cauzei și neputând să se opună cu- 
rentului opiniunei publice, a făcut un raport cătră Domn 
cerând revezuirea sentinţei. | 

Domnul Mihail Sturza a întrunit un consilii estra- 
ordinar, preșezut de EI, compus din dou& divanuri şi 
de toți miniştrii, unde Asachi a pledat cu toată forţa 
cauza scoalelor.— Domnul cu aprobarea întregei adu-
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nări a hotărât ca cele trei moșii şi toate edificiile din 
Trei-lerarchi, să se întoarne în proprietatea seoalelor, 
conform donatorului lor Vasile Lupu Vodă, și aşa acest 
proces la 27 Mart 1846, după o luptă de 18 ani, sa 
căștigat de Gheorghe Asachi în folosul scoalelor Ro- 
mâne. Am vezut că, pe când la 1859, sub glorioasa Dom- 
nie a lui Alexandru Cuza, sa luat averele monastireşti, 
am vezut, zic, că cei însărcinați, cu regularea acestor 
averi, aă făcut avuţii colosale, vezând pănă și odoarăle și 
icoanele monastirilor, în timp ce Gheorghe Asachi, mun- 
cește 18 ani, cheltuește averea sa, munca sa, inteligen- 
ţa sa, odihna sa pentru a câștiga scoalelor române, și 
averei statului, avutul scoalelor ripit de greci! :) O! 
tempora. O! Mores! Inceteze deci, acei carii bârfesc și cu- 
tează să gândească macar că Gheoriihe Asachi, n'a fost 
cel mai mare patriot şi acel care a sacrificat totul pen= 
tru prosperitatea și mărirea reamului romănesc!! 

- Să ne întoarcem acuma iarăși la anul 1828.—Am ve-. 
„zut că Asachi când a presentat lui loniţă- Vodă documen- 
tele averei scoalelor, date de Vasile Lupu, loniţe Vodă. 
a decis să se dee scoalelor casele din Trei-lerarhi, iar . 
pentru moșii să se intenteze proces. 

Căpetându-se casele din Trei-lerarhi, epitropia scoa- 
lelor de atuncea compuşă din mitropolitul Veniamin, 
Costachi Mavrocordat, Mihai Sturza și Gheorghe Asa-. 
chi ca referendariă, ai făcut un raport la Vodă ca să 

se învoiască a se deschide în monastirea Trei-lerarhi 
scoalele române. ?) Vodăa încuviințat, și așa, s'ati reschis 
iarăși scoalele române și anume: scoala primară, o scoală 
normală, și gimnaziul, fiind profesori economul Con- 
stantin, lereul Ioan, Vaşile Fabian şi Gheorghe Seu- 
lescu î) iar privigherea și inspecția învăţeturilor s'a în- 

1) Notiţa biografică. Ibidem p. 14—Vezi chestia învăţeturei publice p. 
13 şi 14 Iaşi 1858. 

2) Misaii—Bulit Inst. p. 179—Chestia Invăt 14. . *) Gh. Seulescu-—Prefaţa la: gramatica Română tipărită la 1836—laşt,
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credințat lui Gheorghe Asachi.—Ast-fel Gheorghe Asa= 
chi. are fericirea de a rentepe iarăși scoalele române 
la 1828, care de atuncea nu s'a mai închis, cu toate 
împrejarările prin care ati trecut, ba ati mers tot îm- - 
mulțindu-se şi producându-ni progresele la cate am ajuns, 
Vom aminti aseminea că Gheorghe Asachi cât a fost 

referendar a epitropiei scoalelor, el era totul, glasul seu 
era ascultat, şi că el în astă calitate ne contenit a lu- 
crat și muncit pentru îmmulţirea scoalelor, îmbunătăţirea 
lor și crearea acelor instituțiuni, care sunt produsul lu- 
minelor științei, 

El a fost ca referendarii sai directore a epitropiei.. 
de la 1820 și pănă la 1849, Sept. 3, când s'a întro- 
dus așezămintul scolar a lui Grigore Chica, cu care 
ocazie desființindu-se epitropia_)) s'a înființat, și minis- 
teriul instrucţiunei unit cu a cultelor, fiind ministru la 
acest oficii pentru prima-dată Nicu Ghica Comănescu, 
iar șef de secție Demitrie Gusti, - 

„ Asachi ca referendar al scoalelor, ave o acţiune fârte 
întinsă, putem zice că El era totul. _ 

EI ave inspecțiunea scoalelor, a esamenilor; EI făcea 
raporturile cătră epitropie pentru înființare de scoale şi. 
numirea de profesori, EL făcea toate proectele de. legi 
şi organisări cătră epitropie, iar aceasta le supunea cu 
anafora lui Vodă spre aprobare. EI făcea programele - 
şi ori-ce dări de samă și statistici asupra învățemîntului. 

In astă calitate Asachi a lucrat necontenit la îmmul- 
țirea scoalelor și progresul învățemîntului. 

Cu anul 1832 întroducându-se regulamentul organic, 
care regula și învățemîntal public la noi, iar în lunie 
1834, întrând Domn Mihai Sturza, cel întăi Domn re- 
Bulamentar: aceste dou împregiurări ajută foarte mult 
pe Gheorghe Asachi, înlățirea și îmbunătățirea învățe- 

  

') “Th, Codrescu, manualul adm. Y. II, p. 203. Iaşi 1856,
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mîntului; —mai întăi că regulamentul organic !) tee. 
gula soarta învățemîntului şi punea la dispoziţia sa și 
oare-care mijloace materiale, și al doilea, Mihai Sturza 

„ca unui dintre boerii instruiți ai terei, ca unul ce făcuse 
parte din epitropia scoalelor și ca unul ce acuma în- 
trase Domn, voia să'și atracă simpatiile țerei, prin cre- 
area de scoale și îmbunătațirea îmvățemîntului. Gheor- 
ghe Asachi dar, profită de aceste împregiurări în favorul 
învățemîntului, și cu conlucrarea și ajutorul epitropiei 
sau mai bine zis, a mitropolitului Veniamin, președin- 
tele eforiei scoalelor, lucrează neadormit la crearea de 
scoale. Așa: la 1832 să înființază scoalele primari la 
Roman, Huși, Botoșani, Galaţi și Focșani; între anii 
1836--42 sâ înființază scoalele primari la Piatra, Vaslui, 
Bacăti, Fălticeni, Tecuci și Tirgul Frumos. | 

La 1834 Noembre 8, Mihai Sturza, inaugurează dom- 
nia Sa cu înființar.a scoalei de fete din lași,—iar la 
1835, Gheorghe Asachi, prin epitropie, supune lui Vodă, 
conform ptescrierilor regulamentului organic, înființarea 
academiei, așa că Mihai Sturza sâncționând proectul, 
în 16 lulie 1835, să serbează cu mare cerimonie inau- 
urarea acedemiei, sub numele de c/4cademia SMihăi.. . 
leană, în cașele unde este și astă-zi liceul național, iar 
la Trei-lerarhi, ai remas numai cursul primar, și cel 
normal;—regulează ca academia să aibă un internat - 
gratuit, unde să se primească pentru creștere și învă- 

„ţetură macar câte 20 copii saraci *).——Cursul era de 8 
ani cu un program cât-se poate de complect, conform 
programelor din Franţa și Germania. 

Complecţându-se academia, treptat, cu toate cursurile 
de studii, la 1837 s'a format şi cel întăiti consiliti academie 
compus ast-fel: aa 
  

1) Vezi regulam. Organic secția IV, pag. 143 laşi 1846. 
3) “Th, Codrescu--Manualul adm, YV. Îl—hrisovul din 1840 p. 301 —Vezi, aserninea Noţions sur la Moldavie par le prince N. Soutzo p. 73—iaşi 1849



Gheorghe Asachi referendariă al epitropiei și repre-. 
sentantele ei în consiliul academic. . | 

“Doctorul Mezabon. președinte, rector al academiei Și 
profesor de legislaţiune. : 

Doctorul Petru M. Câmpeanu profesor de filosofie 
şi censore, a - i 

Maiorul Singutov pro fesor de inginerie şi istorie; 
Gheorghe Seulescu profesor de filologie ȘI istorie, și 

secretar consiliului academic. a i 
Doctorul Stămati profesor de fisica și matematecele 

- înalte. | 
|. Casu—casieriă şi 
Costin Veisa procuror. h 

Din acest institut înalt de câltură ati eșit o mulţime 
de barbaţi capabili şi buni patrioți a ţerei noastre, ca- 

„rii au dat pe 1848 și 1859. | 
Pentru prosperarea artelor și meșteșugurilor, Asachi 

a lucrat la înființarea scoalei de arte din” lași, înaugu- 
rată la 1841, i 
Monastirile și cele pămîntene și cele grecești, chel- 

tueau averile numai pentru mamona; n'aveau nici un 
institut de creştere și cultură națională.— Dacă în oare- 
care monastiri grecești era vr'o scoală, aceasta era gre- 
cească, iar în cele pămîntene nici atâta nu esista, afară 

- de oare-care tipografii, care formau şi un fel de scâlă 
bisericească precum era monastirea Neamţului. 

Asachi în unire cu mitropolitul Veniamin ȘI cu apro- 
barea lui Mihai Sturza Vodă, reușesc a înființa în mo- 
nastirea Neamţului la 1843, o scoală primară şi catihe- 
tică pentru tinerii călagări și frați din monastire, fiind 
profesăr archimandritul Arbore 3), 

Ast-iel prin o muncă neobosită, numai în intervalul 

  

„2 Buletinul oficial al -Moldovei: No. 76 din 1817—Aseminea bulet, in- » Strucțiunei de G. Misail din Ianuar 1866 pag. 210-—74. *) Th. Codrescu—fiarul Zimbru“ No. 22 din 1855.
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de la 18281840, învaţemintu în Moldova cuprindea : - 
1) scoale începătoare în capitală şi în toate reședințele 

„de judeţ; 2) colegiul din lași; 3) seminariul Socola ; 4) 
academia cu trei facultăți : filosofie, legi şi teologie; iară 
pentru“ invățemîntul special esista: scoala de inginerie 

„civilă, scoala de” zugrăvie; scoala pentru fete și scoala 
de arte și meșteşuguri; două internate, unul pentru băeți 
și unul pentru fete; iar ca locale de scoale erai: 1) 
palatul academiei; 2) scoalele din Trei-lerarhi 3) scoala 
de fete; 4) casa scoalei de arte și meşteşuguri; și alte 
locale prin capitaleie de judeţe ?). 

Pentru a lega-ţara cu lumea științifică, Asachi în u-- 
__nire cu DI i. Cihac fundară o societate ştiinţifică, şi 
“pun bazele unui cabinet de științele naturale, așa că în 
carând societatea numera între membrii sei pe învățatul 

„ Humbold, pe prinţul Dimidof și alți. 
Pentra formarea de profesori învaţați și speciali, a 

lucrat să se trimată tineri în străinătate, așa: a tremis 
pe |. Srumati pentru Fizică, pe A. Costinescu pentru 
„matematici, pe Fătul pentru legi și medicină, pe Veline 
pentru filosofie, pe Leon Filipescu pentru agromonie 

pe C. Zamfirescu pentru mineralogie și D. Pop pentru 
frănceză. 

Pentru că scoala să aibă la îndămână toate scrierile, 
„cărţile, publicațiile din ţară şi străinătate, a lucrat și 
instituit o bibliotecă pe lângă Academie ?) 
> Dacă am stârui să arătăm tot cea făcut Asachi 
"pentru scoale, ar trebui să scriem volume. Vom zice 
“numai atâta că toată viața sa a lucrat pentru scoale, 
pentru îmmulţirea. ȘI îmbunătățirea lor. El a pus teme- 
lia scoalelor. noastre, „care nrai adus progresul enorm 

  

1) Hrisovul Domnesc din 1840 Manualul adm. p. 301, Vol II.—laşi 1856, 
2) Espoziţia învăţeturilor publice în Moldova 1855, lași Inst Albinii. Vezi 

aseminea chestia învăţeturei P- 14-—19.—Aseminea noțița biogratică, . 
pag. 14—17, S | ? :
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în care ne ăflăm astă zi. Cu drept cuvînt dar el să nu- 
mește: “Părintele scoalelor “Române. i 

Mi-aduc aminte că între anii 1860—69, in care ani 
am fost scolar, când să face șerbarea scoalelor, în fie- 

„căre an la Trei-lerarhi, în ziua de 30 lanuariă, vinea 
tot-de-a-una la această serbătoare și Bătrînul Asachi—- 
Serbarea să termina tot-de-a-una prin aceste cuvinte: 
„Trăiască cAsachi părintele scoalelor române“ iar bătriz 
nul, pleca de la această frufnoasă serbătoare plângând. 

Vom mai aminti încă respectiv de lucrarile lui Asa- 
- si pentru scoale, că EI la 1843 a presentat un proect 
de organisare a învățemîntului așa de practic și- conă- 
plect, în cât nici până astă-zi nu avem un așa proect, 
şi că, dacă se admitea, astă-zi eram și mai de-parte pe 
calea progresului și culturei—Intrigile politice precum 
și opunerea dascalilor Transilvaneni, temâridu-se să nu se * 
aducă profesori din Germania și Franţa, după cum ce- 
“reâ proectul, ai făcut să nu se admită.——A cest proect, 
în mare parte a servit la facerea aşezemîntului scolar 
din 1851, făcut sub Grigore Ghica V. V. cate așezământ 
a fost lucrătorii pănă la 1865.—Acest proect aseminea. 
a fost presentat Divanului Ad-hoc prin un deputat. 

Miezul, baza și scopul acestui proect era ca, toată 
instrucțiunea, diferitelor ramuri, să se facă! în țară. lată 
câte-va pasaje din espunerea de motive a acelui proect, 

»Nu este cu putință a presupune. că studiile, în tâte : 
»scoalele străine, să fac după tot același sistem; dar și 
„»mai mult se poate cine-va îndoi că educaţia și pre- 
»lungirea petrecerei junilor în străinătate nu le . însu- 
Aă, în acele deosebite țeri, o simpatie. vie, cu înpuţina- 
rea sentimentelor patriotice, și că, la înțurnarea lor. în 
patrie, deși înzestrați cu diplome și titluri a univer= EI 
sităților, îi se văd nevoiți a începe de la captt studiul: 
limbei Române, Lesne este de înțeles că toate aceste 

-
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otive nu favoreaze sentimentele de patriotism, cate 
Sunt puterea și nervul unei „naţii, precum nici propă: 
șirea învăţeturei naţionale. « | 

După ce Asachi, clădește organisarea învățemîntului 
național, pe scara cea mai întinsă și complectă, închee 
că aceste cuvinte: ” - 

„Ast-fel că, chiar familiile avute nu vor fi nevoite a'şi 
mal duce copii lor în străinătate, a se despărţi de fiii 

lor, spre ai trimete în ţeri streine, în o vristă foarte 
fragidă, espuse la pericole numeroase, a lor sănătate, a 
lor religie, a lor sentimente de naționalitate, nu vor 

„mai fi supuse la niște încercări întristătoare, și junimea 
“crescută în: Sinul Patriei, sub ochii guvernului și a. 
părinților, se va forma spre a pute înplini a ei datorii 
și a ocupa cu talent și vrednicie, posturile care țara îi . 
păstrează în viitorii —Atuncea, nu în zadar, Europa 
ni va fi mărturisit atâta simpatie și ni va fi invitat a 

„întra în sinul familiei sale, căci: „Patria non ubi natus, 
sed ubi educatuse !). lată sentimentele, ideile și lucrările 
lui Asachi pentru desvoltarea și cultura națională, pen- 
tru prosperarea și mărireă Poporului Român. 

Să trecem acuma la altă serie de lucrari a. lui - Asa 
„hi, pe lingă ocupaţia sa de referendar al scoalelor. 

„- In curgerea anilor 1829--1831, Asachi, fu onorat ŞI 
însărcinat cu misiunea de secritar, la Bucureşti, în co- 
„misia facerei regulamentului organic, care a redat țerei - 

- guvernul reprezentativ, și la 1832 ă fost trimes la Sant- 
Petersburg 2, cu boerii țărei pentru întărirea regula- ” 
mentului organic. 
.——— 
  

1) Y. Pop. Ibd 179. Vezi şi Chestiă Invăţ. public, pag. 15. *)- V. Gr, Pop—lbidem p. 179. - -„.- Notă: Dăm aci spre memorie numele boerilor. ce au compus cotmitetul "pentru lucrarea regulamentului organic. 
Visternicul Costachi Paşcanu. Vornicul Mihalachi Stnrza, Vornicul Cos --tachi Conachi, Visternictl Iordachi Catargiu şi Aga Gheorghe Asachi. Acest comiteț unit cu cel din Țart-Româneuscă, a lucrat regulamentul la Bucureşti, = A 

/ 9
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„Ta secritâr a comitetului de facere a regulamentului 
organic, dînsul n'a uitat scoalele române, inima și sufletul 

„s€u, așa, între alte regulări și desposiții pentru scoale, face 
ca prin art. 419 al regulamentului, să se recunoasca ca 
averi a scoalelor casele din Trei-lerârhi și moşiile donate 
de Vasile Lupu. -Aseminea tot prin regulamentul ot- 
ganic, a staruit, să se prevadă ca statul să dee o sub-: 
venţie la fondul scoalelos, pentru a se putea susține 
și îmulți scoalele române 

Pe lingă cele-alte lucrăr! și. afaceri, Asachi a ocupat 
de la 1831—1855 încă o funcţiune foarte importantă, 
competentă pentru dinsul și vastele sale cunoștinți; el 

„a ocupat funcția de archivist de stat, unde-tot timpul, 
„cât a ținut acest post, s'a îndelemnicit cu studiul Și 
„culegirea vechilor documente ale țerei ?). 

La .1856, sub cămăcămia lui Teodor Balș, Gheor- 
She Asachi a fost director la ministeriul instrucțiunei 
şi referendarii: sau inspector al scoalelor ?) 

Între anii 1851—1854, Asachi a ocupat. funcția de 
censor al presei, sub Vodă Grigorie Ghica, înlocuind pe 
bătrinul Teodor Codrescu 3), o | IE 

Censura era instituită prin regulămentul organic, Nici 
o carte, nici O poezie, nici o piesă teatrală, nici o ga- 
zetă nu era permis să se tipăreasca, să apară sau să 
se joace pe scenă, pînă mai întăiu nu crece prin cen- 

„sură, stergendu-se pînă și aceia care se păre că aduce 
G lovire, o ridieulisare, o combatere a viilor, a stărei 
sociale, a privilegiilor și favorurilor boerilor sai vre- 

După ce regulamentul s'a modificat şi aprobat de adunarea extra-ordinâră, 
sau trimes la Pe:ersburg o comisiune pentru obținerea confirmărel lui. 

„„ Aceasta comisiune să compunea: din Mihalachi Sturza şi Gheorghe Asa- ehi pentru Moldova: şi A. Vilara pentru Muntenia. M, Drăghici— lbd. pag. 
1831—182, | ! , : 
») Gh: Asachi.—Chestia Invaţ. public. pag. 24—33. 
2) Zimbru 1856 No 154. 

- *) Ofisul Domnesc din 22 Januar 1951 No. 6 Manual adm. V. II p. 189,
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„Unei puteri streine. Ori-ce lucrare “dar, de acest gen, 
numai după ce capăta aprobarea censurei, putea să vadă 
lumina zilei, să apără.— Vai de cine contra-vine censu- 

rei sau nu se supune ei; buzduganul și exilul îi știe de 
știre! Fie-care trebuea să scrie, cu conștiința legată și 
mărginită în legiuirile și pedepsele: censurei. Uşurarea 
și libertatea -depindeau de la capacitatea, intențiunele și 
bunătatea censorului. Censorul trebuia să fie om foarte 
capabil, foarte învaţat și prevezetoriă. Censura a fost: 
foarte aspră sub Vodă Mihaiu Sturza ; blăjină sub Vodă 
Grigorie Ghica, ceea ce produsă avântul literar, ziaris: 
tic şi naţional a lucrărilor din timpul fericitului Vodă 
Grigorie Ghica, și aduse, ea urmare, . mărețul act a lui 
5 şi 24 Ianuarii 1959: Unirea ţerilor Române. 

Starea lucrărilor, respectiv de. scoale, pregătită, de A- 
sachi, se bucură, de o favoare și desvoltare, și mai mare 
sub Grigore Ghica Vodă, vinit după căderea lui Miha! 
Sturza, căci sub domnia bunului și fericitului Grigore 
Ghica, toate instituțiunele și scoalele își ieu un sbor 

- foarte mare, iar scoalele să organisaze după o lege foarte 
întinsă și solidă, cunoscută sub numele de aşezămîntul 
scolar, luerat la 1849—50 de D-nii M. Cogălnieeanu, 
A. T. Laurian, A. Panu și D. Ralet. | 
„Cel mai mare merit âl acestui așezemînt este că baza 
sa era progresistă în toată puterea. cuvîntului. Acest 
așezemint prevedea toate ramurile învățemîntului pub- 
lic, le îndestula și apoi da putinţă, fie-căruia din ele de 
a se perfecționa după trebuință ?, | 

Sub Grigore Ghica, toate iei avântul și sborul cel 
mai mare; activitatea cea mai întinsă să desvoltă în 
toate ramurile vieţei sociale, dar mai întinsă și maiac.. 
tivă este pe terenul culturei, desvoltărei și naţionalitățit 
„Pe lîngă bătrîniă apostoli ca: Asachi, Seulescu, Bo- 

. Ga. Misail—Bult, Iriste. 1866. Febr, pag. 837, : i
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jinca, Stamati, T. Codrescu, Dem. Gusti etc. sosiră, ui 
nii înainte, de domnia lui Ghica, iar alții în timpul 
domniei, tineri, ce'și terminase studiile în străinatate, “ 
plini de ardoare și zel pentru munca în binele și ridi- 
carea culturei și a ţerei: așa D-nii M. Cogălniceanu, 
T. A. Laurian, C. Negri, V. Alesandri, lvan Ghica, V. 
Alexandrescu Urechiă, S. Voinescu, P. Donici. N. Io- 
nescu, |. Ionescu, K. Conachi, K. Nă&gruţi, Dem. Ralet, 

“A. Hurmuzachi etc. toți acesteia și alţii să pun la muncă 
cu vigoare: scoalele progresat, se lățiăui, se îmbunătățiati 
Și S€- înzestrat cu tot ce li trebuiau; teatru înftoria, zia- 
ristica, politica, revistele literare, apăreati și se îmulțţiat, 
aşa: Steaua Dunarei, gazeta Moldovei, Viitorul, Zimbru, 
Romănia literară ect. toate alementai poporul, și pre- - 
gătiau, sub domnia blândă a lui Ghica, evenimentul - 
dorit de secule: Unirea țerilor și emanciparea morală; 
intelectuală și națională a Românilor: însuși Vodă Ghica 
era încurajatorul și conlucrătorul tuturor acestor lucrări ?), 

Am făcut aceasta digresiune numai ca o paraleiă în- 
tre fericitul şi bunul Domn Grigorie Ghica ȘI o... 
Inchiind  capitolui lucrărilor lui Gheorghe Asachi, voiiă 
respunde unei bănuele, făcută de cei ușori la minte și 
crieri sati celor seci cu duhul. i o 

Să atribue lui Asachi un fel de paternitate, de păr- 
tinire și alecţie cătră Vodă Mihai Sturza. 

Mihai Sturza era unul din boerii învațați și erudiţi 
din acel timp. EI întrase ca membru în eforia'scoalelor 
încă de la 1820, funcționând pînă la 1834, cânda în- 
trat Domn, cel întăi Domn după punerea 'regulamen- 
tului organic în lucrare. 

Aci Asachi ca referendar, negreșit că legase o ami- 
ciție și bună-vroîhță cu Mihai Sturza, ca şi-cu mitro- 
politul Veniamin, ca-și cu. cei alți epitropi. 

2) Zimbru No. 106 din 1856, Dare de samă despre domnia lui Grigorie Ghica când a eşit din domnie.
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“După venirea lui Mihai Sturza ca Domn la 1834, A- 
sachi să folosi de prietinia sa cu Mihai Sturza, şi o 

„ întrebuință în îmmulţirea scoalelor, și crearea: institu» 
- ţiunelor ce: ati de scop desvoltarea intelectuală, morală 
„economică a unul popor. Dăcă -observăm statistica, vi- 
„dem vă cele mai multe scoale și ramuri de învățemînt, 
din acele timpuri, s'au înfiinţat între anii 1832—49. 

lată ce zice Dl. Gh. Misail, respectiv de lucrările lui 
Vodă - Sturza, făcute în primii ani ai Domniei Sale, pen- 
tru scoale, la ocazia-când Vodă Sturza, în 27 Mart 1846, 
a hotărit în favoarea scoalelor, procesul susținut de A- 
săchi contra călugărilor greci de la Trei-lerarhi, ce ri- 
pise averile scoalelor donate de Vasile Lupu Vodă: > 

__ „Ari ai necredincioși,—ar fi a greşi dreptății, dacă 
„sub“scrisul n'ar mărturisi că Domnu! Mihai Sturza, a 

-- făcât un act mare şi național, organizând scoalele pe o' 
„+. bază atât de întinsă 9 
Dacă Asachi n'ar fi căutat să se folosască de prietinia” 
sa cu Vodă Sturza, dacă n'ar fi știut să-l menajeză și 
pe El şi împregiurările, nu putea să facă nimica din 
ceea-ce. ai „făcut, căci așa era timpurile: scoalele şi ori-' 
ce progres, trebuiaii să le treacă ca prin urechile acului. 

Deci Asachi, a menajal pe Vodă Sturza, și împregiu- 
rările, ca -să poată plânta, înmulți și consolida scoalele: 
și cultura. | i B 
"EL a lucrat-că cârmaciul înţelept și prevăzetoriti, ca- 

rele aflându-se în oceanul furtunos și plin de valuri, 
în loc de a se bate şi lupta cu valurile, trece vasul 
sei cu înțelepciune și previdere, prin mijlocul lor, și îl 
scoate la liman sănătos și ne sfărmat, Așa a lucrat și 
Asachi în timpul lui Mihai Vodă, îar nu pentru alte 
scopuri și ambiţiuni, căci nu sa bucurat de ranguri ȘI 
ministere sub Mihai Vodă, nici a căpatat evantaje ma: 

   

    
"Gh. Misail:—Bulet, Instr, 1866 lanuar, pag. 2728, |
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teriale, fiind că țara ştie . că "Asachi era sarac și sarac 

a murit. - 

Asachi se apreciază după fapte și jucrări ie iar nu după 

afecţii. Să se esamineze tot ce a iucrat și făcut și a- 

poi, să se judece, 

“Este ușor acelor minți seci, când se ved, în plin pro-" 

gres, când au plăcinta pe mâsă, să vadă pefe și in sore, 

însă trebui să se uite la greutăți, împregiurări şi fapte, | 

și apoi să critice, 

Starea lucrurile -și a impregiurărilor, atuncia erau 

foarte critice şi susceptibile.—"Mi aduc aminte de un 

fapt că “Gheorghe Asachi, publicând în gazeta Moldova, 

“un anunț din »Monitorul oficial“ a Moldovei, a pus 

acest titlul: ,Prme:patele Uniie: Moldova şi “Valahia. 

„Monitorul ofictal“ al principatului iMoldovei.« 

Ei bine, pentru acest titlu, ministrul de esterne Dl. V. 

” Alexandri, a avertisat la moment, pentru acest fapt, pe 

Asachi, pe baza articolului 37 din legea censurei. Și să no- 

tam că era anul 1858, iar nu aniide la 1832—1849 )). 

“Iată dar împregiurări critice și susceptibile, pentru care 

"se cere prudență ȘI prevedere spre a trece. prin „mio 

cul lor. 
Dacă Mihai Sturza, după. puterea ce o ave în țară, 

ar fi ascultat în totul şi în toate pe Asachi, cel puțin 

„asupra învățemîntului, Domnia sa ar fi fost glorioasă, 

Nenorocire însă pentru Mihai Sturza, că cătră finitul 

domniei sale, părăsind sfaturile înțelepte a lui Asachi, 

El face la 1847 un păcat de moarte, sub impulsiunile 

străinilor, prin aceea că strică: cursul superior și esclu- 

de limba română dm scoală, şi așa îș ucide propriul 

seu copil și îș pătează toată Domnia sal. 

Nu văd dar nici un temeiă justificat pe acte și îm- 

pregiurări, în aserțiunele D-lui Gheorghe Sion, zise la. 

1) Gazeta Moldoyei No. 89. -din '1858 Iaşi.
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1856 în ziarul Zimbru, şi anume că: »cAsachi: dacă n'a 

contribuit, cel puțin a consimţit la reforma sai şhrbirea 

învățemîntului făcută de Mihai Sturza la 1841 !). 

Ca proba eea mai evidentă că aceasta nu *ra ade- 

varat, este proectul de organisare al scoalelor și învă- 

țămîntului pe bazele cele mai intinse și progresiste, pro- 

ect lucrat de Asachi ca referendariti al. învățemîntului 

“public și supus adunărei generale la 1843;—acest pro- 

ect a căzut din cauza profesorilor Transilvaneni, în- 

grijindu-se de cămeșa lor, fiind-că proectul previdea, a- 

ducerea de profesori din Franța şi Germania, pentru 

oare-care cursuri superioare și pentru scoala normala 

superioară spre formarea de profesori. 

„Asachi însuși a condemnat acea reformă numind'o 

“fatală şi care a adus lovire in desvăhrea şi propăşirea 

învăţeturei naționale, descreditând'o în opiniunea publică ?).. 

Că na împedicato? Ce, pute face ' Asachi singur în - 

- acele - timpuri şi împregiurări, când el. n'a fost în acea. 

comisiune, și când nu mai avea acuma la epitropia s<6- 

lelor pe mecenatele și ne? vinsul conlucrătoriu Venia- 

min Costachi;—erati alții, duşmani ai scoalei şi des- 

voltărei naţionale!! ! 

“Dacă oare-care foi, ce patronat - reforma lui Mihai 

Sturza, să tipăriau la institutul Aibinei, după cum zice 

DI. Sion; de unde D:sa scoate părtinirea lui Asachi 

pentru retorma lui Mihai Sturza, acest argument, mi- 

se pare foarte ușor şi steril, —Institutul Albina, era ti- 

- pografia, iar nu Asachi și principiile sale, și cred că Dl. 

Sion, ştie ce este'o tipografie, mai ales că D-sa este 

membru și al academiei, pe când nemuritorul Gh. A- 

sachi, care a studiat 16 ani în străinatate, care cunoștea 

7 limbi și a muncit jumatate secol în ogorul desvoltării 

5) Zimbru No 192 din 1856 
2) Ga. Asachi—Chestia invățeturei publice pag. 22—33 lași 1898,



noastre culturistice ȘI naționale, — âtnsul n'a fost mem- 
bru academiei! ....... 

E bine dar se căutăm și să drămăluim toate împre- 
jurările, Zând vorbim despre apostolii desvoltării ngas- 
tre. din acele umpuri. 

, 

V [| . ” 

Smezarite fu Caci îm zomul imdustiici mationale. 

Gheorghe Asachi, n'a fost numai dascal: activitatea, 
sa s'a întins în toate direcţiunele ce aveau de scop des- =. 

_svoltarea Românilor, așa că' Moldova datorerește lui 
” Asachi nu numai organisarea învățemîntului primar, a- 

celui gimnazial, a scoalei de inginerie, a scoalei de pic= 
tură, a teatrului națioaal, dar chiar începutul și esis- 
tența primelor scoale de meserii, din care pină astă-zi 
trăește scoala tehnică, din lași, înființată prin iniţiativa 
sa Ja 1841,'sub numele de scoala de arte și meșteșu- 
guri, în care se înveța șese ramuri de meşteşuguri. 

Asachi, nu numai că a stăruit în înființarea acestor 
instituțiuni, dar chiar le-ai pus în aplicare şi el însuși, 
în cât putem zice, că economia naționălă a, avut în A- 
sachi un apărătorii, că carele să-i dorim și în' viitori, 
contribuind și cu însăși fapta, la nașterea, formarea şi 
desvoltarea industriei naţionale. 

Asachi înființază cu spesele sale o tipo-litografie la - 
1828, mai întăi în „casele de la. Mitropolie; pe urmă 
strămutată în casele: D-lui lorgu. Ghica, unde este as- 
tă-zi scoala de bele-arte, şi de aci strămutată în casele 
sale la 1835. 

a
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„De la 1828! și pînă la 1869, Asachi, “înzestrase tipo- 
grafia şi litografia sa, așa de: bogat că putea să efec- 
tueze toate lucrările priivitoare la tipografie și litogra- 
fie. In acest institut industrial al seii s'aă tipărit toate 
cărțile dintre anii 1828 până la 1840, când apoi a în- 
ceput a se mai înființa și alte tipografii. Tipografia lui 
Aşachi a rentrodus, după atâtea secule, tipărirea cu l- 
tere latine, fiind că tipografia de la Mitropolie ce esista 
atuncea, avea numai litere cirilice. In acest institut al 
sei au eșit cele întăi hărți romănești, tablouri, peisaja 
și feliurite desemne „precum erati: 1coana lumei şi tab- 
lourue domnilor români: toate cărţile, revistele, hărțile, 
tablourile și ziarile eșite, de la 1828 pănă la 1869, sunt 
„proba evidentă a acestui institut, și toate poartă titlu, 
tipografiei sale: Zastitutul cAlbinei. 

Care înse a fost în cele din urmă resplata a acestor. 
sacrificii? Punerea institutului seu în neputinţă, pe la 
1860, de a mai pute continua şi a se susţine, din cauză 
că, oamenii. rei şi: interesați, ii luară publicarea foei 0- 
ficiale, copilul sei, căci el este cel întăi, care a inau- 
gurat la noi presa, și publicarea! bulitinului oficial, și o 
dădură unui ebrei, fără macar o formă de licitaţie, în 
cât al sei mare institut tipo- litografie, s'a osîndit la ne- 

“lucrare. 

Bâtrinul, nu zise nimica, de cât esclamă aceste cu- 
vinte: , 

„Sic annorum labor quinquagintâ -remuneratur.“ 
Astă: zi remășiţile acestei tipografii, sunt închise în ham- 

barele D iui Teodor Codrescu, și niminea nu se -mai 
gândește la ele; aseminea şi cea mai mare parte din 
cărțile și mobilele lui Asachi, sunt închise tot îa ham: 

- barile D-lui Codrescu, fâră să se iee și să se pună la 
muzeti șati la o scoală spre conservare. Câtă decădere 
în simţuhinte și datorie!!! 

s
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Asachi a înființat aseminea prima fabrică de hârtie 
în Romănia, cu care s'a compromis tot rodul muncei: 

- și economiei sale. lată în câte-va cuvinte. istoricul a- 

a
r
e
a
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cestei fabrici: în partea de r&serit și mează-zi a ora- 
șului Piatra, departare ca de trei chilometre ȘI pe ţer- 
mul drept al riului Bistriţa, să ridică un mic „platou, 
lingă poalele munţilor; acest platou este încungiurat, în 
plan mai jos, de-mici grădini, fânaţe și lunci; o poziţie 
încântatoare, numită de Asachi: “Petrodava, și care face 
parte din moșiea statului “Vălenii. unde este și schitul 
de maice, | 

Gheorghe Asachi solicitară la Mihai Sturza ca să-i 
dee din trupul acestei moșii locul citat mai sus pentru 

a înființa o fabrică de hârtie. Mihai Sturza dădură 
lui Asachi acest loc ca proprietate vecinică a sa, și cu 
destinaţie de a înființa pe el fabrica de hârtie. 

Construirea fabricei. cu toate atenansele sale, și a- 
nume: localul propriii pentru fabrică, casele de locu- 
înță pentru Asachi; casele de locuință pentru Îucrători, 
tragerea unui canal din Bistriţa în lungime de 320 me- 
tri, sai făcut în anii 1839 și 1840, sub conducerea D- 
lui Lascar Stavri, elev al academiei Mihailene, pe care 

„Asachi îl însărcinase anume cu aceste lucrări ca unul 
ce cunoștea limba germană. | | 
In primavara anului 1841 să. și începi fabricarea 
hărtiei, sub conducerea maistrutui Mihail Hodocin. _ 

Caţităţile, de hârtie ce se fabricai erati: hârtie ordi- 
“Nară pentru băcănii, și hârtie pentru scris vânătă și 
albă-gri. Dosarele autorităţilor din localitatea noastră din- 
tre anii 1842 și 1856, sunt proba cea mai evidentâ des- 
pre esistența acestei fabrici; Hârtia de scris ave incrus- 
tat numele lui Asachi, sub inițialele; c4. G. 

Trăesc şi astă-zi în orașul Piatra, cetățeni încărun- 
șiți acuma, carii spun că Gheorghe Asachi, după ce a 
construit fabrica și a început fabricarea hârtiei, petrece
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mai în toate verile la fabrică: probă este că multe 

- din scrierile sale poartă data și locul: Petrodava. II 

spun că. de câte-ori Asachi vinia în oraș, se oprea la 
scoala primară. numită Domnească, și spunea băeţilor 

"> să vipă Durnininica la fabrică,—băeţii ducându-se se în- 
toarce fie-care câte cu un conț de hârtie. li spun cum 

Asachi îi îmbrățieșa, îi seruta și îi sfătuia să se si- 

lească la învăţetura unica comoară, care poate să'i facă 

fericiți și buni cetățeni! 
Asachi a trecut pe urmă esploatarea fabricei fiului 

sei Alecu Asachi; acesta a -ţinuto în esploatare pînă 

la 1854, când a trecuto venerabilului defunct Nicolae 
Vicol; care a țifuto pănă la 1858, când defunctul. Vi- 
cpl, ruinat cu desăvârșire din cauza guvernelor vitrige 

și a concurenţei străine, a încetat ori-ce exploatare şi 
fabrica s'a închis. Care a fost deci cauza că această 

fabrică după o esistență de 14 ani, cade în neputinţă 
de a maj pute continua? | 

Vitrigimea . guvernilor, nepăsarea noastră și concu- 
- rența străină, boale de care suferim și astă-zi; boale 
care vor ucide şi de aci înainte ori-ce întreprindere 
naţională, dacă vom sta tot în astă nepăsare! 

Nu toți părinții virtoși și buni patrioţi, au fericirea 
ca. fiii lor să-le calce pe urmă. Această nenorocire a 
avuto și bătrînul Asachi, căci feciorii sei Alecu și De- 
mitrie, mat calcat pe urmele părintelui lor, cu toată 
creșterea și instrucția îngrijită ce li-aii dato. Acestia ai 
risipit, după moartea părintelui lor, mal tot micul avut 

- ŞI suveniriă remas după bătrinul Asachi; așa, moșia 
Petsodava a xenduto mai întăi la niște poloni, acesteia 
“unui ebrei, care o stăpânește și o espluatează astă-zi: 

„iată în ce mâni a ajuns munca lui Asachi, și locul cel 
înzestraze ca un paradis, și unde din când în când își 
repausa bătrinețile sale. Din toată munca lui Asachi, 
din toate înzestrările făcute pe acest loc, mai esistă as- 

.
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tă-zi lrumoasa grădină, de pe platou, înzestrată cu fe- 
liuriți pomi roditori și casele î în care locuia: Asachi, 

Tot ast-fel, și casele din lași a lui Asachi, zidite de 
EI însuşi la 1835 și pe care era săpată macsima sa: 
„lucrul şi al mei repaus,“ sunt trecute în mâni âtreine,- + 
așa, că generaţiile actuale și cele viitoare sunt lipsite de 
mângâerea de a vide și a zice: Cei a locuit cAsachi«, pre- 
cum sunt lipsite de mângâerea șI putinţa de a zice: 

„aci a-locuit Anastasă Panul saci sa făcut alegerea lui 
Cuza; aci a locuit cutare învăţat și patriot al sMoldovei «, 
căci toate aceste case ai trecut și trec succesiv în mânile 
streinilor și cu deosebire a jidanilor, și aceasta din cau- | 
za nepăserii noastre și a “autorităților, . căci nici macar. - - 
acestea nu Sati îngrijit ca casele, în care au trăit asg- 
minea oameni mari ai Moldovei ori s'au făcut cutare acte 
mărețe pentru Români, să nu treacă în mânile străi- 

„nilor, ci să se conserve, destinându-se macar pentru 
scoale. Cât n'ar fi încălzită și inspirată junimea care 
ar învaţa carte în casa în care a trăit Asachi, Panul 
sati s'a ales marele și nemuritorul Alexandru Cuza HI 

Să sperăm că generaţiile ce se ridică vor fi însuflate 
de sentimente mai s&nătoase și mai patriotice și vor 
repera relele făcute de antecesorii ei, 

sri 
VIII, A 

Subticatiile si oerierile ui, Sheorghe Oachi. 

Activitatea cea mare, prodigioasă și sacrificiile enorme 
a lui Asachi, -sunt acele produse în domeniul literar, 
științific și a diverselor. sale scrieri și publicaţii. Aci 
este vast, este prodigios, este sublim. |  
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“Asachi ave de scop și temelie progresul naţional, 
deșteptarea intelectuală și națională a Românilor, iar ca 
mijloace pentru ajungerea acestui scop erai: scoalele 
naţionale, teatrele, societăţile științifice și filarmonice, 
presa și toate acele instituţiuni care luminează spiritul, 
cultivă inima și desvoltă sentimentele: toate acestea Je 
ati pus în lucrare prin activitatea și Știința sa, în curs 
mai bine, de jumatate de secol, 

Providența însăși îl pregătise pentru aceasta muncă 
„Vastă și grea. Barbat inteligent; capabil, activ, înzes- 
trat cu studii literare, științifice și archiologice; plus 

"cunoștința a șepte limbi, pe lîngă limba patriei, căci 
„cunoștea cu perfecțiune limbele; Polonă, Rusă, Latina, 
Germană, /faliană, Franceză și Engleză: era deci în- 
zestrat cu toate cunoștințile, talentele și armele necesare 
unei misiuni atât de mari și sânte: Apostol Șr regene- 
ratoriui al limbei și naţionalităţi poporului Român, și 

„în adevăr că le-ati întrebuințat cu folos, 

Ziarul | 
ALBENA ROMANA 

„La 1829, pe când niminea nu știa ce se petrece în 
„țară și afară de ţară, din cauza lipsei de presă ; pe când 
nu se ştia nici să cunoștea în țară, acest puternic mij- 
loc de eprimare a opiniunei publice, a acestei formi- 
dabile puteri, numită opiniunea publică a unei ţeri, Gh. 
Asachi, pune temelia și începutul! celui întăiu ziar ro-. 

“mân în țara noastră: Albina Română la 1 Iunie 1829. 
lată ce zice Dl. Mihail Cogălniceanu asupra acestei 

importante lucrări,



m 7% —    „Să făcuse câte-va încercări; afară din țară, de a în- 
(ființa un ziar Român, așa: Racocea la Lemberg 1817; 
Karcalechi în Buda: la 1822 și C. Roseti la 1828 în 
Sacsonia, însă toate încercările şi ostinelele lor remase 
fără resultat, 

» Numai singuri doi barbaţi nu perdură curajul: [..E- 
iiadi în Muntenia, care înființă și susţină Curierul 'Ro- 
mânesc la Î Aprilie 1829 şi Gheorghe Asachi în Mol: 
dova, înființă: c4/bina Română, la 1 iunie 1829, care 

“a continuat timp de 33 ani, şi când! Atuncea când era 
impusă censura!. Aceste ziare adaugă DI. Cogălniceanu, 
în acele vremi, fură o adevararb revoluție între Ro- 
mâni. Ele deschise o lume nouă, punându'i în contact 
cu cele»alte- popoară mai civilisate, arătându-le faptele. 
propășirile și mai ales driturile. | 

Amvon mai înalt de cât toate anvoanele, auzitorul 
lor era pretutindine și glasurile lor străbăteat în pala- 
turile bogaţilor, în căsuțele răzeșilor Și : posesorașilor. 
Politică, pre cât le era ertat; ștințe; arte, literatură, mo- 
rală etc. ele au tratat; clase întregi fură prin ele deş- 
teprate; luminate și chemate la viața publică. Așa, că . 
Albina şi Curierul, au respîndit în starea de mijloc, 
mai ales, mai multe idei, mai multe credinţi nobile, 
mai multă învăţetură de cât însăşi scoalele« .... | 

Albina dar și Curierul ai deschis drumul inteligenței! 
Pentru susţinerea acestei foi și a tuturor publicațiu- 

nelor, Asachi ș'a înființat tipografia sa proprie. Albina 
» românească a continuat 33 de ani sub numele de Albina: 
Română, Romănia, Patria, gazeta de Moldova şi în 
cele din urmă Patria 1858—60. 

Pe tingă acest Ziar, Asachi a mai redactat următoa- 
rele foi: Icoana lumei în' anii 1840, 41; 64 și 65. Spi- 
cuitorul de la 1851—42. Arhiva Albinei Romăniei de 

1) Romănia Literară din 1855 laşi No. 4, pag. 52 şi 53.—Vezi asemi= - 
nea Dacia Literară de M; Copălniceanu din 1840 Iaşi, | 

.
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„la 1844—48. Și o foae rurala sati economică numită 
Oziris ?. îi 

- Când cineva privește munca colosală ce trebui să-şi 
"A dat Gheorghe “Asachi în redactarea Și scrierea atâtor 

foi, în acele timpuri unde era lipsă și de inteligenţe și 
de mijloace și când vede că astă-zi sunt orașe unde nu se 
lucrează nici o carte, nici o foae periodică, 'și poate 

| închipui ori-cine munca și sacrificiile lui Gheorghe A- 
sachi.— Așa' în cât adesea: mă întreb care este progre- 
sul generaţiunilor noastre, sub raportul muncei, sacri- 
ficiului și devotamentul pentru binele. Patriei? | 

Spre a vide fie-cine sentimentele de care era: inspi- 
rat Asachi, în toate -actele sale, dăm aci, spre edificarea 
generațiunilor actuale; moto c4/binei Române și o frasă 
din prefața de la Albina Română, precum și o poezie a- 
nacreotică despre Trântor şi Albină. 

Moto la ziarul CAlbina 'Română : 

- „Este albinei dor şi lege | 
Din flori miere a culege“ *, a 

S 

Dăm aci o frasă, din înainte cuvîntare, făcută la ce] 
întăi numer a Albinei, din L-ii Iunie 1829: 

„Albina Romănească astă-zi vede întăi lumina zilei, 
»ȘI tinerile sale aripi le cearcă, în ostenitoarea: sa călă- 
ptorie; mii și mii de flori cu felurite văpsele și miresme 
»inpodobesc câmpul pre carile, ea va se sboare, însă 
numai acele flori "i vor fi plăcute care aduc mană Şi 
»vindecare, de însăşi blânda ei fire povăţuită, se va feri 
„de cele.ce sunt amagitoare frumuseței, cari ascund 
»farmec şi venin în sinul lor.& 
5 VI Pop. Ibidem prg. 182—Vezi asemisea Dacia literară din 1859 e- diţia II p. 79. 

1) Vezi frontespiciul la Albina Română de la 1 lunie 1829 anul întăş
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lată și alegoria făcută la finea. acestei înainte precu=. Vântări în No 1 al Albinei, alegorie între CAlbină şi Trântor: i | | 
» Trântorule Spune, spune mică albină 

In cotro mergi acum trează ? 
Când a soarelui lumină, 

. „Pe cest câmp -nu scânteează? 
Titiana 

Incă tremură. pe foaie 
In munţi roua şi pe ripe, 

Nu te temi să ţi se moaie, 
Delicatile aripe ? 

Incă florile. 'n miite, | 
Stând în umbră tupilate, 

Ţin închise și'n vălite, 
Bobocelile plecate, 

„De ce sbori ca o segeată, 
Care aerul despică, 

De unde vii tu mânecată, 
Şi'n cotro albină mică? 

Lină viaţa mea şi bună, o 
. Fără multă osteneală, 

Cele care alții adună, 
Prânzu'mi dai chevirnisală, | 

  

Așa trântorii urmară, 
Am trăit așa tot bine | Cu cara la altul ceară - R 
Suge miere ca și mine, 
— 

CAlbina. Dice altina'n repegivne, 
- Lucru toate vinge *n lume, 

Je voești, sburând o spune, - 
A mea sistemă și nume. 
—
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Ei” s'albină romănească, 
Al mei dorul "i șa mea lege: 

Pre câmpia pămîntească, 
Din fiori miere a culege. 

  

pi Ale mele surioare, 
E Când abia se luminase, ” 

Dulce pârgă de pe floare 
O căra de mult a case. 

S — 

Eu de farmec amorţită, 
Zăcui timpu multe— aice 

„Şi abia me simt trezită, 
- a acest minunt ferice! 

  

Aleu? lucru mult m'așteaptă, - 
Multe câmpuri voii petrece, 

Unde soarta te îndreaptă 
Mergi şi tu, că timpul trece, 

  

Și mă lasă în a mea cale, 
S'adun ceară, dulce miere. 

„Că de-a mele și de a-tale, 
Zile, samă ne vor cere, 

| În 

IX, 
Sumele. istorice, batade, poezii, fofbule, 

Imaginaţiunea și creațiunea lui Asachi, în aceste ge- 
nuri de scrieri, sunt prodegioase, sunt vaste; este tot _ „ceea ce o imaginaţiune vie, o erudițiune Și cultură pro: ,. fundă, un spirit cugetător Și creator, o inimă nobilă și plină de sentimente patriotice, pot să producă, 

-6 

4
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În nuvelele istorice, în balade, n'au rămas fapte mă- 

rețe, isbinzi victorioase, tradițiuni naţionale, din trecu- 
-tul glorios, pe care să nu le descrie cu tot focul ini- 
mei și puterea judecăţei și a imaginațiunei, “şi să nu 
le cânte în versuri homerice și în melodii apoloniene. 
Nu este, zic, nici o întimplare mai însemnată din is- 
toria patriei, care să n'o fi cercetat, scris şi publicat; 
„așa vom cita : Elena “Dragoş sah fiica lui Stefan cel 
dWare, <Ana şi Turnu lui  Butu; Cetatea Neamţului ; 

ziua din urmă a municipiului Iaşenilor (lassiorum) nu- 
velă istorică de o importanță ne-prețuită; Zvidrigelu, 

nuvelă din istoria Poloniei, fuga lui Petru Rareşii prin 

munţii din judeţul nostru; Jabela și Petru Rareșii, e- 

pizod din istoria patriei; Romidava, nuvelă şi tradiţie 

istorică despre venirea lui Bogdan Dragoși și restator- - 

nicirea principatului Moldavei la 1359; c4lexandru cel 
Bun şi trecirea imperatorului “Paleologul prin Mol- 

dova la 1425; lupta moldovenilor cu călării germani, 
în Borusia pe la anul 1422; cuvîntul cel din urmă a 

lui Stejan cel Mare, cătră fiul seu la 1503. 1n fine o 
„mulțime de întîmplări din viața și faptele poporului 
român: toate însoţite de tablouri respective; cu un cu- 
vînt Asachi era mai mult de cât pasionat în acest gen 
de scrieri, pentrua desmormînta și re'nvie gloriile stră- 
bunilor nostri, acoperite de răutatea vremei și de ne- 
gura neștiinței, că să le transmită nouă și posterităței 

ca tezaure nepreţuite. 

„Asachi ave ca moto pentru acest gen de scrieri mac- 
sima din Ovid: 

„Et pius est patria Jacta referre opus.« 

(Cuvtos lucru este a aminti faptele Patriei.) 
„Ovid (Tristium) 

Ca esemplu vom aduce aci căte-vâ pasaje din scrie- 
rea: Dochia și Traian. |



Di. Mihail Cogălniceanu, criticând acest gen de scriere 
a lui Asăchi, zice: „Dochia şi Traian este una din ca- 

purile de operă a lui Asachi, cea mai importantă; în 

ea găsim cea mai erudită literatură, cel mai mare ta- 

lent în zugrăvirea “însușirilor și frumusețelor munților 

nostri; cea mai adevărată poezie; simplă, firească și pli- 

nă numai de podoabe naționale; în fine, totul este mă- 

reț în descrierea acestui epizod: totul este bun, frumos 

subiectul, ideile și stilul.» 

lată cum începe Asachi descrierea baladei Dochia şi 
Traian. 

Intre aripele arzetoare crește umbros șinalt fenic, 
Vermile'și urzeşte o lume nu ma'n sinul unui spic, 
Vulturului place sborul pe a furtuniior aripe; 

Bucură-se fiară crudă în adincul unei ripe, 
Aşa firea înțeleaptă prin un farmec minunat, 
Pre zidire cu simpatie cătră un lucru ai legat. 
Pentru omul este.patria a Eleziei cîmpie 

Unde toate'i se arată şi'i resună "n armonie. 

= 
. . . . . . . a 

După aceste, Asachi, începând descrierea munţilor Car- 
pați, zice „Acestor munți sunt Românii datori pentru a 

“ lor păstrare, de la epoca căderei imperiei Apusene, căci 
au fost un timp plin de nenorociri, în care numai un 

car sati un “cal” repede putea feri pe lucrătorul șesului. 
de armele sau'fearele barbarilor 

- 

gi . . e a . . . . 9 . - * . . . s 

Dupe ce Asachi finește descrierea munților Carpaţi 
şi cu deosebire muntele Pionul sau Ciahlăul, apoi dă 
balada privitoare la Dochia şi Traian.



„ Bal 
po 

Între piatra detuidată | 
Și-al sahastrului picior, . 
Vezi o siincă ce-a fost fată 
De un mare Domnitor. 
Acolo de rea furtună 
E laeaşul cel cumplit, 
Unde Vulturul resună 
Al săi cântece amorţit, - 
Acea Doamnă e Dochie 
Zece oi 's a ei popor! 
Ea domnează'n vizunie 
Peste turme și păstor. 

Ă IL. 

La frumusețe şi la minte 
Nici o fată'i sămăna, 
Vrednieă de-a ei părinte, 

" De Decebal, ea era. 
Dar când Dacia a impilat'o 
Fiiul Romei eel mărit, 
Pre cel care-ar fi scapat'o 
De-a iubi ai juruit, 
Traian vede astă zină 
De şi e biruitor, | 
Frumuseţei ei sr/nchină 
Se sub-jugă de amor! 

IN. 

Împaratu'n zadar ceată . 
Pe Dochia îmblânzi, 
Vă&zena' patria fereeată 
Ea se 'ndeamnă a fugi 
Prîn a codrilor poetică 

    
  

-- 

ada. 

Ea ascunde al ei traii, 
Acea doamnă tinerică 
Turma paşte peste plaiii, 
A ei haină aurită 
O preface în șuiag; 
Tronu'i iarba îuverzită 
Schiptru'i este un toiag, 

IV. 

Traian vine'n astă țară, . 
Şi de-a birui deprins, 
Spre Dochia cea fugară 
Acu mâna ai întius. 
Atunci ea, cu graiii ferbinte, 
Zumolesis, o zei! striga, 
Te jur pe al mei părinte 
Astă-zi, rog, nu..mă lasa? 
Când întinde asa mână 
Ca s'o atringă'n braţ Tiaian, 
De alei Zeă scutita zină 
Se preface'n bolovan. 

V. 

El petroasa ei icoană 
Nu'ncetează a iubi, 
Pe ea-pune-a sa coroană, 
Nici se poate despărţi. 
Acea peatră chiar vioae 
De-aburi copere a ei sin, 
Din a ei plâns naște ploae, 
TPunet din al ei suspin! 
O Ursită o privighiază 
Şi Dochia dese ori, 
Peste nouri luminează 
Ca o stea pentru păstori. 

“Unul din genurile de scrieri a lui Asachi-a fost și 
„ genul -poetic, cătră care ave un dor și o tragire din 
copilărie, precum însuși o declară aceasta în epilbgul 
din fruntea poeziilor sale; el a înbrăcat multe fapte



"şi întîmplări în pana poetică; aseminea un alt gen de 
scriere al:seii este și fabulele, 'prin care, ca şi un alt 
Esop, conform timpului și împregiurărilor, în care a trăit, 
biciuia moravurile stricate. t- 

Ca esemplu, dăm aci câte-va poezii și fabule, 

Timpul fuese. 

Timpul fuge cu iuţală, 
-Ear peirea noastră vine, 
Să nu perdem vr'o clipală, 

„Zile să trăim senine. 

Am vezut căn primavară | 
Limineaţa naște-o floare 

__Dă miroase pînă?'n seară 
„Şi apoi cu ziua moare: - 

Timpul fuge .... 

Auzit'am mari cuvinte 
Din filosofică gură; 
[osă nu ţin alta minte 
"De cât asta'nvățetură: 

Timpul fuge 

Un neam merg», altul vine, 
Cu cel mare cel mic pere,   

Noroc trainic numai ţine, 
Dar nici vecinică durere: 

Timpul fuge. ... 

De ce-avem, înțelepcinne 
Intro viață-atât de mică? 
Când ea alta nu ni spune, 
Fâră că, nu știm nimică: 

Timpul fuge. ... 

De vrei ochii ca să vază 
Pe ornie timpul îndată - 
Acul ce în jur roteaza 
In loc de minute arată 

Timpul fuge cu iuţală 
Ear peirea noastră vine 
Să nu pierdem vro clipală 
Zile să trăim Şenine!!! 

Reproducem și dou& din fabulele sale, foarte muscă- 
toare, la adresa celor fanfaroni şi lingușitori : 

Doua spice 

Cu 'nalţată mîniră frunte 
Un deşert spie defaima - 
Pe-un spic plin de grăunte 

- Ce în jos se atârnă 
Zice deci Pa lui vecin: 
„De rîs. Jucrii'i curios 
„Ca ţii capul aşa jos! 

: Ins'atunce spicul plin 
-. Ati respuns Vaceastă ceartă 

»Nu doresc a mă schihba, 
„A mea frunte a'și rădica 
„Când de tot ar fi deşantă, 

Ursul, Paserea, Șerpela și 
Niomița. 

Un selbatic urs de munte 
Cu ochi mici şi lată frunte 
Vrind săși facă carieră 
In a curţei naltă sferă,
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ă Ş | 
Uide irăia vite-o mie -Paserea jaii spus „cântând“ 
Sub a leului Domnie, __| Șerpele'i da un-alt plan: 
De vecini ai întrebat . ; Vrând a fi bun curtezan, 
Cum să între la împarat? „Mergi pe pîntice vecine 
„Mergi, momiţ'aii zis, sărind £ | „Târîndu-te ca mine. 

Arte, teatru-- Calenâare. 

Asachi pe lîngă că era versat în literatură, științi, 
“pe lingă că era poliglot, era special și în științele ma- 
tematice, în inginerie, architectură și pictură 

EI este, care a dat naștere și început, la noi, scoa- 
lei de. bele-arte şi pictură. Cele mai frumoase fapte Și 
tradițiuni, din viața poporului Român, le-ai representat 

ȘI zugrăvit în tablouri foarte frumoase. El a lucrat co- 
lecțiunea -de tablouri a Domnitorilor nostrii și 0 mul- 
ţime de alte monumente și peisaje locale și străine. Așa, 
vom aminti tabloul, care înfățioșază pe Alecsandru cel 
Bun, Domnul Moldovei, primind corona din mâna am- | 
basadorilor” lui loan _Paleologul la 1425; Tabioal, ce re- 
presintă pe zina Dochia şi Traian cu perspectiva Pio- 
nului; lupta. eroică a Moldovenilor la 1422 cu călarii 
germani; Bătălia de la Baia; Invingerea lui Ălbert şi 
Dumbrava Roşe la 1497, Tabloul, ce represinta înmor- 
miîntarea soldaţilor morţi la Valea-Albă -1496;— Ovid. 
în_mijlocul Decilor; tabloul cronologie al Domnilor. 
In fine o mulțime de aceste tablouri istorice și naţio- 
nale, care de care mai importante. 

Tot Asachi, este care a format, cel întăi în țară, harta 
țerei și acelor alte continente, formând: primul atlas în 
hmbă țerii: toate aceste tablouri, peisaje: şi hărți le-au 
dat la lumină încă de pe la 1833—40. | 

Respectiv de teatru, Asachi, este care cel întăi la 817, 
a pus începutul și fundamentul teatrului romănesc; El 
cel întai a îmbracat această muză în vesminte şi sim- 
ţimite romănești, producând o mulțime de piese: co- .
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medii, drame și vodivele de o frumuseţă sublimă, rî- 
dicând prin acestea teatru la adevaratul scop și înălţi- 
me de scoală practică, de biciuire a viciului, de laudă | 

“a virtuţii, și de deșteptarea frumoaselor sentimente. 

Așa: Păstorița Cărpaţilor, cea întăi piesă română 

jucată pe primul teatru romănesc la 1817; Pochița, me- 
lodramă originală, Țiganii,  edilă cu cântice, Balo în 

cdMaschera, operă în 3 acte și altele. | 
„Vom aminti că Asachi era pasionat pentru teatru şi 
muzică ; casa lui era o adevarată societate filarmonică 
și scoala de muzică ;— Soţia sa, fiica șefului orhestrei im- 
periale din Viena, era o vestită cântătoare și pianistă; 
toți copii lui Asachi știeau și iubiai muzica. 

Asachi este aseminea, cel întăi care a. făcut și e- 

ditat în limba română calendare și observaţiuni mete- 
orologice. El șingur a fost în acele timpuri, dintre Ro- 
mâni, barbatul înzestrat cu cea mai întinsă cunoștință 

în științile matematice şi astronomice. Colecţiunea ealen- 

darilor sale, începute la 1840 a continuat pină la 1867, 
cuprindând pe lîngă datele calendaristice, o mulțime de 
scrieri, învăţeturi, nuvele, poezii, fabule, tablouri, foarte. 
instructive și amuzante. Nici unul dintre calendarele, 
ce au început a eși, în urma drumului deschis de A- 

'sachi, nu cuprindeati scrieri mai importante ca a lui 

Asachi. Calendarele. lui Asachi, zice DI Cogălniceanu, 

ocupă cel întăi loc în literatura Almanahurilor, dân- 

du-ne deosebite articole din, merit literar foarte mare 5, 

Tot Asachi este care a lucrat pentru prima dată în 
limba noastră. manuale de- matematici ?) încă de pe la 
1813, și care s'au tipărit la 1836, 37 și 38. 
Iată în fine parte din catalogul voluminos a scrierilor 

lui Gh. Asachi: 
) Romania Literară din 1855 No. 2, pag. 36, . 
*)  Amifilochie Epişcopul Hotinului încă a publicat Ia 17910 filadă, în care 

prin semne de niăle a înfățișat câto-va figuri geometrice, însă foarte im- 
pertecte-—Notiţă bibiografică— Ibidem p. &.
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1) Albina română, mai în urmă »România.« jurnal 
(1829—1849),—2). „Istoria Rusiei“ 2 părți (1832;)-—3) 
„Harpa română« (1832);—4) -, Matematica « » (Aritme- 
tica“, 1835; „Algebra,“ 1837 Și. „Geometria,“ 1838;)— 
5) „Lapeirus«, dramă cu cîntice 1837 ;—6) -„Norma,“ 
operetă lirică, prelucrată (1838);—7) Emisferul „pămîn- 

„_tului și sistema soarelui“ (1838);—,„Fiul perdut,* dramă 
(1839)——9) „Petagogul,* comed, (1839);—10) „Icoana 
lumei“ (1840—1841);--11) „Spicuitorul,“ jurnal (1841 — 

1842);—12) „Lecsicon de conversaţie« (1842); 13) „Tab- 
„loul sinoptic al Istoriei Moldovei,“ (1842;)— 14) „Arhiva 

Albinei României, jurnal (1844 — 1846); 15) „Gazeta de 
Moldova« (1850—1858)—16) „Culegire de Poezii“ (1836 
şi 1854); 17) „Țiganii“, idilă cu cântice (1856) ;— 18) „Pa- 
înia“, jurnal (1858—1860),—19) „Fabule» (1862),—20) 
„Elena Dragoș,« dramă originală (1863);—21) „Petru . 
Rareș, « dramă: originală (1863);—22) »Turnu lui Butue, 

-“ dramă originală (1863);—-23) » Voichiţă“ melodramă o- 
riginală (1863); —24) „Poezii“ (1863);—25) »Balo în Mas- 
chera«, operă în 3 acte (1864); --26) „Nuvele istorice 
ale Romăniei“ (1867);—27) calendare pe fie care an (de 
la 1840—1867) pline de scrieri instructive. Pa 

Tot stăruințelor și zelului lui Asachi, se datoreşte a- 
ducerea la lumină, a prețioasei scrieri: „Cronica Româ- - 
mlor de Sincai—și iată cum: 

Sincai începură la 1808, publicarea cronicei sale în 
Transilvania. Austria vegând că prin publicarea unui 
op așa de important să descopăr drepturile Românilor 
de sub corona sa, opri tipărirea. Censorul, în virtutea 
decisiunei căria se oprise tipărirea, scrise pe marginea 
manuscriptului: » Opus igne auctor pahbulo dignus est.* 
Așa că din aceste motive politice scrierea lui Sincai nu 
s'a. putut tipări în Transilvania din causa intrigilor Un- 
gurilor.— O copie a scrierilor lui Siiicai, aprobată. de
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“EI, încăpusă în mânile archimandritului Vida, fost pro- . 
fesor la Socola.—Vida începuse tipărirea în tipografia 
Mitropoliei de lași, în un mod necorect și fără ao fini, * 
așa că lucrarea remasă neterminată mai mulți ani... 

Asachi apreciând marele merit a acestei scrieri şi do- 
rind a ei pubiicare, în folosul istoriei Românilor şi a lite- 

___ raturei, a înduplicat pe Prinţul Grigorie Ghica de a cum- 
A “para manuscriptul de la archimandritul Vida, care după 

- o multă stăruință a lui Asachi, sa supus a ceda scrip- 
tul pentru un preț de 200 galbeni, iar cronica-s'a tpă- 
rit cu cheltueala statului la 1853 şi sub direcțiunea D- 
lui Constantin Negruţi 5, - 

Asachi a contribuit foarte mult prin scrierile, lucrările 
| stăruințele și' relațiunele sale, la respindifea în Europa, 
a conoștiinților despre Români. Având fericirea de a a- 

ve ginere pe Edgar Quinet unul din cei mai mari scri- 
itori, publicist şi democrați ai Franţiei, Asachi a lucrat 
prin ginerile sei foarte mult pentru drepturile Româ- 
nilor, Însuși Quinet a devenit un mare filo-român prin 
scrierile sale pentru Români şi prin apărarea drepturi- 

„“lor lor; pentru care Românii ca semn de recunoștință 
„i-a dat dreptul de cetățan român, 
— Pe lîngă acestea, Asachi, voind a da străinilor o idee 
„1 despre istoria ţerei, a trâdus și publicat în limba fran- 

- ceză, nuvelele istorice ale Românilor, o culegere a po: 
ezielor sale, compuse după regulele prosadiei, adoptate 

„la caracterul limbei; mai multe alte fragmente din scri- 
erile sale le-au tradus în limba franceză, germană, en- 
gleză, polono: toate aceste au făcut străinătăţii. cunos- 
cută erudițiunea sa; şi de aceia Asachi și biografia sa 

“Sunt trecute în dicţionarul barbaţilor erudiţi ȘI savanți 
„din 1858 publicat la Paris 2). 
3) Gh. Asachi-—Calendarul pe 1861 anul al XX, institutui Albinci pag. 

13 şi 14. , 
1)  Notiţa biografică a lui Gh. Asachi—laşi 1863 Institutul Albinei, 

4 
] 

|
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Ă, 
Conclusiune. 

Din cele espuse pînă aci asupra vieţei, lucrărilor şi scrie- 
rilor lui Gh. Asachi, ori-cine remâne convins prin realitatea 

s . 4 . .. - u laptelor că, Gh. Asachi a fost unul dintre marti apostoli, 
inițiator, creator și lucrător la opera desvoltărei in- 
telectuale, morale. și naţionale a poporului Român. Pe 
Jîngă întinsele sale cunoștinți, pe lingă că era înzestrat. 

„cu toate ştiinţele și însușirile necesare unui apostolat 
atât de mare și important, apoi toată activitatea sa, 
să caracterisază priu o ntobosită stărunţă, lucrare Ș 

“Sacrificiu în crearea, Susținerea şi lățirea tuturor acelor 
“înstituțiuni și lucrări 'ce nasc desvoltarea, progresul, Ci= 
vilisația și mărirea unui popor. 

In ediția a doua a acestei scrieri, procurânda-mi îs- 
„Voarăle ce mi-ai lipsit, voii face. și o critică mai în- 
tinsă și desvoltată, asupra diverselor scrieri și publica- 
ţii a lui Gh. Asachi.— Pentru acuma zic numai atâta că. 

„toate scrierile, lucrările şi publicaţiile lui Asachi sunt 
pline de erudițiune și de învățeminte foarte instructive 
patriotice și morale. 

Dacă in. unele din scrierile sale, stilul şi cuvintele cu 
care sunt îmbracate unele idei, nu sunt la nivel cu pro- 
gresul de astă-zi în limba română, trebue să conside- 
răm timpul în care a scris şi starea de cultură în care 
se afla limba română. Asachi, ca-și alţi contempurani 
al sei, trebuea nu numai să caute, să creeze cuvinte, dar 
chiar să formează gramatica lhmbei române; plus că 

„el însuși își făcuse tot studiul în limbi străine, cu deo- 
sebire în lîmba germană, polonă, latină și italiană, așa 
că putem zice că Asachi la începutul apostolatului seu, 
scriind, nu numai forma şi năștea limba română cultă, 
dar o și învăţa, condus de limba poporului român, 
povăţuit de limba: latină, mama limbei noastre, și de 

7
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limbele franceză și italiană, surorile limbei noastre.—Ne- 

muritorul loan Eliadi, însuși zice, în criticele sale, a- 

- supra „limbei române, publicate la 1864, că îi este 'ru- 
şine, când vede,cum scriea şi se esprima la 1820. 

Din lungul acestei espuneri deci, ați vezut, iubiţi co- 

legi, viaţa, lucrările şi scrierile lui Gh. Asachi. Ela mun- 
cit - mai bine de jumatate sec6l pentru deștepiarea și 
renașterea intelectuală și naţională a Românilor. El 

este primul între apostolii culturei noastre, care a pus 

în mișcare toate mijloacele, pentru ajungerea acestui 

scop. A muncit și lucrat dela 1813 pînă la 1869, când, 
corpul sei conform legilor naturei s'a reîntors în pă- 

'mîntul din care era făcut, iar spiritul sei, lucrările sale, 

suvenirul sei, aă remas și vor remâne perpetue în 
mijlocul generaţiilor ce se vor succeda: Ele -compun | 

fiinţa nemurirei lui Gh. Asachi. Viaţa sa plină de pa- 

„triotism, viața sa plină de -devotament, spiritul seu, va 
plana tot-de-a-una deasupra noastră, ca lecţiune și esem- 

-plu pentrn întreagă Românie, lecţiune eternă, bine-fă- 
eătoare și patriotică !);—iar epitaful autograf, scris de 
el însuși, cu câte-va zile înaintea morţti sale, și pe care 
călatorul îl cetește pe crucea mormîntului set de la 
sfinții 40 de mucenici din Iași, arată toată substanţa și 
esența cugetărilor, dorințelor şi lucrărilor lui Gh. Asachi: 

„Epitaful mei“ 

„Ace zace corpul acelui carele în viață purta mumele 
“ de Gh. Asachi; | 

Bar după ... mă, recădind în pulbere, sufletul cel învia, 

se întoarsă în sinul Celuia ce Pa fost dal și căruia tot 

de quna se închina prin păzirea virtute.“ 
_Stărșesc aci D-lor cu memoriul mei asupra lui Asa- 

Chi. E], negreșit, este prea mare în raport cu timpul și 
ocazia serbătorei aniverșare a societăţii noastre, așa în 

1) Dr, Istrati—Dișcurs funebru la moartea lui Asachi p, 24 din 1869 Yași.
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cât materia a trebuit să se trateză în un mod mai scurt 
și sumariuă de cât trebue în raport cu importanța și 
bogăția subiectului. 

| 
Insă ori-cât de scurt -am. tratat această însemnată 

materie, pentru noi şi istoria literaturei noastre, totuși, 
faptele enumerate, vor fi îndestulătoare a ve face- să 
simțiţi înși-ve lauda ce se cuvine actelor măreţe și ne- 
„muritoare a unui aseminea apostol și că aceste fapte 
ve arată că Asachi este unul dintre barbaţii legendari, 

“dintre barbaţii anume destinați de providență pentru 
un .popor, 

Finind cuvîntarea mea asupra vieţei, lucrărilor și - 
scrierilor lui Asachi, voiu face oare-care apreciări asu- 
pra omului, asupra lui Asachi, în EI însuși. 

Gh. Asachi era un spirit înalt ȘI prevezetori, activ 
ȘI tenace în toate actele sale, stăruitoriii în toate lucrarile 
şi împrejurările; era prudent și prevezetoriă, conducând 
ca un ghibacii pilot corabia culturei și desvoltării na- 
ionale, scăpând'o de toate stincele şi furtunele. Ca ca- 
Tacterii era -omenos, morăl, religios, compătimitorită, fi- 
lantropic, nobil şi blând; sătos de dreptate și plin de 
sacrificiu și de bine-faceri, ăşa că, muriind, a murit tot - 
atât de -sarac ca și când s'a născut, întrebuințind tot 
avutul seii și a muncei sale de peste 50 ant numar în 
prosperarea instituțiunelor de cultură și desvoltarea a 
poporului Român. | | “ | 

Ca erudițiune, capacitate, inteligență, Asachi, este una 
din 'acele figuri energice, sagace și generoase, a căruia 
tip anticitatea să pare că la lăsat ca danie .Romăniei 
spre a o renaşte. <. ă 

Erudiția sa capatată prin un studii clasic și ştinţi- 
fic. îndelungat; înălțimea ideilor sale, iubirea sa fară 
limită penru progres și naţionalitate ; credința sa nes- 

„„trămutată în virtutea și viitorul poporului” Român ; scri- ..
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ă erile sale fermăcătoare, armonioase, limpezi și pline de 
sentimente, romănești; poeziile sale pline. de sublim și 

„-  maistate sedind în suftete simțţiri nobile: acestea şi al- 
„tele erau însușirele și calităţile lui Gh. Asachi. - 
„Cu un cuvînt viaţa, lucrările şi însușirele lui Asachi 

se pot rezuma în aceste cuvinte: „progres si patriotism“, 
acestea erai raza strălucitoare care luminase toată vi- 
aţa sa! și care dau esplicaţiunea tuturor vicisitudinlor. 
prin care a trecut. In loc să se peardă în protestaţiuni 
Și ostentațiuni sterile, el a întrebuințat toată autoritatea 
spiritului set precum și ascedența caracterului sei, în 
variatele fase prin care a trecut și trăit, pentru ajun- 
gerea la scopul nobil ce s'a propus: emanciparea şi 
mărirea poporului român prin cultură !) 

+ Renumele și meritul lui Gh. Asachi, este și va fi în 
istorie cu atâta mai mare, cu cât greutăţile de învins 
au fost mai numeroase şi timpurile ce a străbătut mai 
vitrige și mai vigeloase ; așa că, ca-și contemporanul Și - 
conlucrătorul seii Veniamin Costachi, a știut să le în- 
vingă şi să se rădice mai pre sus de ele 3) 

Și care era starea politică și socială a țerei, în tim- 
pul activițăţei lui Asachi, mai ales de la 1813 și pină 

„la 18607? - 

Resboasle ne "ntrerupte ce împărăţiile vecine făceau 
prin țara noastră; tulburările ce ele țeseai în lăuntru 
ţerei, desele schimbări de Domni; esistența ţerei pusă 
de atâtea ori în cumpiînă, enutul, regulamentul și cen- 
sura rusască, sistemul domniei despotice, unde Dom- 
nul dispunea după plac pînă și de cuBetarea cuiva;-— 
apoi pe lîngă acestea -disbinarea fruntașilor țerei, mo- 

-ravurile corupte, domnia ignoranţii; nepăsarea pentru 

progres și lumină, pentru limbă, cultură, scoală, în "fine, 

pentru toate instituțiunele conducătoare la o desvoltare 
“5 Dr. Istrati— Ibidem pag. 5. - 

3) A, D. Vizanti— Veniamin Costachi pag. 91.
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naţională ), In astă stare, veți recunoaște că pentru a 
pute cineva să lupte, trebuia să aibă mult curaj, multă 
tărie de suflet, multă abnegaţiune, o forță de convin- 
gere, o speranță de reușită, cari nu le pot ave de cât 

„numai acei barbaţi pe fruntea cărura “D-reii a pus de- 
getul seii mcendu-le să pășască înainte!!! 

„ Aceasta era starea lucrurilor prin mijlocul cărura A- 
sachi, a plantat arborele științii, îngrijindu'l, cultivându'l, 
făcându'l să prindă rădăcini adinci, să odrăslească, să 
înflorească și să producă roade în miit. Rari oameni, 
să întîmplă să vadă cu ochii fructele muncii lor și 
speranţele lor realisate. Asachi prin lunga sa viață şi 
laboare a ajuns a le vede și a. se bucura. Aşa: când 
la 1813, abia esista o singură scoală; când toate mij- 
loacele și instituțiunile de cultură și desvoltare lipsiată, 
când totul: era grecizat și slăvonizat, când totul trebuia 
început și creat, El pune la 1813, începutul și teme- 
lia celei întăi scoale române, sub numele de scoala de 
inginerie, şi ajunge prin aceasta sămânța, bine plântată 
și îngrijită, și cu o muncă şi sudoare nentreruptă de 
50 ani, a vide țara sa, având, fie- -care localităte tot fe- 
liul și gradul de învăţemînt pînă și Universitatea, co- i 
rona învățemîntului, avend teatre, presă, literatură, o- 
piniune publică luminată, biblioteci, autori, o genera- 
ție cultă și patriotică, cănd, zic, a ajuns să vadă toate 
„aceste colosale resultate, câtă bucurie și mângâere n'a 
simţit sufletul seu!!!...... | 

In viaţa popoarelor, după cum zice Dl. Vizanti, ca 
Și în natură, să întîmplă, că după asprimea ernei, Pro- 
vidență să aducă un timp mai stimparat, care revarsă 
căldură și îmbelșugare asupra tuturor. 

Prin felurite siluiri și împregiurări fortuite, popoa- 
rele perd câte-odată mersul cel regulat al progresului; 
5 AD. Vizanti— Ibidem pag. 92.
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ba câte odată amorţesc sub clima viforoasă a ernei...., 
Acest fenomen, nu este însă însăşi moartea, ci numai 

stațiunea a câtor-va minunte în zilele veacurilor! . , . 

Germenele vieţei nefiind stins, un eveniment, o rază 

de căldură, o scânteie de lumină pe fruntea unui om, 

__ este de ajuns ca să deștepte un popor din litargie, să-i” 
“lumineză conștiința și să'i dee putere spre ași continua 
calea mai departe. . .. ') Această rază pentru popo- 
rul Român, în acele timpuri de amorţire a fost nemu- 
ritorul Gh. Asachi, care, ca-și Veniamin, a muncit în 
ogorul culturei și desvoltării intelectuale și naționale a . 
Românilor. 

Inainte: de a închie studiul acestui vast subiect, restrîns 
în marginele unei espuneri, cu ocazia aniversără a so- 
cietăţii noastre, voiti aduce opiniunea a doi mari și pro- 
funzi cugetătoriu asupra lui Asachi. 

Di. Mihail Cogălniceanu zice: „Gh. Asachi a fost de- 
canul jurnaliștilor și literaţilor nostrii, acela care a fon- 
dat în' Moldova cea întăi tipografie -sistimatică, și cea 
întăi foae periodică, pă care a conduso 33 de ani, 
care a povățuit ani întregi scoalele noastre naţionale, 

„care a rechemat la viaţă prin pozie, prin pictură, prin 
descrieri istorice, figurile uitate a vechilor nostrii Domni 

și Eroi; al căruia nume îl găsim în toate începuturile 
culturei intelectuale și industriale a Moldovei 2. 

lar Edgar Quinet, în scrierea: „Românii Princmpate- 
lor- Dunărene« vorbind de desvotarea noastră intelec- 
tuală, pînă la 1856, și de activitatea primilor nostri a- 
postoli pe astă cale, iată ce zice respectiv de activita- 
tea lui Gh. Asachi: »Dacă nu m'ași-teme de a fi acu- 
zacde pre multă ambiţiune, momentul în care suntem, 

ar pute face să gândim la cea întăi înfforire a limbej 
5» A. D. Vizanti—lbidem pag 93- 
2) Romănia Literară “No. 14 p. 115 din 1855,
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Italiene înaintea Comediei divine, cu aceasta osebire că scriitorii Români samână a urmări mai puţin o glorie privată de cât un op politic și naţional. Aceea ce prin- _tre noi să perde în adîncul originalelor noastre literare, datează, în zilele noastre, lingă Danubiu. — Acolo (în Moldova) să cunoaște cel întăi, Gh. Asachi, care în a- cest secol a modificat Alfabetul lui Kiril; întăiul ce a adus nouele litere ca în timpul lui Cadmus și al fabu- losului rege Latinus, întăiul ce a. întrodus un metru regulat în versurile poeziei, întăiul ce a. aplicat proza la aritmetică, geometrie, întăiul ce, ca 'Tespis, a pus ac- tori pe teatru naţional; întăiul ce a publicat un jurnal, o odă, o fabulă, o.istorie .... », e 
Acesta este, iubiți colegi, Gheorghe Asachi ! Aceâsta este „viaţa sa, lucrările sale și scrierile sale! Inchei dar aci mica mea espunere, în raport cu vastitatea acestui su- biect, acestui- Veniamin, a acestui Eliadi al Moldovei.— Fie-care ram de activitate a sa poate forma volumuri! Actele sale, toate sunt scrise cu literi neperitoare în ini- ma și memoria noastră. Gh. Asachi viețuește în noi şi va Vieţui în succesiunea generaţiilor; vieţuește în scoale, - în temple, în teatru, în presă, în literatură, în istorie. Figura sa se vede sântă și glorioasă înaintea ochilor Românilor, ca o santinelă ce veghiază și îndeamnă pe Români la „lueru şi -repaos € 
Gh. Asachi n'a fost omul ostentațiunelor și a vani- “tăților. EL era omul laboarei ȘI sacrificiilor fără pre- venţiuni și tendinți ; —cultul seti,, după D-zeu, era: pro- gresul și naționalitatea, acestora sa jerfit _și sacrificat pînă la moarte. 
Insă oamenii scoalej cosmopolite, a ruginei, mediocri- ăţii și speculaţiunelor, după.cum n'au iubit pe loan Eliadi, tot așa :va iubit nici pe Gh Asachi, silindu-se a le în- 1) Edgar Quinet p. 40 şi 46.—laşi 1856—Vezi aseminea ziarul Zimbru No. „427 din 1856 Teşi.
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tuneca gloria și virtuțile lor, prin a le atribui oare-care 
idei și cugetări politice contrare speranţelor de unire a 

Românilor, pe când fie-care cuvînt, fie-care rînd din scrie- 
rile acestor barbați, erai protestațiunea ce mai evidentă. 

Un cugetăroriă și critic. profund â dat acestor speţe 
de oameni respunsul ce merita, respunsul opiniunei pub- 
lice luminate la focarul scoalei naţionale. | 

Asachi, zice acel cugetătoriii și critic, profesa princi- 
piul progresului la care a conlucrat de la 1812 și pînă 

“la 1869, contribuind la formarea scoalelor naţionale și 
la luminarea clerului. El a conlucrat prin toate puterile 
şi mijloacele la desvoltarea intelectuală, morală șI eco- 
nomică a Românilor. El a iubit principiul „unirei drepte« 
căci în unire stă puterea; semințile sămănate de EL au 
adus “mărirea, unitatea și puterea României de astă-zi, 
iar din tot acest lucru al seii de 50 ani, nu avea de 
cât casa pentru repaosul bătrînețelor !) și zilnica rugă 
cătră D-zeu, mulțemit, după atâta muncă și în starea 
sa de bătrâneță, cu ceia ce zice Horaţius îo oda XXXI. 
. s . . * . . . . . . . . . . - . . . . 

„Frui paratis et vatido mihi 

Latae dones, et precor, integra 
Cum mente, nec iurpem | 
Degere, nec cithara carentemt, 

Sai: 
»Apolone! Rogu-te să-mi fie dat-a mă bucura dea-. 

„vutul mei de astă-zi, sănătos și cu mintea întreagă și 
a nu duce o bătrîneță desprețuită în care să nu mai 
pot cânta.« | 

Acestor neguri, a unor inimi ecsotice, să aruncăm 
culpa ne-ertată, că, veteranul literaturei noastre, a fost 
uitat de Academia Română, la constituirea sa în 1867. 

  

1) Calendarul pe 1863 p 43, Institutul Albinei
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Insă generațiile tinere și viitoare vor zice, ca odinioară 
Academia Franceză, după moartea lui Moliere: 

»Il ne manquait rien â sa gloire, [I manquait ă ia nâtre.e 
(Gloria-sa era complectă; va lipsi tot-de-a-una Acă- 

„ demiei noastre, glorie că nu la avut în sinul sei :) 
Dar deșteptarea a și început a se naște, a se mișca 

şi a se pune pe lucru, Românii Bătrâni şi tineri, cres- 
cuţi și luminaţi la și din isvorul scoalelor “naţionale, ai 
sfarmat perdeaua reutăţii, ce voia a face nevezută și 
uitată figura și faptele marelui apostol al Moldovei: și 
al Românilor în genere.—l]n. curând “lașul, centrul ac- 
tivităţii sale, va presenta viderei tuturor Românilor, prin 
o statuă .de marmură, figura vie, chipul nobil și inte- 
ligent a nemuritorului apostol și dascal român Gh. A- 
sachi. | i 

E bine, pentru știința actualități și a generaţiilor vi- 
itoare, a se ști, că scoaterea la ivală, rumperea perde- 
lei și impulsul acestor lucrări, să datorește și unui mâ- 
nunchi de tineri inteligenți din orașul nostru, carii con- 
'stituindu-se în o societate științifică și literară, li-ai ve- 
ni frumoasa inspirâțiune a lua de patron a societăţii 
lor pe nemuritorul Gh. Asachi, și a scoate și o revistă 

„Sub titlul: „Asachi.“ Aceasta fie de îndemn și pentru 
alții; așa vom perpetua nemurirea tutuior marilor nos- 
trii apostoli și dascali, și ne vom arata demni de în- 
văţeturile şi actele lor, | | 

[Pe 

5) Dr. Îstrati— Ibidem pag. 17,
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zTota la painea SE. 

- După informaţiunele date de D-na -Ermiona E. Quinet, născută . 
Asachi și de venerabilul Demitrie- Gusti, mai adăugăm următoa- 

rele asupra familiei lui Gh. Asachi, ! 

Familia Asechi este originală din Basarabia. Ea să strămută în 
Moldova pe la iijlocul secolului al XVII 

Tatăl lui Gheorghe Asachi, să .numia Leon Asachi; acesta după 
moartea suţiei sale, întră în ordinul monacal cu gradul ieraretie 
de archimandrit. Exa un barbat foarte erudit şi luminat.-A tradus 

în limba română o parte din scrierile lui Saint- Bernardiv, 

“EI după moartea soţiei sale, se duse în Lemberg; cu fii sei 

“Gheorghe Asachi și Petru CAsachi spre a li da instrucţie și creşș- 
tere, din cauza lipsei de scoale în țară. — Tatăl lui Gh. Asachi a 

murit în Jași la 1825, : 

Petru Asachi, fratele lni Gheorghe Asachi, era un barbat asemi: 

" nea erudit; el a fost profesor la academia Mihaileană; a fost mai 

„toată viaţa în relaţii strânse cu Mihui Sturza EI a avut, o frumoasă 
avere, pe care a lăsat'o spitalelor din Iaşi. la 1855 Petru Asachi 

cu soția sa Catinca Asachi sai retras în Paris, unde ai și murit, 
fără nici un urmaş: 

| Gheorghe Asachi să căsători la 1817 cu Elena Taybe, o vieneză 
"foarte frumoas să, instruită și o distinsă pianistă și cantatrice. 

„Gheorghe Asachi a avut patru copii: doi băeți şi due fete, și 

ânuma ; 

. Maiorul Demetrie Asachi, cure a murit la 1868, fără a lasa 

vre-un copil, 

2. Colonelul Alexandru Asachi, mort ia 1875; a avut un singur 

fii: Gh A. Asachi, uv t&nâr foarte intehgent, şi care actuaimente 
să află intern la spitalele din Paris. ” 

3, Efrosina Asachi, nivartă în etate de 18 ani, la 1845, în mo- 
nastitea Neamţului, în timpul holerci, unde este îngropată. 

4. Erniona Asachi, astăzi veduvă Edgar Quinet, cea mai instruită 

din câpiir lui Asachi. Ea a fost căzătorită întăi cu principele A- 
iexandru Moruz de la Pechea, diu care căsetorie a avut un copil, 

numit Gheorghe Moruz, născut la 1839 și most în: Bruxela la 1856,
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Evmiona, s'a divorsat de Moruz la 1849 și s'a dus în Bruxela 
spre a se ocupa cu creșterea și instruirea copilului sei Gheorghe 
Moruz, băet foarte inteligent. 

Aci în Bruxela, Ermiona să recăsători la 1852 cu marele și e- 
- ruditul democrar francez Edgard Quinet, ce era ati în exil, după 

revoluţia din 1848. - 
La 1856, Ermiona şi Quinet, avurâ cea mat mare nenorocire: 

ji perdură pe inteligentui copil Gheorghe Moruz. Quinet ținură la 
înmormântare un discurs funebru foarte patetic şi dedicat memo- 
ziei acestui copil. 

După aplanarea revoluţiei, Quinet și Ermiona, „să re'ntoarse la 
Paris. i 

- Quinet a murit la anul 1878 Ermiona însă trăește și astâ-zi. 
N'aii avut nici un copil. | 

Așa dară singurii carii mai trăesc astă-zi din familia lui Ghe- 
orghe Asachi, este veduvă Ermoina Quinet și Gheorghe A. Asachi, 
fiul defunctului colonel Alexandru Asachi, fiiul bătrânului Asachi 
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| Uricariul titlu III. . 
M Drăghici.—lIstoria Moldovei 1858, Iași, 
A. Beldiman.—Fteria grecilor 1851, Iaşi. 

-V. Alexandri.— Romănia Literară 1855. 

Dr. Istrati.— Discurs funebru la moartea lui Gh. Asachi 1869 Iaşi 
P. B. Hasd&u.—-Archiva istorică a Romăniei tom IL. p.2. 
Gh Seulescu.——Gramatica română. 1836, Iași. 
Regulamentul Organic. - - 

N. Soutzo.—Noţions sur la Moldavie, 1849, Iași. 
Buletinul oficial al Moidovei, 1847, ași. 
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