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Testamentul lui Titu
Ianuarie

Maiorescu,

datat „Sâmbătă

23

1916“, se termină astfel:

De manuscriptele-ce se vor mai găsi la mine, după mul-

tele ce le-am ars, va dispune fiică-mea Livia sau, în lipsa ei,
d-l şi d-na Racottă!,

Negruzzi,

Simion

în înțelegere

Mehedinţi,

d-nul

cu amicii literari: Iacob

şi

Rădulescu-

d-na

Pogoneanu. Poate unele din manuscripte ( „jurnale“, scrisori
literare şi politice) ar fi de hărăzit Academiei Române.
După încetarea din vieaţă a lui Titu Maiorescu 2 manuscrisele sale au fost păstrate la „Fundaţiunea universitară
„ Carol 1“, până la sosirea în ţară (în Martie 1922) a fiicei sale.
căreia i-au fost predate,
|
|
Doamna Livia Dymsza a binevoit a-mi da sarcina de a
publica jurnalele rămase de la părintele său.
După moartea soției sale în 1914 la un sanatoriu
din Heidelberg; “Titu Maiorescu a vândut casa sa din strada Mercur nr, 1 și
sa mutat la d. Nicolae Racottă, a cărui soție, născută Bengescu, este
nepoată de soră a d-nei Ana Maiorescu. DI. Racottă era numit executor testamentar,
,
, Duminecă 18 lunie/1 Iulie 1917,.la ora 5 dimineața, în Bucureşti, în i apartamentul ce ocupa în casa Racottă din stradela General Lahovari, Nr. 7.
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Aceste

însem

nări personale ale lui Titu Maiorescu
se cuprind în 44 de caiete, de format şi de
mărimi deosebite,
Cel dintâiu

caiet începe cu însemnări din Noemvrie
1855;
când autorul lor avea vâzsta de 15 ani, iar
cel din urmă — abia.
început

la 23

Aprilie/6 Maiu 1917 — are ultima
însemnare
zilnică a sa la 2/15 Iunie 1917, scrisă
de o mână siăbită.de
gravul atac

de stenocardie din ajun, ce avea
să-] răpună peste

18 -zile, în ai 78-lea an al vieţei sale.

.

a

Citindu-şi caietele-,,jurnal'i, pent
ru iniroducerile istorice
la cele cinci volume de Discursu
ri. parlamentare, precum şi cu
alte prilejuri,

“autorul

a înse

mnat la fiecare, pe copertă
sau .
„„Înăuntru, numărul de ordine al
caietului şi răspasul de timp al
însemnărilor cuprinse în el.
La aceste lecturi de mai târziu ale
caietelor, a şters adesea din
text cuvinte ori rânduri într
egi,
sâu atăi

at foi ori părţi din ele,
iar une-ori a adaos scurte note
ulterioare datei însemn
ărilor; dar, în genere,
în afară de foarte rare inlocuiti
a câte unui cuvânt, n'a schim- bat nimic din textul primitiv
. rămas, .
sau

comentarii

Până

în -Decem

vrie 1886, însemnările
sânt scrise une-ori.
în românește, alte-ori în
limba germană; de
la această dată
“înainte, numai în limba
română,

Pentru. înlesnirea lecturii
însă şi spre a da publicaţi
ei o

.

limbei textului, care
e limba originalului,

În textul românesc din
întâiele: două caiete, din
când adolescentul era
timpul
subt conducerea, influenţ
a şi, cât: a fost
extern,

subt supraveghierea
zilnică a învățatului
său părinte, .
a şcolarului'şi a Stud
entului Maiorescu
în Scris, cea a tatălu
este,.
i său, are deci
în o
cuvintelor forme'e
:
i
sistemului etimologi

- limba ro mânească

-

Ardelenilor 1, '— pe care însă tânărul înzestrat cu spirit de
cercetare critică nu numai l-a părăsit în curând pentru sine,
-ci La şi dărâmat definitiv pentru toți, liberând astfel" cultura noastră de greutatea înnăbuşitoare a unor tipare absurde pentru limba literară.a națiunei.
E
Publicarea de față. neavând caracter “Hlelogie, ci fiind destinată: marelui public, n'am păstrat îîn text decât foarte. rar
„— ca o ilustrare'în treacăt a unui moment din formarea personalității lui Titu Maiorescu — aceste ortografieri sau: forme
caduce ale modei de atunci, pe care însă, când. le-am înlocuit... “în text, le-am

arătat în note, subt pagină.

-!

e

- Am socotit, având în vedere “scopul publicării, că trebue să le înlocuesc cu formele reale ale limbei, care, de bună :
seamă, erau,. chiar atunci, formele întrebtinţate de autor în
viul graiu. Dovadă de aceasta e faptul că adesea el începe a:
scrie forma vie ce-o întrebuința în vorbire (cu.mama, cu sora, ”
cu tatăl chiar, cu compatrioții ce se aflau atunci la Viena); dar,
— aducându-și îndată aminte că în limba literară Românul .
cult (cum vedea în manuscrisele tatălui său, care-l punea să-i |
copieze memorii și scrisori, precum şi în Gazeta Transilvaniei.
pentru care încă de atunci. scriea el îînsu-şi articole) trebue să
întrebuinţeze alte: forme, — el. nu mai scriea forma sau' ex-

"presia reală ce-i venea întâi. în mod firesc nu numai în gând,
ci. une-ori şi subt condeiu, ci o înlocuia cu forma savantă a.
„limbei literare“ a tatălui.: „Alte-ori chiar uita că trebue să se

exprime „literar“: după ce scrisese, d. e., „debuiă“”, „sum“,
"„subieptivitate
„legu“
“, ş. a. — peste câteva zile sau chiar
peste .câteva rânduri, în loc: de aceste forme

făurite, scriea:

„trebue' „ „sunt“, “„subiectivitate'“ , „citesc“ etc. Ba

chiar, une-.

"ori, dându-și seama de artificialitatea acelor forme,. le şterge
imediat, în'ocuindu-le cu formele vii ale limbei; d. e. la 4
Ianuarie 1857 scrie” întâi: „Mai legu“ „ taie însă îndată latia

Vezi,

la urmă, anexele, -

nismul „legu' şi scrie mai departe „cetescu'“, încât textul se
prezentă astfel: „Mai (legu) cetescu “Timon v[on] Athen de
Sh [akespeare]“.
: M'am crezut deci îndreptăţit a proceda astfel, nu numai
spre a înlesni tuturor cititorilor lectura
textului, ci fiindcă
sânt încredințat că tot astfel ar fi procedat, eventual,
la publicare, autorul însu-şi.— Pot adăoga la acestea o prețioas
ă măr-

turisire — par'că ad hoc! — dintr'o scrisoare a lui Titu
Ma-

iorescu, din

27

Septemvrie. 1888, către

sora sai

(originalul

în limba germană): '
|
_Nu ştii tu oare următoarele: că eu, când mi-am dat
odată
seama de așa ceva [de o eroare] şi am conveni
t că e aşa.

tocmai această [eroare] e in acelaşi timp lichidată, arsă
din rădă-

cină şi extirpată pentru tot timpul vieţei
mele?

-

Într'un lucru nu cad niciodată: a doua oară
într'o eroare

pe care am văzut-o că e eroare...
Fiindcă

am scris 20 de ani „cu ortografie
etimologică şi
mai târziu mi-am dat seama de
greşala ei,. am. ucis-o pentru
vecinicie
în literatura română,

Întâiul volum din aceste însemnări
, în care intră caietele
1, 2, o parte din 3 2, caie
tul 4, mare parte din 5*
şi
mai tot caietul 6, cuprinde, în ordi
ne cronologică, însemnările
dintre Noemvrie 1855 şi sfâr
șitul anului 1880 adică, din
'vieaţa
autorului, epoca de la vârsta
de 15 ani până la 40 de ani.
numerotate

În acest interval, numai în întâ
ii trei ani (Noemvrie 1855.
lulie 1858), adică În timp
ul şcolarităţei sale din
ultimele trei
clase la Theresianum,
ţine însemnări regulate,
aproape fără
intrerupere; din. anul urmă
tor, de 1a Berlin (Noemv
rie 1858—
1. Vezi: pagina: 9, nota
1. |
?. V. nota de: la pag.
119 ş.u.
2. V. pagina 225, nota
1..

VI

lulie 1859) sânt relativ puţine; lipsesc complet anii 1860—65
şi 1867—69; din 1866 sânt câteva însemnări scurte, iar cele
următoare, din 1870—1880, sânt destul de restrânse, afară de

întinsul jurnal politic din Aprilie—Maiu

1870

şi câteva scri-

|

sori şi însemnări de mai târziu.

O lămurire, în privinţa întrebuințărei limbei germane.
Că, fiind în şcoală la Viena, a scris une-ori în limba
germană aceste repezi însemnări zilnice — nu e de mirare. La
început, ca şcolar la 'Theresianum, a făcut-o, poate, şi ca un
exerciţiu, spre a se întări în mânuirea curentă a acestei limbi
de cultură, în care învăţa, în care trebuia: să răspundă în clasă
la profesori, să vorbească cu camarazii, să-şi scrie compozițiile

de şcoală, în care încă, cu ambițiile: mari şi planurile îndrăz_neţe ale adolescenţei, chiar compunea în acel timp opere literare proprii, în versuri şi în proză ? — elegii, meditații filosofice, satire, comedii, gândindu-se să trimeată una din acestea să
fie jucată la unul din teatrele însemnate ale Vienei.

Că a.continuat astfel şi la Berlin, iarăşi e de înţeles. A

urmat-însă la fel și după întoarcerea în ţară, până în 1886.
Precum atunci unii dintre cei mai mari scriitori ai. noştri,
cu cel mai profund sentiment naţional, care-şi făcuseră studiile
în Franţa, întrebuințau adesea ca limbă de conversaţie şi de
acelor
corespondenţă cu ai lor limba franceză*, tot astfel şi
cultura
făcuseră
care-și
u
Români din generaţia lui Maioresc
în care nu existau
în şcoale şi universităţi germane, întrun timp

încă universităţi româneşti, le venea une-ori mai îndămână, să
„ V. pagina 119, nota.
2, Despre care nu ştim să

se fi păstrat.

“CE scrisorile lui Kogălniceanu către surorile sale, către Gh.
- către „soția
Asachi şi către Domnitorul, Mihail Sturdza, ale lui Alecsandri
“sa, ale lui Odobescu. asemenea,

VII

vorbească şi să corespundă între ei în limba germană, poate
şi
dintr'o trebuinţă sufletească elementară, de a nu lăsa să moară
în ei, prin neîntrebuințăre, sporul de vieață ce-l aduce
practicarea unei limbi de înaltă cultură. Ei crescuseră sufleteş
te cu
această limbă şi prin ea; ea făcea parte organică din
personalitatea lor, aproape tot atât de mult ca şi limba lor
maternă.
|
În această situaţie era şi Titu Maiorescu.
Vorbind încă
din copilărie şi limba germană și. formându-și
cugetarea mai

ales prin lectura literaturei ei clasice. (precum
și a celei franCeze, italiene și engleze),. limba germană
(ca şi cea franceză.
de altfel) îi - devenise

pentru

rostirea

cugetării,

în tot timpul

vieței sale, tot atât de familiară ca şi limba
sa maternă. Nu
numai
că

se deprin

sese să cugete de-a dreptul în
ea; dar,
trebuind să o vorbească zilnic, având soţie
germană, un cerc
de rude

apropiate (cumnatul său Dr, Wilhe
lm Kremnitz şi soţia acestuia) și de „prieteni intimi
de aceeaşi formaţiune de
cultură,

cu care se vedea mai în fiecare zi
şi care, ca' și el,
aveau ca limbă de conversaţie între dânşii,
pe lângă limba
maternă şi cea franceză, şi limba german
ă, — în mod firesc
unui om de cugetarea precisă şi abstrac
tă a lui Titu Maiorescu, când avea să-şi noteze
repede pe hârt ie însemnările zil-

nice, îi venea
această limbă.

une
-ori mai
Ă

îndămână să-şi toarne gândul în

Prin urmare, psihologiceş
te este explicabil la Tit
u Maiorescu de ce întreb
uinţează ade
adesesea

VIE
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limba "germană nu numai

Di

.

în aceste însemnări

cu Carp,

intime,

cu Teodor.

”

”

ci şi. în corespondenţa

Rosetti,

cu

cu sora

Iacob Negruzzi,

nescu 1.

sa,

cu Emi,

| Despănțizea. de întâia sa soţie lămureşte, poate, şi faptul că de:la 1886 înainte. limba acestor însemnări e numai cea
românească.
“De altminteri, cât preţuia Titu Maiorescu limba sa maternă, cu ce măestrie şi iubire se servea de ea, o ştiu nu numai cei care i-au audiat prelegerile la universitate, ori lau
auzit vorbind în parlament,la întruniri publice sau în intimi- .
tatea convorbirilor familiare, ci o atestă anume studiile sale
„Despre scrierea limbei române” (1866), „Limba românăîn

"jurnalele din Austria” (1868) şi întreaga sa operă literară.
II
- După lămuririlece am crezut necesare cu privire la ace„ste chestiuni de ordin mai mult exterior, să-mi fie îngăduit a
spune câteva cuvinte despre.natura

semnări

şi. semnificaţia

de „jurnal“.

acestor în-

:

„De la cele dintâi până la cele din urmă din ele, se vede
bine că, în gândul autorului, când le'scriea, ele nu aveau caracterul unor. memorii redactate pentru cunoştinţă publică (dovadă: - notarea unor, mici „păcate“ de vanitate ale copilăriei
şi a unor

amănunte

de puţină importanță pentru alții, dar ne-

cesare pentru sine, — ca d. e. deprinderea de a nota temperatura zilnică a atmosferei, prețul drumului în călătorii, numele
otelurilor, în locurile -unde avea de gând să se mai întoarcă

ş. a.) —

ci sânt numai

simple însemnări zilnice scrise în

fugă, spre amintire strict personală, ca un memento pentru mai
i, Şi Eminescu scrie une-ori
d. e. scrisori de la Berlin către T.

în limba germană. corespondența
Maiorescu,

.

. Si

sa,

TX

târziu,

la o .privire. îndărăt

asupra

vieţei,

sau,

poate,

pentru

unele din ele, cu gândul de a fi utilizate cândva de el însu-și,
ca evocatoare a unor momente importante din vieaţa politică

a 'ţărei — cum a şi făcut într'adevăr în Introducerile Ja Discursurile sale parlamentare.

.

- "Totuşi, sau tocmai de aceea, aceste notițe din „jurnalul”
lui Titu Maiorescu. sânt de un mare şi multiplu interes de
cultură.

|

'

a
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Mai întâi, prin însă-şi întinderea lor şi prin disciplina de

vieaţă ce o presupun, ele constitue, dacă nu în genere o raritate, — în cultura noastră însă, până acum, un unicum, indiferent de cuprinsul lor şi de însemnătatea excepțională a au-

„torului lor.

ş :

Apoi, luând în seamă această însemnătate a exemplarului uman şi etnic care le-a notat în timp de 62 de ani,
ele des-

făşură înaintea noastră momente importante, une-ori
necunos-

cute şi neaşteptat de tragice, din firul vieţei intime
şi a celei
publice a unei personalităţi d e o rară alcătuir
e şi bogăţie sufletească, nu numai în com paraţie cu figurile
proeminente
din mediul nostru naţional, e
i în genere, ca tip de umanitate

cultivată, .

EI Ce spectacol rar şi ce material
.de studiu interesant, biografic şi psihologic, să vezi în ce ambianță s'a hrănit şi a cre-

scut sufleteşte un spirit eminent; — cum s'a format din ceea ce
a primit ca moştenire şi influență părinteascăşi
ca izvoare de
cultură din afară; — cum a reacţionat faţăde întâmplările mari
la pi ale „vieţei, cu înfrângerile, .cu “succesele, cu îndoie-

m cale a lite sat de impur tm
] vietei..__

i

ui său pe lume

şi sen-

„Su ieţei;
cum. pluteşte totdeauna, în cele din urmă, sigur şi
senin în mijlocul valurilor. care amenință
şă-] scufunde; — cum
X

dărueşte altora, cu o desinteresare necurmată şi cu o bucurie
nemicșorată de nici o decepție, din timpul şi din sufletul său;
— cum ajunge la o armonie de vieaţă, la o stăpânire de sine, la
un echilibru sufletesc de o rară. esență şi tărie, putând astfel
suporta cu liniște şi cu demnitate nedreptăţi, lăsări la o parte
nemeritate, calomnii; — cum, având prilejul şi drepul de a
anula 'măsuri care erau abuzuri săvârşite
de o potrivă în contra

sa şi a unui adversar politic, restitue drepturile adversarului,
dar nu şi sie pe ale sale; — cum, având totdeauna frâul vieţei în mâna sa și trăind mai mult în cercul restrâns al unor
prieteni aleși de el înu-şi și în lumea ideală aartelor, el totuşi
se dăruește ţărei şi culturei naţionale cu o activitate care însemnează o nouă orientare în drumul culturei neamului său,

împlinind un rol par'că predestinat, ca îndrumător şi îndreptător de cultură, ca strălucit animator și educator al tinerimei
universitare şi al naţiunei întregi, precum, de sigur, neamul
nostru n'a avut un altul mai înțelept, mai iubitor de tinerime
şi mai trezitor de talente; — cum, în sfârşit, necăutând nici- odată situaţii publice, şi nefăcându-se apel decât foarte scurt
timp. şi la rare intervale la bogăţia de cultură, pregătirea occi-.

dentală.şi cumpănirea judecăţei sale agere şi drepte, totuși
necesităţile imanente ale desfăşurărei vieţei naţionale îl aduc,
fără dorinţa lui, să prezideze la sfârşitul vieţei la soarta ţărei,

dând patriei sale, după secole de umilire şi de amputări crude,

cea dintâi mărire de teritoriu fără jertfe prea dureroase, şi prestigiul european al unei aşezătoare de pace în colţul de lume
_
cel mai expus atâta timp tuturor furtunilor, Din punctul de vedere mai general, al'unei documentări

şi analize de psihologie individuală şi de psihologie umană
în, de .obşte, în .notările sale de la 15—17 ani, avem adesea
pagini deosebit de suggestive pentru ilustrarea multor trăsături

caracteristice ale psihologiei adolescentului.

XI
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“Iată avântul de inteligență al
acestei încântătoare vârste,
fâlfâire de aripi a “judecății perso
nale şi a sufletu-. ::
lui frământat de implacabilul
. spirit 'er itic ispitit spre marile
probleme insolubile ale metafizi
cei; — i ată inevitabila criză re- ligioasă, urmată de. nevoia
imperioasă de: demonstraţie şi
de
"propagandă între camarazi-şi
cunoscuţi a: nouelor convingeri
de negaţie

Cu întâia

a credinţei, tradiţionale şi a orânduir
ilor existente;
setea, “de o intensitate arzătoare,
după'o prietenie
ideală, şi desperarea că cei în
care

— iată

o caută
lului „absolut pe-care ar vrea
să-l 'afle
cineva; — iată întâia iubire,
cu naivităţile
absolută; — rigorismul moral.
în judecarea

nu corespund ideaîntrupat aievea în
și cu seriozitatea ei
caracterului oame-

nilor; — afirmarea îndrăzneață
a. personaliăţii ce s'a deschis
e se trezește devenit floare; —
mă.

Şi al vieţei de familie
de-a-dreptul în lumea
vagabondă 'a teatrului, ca un Eminescu
şi ur
n Conta,

el caută în ]

ir

ss

. țional, care însuflețeşte întreaga muncă şi-vieaţă a prezentuiui
”

şi inspiră mari planuri de acţiune pentru viitor; — plăcerea cugetărei care-şi simte puterea, jucându-se în aforisme şi în antiteze: „Niciodată nu sânt fericiţi cugetătorii plinide simţire;
totuşi între ei, acela este cei mai-fericit, care în afară e nefericit — e, poate, cea dintâi” notiţă a adolescentului : (scrisă,
nemţeşte,. pe faţa înţernă,a copertei întâiului său jurnal):

în
-

Şi dintr'o altă lature, de psihologie generală, a forma„fiunii marilor personalități, “sânt preţioase aceste însemnări
din timpul adolescenţei şi al tinereţei: ele confirmă constatarea

destul de frecventă că liniile mari ale caracterului: şi ale vocaţiei oamenilor
'cu rol conducător în lume, în cercuri mari sau
în cercuri mici, încep a se desena încă din pragul tinereţei,
„ca'o anticipare a ceea ce va să vină. -

E

” Astfel, din aceste însemnări, es: în lumină, de la început
chiar:
i.
i
disciplina şi organizarea vieţei proprii, «cu orânduire precisă a muncei şi'a recreaţiei zilnice, cu plan amănunţit de lucru, cu trezire la ore foarte matinale: şi ocupare

până. în ore

|
târziii ale nopței;
"un zel neobosit de studiu; de lectură atentă a marilor
scriitori ai lumei, de completare a culturei literare prin cultură
muzicală, prin arta desenului, prin frecventarea teatrului, — o
activitate. necurmată, neobosită,

vecinic proaspătă,

cu năzuință

|
permanentă, de a se perfecţionă;
punerea pe primul plan al vieţei a intereselor ideale —
lumea artei (muzică, teatru, artele plastice), lumea literaturei
şi a cugetărei filosofice, a preocupărilor de educaţie;
o stăpânire de sine, o linişte în afară, uimitoare, ascun-.

zând adesea mări furtuni: lăuntrice; de .o .potrivă de superior

şi succesului şi neizbândei, prin atitudinea
priveşte şi le. primeşte pe amândouă;

calmă

cu care

le.
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un sentiment de demnitate a vieţei, care-i dă o aparenţă
de răceală şi distanţă, dar în inimă cu o căldură pururea nestmsă şi o trebuinţă de vieață de societate în cerc intim, din .
care nu puteau lipsi, ca un element esenţial vieţei şi cugetărei
sale, farmecul feminin şi tinerime iubitoare de literatură şi
Hlosofie, cultivată, talentată, sau în care e! credea a zări făgăduinţe de viitor;
a
o caldă, adârică, dar conținută, afecţiune şi grijă pentru
tineri în care descoperea o inteligență sau un talent remarcabil;
nevoia sufletească de a-i căuta, bucuria de a-i descoperi: a-i

ajuta, a le îndruma

şi urmări

sine: ia, par'că de la
lui Goethe

activitatea,

a-i avea

aproape

de

început, ca regulator al vieţei, cugetarea

(ce şi-o notase, împreună

cu altele):. „Ni

se duce

tot câștigul vieţei, când nu ne putem împărtăşi altora“;
,
un spirit critic de o logică sigură, de o cumpănire justă,

„de un gust desăvârşit, cu necesitatea morală de a se examina

pe sine şi valoarea faptelor, a operelor şi a oamenilor
din
jurul său, necruţător, dar drept, onest, sincer, cu respectul
adevărului, înainte

de toate;

obiceiul de a nota pasagii interesante, diri lecturile făcute,

fapte şi

anecdote

semnificative

pentru

caracterul

oamenilor

sau pentru nivelul lor de cultură;
Ă
deprinderea unui examen de conștiință la încheierea
unui

an, spre a stabili bilanţul moral al vieţei; fixarea planului
de

lucrări pentru anul ce vine;
o misiune de conducător şi educator, de animator
desinteresat al unui cerc de prieteni, atrași de
magia personalităței

sale, grupaţi în jurul său ca în jurul
unui maestru, darul superior de organizator al unei
activităţi colective de luminare

şi îndrumare în problemele culturei,
în forme care să dea un
cadru şi să asigure durata unor astfel
de preocupări;
o autoritate suverană, care se impunea
de la sine în lumea în care apărea și lucra, un
prestigiu neegalat la noi.
(Mi-aduc a-minte de expresia pitorescă, —
caracteristică, în
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felul ci ghimeţ, dar plin de venerație, pentru sentimentul con- |
temporanilor despre această situaţie unică a lui Titu Maioescu în cultura românească, — cu care-l numea seniniil ,„junimist“ loan Pauli, profesor la laşi şi apoi la Universitâtea din

Cluj: „Tata Jupiter”);

-

pasiuriea (devenită o regulă de higienă sufletească, ur+
mată cu exactitate până la sfârşitul vieţei) pentru excursiuni
în plină natură, călătorii spre vizitarea împreună cu alţii a

locurilor frumoase din ţară şi din streinătate, a muzeelor şi
colecţiilor de artă, a monumentelor şi clădirilor interesante; o
trebuinţă sufletească de comuniune cu natura, iubirea frumuseţilor ei (flori, peisagii, prinse uns-ori în desenuri. proprii în
album sau în „vederi fotografice).
*

Însemnările ne oferă astfel, în această întâie parte a lor,

o intuiţie clară despre temperamentul
„mismul puterilor în creştere, despre
pentru formatea unei inteligenţe şi a
_mător predestinat, aşteptat şi sosit Ja

înnăscut, despre dinacondiţiile excepţionale
unui caracter de îndrutimp,
|

Crescut de o mamă iubitoare de cultură şi de un tată
„cu largi orizonturi, devotat până la jertfă intereselor superioare
naţionale, corect, activ şi sever, — "Titu Maiorescu, născut şi

trăind până la vârsta de 8 ani la Craiova, € adus de vicisitudinile țărei şi ale vieţei părintelui său să se desvolte sufletește

mai departe întâi între Roniânii ardeleni, în oraşul de origine al
marei sale, apoi, tocmai în perioada hotăritoare pentru solici-

tarea şi nutrirea forțelor lăuntrice, înfr'o mare capitală europeană, iar acolo, într'o instituţie de elită, cu un mediu social
de vieaţă aristocratică.

|

Ca mediu exterior aici, un cadru de o severă măreție:
la marginea (pe atunci; după aceea în centrul) unui oraș imperial, într'o şcoală de mari proporţii, fostă palat de vară al
XV

familiei împărăteşti, cu o faţadă impunăto
are, cu :o grădină de

„6 hectare,

pentru

studiu; recreaţiile şi sporturile elevi

lor, cu
manej de călărie, piscină de înnot, sală
de scrimă, de dans, de
teatru, capelă, bibliotecă bogată, cu'o viea
ţă de internat pe
grupe
(„camerate“").

| |
ăi
,
Ca mediu sufletesc: profesori, cei mai
mulţi, dacă nu toți,
din cei mai buni ai timpului, de
o superioară pregătire, stimulând inteligenţa şi dorința de cult
ivare a tinerilor încredinţaţi
. lor, dându-le cunoștința adân
că
şi iubirea literaturilor clasice
antice: și moderne, priceperea
şi gustul filosofiei, stăpânirea
a
trei sau patru limbi de înaltă
cultură (germana, franceza,
ita-

“liana, —

engleza,

pe cât se pare,

Maioresc

u a învăţat-o prin
lecţii particulareîn casa părintea
scă, în anii când era extern),
îndă

mânatea

unei

exprimări sobre, precise, —
Apoi camarazi,
„cei mai mulţi cu titluri nobiliare,
şi din toate naţiunile heterogenei Austrii;
Români,

Germani;

Saşi;

Italieni,

Poloni,

Cehi,

dint
- aceşt
re
ia, 'unii distinşi şi

Sârbi, Unguri,

sufletește; alții

mediocri, câţiva vulgari, —
dând astfel unui cap îndr
eptat spre observare exactă şi
spie reflexiune filosofică un
câmp
de intuiţie şi de experiență
largă despre. tipurile uman
e, individuale şi etnice. *
aa

tr'un asemenea mediu,

ae apare

cu o înălțime de preocu
pări,

dintr'o

dată,

o maturitate

la.16—17

ani,

de cugetare şi o

îndămânare şi putere băr
bătească în exprimarea
ei, cum
- sântem obicinuiţi a ne
aşt

epta la această vârstă
în fierbere.

nu

La 31 Ianuarie 1856
(nu încă de 16 ani împ
liniţi), examinându-şi conducerea
vieţei, el notează, înt
r'o interesantă candoare şi îmbinare de
sentimente şi ambiţii
de copil cu planuri
,
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Di

de activitate de om matur (de remarcat observarea, încă de:

- atunci, a fiului lui. loan Maiorescu

despre „lipsa de câmpul

*

„critic“ la noi), cugetări ca 'cele următoare (originalul,
în ro-:

mâneşte);

-

e

ai

Mă sculaiu la 6 ore şi studiaiu latinește şi Omer.
După prânz, fuseiu la Romulu şi la Pop. Mă culcaiu pe
«la 11 ore, pentru 'că mă apucaiu pe la 148 șă scriu pentru mâne o istorie a literaturei germane pentru prof|esorul] Windisch, ca să-mi câştig un vorziigi[ich] la limba

“germană; modul cel mai bun.
o
a
În luna aceasta. fuiu diliginte cât putuiu; progresul ..
„evident e. o cunoştinţă bunicicăa lui Homer, şi. o'cunoştinţă foarte. bună a Istoriei. Tot aşa lucraiu foarte
mult la -desemn, în cât în semestrul viitor voiu începe?

a desemna după natură. În franţuzeşte ceva;. foarte pu-..

ţin în matematică.. În luna asta fuiu amic literar cu Ri-.
“chard Capellmann, un tânăr cât se poate de aproape unui
Ideal de amic. Avem tot acele[aşi] idei de nedreptatea.
monarhilor, absurditatea religiunei şi ridiculitatea aşa'nu-.
" mitului bun-ton. Tot cu luna asta se închide şi semestrul; „cred că voiu fi (cum am zis mai nainte) intre [al] 6[-lea]

— 8[-lea]. Ce-mi pasă de testimoniu! Datoriile mi le-am - „„„Făcut toate; datoriile mele sânt a şti: limbi şi istoria; —
-- voia mea e a şti -religiunea, spre a putea, poate, vr'o
+

„dată să-i
iau numai
"mental; ci
*. matica în
. necesar;

„un malum

demonstrez absurditatea. Istoria naturală o ca un studiu de plăcere; așa dară nu lundanumai pentru ca să am vr'o idee de ea; mategimnaziul de 'jos o ţin de un studiu foarte
matematica

în gimnaziul

necessarium.

de sus

e pentru

mine

La desemn vreau 'să o 'aduc la:

o. perfecțiune oarecare; asemeneala flaut. Afară de
aceea vreau să ştiu cel.puţin a ceti toate. limbile europene; perfect însă voiu şti, limba latină, româna, germana, .
„ franceza, engleza; semi-peifect cea italiană şi cea greacă
vechie. — O să mă'apuc în semestrul viitor să scriu la

Gazeta Transilvaniei; materie am destulă; mai întăiu voiu

„scrie

despre:

„Educarea fetelor române”

—

o filipică;

“apoi despre „literatura noastră în starea de acum"—
lipsa de câmpul critic; şi aşa mai departe. Poate sătrămit
şi traducerea lui Filota

73925, — 2,

la Foaie.

-

e

|
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-

O să mă mai apuc de vr'o câteva novel
e umoristice,
Afară de asta voiu căuta (cum am zis)
să devin între cei
dintăiu 3 ai clasei; dară cel dintăiu
voiu fi la: limba latină şi greacă, la istorie, la desemn,
la franţuzeşte. Între
cei dintăiu: la germăneșşte şi la relig
iune.
A doua zi, serie:

ă sculaiu la 5 ore şi finiiu comp
oziţia pentru
|
“Windisch. "După prânz, la Y25 ore
fini
seme
strul. N'a„vem
şcoală până Vineri acum; atunc
i căpătăm _testimoniile; toţi în şcoală zic, că o
să fiu al patrulea; "nu e
adevărat; nu pot să zic că ar fi
chiar nedreptate, când
aşi fi al patrulea, pentru că, zău,
ăla, care a lucrat mai mălt decâ aşi vrea să-l ştiu pe
t mine în este 4 luni
(pe toată săptămâna. ce] Puțin
6 ore perdute cu corectura *; 3 ore desemn; 3 ore fran
ţuzeşte; 5 ore englezeşte;
6 ore flaut; 6 ore Romulu, — afar
ă de toate orele ordinarii
de şcoală şi de învăţătură); —
dar ceilalți au mai multă
părtinire din partea

profesorilor,
răspuns poate mai bine. Nedreptşi s'a întâmplat de a[u]
însă ar fi, dacă m'ar
pune după [al] 8[-le
a].

e

La 1 Fevruarie 1857 (origina
lul în româneşte):
|

|

Rar mă simțiiu aşa de izol
at ca acum! Singur. și
dezolat!... Unger, cu care
mă ocupasem atât de mult
,
pe care vruiu să-l aduc pe cale
bună, să-l fac să studieze,... începu... a-şi bate
joc de principiile mele de studiare... Nem

ulţămitorul! Ozegowich e
absotut pe lângă
mine, mă stimă şi mă iubește;
zeşte... Helm învaţă de la minînvaţă de la mine englee flaut... 'K[utschera]... după sfaturile mele studiază
şi
cele scolastice şi litera-

Dar. lui când
din scrierile
omoară! Ori
scrierile lui,
——

1, Corectura
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îi citese cevă frunios
mele, stă ca un lemn şi
cască. — Asta mă
și cum, nu e bine; când
mice bucuros mi-aşi cumine ar arăta cineva
ca eu şi părerile

de tipar pentru înemorii

ale tatălui său. Cf. pag.
9.

mele, aşi vorbi cu el despre stil, despre desemnul simţului, despre păreri religionarii ete. — O, ideal frumos!
Poate nu te realizez!
|
lar la 31 Decemvrie 1857, tânărul care nu împlinise încă

18 ani scrie astfel pentru sine (textul original în nemţește):
Anul se apropie de sfârşitul. său: e ora 104
noaptea. Aşi vrea să străbat iute cu gândul anul care-a
trecut; dar sânt într'însul 'elemente aşa de felurite şi

de ciudate. În totul, e rece; apăsătoarea indiferență, acest
colos de ghiață, căruia prin reflexiunea mea i-am căzut

pradă, este prea destul exprimat întriinsul. —

Pentru

direcțiunea mea ştiinţifică a fost de cea mai mare însemnătate cunoştinţa cu o privire generală asupra filosofiei
şi cu logica, această ştiinţă așa de extrem de interesantă.
Ea m'a adus să năzuesc spre cea mai bună formulare a
cugetării,

spre

o exprimare

fără

greşeli,

scurtă,

adevă-

rată, spre o ferire de acele cuvinte umflate şi goale, pe
care tinerii sânt aşa de aplecaţi să le întrebuințeze; ea
. mi-a insuflat întâi într'adevăr iubirea pentru.o direcţie
'de gândire de care niciodată nu mă voiu despărţi. — S'a
„infiltrat însă în mine un scepticism deconcertarit, o punere la îndoială a. tuturor celor tradiţionale, ba chiar a ideii de D-zeu şi de nemurirea sufletului — paralel cu
imposibilitatea de a concepe absolutul. La ce oscilări e
supus cugetul meu în . această privință! Cine mă constrânge să admit un D-zeu,

put de raţiunea mea?
strânge

să-mi

zăpăcesc

Dar

care e cu totul de neconce-

—

mintea

în acelaşi timp mă
prin

necesitatea

con-

şi tot-

deodată incomprehensibilitatea a ceea ce este dat necon|
diţionat.
În timpul din urmă am citit o poveste cu. stafii,
Nouă frământare a minţii, noue îndoeli, nouă imposibilifate de a pricepe. Întâmplarea aşa de deasă a legăturii
a.două fenomene despărțite în spațiu, dar .coexistente în

timp, e o realitate. Ce însemnează asta? Ce e acest som-

nambulism, care-și bate joc de cea mai puternică şi cea

mai generală dintre puterile până acum cunoscute nouă

prin experiență, gravitația? — Îndoială, îndoială!
.

.

,
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Am

cunoscut şi psihologia, ştiinţa despre
suflet =—
„ce este. sufletul? Deslegaţi-mi într
ebarea şi apoi vorbiy;
dar cine o desleagă?! Această
uriaşă problemă metafizică! — Pentru cultura mea
filologică a iost de niare
însemnătate prof. Lang, care m'a
făcut, prin prelegerile
„sale atrăgătoare, să cuno
sc frumuseţile operelor
clasice
greceşti şi, între ele, mai ales.
pe
acestea, Ir. Goebel, acest criti Demostenes. Afară de
c rece, care aproape. te
„îndepărtează, daş un învă
țat "admirabil. de pătrunzător,
Apoi prof. Dr. Zhishmann,
care a fost pentru mine un
- model în privinţa zelului ştii
nţific care rămâne totdeauna
"egal cu'sine însuşi, net

urbura
” terpretarea lui Sofocles). — t de nici o :humoare (la inîn acest. an 'am învăţat şi
" italieneşte,cel
: puţin pric

ep limba; şi englezește, într
'asta
merge. bine; mult mai bine
franţuzeşte. — Dintre operele
“altora, mai întâi Introduce
rea în filosofie a lui Herbart,
pe care o prelucrez încă acu
m, apoi Goethe, Platen, mai
intens Schi

ller şi Herder...

XX.

De când am ajuns să fiu pre gătit în mod. serios din
punct!de vedere ştiinţific,
nu-mi mai reuşeşte nici
rimă; pe de o parte sânt
o
bucuros că a încetat ace
„Ocupaţie neserioasă; pe
ast
ă
de altă parte, poate şi din
cauza
asta devin din zi în zi
mai rece, “pentru cei mai"
mulți
din jurul meu mai indife
„mul puterriic, inditerent-derent: îmi lipseşte acunmi 'un stiunde ar veni —_ Dar în acea
stă încremenită inagherni
ţă de conveniență! —
Şi
pe lângă asta, „nerec
apo
i
unos
de către toţi oamenii! — cutşi luat în râs şi urit mai
Însă, din: fericire, şi. iubi
t şi
relevat,
a
i
i
O urmare'a seriozității
mele ştiinţifice a fost și
recunoașterea din. partea
pro
fes
orilor, care m'au făcut.
„ întâiul în toată şcoala
.
... În schi mb, o greșal
ă, care poate
să fi născut din (ce-i
dre
de a fi erudit, e obiceiul p t, nu de invidiat). voința mea:
minţi! Ce-i. drept, fac ast meu —: s'o spun scurt: de a
a în lucruri neînsemnate,
fensive, dar lucrul ăsta est
inonedemn, meschin, De ex. e, totuşi, şi cu atât.mai mult,
spun adeseacă am studia
tare ori cutare lucru
t cuîn timpul no pei, pe cân
d
e că-l citisem. ziua;
ade
văr
ul
când
să mă găsească îngropat 'intră cineva în cameră, vreau
în cărţi; şi alte copilării
„ acesta. Asta va trebui
de felul
neapărat să înceteze de
azi înainte,
i

Pentru acest an îmi propun, pe lângă examenul de

maturitate,

să termin

o sistematizare,

ce am

început-o,. a

-prelegcrilor de logică audiate de mine,. Aş dori să las
această. lucrare la câţiva din așa numiții mei „şcolari“,
„la plecarea 'mea din Germania; ca amintire | — anume,
dacă mai trăesc atâta! Cine ştie!

|

E scrisul unui adolescent? Ca direcţie şi nivel al cuge-

tărei, ca plan de. vieaţă, ca respect al adevărului şi necruțare
faţă de sine însu-şi, ca preciziune şi bogăţie a vocabularului,
mai ales în termeni abstracți — e o anticipare aproape com-:
pletă a soartei şi a activităţei scriitorului, criticului şi profe- .
sorului Maiorescu. E, virtua!, în: ghindă, toată tăria şi măreţia

| stejarului ce va creşte din ea.

-

e:

o

Cu vârsta, va câştiga încă, de- sigur, în adâncime a cugetării, în lărgire â orizontului intelectual şi social, în prefecțiune a stilului; dar, în liniile” mari ale personalităţii sale in„_telectuale şi morale;
stă în faţa noastră,în junele nu încă de
„18 ani, bărbatul, cugetătorul, învățătorul şi educatorul de mai
"apoi al naţiunei, sufletu! neuitatei Junime şi al Convorbirilor
| iterare, organizatorul vestitelor! cicluri de prelegeri populare,
autorul lapidarei, Logice şi al Criticelor, „începătoare de o nouă
orientare în cultura rioastră:

“II:
- Din perioada a doua a însemnărilor din acest volum
(adică, pe lângă cele câteva de la 1866, cele de la 1870—80),
“e de 'relevat întâi o stare sufletească: ce ne apare ca o des| coperire . neașteptată. părând neverosimilă, în discordanță cu:
tot ce cunoşteam și bănuiam despre ființa lăuntrică armoni-

oasăşi echilibrată a omului “vecinic senin şi optimist, cum
îl vedeam nu numai: în 'manifestările sale publice 'ca-'scriitor,:
'ca orator şi om politic, ca profesor; cci şi în intimitatea vieţei.
sale.

:-

|

N

e

.

Li

i
:

PR

n:

i

Începând din Ianuarie 1876, Titu Maiorescu trece, timp
de 2—3 ani,:cu alternări de momente sau răstimpuri mai
„senine, printr'o sguduitoare criză sufletească, care-l duce
până
la gânduri (şi aproape hotărîri) de sinucidere sau de emigrare
în America, — așa taine extraordinare, aşa vibrații nebănuit
e
ascunde. adesea adâncul nepătruns al apelor unui
suflet la

Suprafaţă de o linişte desăvârşită.

,

Stări de suflet analoge ne destăinueşte jurnalul
încăîn
anii adolescenţei.
.:
Dar acelea erau copilăroase desperări,
crize trecătoare,
mai mult intelectuale, ale năvalnicei vârste.
(La unele firi mai
slabe, și acestea pot avea un sfârşit
tragic; dar nu era cazul

temperamentului robust al! adolescentului
Maiorescu).

O criză de asemenea gravitate, în anii
cei mai frumoşi
ai bărbăţiei însă, în mijlocul unei cariere
literare şi politice de

strălucitoare succese la 34—36

de ani, nu se poate

explica,
pentru un suflet 'de rezistența şi
superioritatâa filosofică a lui
Titu Maiorescu, prin preocupări
metafizice, ori prin amare
decepţii în laturea vieţei publice —

atunci,

nici maj

înainte,

nici îndată

care nu i-au lipsit nici

după

aceea.

Ea trebue să se fi pregătit pe
nesimţite, în curs de mai
mulți ani, înainte de a izbucni,

şi să fi avut cauze multiple,

De bună seamă, vor fi cont
ribuit. şi acele decepţii la
o
slăbire a resorturilor optimismu
lui său nativ. Una din ele
fusese, cu câțiva
învăţământ:

ani înainte, îndoita sa înlătura
re abuzivă din
întâ

ia oară, de către adversari
(v..pag. 128. ş. u.,
152 ş. u., 161 ş. u.), iara dou
a oară, par'că spre a se împl
ini cu
soarta lui toate paradoxel

e, de către mini

strul de instrucţie al
propriului său partid (v. pag.
171 şi 178 sq. Cf. Soveja,
Titu:
Maiorescu,
ed, Cartea românească,
păg. 70—78),
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Brutala măsură îl lovea îndoit: întâi tăindu-i mijloacele
materiale pentru existența familiei sale, apoi privându-l de
activitatea ce forma punctul central al vieţei sale, — profesoratul şi contactul cu tinerimea universitară.

„Va fi fost şi o oarecare oboseală fizică, sentimentul că-i
scade vigoarea intelectuală:
|
„Am

prelegere

ţinut Duminecă 6 Fevruarie

populară de esttimp...

[1872]

întâia mea

Nevas&-mea

a

fost

foarte mulţămită... Şi alţii încă... Eu nu prea...; îmi pă-

rea ca şi când aşi vorbi dintr'o lume streină oamenilor,
şi acel sentiment că sânt plin de vieață între ei, care mai

"nainte mă cuprindea cu atâta entusiasm, nu l-am mai

avut

acum.În genere,

am

impresia

că îmbătrânesc,

că

scad, cred chiar că-mi slăbeşte memoria... Dacă m'ași

îmbolnăvi?... De-aşi avea un prieten cu mintea pătrunzătoare, spre a mă sfătui cu el!“.
Este. evident” însă, că

tului

lui

Titu

un suflet de

tăria sufle-

Maiorescu, o asemenea grozavă

pentru

sbuciumare

lăuntrică trebue să fi avut încă alte cauze, din schimbări în
vieața

sa intimă,

„4. Rămânând fără catedră timp de 12 ani (1872—$4), lipsit de
orice avere, e silit să se consacre advocaturel. (Să. nu se uite acest
fapt, când i se impută de unii că a scris prea puţin: cât îl absorbea a- .
ceastă

profesiune

arată,

pentru

cei

şi cât era

ce n'o

de

ştieau,

ocupat

zilnic

publicarea

acest

recentă

spirit

vecinic

a unora

activ,

din

o

scriso-

rile sale către Duiliu Zamfirescu:v, Revista Fundațiilor regale, 1 Sept.
1936, p. 643 şi 650—52).. Dar, până să-şi poată rezema
rială a vieţei pe această profesiune, au trecut mulţi ani.

Iulie 1877 scrie în jurnal:

-

IE

.

partea mateîncă la 9/21

„Grijă... apoi în privinţa .banilor.. Acum n'am. chiar- nimic, 6 franci... Am de primit oarecare sume de la clienţi. Dar de
“ două săptămâni nu vine nimic... În acelaci timp însă
cerinţe.
Pentru proprietarul meu impozite: 90 de franci... Mitei pentru
“Slavici 67. de franci, şi traiul zilnic... M'am adresat 'lui Melik,
lui Stern — în zadar!“.
,

Iar la 21 Ianuarie/2

Fevruarie 1878 (notând un vis) :

„Orice îngheţ moral produce o ciudată apăsare şi. vise ciudate...
Eu însu-mi m'am gândit ieri mult la sinucidereşi mi-am zis a suta oară
că nu pot face asta câț timp mu las destui .bani familiei mele..."

|

XXIII

De sigur,
excepţional

trebue să-i fi sdrobit

de înzestrat,

„drăguţului

inima nioartea. fiului său,

şi încântătorului“, Liviu.
„A patra aniversare a zilei
morței frumosului meu băia
t neîntrecut de inteligent“, scrie dân
sul la 26 Noemvrie/8 Decemv
rie
„1876 în jurnal. Durerea
pentru moartea unicului
său
fiu
era
încă extrem” de vie, o rană
încă sângerând. 'şi în anii
târzii ai
vieței, când își amintea:
despre pierderea copilulu
i său. Aşa
_de grozavă trebue să fi
fost, ca o suspendare a
însă
-și vieţei
sale, încât nici nu'o noteaz
ă în jurnal, la data cân
d,s
'a
întâm„plat: ce-i mai Putea fi
a-minte de „jurnal“, în
asemenea zile
de durere!

.

|

„Apoi, pentru

Sa

un suflet: de

învăţător născut, ca al său,
pentru” care vieața
nu avea sens şi mulțăm
ire decât dacă
: găsea în jurul lui o
atmosferă cald ă, de
oameni care să prereseze de ceea ce-l interesa
pe el, era o profundă
descurajare să: constate
lipsă de înțele“gere şi de căldură pen
tru felul său de a fi,
pentru activitatea
„Sa, Chiar la cei mai
de aproape
ai săi. |
.
„În timpul din urmă
—
rio
tează
mă izbeşt
din e.ce în ce mai mult el la 4/16 Oct. 1873—
ce tari piese de rezis„_tenţă şi ce tari coefic
ienţi de fricţiune.
sânt oamenii. Nici
unul nu-mi Suggereaz
ă nimic, iar Ssugge
stiunile ce eu aşi
Vrea să dau sânt atât
de amortisate, încât,
în vârstă, mă Parali
zez. Lipsă de 'en cu înaintarea
încercat. muzică;
tusiasm! -...Am
cu bucurie şi emo
țiune nu consimt”
asta nici unul, e
la
ca o povară... Leam scos portrete
eine, ă. peine Je -răsfoes
c.' Am vrut să

„în

a “intra

: împreună
lăsa transportat cu “mine în.
de mine .acolo,
preună
CU

R

mine.

XI

ai

curând se lasă... Să

în
„

"A" năzui spre ceva împreună cu alţii şi a trăi su-:

fleteşte: impreună

cu alţii este un ideal iirealizabil”. - -

Cumpăna: sufletului spre acele tragice gândur
i” pare să
fi aplecat în cele din urmă mai vârtos o altă
schimbare

-o

"în vieaţa sa intimă, care va fi constituit, poate, după
celelalte -

sguduiri, o mare apăsare morală.

Me

|

"Jurnalul ridică un colţ al vălului care acopere.
împrejurările precise ce au căşunat această profundă turbu
rare a su-

fletului așa de perfect echilibrat.

|

Se pare că Titu Maiorescu, după 13—14 ani de căsă-

torie, nu mai găsea în intimitatea familiei acea atmosferă
de
consonanță
de cultură, de graţie feminină şi de stimul'la creaţie intelectuală, care erau o necesitate fundamentală pentru continuarea existenței salez.
e
Încă în 1872 se vede un sincer ataşament către soția sa:.
*„Heute, am 9/21 Măârz, meines Clărchens Geburtstag” —:
E
i
|
” notează: el'în jurnal, la Bucureşti (unde se găsea ca deputat),
sa
soţia.

-

Sa

i

fiind a-casă,la laşi.

Aceeaşi stare sufletească încă în Fevruarie 1874: Ri
„_
La 10 lanuarie generalul Tell dat demisia ca mini- ” stru de culte. Ci-că eu voiu fi succesorul lui... Des tirail„lements infinis... Scrisoare Clarei mele despre asta“.

1. Intr'o mică fantazie literară “(un „proverb“ â la Musset) com„pusă - de dânsul în franţuzeşte şi datată 11 şi 12 Decemvrie 1879 st..ri.,
- având titlul N'est pas ami qui veut, — în care se discută tema dacă e posibilă între un bărbat şi o femeie amiciţie adevărată,

iubire — "Titu Maiorescu
convingere

şi

profunda

care să nu/se schimbe

exprimă subt forma ficţiunii dramatice

sa

trebuinţă

sufletească

de

acel

„etern

în i

propria'sa
feminin”

pentru creaţii. intelectuale: „Je ne connais rin ce plus dâcisif pour Vintelligence de l'homme que lamitie. dune femme Vraiment supericure.....;
elle [e vorba 'de sora personagiului] m'avait habitu€ & ne-voir les cho-

- ses que par son prisme delicat, et â. chercher pour toutes mes penses
"le coniplement

n€cessaire

dans

le coeur

d'une

femme“.

|.

_.

Dar în curând,

căldura încetează: .

La 1/13 Martie 1876, notează în jurnal:

|

În casă merge greu. Noul meu an începe în această
privinţă cât mai rău. Sânt aşa de iritat, încât am dureri:

de inimă de această rănire sufletească și, probabil din

cauza supraîncordărei politice, nu mai pot păstra vechea

- răbdare. Ceea ce mă face să rămân liniştit, e momentana

imposibilitate de a schimba lucrurile. Îmi trec prin minte
tot felul de gânduri: ba să las pe nevastă-mea să trăească
despărțită de mine, într'un alt oraş; ba să mă refugiez

în America,

une-ori

chiar

să-mi

iau vieața...

lar la 11/23 August 1876: „1856, 1866, 1876, — 20 de ani petrecuţi cu conştiinţă de sine. Eu îmi par însă mie însu-mi ca un fruct

copt gata să cadă.

Ce-mi

mai poate oferi nou vieaţa?

„Cunosc femeia, ştiu ce însemnează iubireşi căsătorie,
cunosc prietenia, [m'am] urcat până în culmea ambiţiei
şi am simţit arta. Am fost profesor şi şi scriitor, — ce

mai poate veni încă? Cine a agonisit în sine indiferența

morţei, a'ncheiat socotelile cu vieața“.

Pare a fi contribuit la această schimbare
a axei vieţei
sale intime tânăra iui- cumnată, insinuanta şi capricioas
a Mite

Kremnitz, venită şi'stabilită în ţară cu bărbatul său în 1875,

în, timpul primului ministeriat al lui Maiorescu,

şi intrată, în-

dată, prin el, în cercul literar al Junimei. Această femei
e foarte

„inteligentă şi cultivată, aducând în sfera vieţei pasio
natului de

Frumos,

de artă

stil de vieaţă

şi literatură,

o tinerețe. mai

mai impresionant,

spirit cuceritoare,

o resonanţă

strălucitoare,

un

o eleganţă şi o vivacitate de
mai

subtilă la gusturi

cupări literare, scânteiarea unui talent
, —

şi preo-

lucruri care au fost |

totdeauna un puternic element de atrac
ție pentru Titu Maioescu
— a

infiltrat în sufletul său izbit de atâte
a valuri un nou

element turburător al echibibrului sdruncinat:
Titu Maiorescu
ia acum hotărîrea de a trăi
despărţit de soţia sa, |

XXVI,

La toate acestea, venise să se adaoge apoi, pentru omul

politic capabil, activ, corect, cu grijă de ţară și doritor dea
contribui cu bogăţia lui sufletească la consolidarea şi la progresul instituţiilor ei,— lovitura morală a dării în judecată
ca fost ministru (fapt ce-l află pe când se găsea ca reprezentant al ţărei la Berlin), pentru „răsipă şi deturnare de bani
publici“ 1 —fiindcă acordase mici subvenţii pentru continuarea
studiior în streinătate tinerilor Eminescu, Slavici, Lambrior,.
Panu, Teodorescu

G.

Dem.,

Meissner

ș. a;, cumpărase

-

hărţi

şi alt material didactic pentru şcoale, cheltuise „pentru plata
transportului [său] în inspecţiunea școalelor” o dată 320. de

lei şi altă dată 1500 de lei — şi alte crime de felul acesta 2.
Această brutală răsturnare a ordinei morale în vieaţa”
publică, unită cu descurajarea în care l-arunca "desfiinţarea,
de către guvernul partidului advers, a măsurilor şi directivelor date de el învățământului public al ţărei; — cu noua
decepţie suferită, văzând că nici opinia publică nu a reacționat, nici Domnitorul nu s'a opus la nici una din aceste
acţiuni politice care dărâmau credința lui în biruinţa capacităţei şi a. onestităţei în vieața publică;— unită încă cu
perspectiva greutăților materiale şi a pasivităței, la care-lcondamna prelungirea acţiunei judiciare, — toate acestea au

provocat în sufletul său un gol fatal, cu toată hotărîrea lui de

a

rămânea

senin.

„La 2/14 lulie 1876, dat demisia din Berlin. Mi-a

fost6 zi grea, din punct de, vedere general-filosofic.
Este

oare

cu putință, îmi ziceam,

să faci ceva

loare într'o țară în care poţi fi aşa de
|
„de nedrept judecat'şi calomniat?“
'..1, Risipă şi
putea spune vorba
cu mâinile curate
Conservatorii şi
o

deturnare
ce s'a zis
şi a eşit
junimiştii

1936, p. 10.
2, V. pag. 258 ş.u.

de va

extraordinar
:

de bani publici la Maiorescu, despre care se
despre Barbu Catargi, că „a intrat în minister
din el tu mâinile goale”! Cf. 7, C. Filitti.
în viaţa
politică românească,
Bucureşti,.

îXXVII

N

“ Pe de altă parte, neliniştea conştiinţe
i lui de soţ

şi de
-Părinte, imaginea desperărei soţie
i devotate, care-şi vedea
vieaţa de familie sfărâmată, crea
în sufletul său un conflict
moral, ce agrava acea stare de depr
imare, din care, un timp,
nu
vedea

de lume.

altă scăpare decât moartea

sau emigrarea în colț

Criza aceasta: gravă ajunge
însă încetul cu încetul, în
câţiva ani, la liniştire. Întâi,
prin Siguranța ce o poate avea
în: curând că advocatura
îi: va procura mijloacele nece
sare
pentru soţia şi fisa,
ic
plec
aate pentru mult timp în stre
inătate (vezi cele Patru scrisori
, din lulie-Septemvrie 1878
,
că"tre soţia sa); apoi, "Prin
interesul viu din nou trez
it
pent
ru
lucrări proprii şi ale altora
în cercul aşa: de distins a]
prie
tenilor săi literari
tei, într'un

; în Sfârşit, prin împăcarea
lui cu gândul durafe] oarecare, a căsniciei;

„Clara

serie din nou incoherent
şi neliniștit,. mie
şi Mitei. Liniştea mea la
care visam n'a venit; uneori
îmi par ca un
vagabond fără domiciliu.
Afară de asta,
la Geneva, cu dubla gos
pod
ări
e,
e, din punct
de vedere financiar,
prea
şederea

grea. Mai pre sus de
- îmi stă pe' suflet să ştiu
toat
acolo deux. femmes €plore e:
es ă
cause de moi“ .
.
i
De aceea le chiamă a-casă
.

Timpul apoi, cu răcire
a sentimentelor “ce” l-a
duseseră.:
la criză; — Cu ivirea, pes
te câțiva ani, a unei nou
ă „primăveri"
sentimentale, ce avea
să ducă „la o statornică
disciplinare a.
vieţei afective;

—

XXVII.

cu perspectiva largă ce
i-o deschide din
catoare și contact cu tinerimea
ţărei,

"_ Această. criză ne dă însă o nouă
lumină asupra perso- |

nalităţei lui Titu Maiorescu,
tura sa morală,de

o aşa

de

lăsându-ne să vedem

rară

armonie, nu

că făp-

era, în toate

Ptivinţele, un' dar hărăzit din naştere, prin temp
erament, ci,

în bună parte, o cucerire eroică a sa însu-şi,
Se poate spune că una din cele” mai splendid
e opere ..
“de artă pe care.a dăruit-o Titu: Maiorescu cult
urei națiunei
sale: este. însă-şi personalitatea sa excepţională
, în care -a
izbutit să „sublimeze“ porniri nearmonioase cu misiun
ea şi,
„Cu idealul de vieață al unei umanităţi superioare.
Nu numai prin creaţiunile minței, ci prin toată acţiunea
sa în ordinea culturei și în ordinea organizărei vieţei personale şi'a conducerei vieţei publice, Titu Maiorescu, cu toate
slăbiciunile omeneşti ce va fi avut, a stat, în cele din urmă,
'şiva sta de-a pururea între noi ca o întrupare rară a posibili-

tăţilor de realizare ale rasei noastre, ca un model de educator

al său însu-şi, al tinerimei şi al țărei întregi.

|

e

_

Acea liniște şi seninătate -superioară în faţa întâmplărilor ' vieţei, care fac din Titu Maiorescu o excepţie până

„acum unică între Românii cultivați, erâu deci numai în parte
reflexul sufletesc spontan al-unei firi stăpânite dintru înce-.
put. Într'o largă măsură, impresionanta putere de dominare
a tuturor coardelor simţirei era 'rezultatul final al unei mari:
.
şi lungi lupte lăuntrice, în care o voinţă neînfrântă a ajuns. -

să reprime orice izbucnire în acte impulsivea unui teinpera-!
„ment pasional, acordat la o înaltă presiune.
i

O parte din acest fond pururea dinamic a canalizat-o
spre literatură, -artă, profesorat, lucrări de critică literară .
şi socială, activitate politică şi profesională, călătorii: regu-

ale naturei. şi centre 'de cultură, găsinlate spre frumuseți
du-şi în acestea, din tinereţe şi până în cei din urmă ani, cea
mai înaltă satisfacţie a vieţei.
însă după aceea —

zice dânsul, în urmarea pasa-

-giului citat despre demisiunea sa de la Berlin — m'am

=

tegăsit şi mă duc cu îndoit curaj şi seninătate în acti-

vitatea privată a advocaturei şi sper în mai mult timp
" liber.ca dispoziţie ştiinţifică şi literară. Totdeauna ma„rea

fericire!

"

Cât. despre cealaltă parte a fondului său pasional, aspiraţia spre acel „etern feminin“, care (ca şi la Goethe, cu

care avea, de altfel, atâtea alte afinități)

sul ca

o întregire indispensabilă

— aceasta pare a-şi fi găsit o deplină

Pe

lângă

desvălirea

acestei

sale intelectuale,

incadrare în a doua a

sa căsătorie,

sa, a doua parte a insemnărilor
aduce interesante contribuţii la

era simțită de dân-

a fiinţei

nebănuite

crize în vieaţa

cuprinse în acest volum ne
istoria vieţei noastre 'poli-

tice. De exemplu, — unele amănunte nouă
despre detronarea Domnitorului Cuza (altă atitudine
a lui Maiorescu
atunci față de acest eveniment decât
aceea de mai târziu, din
introducerea la volumul 1 din „Discursur
i parlamentare": v.
pag. 123, nota 2; — ştirea că şi Carp
şi Pogor.făceau parte

"din conspirație); — împrejurările

intrărei

„„junimiştilor“

ca
grup (numai Carp și Pogor) în minist
erul Manolache Costache-Epureanu şi a neintrărei lui
Maiorescu, cum: fusese

vorba între dânșii; — motivele şi peripe
ţiile adesea tragi-co-

mice

ale

demisunei

fi funcţionat

lui Pogor,

după

efectiv!ca ministru

două

nici o

săptămâni,

zi; —

patru

fără

a

demne

„Scrisori ale lui Maiorescu către Carp
(ministru interimar
la instrucţia publică, după demisia lui
Pogor) în această che„Stiune şi în privinţa anulărei absurdei
sale destituiri „de la.
Univer
sitate; —

liste de persoane pe <are credea

că s'ar putea
sprijini activitatea politică a s„junimiştil
or”; — idei de reformă
şi administraţie a învățământului:
— intrarea lui Maiorescu
în parlament, activitatea sa ca
deputat, ca ministru, şi apoi
ca agent dipl

omatic al țărei la Berlin; — o curi
oasă informație
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(falsă?) despre o propunere a Franţei de alianță
cu noi în
1870; — indiferența lui Bismarck pentru Domnitorul Carol
şi pentru soarta României; — vizita la laşi a perechei domni-

toare în 1871; — darea în judecată a ministerului Lascăr Ca„targi de către Camera liberală, 'cu scena de o dramatică frumuseţe a încercărei de interogare a lui Maiorescu la Cameră,
de către Fleva, ş. a.
.
Apoi amănunte preţioase despre lecturi, lucrări, pla'nuri de lucrări, conferențe publice, articole ale sale din re-

viste şi ziare; despre

o interesantă vizită la Alecsandri la

Mirceşti (cu notarea izvorului de inspiraţie a splendidei
poezii „Pohod na Sibir“: o gravură); despre excursii în țară
şi călătorii în streinătate (una, la Viena, la care a luat cu
sine şi pe Caragiale) ş. a...
Între acestea toate, o sumă de aforisme inedite, de
„observări şi aprecieri estetice, de extrase din scrieri citite, .
anecdote, notări despre persoane (adesea scurte dar pregnante portrete) menţiuni despre seri literare; — o notă: „„Grea
epocă Eminescu“, urmată de însemnări care se-refer la unele
manifestări alarmante ale poetului, ce ar putea fi interpretate,
acum,

ca

semne

precursorii

încă

de

atunci (lunie

1879)

ale

fatalei boale ce avea să izbucnească acut peste patru ani,
lată, dintre aforismele
unul de. vecinică actualitate:.

din. această

parte a jurnalului,

7 — „Dar cu asemenea principii generale ideale
nu vei putea străbate niciodată în ţara noastră!'.
|
Un principiu ideal nu străbate pur în nici o
majoritatea îi este şi i-a fost totdeauna în potrivă.
cu nimic nu e mai mică obligaţia absolută a acelora

d-ta
ţară;
Dar
care

simt în sine asemenea principii de a flutura sus steagul
lor. Numai prin aceasta omenirea rămâne la înălțimea .

sa, şi fără ele ar cădea, cu siguranţă, mai jos, Idealismul e un element pentru obţinerea rezultantei. cum şi
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o putere de tracţiune în paralelogramul forţelor, care,
*
cu siguranţă, ar da o rezultantă mai rea, dacă el ar lipsi.

Idealismul
nu e aşa de. important prin ceea ce să-

vârşeşte

pozitiv

în politică,

cât

prin

„>— prin înlăturarea acelei vulgarităţi,

cutează să se arate în faţa lui.

!

ceea

ce împiedică,

câre cel puţin: nu

IV.

Astfel cum se prezentă, aceste însemnări de jurnal
sânt

încă un dar ce-l face, după moarte, Titu Maiorescu culture
i

naţionale, - ”
Nu trebue să: căutăm în astfe! de notări ceea
ce n'au.
"avut intenția.
de a..fi. Ele însă, în afară de importanţa
lor
” biografică; psihologică, istorică; vor const
itui totdeauna, în
deosebi pentru tinerimea noastră şi în
genere pentru educaţia

personală

şi cetățenească

a Românilor,

pentru

organi-

zarea .vieței lor de cultură, o mare lecţie
a unei lupte bărbăteşti cu sine însu-şi şi cu alţii pentr
u formarea unei personali

tăţi vrednice de un nobil destin.
.
.
„Fără nici o intenţie de acest fel, se
desprinde din ele
„o învățătură pentru drumul 'vieţe
i, înflorit, dâr adesea cu
„Spini şi pe margini de prăpastie, — o
învăţătură de încredere

în biruinţa finalăa înţelepciun ei
şi a lucrării cinstite
în care.
ambiția personală
nu e niciodată despărțită de
grija pentru
"sprijinir

ea celor mai buni din j urul său şi
pentru promovarea -

intereselor: mari ale neamului. Din ele, se î naiță la orice
- demnul: Organizează- ți 'vieața
“vaţă mereu, cultivă-te metod
ic,
-rajul adevărului, nu fi vanitos,

.

vârstă
pentru

şi. la orice situaţie înscopuri. superioare,

în-

munceşte cu stăruință, ai cu-.

nu

te gândi numai

la tine în.
ce faci şi în ce năzueşti, fii vrednic
de stima ta însu-ți şi de
a semenilor tăi.
.
Me
,
Aa
„Aceste paginede dincolo de mor
mânt adaogă o nouă
„ Privire şi o. puternică_ lumină
asup
ra forinărei. intelectuale
şi morale a unui talent bin
ecuvânta t şi â unui caracter
de
tăria de marmură a unei statui
antice,.

SER,

.

Ne dăm acum seama' mai limpede de puterile dintru început şi de sforţările ce au trebuit adaose de el însu-și, un mare artist al vieţei, ca să realizeze în fiinţa sa: şi să creeze
„prin scrisul său nepieritoare „opere, de o imensă valoare
educativă.
-

Au

trecut 80 de ani de la întâiele pagine île scrisului

său.

ă

Adolescentul începuse a-şi rosti cugetul în limba pă- :
rintească în înfăţişarea une-ori artificială a vremei de .atunci; dar în curând cugetarea de o claritate de cristal birue
forma greoaie, se liberează de latinismele şi de germanismele adolescenţei, şi găseşte una din cele mai elegante. şi
mai durabile înfățișări ale limbei româneşti.
Să ne gândiri la: scrisul tuturor contemporanilor săi; nu
vorbim de cei mărunți şi neexistenți astăzi, ca un V. A. Urechia, d. e., ci de cei mai mari; iar dintre aceştia să nu-l com- *
parăm cu unul ca Hasdeu, d. e., care, născut şi educat printre streini şi venit în mediul românesc ca om format, are,
mult timp încă, ceva artificial sau stângaciu în limba sa românească (şi totdeauna ceva de prestidigitator în scrisul său);
ci, comparându-l chiar cu un Odobescu, ca să nu mai vorbim
de loan Ghica, Kogălniceanu sau. Alecsandri, contemporani
mai în vârstă, — scrisul lui Titu Maiorescu e cel mai aproape
de noi.
,
,
|
La fiecare din acești străluciți înfăţișători ai limbei şi
ai 'cugetărei româneşti găsim astăzi, din când în când, câte

ceva învechit, în vocabular, în sintaxă, în articularea frazei.
La

Maiorescu —

"
rirea
— cu
se-le
13925-—3

mai niciodată.

Însemnările din timpul învăţăturei ne dau acum lămuacestei trăinicii care par'că înfruntă - timpul: a adunat-o
a atenţie şi o muncă niciodată satisfăcute de sine înşi cu un gust, având ceva din siguranța unui instinct—

m

i
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„din cunoaşterea directă a marilor. clasici. Cugetarea justă, ex-

presiunea precisă şi sobră, construcţia firească, de o cadență
şi o îmbinare organică, s'au statornicit de.o dată la sfârșitul
anilor adolescenţei, din adâncurile cugetului său ager, la studiul şi lectura în original:a clasicilor greci şi romani, a marilor
„scriitori ai literaturilor moderne şi a reprezentanţilor de
frunte
ai filosofiei,
PI

Din

această

cini, se trage

cultură

întinsă, adâncă,

la el, ca şi la Eminescu,

acea

cu multe rădăformă

de cuge-

„tare şi de limbă, care, scrisă acum 60-—70 de ani, pare
că e
scrisă astăzi, sau că e în afară de timp — deși știm
bine că
nici o limbă vie nu rămâne pe loc —, întrupând la amândoi

cea mai aleasă înfăţişare
- formă pentru veacuri,

De
lui

a limbei „româneşti, par'că
i.

aceea scrisul definitiv al lui Maiorescu,

Eminescu,

nu are

pecetia

unei

epoce,

unei

într'o

ca şi al

mode,

unui

„curent sau unui cenaclu; nu are nimic. artificial,
ci curge ca.
din izvorul cel mai limpede și nesecat al limbei național
e lite-

„rare,

proaspăt, :neîmbătrânit,
a
a
De aceea Titu Maiorescu şi . Mihail Eminescu sânt
cei.
«mai clasicişi mai autentici scriitori culți ai neamului
românesc.
'

Proiectată- din nou

şi prin

aceste

în mijlocul unei activităţi fără răgaz,

însemnări

schiţate

figura lui Titu Maio-

rescu se înalță în lumea de azi. cu o
distincție şi o bogăţie
sufletească fără seamăn în calitatea şi în armonia
ei.
Titu Maiorescu rămâne în :desvoltarea. noastră. istorică
.

unul din acele exemplare superioare ale neamului,
care ne dau

convingerea că națiunea noastră are într'îns
a însuşiri ce o pot

ridica, une-ori, până la nivelul celei mai înalte culturi
umane,

când aceste însuşiri de rasă sânt prinse statornic
şi până în

„adânc în severa disciplină de muncă şi de vieaţă
a omenirei
bine organizate,

|.

a

_„Nasc şi în Moldova oameni!“
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.

E

Vor trece însă multe rânduri: de oameni, până să răsară.
iarăşi în pământul-patriei un alt suflet de cuprinsul şi
de acțiunea binefăcătoare a lui Titu Maiorescu asupra orientării
şi educaţiei spiritului public,
_

“Septemurie

Literele

|

NE

a

LL

RB,

şi cuvintele din textul “itenalului închise între -[ .] sânt

adaose de. editor,
-r

1936,

spre completare, .

o

.

.
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EFEMERIDA:
Piese de teatru văzute mai înainte.

În Bucureşti, în 1847: Boieria de 3 zile,
În Braşov, în 1$48—50: Der Hermannstădter IVald

[Pădurea Sibiiului), la care sa jucat foarte frumos,

de :

“către 2 Români, Călușarul.
Sa
|
Scamatorul Bergherr împreună cu alte 2 piese mici.
În Sibiiu 1845: Der Wirrroarr [Încurcătura| de Koizebue. — încă o.piesă cu cavaleri medievali 2, al cărei
titlu nu mi-l mai amintesc.
ia
În Viena, de la 1851 — 1 Noemvrie 1853:
„:
La Burgtheater, Romeo şi Iulia, de Shakespeare.
Foarte bine: Pustnicul, Iulia (Daun), Romeo (Jos. Wagner), până la scena în care se tăvăleşte pe pământ.

1. In text: *„Ephemeris. Friiher gesehene . Theaterstiicke“,
Cu acest titlu încep însemnările tânărului de 15 ani, scrise.

cu o elegantă caligrafie, într'un caiet numerotat cu nr. î, pe a cărui

"copertă

1855—31

Titu

Maiorescu

Decemvrie

a scris mai

1856.

târziu:

(Viena)“, iar mai

„Jurnal

1. Noemorie

jos, la o dată

mai

târ-

zie (după scris, probabil în ultimii ani ai vieţii) a adaus cu creionul: „revăzut“.
:
|
,
Însemnările acestea, la început sumare, numai despre piesele

de teatru

ce-şi amintea

la Bucureşti,

că le văzuse

Sibiiu şi Braşov,

apoi

până

atunci

de la Oct.

(între 1847—1850

1851-—1

Noemvrie

1855 la Viena), precum şi toate cele următoare din anul 1855 sânt
scrise în nemţeşte.
a
Ru
„2, În text: „Noch ein Ritterstiick“. Astfel sânt numite în
nem-

țeşte piesele de teatru scrise după moda literară creată de Goethe
cu „Goetz v. Berlichingen“.
_
.
,

„„» Orfana din Lomwood,.
de. Charlotte Birch-Pfeiffer.
Foarte bine: Jane Eyre (Wiirzburg), contele (Jos. Wasner), guvernanta (Haizinger), fetiţa .(Ther. Paulmann).
Romulus. Foarte bine: Fichiner: senlior], Kober-.

wein, La Roche.
Coriolanus. Foarte bine: D-na Rettich (Volumnia),
Jos. Wagner! (Coriolan), Lussberger.
Wilhelm

Tell,

de

Schiller.

_-" (Ghertrudă), ]. Wagner (Tell),

Foarte

bine: . Hebbel

Koberwein, Th. Paul-

mann, Anschiitz, Franz, Baumeister (Melchtha]).

N

Don Carlos, de Schiller. Foarte bine: ]. Wagner
(Posa),. Hebbel (Ebboli). Binişor: Gabillon . (Carlo
s)..
Torquato Tasso, de Goethe. Foarte bine:]. Wagne
r

(Tasso), Anschiitz,

Antonius

şi

Bayer-Biirk

Cleopatra,

(Prinţesa).

-de

Shakespeare.

o

Foarte

„bine: 'Bayer-Biirk (Cleop.), ]. Wagner (Anto
nius). : .
Sat şi oraș, de Charlotte Birch-Pfeiffer. Excelent:
Neumann, Haizinger. F oarte bine: Schânhoff,
Beckmann:

„ Minna v. Barnhelm, de Lessing. Excelent: la
Roche,
Neumann. Foarte bine: Liwe, Wiirzburg, Beckm
ann.
- Bine: Lucas.
a
n
SE

-- Fiesco, de Schiller, Excelent: Anschiitz.
Foarte bine:
*]. Wagner (Fiesco), La Roche “(Mohr),
Korner (regele),
Gabillon (Gianettino).
.

Richard

N

III, de Shakespeare. „Excelent:

Fichtner
sen. "Foarte bine: Gabillon (Richard II]),
Hebbel. Rău:

Lowe

(Buckingham).
Concertul, de Benedix.

Meixner,

Beckmann,

Fr.

Foarie bine:

Kirsehner.

|

La Roche, '

Cea din urmă aventură, de Bauernfe
ld. Cecilia, de
Prechiler. — Werner.
ae
„La operă. Wilhehu Tell, de
Rossini.
EEE
„Fiul cel. pierdut, de Auber.
Excelent: - Ander (fiul
pierdut), Staudigl (tatăl)., Dans
at: Albert-Bellon.

2.

-

Profetul, de Meyerbesr, Excelent: Ander (profetul)
La Grange (mama), Ney (iubita). Foarte bine: Draxler.—-.
| Alberi- Bellon — dans.
|
THughenoţii, de acelaşi (de 2 ori). I. Foarte bine: Erl
“ (Hughenot), Titjens, Liebhart

(regina). Excelent:

Drax-

“ler (Marcel). II. Excelent: Ander (Hughenot).. Foarte
bine: Titjens, Hofmann (regina), Draxler.
Robert Diavolul, de' acelaşi. Excelent: Titjens.
. Foarte bine: Robert (Er), Bertrara (Draxler). .
Muta din Portici, de Auber. Excelent: Steger. Binişor: Draxler. Bine: Pochini (Muta).
„+

Flautul

„lent:

Ander,

fermecat, “de

Beck

Mozart

(întâia oară).

(Papageno),'

Draxler

Foarte bine: Titjens, Papagena.

Lucia de Lammermoor, de Donizetti.
Thea (balet). Splendid dec[or]. — M.
Chasles Miller, excellent].
Satanella (balet). Foarte bun

Exce-

(Sarastro). .

Să
Taglioni şi

decor. — iidem, idem.

- Seguidilla, de aceiaşi. Excellentissime.
* Fiul cel pierdut (a doua oară). Foarte bine: Steger
(fiul pierdut), Staudigl (tatăl), Draxler (preotul), Dansat: „Plunkett.
|
" Keolanthe, de Baltă, Foarte bine: H. Czillag.
- Isaura sau Nănașa zânelor.
z
Excellent] Albert- Bellon.
- Megerle, Josephstădier Theater.
Husarii şi Ciorapul copiilor. |
Două pistoale.

O piesă al cărei titlu l-arn uitat. Foaz te bine: Weiss.
-

Pokorny. — Theater an der Wien.
|
Lucrătorul şi: doamna. Excellenţ]: Rott (erătorul),
Cununia în mască,
Ra

Şarlatanul, Excellent]: Rotit (sazlat.),

.

5

Gervinus,

Excellent]

Treuman

(Gerv.),

șicrul), d-na Klimetsch (femeia sa).
Un portar din suburbie.

Foarte bine: D-na

Excellent]:

Rott

Rott

Klimetsch, d-ra Rudini, Griin.

(mo-

(porit.).

Unde e ascuns diavolul, de Griin. Excelent: Roti,
Griin (diavolul).
a

Falsa Pepita, de B5hm. Exce[lent] Rohring,
Schiller. Foarte bine: Griin, Klimeisch,
Rott.

-

Durcheinande
r
. [Una

cel[ent]. Rott, Râhring.
Un voluntar vienez,

peste alta], quodlibeti,
i
Excellent]

Findeisen. Foarte bine: Buel, Rudini.
Therese

Krones,

de Hafner.

Roit,

Excel[ent]

d-na

Ex-

Klimetsch,

|
Rott,

Schiller. Foarte bine: Grimm, Griin.
|
Otelul La Cerb. Foarte bine: Griin,
Buel.
Distraţii, de Kotzebue. Foarte
bine: Findeisen. Pe
lângă asta, Dolores Monterrito.
|
”
|
Sennora Pepita, numele meu e Meyer
! Foarte bine:

Braunecker-Schi ffer,

Schierling.

Excellent]

F ielitz,
Br[aunecker]-Sch [i £fer] a dansat
Madrilefia. Frivol. De
observat
este numai, că în galeria a

doua (intrare) un
popișor grăsuliu se strecură
înăuniru ca o “vulpe, spre
a contempla cu binoclul copia
Pepitei. „Teatrul e o născocire a lui Asmodi“ — zie
apoi domnii! !!] | 12,
- Cea din
urmă

ferestruică, de
mai austriace. Bine: Braunecker, Castelli, una din cele
Biiiner.

Veselul

Chrisil.

Foarte bine: Rott,

Griin:,

1

1.

Potpourri. .
în text: „Zu bemerken ist
nur, dass in der zweiten
(Cintritt) ein feistes
Galleric
sie ein Puchs .hereinschlich.
die Pepitacopie mit Pfăfflein
um sich
Lorgnol [sic] zu betrachten.
cine Erfindung. des Asmodi“
„Das
sagen dann die Herrn![“, 'Theater ist
3
,
- Urmează > apoi,|în josul
Pie
,
paginei şi pe
>
„ simple titluri de piese
de teatru, despre care pagina următoare,
în însemnările amănunțite:
scrie după aceea
din Noemvrie '1835;
de aci nu mai sânt insă
menţionate în însemnărilecinci din titlurile
din Noemvrie:
„2.

4

|

Noemorie 1855.

|

Câmpeanu ! împreună cu cei 5 fii de
„au venit să ne ia la operă, şi anume într'o
prezenta: Ebrea, de Halsvy. Excelent
au
H. Czillag. Foarte bine: Liebhard şi Dr.

prinţ Sturza
lojă. Se refost: Steger,
Schmid, cu

toate că odată a cântat fals. Deosebit de rema
rcabil:
duetul plângerei
din. actul I între Evreu şi fiica lui; co-

-

rul Evreilor la masă.
A doua zi, ne-am dus fot astfel la F lautul
fermecat,
de Mozart (eu a 2-a oară). Excelent: Ande
r, Liebhart;
foarte bine:_ Schmid, Mayerhofer, Cass, Tely,
Schwarz.
Deosebit de remarcabil: cele.2 solo de flaut
. Toate scenele lui Papageno. Toate scenele reginei nopţei.
Corul

preoților.

E

|

La 10 (ziua de naştere a lui Schiller), eu și cu
mama

am vrut.să ne ducem la Burg[theater], la Maria
Stuart
— nici un loc.
SE
Sa
A doua zi, ne-a luat tata fotolii la Povești pentru co-

pii a baronului Klesheim, la teatrul Wiedner.
Remarcabil:

Cele 4 anotimpuri în tablouri vii, pictate de Griinfel
d

— non plus ultra a picturii de peisagii la teatru. Foar
te

bine muzica acestei piese de Fr. v. SuppE. În piesa „Prin-

țul Liliput“

de Klesheim,

au

fost

foarte bine:

Maria (Prinţul) şi Ferdinand Pokorny.

.

.

Kinzler

Cu Kărnbach?, am fost la teatrul din Josephstad:t,
întâia oară acum de la renovarea lui subt Hofmann. Se

Hamlet, Mirandolina. Mein Tagebuch, Heinrich IV, Mirra (Ris-.
tori); pentru aceasta din urmă, v. însemnarea de la 15 Feie 1856.
,
,
are DE abil. Dr. Petru Câmpeanu, profesor de filosofie la
Academia Mihăileană; cl împreună: cu Asachi adusese lui Ioan

Maiorescu

decretul

'de

numire

ca

profesor

la

acea

Academie

în

1843. Cf. P. A. Urechia, Istoria Şcoalelor, I, 561 ş. u. şi N. Bănescu
şi P. Mihăilescu, loan Maiorescu, scriere comemorativă, Bucureşti,:

1912, p. 54.

Se

Da

„i

. Tânăr Român (coleg de studii?), cu care Titu Maiorescu a:
păstrat şi după aceea câtva timp relaţii de prietenie: peste câţiva

5

|

„reprezenta: Fantazia
bine: Rânnenkamp'
„Mejo (Nebunul), Ed..
rând: Dorn. (Amphio),

„_

încătușată, de F. Raimund. Foarte
(Fantazia), . Barbieri “(Hermione),
Weiss: (harfenistul); în al doilea
Leuchert (Apollo).

Singur, am fost la parodia lui Nestroy: Nagerl und

'Handschuh.

Excelent:

Scholtz,

„Mann, Zollner, micul vizitiu.

|

„Nestroy,

|

Grois,

Treu-

|

Singur, am fost la Iudifa lui Hebbel, Excelent: Lăw

(Holofernes), Hebel

Am terminat

(Iudita)..

|

piesa mea: Die Blădsinnige [Bleoata].

E bine. Aşi vrea-săo trimet la teatrul din Josephstadt,
ca să o reprezente.

.

La 16, întâia mea lecţie de englezeşte.
La 20 (Marţi) seara, a plecai tata la Cracovia, ca să
se întâlnească şi să vorbească cu al-de Hurmuzachi şi
Sturza,
a
La .21 (singur), am fost. la: „„Gut biirgerlich“, de
Bruno. Excelent: Zăllner,- Scholz, 'Treumann;
foarte
bine: Nestroy, Grois.
|
Mi
a
La 19 (singur),-la Cecilia, de Prechtler (la Burg“theater). Excelenţ: Secbach, Fichtner. sen[ior]. Foarte
ani, când

se afla-la Berlin

(1858), era

în corespondenţ-cu
ă acest
atunci funcționar la Botoșani
„ (tatăl lui Gh. Kernba
— Gheor
ch
ghe
„Titu Maiorescu“, Cartea Românească; din Moldova). Cf. Soveja,
[1923], pag. 55. (Ne vom
referi adesea la această prețioasă biogra
fie, întemeiată pe note autentice ale lui “Titu Maiorescu).
:
,
A
E vorba -de Constantin Hurmuzachi, cu : care
Ioan Maiorescu va fi vorbit acolo despre memoriul
pentru apărarea drepturinci]
or române ce era
Memoriul s'a tipărit, în româneşte să şi “fieîn .prezentat Marilor Puteri..
titlul: Desvoltarea drepturilor Principatelo franțuzeşte, în 1857, subt
r Moldo-Române în urma
Tractatului de [la] Paris din 30 Martie
'[de Constantin Hurmuzachi şi Ioan Maiorescu, Bruxela, 1857]. 1856
E reprodus în Acfe şi documente relative la Istoria Renaşterei Român
iei, publicate de Ghenadie Petrescu, Dimitrie A. Sturdza
p. (179—218 şi apoi în „versiunea și Dimitrie C. Sturdza, vol. LII, .
Kernbach

(care-si zicea

şi Cornea),

franceză: Exposc des droits des
4 Tincipautes de Moldavie et de Valac
hie apres le traite de Paris du
50 Mars 1856 (Par I. Maiorescu et C, Hurmu
zachi) ib., .p. 218—259;
e rezumat în W. Băne

6.

scuşi V. Mihăilescu,
op. tit. p. 338—50.,,

bine:

].: Wagner, -la Roche,

Lâwe, Meixner,

Jiirgan.

„Piesa, pentru genul său: excelentă. .
a
La 24, la Multă gălăgie pentru nimic, de Shakespeare. Excelent: Neumann, Gabillon, La Roche. Foarte

bine: Korner, Meixner, Jiirgan.
.
a
La 24, ne aduse d. Maior vestea că la 25, către orele. 4%" după prânz — s'a spânzurat studentul în drept (în
ultimul an) Maronianu 2. Motivul: necunoscut. :
La 26 dimineaţa, la ora 7, se înapoiă tata.
|
„La 26,-am fost la teatrul din Josephstadt. S'a repre- zentat: O nouă Fortună sau nici un fericit. Foarte bine

" jucat... Excelent:

Schnitzer,

„bine: Reinhand, Ed. Weiss.

Alliani;

Ign.

a

Weiss.

Deci în total, la 10 reprezentații. Luna
fost bună. La şcoală, cât se poate de bine.

Decemovrie

Foarte

Sa

[aceasta] a

1853,

La (1, ni s'au dat îndărăt lucrări la latineşte. Lu-

crarea mea fusese cea mai bună. Capellman:.5 greşeli —
1, în text: 345. Titu Maiorescu,

când serie însemnările
în nem-

țeşie, notează orele după felul german (cum obicinuese încă şi!
acum unii dintre Românii din ținuturile foste subt influenţa cul- turei 'germane); deci „145“ .(citeşie: „jumătate la cinci“) _Însemnează „(ora) patru și jumătate“. Cât timp e la studii'la Viena şi
la Berlin, păstrează mai totdeauna acest fel de notare a orelor,

chiar

şi .când

redactează

în românește

însemnările;

une-ori

însă şi

atunci le notează după 'felul nostru.
2. Numele e foarte clar scris, caligratic; dar e probabil sau că
numele le fusese greşit comunicat, sau că e o grafie latinizantă a
numelui Moroianu; căci mai departe (însemnarea de la 28 'Januarie
- 1856) e vorba de sinuciderea lui „Moroianu“, a cărui înmormântare
creştinească, făcută de Românii din Viena, în contra regulelor, bisericei

ortodoxe

(care interzice

ciși), provocase, se vede,
din jurul lui Şaguna?),
din Viena şi în special în
considerat conducător al

slujba înmormântării

pentru

Sinu-"

publicarea unei broşuri (scrisă de cineva
cuprinzând atacuriîn contra Românilor
contra lui Ioan Maiorescu -(greco-catolic),
Mu
"
7
lor.

7

[nota] suficient. Eu: 91 — [nota] e[minent).
Seara, am
fost la Burgtiheater. S'a dat: Cea din urmă avent
ură, Piesa

e excelentă. Numai, nu pricep de ce autorul a ales
toc-

mai acest titlu. Excelent: Fichiner sen[ior],
Neumann,
Bossler. Foarte bine: Lussberger, Beckmann
, pictorul. -.
La 2, am fost la acelaşi teatru. S'a dat:
Faust, de

„Goethe.

Excelent:

Wagner,

Seebach,

Haizinger;

bine: Gabillon, Beckmann, Fichtner sen[io
r].
|
La 5, seara, am mâncat prea multe casta
ne;
a doua

zi, la 4, am 'vrut să mă

foarte

când,

scol, mi-a venit dintr'o

dată o foarte mare ameţeală; abia mă
ridicaiu în sus şi
începuiu să vărs şi anume numai fiere;
mama trimese
după

medic, care-mi prescrise un fel de sirop;
a trebuit
să stau în pat.
În ziua de 5, în pat. Cugetări.
Ach! Auf der Erde weiten Strassen
O

Bin ich so einsam und verlassen! 2

s'o termin

mai

târziu,

i

_Mam făcut bine după două zile. F iindcă
, cu toată
boala, am lucrat tot ce trebuia pentru
şcoală, ba încă
mai mult decât
trebuia, ma lăudat foarte mult Reich

el 3,
Zur Ruhe setzen (la Burgiheater). Come
die
în 4.
acte, de Hacklănder,—_ Medioeru.
Numai puțin să fi
fost jucată mai prost — ar fi căzut.
Excelent: La Roche,
Neuman;

foarte bine: Fichiner
acestuia, Beckmann.
a

„La

jun[ior],
|

Meixner, soţia
ă

29 Dee. tata mi-a dat să transcriu pentr
u memorandul ce scrie diînsul pentru Român
i €.
. Zero tăiat =

(probabil)

„fără nici o greşeală“; în notar
ea
te nota .cea
2. Ah, pe întinsele drumuri ale mai mare.
:lume
i
Sânt aşa de singur şi aşa de
părăsit! .
3. Profesor de limba latin
ă
la 'Theresianum.
.
„„*. Pe lângă „Die Romă
der. oesterreichischen
Monarchie“, care fusese publicat lanen
1849,
şi
memo
rand
ele
redactate la
Frankfurt a.
şcolară

germană.

nota

M., ca „plenipotent al Principa
telor [române]“, şi pe

"Am

scris parte. la acel “memorand, parte

la gre-

ceşte, parte la englezeşte, până la ora 24 noaptea.
:
La 30 Declemvrie], m'am sculat la 8. Am scris la
memorand până la 12; eşiiu apoi puţin în oraş. De la
„ora 1 până la 5, am făcut împreună cu Emilia! co-

recturi pentru tipografia lui. Grund, pentru tata. La 5,

am prânzit. De la 5% până la 5% am lucrat la latineşte;

lângă articole pentru ziare, publicate în Osf-Deutsche Post şi Wanderer (ci. şi Die Donau-liirstenthiimer qe |. F. Neigebau
r, drittes
Hett, Breslau, 1856) spre „a lumina Europa asupra situaţiei
ţărilor
noastre“ în criza de atunci, pe timpul războiului: Crimeei (cî.:
So.Veja, op. cit. p. 14,şi 23 sq. şi N. Bănescu şi V. Mihăilescu, op. cit.
p. 68, 74 nota 2, 509), — loan Maiorescu

redacta

acum

l ce
era să publice apoi cu C: Hurmuzachi, memoriu pe care memoriu
l-am citat

mai sus.

încă

de mai

SI

înainte loan Maiorescu

punea

pe fiul

copieze cele ce scria în chestiunea naţională: „Ce
mult
„ cunoașteţi scrisorile mele
- către Ştirbeiu! Eu n'am timp

cepe şi puriza |?]. Dar

din două,

despre

N

său

i

să

aş dori să
de a con-

naţionalitate, am pus

pe
Titu de a copiat unele pasage, însă ele se duseră, prin Sion, la
Iaşi,

la Hurmuzache.. Scrie lui 'Constantin Hurmuzache să pună pe
Armatu să-ţi copieze acele extracte şi.să ţi le trimită“. (Scrisoa
rea sa
din 17 Fevr. 1855 către Gh, Bariț, în ms. 997 al Academiei
Române, ap. N.- Bănescu şi V. Mihăilescu, op. cit. p. 74, nota 2). Cf.
însemn. de la 30 şi 5i Dec. 1855, 1,2 şi 5 lan., 8 Martie, 1
Fevr,
1836, precum şi Soveja, op. cit., pag. 59.
1, Sora sa, cu 2 ani mai în vârstă decât dânsul, mai târziu d-na

Humpel,
un

sfert

stabilită la laşi, unde a întemeiat şi condus timp de peste
de

veac

(1872—1900)

vestitul

Institut

de domnişoare

ce-i

purta numele, poate cel mai bun institut de acest fel în țară, în
acel timp (cf. A. Iorga, istoria învăţământului românesc, Bucu-

reşti, 1928, p. 355); în această

şcoală au primit

o distinsă

educaţie

generaţii întregi de tinere .Românce; ţ la Viena, 11 Fevr. 1918,
'
Emilia Maiorescu e autoarea traducerei în româneşte a ope-

zei

„Moartea

lui

Wallenstein“

a

lui

Schiller,

publicată

la Iaşi

în

1864 şi semnată numai cu inițialele numelui său: E. M. — traducere
care a fost atribuită, de I. Scurtu şi de alţi scriitori grăbiţi, lui M.
Eminescu (cf. şi 1. E. Toroufiu, în jurnalul Litere, a. II, nr. 12, 15
Sepi, 1954, şi A. Iordan, în „Convorbiri literare”, LXVII, nr, 10,
Oct. 1934). A publicat apoi poezii şi studii pedagogiceîn Convorbiri literare.
DI
DE
'
sebită

De o vie inteligență, foarte cultivată, fratele său avea o deoconsideraţie pentru

agerimea

spiritului ei. (CE, pentru apre-

cierea sa de atunci, însemnarea de la 2 Fevr. 1856, sfârşitul, şi cele

de la 2 Apr. şi 17 lun. 1857). După strămutarea lui la Bucureşti,
ține cu dânsa o corespondenţă regulată şi adesea întinsă, în care,

pe lângă chestiuni personale, îi dă ştiri şi despre evenimentele Jite-

9

după aceea am stat de vorbă cu Kărnbach , şi totuși
tata m'a mustrat|... ..
|

De la 9—10, am făcut iarăşi corecturi pentru. tipo-

grafia lui Grund.

De la 11—12%,

Acum o să fie îndată ora 1234.

am scris pentru

tata.

Cugetări:
”
i
Da
1) Să desvolt poezia: Weiss der 'Leutel u. s, w

2) Să prelucrez cât mai curând poezia: „Ach! Aul
der Erde weiten Strassen“ u, s. w,
SE
„.3)

Să fac mai dinainte poezii pentru

|scris în] vre

un album al cuiva.

.

-

„4).-Să tradue în românește gramatica greacă
2.
5) Un tel de fabulă, în care [să fie cuprins?] Con-

cordată,
La
|
La 51 Declemvrie],
m'am sculat la 734. Mam dus la
şcoală. Directorul intră în clasă cu catalogul
celui de-al
doilea
rând de note. Când ne-a dat întâiul rând
de

note,
zisese: „Maiorescu: destul de bine. — Matemati
ca]: mulțumitor. — La al doilea, adică acum: „»Mlaiores
cu] foarte - .
bine. —
Matem [atica] suficient. De alitel, dacă nu
te poți

deprinde cu profesorul cel nou, n'ai decât
să-i spui ceea ce
e de nevoie în privinţa aceasta, Și
o să meargă bine“,—

Anume, Gernerih e bolnav pe moarte
şi avem un. suplinitor, un oarecare Leitinger; lecţii mizer
abile. De alt- minteri 34 din toată clasa au „suficient
“; ceilalţi „in-

„suficient“ și „cu totul insuficient“.
Numai unul are „ex-

_zare-şi. politice,

Câteva

din aceste

foarte interesante scrisori

sora sa sau păstrat şi se vor tipări în. publicaţia comemorativă"către
dedicată d-nei Humpel de

Sner,

care

i-a

urmat

la

către fostele.sale eleve

direcția

(d-na Elena Meis-

„Institutului „Humpel“, d-na
ş. a:). Cf. despre person
alitatea sa. N. Bănesu şi. Şu-V.
“Mihăilescu,

muleanu,

op. cit. p. 290 ş. u.
1, Vezi pag. 5, nota 2.
„2
De Curtius: cf. mai departe
rie
1856.:
5
În text:

.
„Eine

-

însemnarea

PE
de la 24 lanua-

Art von

babil, aluzie la vre-o întâr lare Fabel, worin das Concordat“. "Pro.
din 'şcoală. Pentru aceste
de lucru ale adolescentului Maio
uri
rescu, Y. şi însemnarea.de laplan
24 la“.
uarie
.
i

10

Ă

celent“ (Mutientaler), şi 3, „lăudabil“. La 914 a fost
slujbă mare şi rugăciune pentru bolnavul Gernerih. A:
ținut până pe la 1014. Cum am ajuns acasă, am scris:
înțtr'una pentru tata, până la 234. De oare ce însă aveam
lecţia de engleză, am scris şi în timpul lecţiei, oprin_du-mă numai când eu, şi nu soru-mea, trebuia să spun la 514 prânzirăm.

ceva. Până

dus apoi la Romu-

M'am

“lus Magheru 1. L-am aşteptat 14 de oră. Veni în sfârşit şi-mi. spuse că astăzi n'o să putem avea lecţie.

singur

„După: ce m'am înapoiat acasă, am -citit din Istoria lui
„Held. — De pe la 5, am făcut cu soru-mea; corecturi pentru Grund, până la ora 8. La 834 cinarăm. La 914 veni
tata şi-mi aduse iarăşi de scris mai departe, îmi interzise însă cu tot dinadinsul să mai stau noaptea. M'am culcat

deci pe la 10.

i

- Ianuariu 1856.

|

Clalendarul], nlouj?.

- 7 [lanuarie.] Mă sculaiu la 1463 şi lucraiu tot greceşte până. la 148. Gustaiu de dimineaţă. Până la 9 mă.
1, Acest

însemnarea

tânăr

din

Român,

1 Febr.

căruia

Titu

Maiorescu

îi da

1856, din care reese că în

mână da 6 ore lui Romulus), era iul generalului dela

Magheru;

lecţii (v. -

fiecare

săplă-”

1813 Gheorghe.

intrând în armată, a ajuns. colonel şi a fost aghiotantal

-,

” regelui Carol |; + la 1597; a tost casătorit cu o tiică'a lui loan Ghica

Eră frate mai mic (din o a doua căsătorie a tatălui) al Alexandrinei şi ai lui Ghiţă. Magheru,pomeniţi mai târziu în aceste însemnări
(v. nota 5 dela p. 15 şi: nota 6 dela p. 17). (Com. d. 1. C- Filitti),.
Pentru

legăturile

rescu cu familia
12 şi u. -

de

prietenie

generalului

aie

Magheru,

ramine

v.

iui

ioan

Soveja, op.

Maio-

cit.
Lu

p..

Despre. personalitatea de o. rară distincţie sufletească a ge- -

neralului Magheru, v. frumoasele pagine ce-i-a consacrat loan Maiorescu. (pubhcate.de Titu Maiorescu în Convorbiri literare, XXXII,
pag. 387—592

p. 581—386).
dau-Walachen

şi. reproduse

în W. Bănescu

şi V. Mihăilescu,

Cf.]. F. Neigebauer, op. cit., zweites

1855), p.86—885.

oder

.

Romănen

und

der

russische

a

op. cit.

Hett (Die MolBreslau,

Schutz,

,

=, De aci până la Iulie 1836 inclusiv, însemnările sunt scrise

în româneşte, .: 3, Vezi noia 1 de la p. 7.

a

e

.

-

11.

|

-

„apucaiu

şi învăţaiu

duetul

din. Hughenoţii

pe clavi

r,
pentru că nu era grijit în casă! De atunc
i până la 125
scriseiu ! pentru 'Iata. După prânz irebuea
Tata singur
să correagă, laoriginalul din care scria
m, ceva; — n'am
putut aşa dară să mai scriu. Am dese
mnat conturele
capului celui mare de desemn şi m'am.
dus la Hoffmans-

thal?, ca să-mi dea ceva

de Boz3.

îmi deie: „4

Wintergeschichten“. Tot de odată însă şo
foaie de suvenir, ca
să-i desemn[ez] ceva în €a..Şi eu
nu-l pot vedea bine.
Îi

ceti
4 Emili
iuei de acolo. până la 145. Apoi
de la 5 în
colo studiaiu la lumină latineşte.Pe
la 46 mă culcaiu
puţin, dar

dormiiu numai 44 de oră. Apoi mă
sculă Tata
şi-mi dete de scris corect 5. Scris
eiu aşa până la 8. Atunci veni iară Tata. Mâncarăm.
De la 94-10 scriseiu
iară pentru “Tata. Pe la W14 mă
culcaiu.
2 1. Mă sculaiu la 6 ore. Studiaiu
englezeşte şi scriseiu rândurile istea. Acum e Y28.
Mă duc să mă îmbrace şi
să beau cafe

aua.

Până la 12 şcoală; până la 142 dese
mn.
În şcoală auziiu dela Richard
Capellmann 5 că eu am la
censură7: Rel|igion] vorziigl [ich],
Lateinisch vorziigllich]
Griech [isch
]

vorziigl|ich];

Germ|ana]

vorziigl[ich;] ; 1s-

- 1. = transcriseiu, copi
din fraza ce urmează şi dinaiu (pe curat); înțelesul acesta rezultă
şi din textul german al înse alta de mai jos (v. nota 5), precum
mnărei de mai sus de la 29
pomeneşte întâia oară de
Dec., când
acea
„Den 29 Dec. bekam ich vom stă însărcinare ce-i dedese ta
Vate
r
zum
Abschreiben
schriÎt die er .fiir die Romă
nen. verfasst, Ich schrieb fiir die Denk
theils griechisch,..«
thei
_
2. Probabil, coleg de Şcoală.
3. Pseudonimul literar a]
lui Dickens,
.
IN
n text: leseiu,
duseiu...), poate, de tatăl laţinism făurit (prin analogie cu ziseiu,
său,
ori
de vre-un ali
sau poate de dânsul, de la
latin. legere (influenţat scrii
manul lesen);

cf. P. 14, nota 4 şi 15,
nota 1;
IN
5, — de transcris; cf.
nota 1 de mai sus.
6, Coleg de clasă; poate
fiul D-rului Aloys Capellma |
tor al gimnaziului terezian
nn,

prietenia pentru

+ = darea

12

acest coleg.
notelor,.

în anii 1851—55.
j

direc-

V. mai departe despre
|

toria lobensmlesth], Mat
hematik]
geniigend, Natur.
gleschichte) befriediglend];
așa încât zise R. C. că, dac
ă!
Sar fi făcut locaţiune 1 dup
ă censura asta, eu aş fi
fost
primul. EL avu: Rlelig.] dito
, Lat, şi Gr[eaca] recht gui,
Germ, lobensw,, Ist [oria]
vorziigl., Matem, idem; Nat
,
lob[enswert]. La limba lat
ină şi greacă -am numai eu
singur clasele? alea. Pe la
15 mâncarăm; am postit,
însă dimineaţa cu cafea [cu
lapte]. După prânz mă duseiu la Romulu. Pe la 545 mă
întorseiu şi era să. am ora
engleză, dar, fiindcă venise
în timpul ista Alexandrina
3,
O lăsaiu şi seriseiu pentru Iaia
până la 348. Atunci mânCarăm. Și până când veni Tata
cetiiu 1; Boz. Mă culcaiu:
“la 3411,
Ă
a
|
|
A

5 1: Mă sculaiu la 146 şi scriseiu rân

durile iste. Pănă
la 6 [seriseiu] pentru Iata, pân
ă la 147 traduseiu „Filota“ de Lessing. Acum iar scriu
pentru Tata pănă la 148.
Beuiu cafea [ua] și mă duseiu la
şcoală. R. C[apelliman] e
bolnav de-ochi. La 1442 fu în
biserică un ofertoriu5
foarte frumos

, în care cântă un copil din clasa II,
Adelhard, solo, eminent, Pănă la 142 fus
eiu la Romulu. De la
portarul nostru
auziiu că pot

aveă 'o oră. în -Land-

1.
== clasificare în ordinea meri
tului, urmată
de o aşezare:
„în bănci în consecinţă. ,
2. = notele.
,
„2. Alexandrina Magheru, sora lui
Romulus şi a lui Ghiţă .
Magheru; - cf. pag. Îi, nota 1 şi
pag. 17, nota 6, „Cf. Convorbiri
literare XXXII, p. 387 ș. u.
: :

e

Alexandrina s'a măritat mai -târz
iu cu D. Haralambie; co- E
Haralambie, membru. a]
- era fiul acestuia, din întâia căsăt "locotenenţei domneşti de la 1866,
- lonelul

"4.în text:
-Şi 15, nota 1..

„„__%

leseiu; v. pag.
.
Pa

orie. (Com. d. LC. Filitti),
|
12, nota 4; cf. şi pag. 14, nota 4
a

Bucată.de înuzică ce se cântă, la catolici,
în acea. parte a
liturghiei în care preotul oferă lui D-ze
u pâinea şi vinul, înainte |
de a le sfinți. “
.
e
* Adică: pot da. cuiva lecţii [cu plată
], pot avea o: „meditaţie“,
.
ÎI

ÎN

i

:

03

strasse, de mat|ematică|. şi limba latină. O să mă due
după prânz acolo. Până la 2 scriseiu pentru Tata. Mân-

carăm. După masă, fuseiula locul unde să dau ora. O

femeie săracă, care avea numai o odaie la pământi.De

5 ori pe săptămână, Dumineca, Marjea şi Vinerea, La-

tlina] şi- Matem[atica] — 2 fllorini]. Nu ştiu
lua-o. După. ce veniiu de acolo, mă duseiu
şi-i dedeiu? 2 cărţi (Goethe) îndărăt. De la
129 scriseiu pentru Tata. Până la 10 cetiiu 1

Boz. Mă culcaiu la 41.

încă de oiu
la Chiesa?
7 până la
Emiliei din

,

„41 Mă cam întârziaiu 5 cu sculatul. Mă sculaiu
tocmai la 147. Studiaiu englezeşte, pănă aproape la :48.

Mă spălaiu şi gustaiu ceva de post. După prânz, la şcoală

ne dete prlofesorul]

Reichel pensele“ latine îndărăt, a-

vuiu [elele mai multe greşeli (de-1 an), adecă 3, cu toate
că toate la alţii ar fi fost numai mici, Am fost foarte su-

părat.

o

'% Germanism, transpunere după „Erdgeschoss“: parter.
2. Coleg de şcoală, cu o clasă înaintea lui Maiorescu. în Anua-

rul şcoalei

(Jahres-Bericht iiber das Gymnasium

der k. k. Theresia-

nischen Akademie fiir das Schuljahr 1855—56) e trecut ca premiantul II al clasei VI: „Chiesa Claudius, aus' Bergamo, kath|olisch],
15 J. alt“. — în acelaşi an premiantul I al cl. VII este „Circa Jeremias, aus Cernatu în Siebenbiirgen, gr|iechisch]-nichtunirt, 20 J.

alt. în anul următor (1856—7) Chiesa e iarăşi premiantul II al
clasei VII, iar Jeremia Circa singurul premiant al clasei VIII şi
unul dintre absolvenţii care au trecut examenul de maturitate, —
în anul 1853-54 (când Ieremia Circa e premiantul clasei V, iar Titu

Maiorescu era în clasa III, între absolvenţii Theresianului e şi „Orghidan Rudolf, aus Kronstadt in Siebenbiirgen, griechisch-nicht
nirt, 19 ]. alt. Zăgling: der k. k. Theresianischen Akademie“. u—
Despre Circa, v. şi pag. 17, nota 2:
|
„.

3, în text: daiu,

|

”

4. Scrisese întâiu cefiiu, pe care însă l-a şters, scriind în locul acestuia mai departe leseiu. Cf. pag. 12, nota 4 şi p. 15, nota 1.
5. Forma reflexivă, germanism (subit influenţa lui „sich verspăten“”).
A
E
6. = teme, lucrări în scris (pluralul de la latzgerm. pensum;
mai jos — însemn, de la 9 Ian. — întrebuinţează pentru acelaşi plural forma „pensuri“).
a

14

.

5 1. Mă sculaiu la 6 şi studiaiu englezeşte şi greceşte.

Până la 2; la şcoală. După prânz cetiiu 1 ceva..Pe la Va?
merserăm la Alexandrina Maghieru; ea serbă Crăciunul
nostru după ritul german, cu pom verde. Erau mai multe

„dame. Şezurăm până la 311. Acum va fi 412. Eu o să .
rămân să studiez pe Luni, pentru ca să fiu mâne liber. .
Până la 12.

„6 Ian. Studiaiu înainte de prânz latineşte. Făcuiu
impur ? o compoziție? germană foarte bine.

a prânz mâncară la noi: Mezei, Micle, Pop şi En-

-

gleza.: După prânz cântară 4 ceva, parte la clavir, parte
cu flautul 5. Noaptea scriseiu până pe la 12 compoziţiue
nea germană pe curat.
? |. Astăzi văzuiu cauza de ce la compozițiunea de la
4 Ilanuarie] latinească îmi puse toate erorile mici ca

.

pen-

.

erori mari:

compozițiunea

pentru că nu coresesem

ultimă. Le voiu scrie amândouă.În altă privinţă fuseiu
|
la școală.
8 [. Pe la Vii îmi fu aşa de rău la şcoală, în cât

trebuiiu să mă

profesorul Reichel, idealul

duc acasă;

meu de un profesor, pe care şi cel mai rău din școală îl
stim[eaz]ă, fu așa de bun şi trămise un conșcolar cu
mine pănă acasă. Nu ştiu ce va fi fost. După prânz, cer„4, Începuse să scrie „cetliiu]“, apoi a şters şi a scris mai departe „leseiu“; cf. p. 12, nota 3 şi p. 14, nota 4.
|
.

2, Adică:

nu

definitiv,

4. Scrisese

întâi bine:

pe. curat,

(„în

curat“,

cum

zice 'mai

jos, luându-se după construcția grmană „ins reine“), ci numai
“o primă redactare. .
3, în text: „o ocupaţiune germană“; cf. mai jos, nota 6.
„cântară“,

pe

care apoi:
l-a -şters,

ca

înlo-

cuindu-l de-asupra liniei cu „jucară“ (germanism: Clavier spielen).
5. în text, forma feminină flaufa, după germ. die -Flâte.
&, în text: „occupaciunea germană în curat“; de-asupra cuvân-:
iului „ocupaţiunea“ a scris cu creionul, probabil la recitirea textului: Aufgabe, termenul german pentru „compoziţie, temă“. Mai jos
(însemn. de la 11, 21, 24, 25 şi 26 Ian. ş. a.), nu „mai zice „ocupațiune“, ci „compoziţiune“; de aceea, pentru claritate, am înlocuit
pretutindeni „ocupațiune“ prin „compoziţiune“,
:
,

15

caiu să mă duc iarăși la școală,
dar iar îmi fu rău şi
„mă 'ntorseiu. Mă culcaiu în pat
şi nu mâncaiu nemica,
|
9 1. N'am fost la şcoală, dar m'a
m sculat şi am co-.

-piat 2 pensur

i latine corect.. După prânz,
cătră 25, mă
„duseiu la preumblare, cu toate
că era un noroiude ne- .
descris 1, însă termometr
- blaiu prin Belvederg?,

ul +5.5 R[6amur). Mă pre
um-.
şi apoi pe malul liniei. Idei
tot

poetice exaltate, de care
cam râd acum;

dar eu sânt totdeauna aşa când es în nat
ura liberă; zău, aşa ași eşi
departe, departe de pulberea
Vienei, dar la un loc unde
să nu mi-aducă nemica
aminte de Viena, şi de-aşi
şedea
numai 2 zile acolo! Mama
zice că la vacanţiile _semesirlijale de acum ne vom
duce la Brașov noi 2. Să
dea
Dumnezeu!

„__
10 lan. Mă duseiu la şcoală.
Consilierul * ne cercetă.
Profesorii mă întrebară la
germăneşte şi la religiune,
11 lan.
După Prânz avurăm o. com
pozițiune latină.

În toate zilele ultime

mă culcaiu şi mă

căci mi-e frică de recidivă.
"12 lan, Mă sculaiu.la

|

sculaiu regulat,

ie
i
48. Pănă la 2, şcoală și
de- - semn. După masă fuseiu
la Romulu, de scrise

tru soru-sa ceva pănă la
147. Acolo
“de anul nou un portofo[l
liu frumos,
Mezei. Jucarăm cărţi. Pe
la 149 veni
la toţi o grămadă de dar
uri de anul
„Portofolljiu de desen
foarte elegant

răm pencăpătaiu ca prezent
Acasă. găsiiu pe D. .
Şi Tata şi ne aduse
încă nou î.: Mie un
şi unul de bani, și - -

un învălitor de cărți. Acum
treci 412. Aştept cu soru-:
mea anul nou. Pănă acu
m începu
iu niște miscele 5.şi stu-

"4 în text: “nedescriibil“,

>. Palat şi gră

ă în "Viena (clădit în 1695—1
Prințul Eugen de Savdin
224
oia); nu departe de
Theresian
3. Probabil, „inspector
şcolar . (după german. um, .
Schulrat
4. „încă nou“, după stilul
vechiu,
5. Miscelance, fr, „mtlan
ges',

i

pentru
).

-

.

diaiu englezeșie. Tocmai 1 bate 12. Adio
an trecut! Bine
ai venit 1856! La mulţi ani! Pănă la 241,
E

_-

15 lan. Azi mâncară la noi: Busincii şi Circ
a, Zi
foart

e uricioasă. Noaptea rămăseiu pănă la 412.
.
14 lan. Şcoală. Rămăseiu noaptea pănă
la 3412 şi
“lucraiu [la] Virgiliu. Azi îmi spuse Tata
că întrebară de
„la
|

poliţie pe Mezei despre minc. Ştie diavolul ce
e!

"15 lan. Nici azi nu ştiu. Tata n'a mâncat
acasă. A-

| seară 2 -mă

duseiu

cu

Cornea !

la

Burg[|theater],

la
„»Konig Heinrich IV“. încă excelent Anschiitz,
ca. Fal-.

„staff. Ceilalţi bine. Făcuiu
caz şi Iacovache,

—

cunoștință cu Racoviţă, Al-

Români,

Tata grozav şi pe Mama

"Mă culcaiula 412.

Venind

acasă,

mă

certă

-

şi pe toți; eră iară în toane.

|

16 lan. Se făcu pace între Rusia şi Turcia-F
ranţaAnglia, preliminară. îmi pare bine pentru Româ
ni. Veni

Ghiţă Maghieru

AGO

a

eben.

acum,

în minutul

acesta,

—

un înțeles după

germ.

2. Ieremia Circa (pronunţă: Țârcă), atunci
la 'Theresianum, mai târziu profesor de 1. latină elev în clasa VIL
Basarab“ şi „Sfântul Sava“ din București; + 1885;la liceele „Matei
Cf. nota 2 de
la pag. 14 şi Soveja, op. cit. 23; şi u.
,
„__% În text: „Desară“ “(întrebuințare greşită a acestei
expresii,
sau

C AO

„5 =

€. Azi, când a venit Tata acasă, ne aduse

cumva înțeles

regional, din Oltenia sau de

la Braşov?); tot
astfel.şi mai departe: v. p. 45 nota 6 şi p. 46 pe
nota 2.
,
1, Vezi p. 5, nota 2,
PPE
o
“5. Gheorghieş Racoviţă (1839—1915), tatăl d-lui Emil
Raco- viță, profesor la universitatea
din Cluj. A fost membru .a] „Junimei“, bun prieten al lui T. Maiorescu şi al lui P. Carp;
în
mai multe rânduri deputat. în casa sa din strada Sărăriei fost
se ţi-

-neau

adesea

şedinţe

d

„Junimei“.

—

Evghenie

Alcaz,

întemeie„ torul fabricei de postav 'de la Buhuşi, fratele mamei lui Gh.
Racoviță. — N.

acovache, tatăl d-lui A. Iacovache: ministru plenipotenjiar. Cf. şi Soveja, op. cit., p.:25 şi 59,
„6, Fiul generalului de la 1848 Gheorghe Magheru, ” frate bun
cu
AlexandrMagher
inau şi frate numai de tată cu Romulus:a
'apoi prefect de Gori; + la 1875; tatăl d-lui general Alex. Magherfost
u,
“fost aghiotant al regelui Carol Î, al d-lui Adrian Magheru,
fost senator, şi':al d-lui Titu Magheru, consilier Ja Curtea de Casaţie
.
(Com. d. 1. C. Filitti). Cî.-p. 11, nota 1 şi p. 15, nota 3.

-

flori şi mere. Rămăseiu noaptea până la 3412. Studiaiu
greceşte şi Virgil. M'am apucat, să-i desemn[ez] Tatii
câțiva clasici romani pentru ziua lui.

„12 lan. Azi îmi spuse Chiesa să mă duc la Corper,

la bal. Tata-mi permise, Mama-mi zise că-mi face o vestă
albă. Lucraiu pănă la '12 ore noaptea grecește şi Virgiliu. — înainte cu vr'o câteva zile veni moașa pe
la noi
şi-mi zise să-i fac una gratulațiune de anul nou pentru
principesa Cantacuzen. Ce dracul! — Eu mă apuca
iu
şi-i scriseiu gratulaţiunea cu litere? și întrun stil foarte
corect, dar pe urmă puseiu: Post scriptum autoris:
Haec
res esttam ridicula, quam mulier dedicans pulchr
a. — :

Sânt curios ce o să iasă.

|

„18.1. Azi venind de la şcoală, îmi zise Mama să nu

mă

mai

m.

d. —

Virgiliu;

duc

la Corper,

Apoi
cu

că nu-mi

tot oiu rămânea

toate

că mie-e

cam

vine: vesta

noaptea
necaz.

bine

şi oiu

ş. a.

lucra

Azi mâncară

la

noi Pop, Mezei şi Maior. Noaptea rămăseiu până la
142

şi lucraiu tot Virgiliu şi toată după-prânza.

"19 1. De dimineaţă lucraiu pănă la Y1 tot Virgiliu..
Atunci mă duseiu la Chiesa, să-l rog de o'biografie; spu“nându-i că am lucrat Virgiliu şi nu m'am dus la Corpe
r,
el trase din umeri? și răspunse cuo faţă compătimit
oare:

„Jesus! So ein schrecklicher Philosoph!“ + — Om ridicul! După prânz, lucraiu Virgiliu şi scriseiu lu Richard

[Capellmann] o epistolă, în care-l rugaiu să fim
amici,
20 1. Luni dimineaţa, la şcoală nemica nou; după
prânz, ne dete Reichel pensurile grecești îndărăt.
Avuiu :
2 Y[ehler], — sen[iigend] 5; merge tot inai bine
cu gre1, Probabil, local de dans.
„Adică cu litere lafine, nu cu slove chirilice.
Se vede dar că
„Imoaşa“ (?) era o Româncă.
e
„= ridică (s. dete) din umeri.
A
_«4 „Doamne! Un filosof aşa de grozav“. „Filos
ol“ îi 'ziceau
colegii, cu intenție de ironie; v. mai
departe însemn. de la 25,
Iunie, 10 Iulie și 23 Oct. 1857,
:
5. Două -greşeli — [nota] suficient,

18

-

1

ceşte. R. Capellmann îmi răspunse. Nu priimi; alifel, epistola scrisă într'o afecţiune de suflei tocmai ca a mea
de vro 2 săptămâni. "Seara mă apucaiu să-i răspund.
Scriseiu pănă la 1/1 o epistolă, mostră de frumoasă şi
adevărată.

-

a

Ii

21 1. îi dedeiu epistola. L-am curat şi l-am îndreptat1; sper că tot o să fim amici. Reich[el] ne dete com- poz[iţiile] latine îndărăt. Venind la a mea, zise, râzând: ..
„Der Maj|orescu] hat diesmal viele Fehler gemacht“. Avuiu 5 F[ehlerj — gen(iigend]. Rich[ard] 5 F(ehler) — :
gen[iigend]. Mi-a lost grozav de necaz. Noaptea studiaiu
până la 12...
|
Ia
22, 1. După prânz mă întrebă profeslorul] de Isto-

ria naturală. Căpătaiu [nota] e/minent]. După el, proflesorul] Frank (de Istorie). Eră bolnav şi dispus foarte _rău; el, afară de âceea, e un grobian, cum se poate aştepta numai de la un fiacru ? vienez şi de la un călugăr
piarist. După ce mă secă 3 mult timp, începuiu să-i vor_besc despre războiul punic secund. Cu aia i-am înfundat botul. Trebue să-mi fi dat clasă 5 bună. Noaptea până la 141. Vărsaiu tot călimărul peste scrieri şi peste podini

|
|
|
şi vestminte. (maLeitinger
nou
profesorul
întrebă
mă
Azi
1.
23

tem.) pentru prima oară: [nota] e/minent]. îmi pare
„. foarte bine, 'peniru că mi-era cam frică, co să-mi stric

notele din testimoniu, pentru matem[atică]. După prânz
avuiu ora a doua de flaut. Prima o avuiu Duminica tre-

1, Sensul nu e clar; poare: l-am îngrijit şi l-am făcut sănătos.
2. Birjar;: înţelesul propriu al german. fiaker e: trăsură de
cu
piață, birjă; Maiorescu pare însă a-i da înţelesul de „birjar“,
adresează
0
care
pe
expresie
necioplit”,
„bădăran,
sens peiorativ:
v. mai
şi colegilor săi, ca răspuns la cuvintele lor de luare în râs;v. p. 23
departe însemnarea de ]a 15 Maiu 1856. Pentru piarist,
PE
IER
:
nota 3.
3

Probabil,

cu

înţelesul

osteni, sucindu-mă“.
2. în text: latinismul belul,
“3, Calificare, notă.

de

„mă

suci

sau

La

„mă

frecă,

mă

19

cută (la. Pop). Seara scr
iseiu lui R. Clapellmann]
. -Tocma ! și rândurile: aste. Est
e 1442. Mă cul,
24 ]. La şcoală avurăm
compoz[iţie] latină. îmi
pare
că am lucrat-o bine; la Ro
mulu mă întâlniiu cu Dr.
Aschbach. Vorbind după ace
ea cu Ghiţă 2, mi se
ivi idea de
“a serile] o istorie a. Rom
ânilor completă, în ger
măneșşte.
Și, zău, o să mă apuc
zile
.
le
ast
e
ea.
Pen
tru
Rom
âni, o
să mă apuc în luna
viitoare! a scri[e] o
Istorie gene" rală cât se poate de mar
e şi completă, un op car
"mă va custa ? la vr'o
e: poate
12 ani [de lucru]. în
altă priivință,
“gândesc, până când voi
u absolvă gimnaziul
4 să fie scris 3
de mine: Filota, Minna
de

Barnhelm, Gramatica
a lui Curtius, Miss Sar
elenă
a Samson, Emilia Galott
voiu eşi ca Doctor de
i.: Până
2 grade (filosofie şi iur
a), voiu
mai scrie: Geschichte
der Ro

miinen6. (Walachen)
ihrem Ursprunge bis
seit
auf unsere Zeiten; voi
u traduce pe
Lessing complet, afară
de poezii; se înţelege de
că în timpul acesta
[la] sine
voiu lucra tot mereu
la „Istoria universală“,
Ma
,
ai
a
“După prânz, avuiu
englezeşte şi după. ace
ea franțuzeşte (compoziție). Spe
r că la locaţiune 7 voiu
țin al 9-lea cu eminen
fi
cel puță. Mai ales la rel
is[ie], limba
lat[ină] și limba Sreacă
şi

desemn,

[la] germană stau
bine. La
în semestr[ul' al] 2-l
ea spuse R.

foarte

bine;

acum,

în acest

O
|

1

=

minut,

|

Vezi

pag.

7. V. nota 6 de la
1.
pag.
Sa
*. == mă va ţinea (adică: 17.
voiu întreb
cuvânt “vechiu (din
lat. constare), întreb uința pentru serierea lui);
„nordul Ard
uințat
„Bună

ealului,

unde

ziua!“, spun: „Zău

*. în

ţările

de

limbă

țăranii

români,

s'te custel“
germană,

=

17, nota

încă şi astăzi prin
la salutarea
„D-zeusă te ţie“
ca

răspuns

acesta

e numele „liceului“,
% = tradus.
Da
Ă
î. în text, fireşte; Ges
|
chichte der Romanen
„În parentez YPalac
— de aceea adaogă
hen.
=

„20

clasificare;

cf, p.

15, nota

1.
ț

.

-

.”

”

i

.

Clapellmann] că o să vină şi el la desemn; eu
singur o

să-mă apuc la şcoală să lucru după statui; poate
că în
ce3 i
ani cari-i mai am, să mă completez într'atâta,
încât să pot să iau! un portret .bine, măcar şi numa
i cu
cerusa sau cu tuş. Pânăla 7, avuiu franțuzeşte.
După

aceea „studiaiu până la 9 Virgiliu; scriu rândurile. acest
e;
tocma ?. mă. apuc să-i scriu lui] R. C. Până la
1212,
„25 1. După prânz avurăm la şcoală compoz[iţi
a]

"“ greacă;

mi se pare

că am

lucrat-o

bine;

azi

de -dimi-:

neaţă căpătaiu îndărăt compozliția] latină; n'am
nici
o eroare: [nota] e/minent]. Până la 6 studiaiu englezeşte
;

acum o să scriu lu[i] R. C. Mai târziu prepar Virgiliu.
Până la 412.
o
.
e
-26 1. Căpătarăm compozlijia] greacă îndărăt. Cel
mai. bine care o lucră avu 5 erori mari, cei cu
„emi-

nență“ avură cam Z; eu şi R. C 8. Adecă la îmavszo uitaiu accentul pe av — o eroare mare; mai uitaiu un accent, altă eroare mare; luaiu un verb în mediu, dar
eră
mai bine în activ — altă eroare mare. Așa avuiu 3. Cele- .
+. “lalte le făcuiu numai în propoziţiunea ultimă, care
fu
- greşită de toţi. N'o să-mi strice nemica, pentru
că toţi au

lucrat-o rău. — Azi îmi scrise R. C. îndărăt că sântem

amici. Îmi pare bine, de nu.pot să exprim. Noaptea
lucraiu până la W1.
|
Da
27 |. Împrumutaiu de la teologi 3 şi luaiu de la Tata

toate cărţile care pertraciează. de Istoria Românilor; în

„ferii 4 o să-mi fac excerpte şi un fel de prospect, pen-

tru ca după vr'o câteva luni să „mă pot apuca de Ge-

„schichte der Romănen.
1.
2.
„3,
Viena.
4.
»

=— să execut, să schijez, să copiez.
“
.V. nota 1 de la pag. 17:şi nota 1 de la paz. 20. a
Teologii români de la „Institutul Sfânta Barbara“
din
IN
Aa
.
Germanism-latinism: vacanţă.

a

„28 Î. Azi auziiu de la Tata de un pamflet [pe] care-l fac 1..... Şaguna, luând de materie că Moroianu fu
îngropat, cu toate că se ucisese singur; într'un loc zice:
astea * vin toate din convorbirile cu blestemații şi nereligioșii Români din Viena. Tata vrea să ceară voie de

la ministeriu 5 să-i răspundă 'publict.

— O, Doamne!

de ce nu am' ajuns eu cu vr'o istorie a mea până în tim-

purile noastre! I-ași pune lu[i] Şaguna un timbru:, la
care să gândească în toată viaţa lui, spre memoria sean-

dalosa. Fie, că va veni odată timpul acesta! Mă bucur

de acum. — în școală, veni azi directorul la franțuz [eşte].

Studiile extraordinare €, afară de singurul desemn, nu se

propun în Viena cu nici o utilitate. — De altfel, sper că

la testimoniu voiu căpăta următoarele

clase: Religia]

vorziigl [ich], Limba lat[ină] vorziigllich], Limba greacă

recht gut, Limba germană vorziigl[ich], Istoria lob[ens- werth]; Matem[atica] befried[igend], Istoria naturală

“poate

loblenswert],

la desemn

vorziiglich.

La

franţ[u-

1. Aici urmau încă vreo două cuvinte, pe care le-a şters, fiind
prea tari, se vede. Textul sar putea completa, poate, cam
astfel:
pamfle

„şi

mai

t,.pe care-l fac oameni de-ai lui Șaguna.
departe însemnarea de la 18 Main 1856.

Cf. p. 7, nota 2

"2. „astea“, adică sinuciderea lui Moroianu, ş, a.

“3.
1.
.
şunarea

Fiind funcționar 'la Ministerul de justiţie,
În text, latinismul publice.
=i-aşi pune o pecete; l-ași pecetlui, l-aşi înfiera. Înverlui Șaguna în potriva lui loan Maiorescu
pe lângă
pornirea lui în contra uniţilor, ca pricină mai nouă avea,
informația caomnioasă a lui Aron Florian că Ioan Maiorescu, în memoriu
l ce
prezentase ministrului de externe al Austriei, contele Buol-Schauenstein, în August 1854, în privința spiritului public din Principatele române, ar fi cerut să se introducă în Principa
religioasă cu Roma și limba germană. Memoriul acela te unirea
al lui I.
aiorescu nu cuprindea însă nimic din acestea. EI arată,
marele simţ politic al lui Ioan Maiorescu, calda sa iubiredin contra,
de neam:
fără nici o preocupare confesională, o desăvârşită
demnitate şi o
curajoasă afirmare a adevărului. E reprodus în
N. Bănescu şi V.
Mihăilescu, op.
' Violenţa

cit. p. 312—529

de

stil

şi 405—6;

de aici, în contrast

cu

cf. ib. p. 70—75, 370—73.

felul de a scrie de mai .
târziu al lui Titu Maiorescu, e explicabilă la un tânăr
de 15 ani,
când e vorba de calomniarea tatălui său.
,

* În afară de programă, facultative, neobligatorii.
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,

,

.

o.

”

zește] nu ştiu: cum clasifică. În locaţiune sper că voiu
fi între [al] 8[-lea] și [al] 4[-lea]. Dar-pentru semestrul

al doilea -vorbiiu cu R. C|apellmann], şi noi doi ne vom.
strădui

să

fim cei

2 primi.

Eu, din partea

mea,

voiu

lîm]plini toate datoriile mele; .e întrebare dacă profesorii mă vor face prim sau secund, pentru că nu sânt
prea bine înscris 2 la ei, pentru că de [clei proşti tot râd,
mai ales de prof[esorul] de .limba germlană] Windisch. — în zilele estea gândesc să fac nişte hexametre,
în care să fie coprinsă starea profesorală a gimnaziului
academic — pro sterna memoria. Scriseiu rândurile.
aste. Sânt aproape 8 ore.li scriu lui R. C[apellmann] —

inima mea de acum.
|
m
Eram fericit să ştiu că sânt nefericit; sânt nefericit
să știu că sânt. fericit?. Până la 112.|
29 1. După prânz, la istorie mă arătaiu? proflesorului] de Istorie, piaristului + Frank, un om gros şi mare,
negru, ca diavolul şi urît ca un monstrum horribile. Este
a 24-a oară de [când] înă arăt, ca să mă întrebe, şi nici

odată nu mă întrebă; întreabă tot pe alții; mi-e necaz
de, de mă ia dracul]; ce om grobian! Câteva exemple:
se apucă să vorbească de revoluţiunea de la '485: „Glauj
1. Germanism: notat, cotat.
2 Acest fel de expresiuni cu îmbinare de contraste suflee efecte.de
teşti, — o notă caracteristică .a adolescenţei, iubitoarde
de mai multe ori în această epocă: y. însemnarea
stil — revine
de la 2 Fevr. 1856 (pag. 28. nota 5), ultima propoziție din însemn.
_de la 15

Noemv.,

începutul

de la cea

din

9 Dec,

1856

ş.a.

,

3” = ridicau mâna, ca să mă întrebe (după germ. sich
:
a
,
. :: ...
melden).
a Călugăr catolic din ordinul zis al piariștilor (Regulares pau-

peres Matris Dei scholarum

piarum),

congregaţie întemeiată de

Spa-

niolul. Iosif Calaranza în 1597 la Roma, cu scopul de a se dedica
i
o
“instrucţiunii copiilor prin şcoale. ”
5. Reproduce pronunţarea populară vieneză a limbei germane,
cum o avea acest profesor. Echivalent pe româneşte, cam așa:

„Poate credeţi că revoluţia e ceva; nu e n'mic, în anul 48, coalfele
de cismar au vrut s'aibă un florin mai mult ca salar”; domnii nu |i
a fost gata. — Poporul roman eraa
Tau dat ş'-atunci şpectaclul:

“

25

-

.$

-

.

"-ben's goar die Revolution
ist was; die is' nix; im "48-g
er
_“Jabr, da haben die Schuaste
rgselln uman Gul [de]n
mehr
Lohn haber wollen; die
Herrn haben's nit geben, jetzt
"War der Schpectakel ferti“;
— „Das romlische] Volk
„Woar herabkumman, die
Senatorcn :varen sar olte
“Schufte, grad'wie ihre Nac
hkomman alle, namentlich
da
.— die

Italiene: das ist blos a z'sammgroite
tes

G'sindel“.—
Asta mi-o zise mic, fiind
en' scos la lablă. Ştia tâlharul
că
sânt Rom

ân. Doamne! de ce nu sânt
singur şi sânt tot legatde părinţii mei, pe cari ii
nccăjesc aducând un testimoniu rău! —-

Dar fie,
că 'tot îmi răsbun! O să fac
vro
hexametre, în care o să
desemn[ez] “pe tâlharii
iștia de piarişti,- care-i avem
aci;
câteva

nu plăteşte nici unul o
ceapă dekerată! Profesorul de
limba. germană compozi-

țiile cele mari

nu. le corege; ci, dacă

sânt scrise bine, le
scrie: vorziiglich; dacă rău, befr
iedigend. Iar cele mici
de sigur au numai &lenigend] sau
Kiaum! g[eniigend).
În

studiul verbal avem numa să
repe

tăm vorbă cu vorbă
notele şi comentariile din carte;
fără nici o subiectivi-

tate. — Omul ăsta apoi are
să formeze un sti] bun'ger“man şi o idee literară; prăpădit
ul ăsta! Măgar mai mare,
care tot vorbeşte ioată ziua,
fără să ştie ce, n'am văzut
de când sânt. O'să scriu lui
R. C., căci prea mi-e necaz.
Până la 10..
.
|
Sa
30 1. Mă sculaiu la 46. N'am
cărțile scolastice 1 în
odăița 2 mea

şi mi-c frică că scol pe ceilalți
, dacă mă voiu

decăz't; senatorii era o cea
lo toți, anume ăia, Talieni' tăde tâlhari bătrâni, to'ma ca urmaşi!
; ăştea-s doar” o adunătură
nale .
de haima,
.
.
i
”
"4. De şcoală, şcolare;,
:
ă
cf,
pag.
45,
nota
5.
2. Scrisese întâi
a scris de-asupra, cu căsuţa; mai târziu, la Tevederea caietului, următoare a îndrepta „creionul, odăifa; 'tot astfel, în rândurile
casupra cuvântului din
„Case, casa. Titu Maiot: odăi, odae,
text
accepțiunea 'pe care, derescu întrebuința atunci cuvântul casă
în.
sigu
r,
o
auzise de la mama sa;
zice şi azi casă cu sensul
popular, se
de cameră, odaie; de ex.:
sărbătoare se țin în casa
„Lucrurile de
a mare“, adică în Camera
cea mare.

„24

duce prin celelalte odăi; aşa, mă apuc să-i scriu lu R.

Clapellmann] pânăla 7i/ ore. După prânz, suflai
u la
flaut până la 7 ore. Ştie diavolul, așa mi-e de necaz.
.
Soru-mea mă întrebă azi dacă mi-aduc aminte, că
a
venit de vro câtva timp “Moldoveanula noi (pentru ca
să demonstreze! ceva Mamei), Şi eu răspunseiu adevărul: — Nu. Ea: Ei, minţi acum, minţi, minţi, că tu
ți-aduci foarte bine aminte! Aşa ceva mă necăjeşte, de,
zău, nu mă pot tempera. Alergaiu în odaia ceilaltă, ca să
tac. Dacă. mă împiedică cineva într'un lucru, unde sânt
convins că am dreptlate], apoi s'a isprăvit cu mine. De
aia nu pot suferi pe Frank şi pe Windisch?, |
51. 1..Mă sculaiu la 6 ore și studiaiu latineşte şi O-

mer. După prânz, fusciu la Romulu şi la Pop.
Mă cul-

„caiu la 11 ore, pentru că mă apucaiu pe la 448 să scriu
pentru mâne o istoric a literaturei germane pentru pro-

flesorul). Windisch, .ca să-mi

câştig un vorziigl|ich]

imba germană; modul cel mai bun.

|

la

:

În luna aceasta fuiu diliginte cât putuiu; progresul

|

evident e o cunoștință bunicică a lui Homer, şi o cu-

noștință

foarte bună

mult la desemn,în

a Istoriei. Tot aşa lucraiu

cât în semestrul

viitor voiu

foarte începe

a desemna după natură. In franţuzeşte ceva; foarte pu-

țin în matematică. In luna asta fuiu amic literar cu
Richard Capellmann, un tânăr cât se poate de aproape

unui Ideal de amic. Avem tot acele[aşi] idei de nedreptatea monarhilor, absurditatea religiunei și ridiculitatea

așa numitului

bon ton.

Tot cu

luna asta se închide şi

semestrul; cred că voiu fi (cum am zis mai nainte) în-

tre [al] 6l-lea] — 8[-lea]. Ce-mi pasă de testimoniu!
“Datoriile mi le-am făcut toate; datoriile mele sânt a'
1, Latinism:
„2.

să arate,

Profesorii

" însemnările

săi de

,

istorie şi de

de lu 28 şi 29 Ianuarie.
?

Ne

J

limba-germană;

a

,
v.

mai

sus

95:

şti: limbi şi istoria, — voia: mea e a şti religiunea, spre

a putea poate vr'o dată să-i

demonstrez

absurditatea.

Istoria naturală o iau numai ca un studiu de plăcere;
aşa dară nu fundamental; ci numai pentru ca să am
_vr'o idee de ea; matematica în gimnaziul de jos! o ţin .
de? un siudiu
foarte necesar; matematica în gimnaziul
"de sus e pentru mine un malum necessarium. La desemn
vreau să o aduc ]a o perfecţiune oarecare. Asemenea la

îlaut. Afară de aceea vreau. să ştiu

cel puţin

a ceti

_ toate limbile. europene; perfect însă voiu a şti limba latină, româna, germana, franceza, engleza; semi-perfect
cea italiană şi cea greacă vechie. — O.să mă apuc în
semestrul viitor să scriu la Gazeta Transilvaniei; materie am destulă; mai întăiu voiu serie despre: „Edudarea fetelor române“ — o filipică; apoi despre „litera-

tura noastră în starea

de

acum“ — lipsa

de

câmpul

critic; şi aşa mai departe. Poate să trămit şi traducerea lui Pilota la Foaie?,
,
a
O să mă mai apuc de vr'o câteva novele umoristice.
Afară de asta voiu căuta (cum ani zis) să devin între cei
dintăiu 5 ai clasei; dară cel dintăiu voiu, fi la: limba latină şi greacă, la istorie, la desemn, la franţuzeşte. Între
cei dintăiu: la germăneşte şi la religiune.
Februariu 1856;

[însemnare mai

târziu:]

De. 16 ani.

1. F. Mă sculaiu la 5 ore şi finiiu compoziţia
pen-

tru Windisch. După prânz, la 145 ore fini semestrul.
N'avem școală până Vineri acum; atunci căpătăm
testimoniile; toţi în şcoală zic, că o să fiu al patrul
ea; nu

e adevărat; nu pot să zic că ar fi chiar nedrep
tate, când
aşi îi al patrulea, pentru că, zău, aşi vrea
să-l ştiu pe
1. Cursul inferior al liceului,

„5%

2,

O

consider

ca.

|

La „Foaie“, adică la Foaia” pentru
tură, suplementul literar al Gazet
ei

26.

minte, inimă

Transilvaniei,

<.

şi litera”

ala 1, care a lucrat mai mult decât mine în este 4 luni
(pe toată săptămâna cel puţin 6 ore perdute cu corectura; 5 ore desemn; 5 ore franţuzeşte; 5 ore englezește;

6 ore

flaut; 6 ore Romulu;

afară

de toate orele

ordinarii de şcoală şi de învăţătură) — dar ceilalţi au
mai multă părtinire din partea profesorilor, şi sa întâmplat de a|u] răspuns poate mai bine. Nedrept însă
ar Îi, dacă m'ar pune după [al] Sl-lea].
După %/ 5 avuiu ora de flaut. Un viscol cu neauă
era afară

când

m'am

întors, cum

nu l-am

pomenit

de

când sânt; aproape să te doboare jos. Acasă venind, îmi
spuse Mama că proprietarul casei a oprit-o pe Engleza
de a face bal, zicând că casa e prea debilă. Biata femeie!
Făcuse

toate,

cumpărase

toate,

arvunise

maestrul

de

clavir, chiemase pe toţi, — şi în ziua de pe urmă — seminebună veni la Mama şi o rugă în genunchi să o scape

uumai astă-dată şi să-i dea odăile noastre. Mama. a permis-o 2. Aşa dar balul mâne se face la noi. De acum prevăd. neorânduirile. Eu tot nu o să joc; aşi fi trebuit să
mă exercez în zilele de pe urmă, cu soru-mea, în joc;

dar furăm tot certaţi, şi chiar — chiar ridicul nu voiu să
mă fac.

2 Pebruanu. Cu un copil de boier din Moldova de

14 15 ani, Gregoriu Turbure, mă duseiuîÎn calescă pe. la
Teresianu, Ja Tehnica şi la Schoenbrunn, unde văzurăm

menageria -— cu toate că vântul şi viscolul era așa de
mare, încât calul de abia putea: să meargă înainte. Acasă
întorcându-mă, se certă iară soru-mea cu mine. AA să.
zică, absolut nu o să joc astă-seară, afară dacă chiar
î ala, care, se vede,
1. Scrisese întâi acela, modificat imediat în
:
i sa părut mai propriu în această construcţie familiară, :

2, Corectura tipografică pentru publicaţiile tatălui său. Cf..
însemnările din 29 şi 30 Dec. 1855, 1 lanuarie 1856 ş.
3. A

a permis

permis-o

acest

(construcţie după

nemţeşie;

hat

es “gestattet):

lucru.

27

.

„ar lipsio persoană la vr'uncadril. E la
34 7. Totul e
pregătit,
se așteaptă oaspeţii; eu o să mă apuc
la latineşte. — Mă duseiu pentru un mome
nt
ailaltă; Mama închieia pe Emilia la rochie
Eu începuiu să râd. Nu se puseră mama
şi

să traduc
în odaia!
— ceartă.
soru-mea

cu cearta pe mine! Își vărsară necazul, Soru-mea

, care
se înfoacă, când aude că se numesc femei
le: „Das schwache Geschlecht“, care însă la fiecare
împunsătură de ac
trebuie să se certe. — Toate femeile
merită numele de
schmwaches Geschlecht; unde sânt
2 femei laolaltă, trebuie? să [ie „Krăhwinklereien“ 5,
—_ Astă-seară nu o să

_joe în nici

un

mod.

Ce diavolul

e asta, la

fiecare lucru
„să-şi verse toţi necazul pe mine
! — Nu că doară-mi
face ceva; aşi! eu râd! — Dar
aşa, să-mi întorc picioarele
ca un nebun înaintea lor, încă
nu vreau. Fără
de aia, m'am [hJotărit pentru sem
estrul a] doilea să am.
cu ai mei o legătură cât se poa
te de slabă; dacă am 'vr'o
idee, o împărtășesc lu R. Cla
pellmann). Alt ceva nu trebuie să spun la nimene, — 1210
. În odaia 1 vecină sboară
dansul; mie mi-e inima aşa
de plină; cu toate că nu-mi
„prea place jocul

în genere,

totuşi, când văd

când aud muzica, când ştiu
că după

jucând,

dansul acesta n'am

|
de a aştepta lucruri rele —
atunci simt o fericire astfel
de tristă, o iristeţe astfel de
fericită 5, încât, zău, nu :
pot să fac altceva -decât să
înalţ ochiul cătră cer; şi,
„Zău, asta e un semn de ființa pro
prie a unui Dumnezeu
sublim, ca oameni care lapădă
toate formele şi dogmele
1, Odaia scris cu creionul mai
târziu, de-asupra cuvântului
din text casa, neşters. Cf. pag.
24, nota 2,
o
2, în text: debuie (scris debu
iă); cf, pag. 44, nota 4,

3. Vorbă
la Krăhrinkel.

multă despre alţii; flec
ăreală de
Aceasta e în comedia lui
Kotzebue
numele

provinciali

(ca

Kleinstădter“
orășelului în care se petrece „Die deuischen acţiunea)..
4, Vezi nota 1.
i
:
% Cf. pag. 23, nota o şi
pag. 54, nota 4,
7

28.

religioase, ca minc?, atât în pericul, cât şi în bucurie

mare îşi ridică ochii cătră cer, fără de a vrea, dintr'
un
lel de instinct natural; dar instinctul natural
se ba-

zează pe lucruri din.ființă, iar nu numai pe ipoteze simple. Despre socieiatea cu care avuiu de a face voiu scrie
mâne lu R. Clapellmann] şi poate o voiu desemna
în
novela mea cea dintăiu, care de aceea va fi umoristică.
Încă ceva! O domnişoară, pe care de mult o prepuneam
de a fi cam de educaţiunea [cea nouă, de așa numitu
l
salon, Luisa Goldscheider, sora nevestei D-lui Babeș
*
o. fată de vro 16 ani, o cunoscuiu în fine perlectissime ca o fenieie pe care ar putea-o aduce un
bărbat foarte departe prin linguşiri — ad inferius. Mergând printr'o odaie unde erau numai bărbaţi, văzuiu că
merge și Dumneaei cătră bufet; trecând pe la un Vienez
incarnat, i. e. 4 grobian, el îi: făcu cu mânile înainte, aşa
ca |şi] când ar vrea să o apuce de sân; şi mai-mai praxis 5; dar ea se întoarse râzând și fugi în sala de bufet.
Şi intrând în odaia de joc tot mai râdeă, şi pe Vienezull)
ăsta-l luă pro primo la Damensvahl 6, — Destul! 'O fe-

meie prăpădită, adecă — după cum se zice acum—
de salon, modernă, cu educare şi purtare (!!). Şi apoi

„tot jucaiu. Mă mai rugă şi soru-mea. Omul în necaz să
nu [bhJotărască nimica. Despre soru-mea! Soru-mea e o.

fată-cu o minte singulară, unică; cu o inocență (în pri-

vința aceea, în care, din contra, damele de acum: exce1, în text: religionare. ,
7, Despre criza sa religioasă,

şi 27 Iunie 1856, 17 Iunie 1857.
*. Vincențiu Babeş, atunci

sterul

de justiţie

în Viena;

tatăl

|
.
v. şi însemnările de la 51

coleg cu Ion Maiorescu

E
lan.

N
la Mini-

bacteriologului Dr. Victor. Babeş;

fost prezident al partidului naţional al Românilor din Transilvania

şi Ungaria; născut la 1821, în comuna Hodoni,de lângă Timișoara,
+ la.1907;

i s'a ridicat în 1935

. Id est: adică.
5, [să pună în] practică.

6, Alegerea

danseze.

1395 — 5.

un bust

de către doamne

la Timişoara.

e

|

a bărbaţilor

|

Ş

i

|

„cu care vor să !

29

e

lează). unică, cu.o conştiinţă unică, — dar casnică nu e,

nu e dulce, cum am zice; e prea mândră — nu mândră .
pe științele ei, ori pe. purtările ei — ferească D-zeu! —
dar p.. e.1 zice totdeauna:. „lu 'Iatii nu-i mai cer bani

“pentru note!. mi le cumpăr singură!“ — pentru că 'Lata
înainte era

iot cam

ursuz, dacă-i

cerea

„tot aplicată spre ceartă.

3. Febr. Nu-mi mai aduc aminte

D[e]slemn].

-

cineva. bani;

e

ce am făcut astăzi:

|

o

|

4 Febr..)
Ştiu că în zilele este lucraiu ceva extra5 Febr. f ordinar? pentru şcoală: latineşte, ce o să
dâu Luni prof[esorului]. Reichel,
o
6 Febr, Azi fuseră la noi nişte Români şi niște felie

germane,

şi cu toţii învăţarăm

Romana 3; ce bine ar fi,

dacă s'ar lăţi prin Viena,că chiar numele arată de unde:
e, şi ar vedea prăpădiţii de Germani, că au şi Românii
gust.

.

-

îi

_

:

a

Noapiea rămăseiu până la 1412,
7 Febr. Ziua de pe urmă de ferii; mâne

|
iară

în-

cepe şcoala. Astăzi am lucrato grămadă şi am scris luli]

R. C. Noaptea rămăseiu până la 12 ore.

i

8 Febr. Sâni al 6-lea. Testimoniul e cu mult mai
bun, decât cuin l-așteptaiu; cauza e că proflesorul| Rei-

chel e un om; şi că acesta n'are nici un prejustiţiu, mai .

ales văzând că eu mă bolnăviiu de două ori în semestrul

ăsta, pentru că lucrasem prea mult noaptea.
am (se înţelege, Erste Classe mit Vorzug):

Aşa dară

Sittliches Betragen — musterhaft.

1, per exemplum: de exemplu;
.
2. Facultativ, neobligatoriu. :
EI
”
*, Dansul naţional zis şi Romanul, aranjat pe la
1848—50 la
Brașov, de Ştefan Emilian (introdus apoi şi dincoa
ce de Carpăţ,
în București, împreună
cu alte dansuri naţionale, mai
Moceanu, maestru de gimnastică la liceul „Sf. Sava). ales-prin Gh.
Cf.şi Soveja,
op. ct. p. 58.
- -
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.

IN

-

!

Aufmerksamik [eit]
şcoală- astfel' de bine).

—

sehr gespannt
a

“Fleiss — ausdauernd,

|

Latlina] — vorziigl [ich]

,

N

|

“Atât am dorit eu

“- Greae[a].— vorziigl [ich]

din partea mea; ce-

Germana] — vorziigl [ich]
Istoria — vorziigl [ich]
“Desemn — vorziig] [ich)

lelalte, cum am zis:
malum. 'necessarium,

” Religiune — vorziigl [ich]
Matematica, istoria naturală

benswerih.

(singurul din

E

|

|

şi franţuzeşte

|

—

lo-

R. .Clapellmann| e al S-lea; întâ
ia dată de vin eu .
în locaţiune! înaintea lui. Lasă,
lasă! Semestrul al doilea!

Noaptea

CL
lucraiu până la 3412. :

o

”
9 l'ebr. Ziua, afară de şcoală,
nu putuiu lucra nemica; acum scriseiu rânduril
e aceste; o să rămân noaptea până la 412 Şi o [să] 'seriu
lu(i] R. C,, pentru că
mâne e Duminecă,şi Luni, de
altă parte, avem tot com“poziţiuni, şi de aceea nemic de
învăţat.
10 Pebr. Dimineaţa mă dusciu
la Cornea ? şi-l che- |
maiu să mănânce la noi, După
prânz, jucarăra Romana...
Su

3

- “e.
11 Febr. Azi avurăm în şcoală num
ai compoziţiune
germană. După prânz îmi făcuiu
o împărţire de ore în
„toată privinţa: Lucraiu fericit după
ea pănă la 3410. Vine
Tata. Emil

ia nu

cra acasă,

se

dusase3

sing

ură la Alexandrina Maghieru; mama trăm
isese famula: pe la- 9
după ea, dar insa nu mai venise;
în fine după 10 în4.
>.
*
4.

La clasificare,
Vezi pag. 5, nota 2.
Oltenism; cf. pag. 39, nota 3 şi e
pag. 41, nota 2, .
Latinism:. servitoarea.
,
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cepe Taia, care înainte cra foarie cu voie [bună], a

fi

cam neliniștit. Pe la 1014 a venit Emilia. Tata prea vio-

lent. Eu să mai scriu ceva! Tata horcăie şi doarme, ca
Îşi] când n'ar fi fost nemica!
12 Febr. Azi avurăm la școală o compoz[iţiune] latină şi una greacă; mi se pare că pe ultima o lucraiu
rău. — De vro 2 florini] cumpăraiu o grămadă de note
pentru flaut şi. clavir. După prânz, mă întrebă pentru
întăia dată prof[esorul] Frank din lecţiunea înainte; cu
toate că se duse mai departe decât cum credeam cu, şi
pe acolo nu știam, tot merse bine; tot aveam câte o idce;
— îmi pare bine, pentru că printr'asta mi-e" asigurat
„ „ausgezeichnet“ la testimoniu. Noaptea lucraiu pănă la

1212.

Sa

E

15 Pebr. Chiar astăzi trebuiiu să-mi stric împărţi-

|

rea orelor, care o făcusem. — Nu merge. Dar o fac altfel.

Toată ziua*: 1 număr din Siipfle,. lat|ineşte],
„200 rlânduri] lat[ineşte), 2 num[ere] din Curtius, grec[eşte];
100 r[ânduri] grec[eşte], 1 num(ăr] din Georges, franţluzeşte]
|
2 num[ere] din Knorr, engl[ezeşte)
Cânt* toate scalele şi exerciţiile pe flaut,
Desemn 4 [de] oră.
Lucrez 4 exemple matematice,
Sâmbătă și Duminica lucrez o oră matematica Şi
o oră desemn.
|
1. Cuvintele de la „Pe la 104...* până
„creionul în susul paginei, pe cât se pare, multaici sânț scrise cu |
mai. târziu, spre:
a faceo

acesteia

legătură

(„să

şi doarme

liniuţe

de

ca

una
2, În
"cu sensul
% În
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[şi]

(cam

scriu
când

suspensiune

cuvintele!!!“),

încă

mai
ne

face

stângace)_

ceva“).
n'ar

îi

cu

Fraza
fost

și

de

să

credem

o

întâiele

ce

cuvinte

urmează

nemica!”),

propoziţie

că 'între

ale

(„Tata

urmată

ştearsă
aceste

de

(„Îmi:
două

paginei

horcăe

multe

lipsesc

foi era
pe care autorul a înlăturat-o apoi.
fiecare zi, în toate zilele (conştrucţia aceasta la singula
r,
de aici, e.un germanism: după „jeden Tag”).
text: „Joe“ (permanism: [Flâte, Clavier, etc.] spielen)
.

Noaptea rămăseiu pănă la 14 12.
— De n'aşi uita
la, școală,să mă rog de Yrunco
nșcolariu să-mi
împrumute dictatul din Matematică
şi să duc Sâmbătă
Testimoniul,
mâne

semn Sauer.

pentru ca să-l subscrie proflesorul]
|
|
|

14 Tebr. îmi

de dea

ţinuiu împărţirea orelor, Noaptea lucraiu până la 3412. încă ceva. De acu
m înainte o să-mi

însemn în cartea asta toate erorile mele şi toat
e bunătăţile

de peste zi. Azi dimineaţă mă grăbiiu
cu îmbrăcatul. Nu

puteam să-mi încheiu cămașa
cat de vr'o 5 ori, aşa mă apucă
mânica. — Îmi pare rău. La
un lob[ensroert] din Jecţiune.

la mânică. După ce am cerun necaz, de rupseiu toată
şcoală primiiu la germană
— O să mai fac un arti-

cul în împărțirea orelor:de a scrie două
foi luiR. Clapellmann),
a
a

15 Febr. Azi fusciu bun, deși nu-mi
ţinuiu împărțirea orelor; vina e că mă duseiu cu mam
a şi cu Emilia

la famosa Ristori. Se 'dete „Mirra“ de Alfieri.
Ristori —

non plus ultra, în tot sensul. Celelalte
din bărbaţi însă unul nu prea. —
numai până la îi ore.
|
În compozlițiunea| greacă, care
lucrată, așa încât cel 'mai bun avu 5
Flehler] — geniigend; R. Clapelman]
reichend. Noaptea lucraiu până la 11%

dame jucară bine;
Noaptea lucraiu

iară fu foarie rău
erori, avuiu eu 5
6 F[enler] — ausore. |
A

23 Febr. Azi mă întrebă prof[esorul] din Istoria]

naturală; merse foarte bine; cred că căpătaiu e[mi
nent].

Noaptea scriseiu până la 3412.

.

1, Aici se vede că, la revederea caietului mai
târziu, autorul
a mai rupt încă o foaie sau mai multe, cuprinzând
urmarea însemnărilor de la 15 Fevruarie şi însemnările dintre
[i evruarie, —
căci rândul din urmă e completat cu cele patru '16—92
cuvinte de la sfârşit cu un scris de mult mai târziu,
7
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„24 Pebr. Studiaiu toată ziua şi mă apucaiu să-mi.
prescriu toate poeziile mele într'o carte singură. — Noaptea scriseiu până la 1442. Isprăviiu „Mitternacht“,
23 Febr. La şcoală mă întrebă prof. Frank din. lecțiunea neoblig/atorie]; merse rău, pentru că mă întrebă
ceva ce nu studiasem; poate că-mi perd [nota] ausgez-

[eichnet];' totuşi cred că voiu căpăta vorziigl[ich].. La

compozițiunea germană avuiu k[aum g[eniigend]. Om de
nimic ce e profesorul! Scriseiu: Auf einer Entwickelungsstufe stehen 1; el îmi făcu: auf? — ca [și] când expresiunea n'ar fi bună! Măgaru[l]! R. C[apellmann] are gen[iigend]; cel dintăiu are ble]fr|ie]d[igend]. Vrea să se facă
aspru şi să-şi facă vază şi nu o ştie în alt mod decât
prin darea de note? rele fără nici un calcul. — Mă.
apucaiu şi scriseiu lu[i] R. C. şi făcuiu nişte distice ca
cpigram lu[i] JPeissl. Scriseiu' pănă la 3412..
26 Febr. Azi avurăm o compoz|iţiunc] latină; cred
că o lucraiu bine. După prânz, la şcoală, cetiră vro
câţiva şcolari epigramul meu cătră Weissl; între eştia

şi David, care nu mă poate vedea;

el se apucă şi-mi

răspunse fără nume; vezi tot lucrul poetic în cartea
mea
„Poezii de X“, pag... R. C. se duse după prânz bolnav

din şcoală;

îmi -pare

foarte

rău.

—: Noaptea

lucraiu

până la 3412. Mâne sânt de 16 ani; nimeni nu.o ştie; e:

un simțlimânt] foarte plăcut când ştii că ţi-e ziua.
[de
naștere] fără de a o şti alţii.: |
N
27 [febr.] Şi apoi Tata tot şiiă că e ziua
mea. Azi

dimineaţă, când mă sculaiu, se dusese; dar pe masă
era

legat foarte frumos Dr. Georges, Lat[einisch]
-deutsches Worterbuch, și pe foaia primă scris: Tito
L. Maio-

1, Pe o treaptă de evoluţie sânt...
SI
|
r „3. Germanism (după: er kann mich nicht sehen):'nu mă poate:
suferi;
.
o
4. La 27 Fevruarie stil nou, 15 Fevr, stil
vechiu.:
Ă
7. În text: clase.
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rescu, diem suum natalem decimum sextum
agenti, pater

,
in memoriam 1. Pe urmă, văzând asta, află şi mama
, Îmi

dete o cămașă foarte modern cusută, Astăz
i nu mai rămân peste noapte;-mă culeaiu la 3411.
|
“
„- 28 Febr. Azi căpătaiu
de la R. Clapellmann] o e-

pistolă așa de frumoasă și plină de amiciție, de,
zău, nu
ştiu cum să-i răspund! Mamă-mea şi cu soru-mea
sânt
duse la Ristori. Eu mă apucaiu şi-mi regulaiu
poeziile;
câte le-am făcut până acum sânt prescrise, însă
notele,
care
Noaptea seriseiu până la
ore sânt de lipsă, încă nu. a
pie
29. Febr. Noaptea scriseiu până la 442.
În luna aceasta fuiu cel puţin foarte diligent;
în

toate zilele lucraiu până la 11 noapica. Ce e bun,
e că

mă apucaiu să-mi edau poeziile mele mai
la lumină
şi să mi le scriu într'o carte complete; şi că la şcoal
ă
proflesorul] de istorie mă întrebă de vr'o 3-ori
din leciunea neobligată, [ceea]-ce poate-mi procură un
ausge-

zleichnet] la istorie.

Se

Martiu. 'Callendarul] nou.
1. Mă

apucaiu. şi făcuiu în nemţeşteo nocturnă;

„ mai lipsesc 2 strofe, Noaptea până la 11 ore.
+ 2. Azi

mâncară la noi; Pop,

E

Maior, Cornea, :Mezei.

| .— După masă mă apucaiu de scris ca înainte2, Avuiu
.
o compoziţiune germană foarte lungă, iară âpoiu lucru
totdeauna la germănește, cu idea: „păcat de hârtie, 'pen-

tru măgarul care o ia în mână“. Noaptea
la 3412.
|

lucraiu până

1, Lui Titu L.: Maiorescu, care -păşeşte
"pe a i6:a zi'de naștere
a sa, Tata, spre amintire.
RE
-2.

în

text:

antea.
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1.3. Mă sculaiu la.147 şi seriseiu la nişte poezii de ale
mele, — Azi isprăviiu poezia după româneşte: „Nocturne“. — Noaptea scriseiu până la 1412 ore.

4. Noaptea lucraiu până la 1412.

5.

>:

3

lloro!,

6. Noaptea lucraiu până la 3413 ore,
Za... după ce? voiu citi operile
land, pentru ca 'să-mi rămână impresiunea

Noaptea lucraiu matematică până la 12 ore.

luli] Wicmai marc.

8. La. şcoală căpătaiu o „em[inenţă]“ la . limba
greacă şi una la matematică. De altfel a casă tot serisciu pentru tata. Cetiiu Wieland, Agathodaemon. Noap-

tea lucraiu până la 411 ore.

O

„9. Am lucrat mai toată ziua la o compozițiune germană,
_
e
"10. Căpătaiu o em/inență] la religiune.
|
11. Azi mă sculaiu la 6. îmi zise prof[esorul] de

matema[tică]

să fac -un exemplu;

îl făcuiu. după

un

nietod; prof[esorul] îmi zise să-I fac alifel; eu îi spusciu
că eu după metodul ăsta învăţaiu toţi logaritmii; atunci
chiemă pe Muttenthaler; ista vine cu un glas mare şi

grobian la mine şi spune pe urmă:

„das macht

man

so,

mein lieber Maiorlescul“ — fără vro sfială de profesorul de matemat[ică]; acesta e un profesor nou, şi
aşa |
dară începu să râdă; dar eu nu o s'o las cu atâta.
Însă

nu știu cum să apuc lucrul mai bine. O să le'arăt
cu
miăgarilor de Vienezi ce e un Român!
12. 'Mă

sculaiu la!47. La

nență] la limba germană;
Flehler] +2

—

şcoală

căpătaiu

befriedligend).

A 4-a în bunătate;

lăsat un se afară şi asta mi-e o eroare,
2

Aici

a desenat

în caict

o em(i-

în compoziţia] latină am 2
un

am

violoncel, o vioară, un domn
cu pipa în! gură, având la braţ o doamn
ă 'cu umbrela deschisă —
schițe repezi.
DN
3. începutui rândului şters.
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13. Mă sculaiu la 346. Azi lucralră]m
la şcoală o
comp[oziţie] greacă; mi se pare bine,
Sa

14. Mă sculaiu la 6. Căpătarăm pensurile
latine îndărăt; toți au o eroare geneială, pe care o am
și eu; în-

colo însă, e compozițiunea mea fără erori.
Azi mai-mai
că rupseiu amiciţia cu PR. C[apellmann|.'El
e un băiat
cu o inimă foarte bună; îmi promisese ! la-încep
ut că o
să se corigă, că o să înveje toate pentru şcoală;
dar în
fine căpătă secunda peste secunda; şi apoi
mai veni încă măgăria a mare cu un fel de comitet 2, (Mai
de aproape vezi caieli]ul: „Poezii“ de x. I. Note“, pagi
nele
4 ultime). Oiu vedea ce se: va alege. Noaptea scris
eiu
până la 411.
,
A
|
15. M. Feriile. Nemica; deosebit însemnătoriu, -

Apriliu.
1. Astăzi avuiu prima oră 2 de desemnla Contele
Coronini-Cronberg. Iacă binele desemnului, pe care-l în-

văţ, de şi ar crede cineva, că e numai timp perdut de

geaba. Îmi pare foarte bine! — Cu Flautul merge foarte
iute şi: bine; sc va face, se va face; cu englezeşte
şi
franțuzeşte ştie diavolul, că nu văd nici un progres
mai
mare; cu desemnul meu încă merge bine; mă apucaiu de
o scola aquarella.
|
N
|
2. Azi în ora de desemn îmi spuse prof|esorul] de
desemn, că să mă apuc de acum să lucrez cât pot de

bine un cap de studiu cu 2 crete, pentru ca să.se pună

1. începuse să scrie făgădui, pe care l-a şters (ca prea popular

sau de origine streină) şi a scris mai departe promisese,
.
Lo
2. La întâmplarea cu acest comitet (relativ. la vre-o însărci-

nare ori <erbare a clasei lor?) trebue să se fi referit “„umoresca

cu
Comitetul paharelor și isprăvile clasei .a 6-a, despre
care
pomeneşte mai deparie (2 Aprilie).
E
.
3. Lecţie: dă lecţii de desen fiicei şi fiului contelui Coronini;
vezi mai departe sub 15 Maiu, 5 Iunie 1856, ş. a.
ilustraţii“

.

în prorasium|[?] şi să se expună
pro aeterna memoria în
sala de paradă a gimnaziului
academic. Îmi pare bine
că un Român fu găsit demn
și dintre toți Nemţii care
desemn[eaz]ă nici unul. În zilele
trecute mă și apucaiu
“a lucra după altă ordine. Mă
culc seara pe la ii şi
mă scol dimineaţa pun[c]t la 6
ore. E tot atât timp, dar
dimineața lucrează omul mai
bine. — În privința literară, am lucrat în. timpul ulti
m foarte mult; mai ales
iraduseiu poezii rom[âneşti]

în nemţcşte, liber. dar bine,
De altfel mi-e capul plin de idei.
O, Doamne, de ași avea măcar o lună

acum ferii, aşi face o grămadă.
P[er] e[xemplum]:
|
1) Începuiu (eu soru-mca), însă
voiu să finesc arliculul pentru Gazeta Transilv
aniei: „Câteva cuvinte despre educarea la Români“.

_2) Am un plan de o tragedie în
cap,

sub
„Salomon de Caus“ 1 —'care să
mă desemneze]
3) Das Becher-comit6 und das
Treiben
Classe? — o umorescă cu
ilustraţiuni.
4) O bucată comică, sub titula:
„Unsere
trau
riges Lustspiel“.

tiiula de
pe mine.
der 6-ten
.
Zeii. Ein

Va fi personal, Voiu să bat a).un
pedant grozav, căruia nu-i pot
arăta ideile mele în alt:
mod,. b): Cert

ele moderne între Saph
Schorn — Bacherl — Tal — Waldec ir — Laube
k ș. e. 1. ş. e. 1.
5)

—

O poezie în hexametre pro pri
mo germănește,
apoi rom[âneşte],
sub iitula: „Ich“, ca un ielde
scuză,
6) Să-mi coreg bucata făcută:
„Die Blădsinnige“,Celalt timp al lunei fuiu par
te bolnav( săptămâni),
parte nu mă iertă timpul
de a mai scrie,
„2.

Inginer

francez

perirea proprietăţilor abur(1576—1626) căruia i se datorește descoilor ca forță motrice.
n
* CE pag. 37, nota
.
„Die Buchstaben-Comădie“ 2; poate e vorba de aceeaşi satiră ca
(ef.
Sove
ja,
op.
cit., p. 23), numai cu
alt nume,
2. Cf.

38

însemn.

,

7

.

de

la 22

Maiu

ta

1856.

a

Maiu 18561...
15. Azi fuse Maialul? nostru, fuserăm afară
; seara

mă duseiu la Coronini. Fata 2 e cam cu
nazuri, ca toate
de ăst mod; dar mumă-sa îi țină un sermon
minunat; [a]-

fară de aia mumă-sa se pare o femeie foart
e cum se
cade și fără mândrie; fata e frumoasă și plină
de spirit,
aşa dară cauze destule ca să fie răsfăţată prin
saloane;
dar cu mine s'a înșclat foarte; eu îi tot dau
peste nas.
în Toată vorba, însă se întelege cât se poate de
fin; de
aia cu mine e mai reținută; copilul e de 7 ani; un tip
de!

nobil german;

o mămăli
— galbe
găn, slab, plin de na-

zuri,: leneş — omnia mala conglomerată in unum
—
și apoi mândru; — și pe ala îl iau tot în râs înire sorăsa,
pentru ca să nu cumva să gândească „nemţii“ că m'am

speriat de „conte“ al lor.
A
„În ce stare curioasă mă aflu! în. şcoală sânt urît de

toţi, afară de vro câţiva din ei cu „eminență“; dintr
e
52, numai 10 stau bine cu mine; la ceilalți mă stricaiu,
fiindcă, cum fac ei vro grobianitate, eu le strig: „Fiaker!“ 4. Cuvântul isia creat de mine se făcu vestit
în
tot gimnaziul. Ei nu ştiu decât să aplice toată ştiinţa lor
.„Zoologică“ la mine; dar cu râd şi le tot zic: „Fiaker!“.
Pe unul

l-aduse asta aşa în foc, de se duse la director; ala

nici nu vru să-l asculte, ci-l mână la prof [esorul] ;Rei-

„chel; oiu vedea mâne cum ese5; mie, la orice întâmplare, nu mi se face nimica.
1, Titlu scris mult mai târziu, cu creionul, când a tăiat din
- „foaie partea care cuprindea însemnările de la 1--(2 Maiu.
„2.
Serbarea zilei de 1 Maiu, cu acest nume (latinism) la.
"Românii ardeleni, Maiul Muntenilor, Arminden . al Moldovenil
or
(slavism:

Jcremiinii-dini— „ziua lui Ieremia“,

zi în calendarul ortodox).
“
3. Olga Coronini. V. pag. 57, nota
„5
pag.

4. Cf.

41,

în

pag.

text,

nota

2.

19, nota

forma

-

sfântul

din acea

3.
“

2.

oltenească:

după

esă;

cf.

pag.
|

31,

nota

3

şi

Acasă,

așa-așa.

Cu

mama,

ca

totdeauna,

binișor;

cu soru-mea nu vorbesc decât ce e chiar de trebuinţă; cu

tata încă

nimica;

dacă-mi

dă ceva

de lucru,

îl fac; fi-

nis 1; dacă mă ceartă, tac şi nu-mi pasă; dacă am făcut
rău, îmi pare mie destul [de] rău; da vezi că de regulă

mă ceartă

când e în toane rele şi nu ştie unde să-și

verse necazul. — Nu mă cunosc oamenii iştia! Nimeni
nu mă cunoaște! Numai bietul. Cornea 2 ceva! Un om
așa de bun, sincer şi veridic non plus ultra; prea, cu
minte? nu e, dar tot are;: miultă: subiectivitate nu are;
'

dar pentru

veri-ce lucru bun de afară este priimitori;

cu el vorbesc mai mult şi mai liber; adecă
besc

exclusiv;

cu

cu el vor-

toate

aceste

nu

mi-e

de

Mozart

sau

măcar

amic

în

înțelegerea cea frumoasă, strictă, a vorbei. Nu-i spun
toate lucrurile. — Aşa, am lipsă de ceva! Se vede
că
acum e timpul unde se luptă flăcăul cu bărbatul;
ori,
ce alt ceva c 'n mine? Când sânt transportat în alte
sfere, auzind

o muzică

gâundin-

du-mă singur noaptea; când:desper cu totul de a-mi
face
un nume ctern; când plâng la tonul cel mai simplu
a[l]
unei muzice clasice; când râd de certele altora
în contra
mea; ce să fac? Trebue să am numai contraste;
cu n'am

„pe nimeni; n'am

nice o plăcere ce o au alţii; n'am amic
:
sincer. Cornea mi-e amic, mi-e un amic
pe care alţii,
după convorbirile noastre, l-ar numi cel mai
adevărat;
dar alții iştia sânt aceia, cari nau nici
un gând decâi de
fete și de mâncări; de cât [cu] iștia —
vezi bine că vorbesc mai mult cu Cornea; dar tot nu tot!
toi! Şi aşi avea
atât de mult! Nu joc; nu mă mai Joc;
nu mă duc la fete;
nu 'vin în societate cu fete; şed toată
ziua peste cărţi5 şi

Vezi

A Sfârşit, (adică: şi am terminati).
„2.
Mai târziu, a adăogat de-asupra.
pag. 5, nota 2.
3. Inteligent.

î. În text, scris primitiv. .
* Cu cărţile (germanisni:
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N

o

:

liber

. ,
a
|
lui. Cornea: Kernbach,

den

Biichern

siizen).

când îmi rămâne

mie vrun

timp

liber, mă

încuiu

daia mea, mă apucşi cânt [laut şi —
plâng!

în o-

— Ce-mi:

pasă însă de externi!! în mine să fiu ce
să fiul Cum

o să se mire ceilalţi, când or vedea ce are
să iese? din
Titu ista! — Dar alt ceva. nu-mi prea place
; cu tăria filosofică merge foarte bine; flesmă am;
altfel am Şi
început să realizez principiul „neviolabilităţi
i“ animalelor — nu mai mănâne

carne, decât când sânt chiar si-

lit; dimineaţa nu beu cafea, ci numai lapte
— şi aşa
mai pe urmă numai vegetale, lapte, unt, ouă și
brânză. —
Însă veritatea nu e încă destul desvoltată și
apoi bag de
scamă că mă fac cam cheltuitor; nu țin parălele
la mine
de fel. Asta e foarte rău! Vina aşa e că nu e în mine
;
părinţii nu bagă de seamă; şi eu fiind unul ca
[cleilalți
care nu bagă de seamă pe sine şi nu se observă
filosofic,

m'ași face un mișel și jumătate,

Înainte,

toţi banii-i

strângeamși mergeam la teatru — Şi cu asta
mă învă:
“țasem păstrător; dar în timpul de pe urmă, de câte
ori
veneam de la teatru, mă tot certa iata şi zicea că
merg
după alte ştrengării! Ei! gândiiu eu, pot trăi prov
izoriu
și fără teairu — şi nu mă mai duc; dar când îmi
iau

banii de lună și am cruceri la mine, îi tot mâne! Rău

destul! Nu o să o mai fac! Oiu vedea. încolo bine....
.
14. Azi în școală venind prof[esorul] Reichel începu a spune că sa făcut pâră cătră unul din noi, că
* face poezii ironice pe conşcolari, şi adecă cătră mine. El
zise că n'are să se amestece. Îmi zise mie că ar fi mai

bine să fie între noi un spirit coral4, însă celorlalţi că e

o prostie de a pâri pentru toate secăturiles. Lucrul e
fără nici o urmare pentru mine; dar ceilalți sau blamat

binişor,

-

1. De
2,
3.
+.
5

a

ceilalți în afară de mine,

|
de lumea cealaltă (?).

Oltenism; cf. pag. 51, nota 5 şi pag. 39, nota 5.
În contra unuia din noi (cătră luat în sens etimologic).
Cordial (?), de buni camarazi, ÎN
_.
|
|
Nimicurile, fleacurile.
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„15. Mă seulaiu la 6 ore, să mai scriu ceva lat [ineşte],
apoi nași apuca de nişte hexametre [ilosufice româneşte.
“În luna trecută văzuiu pe Levassor jucând (per se ) fran-

țuzeşte.

a

„18. Azi seara auziiu că Tatii îi veni un bilet
imperial manu propria Franz] Iloseph], care, nolens-volens,

îl pensionează! 1. Se vede că eo diabolie; pentru
că, deși

nu a împlinit 10 ani în post, ci numai 5, îi dă toată
pensiunea respectivă de 400 f liorini]. Lucrul irebue că
vine de la
Șaguna2; ista e amic bun şi, de când cu treaba
cu pamfetele în contra lu|i] Mureşanu şi a luli] Barițiu,
încă .
şi „Leidensgenosse“ &, cu. Schwarzenberg *; amând
oi.cu
Griine; Griine e „Leithammel 5* la familia împără
tească;

iacă! Bietul consilier Hye 6 plângea ca un copil;
îl duse
pe laia îndată la ministru; ministru[]] se duse
cu Şuluţiu 7 Ja împăratul — nu ştiu încă rezultatul.
— Nouă.
se înţelege că nu ne face nemica, pentru că latu
are

„4. De-asupra rândului e adaos, ca o
lămurire sau rectificare
„Nu: penslionare], ci „Abfindung de un
an“. * Vezi şi însemnarea de la 28 Ianuarie
1856,
3. Tovarăş de suferință.
.
î. Prinţul de Schwarzenberg, cel care a
înfrânt în Viena re-:
voluția de la 1818 — sau altul, demnitar
al curței imperiale?
2. Introducător(?).

„Leithammel“

conduce o turmă, mergând în capul ei. e berbecul cu clopot care
.
% Baronul Hye, şef de secţie în
unde loan Maiorescu era însărcinat cuministerul Justiţiei din Viena,
legilor austriace, pentru provinciile din redactarea în româneşte a
CI. Soveja, op. cit., pag. 15 şi 24, nota. imperiu locuite de Români.
Bănuiala că „lucrul vine
la Şaguna“ nu era adevărată (deşi,
din ură confesională în potrivade Român

ilor
Șaguna era vrăjma
luiş
loan Maiorescu). Scoaterea din “funcuniţi,
ţiune se datora plân:
gerei lui Grigorie Ghica, Domn

ul Moldovei, că loan Maiorescu îi
strică popularitatea şi-i paraiizează acţiu
a satisface pe Ghica, lucrul acesta intrâ nea; Împăratul se grăbi .
nd în planul de anexare
a Principatelor, ocupate atunci
de armatele austriace. Cf. W,
Bănescu şi V. Mihăilescu, op.
cit., p. 69—76.
. Episcopul (mai apoi mitro
care a prezidat împreună: cu Șagunapolitul) de la Blaj Şterca-Şuluţ,
adunarea de pe Câmpia Liber.
iății la 1848
—

sau

alt Şulut:

,

i

3

„posturi destule. de ocupat

în Țară sau în :

Moldova+;
dar e vorba ca să:nu triumteze
Şaguna — şi apoi, du- cându-se “Tata, pierd Românii din
Viena ioată baza.
19. În şcoală avuiu

cea mai bună lucrare latină; eu
.
şi cu .Scherer?; cu ocaziunea asta
o să vorbesc şi ceva
despre acesta. Scherer e un tânăr
de vr'o 17 ani; foarie

cu

minte;

care

are

tot

ideile: mele

religioa

se+; care
vrea să studieze şi el filosofia şi filol
ogia, care în fine nu
studiază pentru testimoniu, ci peni
ru că vrea, EL se
ocup
ă, ca

şi

mine,

afară! de

oficiurile

scolastice

5, cu
istoria vechie; cu timpul mitologic mai
ales; — nu e [de]
mirare că sântem. mai de aproape cuno
scuţi; noi doi sântem cam izolaţi în școală. |
|
a
20.. Azi. fuseiu la Coronini: pe copilul
cel mic o
să mă apuc să-l iau în bătaie de joc — un
copil răstăţat,
:
s
.
ESI
Care, peniru
ca - să-şi
umple păca
telei , este şi9 mânA dru.
Şi-a găsit omul la mine. Ma
21. Aseară € fuseiu

loţii pentru

muzică

la Chiesa 1;. ne disputarăm

şi“ literatură, per

la prima

cu

eu cu

Claudio; Claudio apără pe Italieni; eu
zisciu că „lira“

de Alfieri nu plătește nemica

zica clasică germană;

etc. Pe urmă apăraiu mu-

ziseiu că „Zaulerflăte“ e ma: Îvu-

moasă decât muzica de Rossini. Aşi! — Iial
ienii înfocaţi
=

aceste

—

1. Știind vaoarea
aşteptări.

Dar

”

tatălui

optimismul

-

său, i se părea

i

Ă

.

-

de la sine înţelese

adolescentului eră să fie, deoc

am— de altfel, ca şi propr
ani, la întoarcerea în țară, CI. Sovej iile sale speranțe peste câțiva
a, op. cit., pag. 25 ş, u.
2. MVilhelm Scherer, care a ajuns apoi
profesor de literatură
„germană la. universitatea din Berli
n,
al unei vestite „Istorii
a literaturii germane“ reeditate şi întreautor
gite de Oskar Walzel, unul

ată, amăgit

- din cei mai de seamă istorici
ai literaturii germane;
cit, p. 25 ș. u., nota.
5. Inteligent.
-

cf. Soveja,

op.

nota i.
.
5. în text: De seară; cf, pag. 17, nota
5
?. Coleg de la Theresianum, cu şi următşi p. 46moia 23.
orul; v.. pag.
2.

14,

?. În text: religionarii.

5. îndatoririle

nota

şcolare;

cf. pag.

24,'

.
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apărau, de, 'de să-ţi astupi urechile! Bre! Bre! Cum nu
se pot rădica oamenii iștia peste naţionalitate; să pri-

vească lumea

cu un ochiu general cinografie și filosoțic,

lără pariide!. Dar ce să 'le faci! Ce e italian trebue să

fie bun!

Sai

a

22. Azi fu „Umgang! “ — nu mă duseiu; nu mă interesează prostii de istea; seara mă duseiu fiind invitat
la o domnişoară (Iulia), cu soru-mea; acolo găsiiu pe un
Maieru, un pedant și jumătate “(vezi 2 April. „Un-

sere Zeit"), care-mi strică -tot;. ştiu ce rolă mizerabilă

joc,în societăţi unde nu atârnă nemica de la cap, ci numai de la velocitatea trupului; şi încă mi se pare că vro-

iau. să-și bată joc de mine;

|a]fară

de aia, familia

este

foarte cum se cade; numai Maier şi fata cea mai mare
din casă, Ernestina, tot vor să-şi bată joc de toți — și a.
„găsit-o la mine!
o
o
„25. Azi începuiu a lucra pentru „Gazeta Transilvaniei“ nişte „Schizze din Viena de acum“ 2,

24. Continuare. .

25 — 26. Nimica extraordinar,
27. Fuseiu la Coronini; Olga nu luă ora3, pentru
că trebuia 1 să meargă undeva. — Altfel am început
a
mă învinge în orice privință 5; Acum scriu mai departe
pentru „Gazeta“.
n
a
- 28. Mă sculaiu la 6 ore şi o să mă apuc a
fini excerptele "din scrisorile cătră R. Clapellmann];
dar n'avuiu timp; însă în vr'o două zile. După
ce. voiu face și
comenta

riile la poeziile mele ultime şi la „Bagatelele
pro-

zaice *, cred că mă voiu simți ceva
mai ușurat.
1. Ducere a elevilor la biserică,
7. Cf. Soveja, op. cit., p. 23,
3. Nu stete la lecţie.

i
4. În text: latinismul debu
cf. pag. 28, nota 2.„__% Aluzie la un sentiment născia;.
ând pentru această domnişoară?
Cf. mai departe pag. 46, nota 5,
* Probabil, o altă scriere proprie,
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î
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A
E

morene eg ae

Be

sai
44 si $;

Vedere

a clădirei Academiei

Theresiane

pe la anul

1800

(din volumul Das Theresianum in Wien, von Eugen Guglia, Wien, 1912).

CEIi PEaf

teii SRR

Grota

din parcul

Academiei

>

Theresiane

(de o parte şi de alta, plăcile comemorative pentru foştii elevi ai Academiei căzuţi în
războiul mondial. Din broşuru Die Theresianische Akademie in Wien, Wien, 1930).

Vedere

din par cul Academiei

'Theresiane
(reprodus din Die Theresiani
sche Akademie, Wien, 1930):

1

„29.

Ieri noapte

vorbiiu
cu soru-mea pănă cătră

îi

ore. Îmi pare bine că văzuiu, că nu mă cunose de fel;
nice unul din casă; mă ţin de! un copil stricat şi prăpă-

dit; —

—

pentru

că nu mai sânt prosta le spune toate

lucrurile ce le aveam pe inimă, ci le ţin Ja mine, mă țin
de

„rău“,

Mie-mi

place

calea

care

am

luat-o.: Înainte

spuneam sorei mele toate ideile mele,.îi ceteam.. toate
poeziile mele, — destul, n'aveam niciun secret; însă atunci mă râdeau: că sânt copil şi aşa mai departe. Acum
nu

le

spun

nemica,

postpunerea ? aia,

pentru

când

că

.pe

le spuneam

mine

toate;

.m'a.

atins

şi cel puţin

acum trebuie să zică că sâni subiectiv şi consecinte —
iot mai bine decât mai înainte. Mă rețin în toată privinţa,
O să văd să-mă fac om fare şi bun.
|
a

De

50, +.

Zuniu

„1.

1856.

Callendarul] nou. .

| Făcuiu o poezie sub titlul de: „Ich und mein

2. $ Geist“, care e ocazională

şi pentru Olga

Co-

5. 7 ronini3. Astăzi (5) i-o şi dedeiu, se înţelege
numai după ce mi-o ceri mai un pătrar de oră. La
şcoală căpătaiu o eminență mare la grecește; şi la latineşte-mi merge foarte bine, asemenea la istorie, limba
germană și religiune; — nu ştiu însă cum va fi cu matematica; rău! Mult, de oiu căpăta „befried|igend]“; la
istoria naturală „lobenswert“. O să mă duc în zilele aşi istorie natuceste la profesorii, de matematică
rală, să-i întreb dacă e posibil să capăt respective +„10-

benswert“ şi „vorziiglich“.
___4. Germanism,
(mă

consideră,

după

mă' socotesc)

— Atunci ar fi lucru minu-

nemţescul
drept un

sie: kalten mich fiiri_ mă
copil... (sau:

2. Puţina consideraţie, neluarea în serios.
3, Cf. însemn. de la 5 Iunie 1856 şi notele

73925— 6,

cred

că ași fi).

,
respective.
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|

nat!. Mie nu-mi pasă nemică ce oiu căpăta;
dar e pentru

cei. de acasă. :
Ia
„+4. Văzuiu astăzi pentru întâia dată un
rinocer; altfel:nemica interesant. Încă ceva! Deşi
e o secătură!!
Lă

Trecând -prin

cetate,

văd

yr'o 4 dame

bătrâne-

bătrâne,
eşind dintr'o .poartă, urmate de obligaţii
căţei; un biet căţeluş fu

condamnat de cătră „fatum” a afla
cât de ve:
hemente:sânt trebuințele naturale.
Tocmai în această episoda viva 'fu surprins
de cătră Doamnă-sa. Ce face
Domnia-ei? Trimite cameriera sus,
lasă să-i aducă o nuieluşă, care

se vede că era întocmită numai
pentru acest:
scop, întoarce în stradă lîn] publ
ic cățelușul și înconju-.

rată de cele 3 soaţe începe a-i demo
nstra metoda neapolitană; acest semn de o educare asif
el de conscienţială .
"este foarte îmbucurător; păcat
că obiectul e cam neformabil! NB. Această doamnă însă
nu-și educă: fii|i]
săi acasă,

ci-i trămite în pensioane străine, unde nu-i

vede dacât cu
oameni]: -:

anii. în adevăr fii[i]
|
a

ei sânt numai
|
ă

5. Ieri iară cheltuiiu o grămadăde
bani!

Lucrul diavolului; nu ştiu ce să mai fac! — Sânt
apoi după chieltuiri de astea nişte momente când
m/aşi împușca; când

aşi şti că-mi rămâne vr'un nume
istoric, zău m'aşi ucide!.
Dar cum mă prăpădeşte idea că
nu 0 să iasă nemica din
mine, n'am tărie destulă; nu ştiu
ce să fac! — La Coronini (a seară 2) o găsiiu pe Olga
într'o- supărare afectată din cauza poeziei mele 3;
tot caută să mă atingă; ea
scrisese pe hârtia mea ceva, pen
tru că după poezie lăsa-

sem

o foaie

goală; când

să

plec,

voi să-rni

dea. poezia

1. Un lucru de nimica, fără
nici o importanţă.
? În text: de sera; cf. pag.
17, nota 5,.şi pag; 45, nota
„2. Precum: se vede: dintr'o îns
6.
emn

mai însemnat

are sumară

a momentelor

e din viaț
foiţe detașate: Y. la anexea — sa de la 1850—1861.— serisă pe qouă
poezia era dedicată acestei
(„An die Grăfin Olga Coronini
ișoare
-Cronberg“) şi avea titludomn
l „Nacht- :
gedanken“;

SR
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mea, cam gândindu-se;
însă eu îi ziseiu, că prin necăjirea afectată de astăzi, mi-a: lăcut fără
voie o plăcere
foarte mare; ca se făcu roşie și rupse hârti
a — |zicându-mi]

„Adicul* — finis; lasă, lasă 1|

- _

|

|

6. 7. 8. 9. 10 [lunie]. Nemica important. Tata
şede
la țară *; mai bine, că sânt acasă mai liber;
pot să lu-

crez noaptea mai mult.
*
„11, Îmi tot curge sângele

din nas; am

|
tot con-

gestiuni, de căldură; în [ziua de] 10 înce
puiu a înnota
cu Cornea, în 11 continuaiu: merge cât se
poate de bine.
11 — 21... Înnotatul merge; sânt la
funie. Încă ceva!

. Auziiu 3...

27. Fuseiu în templul ebreic. O, ce armo
nie minunată; ce tonuri încântătoare; mă tran
sportă așa ceva,
dar nu ştiu unde! Aşi vrea să îmbrăţişez,
să iubesc ceva

— nu știu ce! — îmi bate inima — plâng — nu ştiu
de ce!
—

O, vanitas! vanitas! —,
SI
|
“Desper cu totul! plâng şi plâng; căci nu
mă pot
convinge
că e un Dumnezeul!!! Şi ce e omul fără Dum
nezeu * ? De |în]nebunit!! — Nimeni nu
mă pricepe —
sânt singur, înconjurat de o proză grozavă;
— de [în]-

nebunit!!|

e

1, Pentru

sentimentele

sale

|

către

Olga

Coronini şi evoluţia
nările de la 27 Febr., 28 Marlie, 11 şi 14 Apr.,10; 17 şi 29 Maiu, 5
şi 10 Iunie 1857, ş. a.
lor, v. însemn.
2. La

de la 13 şi 27 Maiu

1856 şi apoi mai departe însem-

Lainz

lângă Hitzing, de unde la
Bariț. V, N. Bănescu şi V. Mihăilescu, op. cit.,20 p.Iunie 1856 serie lui
|
2. Restul foii tăiat. în fragmentul rămas pe75. „tăiate din foaie e vorba de o Româncă „în exil“ dosul părţii neJa Viena, care
cheltuia. „vr'o 4000 fl. pe an, bani din
ar fi trăit un biet
student 6 ani“; iar pe dosul altei jumătăţi. zare
următoare de la 27 Iunie e vorba de un de foaie cu însemnarea
cu rele 'purtări şi
răsfăţat, pe care „însă Domnia-ei îl lasă să copil
fie
portre
tat în îmbrăcătura şi postura unui. căpitan de marină, şi-l
strigă tot cu titu- lele: „Îngerelul meu!“, „Frumosul meu!“,
„...„ % Pentru aceste momente de criză a credinţ
ei
însemnările de la 31 Ian, 2 Febr, 27 Apr., 2? Iun., religioase, v, şi
20 Oct, 1836, 2
Febr., (tApr. şi 17 Iun. 1857,
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Iuliu 1856.
Tata a plecat la Carlsbad. Sânt mai liber. Noi o să
mergem de vacanţă la lialia. — Mai alaltăieri îmi spuse
Alfred C[oronini] că ei pleacă în August şi dar încheiem. orele !; eu o să mai merg o oră şi apoi nu mai
duc], cu toate că sântem numai în Iuliu.

[mă

14, Tocmai auziiucă domrișoara. Alexandrina Maghieru împrumutase unei doamne române 200 de florini]
pe 2 săptămâni — şi cu camătă (pentru este 2 săptămâni) de 50 [1.75 — O tempora, o mores! Trăiască poezia

în guri nespălate!

i

”
S

Octomvrie

1856:

6. Astă seară la ora 6 am intrat în Academia Theresiană %

Am

o foarte

drăguță

cameră,

cu

vederea

pe

Meyerholgasse şi pe Favoritenstrasse.
7. Vieaţa |de aici] îmi place, cum şi eră de aşteptat;
numai, ce-i drept, sânt şi unele lucruri pentru mine
personal neplăcute; d. e.: astăzi la 11 a fost dans; se
adună acolo în acelaşi timp câţiva camarazi; eu a tebuit întâi să învăţ a face paşii şi să execui ridiculele

învârteli şi complimente, lucru la care însă. ceilalți
domni ironici priveau şi râdeau de ceea ce eră de râs,

dar şi de ceea ce nu eră de râs.

bună școală.

încolo, pentru mine o

aa

1, Lecţiunile; cf..pag. 15, nota 6 şi pag. 37, nota 5.
2. De aici până la 31 Dec. 1856 (sfârşitul caietului 1) însem-

nările sânt scrise în nemţeşte

însemnărei de la 1 Noemvrie).

5. Urmase

„Gimnaziul

semestrul

academic“,

(afară

[| din

care

era

de câteva

cl. V

anexa

rânduri

şi întreagă clasa VI la
pentru

externi

sianului. În ultimele două clase e primit ca'intern.
din urmă,

în care învățământul

la sfârşitul

e

avea acolo un nivel superior, i-au

fost apoi și ţinuţi în seamă ca ani universitari, la trecerea.
-ratului în.filosofie în Germania. Cf. Soveja, op. cii. p. 32.

48.

?

a 'Tere-

Aceşti 2 ani

docto-

" Astăzi

la ora 5 am

fost cu toţii în grădină;

acolo

elevii se joacă, aleargă, vorbesc unii cu alţii. Eu însă nu
cunosc pentru asta destul de bine.pe nici unul şi nu vorbesce încă cu nimeni; căci despre o întâmpinare prietenoasă din partea lor, cum, drept vorbind, ar fi trebuit
să fie şi cum eu ași face-o unui strein — nici pomencală! Din contra, le e necaz că eusânt elev solvent, pe
când ei, cu toată fala lor boierească, sânt întreţinuţi aici
numai graţie stipendiilor și în afară de asta nu au ca

avere decât o vanitate de Don Ramudo de Colibrado.
Eu luasem deci cu mine un manual .de școală, fiindcă
maveam la mine nimic ușor, şi mă retrăsesem singur pe
o bancă. De acolo auziiu apoi pe unul zicând: „Uite
Maiorescu; ia priviţi-mi-l; ăla-citeşte întruna“. „O!”,
răspunse un altul, „o să vă expliccu noima întregei is-

torii: noima e că el caută să câştige îndărăt cât mai curând cei 500 fiorini ce i-a plătit“ 1. Ridiculi nătărăi! De
alifel au fost destul de'cum. se cade să spună astea aşa
de încet, cât socoteau ei că cu nu le-aşi ki putut auzi,
deşi eu tot le-am auzit.
. |
8. Astăzi, în grădină,
am

și vorbit cu contele Mon-

tecuculi; pare a fi.un prostuţ, dar cu inimă bună; e unul
dintre codaşii clasei a S-a. Încolo, sânt chiar de acum
destul de familiarizat cu instituţia.
"10. îmi place aici foarte mult, anume fiindcă duci
o vieață mai liberă de griji prozaice și nu eşti turburat.
de ceartă? în mijlocul celor mai bune dispoziţii. în care

|

te afli.
"19.

E

Bora 9; totuşi,nu ne-am culcat încă, fiindcă la

ora 1014 o să ne coborîm toți iîn grădină, săs privim eclipsa
de lună.
[
7

1, Se vede că
suma

la Theresianum

plătită de ei.
. Ca acasă. CI.

însemuările

:se. restituia solvenților silitori
de la

2 Fevr.

1356.
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|

IN

.
_* Sânt mulţumit, cum am şi
fost totdeauna, însă mai
fericit decât am fost de altfel tot
deauna.
|
|
„=
18. Pentru azi, Sâmbătă, fusese
ziua
hot
ări
tă
de
către - profesorul Richter să-i pre
zentăm lucrarea ce ne
„dase la latineşte; ne-o dedese de o
săptămână; eu o aveam
gata și, pe lângă asta, lucrasem
mult mai mult decât ni
se prescrisese; ceilalți domnişori
din camerata ! mea, lăsaseră însă treaba până în ulti
raa zi (Vineri) şi nici măcar atunci

nu voiau să se apuce de ea; se dus
eră deci la
Richter şi spuseră că au prea mul
t
de
lucr
u
şi că abia
“Luni 'ar putea adu

ce lucrarea. Profesorulfu foar
te ncmulțumit de asta şi, în cele
din urmă, concese să permită ca cei care nu ar avea-o
gata [Sâmbătă] să o poată
aduce Luni. Asta s'a întâmplat
ieri. Fu însă, care o aveam
gata, am dat-o azi (când trebui
a) și anume am fost singurul care âm dat-o azi, Ric
hter fu foarte bine. impresionat de asta — dar ceilalţi
? în deosebi cei din camerata mea! — „Ăsta e cel mai
mare pezevenghiu din toată
şcoala“, zise .Helm. Sasul Lin
z a vrut să mi-o facă altfel; astăzi, în timpul când
cu eram la biserică, el mi-a-.
scunsese lucrarea, astfel încâ
t să n'am cum s'o predau.
M'am dus însă la profesor
și l-am rugat să facă să mise
dea

îndărăt lucrarea, ceea ce Sa
şi făcut. — I/alianul
Carcano îmi zise: „Tâlhar val
ah!“. Când am auzit asta,
am început să râd cu hohote.
e
19. Însă, par

'că un quasi-fatum. m'a
şi răzbunat,
căci auziiu adineaori că
pe Carcano la mustrat
strajnic
Sutine* rîn numele direct
orului şi l-a ameninţăt
cu eli1. Elevii

interni ai Theresianului
erau împărțiți (şi tot
în mici comunități (de'
câte 20 de elevi. din 'ace aşa
clasă sau din clase alăturat
caşi
vând un „prefect“ (supravee) numite Camerațe, fiecare din cle aghie
tor
şi
'aju
tăto
r la studii) şi un profesor ca „tutor“, un dorm
pentru lectură şi pregătir itor propriu, alăturea de el o sală mare
ea
lecţ
iuni
lor şi pentru distracții
piano, un biliard; şi dife
(cu un:
se păstrează până astăzi rite jocuri), iar”în sala de mâncare (unde
tacâmurile de argint şi farf
uriile cu titlul
școalei), fiecare camerată avea
sânt
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şi astăzi)

masa
prezidată de
*. Profesoru.de
rul său.
l filosofie şi „tutsa.
orul“ camaratei tuto
lor; cf. în,

|

|

- minarea din institut, fiindcă a fost foarte necuviincios cu
prefectul.
i
a
"20. Carcano a fost ascultat astăzi la matematică şi

n'a ştiut nimic. Lobpreis

N

i-a zis: „Să nu ştii nimic şi să

fii obraznic, merge mână în mână. În curând. însă o să te
dăm afară!“, i
îi
.

Și încă să-i fi spus eu lui Lobpreis că mi-a zis „tâl-

“har valah“ (tâlhar, fiindcă dedesem lucrlaarea
-vremel),
Italianul n'ar mai fi acum în institut. — Însă nu! Nu mă

interesează câtuși de puţin toată prostia asta. Cel mult,

îl am la mână cu asta. Zică ce-o. pofti, numai „să nu-mi

turbure nimeni cercurile mele.de şcoală“2. — De la 6-7
a trebuit să fim la requiem-ul pentru Maria Theresia, în
capela Academiei noastre; am râs să mor de cântecul popilor?.
E
|
i
|
Ni
21. Astăzi s'a cântat un requiem formal cu acompaniament de orhestră; eră într'adevăr înălțător; păcat că

mă aflam strimtorat din punct de „vedere social î. — Ce

“profund

mișcător

e: „requiem. eternam.

Dona

ei, Do-

mine!“. Cântecul ăsta, marșul funebru din „Parisiana“,

” aria cerşetorilor din „Profeţii“şi allegro con fuoco din
„Dolore“ a lui Fr. Senna să mi se cânte pe patul meu
"de

moarte!!

|
27. 9 ore şi 14 seara. Tocmai mă înapoez de la privirea unui foc grozav; m'a entusiasmat aşa de enorm, încât am început să recit, plângând, versurile lui Schiller:
semnarea de la 1 Noemv. 1856, Peniru influenţa 'acestui distins
profesor de filosofie asupra culturei și orientării viitoare a tână- rului Maiorescu, cf. însemn. de la 9 şi de la 31 Dec. 1857 şi Soveja, :
aie
,
|
'
.
op. cit., p. 27.
a
Me
1. Profesorul de matematică...
.
2,- Probabil, parafrazare a celebrelor cuvinte ce ar fi rostit
Archimede către soldatul roman, care-l -tulburase în contemplarea
cercurilor desenate de el pe pământ pentru rezolvarea unei pro.
i
|
.
“bleme în care era absorbit.
Fa
,
3 Cf. pag. 47, nota 4.
1, Poate: nu puteam să-mi arăt emoția în public: *
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„Doch

furchtbar ist des Feuers Macht“1. în astfel de
înveţi să preţuești

momente

„Die

Glocke“.

aa

Noemovrie 1856.
1. Astăzi a intrat la noi unul dintre cei mai iubiţi
profesori ai mei, Dr. Sutiner, care €' tuior-ul cameratei
noasire şi m'a lăudat foarte către prefect.— Prefectul
n'a răspuns nimic. Când însă a intrat Lobpreis și mă

lăudă şi el — prefectul zise: „O, da, Maiorescu

e foarte

silitor — numai, crede că știe mai mult decât ştie'“ 2.

„“ Toucrul era pentru că în catalog sta la grecește
"odată: ohne Vorbereitung?3; eu n'avusesem timp să mă
prepâr = ganz cinfach4! Şi deci nu Ueberschătzung 5,
Dar am de gând să protestez azi în contra asta; prefectul
-nu mă vede prea bine, pentru că din când în când vine

Ungher*

la mine şi eu lînvăţ. câte ceva, Ungher,

pe

care [prefectul] nu-l sufere cu. vederea.. Ungher isia
c un om plin de cap şi simţ, dar adus pe cale foarte rea:

gemein7. Mi-am propus să-l îndrept.. lacă o poezie de
la cl, în care-şi recunoaşte el singur seinen Leichtsinn
und Ungesiiim și-și descrie viaţa: ..
i
Diister dringt sich die sprudelnde Quelle
..
Durch die trauernden Weidengebiische,
Unaufhaltsam
4

.

drăngt sie sich fort;... 8,

1, „Ce grozavă e puterea focului!“,
„2. „Nur îiiberschiătzt er scine
mează până la sfârşitul însemnării Kenntnisse“. Frazele ce urdin această zi sânt scrise în
româneşie..
:
i
i
|
3. Nepregătit.
!
*, Foarte simplu
d. Dpraprețuire, i Dzaevaluar,e..
,
„a:
,
„+
IJespre acest coleg, v. mai
deparie în
ări
Noemvrie şi 9 Dec. 1856 1
Fevr. 1857, n ! emnările de
ja
'?. Om ordinar.
NE
,
.
stu Ung mează încă î7. versuri
ale acestei poezii a colegului
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4 Noemorie1, Astăzi am terminat piesa mea „Lust-spiel ohne Namen“ 2: Mare lucru nu e de ea, căci e un
lucru de ocazie; dar e destul spirit în ea.
5 Noemvrie. Traduce în românește două mici poezii
elegiace ale lui Goethe şi începuiu [a traduce] o odă de
Klopstock.
12 Noemorie. Am terminat oda de Klopstock. — La
şcoală 'am făcut o epigramă la adresa stupidului de
Ozegowiez 5, care se crede deștept. Ajungând asta la urechile prefectului, el mă mustră. Dac'ar şti ei, cât de puţin
mă afectează așa ceva!
15 Noemvrie. O, blestemată carceră a sentimentelor!
— Abia mă înapoiasem în institut pe la ora 6, când
iată prefectul care-mi spuse, in numele lui Sutiner, că
s'a observat la mine — şi pentru acest lucru s'a făcut cercetare până la profesorii Gimnaziului academic 4 — că
cu mi-arăt 'pe faţă neplăcerea la răspunsurile conşcolarilor mei; „asta trebue cu desăvârşire evitat, fiind
strict

interzis“

„Văd

—

etc,,

etc.

prea bine,. că lucrul n'are mare

însă, cu toate astea, nu ştiu cum —

mă

importanță;

cuprinse iarăși

acel sentiment de a voi să străbat, ce l-am atât de des,
acea desperare că sânt încă necunoscut, acea voinţă de a
sparge barierele — mă apucaiu cu mâinile de-păr — şi
mă gândiiu la „jurnalul“ meu şi scriseiu într'însul — dar
ce rece, ce rece!.— De pună

seamă, o să treacă şi asta!

NB. Pretectul mi-a spus că el n'a adus la cunoştinţa lui
d, De
leşte. -

aci

înainte,

însemnările

„2, „Comedie fără nume“;
Soveja, op. cit., p. 22.
1857.

3.

Un

alt

colez

al

său.

sânt

cf. însemn.
Cf.

scrise

iarăşi
“

în

la

Ianuarie

de la 51 Dec.

insemnarea

de

27

nem-

1856 și

. Gimnaziul academic, în care T. Maiorescu urmase semestrul a "din clasa V şi clasa VI era secțiunea: Theresianului pentru
externi.
|
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-Suttner istoria cu epigrama mea — dupceă şi mai înainte se lăudase de mai multe ori. cu asta către. mine
—
Aşa! numai să scoată în evidenţă bunăvoința sa;
apoi

iată deci adevărata bunăvoință! :

::

-..

N

_ Afară hauc furtuna! şi clocoteşte şi șueră și
ţiue şi
vâjâe. Aşa de splendid, cum nu cred să mai fi auzi
vreodată — şi în această tăcere în. jurul meu; în aceast
ă furtună în mine! O, încântător! Plâng de entusiasm!
— Da,

cel mai fericit este acela care simte că e nefericit
1]. |
19 Noemvrie. Aflaiu că Ungher— care acum se

ține atât de mult după mine, fiindcă e respins de
către
mai toți — înainte de a fi inirat eu, mă defăima
pesle
“tot, ca și Carcano, fără să mă cunoască; ci-că
zicea: jE

„un tâlhar cel care va vorbi mai întâi eu tâlharul“!
— O
nostim

ă anecdotă; pe mine m'a făcut să izbucnesc
în râs.
Către Unger sânt, din spre partea asta, tot aşa
de amabil

sau de neamabil ca și înainte.

:.

-

a

Decermvrie

1856.
9. O, ce ciudat de fericit-nefericit mă simt! Ce nouă.
relaţii, cunoștințe, sentimente mi s'au deschis în
timpul!

din urmă! — Ce oameni buni! Kutschera 2, acest
delicat, blând, așa de simţitor, de poetic, suflet de fată
în
necurmata sa năzuință după prietenie şi prieten! Să
dea

D-zeu să fi nemerit bine, dar ştie D-zeu dacă a înne-

merit! Un Unger fu mai întâi prietenul său, acest
de„căzut plin de simţire Unger, omde inimă pe
jumătate,
fără nici o minte,o inteligență din. bucăţi
şi încă nu,
încă nu-stricat! Legătura se desfăcu! Una
nouă se născu
şi Tegetthoff3 — o ființă respingătoare, aspră,
văzută
1. Cf.

lan.
Oct.

54

pag.

23, nota 2.

2.
Despre acesta. vezi încă
mnările de la 7, 8, 15,
1857, 1,2, oz Febr., 2 Apr., înse
1t Maiu, 11, 17 și 22 Iunie, 2524
1857, (5 Iunie, 5 Aug 1858,
* CE. Soveja, op. cit., p. 26“ nota. Vezi şi
însemnărilde
e la .

.

de din afară, vulgară, văzută de din afară, incap
abilă,

de orice simţire, văzută de din afară — deveni prietenul

său! O, Doamne, ce mișcătoare poezii, simţiminte
, expre-

sii ale sentimentului de prietenie şi ale iubirii priete-

nești cuprinseseră, cuprind pe Harri |... Fericiţi oameni!
Iar eu, cu — sărmanul, singurul, părăsitul, luatul

„în râs, simţitorul,

eu,a cărui

minte

ar vrea

să sfrede-

lească omenirea, a cărui simţire ar vrea să îmbrăţișeze
omenirea, — eu care totuşi sânt vrednic, cred, de o cât
de puţină compătimire — cu mă închid în camera mea,
lacrimi îmi-ţâşnesc din ochi, tonul şi vorba, fericiţilor
prieteni îmi răsună încă în urechi, văd fericirea lor, nu
o invidiez, mi-o închipuiu altfel şi totuși:— la mișcăioarea, afectuoasa lor convorbire despre iubire — mă
gândesc totuşi: dar cu? — Cruzii fericiţi2)

31 Decemvrie, Ora 9 seara. Cea din urmă zi a anu-

„lui 1856! Am devenit cu un an mai în vârstă, cu doi ani

mai deştept, cu zece ani mai cu experiență. Străbătând

acum cu gândul anul, de la început, trebue să caracteri-

zez acest an ca anul meu de formare și de desvoltare.
Mai întâi, cunoștința intimă cu Richard Capellman 3,

.
-

„acest suflet frumos, plin de simțire; el cel Wintâi mi-a

dat impulsul de a fi poet; cea dintâi a mea poezie pro-

priu zisă e data
.24 Fevru
arie: „Miezul-nopţii“ — trată
ducere din româneşte. La 5 Martie a urmat traducerea
„Nocturnei“, La 15 Martie întâiul sub [iect] humor[istic],

„Comitetul

paharelor“.

Tot

în

acest

timp

şi corespon-

denţa mea cu Capellmann, care. corespondenţă mi-a for1 Fevr.,

23

Oct.

1858,
1. Prenumele

şi 51

Dec.-1837,

,
lui Kutschera.

15 Fevr,
„

| și 26 Apr., 5 Maiu
.

|.

.

,

?. Pentru această exasperată sete de prietenie: ideală —
sentiment aşa de caracteristic adolescenţei, cf. şi însemnările de :
la 19, 20. 21, 26, 28 şi 31 Ian.,2, 22, 28 Febr.. 14 Mart. 1856.
*, Cf. însemnările
.de la 2, 19, 20, 21, 23, 24, 25. 26, 28, 30,
“51 Ianuarie, 28 Febr., 44 Martie 1856, 2 Apr, 10 şi 13 Maiu 1857.

55

|

1,

„ mat mai întâi proza şi care m'a condus să strâng vede-

rile mele: întrun sistem. În Martie şi Aprilie am făcut
mai multe traduceri; din Aprilie până în Iulie ce inipor-

tantul episod care e descris cu de-a mănuntul în „Fragment din tinerețea mea“. În Sept. am început şi în Oct.
am terminat „Comedia fără nume:“, această reuşită și
spirituală contopire de scene. În Noemvrie, traduceri
din nemţeşte în româneşte. În Decemvrie cunoștința mai
de aproape pe de o parte cu Adela, pe de alia cu Kutschera, Unger şi Tegetthoff; un studiu psihologic, la
- care se referă toate poeziile respective. Foarte mult mă

bucură că între mine şi soru-mea

s'au desvoliat foarte

„slrânse relaţii sufleteşti. — în şcoală sânt pretutindeni
stimat şi lăudat de profesori, de conşcolari absolut sti-

mat, pe lângă asta însă de către doi din ei iubit, dar di

cei mai: mulţi dintre ceilalţi urît?. — De vulgarităţi în
„vorbă m'am ferit constant şi în mod absolut. De necăjit. .

nu m'am mai necăjit de loc în ultimele 7 luni 4.
.

1, Pe cele două foiţe detaşate, în care sânt trecute momentele

mai însemnate”'din viaţa sa între

1850—1861. la anul

1856 e trecută,

ca a 5-a a sa scriere în acest en. această „Ein Lustepiel
men”, cu adaosul: în 5 Abthlei]ltungen] — în 5 părţi;
-„0 seric de: parodii“; a fost jucată atunci în casa lui
Babeş, actori fiind autorul :şi alți tineri Români ce se
şi el, la Viena, pentru studii:-v. Soveja, op. cit., p. 2%,
2. Adela

Reinhardt,

fiica unei

d-ne Reinhardt;

de la 6 Ian., 15 Fevr. şi 2 Apr. 1837.
2 Peste o lună însă, 'are altă impresie
camarazii: v. însemn. de la 27 Jan. 1857.

_*% Din

ultima

propoziţie:

„Geărgert

ohne Nacuprindea
Vincențiu
aflau, ca

v. însemnările

despre

relaţiile
-

habe 'ich mich

cu

în den
letzen 7 Monaten gar nicht mehr“, numai cuvintele
până la „7
sânt scrise la data respectivă, iar cele din urmă patru
cuvinte sânt
scrise cu altă cerneală, şi, după trăsături, se vede
că sânt adăogate
în ultimii ani ai vieţei, când, recitindu-şi însemnările,
a rupt foaia
(sau foile) de la urma acestui caiet pe care continuau însemnările
şi a adaos acele cuvinte spre a încheia fraza.

56

-

lanuariu 18574.

Clalendarulj nou]:

5, Azi liniiu scrisoarea cătră redactorul

„Guzetei

Transilvamei2; mâne 0 trămit, ca su poată ti a propos
de anul nou. — /Finiiu şi o scrisoare cătră Ungher. De
alt tel acum cetese Racine în original, Shakespeare în
traducere,
.
Aa
4. 142 diminţeaţa|. Copiez scrisoarea,ca să o pot da
azi lui Unghei. U tiniiu; e 145. Mai cetesc: Limon v.

“Athen de Sh|akespeare| şi mai'dorm apoi o oră. |
5, Azi dimineaţă muri un conacademist al meu
Tybold (cam de 16 ani), culcându-se seara sănătos; se
vede că a căpătat o lovitură de nervi“. Părinţii, sora,

toţi plângeau pe la pat. — Ecce homo!

|

6. Azi mâncaiu afară 5. D-na Reinhardşi cu Luisa |
Favre plecară la Craiova, ultima ca guvernantă la pension,
a
e
7. Kutschera un tânăr astfel de bun şi plăcut,
1, Cu

această dată

departe

„cetescu“.

începe

un

nou

caiet de

însemnări;

pe co-

perta lui, i. puuorescu î stcas ui tărziu: pjurnat 5. lan. 1057 —
iulie 1859. (Viena, Brașov, Berlin)”.
Până la mijlocul celei de la 4 August 1858, însemnările din acest caiet sânt scrise iarăşi în românește.
Pe -fața interioară a copertei din faţă sânt însemnate următoarele numere dintr'o colecţie muzicală (Diabelli), pe care, probabil,
voiă să şi le procure sau şi le procurase: No. 31. Preciosa von Weber. No. 19 lerdinlandj Cortez v. Spontini 1 Fl[orin].' — No. 58
Montecchi, v. Bellini i FI. — No. 64, Elisir damore. 1 Fl. — No.
76. Don Pasquale, v. Donizietiij. 1 Fl. — No. 92. Trovatore, v.
E
Verdi, 1 FI. (acest număr şters apoi).
2. Vezi însemn. de la 51 Ian. 1836; cf. Soveja, op. cit. p. 23.
3. Acum începe a se emancipa întru câtva de atmosfera lati- |
nistă: începuse să scrie „Mai legu“, dar şierge pe „legu“ şi scrie
- mai

|

|

.

1, După german. Nervenschlag: congestie cerebrală.
5, Adică nu în institut, ci în oraş, acasă.
_
6. Se vede, prietene ale familiei: d-na Reinhardt, mama Adelei, pomenită în însemnarea de la 3t Dec, 1856; d-ra Favre a
fost în urmă subdirectoare la Scoala centrală de fete din Bucu- veşti şi apoi directoare la Şcoala centrală de fete din Craiova.
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deși fără „tărie bărbătească,

putea

numi!

mai

o femeie

bine, începe

a mă

sentimentală Sar
tot căuia,

spre a
„Yorbi cu mine, peniru că văd că sânt
singurul care îi
stimă sent

imentele;

besc-cu

el. —

sânt momente

Finiiu 'Limon

frumoase,

când vor-

al lui Shakespeare: il cu-

nosc pe Sh. mai tot acum; mă apuc apoi
de Goethe.
|
8. Azi îmi căză în mână o gramatică
spaniolă; profitaiu

foarte mult; îmi pare bine, de nu pot
exprima;
acum ştiu ceti şi declina şi compara spani
oleşte, pentru
că e
foarte

lesne;

la]fară

de

aia,

liniba

e cea

mai aproape de latina, așa încâi mi se pare
că limbile romane
Sar putea 'rândui aşa, după genetică
: latina, spaniola,

româna, italiana și pe urmă franceza
,
|
E de mirare că toată muzica (şi cea mai
frum
oasă
)
* artificioasă ? nu face inimei omul
ui o impresiune aşa
de mare ca un simplu cântec popular
'și mai mult naţional popular trist. Azi suflaiu * unul
pe flaut; era seara;
Kuts

chera eră la mine; mă mișcă, de-m
i

intrară lacrimile în ochi; înaintea acestei fiin
ţe frumoase ! le putuiu ..
lăsa libere]:
-

_

.

1

.

4 în text, întâia oară, infi

numire... începe a mă tot căut nitivele' lungi arhaice: „sar putea
are; îmi pare bine, de nu pot
mare; acum ştiu ceti şi declinar
e - şi comparare spanioleşte; esprituiu lăsare; speru a fire alu
3-lea
“; a conspirare în contra le puş. a. Până aici, în insemnările
mea“,
din
cei doi ani precedenţi, între
„buinţa formele actuale ale
infinitivelor;
„_
Cum se explică acest fapt?
Prob
abil
„ o imitare a limbii cronicarilor, pe care trebue
Românilor“ ce-şi propusesesă-i fi citit în ac est timp (pentru „Istoria '-să
scrie
) şi de a căror limbă va
” entusiasmat. Cf. şi Soveja,
fi fost
op. cit. p
|
2. De creaţiune personală,.
cultă, “savantă, — în opoziţie
cu muzica populară național
ă, de creațiune spontană
.
% (După german. Flâte blase
n), cântaiu.
„4. Despre acest coleg
al său şi prețuirea
ieniei, ca una din marile
trebuinţe sufleteşti a]
şi însemnarea: de la
9 Dec.

2, şi 15 Fevr. 1857,

58

1

i.

1856,

cele

!

de

la

13,

24 şi 27

lan,

1

12. Ultima zi a anului nostru semnată cu -+-! În

vr'o câteva minute sunt 12 ore noaptea. 'Lrecă
un an
iară] Graţie Domnului! Mă găseşie mui bun decât
cum

„eram. Scriu tocmai la: toţi acasă!. — 12 ore! La mulţi .
ani, la ani nemuritori!

|

15. Anul nou al nostru! Cea mai rea zi.a mea de
două luni!. La 9 ore mă apucă 0: durere de cap; veniiu
în camerată ?; acolo. -+- 3] — După prânz, pensul latin:
„mangelhafi“ 4, ce nu căpătaiu acum de 2 ani; din Logică,. care o.știam foarie bine, nu mă întrebă prof|esorul]. Seara îmi.spuse prefectul că sânt anunţat la el, ca
unul ce fumează noaptea. Eu, care totdeauna mă reţinuiu
de [la] secătura 5 asta! — Mai sânt apendice la de astea €!
arcano, înainte de a veni eu în camerată, zisese pe la

„toţi, că eu în clasa 5 furaiu un mineral de la: şcoală şi
-că toți să-şi închidă lucrurile de mine! Ce infamie, la
unul care intră streini în Academie! — — De abia seara

„avuiu o oră plăcută: vorbiiu cu Kutschera.

24. Fuseiu tot bolnăvicios; 4 zile în despărțimântul
de bolnavi”; [pe] Kutschera îl iubesc tot mai mult; de

alt fel8, cetesc necurmat Goethe şi începuiu biblia după
Dr. Luther.

.

|

SI

25. O biografie a lui Goethe ce ocetiiu îmi făcu o

impresiune foarte neplăcută;

om curios? a fost Goethe,

1. Poate subt influenţa germanului eben, întrebuinţează pe
„tocmai“ cu înțelesul de acum, în acest moment“. CE. pag.
17,
nota i, pag. 20, nota 1, ş.a..
„2. V. pag. 50, nota 1.
3, Adică: mai bine,
|
„4. Cu lipsuri, insuficient.
|
3%
drept)

nat la
„1.
altui

5, Prostia:

Adică:
ca făcând

cf. p. 41, nota

„după

parte

celelalte
din

ceata

aceştia, ca un apendice“.
Infirmeria școalei.
3, încolo, altminteri.

5 şi p. 61, nota 2.

toate, mai

sânt implicat

elevilor care

Cf. pag. 194,

fumează;

A

|

(pe. nesânt ani-

”

- 9, „Curios“ scris mai târziu, la revederea caietului, de-asupr
a
cuvânt șters în text (par'că „mişel”); iar la această
reveN

59

cât a trăit, şi toate vorbele frumoase din opurile lui mi se
par acum ca o ironic; de a vorbi e frumos, dar a se purta

mai cum se cade, e și mai frumos. Un lingușitor reptil,
în politică un tâlhar, în morală un c... ar, în purtarea
cătră Klopstock, Merk, Herder, etc. yn copil arţăgos.
Cu

cât altfel Klopstock,

|

Lessing,

27. Un muștar pus .seara

Schiller,

Herder!!

la ceată şi apă rece îmi

mai înlesniră! capul; gâtul mi-e şi mai rău, pare că.
mi-e aprins. Pe Kutschera) îl învăţ flautul; merge bine;
pe Ozegovich 2 englezeşte; progrese bune. În camerată
mă am acum bine cu toţi; cu unii foarte bine 3. În şcoală

sper a fi al 3-lea cu eminenţă, |
|
26. Îmi curseră azi la vr'o 200 de picături de sânge
din nas; mă mai înlesni iară.
|
Se

29. Cu ocaziunea anului
nou german lăsaiu să-mi
irămită de acasă pentru darurile obligate din academie:

5 florinij

„se

dete

48 krlăijari];

atunci

nemica,

însă servitorilor

şi așa-mi

rămase

de casă

cam

nu

la un

fiorin ex insperato.:Eu fiorinul ăsta l-atribuiiu la legarea
unor desemnuri ale mele. După vr'o 3 săptămâni numai,
zise prefectul să se adune banii din restanţa de anul nou

dere a textului autorul a scris cu creionul, pieziş,
peste întreg acest pasagiu privitor la Goethe: „Ce altă părere
mai
„Părerea de aici despre caracterul lui Goethe, devenit târziul“. —
unul 'din
autorii

săi. favoriţi,

atunci

21

Maiu

și-a

schimbat-o

în școală, peste un
şi 15 Sept.

:. Ușurară.

an:

Gândind

acum

nu

mult

cf. însemnările

1858 şi aforismul

mai

de

mai

la pag.

degrabă

târziu,

ci

chiar

de la 9 şi 18 Apr,
202,

în nemţeşte, chiar
când scrie româneşie, iar în nemţeşte erleich
tern având „Şi înţelesul de a înlesni pe lângă cel de a uşura, (leicht
= şi lesne şi uşor),
tânărul Maiorescu zice și în. româneşte
înlesni cu „înţelesul de
uşura; tot

astfel câteva rânduri mai departe, în
însemnarea de la
Cf. pag. 101, nota 2..
aa
Vezi însemnările de la 12 Noem. 1856
şi 1 Fevr. 1837.
Cf. însemn, de la 31 Dec. 1856;-că
era însă prea optimist
vede“ec îndată
din
însem.
de
laa 1 1 Fevr. 1857,
Ihdata
(
, „Servitorilo
£
r“ cu adaosul inutil
„de casă“ traduce pe germanul „Hausdiener”,
.:

25 Ian.
"3
„5
aici, se4

„60

Ce să fac eu? De când sânt, n'avură cei de-acasă încre-:

- dere în mine; scriseiu să-mi trămită 50 erlăiţari] pentru
2 cărţi, care vream în adevăr să le cumpăr, care însă nu
costau atât, ci-mi

mai

rămâneau ! crucerii: necesari.

Di-”

„mineaţa trămit scrisoarea ucasă;- pe la 214 vine tata la
mine în academie; eu fac secătura? şi nu-i mai cer sinsur?

banii

—

ci las

până

va priimi

scrisoarea

acasă.

- Acasă o priimeşteşi începe îndată: că fac vre'o mişelie
cuei, că de ce nu i-am: spus singur — și de |al de-astea.
Nu cred să fiu culpabil; fu educarea mea aşa, încât pe
[de] o parte totdeauna mi se arătă neîncredere, pe de.
alta: de câie ori am cerut bani, pentru orice lucru, tata se
supără, pare că aşi [fi] făcut vrun rău! — Nu strică nemica! Mi-oiu lua singur povaţă pentru familia
mea in
spe! — Cum atinge 1 o astfel de desîncredere 5! Asta totdeauna m'a adus la câte rele făcusem eu până acum!
Februariu

1957..

1. Rar mă simţiiu aşa de izolat ca acum! Singur şi
dezolat! Numai pe sora mea o mai am, cu care pot vorbi
ceva, natural. Unger, cu care mă ocupasem atât de mult,
SN

pe' care

vruiu

să-l aduc

pe cale bună, să-l fac

să stu-

dieze, prăpăditul de Unger, cu care nu mai vrea să se
înjosească nimene, ci numai eu mai vorbeam cu el, pe'
care l-învăţaiu cum să studieze. latineşte, — se apucă să.

se lingușască partidei măgarilor, cari sânt în contra mea,
şi. neştiind în ce alt mod să se facă 'suferibil la ci, începă -

a-mi trăda 'serierile mele, câte din ele din întâmplare le
1. în

texi:

restau.

.

.

-

-:2, Prostia; cf. p, 59, nota 5.
3, Adică din gură, prin viu graiu, nu prin
câteva rânduri mai departe.
|
4. Jigneşte.
5, Cuvânt format
73925, — 7

după

german.

|
Jfissirauen,

scrisoare;

vezi

e
„neîncredere“,

|

61

cunoaște, a conspira în contra mea, a-și bate joc de prin„cipiile mele de studiare, văzând că el e prea slab spre a
le puteă realiza, a-mi zice în faţă la: masă între ceilalţi
“(între 4 ochi n'ar îi avut curagiul): „Sie sind ein alter
Pfaff, der nichts als predigen kann!!“. Şi când l-apu-

caiu la nişte minciuni, nu ştiă cum să scape, ci începu,
cu: „Schweigen

Kerl“2.

Sie!

Sie

'Tăcuiu şi râseiu,

sind

;ein

gemeiner

dar îmi făcu

foarte. rea. Nemulţămitorul?!

Mai

făcuiu

dummer

o impresiune
şi experienţa

că nemulţămirea 1 și apăsarea fără vină fac omului impresiunea

cea mai

nesuferibilă.

|

N

Aşa în camerată sânt în contra mea: Unger, Carcano,
Lazarini, Draskowich, Pawlikowsky. Kalchberg începe a
se lăsa la duca lui Unger; şi aşa, el, care cel puţin mă
stima pentru studiu, o să se lase a se înșela prin minciunile lui Ung[er].
i
|
Linz e :neuiral; dar mai mult cu mine. Czapka e
un măgar, care mă admiră pentru bibliognosia mea;
Ozegowich e absolut pe lângă mine, mă stimleazlă şi mă
iubeşte; învaţăde la mine englezeşie; păcat că e cam
prost?! Helm- învaţă de la mine flautul; şi de aia se
înţelege că stăm, bine; Alimonda stă cu toți pasiv; Tegetthoff stă bine cu mine, dar e un om cu minte 5, însă
cu

o minte leneşă, fără simţ electric, fără spirit ager şi
viu.
În fine la K[utschera|! El mă iubeşte foarte mult;
şi
1. „D-tae şti un popă bătrân, care
jină predici“, .
„5 „Tacil Eşti un individ ordinar,
3: Nerecunoscătorul!
*, Nerecunoștinţa.

nu ştie altceva decât să
|

stupid!“
.

% Conducerea, să-l ducă de nas.
* Cunoaştere de [multe] „cărţi, lectură
întinsă, 7, Aici a făcut peste câteva lun i nota
următoare: „Das Urteil
war vorsehnell; ich widerrufe
er
„Judecata era pripită; o revok; e;isunt. ein guter Kopf. Octob. 1857".
cap bun“.
îi
în
8. Inteligent.

62,

cu pe el. Pe mine mă are singur; după stătuirile mele
studiază şi cele şcolasice, şi literatura; învaţă de lu
mine şi flaut. Tot sperează, că ne vom face amici. Nu! .
El se ține de mine, dar eu n'am nemica în el; un amic.
al meu trebuie să aibă spirit literar viu. Dar lui când îi

cetesc ceva frumos din clasici, sau ceva din scrierile
mele, stă ca un lemn şi cască. — Asta mă -omoară!.Ori şi
cum, nu € bine. Când mi-ar arăta cineva scrierile lui, ce
bucuros mi-aşi cumineca eu și părerile mele, aşi vorbi
cu el despre stil, despre desemnul simţirei, despre pă- .
reri religionare, ete. — O, ideal frumos! Poate nu te realizez! Aşa stau singur, fără spirit egal — dezolai!
2. Ei bine! Acum văd limpede tot lucrul! Uuger,
văzând că. de toţi e desprețuit, se apucă să le.mintă
“ceva ' despre mine, ştiind că în ast mod se poate
susținea pe lângă ei. Îmi trădă caracteristica mea; începu

să zică:

că eu, de când

veniiu

în camerată,

sin-

gurul plan al meua -fost să mă fac centrul; cu singur
aşi fi confesa-o! ş. e. l. O conspirare în contra mea. Ce
ridiculi oameni! Cu toate astea mă debilită rău! Doamne,
Doamne, iară la tine refug. De ce laşi să pătimese așa
de nevinovat! Singurul Kuiseh[era| tot cu mine; îmi zise
că-i pare bine să se vadă tratat rău de cătră ceilalți,
numai ca să poată avea plăcerea
de a fi pasiv pentru
mine 2. Doamne, ce inimă! O! de ce nu are un spirii viu!

Atunci l-aşi adora. Acum, numai îl iubesc. — Dar tăria?
De

ce-mi pusciu cu principiurile mele

de răceală, dacă -

nu spre a le demonstra? în calamităţi?

Voiu ramânea

rece, cu superioritatea 4 mea, în contra nulelor ăstora. —

Numai, mă doare că văd că nice un principiu frumos nu
e realizabil. Îmi propusesem a îi cu toţi complezant cât
4, Aşi: fi mărturisind-o.:
p-2. Dea
îi pătimitor, de a pătimi, de a suleri pentru mine.
A le arăta.
“ în text: superstitatea.

se poate — și amşi fost; cătră toţi îndată la îndemână,
nu le-am negat nemica — iacă invidia! Iară un timp
spre probe de filosofie practică.
6. Febr. Tocmai sânt 4 acte gata alle] unei-satire ce
o scriu în contra unora

—

Narren

- mal, de

—

din camerată

Comădie“);

făcu' să râdă

are

cu hohote

un

(„Die

umor

Buchstaben

local-perso-

pe toţi la câţi le-o

cetiiu până acum;se înțelege că e polemică. În școală
stau bine. În camerată încep. din partida (ce ridicul!)
cealaltă vr'o câţiva -a se linguşi pe lângă mine. Nule!
Îmi simt autoritatea tot mai mult!

Timpul

ferii, unde

celălalt, vr'o 4 zile bolnav,
fuiu acasă.

e

de la 21—26
|

15/22 Februariu 1857. Azi sânt de 17 ani; trist! Ziua
asta nu e observată
de nimeni; ştie Dumnezeu, dar nu-mi
mai place nici un om afară de Emilia 1, Olea 2, Kutschera-

şi mama. Ieri iniraiu iară în Academie, o temniță plină
de nule; dar mie-mi place în ea, că pot studia, cu toate
că pe testimoniu perduiu 'eminenţa, de şi sânt al 3-lea.

Limba latină mi-o strică, din care înainte eram

unul

din cei primi; să fi fost rămas Richter ca profesor,
ași
fi devenit primul clasei; dar Dr. Goebel îmi dete
de a-

hia geniigend; ori Şi cum, prea: aspru și
nemeritat. La
limba germană sânt primul, asemenea
la logică, unde

am singura eminenţă. Asemenea la religiu
ne, istorie și
italienește. Nici odată nu- mi culeseiu atâtea
cunoştinje
ca în cele 5 luni ultime. Cu toate astea
începe a-mi fi
dor de casă; în zilele 5 de ferii nu fuseiu
la nici o petrecere, ci numai câ ntaiu cu soru-mea
la clavir şi flaută și
1, Sora sa,
„__% Contesa Olga Coronini- Cron
berg; cf. pag. 37,-nota-:3
pag. 46 ş. u. Scrisese întâi Adel
şi:
deasupra Olga. Despre. aceasta,a; a şters-o însă: atunci 'și a scris
cf.
încă
însemnările de la 25
şiMarti
4 e,
Maia2 Apr.,
1858 10, 7 15 şi | 29 Maiu, 5,5, 10 şi sii 7 Iuniei 1857,
1 Fevr.”

04

îi cetiiu ei şi Adelei ceva: din Bozt — o plăcere aşa '
[de] simplă şi mare, care însă stă întrun contrast prea
cras cu formalitatea? rece din Academie.
:
| Martiu 1857
28. Aproape 3 săptămâni de când sânt bolnav, tot
nu mi-e bine, capul tot mereu mă doare, cum mă apuc
„să scriu; un doctor zice că am congestiuni de sânge cătră

“creeri; altul că am nervii atacați, altul că am stomacul
stricat. Şi aşa îmi ordin 3 respectiv: lipitori, Brausepulver î, supă şgoală. — „Viel Hunde sind des Hasen Tod“.
Nu pot citi € nimica; mi s'a urit [eul toate; căzuiu într'o

_

indolență 1 desperată. Pe la 1 oră îmi spuse o ordonanţă 8
că 2 dame mă caută jos la portar; ies afară; o damă
„elegantă sta înaintea unei caleşce; îmi dă.o scrisoare
şi-mi zice că o damă în calească are să-mi spună ceva;
mă duc la ușiţă şi văd — [pej Olga Cloronini): îmi dă
" mâna, spune că nu fu vina ei catastrofa din Iuliu al

anului trecut 9, şi — finit a fost.
în scrisoare. sta:
Wien den 28 Mărz 1857.

Sa
|

:

|

" Sie haben mich bekehrt, Titus... Jetzt erst bin ich
- wviirdig, Ihre Freundin zu sein. — O...
Doamne! sânt nemulțămitor cătră tine! Nu. merit
atât!
1. V. pag. t, nota * 3.
2 Formalismul.
Să Ordonează, prescriu.

ş.a Si-mi prescriu, unul:

"Proverb:
„Mulţi
6,e șe text: legere.

.

:

lipitori; altul: pulbere

câini
|

sânt

moartea

A

efervescentă...

iepurelui” ,

_1! în text: nedolință.
s, Un servitor,
!
o, Plecarea fără rămas-bun, ruperea relaţiilor sentimentale
j - dintre ei ? V, însemnările de la 5 Iunie şi din Iulie 1856.
.

*

E

.

-

,

:05

o

Apriliu

1857

2. Umblu toată ziua. ca un nebun; gândesc şi mă
ocup cât se poate de puţin. Numai seara, când vorbese cu soru-mea,
mai văd că sânt om. Cu ea congru„ese! în toate părerile; trebuie să fiu iară mulțămitor
că am în soru-mea un spirit în orice privință egal şi constant. Înaltă privință mă desgustez tot mai mult de
vieaţă; dau tot de oameni ridiculi, de copii; de ce stu-

„diez un om. mai mult, de-aia îmi pare mai rău.
-: Adela: Reinhardt 2 întâiu; o fată fără spirit şi simţ,

dar însă cu închipuiri că ştie ceva, şi de o sentimentalitate ridiculă şi /odioasă. Mi-aduc aminte de serisoa„rea ce-i scriseiu o dată, în care-i spuseiu tot adevărul
ce-l ştiam până atunci de Dlumneajei; o aprob şi acum
și aşi avea numai să mai adaug mai multe. Ecce homo!
Tata se perde în nemicuri; toată: friptura o comentează; alte aştept eu de la un cap ca D|umnea]lui.
„ Numai soru-mea, numai ea, din câţi oameni cunosc!
-

NB. Richard Capellmann aud că e bolnav de
moarte; îmi pare aşa de rău! Adela încă e bolnavă de
pept; cu tot cu dureri de cap. — Aoleo — că-mi trebuie
-

toată tăria, ca să mă susţin în mulțămirea şi
temperamentul meu de până acum. — Îmi scrie Kutschera;
are
inimă frumoasă; dar e păcatul meu că nu
pot să iu-

besc un om fără „spirit“?

11

Aprilie.

Studentul

|

român

Marţianu

trage

să
moară; tuberculoză! — Mie capul mi-e
tot greu; mă duc
iară în academie aşa; mă apuc de
studiu şi încă sânt
bolnav.

Ştie D-zeu ce va mai fi din mine! Mă duc
toată
ziua prin biserice şi văd la oameni nebuni
şi râd, râd.

——

11.

66

Mă potrivesc. e
7. V. însemn, de la 31 Dec, 1856 şi
cea de la 15/27. Fevr. 1857,

LI

— până odată mă apucă câte o tristețel. Fug şi las toată
biserica, vin acasă şi mă arunc, fără nici o. speranţă,
pe pat.

„Doamne, scapă-mă de gânduri rele şi de nebunie!
Dar nu mai ştiu ce mai e cu mine! Aşa, fără plăceri!
- Dimineaţa mă scol plin de vieaţă, ca şi când mă aşteaptă ceva, es afară — dezolat! Nişte oameni nebuni
alergând, fete cochete, bărbaţi afectați — mă desgustez şi vin acasă. Mai scriu; mă doare capul. Dorm
într'o închidere absolută de cap. Noaptea. mă scol pe.
la 12 ore; capul sălbatic; nişte gândiri fără nici un conținut
. îmi cruciesc capul, trebue să mă scol şi să mă

uit la lună, şi așa şed noaptea la fereastră câte 3 ore.
Unde va duce asta? Fratele [lui?] Chiesa 2 se întâlni cu
Olga într'o societate. Olga e Olga;

spirit; inimă bună;

— dar unde sânt cu şi unde e ea; local și chiar spiritual?
De aşi depune examenele de maturitate, să-mi apuc o
vieaţă independentă literară şi filosofică; şi dacă voiu
rămânea tot aşa singur, apoi umblu până-mi voiu ajunge *
oare-care. scop patriotic 4. Şi după aceea, sânt convins
ca niciodată

—

să-mi scuriez vieaţa, Dacă

imortalitate, prin urmare

nu e

nici un Dumnezeu,

nici o

—

atunci

nu-i pasă la nimene de mine;-dacă însă sânt
atunci Dumnezeu bine trebuie 'să ştie că lumea
nu sânt pentru mine; prima nu conține nemica
mulţămeşte, dacă nu-mi pot găsi vr'un amic, vr'o
de ultima mi s'a urit de mult; şi acum o mai

aceste,
și viaţa
ce mă
amică;
susțin,

4, Mi se încrucişează în cap (formaţiune după germ. „durch| krcuzen mir den Kopf”).
"
:
V. pag. 14, nota. 2; ci, încă însemn. de la, 19 Ian. şi 21

|

Maiu 1856,
s, Lectură nesigură a acestui cuvânt.
|

4, V. încă, în acelaşi sens, însemn. de la ră Tun. 1857,

pentru ca. să-i desforțez ! vr'o: utilitate, să. nu zic că
avuiu cap-şi nu făcuiu nemica cu el, ci-l .perduiu, ca
ceilalți proşti. Şi când m'aşi necăji vr'o dată! Dar nici
asta n'o

-

am.

Pi

Nemica nu mă alterează.

a

Nici o ceartă

|

pasivă3,

nici nemica. Cearta pasivă e de geaba; eu' am destul.
„- cap, să -văd când făcuiu vr'o eroare şi să mă coreg sinSur; şi poate am mai mare superioritate decât „cei ce mă

coreg. Când vorbesc profesorii prin şcoală câte o măsărie,
mă uit la ei cu un râs amar, şi mi se ureşteşi de

şcoală 3... Și aşa: privese

toată vieața!

Nu

gândesc ci

oamenii ce părere am eu 'de ei şi cine e sub. mine 4, când
mă văd ascultând la vorbele lor cu un ochiu plecat. şi
[din] când [în]când cu buzele surâzânde. Veţi afla-o
cât de curând voi!
a
2/14 Aprilie 1857. Azi fu ziua numelui meu; se înțelege că de nimeni observată. Nu-mi mai pasă nimica.
Nu mai sânt cum eram înainte să pun preţ pe
secăture5
„de astea. Darla altfel de gândiri mă aduse;
văd că nu
mai e nemica ce să-mi facă vr'o plăcere. Dumineca,
sărbătoare, ziua numelui, zile aniversarii nu
le maicunosc;

plimbări,

2.

Să-i scot

teairu,

societăți

—

nemica

nu

mă

mai
atrage. Bine; nu că zic că e vrun rău
în asta;. dar e
întrebarea de unde vine desgustarea
asta la un copil
de 17 ani? Doctorul îmi zise că se
teme că mă fac ipohondru; asta nu mă fac, în înţelesul
care se ia, adecă
“unul care-şi tot face închipuiri;
ba, din contra, nu-mi.
pot închipui nemica, ci văd numai
o realitate goalăşi
rece. Dar
mă tem că cu indolența asta
de: desperat o. .
să-mi perd tot focul
vieţii şi al stilului; toată „Empfân-

cu

forţa

(formaţiune probabil după
germană „um ihm irgend einen
construcția
Ș Gertare, mustrare pe care“Niitzen abzunătigen“),
o sufere d in partea altora.
* prmează mai multe
şterse.
4, Probabil: ce se ascundrânduri
în mine.
5 Nimicuri, fleacuri; ef.e pag.
,
59, nota

68

5 și 61, nota 3,

:

glichkeii“.4, susceptibilitatea pentru cc e frumos. Şi totuşi îmi pot imagina câte o plăcere foarte mare, p. e. în“to societate unde e şi 0.2, vro convorbire spirituală,

etc., pe scurt: un alt cerc al ideilor și al împrejurărilor 5.3
De: ași absolvi numai gimnlaziulj!
S
„

Maiu

1857,

10. NB..... * Sânt în orice privinţă moderat; de dimineaţa la 6 nu mănânc.nemica- până la 1 la prânz; apoi
la 125 -mănânc de 3 kr[euzer] ceva, şi seara nemica. Așa
mi-e bine.—
„Olga îmi scrise în 27 Aprilie să-i scriu prin poştă;
scriseiu. — Scriseiu şi lui Richard Capellmann.— Mama,
Emilia şi Paulina 5 plecară. la Braşov; sânt singur. —
Peste -ferii poate mă duc şi eu acolo. în şcoală bine.
15. „Deo lună, prima eroare? : absolută ce o observ

la mine! —a
.
„Îi seriseiu în săptămânile trecuie lui R. Capellmann. — Îmi răspunse cam rece;. nu-mi înţelese scrisoarea; eu mă scuzasem pentru eroarea

mea din Martie

al'anului trecut şi el pricepă că voiu să reîncep
"ţiunea

noastră. —

Acumu

îi scriu, poate pentru

relaultima

oară. — Olga încă, îmi răspunse. încă nu i s'a format
părerile despre Dumnezeu și imortalitate. Îi răspund tocma 8 acum; scrisoarea e: încercarea a doua a unei perră Capacitatea (sau susceptibilitatea, cum
«
zice îndată, însu-şi
autorul) de a primi impresii (frumoase).
2
2, De bună seamă, Olga Coronini.
3,

în

text: -cercustărilor“

(cuvânt

„Umstiinde": circumstanţe, împrejurări). »
:
1, Două rânduri şterse. '
Probabil

Soveja, op.
“

'orfana

cit, p. 13.

-

„alipită

calchiat „după

de' familie“

german.

încă din "ară.

6 înainte de acesta, şterse două cuvinte, la care se referă

- urmează:

'

Cr.
ce

y

2, VinăSi
ă
„5, Chiar (Prin acest tocma 3vrea să redea. -pe germanul eben.
Cf. pag. 17, nota 1, pag: .29, nota î şi pag. 59, nota 1.'
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„tractări filosofice. —

bine.

|
29. Olga

în şcoală bine. Cu

ceilalți foarte

|

i

o să plece de la Viena.

Dumineca, trecută după eşirea de afară 1veni Linz,
primul cameratei, cu o inflamare? aşa de amicală la
mine şi-mi strânse mâna înfocat — bietul copil! era
beat! — De 19 ani! Ce lași oameni!
|
Helm, pe care-l învăţ flauta, e un egoist teribil. îl
văzuiu

înaintea

foarte

mea,

bine,

când!

fugi

la doctorul,

mai

deunăzi

spre” a-şi cere

fuga-fuga,

permisiunea

de a înnota extraordinară 3! — Dar însă ceva mă des-

“păgubeșşte4: e un june de 15 ani, cu un cap în adevăr
excelent, Edgar Rechtenberg, cu care începuiu a vorbi.
E în clasa a 5-a. Despreel mai multe curând. In luna
asta nu mă necăjiiu nici odată, mă înfrânaiu totdeauna de la mâncare, studiaiu binişor.:. Sânt cam mulțămit.
Ţ uniu 1857,

4. Îmi serie Emilia, de la Braşov. „Krăhwinkel“,
şi nenea Popa, „Rummelpuff“, Almășanu „„Junk
[er]
Spaz“. Să-i țină D-zeu!5.
ă
e
„=

1.

2,

Eşirea

în oraş.

"

-

înflăcărare, căldură afectuoasă.:

3. în afară de orele (sau. zilele) prescrise.
î, în text: escusă, iar de-asupra acestuia
.
„_
„5 Sora sa îi scria, probabil, în nemţește; entschădigt.
reproduce expreşii
şi epitete din scrisoarea ci: „Krăhwinkel“ =
mic oraș de provincie (cf. pag. 28, nota 3); „nenea Popa“
protopopul
Popazu (mai
târziu episcop de Caransebeş), fratele —mamei.
„Rummelpuff“ —
mai jos, într'o parte care e ştearsă. „Biirgermeister
Tot astfel la „Junk[er] Spaz“, scris, tot în acea Rummelpuft“.
parte ştearsă:
Junker Spaz, Gelehrt, Dichter und Dorfpidagoge.
Toate acestea
par a fi numele personagiilor dintr'o
'de dânsul, sau
Scrisoarea surorei îi sugerează idea de farsă scrisă
a scrie o farsă în care să
fie aceste personagii — fiindcă „în
aceleaşi rânduri şterse se mai
citeşte: - „Zamfira Trocăriţa, Prăsidentin
des Damenvereins
zur
Verpflegung von Pfauenschweifen
und aufgeblăten Truthinen“;
iar in dreptul lui „Biirgermeister Rummelpuit“;
„correspond|iren-

70
)

5. Lu Olga o să-i scriu scrisoarea ultimă azi. .
NB. Ea-mi scrisese în.29 Maiu să mă duc la ea,

dar n'am fost.

Văd

mite

-

conştiinţa.

că părinţii ei nu vor; nu-mi pern

101... Alt fel sânt tot eu; fără necaz şi cu toţi com=
plezant. Așa oiu rămânea. Nu scriu mult aici, căci n'am
trebuinţă; însă de. abia aştept feriile; tot am de a scrie
când Emiliei, când lui Rechtenberg, când Olgei, când
am a face o temă 'germană — şi toate este sânt pentru
punturi de studiu respectiv psihologie şi stilistic; pe

lângă cele de școală—

aşa: de mi-e capul tot plin de

propuneri 2. — Olga pleacă, după cum îmi serise,în 15;
“aşa, de o parte, am sublevare3; lui Rechtenberg o să-i
vorbesc

mai

mult;

şi

aşa,

„scrie; mai bine — pentru
şi de finea semestrului.

numai

soru-mei

că trebue

mai

ama

să mă pregătesc

11. Azi după prânz făcurăm o excursie la ţară,
"cu toată camerata și cu prefectul; rar îmi fu o zi aşa de
neplăcută, ca asta. Întâiu, pe .cale! în trăsură 5 eram
vis-ă-vis cu prefectul; vorbeam când de timp, când de
vestminte — în tot. După. aia începurăm a sui la deal; .
nu eram liber să-mi pot lăsa sentimentul puţinel vacanteî; tot încunjurat de nişte mumii, în care nu sa
furişat alt spirit decât numai invidia și nulitatea. Mer-

" der] Mitglied der alien Gesellschaft zur Befărderung mechanischer
Kenntnisse in ihrer Anwendbarkeit auf ' Kaltwassersprizbadanstalten, zugleich Kirchenoberăltester. Ort der Posse: Kronstadt“,
.
|
1, Multe rânduri şterse.
.
2, Lucruri ce-și propune să facă, planuri, proiecte (traducând
literal pe_ germanul

Vorsatz;.

,

,

-

,

3. Uşurare.
.
%, În text: evolare —'o încercare latinizantă de transpunere
literală în româneşte a cuvântului german Ausflug, pe care-l şi
scrie (mult mai târziu) de-asupra lui „evolare“.
5. în text: „În car“ — de sigur, luându-se după germ.IVagen,
care însemnează și „car“şi „trăsură“, Cf. pag. 77, nota 1.
s. Rătăcitor, să rătăcească în: voie.
,
':

“Zi

" geam tot singur — Kuischera n'a venit nici o dată la
mine; eu m'ași fi dus la el în caz.de vice-versa, ori cum;
— nu face nemica! — Numai. Helm simţi că nu e frumos

de la ei!, că sânt singur; el tot venea pe la mine; ca
să spun drept — astă trăs[ătlură a lui m'a surprins! —
Ceilalţi începură a fuma pe furișul prefectului. Asta:
„le fu toată petrecerea până sus.-Eu nu fumlez]; mergeam singur, când şi când cetind Demostene. Ajungând sus, începură a bea la bere şi vin; eu nemica. Berca .
le făcu chef; iară la ţigare. Merserăm îndărăt. Linz
beuse o cupă și jumătate; ba mi se pare 5 cupe; era
“trăsnit bine; p punându-ne în car? începă
a bate din
p
palme şi a striga să se cânte ceva; începură a cânta;
îmi strigă şi mie să fiu vesel și să râd; eu îi ziseiu
râzând că nu sânt totdeauna în toanele alea. Ei! d-lui,
cu

ochii

cam

sclipind,

zise că,

când

sânt -într'o

socie-

tate filosofi, apoi se strică treaba. Şi poate are drep-.
late]; cel. puţin, cu făceam Singura disonanţă. Se
apucă apoişi Pawlikowski, care nu mă poate: suferi de
mult, pentru că se vede întrecut în ori ce privinţă de
mine, să-mi

spună că sânt: prost

absolut. Bine,

îi ziseiu,

eu sânt mulțămit cu prostia mea; apoi îmi zise în fine
,

că astfel de oameni se numesc „Lausbuben“.

—

„Das ist

mir zu gemein“. Şi tăcuiu apoi de tot. Iacă! Cu
ei sânt
iară

certat;. altă

bucurie

n'am

decât

scrisul

meu.

* Doamne, Doamne, dă să nu desperez și în
ultimul meu
ajutoriu; "că apoi.mi-am perdut viaţa!
|
„12. Mi se pare că sânt nefericit.
M'am desgustat de
tot. De ar veni feriile, să mai răsuflu
puţintel! .
|
17. Azi în fine văzuiu că Kutschera
nu mă mai
iubește; și-a perdut tot simțimântul
şi toată încrederea
în mine, după cum zice; îmi zise
însă
încă, că eu sânt
.
;
î
"
”
-

1. După

3

germ.

7

„von

1.

ihnen'

2. Cf. pag. 71, nota 3.
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=

di

în partea lor.
ÎN

.

.

-

tot acela, dar că el s'a schimbat și s'a făcut mai rău, nu
mă poate stimă. Când o auziiu, tăcuiu [şi eşiiu] afară.
liniştit; dar îmi luase toată viaţa din trup; omul, pe

care-l cutrupiiu de sentimente şi binefaceri 1 fără nici"
un egoism, numai spre binele lui. Știe D-zeu, îmi luase
toată vocea, vorbeam ca o slafie. — Trecă. Dar îmi
perd toată încrederea în oameni. — Doamne, Doamne,
dacă te uiţi la mine, priveşte-măşi mă judecă, şi mă
— recunoaşte. De când sânt, crezuiu în bunătatea oa-

menilor, dar încep a-mi perde toată încrederea 2. Când
mi-oiu perde-o și în națiunea „mea, atunci nam dus,
m'am prăpădit! Singurul. om pe lume e pentru mine
Emilia şi poate Olga. Pentru aceste două irăese mai
mult de cât pentru mine însu-mi.
22. K[utschera] iară s'a reîntors. Nu poate să rămână

fără mine.

Singurul

om

al academiei,

e cu mine nedespărțibil.
25. Dintre cei din academie
umblă

tot după

mine:

care

mai

sânt vr'o câţiva cari

Rechtenberg, Rossmanit,

Lăwen-

feld — şcolarii cei mai buni ai clasei; [a] 5-a. Afară de
iștia, Paravicini, Kuh.... Desbatem când şi când între-bări istorice şi. religionarii. Aștia-mi sânt echivalenți !
„ pentru toţi care sânt în contra mea.— Se lăţi în batjo“cură vorba că eu fundez.o şcoală filosofică.

uliu,
2. Azi veniră toţi cei în contra mea din camerata 5 în giurul meu, şi începură a râde de mine;
lătrară 114 oră; eu nu răspunseiu nemica, decât „ja“,
| „nein“, „richtig“, „schân“, „ei“, „hm-hm“, „Sie sind ein
- Narr“; „das ist mir zu gemein“. — Erau la vr'o 17; fiecare

ștriga, eu râdeam tot mereu. — Putuiu să văd din aia pe
oamenii

cum se "cade

ai acadenici;

4. în text: „binefapture“.
2. în text latinismul e fidenţat ,

chiar

fiind

eu ne-.

„bun, nu trebuia să se poarte nimene aşa cu mine, Așa.
dar cei care nu erau

Eştia

fură:

la]mestecaţi, sânt cei mai cu minte..

Starai,

Dengler, - Welsersheimb.

Primul

e

un conte, cu o inimă așa de bună, dar slab şi laş şi cam

prost; secundul

are

un

cap

foarie bun,

dar. sta

pră-

pădit cu onania fără măsură; are tot amoruri cu concameratişti şi nu învaţă nemica; contele WVelsersheimb 1 a

intrat odată cu mine, e numai de.15 ani, dară de o ca-.

-pacitate minunată

şi cu minte extraordinară;

nu se a-

mestecă unde n'are a face neapărat ceva; şi-e foarte

modest. — Un copil care face toată onoarea nobilimei
germane. Se vede că n'a fost muli în academia
asta,
unde se strică oamenii, fără nici o speranţă de
a se face
mai buni.

-

ţ

|

10. Mie mi se dete de la direcţiune a recita
la exa-

men o poezie italiană de Metastasio: „Pel
nome glorioso
di Maria Teresa“, Carcano, Pawlik[owski],
Linz Şi cei

de un calibru cu ei sânt furioși2: de invidie:

sari % îmi- scrise o scrisoare.

Fu

aruncaiu

Forna-

adresa

mea,
scrisă de el, în mijlocul cameratei.
Clareano| o văzu, o
apucă, Pawllikowski] o găuri cu un baston
şi apoi o rupseră în bucățele. Doamne, Doamne,
ce.ridiculi! Pe de
altă parte, se vede că așa numita
„școala filosofică“ se
tot măreşte. Welsersheimb e acum
„şcolar“ de ai mei,
şi Rylski, un copil sărac Şi părăsit
de acasă, peniru
care tocma

cl nemica.

acum fac o colectă conchisă, fără
ca să ştie

„4. Fost ministru plenipot
reşti (9 Oct. 1894—5 Oct. 1893)enţiar a] Austro-Ungariei la Bucu,
espre acest "came sad mai tână
şi prețuirea Şi afecțiunea deo
sebită
ce o avea pentru el autorul, r
mai departe însemnările
v.
de la 10 şi 13 Fevr,, 1—6,
5 Maiu, 19 Iun., 15 şi 50 Iul.
18 şi 26 Apr.
1858
Vezi și Soveja, op. cit. p.
nota. (Welsersheimb e cel care
%,
scuzele ce acesta avea să cear a dictat primului-ministru Sturdza
ă
în
ches
tiun
ea
naţional
Maiorescu, Discursuri parl
amentare, vol. V p. 9—12) ă. Vezi Titu
ci. pag.. 69,
In Sti
text: zi„furia
.
| ţi“
— .3, Prof
Pr esorul "de de itali
italiană,
ană. — a . Chiaiar;
r;
N
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22. Lobpreis ! îmi spuse, că sânt primul clasei, piemiant.. Ceilalţi o să moară de necaz.
Pentru Rylski se dete de către „şcolari mei“:
“e
Baron Kuischera
. :
1 Filorin]
Cavalerul C zapka-Winstetten.
AFL
Cavalerul Ozegovit-Barlabafew
it .
LFl.
Nobilul

Rossmanit

,

Nobilul Rechtenberg

ALEL

:

1Fl

"Contele Paravicini

Da

Contele Montecuccoli
“Contele Welsersheimb
Eu

AFL

|

1 Fl.
2 Fl.
1 TF].

SE

10 FI.
„Cât despre clasele2 ce sper a le avea în testimoniu,
iste sânt următoarele:
i

Purtarea

— recht lobenswert, .

Aufmerksamkeit
Fleiss
-

— gespannt.
— recht thătig.

Religion

—

Latein

— im ganzen, recht befriedigend

Griechisch

—

Deuisch

— ganz befriedigend.

Geschichte —
Mathematik —
Physik
—
Logik
—

vorziiglich.
recht befriedigend
recht befriedigend. |
recht befriedigend.
befriedigend
recht befriedigend.”

Zeichnen
Franzâsisch

— sehr befriedigend.
— befriedigend.

Italienisch

— sehr betriedigend.

i

7

Vedremo.
"1, Profesorul de matematică.

2, Notele, calificativele.

|

|

,
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24, «mu... De acasă-mi scrie soru-mea

- Şiie D-zeu ce va mai fi și cu mine!

tot d'ele. triste,

|

27. Recitaiu poezia italiană; nu prea bine, însă fără
eroare materială; — materia mi-era prea fără nici un

ce

atrăgăloriu.

:

-

-:

Sânt în adevăr primul clasei; premiantul singur al
clasei [a] 7-a. De premiu, căpătaiu: Littrow, „Wunde
r.

des Timmels“, cu atlas.
,
"28. Azi mă gătiiu de plecare; iata era în
toane rele; de când sânt, zi neplăcută «ca asia nu
avuiu, deşi nu-mi

lace nici o impresiune mai, adâncă.
29. Plecaiu

cu

vaporul

„Dorothea“

la 6 ore

dimin[eaţa]; merse foarte încet; seara la
S fuseiu în Pesta;
dormiiu

cu fratele Haţeganul, un Român şi om
bun.

Între Viena și Pesta: Viena —- 6 ore
dimin.
| Hainburg — 814 ore (ruine; Aca
demie milit[ară]).
Pressburg — 9-94.
Gong — 1 oră după prânz.
„ Comorn — 214...
,
Gran — 44 (Biserică pompoasă
la Dunăre, cu inscripția 1 mare: Quae sursum
sunt: quaerite!).
Wischegrad — 534.
o
" Waitzen — 6% (Biserică
pomp|[oasă]).
|
Pesta — 3 seara, în otelul
„Zum Jiigerhorn“?,
(Pentru vapor, clasa întâia,
8 fl[orini]).
30. În Pesta văzuiu Muse
ul. La 44 după prânz
plecaiu cu carul de fers
spre 'Szegedin. Se plăteşte pe cl. II 6 tllorini] 15 kr. [
a Î noaptea ajunseiu în Szegedin.
, schiţe).1. î n

text: : „înscrie
iere
reaa*

. De remarcat, după
Pest
austei
ro-i

(transpunere

numele

șiimga
a] r Timi
de şoar
Ioaeircidde atunci —

%: Drumul

wvagen);
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cf.

nota

de
5

fier
de

ze

germ. “In:
In-

oteluri]

tul |
l
cu 10 anini îna
înailt
nte dede Epem
dualan
ismula

(transpune

la p.

i ralăă a
lite

pere.

li

ă
literală

ă
după

germ,

isenEisen

51. La 5 noaptea din Szegedin cu 4—cart! al
lui
" Sester.
o]
- La 9-11 în St, Miklos (prânz). La 146 seara în
Timişoara, [la otelul „Zum: Trompeter“.
|
August.

o
|
1. Plecaiu din 'Tim|ișoaraj la 6 dimineaţa] ; la 12
în .
„_Lugoş, prânz foarte bun. La 7 seara călc
aiu pământul
- Transilvaniei?; la 34 10 seara [la] Dobra.
De la Tim|ișoara] până la granliță] 141;s mile.
De la graniţă până la Sibiiu 2114 mile.
2. La 5 dimineaţa fuiu în Deva. La 9 ore în
cetatea
- *Broos

La

-

(Sasvaros), 11 mile de la Sibiiu.

1 după prânz în Miihlbach.

La 4 după prânz în Reissmarkt.

“La 8 ore în Sibiiu,
3. La 4 dimin. plecâiu. La 12 [la] Făgăraș.
La S scara [la] Braşov..
|
Îmi lăsaiu giamantanul la diligenţă şi plec
aiu sin-

“sur. Doamne,

ce impresiune

neprețuibilă a revedea,

„după atâţia ani ponderabili la. desvoltarea spir
ituală și

" trupească,

locurile

copilăriei!

'Toată

casa,

tot

arburele

" Îmi rechiamă nişte momente-plăcute sau nepl
ăcute! Tre-

cuiu pe la Zlatcu; Măria (de o vârstă cu mine, fla
mma *
mea

de

acum

6 ani)

era

la fereastră;

o salutaiu,

îmi

răspunse, dar nu mă cunoseu. Plecaiu după
vale, la
“„-casa, fostă a mamei, bătuiu; deschise Mun
teanu. Ne

+. îmbrăţişarăm. El îmi păru foarte rece; dar după
cum îl
_“

cunosc acum; atunci însă fusese foarte cald.
Mama
"cu toţii erau la Elspatak. Dormiiu la Munt
eanu.
„4

și

Transpunere literală a germ. „Vierspănn

er“, trăsură cu 4
„cai, diligenţă. „Car“ = trăsură (iraducând pe germ.
mai general, însemnând şi „car“ şi „căruţă“ sau !Vagen, termen
„trăsură“, Cf.
,
pag. Zi, nota 5.
2. Transilvania era la 1857 principat autonom depi
nzând.de

"Viena, prin urmare cu graniță spre Ungaria.

.

3. Flacăra, iubirea;

759258,
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*

„4. La 2 după prânz plecaiu la Elopatal, cu nenea
Cost[ache] cel mare!.
a
Acolo-mi petrecuiu binişor; făcuiu cunoştinţa unei
familii

Calenderoglu 3, cu

o fată

de

17 ani, Elena. U-

şoară, ca cele din "Țară, dar cu o inimă foarte bună.
De altfel, absolut nimic mai departe. În același timp,
am cunoscut pe Cleopatra Lecca £, de 19 ani; foarte fru-

moasă. Nu- ştie iranţuzeşie aproape de loc, deşi a învăţat 6 ani; cântă admirabil la piano cântece românești;
nu ştie nici o altă limbă afară de românește;

1, Un frate al mamei, născută Popazu. Alt frate, protopopul
- Brașovului, mai târziu. episcopul Caransebeşului, “Ioan Popazu,
căruia i s'a înălțat de curând (Oct.. 1955) un monument în Caran- sebeş,'este cel care a luat (în 1850) inițiativa înfiinţărei gimnaziului
“românesc din Brașov; între elevii cu care s'a deschis şcoala a fost
şi nepotul

său Titu Maioresu, care, la încheierea întâiului

doctor

medicină,

an şcolar,

a ținut cuvântarea de serbare, iar în Sept. 1851, luându-și rămas
bun de la colegii săi (cl plecând la Viena la Theresianum). le-a scris
aceste cuvinte profetice: La revedere în România unită! Cf. „„Biografia primului Episcop al reînfiinţatei diecese gr. or. române a Caransebeşului Ioan Popazu“ Caransebeş, 1899, p. 16, Cf. şi Soveja,
op. cit. p. 10, 16, 14 şi 143, nota. Familia mamei se trăgea din
Românească, de la Vălenii-de-munte. Un C. Popazu, student Ţarasau
în

văr

cu T.

Maiorescu,

prin

urmare

fiu

al

lui

Costache „cel mare“, era la Viena prin 1885, în timpul șederii lui
Eminescu în sanatoriul de la Oberdâbling, şi-i da lui T. Maiorescu

informaţii despre boala lui Eminescu;
medic în Caransebeș.
.
-

a inurit acum

câţiva

ani, ca

*. Aşa se numea atunci familia Kalinderu.
e
3, De aici înainte textul continuă în limba “germană,
* Fiica pictorului Constantin Lecca de la Craiova. Cf. pag.
534 şi Soveja, op, cit. p. 11. Se zice că la ea (măritată
cu maiorul
Grigore Poenaru

şi rămasă

văduvă)

nescu Pe lână plopii fără so|.:
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s'ar

fi referit

poezia

lui Emi-

.

de loc co-

chetă. În ce priveşie caracterul, n'are, drept vorbind,
nici unul, şi asta e încă lucrul cel mai bun la dânsa.
Cu ea mai erâ o soră de îi ani, Alexandrina (o
ființă insuporiabilă), un frate de 10 ani, Costandin, un
băiat foarte drăguţ şi vioiu, apoi un altul de 15 ani,
George, un insuportabil nătăfleaţă fără pereche, care a
pus carțea la ciochină-şi acum taie câinilor frunză.

NB.

Notele ce aveam

în certificat

erau

urmiă-

toarele: „T. Maiorescu primeşte un certificat
de prima
clasă cu distincţie. Clasificat L-iul între 13 şcolar
i.
Puriarea — foarte lăudabilă.

Atenţia— încordată.

Silinfa — activă.
_

Studii:

|

Religia — eminent ........,
Latina — în de obşte foarte mulţăMĂOr
oo... esse
Greaca — foarte mulţămitor. Pricepere sigură a gramaticei. Foarte
mulțămitoare îndemânare la traducere; teme corecte .......
Germana — cu desăvârșire mulţăMOT
e

„ Istoria — foarte mulțţămitor.
Matematica

—

pric

. . . .

Dr.
Dr

Kriikl.
a
A. Goebel,

Adolf Lang.
Dr. H. Sutiner.

T. Tomaschek.

epere
absolut
,
|
clară, aplicaţii juste; cu distincţie
-J. N. Lobpreis.
Fizica — foarte “mulțămitor ..... Dr.
H. Demel.
Logica — cu distineție.......
Sutiner.
Franceza — foarte bune progrese.
Louis Lacombe.
Italiana — eminent. ....... . |
aurent Porna_
sari von Verce
Desenul — excelent . ........
]. N. Meyer.

E [Septemvrie] |
Plecai
! “din
u Braşov la reîntoarcere [de la Elspatak] Luni seara în 20 Sept.; veniiu cu diligenţa
2, De
1, De aici înainte, textul iarăşi în Româneşte.
?, În text, termenul englezese Malepost,
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.

la Braşov până la Sibiiu plătiiu9 fl[orini] 40 cr|ăiţari].

De

la

Sibiiu

până

la

Timişoara

țari]. În Sibiiu ajunseiu dimineaţa
până seara la 6. Făcuiu vizită la
lierul Dunca, făcuiu cunoştinţa.
'rurgie de acolo, Dr. Miculich, a[l]

în 'Teresianum. Pe drum

Eduard

Meissenhahn,

Strass[burg?]

19

fl[orini]
20

erlăi-

la 10 ore şi rămăseiu
Grid, Demeter, consiprofesorului de chicărui fiu veni acum,

aduseiu un copil de 11 ani, care

călătorea

în Academie.

singur

către

În 21 Septemvrie, la 6, plecaiu din Sibiiu şi fuiu
în 25. dimineaţa la 4 în 'Timişoara. „Pe drum era cu
mine un Goldschmidt
din Sighișoara, cu fiul său, de

„vo

20 [de] ani. Oameni buni. — Dia Timişoara-mi luaiu

cu numiții

2 Goldsehmidtşi încă cu un cunoscut al .

tatei, Banciu, şi cu copilul Eduard un car 1. privat
pentru 54 fl. în comun. Şi așa ajunserăm la 9 în Szeged
in.
Dormiiu „Bei den 7 Churfiirsten 2. A doua zi,
245,
După prânz plecaiu la 214 cu carul! ferat 4, fuiu |
scara la 9 în Pesta. Acolo şezuiu până la 10.
A doua zi
la 6 fuiu în Viena.
E
|
e
În 26 văzuiu la Burg|theater) : „Herz und Welt“ von |
Gutzkow. Nu-mi prea plăcu (ete. Vezi Epistolari
um $,
de la 8 Octob. 1857, către soru-mea).
Oclomorie 1837.

Ă

255. E întradevăr un lucru de nepriceput pentr
u .
mine! Întregul institut e revoltat în potriva mea,
fără ca
cu să fi dat cea-mai mică ocazie. Dacă sânt
10, dintre :
. Trăsură; cf. nota 5 de la p.
Numele unui otel: „La cei 7
- Mai multe rânduri șterse,
. Cu trenul; cf. nota 3 de la
e aici înainte, textul iarăşi
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Zi.
Prinţi electori“.
p. 76.
în nemţește,

.

'280

[de elevi], care mai vorbesc

cu mine!

Aceştia sânt

numiţi discipolii mei, iar cu însu-mi maestrul. Şi şi
ace- ştia din motive atât de diferite! Iată, OZegovit;
acesta:
e: mereu pe lângă mine, poate din recunoștință, poate

fiindcă foarte adesea sânt de aceeași părere cu el, [poate]

fiindcă, în genere, e un om bun, Kutschera are relaţii
cu
mine, fiindcă eu sânt singurul care simte la fel cu el;
„ Tegetihoff, fiindcă e un om al ştiinţei, în adevă
ratul
înţeles al cuvântului; Paravicini, un cap slab, fiindcă
îl
* măguleşte faptul de a fi numit „filosof“, chiar în
batjocură;

laţii cu

Rossmanit,

fiindcă şi el nu mai poate avea

ceilalți şi găseşte

- prietenoasă;

Lâhner,

fiindcă

joc de ceilalţi; Lăwenfeld,
dar

foarte amabil;

în

totdeauna
a fost

la mine
luat

în

re-

primire
bătaie

de

fiindcă

eu

fiindcă e un băiat simplu,

sfârşit, Rechtenberg,

de la mine m'am dus să vorbesc cu el, fiindcă e certat
cu toți, fiindcă am, poate, fără să ştiu, o influe
nţă asu-

pra lui, — în scurt, poate că mă iubește. Asta este „școal
a
filosofică“. Şi 'zie ceilalți că noi ţinem în grădi
nă conferenţe filosofice; apoi un altul ne numește „Crist
os şi cei
12 apostoli“;
un al treilea „Hans Sachs și ucenicii cis-

marului“; Carcano mă numeşte „Adonis“, tocma
i fiindcă
nu-s frumos; alții mă numese Plato, Socrates,
un individ

„arogant, filosof, ș, a.m. d.. Şi dintre toţi acești oamen
i
„care mă categorisese în” tot felul nu mă cunoaşte
nici

unul, căci numai doi. din ei au vorbit cu mine!
„ _.
Toate neplăcerile, toate prigonirile, toate. batjocoririle să le suporţi liniştit, surâzând, ŞI nici o compensați
e
“pentru asta! Une-ori sarcina îmi devine. uriașă:
îi ţin
„piept, dar pe urmă mă sleeșie atâi de mult,
încât,
“când rămân singur, mă întind pe pat și sânt fără nici
un

gând — trist! Dar fie! Mai sânt numai 9 luni încă. Nu-

mai,

de aşi avea, în schimb,

un mijloc de satisfacţie;

dar aşa, fără nici o relaţie care să te stimuleze ca om!

Totuşi, nu trebue să trec cu vedera că cel care e al doilea în toată şcoala noastră,

Pranz Srbjk, un student care

a fost totdeauna remarcabil,

în timpul din urmă

sa le-

gat foarte strâns de mine, că ne-am înţeles în privinţa
convingerilor noastre despre religiune și alte. chestiuni
de acest -fel.şi sântem astfel intimi unul cu altul. E un

"cap distins, un om foarte modest. Relaţia cu el se va
desvolia într'o ţinere de corespondenţă, după ce voiu
fi plecat din Viena. Tot într'o astfel de relaţie voiu sta
şi cu Ozegoviă, cu Tegeithoff, Kutschera. şi Rechten-

berg. Îmi împart lucrul acesia astfel, ca să scriu fiecăruia. câte o scrisoare în fiecare lună, aşa încât voiu avea

de

scris în fiecare săptămână

patru,

|

o scrisoare unuia din cei

_

a

Abia pot aștepta examenul de maturitate. — Perlea e acum în Viena, ca student; nu-l-am văzut încă.
| Decemovrie 1857.

9. Miercuri 2 Decemvrie
s'a sinucis aici în Stadtgraben studentul român Martin (Marlinoviciu); e acum
al 2-lea

Român

din

Transilvânia,

care

încearcă

fapta

asta aici. Şi era bogat.
“
„Mie-mi merge grozav de rău. De două luni am întruna dureri de cap. încolo:1... Abia mai pot rezista
până

voiu pleca din institui;

sânt într'o completă

stare

„de stagnare.
|
Altfel, prelucrez acum în româneşte Logica lui
_Herbart şi lucrez la o sistematizare a prelegerilor despre Logică ale lui Sutiner. Filosofia e o ştiinţă divină.

Orice alt studiu pe -de lături l-am părăsit acum.

Doamne,

numai 7 luni!

Academia

1, Mai multe rânduri şterse.
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O,

mă desgustă enorm!
.

-

„Nici

cea mai mică

notonie lipsită de vieaţă.
convenţională,

desgusiului

vecinica

variaţie, aceeaşi şi aceeași mo-

Pe lângă asta, constrângerea
disimulare;

nici o plăcere.

—

şi nici

Răbdare,

la arătarea

răbdare!

18. De la 15 după amiază sânt la infirmerie. Mi s'a
"umflat piciorul, din cauza unei răceli; din fericire, a
trebuit “numai să şed culcat, am putut însă să scriu,
ceea ce am și făcut din belşug. Am tradus mult din
Herbart, am scris în caietul meu câteva disertaţii cu
subiecte de fizică, de estetică şi de istorie a religiunilor.

Din mulie părţi am primit dovezi de simpatie; în deosehbi de la Kutschera, Srbjk, Lăhner, Rossmariii, Rech-

tenberg. În infirmerie

am .cunoscut

pe amabilul,

ta-

lentatul baron Gustav Pohlberg (născut la 17 Aug. 1844
la Stanislau în Galiţia). Poate, cu ocazia asta, am mai
aruncat o sămânță. bună. Mi-a făgăduit că va studia
„cu multă sârguință.
|
a
Afară de asta, am avut convorbiri foarte plăcute
cu
_

v. Yitergren, un fiu natural al contelui Esterhâzy.
24, leri am eşit în oraș; astăzi însă trebue să mă

„ aşez iarăşi la pat; mi s'au umflat picioarele, iarăşi nu
pot să umblu; avem iarăşi câteva plăcute zile de vacanţă!
27. Leri și alatăieri am stat iarăși la pat; astăzi însă
am eșit în orașși mă şi dor picioarele îngrozitor,
|
NB. La

25,

seara,

am auzit întâia

oară un

ora-

toriu, şi anume splendidul „Elias“ al lui Mendelsohn.
În

certificatul

clase 1:

interimar

căpătaiu

:

Religia —

următoarele

|

excelent.

|

-

__ Latina — destul de mulţămitor.
Greaca — foarte mulțămitor.
1,:Note,
yomânește).

calificative.
,

(Ultimele trei. cuvinte
-

sânt

scrise

în
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Germana — foarte mulţi mitor.

ia

ltaliana— cu distincţie.
a]
Istoria — în. general, foarte bine. :

Matematica — foarte mulţămitor.
Fizica — foarte bine.
Filosolia — foarte mulțămiior.
Purtarea

—

foarte lăudabil.

“Atenţia — cu interes.
Ocupaţii — activ. :

.

Mia

Va bene.
51. Dec. 1857. Anul se apropie. de sfârșitul său; e
ora 1014 noaptea. Ași vrea să străbat iute cu gândul
„anul care-a trecut; dar sânt într'însul elemente aşa de
felurite şi de ciudate. În totul, e rece; apăsătoarea indiferență; acest colos de ghiaţă, căruia prin reflexiunea..
mea i-am căzut pradă, este prea destul exprimat în- irînsul.— Pentru direcţiunea mea ştiinţifică a fost de
„cea mai mare însemnătate cunoştinţa cu privirea gencrală asupra filosofiei şi cu logica, această ştiinţă aşa de

extrem de interesantă. Ea m'a adus să năzuesc spre cea

„mai bună formularea cugetării, spre o exprimare fără
greșeli, scurtă, adevărată, spre o ferire de acele cuvinte
umflate și goale, pe care tinerii sânt aşa de aplecaţi să le
întrebuințeze; “ea

mi-a

insuflat

întâi

întradevăr

iubi- -

rea pentru o direcţie de gândire de care niciodată nu
mă voiu despărți. — S'a infiltrat însă în mine un scepticism deconcertant, o punere la îndoială a tuturor celor

tradiţionale, ba chiar a ideii de D-zeu şi de nemurirea

sufletului — paralel cu imposibilitatea de a concepe ab-

solutul. La ce oscilări e Supus cugetul meu în această

privință! Cine mă constrânge să admit un D-zeu, care e

cu totul de neconceput de raţiunea mea? Dar — în ace- -

S4

Me

lași timp mă constrânge să-mi zăpăcese mintea prin necesitatea şi totdeodată incomprehensibilitatea a ceea ce
este dat necondiţionat.
În timpul din urmă am citit-o poveste cu stafii.
Nouă frământare a minţii, noue îndoeli, nouă imposibilitate de a pricepe. Întâmplarea aşa de deasă a le-:
găturii a două fenomene despărțite în spaţiu, dar coexistente în timp, e o .realitate. Ce însemnează asta?
“Ce-e acest somnambulism,

care-și bate joc de cea mai

puternică şi cea mai generală dintre puterile până acum
cunoscute nouă prin experienţă, gravitația? — Îndo-.
ială, îndoială!
Am cunoscut şi psihologia, ştiinţa despre suflet — ce
este sufletul? Deslegaţi-mi întrebarea şi apoi vorbiţi;
dar cine o desleagă?! Această uriaşă problemă meta:
fizică! — Pentru cultura mea filologică a fost de mare
însemnătate prof. Lang, care :m'a" făcut, prin prelegerile. sale

atrăgătoare,

să

cunose

frumuseţile

operelor

clasice greceşti și, între ele, mai ales pe Demostenes.
Afară de acestea, Dr. Goebel, acest critic rece, care
aproape te îndepărtează, dar un învățat admirabil de
pătrunzător. Apoi prof. Dr. Zhishmann, care a fost

pentru mine un model în privinţa zelului ştiinţific care
rămâne

totdeauna

egal

cu

sine. însuşi,

neturburat

de

nici o humoare (la interpretarea lui Sofocles). — în:
acest an am învăţat și italienește, cel puţin pricep limba;
și englezește, înir'asta merge bine; mult mai bine fran"juzeşte, — Dinire operele altora, mai întâi Introducerea
în filosofie a lui Herbart, pe care o prelucrez încă
acum, apoi Goethe, Platen,mai intens Schiller şi Herder.
În ce privește cunoscuţi noi, Rechtenberg, un copil
inteligent, ceva cam. sceptic; Rossmanit, 'un-cap bine
ficut; Tegetthoff, o fire aspră, care privită din afară te.

îndepărtează,

dar lăuntric însuflețit de o. admirabilă
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căldură ştiinţifică, sprijinit în genere de un neobosit
studiu și cu bogate cunoștințe îm câmpul ştiinţelor na„turale; Armin Lâhner, un bun cap — poate va eși ceva
din el. L. Ozegoviă, -un. gentilom leal, aspru, patriot;
când şi când un „atârnător de tradiţie“ leneș la cu- -

. getare,

ceea ce însă, lucru curios,

nu:i stă rău.

|

În vacanță am învăţat să am stimă puțină pentru

figurile mele de la. Braşov.
|
_
De când am ajuns să fiu pregătit în mod serios din
„punct de vedere ştiinţific, nu-mi. mai reușește nici
o
rimă; pe de o parte, sânt bucuros că a încetat aceast
ocupaţie neserioasă; pe de altă parte, poate şi din cauza
asta

devin

din zi în zi mai

rece, pentru

cei mai mulți

din jurul meu mai indiferent. îmi lipseşte acum: un
stimul puternic, indiferent de unde ar veni. — Dar
în
această încremenită magherniță de conveniență!
— Și
apoi, pe lângă asta, nerecunoscut şi luat în râs şi urît
mai
de către toți oamenii! — Însă, din fericire, și iubit
şi relevat.
a
i

O urmare a seriozităţii mele

recunoașterea

din partea

ştiinţifice

profesorilor,

care

a fost şi
m'au

făcut

întâiul în toată şcoala; pe de altă parte, de sigur
defini-

tiva 1... În schimb, o greşală, care poate să fi născut din

(ce-i drept, nu de invidiat) voinţa mea de a fi
erudit, e
- obiceiul meu — s?o spun scurt: de a minţi!
Ce-i drept,

fac asta în lucruri neînsemnate, inofensive, dar
lucrul

ăsta este, totuși, și cu atât mai mult, nedemn,
meschin.
De ex. spun adesea că am studiat cutare ori cutare
lucru
în timpul nopţei, pe când adevărul e că-l citisem
ziua;
când intră

cineva

în cameră, vreau

să mă- găsească

însropat în cărţi; şi alte copilăriide felul acesta.
Asta
va
trebui

neapărat să înceteze de azi înainte.
|
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Peniru

acest

de maturitate,

să

an îmi propun,
termin

pe lângă

o sistematizare,

examenul

ce

am

înce-

put-o, a prelegerilor de logică audiate de mine. Aş dori
să las această lucrare la câţiva din aşa numiții mei

„şcolari“, la plecarea mea din Germania 1, ca amintire —
anume, dacă mai trăesc

atâta! Cine ştie!

Fevruarie

”

1858

10. Nam mai scris în jurnal; D-zeu știe, nu mai

simt nici un îmbold spre descrieri ale propriilor mele
sentimente. Și și ce-ar fi! Vecinicul acelaşi lucru, că
duc o vieaţă fără nici un farmec. Această aşa zisă „morală solvabilă!“. . ,........2, vieață de plăceri, îmi
pare că:o poaie face aici numai tânărul conte Welsersheimb, care e, într'adsvăr, un copilandru amabil, plin
de graţie şi de spirit. Dar nenorocirea mea este tocmai
aceasta, că eu, ori unde mi duc, sânt iubit numai de

irei, patru, dar de cu mult mai marea majoritate sânt
urit, luat în râs, defăimat. Aceste calomnii încep să.
producă deplinul lor efect la Welsersheimb. — Ei! treacă
și asta! — De altfel, esitimp n'am vorbit încă nici 'o
vorbă cu el. Așa mi-e firea mea, că, cu cineva pe care-l
iubesc, nu ştiu de loc cum să umblu la început; şi, dacă
nu sc oferă nici o chestiune obiectivă de convorbire,
oral nici mai târziu; în scris însă, da. — E unul din
cele mai neplăcute sentimente să te vezi aşa de ncînjeles de oameni pe care-i iubeşti, fără speranţa stabi-

lirii unei aprecieri drepte! — Şi, ciudat! Cât de mult

un astfel de om! Când, în biserică, este
îţi umple vicaţa
și cl, cred că întreaga încăpere e plină de spirite care
„4.

fiindcă

Exact,

ar fi trebuit:

atunci Austria

niei.

era

din

încă

Austria;

dar zice:

din

Germania,

în vechea confederație a Germa-

i

2, Două

cuvinte neclare,
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fâlfâe în jurul meu. Dar
bach pentru o săptămână,
"lui. — Biserica era pustie!
niciodată în biserică; pur

acolo £. —

a

astăzi tocmai a plecat la Laipână la încheierea semestru- ,
Şi totuşi nu l-am putut vedea
şi simplu, știam numai că era:

a

a

Nu ştiu pe cine să invoc, ca să mă ferească de
desperare!
“
11. E totuşi ciudat că în orice situaţie din vicaţa *
mea, tocmai atunci când amorţeam întrun fel de toropeală, am primit o .nouă întărire peniru vieaţă. Ime-diat după ce terminasem orele de școală fuiu chemat |
de portar — trăsura era acolo, — Olga vorbi cu mine,
îmi ceru. să-i comunic în scris opiniile mele filosofice
şi politice, pe adresa:
|
Monsieur Gaston Durandal

poste-restante.! .

N

|

15. Ni s'au dat notele. Eu 1-iul, Srbjk al 2-lea, Linz

al 5-lea, Ozegovit al 4-lea. în clasa a 7-a este Tegetthoff
al 2-lea, Lâhner

al 5-lea, Kutschera

al 16-lea, —

totuşi

mai bine. [decât înainte). Întra 6-a e Rossmanit al 2-lea!

. Fiochi (-iul, Rechtenberg al 4-lea, Welsersheimb
al 5-lea,

fără „excelent“. — Notele mele: Purtarea — foarte lăudabil.
Atenţia — încordată. d
Silinfa — foarte activă.

,

1. Cu

un

an

mai

târziu,

i

o

recitindu-şi

rescu trage cu creionul o linie pe de margin„jurnalul“, Titu Maio:
începând de la „Şi ciudat!“ până aici, şi ea întregului pasagiu
scrie de-asupra lui, “cu
creionul: „Vergleiche Oitiliens Tagbu
ch.
ceasta însemnează, că, -recitindu-şi peste un T. M, 1859“. Notiţa aan „jurnalul“, pasagiul
acesta i-aduce aminte de un altul asemăn
ător, ca idei sau ca stare
sufletească, din romanul „Wahlverwandsch
" (din care la 9 Aprilie 1858 chiar reprdouceaften“ a] lui - Goethe
în „jurnalul“ său un
pasagiu mai întins) şi vrea sau să relevez
getare cu marele scriitor german, sau e, poate, coincidența în cu„avut-o asupra cugetării sale lectura influenţa inconştientă ce a
anterioară a operelor. lui
cethe.
|
A
ie
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La studii:
Religia —

cu distincţie.

....--

Dr. Kriickl.

- Latina — interpretare independentă,
traducere justă, transcrierea temelor foarte mulțămitoare ..:.--.:

F. Richter.

Greaca — cu distincţie, prin cunoştinţa limbii şi prin pricepere pătrunzătoare a tragediilor lui Sofocle

.

.-..

sc...

.

...

Germana — foarte mulţămitor. . Istoria — destul de mulţămiior, în
deosebi prin bună interpretare»
Matematica — prin ştiinţă temeinică
foarte mulțămitor - Fizica — destul de mulţămitor - - »
Filosofia — excelent. - . - Franceza —

foarte bine.

. ...-:

Italiana — cu distincţie. ......Engleza — excelent. . - - : ...

Dr. Zhishman.
Dr. Suttner. |
“Tomaschek.

J. R. Lobpreis.
Demel.
|
Dr. Suttner.
L. Lacombe.
L. Fornasari.

Hoegcl.

]. N. Mayer.
Desen — excelent. . ........
Forma exterioară a lucrărilor scrise: foarte curată şi ordonată.
Numărul

orelor absentate 33, motivate.
Directorul

Dr.

II. DEMCL

consilier de Stat

Martie

1858.

Curat, şi curat din punct de vedere moral.
„ Aprilie 1858.
De la 1—6 Aprilie am trăit poate cele mai fericite
zile din vicaţa mea, cu toate că aceste zile au fost şi

turburaie când şi când. —

Am

fost [în relaţii mai de

89
..

aproape]

cu YVel

sersheimb, Rylski şi - Tegetthoff. Am
avut “prelegeri filosofice şi printre ele
convorbiri mai
intime, care m'au făcut: să mai gust
iarăși vieaţa. În
ziua
întâi am citit eu »Verhingnisvolle Gabel“

a lui Platen, în ziua a doua romanul său
„Oedipus*, în ziua a
treia fragmente din a mea ;„Comedi
e fără nume“, în

ziua a 5-a „Nathan“ al lui Lessing,
într'a 4-a dialogul
dintre Posa şi rege 1;pe lângă asta, come
ntariile aşa de
umane, care erau de cel mai mare
interes. — Welsersheimb e un înger, și unul așa de mode
st şi de deştept,
"cum până acum întâia oară cunosc,
Rylski e un talent
matematic, dar un mâncăeios, un ștre
ngar — pe lângă
asta însă un comerţ sufletesc cu.
el totuşi de mare interes. — Ce-i drept, au fost incidente
— o ceartă de mai
multe minute cu Lobpreis, careîn
acele momente mi-era
insuportabil

ă; câteva friețiuni cu Bakony
docta securae peragebant otia gentes
€..

— încolo, -

A trebuit să scriu aceste puţine rând
uri aci. — îmi
pare așa de rău că s'a sfârşit vacanţa;
mi-e sufletul aşa
de pustiu, de oare ce trebue să mă
întorc la vechile banalități comune de fiecarezi
-— pricep acum cu totul
vestitul monolog al lui Wallenst
ein — parva si licet
_compenere magnis,
i
o
i
Pe lângă asta, am lucrat la
cuvântarea latinească
ce am fost însărcinat s'o ţin peni
ru diseriaţie la distribuţia certificatelor de estimp ?,
1. Din „Don Carlos“ al lui Schil
ler.
2. Neamurile trăiau în
ace ceasuri de erudită odihnă,
3. Urmează o scrisoare câtre
Welsersheimb, pe care a şters
cu o linie transversală;
-o
„Iubitul, iubitul “meu Welser[s
heim
b],
|
Sânt tocmai acum în
dispoziţii sufleteşti, încât trebaşa ciudate, ba aproape insuportabile
ue să-ţi scriu. — Nu ştiu anum
— îmi trec atât de multe prin
minte şi prin inimă şi totușe ce,
sânt în stare să ajung la o
i nu
exprimare precisă...
Vide Epistola
rium,

90.

|

II,

i

.

|

9 Aprilie, Citiiu în genialele „Afinităţi elective“ ale
lui Goethe următoarele fraze, ce nu mă pot abţinea de
a le transcrie aici:
„Din jurnalul Oitiliei:
A te împărtăşi şi altora e natură; a şii cun să
primeşti cele ce ţi s'au împărtăşit, e cultură.
|
Cine vorbeşte mult in faţa altora numai el, fără
a spune ceva măgulitor celor ce-l ascultă, căşunează
aversiune.
Orice vorbă ce rostești provoacă un înțeles corelativ.
|
Cea mai plăcută societate este aceea în care domneşte un senin respect reciproc

între cei ce o alcătuesc.:

Prin nimic nu-și designează mai mult caracterul
„oamenii decât prin ceea ce găsesc că e ridicul.
Ridiculul se naşte dintr'un contrast moral, care e
adus în legătură pentru simţuri întrun mod“ inofensiv.
.
Omul simţurilor râde adesea unde nu e nimic de
râs. Ori ce ar fi ceca ce-l face să râdă, mulțămirea: sa
lăuntrică ese la iveală.
Omul înteligeatg zăseşte aproape totul ridicul, omul
înţelept aproape nimic.
„Ce defecte putem păstra, ba chiar cultiva în noi?
De -acelea care pe ceilalţi mai curând îi măgulesc decât
Îi jienesec.
Nu cunoaştem pe oameni când vin ei la noi; trebue
să ne ducem noi la ei, spre a afla cum stă cu ei.

Întâlnirea cu femeile în societate este elementul
bunelor moravuri.
- Când vieţuim laolaltă cu oameni care au un foarte
fin simţ pentru ceea ce e 'bună-cuviință, ni se bate
inima

pentru

ei, când

se

întâmplă

“Felul:de a se manifesta
care fiecare şi-arată chipul.

ceva .necuviincios.

al cuiva e o oglindă în

91.

Există o politeţea inimei, ea e înrudită cu iubirea.
' Din ea naşte cea-mai lesnicioasă “politeţe a conduitei
exterioare.
În -potriva marilor calităţi ale altuia nu există aici
un alt mijloc de salvare decât iubirea1.
E ceva grozav cu un om superior, de: care. proștii sese
prevalează.
Semănatul nu e așa de anevoios ca seceratul“.
O frază —

o carte.

18. Tot timpul m'a ocupat biografia lui Goethe de |
Lemwes (tradusă de Dr. Frese), un om pe care din acea:
stă scriere am învăţat să-l stimez,

fără să mai

ştiu alt-

ceva despre el. Câteva trăsături trebue să-mi însemnez,
încă:

:
|
Una din cele mai pline de mister coincidențe e şi
aceasta că în ziua bătăliei de la Leipzig medalionul, pe
care Goethe îl primise de la Napoleon, a căzut jos din:
cuiu.
|
„O nostimă anecdotă, pe care am avut vanitatea” să

o aplic la mine în-multe prixinţe, e următoarea:
:
Câţiva oameni bogaţi regretau odată, cu adânci.
oftări, că un spirit aşa de superior ca Goethe nu s'a
consacrat adevărului creştin; la: asta, Carlyle, care era
de faţă, a zis: „Domnilor, cunoaşteţi d-voastră povestea
cu omul care vorbea de rău soarele, fiindcă nu-şi putea
aprinde ţigarea de la el?“
*
înalie privințe, am avut un foarie ciudat sentiment la: lectura acestei cărţi. Am găsit la Goethe, în!
istoria evoluţiei lui sufleteşti, unele trăsături care coincideau foarte mult cu mine, care uneori erau scoase din
sufletul meu. — Tot astfel şi la critica lui „Faust“. Am
4, Pe marginea acestui aforism, 'T, Maiorescu a seri: Spinoza,
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ă

„găsit la Lewes o mulțime de acele conjecturi cu pre"tenţia de a fi ingenioase, pe care şi el le numeşte neroade şi pune alături de ele propria lui opinie şi felul
lui de

a vedea, care corespund în totul felului meu

interpreta lucrurile.
mai
spre
spirit
ui
Acea luptă a adevăratul
“Lumină! în potriva vulgarităţii negatoare a tot
superior, luptă pretutindeni împiedicată și totuşi
sară, acum am priceput-o bine. — Dar erudiții
prea învăţaţi -nu văd uneori pădurea din cauza
_ților arburi.
|

de

a

multă
ce e
necedomni
mul-

Altminteri, poziția mea e foarte ciudată! Ajung.
„mereu în situații nouă, mereu în complicaţii nouă, din-

tre care una mai rău decât alta mă fac să fiu neînțeles. |
Se pare că în forurile înalte s'a băgat de seamă că
există un „club“, care ţine şedinţe; eu sânt observat cu
nişte priviri ciudate; umblă vorba între interni că o
să fiu dat afară; însă despre asta ar trebui să ştiu şi
eu ceva.
Alttel, Welsersheimb are, în . sfârșit, o mare sim-

-_patie pentru mine. Lăsase

(ca să pomenesc

numai

una

din multele noasire caracterisiice) într'un caiet:de franțuzeşte, ce trebuiau să-l copieze şcolarii, părt. iutregi ne-,
„scrise ăi scrisese mai deparie, ca să ţină pasul cu ceilalţi. Ce-i drept, e cu 2 clase în urma mea; dar mă duc
în camera lui în timpul când el e în grădină; îi iau ca-"
“ietul şi scriu in el ceea ce lipseşte. — A fost cu totul
uimit

de asta, vine

în grădină

grăbind

spre

mine;

în-

dată ce mă zăreşte: „Asta, ştii, e prea mult!“. — De
- atunci, e mereu la' mine şi în jurul meu. — Ce-i drept,
“acum are şi el să îndure vorbe ca: „Welsersheimb a

devenit filosof“ și altele de al de astea. Cel puţin, vede
1, Aluzie la cuvintele lui Goethe

murind:

*

73925, —Y

.

-

-

.

Da

„Mehr
.

Licht!“,.

N

i

i

i

"2
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şi el acum ce smintiţi şi în acleş timp răi la suflet sânt
ceilalți, — o experienţă care nu-i poate strica.
- 26. Am citit scrisorile lui Lessing. O, ce om!

—

Alulte din cele spuse de el par'că sânt-tocmai din gândul
meu; în multe par'că m'am recunoscut pe mine.
„Pulberea de pe cărţi“, zice el într'o scrisoare către
Gleim, „pulberea de pe cărţi mă enervează din ce în ce
mai mult şi în curând nervii mei nu vor mai fi de loc
capabili de anume vibrații fine. Însă, cu toate astea,
nu voiu uita niciodată că am simţit odinioară ceea ce
nu mai simt acum. Fiindcă mie mi s'au tocit simţurile,
nu voiu fi niciodată nedrept către cei care n'au ajuns
încă în starea asta; nu voiu despreţui nici un simţ,
findcă eu, din nefericire, l-am pierdut“.
Avut-am eu vreodată un sentiment? Pot fi sentimentele măsurate cu cotul? Se mărește sau se micşorează

sentimentul,

cu

micşorarea

sau

cu

mărirea

ra-

țiunii? De schimbat, m'am schimbat; asta e sigur. Oare
în mai bine? Poate pentru alţii; dar pentru mine? - Vecinicul tot aia şi iar aia! Sânt încunjurat aici de
oameni, pe care, crescând, i-am întrecut pe toţi, pe care

pe toţi îi pot face să

zică

da- sau nu, cum

oiu vrea

eu! Da: zhia acum găsesc în clasicii germani atât de

multe acorduri cu mine, atât de multe voci înrudite cu
a mea, care mă înseninează încă pentru unele clipe. =:
De oare ce instrumentele pe care cânt eu sânt numai de
coarde, cine împarte-cu mine armonia. pustiului meu?
Welser[sheimb] mă atrage; ce este această putere
de atracţie? Simpatie; dar nu e încă nici măcar un sentiment de simpatie. Cine ştie ce gândeşte el despre mine?

Și tot astiel cu toţi oamenii. Nu e în tot institutul într'a-

devăr nici unul care mai curând sau mai târziu să nu

mă fi bârtit; dacă acum, din potrivă, aljii sânt cu totul
cu mine, asta nu e decât urmarea voinţei mele, a năzuin-
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i

ței mele spre acest lucru, a pretenţiei mele sigure de
“izbândă. — Mă tem — că şi pentru Welser|sheimbj
voiu pierde orice sentiment, cum l-am pierdut pentru
toţi până acum, afară de — ciudat lucru — peniru unul
singur nu, de care înainte mă 'preocupam mai puţin decât de oricare altul: pentru Legetthoff, acest rece, repulsiv geniu matematic. — Sentiment pentru el? — O,
nu, sentiment nu, ci infinita prerogativă

de atracţie a in-

teligenţei; — şi eu din partea mea pentru. el, dar într'un
mai mare grad încă.

Rylski, un om rece, ordinar, pe lângă asta, însă înzestrat într'adevăr cu mintea cea mai limpede.
Rossmanii, un: rece produs al sârguinţei şcolare,
fără iniţiativă, vanitos.
|
Lormenfeld, un

suflet

plin

de

bunătate,

un

cap

foarte practic pentru cercul lui, care se ocupă foarte”
mult cu istoria şi care răzbate cu o stăruință neobosită.

Dar, Doamne, mi-e de ajuns mie asta?
Rechlenberg,-un cap limpede, dar încă prea tânăr;

poate e încă ceva de aştepiat de la băiatul ăsta — dar în răstimp s'a depărtat de mine.

„

Welsersheimb, cap

limpede,

de acasă, acum cu o mare râvnă la
mine. Oare e mai multă stofă în
mult în el?
.
Dar unde e înire toți aceştia
potrivesc?
Să am numai examenul de

desăvârşită

cultură

studiu, provocată de
el? Oare se ascunde
unul cu care să mă
maturitate

în urma

mea, această copilărie, ce, vrând-nevrând, trebue făcută

împreună cu alții! Trebue să încep să studiez vieața;
altminteri, în cele din urmă . înțepenesc şi în ce priveşte
mintea!.
„ Adică, nu numai
teşte că-i e . împietrită,

o

în ce priveşte inima,

despre

care soco-

„95
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La 4, Olga 1 a fost la mine o oră; riscat şi ciudat
lucru]. Vorbit mult. Vezi despre asta: „„Apendice la
„Un fragment din tinereţea mea“, II, din 4 Maiu?. Seara,

„

„am scris următorul început de răspuns la scrisoarea ei,
pe care
trimes:

l-am
|

şters a doua
Ne

zi,

aşa

încât

n'a. mai

fost

„Şi d-ta zici că nu există nimic frumos în ceea ce

e legat numai

de simţuri? — Oho! la această teorie d-ta

mai puţin decât oricine mă vei putea converti; adică —
ah, Doria!* şi când voiu fi bătrân, încă mă voiu en-

tusiasma! Vezi, vezi ce desordine produci d-ta în mintea mea! Ah, femeile! Şi dacă n/'ai avea uneori o fire așa
„de bună, de darnică, de sfântă! — Sau d-ta ţii să nu fii
cuprinsă între „femei“? — Lasă, Olga, lasă, numai să
„nu fii așa de aspră uneori! Dacă ai vedea sexul d-tale
prin ocliii mei, ai judeca altfel. Te rog, serveşte-te de

ochii mei! 'Te rog; eu rog rar. Şi mai rar încă mulţămesc;
însă: d-tale îţi mulțămesc. Cred că e a doua oară că-ți
mulțămesc.. — Ştii d-ta, Olga? Până astăzi devenisem un

om. care stagnează, un om împietrit; această blestemată
logică mă

cristalizase cvarţ

dur. N'ai simţit d-ta încă

din ultima mea scrisoare, că acolo numai o morişcă
a ra-

fiunii, mMorișcă îngheţată, își târăşte penibil roatele?
—
Astăzi însă am fost emoționat,în sfârşit, emoţionat.
Spune dar', Olga, eşti d-ta ş.a.m.d..
1. Olga Coronini;
Se vede de aci

ef. însemnările anterioare.
că, paralel cu aceste însemnări:
din „juri reef lexiun
ce ținea,
tânăru
Maior
mai
nota
întâmp
person
Și
escu
l
ale
lări
i asupra
lor (poate-utilizânduiterară?) in acest „Fragment din tinerețeale subt formă 'de lucrare
mea“,
pe care-l citează
şi în

] e

alte rânduri şi care, la această

* Expresia

9%

dată, ajunsese chiar Ja o „parte

„Ah, Dorial“ e din

„Don

Carlos“ al lui Schiller.

„Așa fuse. Când însă a doua zi o mai citiiu odată,
„nu mai simţiiu acelaşi lucru; fusese numai ceva momen-.
tan; de aceea am
La

suprimat

cele de mai sus,

5. Cele dintâi 4 camerate

au

i

făcut o excursie

“cu Demel, Zhishman, Winter, Gries, Voregger, Locher1;
am. luat și eu parte. Mi-a plăcut şi nu mi-a plăcut. În
timpul din urmă, în genere, nu ajung la o impresie to"tală lămurit bună sau rea. Orice lucru are o dublă faţă,
— un principiu pe care acum l-afirm din experienţă..
" Lâhner, Tegetthoff, Rossmanit, mai ales Rylski *: ordinari

la mâncare;

Rechtenberg,

invidios

şi. muşcător;

numai Welsersheimb şi Herz curați. Zhisman s'a făcut
de râs, copilăreşte, dându-și aere. — Cu Herz am vorbit

la întoarcere; urmarea este că el e hotărît pentru mine
-şi cu mine.
„La
în

21. Din corespondenţa: Tui Goethe

xol. III din

Cartea

(comunicată

de; literatură a lui Vernaleken)

trebue să-mi transcriu următoarele pasagii, ca adeverite
de mine şi asupra mea:
Un lemn arde, fiindcă are în sine stofă pentru
„aceasta, iar un om ajunge celebru, fiindcă stofa pentru
_ aceasta se află în el. Celebritatea nu: poate fi căutată,
şi orice goană după ea e zadarnică. . „Sânt trei feluri de cititori: o specie din ei care gustă
"6 operă de artă fără a judeca, o a treia specie care judecă
"fără a gusta, şi cea mijlocie, care gustă şi judecă şi gustă
judecând; această specie propriu zis reproduce din nou

o operă de artă. Membrii acestei clase nu sânt numeroşi.
„Ni

se duce

tot câștigul vieţii când. nu ne putem

împărtăși altora, şi tocmai în: lucrurile cele mai deli.

ă Directorul şi profesori ai " Academiei “Teresiane,
,
2 Ca şi următorii, colegi de şcoală; v. pentru toti .observări

în paginele anterioare. pg

.
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cate, la care aşa de rar găseşti părtași, îi doreşti mai

arzător.

-

4

i

" „E aşa de primejdios să exerciţi la distanţă influență morală în cele sufletești. Când vorbeşti. din viu
sraiu cu un prieten, simţi în ce situaţie se află și îmblânzeşti cuvintele după moment. Din depărtare, nu
vorbeşti niciodată cum trebue sau nu nemereşti la

timp 1.

„

Cine

_

cat

e de acord cu sine însuși e și cu alţii.

„Cine pune un oarecare preț pe sine însuşi par'că
a renunţat la dreptul de a desconsidera pe alţii.

În special:
„E o mare nerozie să pretinzi ca oamenii să armonizeze cu noi. Eu n'am făcut-o niciodată. Am privit pe
un om totdeauna numai ca o fiinţă existând pentru sine,

pe care tindeam să o cercetez şi să o cunosc în însuşirile
ei caracteristice, de la care însă nu ceream absolut nici

o simpatie “mai

departe?.

Prin

poi avea relaţii. cu orice om

aceasta

şi numai

am ajuns să
prin aceasta ia

naştere cunoaşterea a deosebite caractere, precum şi în-

demânarea necesară în vieață. Căci tocmai când e vorba"
de naturi cu tendenţe contrarii alor noastre, trebue să

ne stăpânim, ca să putem ajunge cu ele la un capăt, şi

printr'aceasta toate părţile din noi' sânt stimulate și se

|

desvoltă şi se formează definitiv“,
|
23. Ni se deteră notele trimestrului. Ale mele sânt
la fel cu cele precedente; afară doar de latineşte şi is-

_torie, unde am note mai bune.
1. Pe

a tras_o

„_

marginea

linie şi apus

rândurilor

acestei

însemnarea:

NB

cugetări,

tânărul

(nota bene). —

mul său „Fereşte-te de a da sfaturi...“. Critice, IL, 291).
„2 Această
de

tânărul

„ue
mărturisire a' lui Goethe e atât de mult. apreciată

Maiorescu, încât

nu

cuprinde cu o acoladă şi pune
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Maiorescu

Cf. aforis-

numai

că

o subliniază,ci încă

în dreptul 'ei însemnarea; NB.

o

“lunie.-

151.

-

La. 19 am fost toţi cei din institut la teatrul din
Josephstadt. S'a reprezentat Tablouri geologice ale lui
Hofmann; bine.
Eu

mă

aflu acum,

din potrivă,

în foarte rele dis-

poziţii sufleteşti, mă simt ca şi mort. — Welser[sheimb],
Rutschera mă atrag;. amândoi mai reci decât mine;
aproape sânt sigur că farmecul ar înceta, îndată. ce
aşi avea relaţii cu ei; — în privința aceasta, s'a sfârşit;
uu găsesc.aici pe sinieni pe aceeaşi treaptă cu mine. —
Dar aşa cum e acum, mi-este insuportabil; n'am acum
cu

adevărat

pe

nimeni,

deşi

mă

port

prietenește

cu

mulţi. Vorba lui Spinoza: „Dacă iubeşti pe D-zeu, nu
trebue să te aștepți ca şi el să te iubească“ e în contrazicere cu întreaga mea fire. Poaie eu sânt prea puţin :
cultival;

sau este egoism?

vanitate?

Nu;

asta nu;

sânt

adesea momente, în care simt până în fundul sufletului
că peniru Welser|[sheimb|, de exemplu, aș fi în stare
-să jertfesc aproape totul. — Iar el?
Sânt aşa de singur! Uneori e aşa de înnăbuşitor! Zilele astea mi-a venit rău la şcoală, foarte rău chiar. Dureri de cap care se mutau

mereu; —

şi n'aveam

atunci

pe nimeni lângă mine. Tata, mama, departe; de altminteri şi ei aşa de înstreinaţi. de mine, chiar dacar fi aici;
şi soru-mea, cu părere-de-rău trebue s'o spun, în timpul
din

urmă

înstreinată;

iar în institut nimeni. 6—7 care

sânt pentru mine, findcă însemnez ceva şi sânt în stare
să dau ceva; dar pentru Titu ca Titu, cum, de exemplu,

eu pentru Welser[sheimb] ca Welser[sheimb] — cine? —
De ce nu ma făcut D- zeu frumos?
leşin

Mai multe rânduri şterse, în care pare
să său la o , conferenţă a prof. Suttner,

£a fi vorba de un
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Eu singur, cu totul singur,... nici un D-zeu, nici o
nemurire, nici un stimul, răceală, moarte. O, ce-o să iasă
de-aici? — E aceasta un fals pesimism? — Nu, meditez
adesea asupra acestei dureri; pun vina pe mine însu-mi,
pe greşelile mele — dar am avut-o mereu durerea aceasta; şi cu cât m'am silit mai mult să mă distrez în afară,
cu atât mai mult am simţit-o.
iai
„. Nam pe nimeni; nici o iubită. — Dacă aș avea așa
ceva! Măcar un prieten! Nu sânt oare vrednic de asta? —

Chiar căirea şi străduința mea — trebue să fie ceva mai
sus decât zilnica banalitate — ș. a. m. d.

N

Dacă aş muri? — Ce ar fi mai departe? — Dar
dacă ar muri: Welser[sheimb] — da, asta aproape mi-ar
rupe inima, — un imens gol ar naşte atunci pentru
mine.

e

-

Salvare! — voiam să scriu acum; de unde salvare? .
Omul e lăsat la propriile lui puteri — dar am momente,
„în

care, mărginit

astfel numaila mine însu-mi, nu mai

„pot suporta?.

o

i

|

a
„Iulie.
6. Ast'noapte visaiu că profesorul Richter s'ar si-.

_nucide, că dintre toţi elevii lui mă

alesese pe mine, ca

să fiu lângă dânsul în ultimele lui clipe; îşi tăiă arte-

rele — m'am deșteptat; [era ora] 124 noaptea; capul
mi-ardea; nu eram în stare să înfiripez nici un: gând,
stafia sinucigașului nu mă părăsea nici de cum. O oră...
întreagă m'am primblat în jurul camerei în desăvârşită
tăcere — mereu cu frica să nu înnebunesc. Era îngrozitor.
|
şterse

1

. Toată

pd

mai

din Berlin
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ai
această însemnare din luna Iunie, cu părți din ea

târziu,

sa

precum

.

şi

sânt scrise cu un

însemnările

scris repede,

.

următoare

“je

până

nervos, adesea

_

la cele:

cu pre-

-

15. Acum 4 săptămâni îi dedesem contelui Welser[sheimb] albumul meu, ca să-mi scrie ceva în el; îmi
făgăduise bucuros;

astăzi, cerându-i-l,

mi l-a

dat îndă-

răt, cu răceală — înăuntru, nimic. Ce-a fost asta? N'am
meritat asta! Aceasta e cea mai mare injustiţie ce am
suferit până acum,
|
|
|
. 311, Azi ţinuiu oraţiunea mea latină,în prezenţa
ministrului Thun, a secretarului de stat Helferi, a.consilierului ministerial Kleemann, .a baroneselor Adlersburg, etc., etc. — Fu bine. — Pe urmă căpătaiu premiul

“ dintâiu din mâna lui Thun. Thun, la finea festivităţei
adresă vro câteva cuvinte foarte măgulitoare? cătră
mine. — Le scriu toate [acestea].aici, ca date; dar mă lă-

sară de tot indiferent, ba — ce nu-mi pot explica — trist.
Dar cându-mi luaiu adio, fură vr'o câţiva profesori
aşa

"de amicali cu mine! Richter plângea; el, Kriickl şi Sutt- ner mă rugară a le scrie; Tomaschek foarte amabil, și
Demel. Prost Zhishman şi Lobpreis.
August 1858. |

4. Sâmbătă seara la 148 plecaiu cu drumul de fer?
din Viena; Duminecă la 7. seara în Timişoara. Acolo
dormiiu la „Trompeter“... Luni dimineaţa la 6 ore, cu
irăsura 4 lui Sester la Sibiiu, unde ajunseiu Marţi. seara
"la 6; „Zur Stadt Wien“... Mercuri la 3 dimineaţa din Sibiiu, seara la 8 în Braşov, unde fuiu primit de tata, care
se sculase ă propos din pat, unde zăcea bolnav.
1. De aici

începe

a serie

însemnările

iarăşi

în

româneşte.

2. în text: „linguşitoare“ (autorul având în gând pe germ.
schmeichelhaft, care are amândouă înțelesurile). Cf. caz analog

la pag. 60, nota 1.

“3, în text: „carulu de feru“; cf. pag. 76, nota '3.

% în text: „carulu“; cf. pag. 7i, nota 5.
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Spese ad minimum:
Carul de fer Viena-Timişoara

cr[ăiţari].

—

19

(40 4%) 77 miluri.

fl|orini]

30

|

Sester, [trăsură] până la Braşov 23 fl. (304)
36 + 18 —54 milțuri].„5% Pustiu, pustiu! — Ce contrast cu iubitorii mei
„şcolari“ din Viena, cu Lâhner, Kutschera, mai ales! So"ru-mea, rece; Louise Favre 2, care cra la ea, cu atât mai

mult; și pentru ce ar fi fost tocmai aceasta mai caldă,

când chiar cea dintâi —? Mătuşă-mea şi mama — da;

dar mie mi-e destul atâta? Lăhner, Lihner și baronul 5!
Abia de o zi sânt aici şi mă sufocă! Voiu studia în
această vacanţă mai serios decât oricând și voiu fi mai
serios decât oricând.
Ai

„NB. La 30 Iulie, de la ora 5 dimineaţa înainte, am

vorbit. o oră cu așa de recele (devenit recele?) conte Ru-

dolf Welsersheimb.
Nu mi-am putut stăpâni lacrămile.

După atâtea luni de zile, o emoție peste măsură de puternică. —

Va

să zică n'am

murit

de tot; dar oamenii,

oamenii care-mi sânt aproape! — Soru-mea mă numeşte
un

rece

realist,

Doamne,

un

sistematic.

Eu

rece

şi realist?!

O,

Doamne — de ce nu exişti? Lâhner mă iu-

beşte, dar mă cunoaște prea puţin; Emilia mă cunoaște
mai mult şi nu mă iubește; Kutischera [mă] iubeşte, dar
e fără cap. Prietenie, ești aşa de inaccesibilă?

Uite că plânseiu. Nu e adevărată nenorocirea; com-

plet nenorociţi nu putem deveni. Lacrămile
pot înarma
pe om cu o'aşa
de înălțătoare și înduioșătoare răbdare,
încât aceasta alină toate. Ca acum.
"30. Acum câteva zile i-am dat soru-mei să citească
apendicele II la „Un fragment din tinereţea mea“. Na1. De aici înainte, textul scris iarăşi în nemţeşte,
2. Cf. pag. 57, nota 6.:
.
„2. De sigur, Kuischera, pomenit mai sus. Cf. lista de sub-

scripție

102

de

la pag. 75.

Ă

-

|

tura], trebuia să o impresioneze ce scriu eu acolo despre

dânsa. Acum lucrurile merg destul de bine cu noi amândoi. învăţ în fiecare dimineață
_latineşte. —
Afară

de asta, dau

la doi

matematică, logică

şi

de vro

studenţi săraci,

19 ani, lecţii de italieneşte, în toate după-amiezile la 4.

şi directoarei de pension de Vautier [lecţii] de englezeşte

în toate după-amiezele la 6. Puţinul timp ce-mi mai'rămâne, când una, când alta, pentru mine.

|

Septemvrie 1858.
13. În sfârşit,

în sfârşit!

A fost o seară

dumneze-

ească. Ne-am lămurit în sfârşit deplin, cu' Emilia.Eu am
plâns. mult, ea şi mai mult. Erau încă lucruri nelămu-

vite între noi; de toate am vorbit. — Trebue să fi fost o fiinţă foarte nenorocită; ca fată mică 1... plângea adesea din cauza asta şi nu se destăinuia nimănui.
Și cui oare? — Mie — eram prea tânăr, prea copilăros,
prea' egoist. — Dar prin câte n'am trecut şi eu!1... deun om care se teme într:una de
venit un bisericos;
moarte, în timpul holerei, până la extrem; apoi un âteist
grosolan;

abia acum

leapăd

cu
încetul

încetul totul, —

" abia acum, cu toată punerea în joc a minţei și a voinţei.
Puteam noi oare mai înainte să ne lămurim 'aşa de

deplin? Acum însă ne-am lămurit cu fotul,.cu totul. —

Şi mai ales când i-am spus (şi aşa este într'adevăr), că
numai dânsa și Lohner mă mai ţin în vieaţă! ,
"
Ca 'amintire a zilei de azi, am să traduc în româ-

neşte ;„Nachhbarskinder“ alui Goethe, care se potriveşte
- aşa de ă propos? şi să i-o dedic3. —
1, Urmează mai multe rânduri şterse.
.
'
2, Expresia franceză e în text.
,
.
_3. Aşa de emoţionantă trebue să fi fost această lămurire
“între frate şi soră, încât la scene de acestea trebue să fi făcut
aluzie peste30 de ani Titu Maiorescu semnând într'o scrisoare din

10 Oct. 1886 căire sora sa astfel: „Vechiul Titu din a. 1857.
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Alaltăieri am seris flușturatecului meu văr o scri-

soare-memento

care o să-l facă să priceapă multe lu-

cruri î... De un an de zile, nu sânt de loc amorezat; dar

iubesc într'alt fel şi aceasta echivalează. Sânt fericit. —
Numai,

numai.

Soru-mea: e foarte -bolnăvicioasă; mereu

dureri de piept. Cine ştie? Atunci e îngrozitor! 2.
Numă pot opri de a nota aici câteva excelente-ă
propos-uri din ;,Siebenkăs“ a lui Jean Paul, pe care o
citesc într'una în această vacanţă.

„Poţi suferi să fii maltratat tu, dar nu un prieten
al tău.
„Și nu se vor încălzi şi îmbărbăta, ca a mine, mulţi

alţiila mișcătoarea și liniştita iubire între dânşii a unor
astfel de inimi de bărbaţi, care, deşi reci şi tăioase şi
ascuţite către lumea din afară, — în lumea lor lăuntrică

de vieaţă laolaltă au lucrat şi au pulsat delicat şi înflă-"
cărat;, unele pentru altele, asemenea unor palmieri înalţi,

cu ghimpi lungi jos contra vulgarităţii, dar la vârf plini
de deliciosul vin de palmier al celei mai puternice prietenii
Asa e omul: în cea mai mare mizerie, îl ridică
primul minut plăcut; în 'cea mai mare fericire,îl doboară cea mai: îndepărtată turburare, care e încă subit
orizont.

„Tot ce a trecut — şi numai aceasta e obiect de
chin — este așa de necesar şi de granitic, încât în ochii
unei ființe superioare e tot aşa de absurd dacă un farmacist
se vaită că i-a ars farmacia; ori dacă: se tân-

gue că nu poate botaniza în lună, deși ar găsi în sticlu-

țele de-acolo multe ce lipsesc într'ale sale.
1, Un

rând

şters..

a. Temerile tânărului” despre Sănătatea. surorei i sale

erau ne-

întemeiate; Emilia Humpel a trăit încă aproape un an după moars
tea lui; a murit în. 1918. în vârstă de so „de ani, la Viena. |
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Un altul:.

o

-

Ri

„Nu e unul care să nu fi plâns: oricare om
cit, odată de durere;

oricare nefericit, odată

„De la mine!.

|

feri-

de plăcere.

e

|

Între două persoane sânt insuportabile acele 'diferenţe despre care ei nu pot discuta, cel puţin incompatibile cu raporturi personale între ele; pe când, din

contra, din contraste despre care se: discută mişti

se

poate naște o stimă reciprocă.

Goethe zice că omul se caracterizează mai ales. prin
ceea ce găseşte că e vrednic de râs. Se înşală: omul se
caracterizează tocmai prin ceea ce socotește că e vrednic

de plâns.

De mine:
.
|
Om de seamă în genere este oricine care e cu adevărat urit de ceilalți; dar om de seamă în cel mai bun
înțeles al cuvântului este cel ce poate despreţui profund (iar acest profund desprej e o măsură mai sigură
a înălțimei sufleteşti decât iubirea).
„Măsură sigură pentru valoarea unui bărbat este
judecata lui despre femei; de aceea sânt obraze care te
provoacă să le dai o palmă.
Note. Tristram Shandy? avea ca ultim argument
“în contra confuzelor dispute metafizice şi religioase — Ş
flueratul.
_
O femeie sgâzeită din Berlin semănase pe mMormântul soţului său pătrunjel — spre a trage şi dintr” asta
un

folos.
„ Aceste

2preste

torului englez

PI
cuvinte

—-

în româneşie

în text.

ei opiniunile lui Tristram Shandy, lucrare
Lawrence Sterne _(1213—1768),

-rul şi dreapta judecată se sprijină reciproc.

operă

în

care

a scriihum-
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Un om foarte sărac e vindecat de o boală grea de
către un medic; drept recunoștință, neavând nimic altceva — rupe un boboc de trandafir şi i-l dă la plecare.
“NB. Doamna Rehbock, la 12 zile după moartea bărbaiului său, se duce, foarte tristă, la ministrul-rezident
Mannicuffel, spre a-i cere să-i dea mai departe salariul
soțului său-— chestiune de vieaţă pentru ea şi pentru
copiii ei. Pe când ea, foarte tristă şi cu teamă, stă nehotărită, deodată se deschide enorm de marea uşă de stejar, şi omul cel mărunţel, cu redingota neagră încheiată
în nasturi, păşeşte încet înăuntru — şi deodată o apucă
o aşa poftă nebună de râs în fața acestui contrast, în
cât abia poate îngâna câteva. . cuvinte. Important de
notat pentru

teoria comicului.

„*

Dintr'o altă operă a lui [Jean Paul:
„În om e o mare dorinţă care unu e împlinită niciodată: ea îşi. caută obiectul; dar tot ce i-ai numi tu, și
toate plăcerile nu sânt ceea ce caută ea; dar ea vine ia-

răși, când tu, într'o noapte de vară, priveşti spre miază-"
noapte,

sau

spre munţi

depăriaţi,

sau când pe pământ

e lumină de lună, sau când cerule înstelat, sau când
eşti foarte fericit. Această imensă dorință ne înalță mintea, dar cu dureri.— însă această dorinţă, care nu poate

fi definită cu nici un nume, coardele şi tonurile noastre
sânt în stare să o facă înţeleasă minţii omeneşti. Mintea
plină de dor plânge atunci mai tare, şi nu se mai poate
linişti şi strigă întrun extaz jeluitor printre tronuri|le]
[muzicei]: Da, tot ce voi mi-aţi numi, aceea îmi lipseşte!“. — Divin] .
N
a
26. Sept. 1858. Braşov; ora 4 dimineaţa. o” e
M'am sculat la 3 fără un sfert, am deșşteptat pe
soru-mea şi ne-am coborit în curte, unde am observat,
am observat foarte bine pe: Orion, Sirius, Pleiadele, AlY

debaran, care până la 10 seara şi a. m.d. nu sânt vi-
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zibile pentru Braşov.

Era splendid de frumos.

Orion

era la dreapta de-asupra culmei Tâmpei, celelalte după
ea; spre orizont, la dreapta Ursei-mari se vedea la ora
4 Cometa, care între orele Z—9 seara se vede cu 90% mai

la stânga.
ă
|
Acum scriseiu şi voiu mai scrie la Logica lui L5h„ner ! care va

fi în curând gaia.

i

Octomvrie 1858
9. Scriu pe culmea
tocmai scoboară

Tâmpei,

la apus;

la 54

seara;

soarele

e admirabil, peisagiul, atmos-

fera — dispoziţia sufletească. — Pant

[?] w'a răspuns

la “magistrala mea scrisoare, ci abia acum. [primesc] o
scrisoare, în care zice că e întărit în opiniunea lui că eu
aş fi un prefăcut

care vreau

să-i arăt că sânt erudit!!!

Donnerwetter! 2. Asta nu le ese de loc din cap unor asemenea oameni.
Si
a

Sânt acum prea sus din punct de vedere

fizic şi

sufletesc, ca să mă întristez din cauza voastră!

-

„- Octomorie 1858,
|
La 27, la ora 5 dimineaţa, am plecat din Braşov;
la 30 seara, în Viena. Ce au devenit Teresianiştii şi altele,
[vezi] în scrisorile acelui timp.
|
La 3 Noemvzrie seara am sosit în Berlin. .
Serisorile-mi

Berlin 3
ziar.

sânt

———

1. Coleg de la Teresianum, cu o clasă mai în urmă, pentru
care, cum se vede, scriea un curs de Logică, poate schița clasi-:

cului său manual de Logică, publicat, în întâia ediţie, la 1875
şi ajuns la 1900 în ediţia a 10-a. Despre acest Lâhner v. şi însemnările

de

la 23

Oct.,

18

şi 31

Dec.

1857,

5 Aug,

şi 13 Sept. 1558.

2. Expresie familiară germană” fără corespondent precis
româneşte, exprimând surprindere, indignare, hotărire...

3, De

mânește,

aici înainte „jurnalul“
.

continuă

câtva. timp
„i

în

în ro-

.

Noemvrie,

Propuseiu prelegeri gratis de psihologie pentru
dame în institutul Dr. Reyer de aici (Jăgerstrasse, 15).
Asemenea la şcoala privată a demoazelelor Jacobi (Taubenstrasse, 48). Acceptate. în prima am 4 şcolăriţe, în
secunda 7. Despre altele, în scrisori.
|
Decemore

.

1838.

10. Azi luaiu prima lecjiune cu 4 copii ai profesorului Daniels 1. Am'pe lună: 6 taleri; eu am cerut atât.
Teresa (15 ani) nu prea are cap de studiu, prea iute,
îibereilt 2, însă pentru casă; îi place a-şi da vază de geschăftig 3; Cântă ceva la clavir. Helena (11 -ani), cap
foarte bun, diligențţă mare, frumoasă, talent de poezie,
cam prea vioaie și spiz 4. Alexander (9 ani), nu fără cap,
însă fliichtig 5; talent practic. Ludvig (8 ani). Greu de
spus.
o
.
o
Altfel,

mai are bieţul protesor încă vr'o 5 copii,

3

fete mai mari, 1 copil de ţâţă, unul (Maximilian) de vr'o

5 ani, frunte mare, ochi mari, capacitate eminentă

rios, dar eu n'am de a face cu el. -

AR

şi se-

e

-.50. Fuiu toată seara cu profesorul Daniels; bătrân;

trăieşte numai în' studiile lui despre deutsche Reichsund Rechtsgeschichte. Opiniunea lui despre „Sachsen- *
şi Schwabenspiegel“, înjurături în contra lui. Walter,
_ Gneist, Homeyer, Schlosser, Mommsen, Grimm, etc. îmi
propuse de a-i traduce un op despre astă materie, ce va
“eși la Paşte [de] sub tipar, în franţuzeşte. Vedremmo.
1, Daniels (1800—1868), renumit profesor de drept la Universitatea din Berlin; conservator, adversar al reformelor liberale.
3. Pripită. |
3. Mereu ocupată, activă.
1, Muşcătoare, |.
5: Fluşturatec,

108

.

Poartă

vechie

(Poarta

Maria-Theresia)
„resiane -

în
-

parcul
-

Academiei

(reprodusă din volumul Das Theresianum in Wien, von Eugen Guglia, Wien

The-

1912).

Fabres-Bericgt
Ema

der heh: Cherezbrmărhea Shui
.

fir das Suljatr 1857—358,
„Deriâffealtlil

D" 3. Dema,

em

me

L. î. Regirrungerar and Zirector der î. £, Therefianifdyeu Mtadeziie,

VUorza grht tine Astanlang dom Verca Pralissor Dr. Adaton Corbd: De epithetis Moicricis în us desinentibus.

a

E

m

pe

Rien,
„

ee

Ă

“

.

“

Dind'sen
anton
dacie
dn

Coperta

Anuarului

Teresianului

din

anul

când

a absolvit această şcoală.

Tiiu

Maiorescu

-

*

———8
Am 10. und 17. Ditoder v. 3, am 23, ud
=. De zemmber

9. Ş, am 30. nud 31. Dai
vorbergegangenen dfterlidez Crertitie
n, am 24. amd 22. Moi d, 9. ud
am 29, und 20: de NI
urden Die Zâlee jur Bei. Vest und
Comiauniou pefibrt, und an 18. Xprit
d. 9. feicrten 24 Este
ana crfien fDlale den
nad

Crepfang dicer Sri. Satramente,
Um 6. Quni d. Î. roohnten die Adglinae în Pegteitung bee
+ eintorpere [i , Brontenartu,
gange în ter Yiarre în den bril, Edutengcin auf der Viciben
bei.
Tie Rovifion dee (“pmnajiume

wurde

von

vom 23. Qânner d. 3, bis]. îebruar BD. Î.: Danut bom
„>

%m

8. Qânner

nicu br. Seiner

bd. 3. crțreute

Ze,

dem

Sutrathe Serra

6. Eno.

Mefucbe.

dee ăiiritei Erbii băile

”

der Bura

Î2, die 20, Sprii d. A. vorgenommen,

Dodmirden

das umnafiura mit fcinem

î. .

Conimifiăr; „Dear tanoe

..

:

Der Edtufi dee crțten Zeneţicra ceriolate ant 13. Acbruar d. A, jence dee şinciten ben sau 3.3.

Dea Etudicnjabr 1837 murde am 23. duli o. A. mit bem von Zr. Sobărden bea L. £. Dofund Durppţarrer ere De. Qob. Qutfter abgchaltenen fcierlichen Te thenne und Dobamtt
Gefgloiten. * Dierauf folgtena mebrere Nebeatte und die Qenbeituna der. Vrămien und Scuaniile.
Bon

iă Xbiturienten

unrcij bețunten

fe

4 wuzben

und

erhielten [4 daa Reuanit der Meife une
ciner unterzogfi der Yrijuna ni,

Bu den juribijen Stabim menbeten fi
2 mwicberțolten die adte Riajie în bem
Mit

On ber

1. Safe:

Frâmicu

cben

pier

mit ueărituna;

13, şu ben matbematifdea 2, şu ben “teâniten 2 und

abgclaufenen

Etubienjatre.

(N?

autgezeidnct:

îm Stubieniabre

murden

darunter

.
4

.

Ă

G301 Emil, aua SMarbura în Eteicemari, 42 abre alt, “tatbeliţei
Roglina de £.î.
.
,
Zberef. Xlademie.
Artiherr Tineret v. Dutdenfelh Cart, aus Toblisg, th Aabre alt, ABaling der
.

1. £. Zbereţ. Xtatemie,

»

n

mm

îl.

e

IN.

e.

i

Serner 3ohann aue Tien, (1 Jatre ali, tatkoliță,
Yucger Stitter o. Zhurnietd Arany, aue Yenbera, 1i Aabre alt, fatăoliţg). i,
Radier Sofeph aut Yini, îi are alt, tatotiţd.
v. Bronag drani, ae tlien, 12 ahre alt, Muge. Corj.
Yucger

Rast,

aue

ditien,

13 Aare

alt, lattolijk.

». Zepfer Stolpy, aua Imumau, (? tafre ati, fatbotil, Dsgling da £. 1. Ter.
Şfabezmie.
Zenbmann Emil, aue Deliftedt, 1% Vosre alt, fotolii, Dating bnL-a ă t, Tberri.
Atobernie.
e»

ÎV.

.'.

Cl

-

VII.

n. Rofmanit

Zbeodor, ouă Zrtibau ta adrea, 15 Dotre at, tatţolil6, Bta

-.
i
Mug dee L & There, Modele, >
Dag art, axă UnteeeMeibling, 47 Daţee âtt, trona.

i
» n VL»
-_a

Nicemann Ynpult. aue (or î) Jakre alt, talboliţg,
Slamecyta Bricrid, ana Yemberg, 13 Dobre ati, tatpolițg.
N. v. Gniemoeg Babimir, au Zrgcianiet în Golia, 16 Qabre alt, fatbotiid, Ba:
Dai
ling der £. £. Zberef. Atobemte.

„m

n

SRaloresea Titus, aiâ Srajoma în der ii

ag de LL Thenei. tabele.

Me

.

tu Dahre at, gried.sunirt,, 35a+

-

ge

.

Pagina

Anuarului

din 1856—57 în care e trecut
premiant I al clasei VII.

Maiorescu

ca

—
Sata

aia

8

—

iv

iat ae:

» Riuatatai i zima, ant eee 47 Dajre ati, fatală, Bare, LL L t 2
: tabemie,
n :
=
yieţa laubius, aus Begeae, Eli Bare aie, tt
i
.
E
Am Ende des Etubicnjobres 18589 atielten Prâmien:
Bag te
Li » - SRarqule be Bacquehem Dlivice, aus Troppau, ti Sabre 4, tă,
LL. Thezeţ. Xledenzie,
Zafâet Rast, aus Prag, ti Sare ait, fatfolijd.
pf
tang Fricbrid, aus Perdtolbsbori, îi Sabre aft, fatolițd.
id
G55( Emil, aus Marburg în Gteimmnart, 13 Dagre alt, tatpolițd, Beats da tt
„* Xhereţ. Xlabemie,
Pueger Ritter v. Tpurafet remy au6 anterg, 2 Dabre ait, tatei, Bgting
dec L £, Theref. Xtademie.
Râ ler Iofeph, aus Cin, 12 are alt, tatpoliţ6.
,
inter (Buftav, cus 3uaim, 12 Qabre alt, fatholițd, +

Vueger Razi, aua Bien, 13 Sabre alt, tatfofi[d.
4
î
ș

.

vii.

„ling der L £. Zheref,

Sesit

Mlabermnie,

Drang, au Bien,

. . -

(7 Sabre alt, it

Da Etubienjaţe 1835—39 begiat ara 1. Dttobre ., 3. Die Samefdungen egtermer
Ediiler gur Mujnahue îm das Gyninafium der £. £. Tbecefianifdjen Afabemie wezben ant 24. imb
23. Ccptenber b. Ş. von 9.bia 12 hr Bormitiagă entgegengenommen. Aud jene Egteiue,
vocle bicţes Gpnofinum

don bejudten,

Baden

jik sur ufuațune * fir

has tommende

" jabe nenebingo în! mean. :

me

mprea

mr

pe = i 2q mere nppaerginen ae ne

?

”

Stainhaufer Sitter v. Zrenberg Rubolpţ, „i 3 Sabre at, fatholijă, 3âgling der
L 1. Zbcrcf. Afabeatie,
" leemann Suguit, aus Gârg, îi Babe au, tatei,
Slamecgta rictri aus Pemberg, 14 Dafre alt, fatoliţd.
". Ritece v, Oniemoy Ziladimir, aug Tescianiec în Gafizien, 47 Datre alt, latţotilg, ,
Bdaling bec [. î. Zberei. Atademie,
Soler o. Rofmanit Theodor, aue Zribaui in patra, 16 Jadre alt, ratati,
Băgling dor £. £. Theref, Atabemie,
Ritter v. Neiniţd Jofeph, aus Boken în “Zical, [Li dare che tru, Boling:
- :
derÎ. î. Zbezcţ, Mlabemie.
Maioreecu Zitua, aus 8rajoima în ber sola, 18 Dobre at, arest, 319:
-

Ultima

pagină

a Anuarului

din

1$57—58

cu menţiunea lui Titu Maioreseu ca preuiant | al clasei VIIT

Etubiene

lanuariu

1859.

2. Avuiu prima lecjiune de franţuzeşte.
„4
Avuiu prima lecţiune de flaut.—La Universitate |
nu-mi place cum merge; încă nu mă orientez în drept.
30. La chose la plus divine? C'est la 'symphonie A
dur de Beethoven. Je Pai entendue executer par la chapelle royale dans la salle de Popâra. Il est impossible de
simaginer quelque chose de plus parfait.
Dau lecţiuni de franţuzeşte! — Fuiu rugat de cătră
Justizrat Kremnitz. Eh bien! Merge, şi încă cu conştiinţa
bună. Gramatica lui Borel. .
,
Si

|

Temele mele sânt corese de Francezul meu, eu le

coreg pe ale lor după ale mele — e cosi va la cosa.—

Sânt 4 copii ai consilierului, cari învaţă cu mine. Fata
cea mai mare (20 de ani) Clara, blondină, matiblasse

Deutsche;

den Siudicn

etwas

entwachsen

und

darum

sehr fehlerhaft arbeitend 2. Cea mai mică, de 15 ani, He-.

lene, de tot frumoasă, neagră, cap foarte desvoltat. Ca
ira,. — Hermann de vr'o 16 ani, cap bun, lucrează bine;

Wilhelm 5, de 'yr'o 17 ani, german — cam ca Cornea 4 şi
samănă — nasone excepto..
Februariu.

„Serbare (ital.) de la servare.
-Sălbatic (rom.) de la silvaticus.

|

"15/27. Ziua naşterei mele — ganz unbedeutend.

De când sânt în Berlin, cetiiu:
Goethe's Leben, de Lewes.
__4 La studiile de drept? 2. „Germană

de o paloare mată, cam trecută de anii învăţă-

turei şi de aceea, când lucrează, făcând

multe greşeli“.

[E viitoarea

sa soţie].
„o
are
3, Acesta este D-rul Wilhelm Kremnitz,
soţul scriitoarei Mite
Kremnitz şi medicul regelui Carol I: * la 16 Maiu 1844 Ja Stettin,

+ la 17/51

Iulie

1897 la Sinaia;

Poiana-Ţapului.
4
„
Ke rnbach:
73925, — 10

-

mormântul

său

e în pădure

lângă

v. nota 2 de la pag. 5.

109

Lessing, de Adlolt] Stahr;
La Grece contemploraine], d'Aboui.
Ultime leitere di Jac. Ortis.
_
Diesterweg, !Vegreiser fiir den Lehrer.
Hofmann's

Novellen.

Kant, Anthropologie.
Alecsandri-Rom|ănische]

Volkspoesie.

Vilmar, Dlie] Literaturgesch[ichte].
Epistolae.obscurorum virorum,
- Acum

'sânt

afundat

de

.

tot în

Molitre,

Borel

şi

Fornasari; pe de altă parte în Enciclopedia lui Ahrens!

şi a lui Warnkânig?. Ieri şi alaltăieri finiiu tocmai lec“tura

de: „Charles

parlement.

premier,

Histoire

sa cour,

pittoresque

et

son

peuple

et son

anecdotique“,

par

* Philarete Chasles. Carte, ce o cetiiu cu cea mai mare plă-

cere. Ce-mi displăcu foarte, e că nu dă idee dreaptă, ba
chiar nici o idee, de Cromwell, şi aşa lasă poporul după

moartea lui Pym fără equivalent contra regellui]. Păcatul, care mă sminteşte şi în Coriolanul lui Shakespeare.

Apoi scuză pe Stafford prea mult, când

şi când şi pre

rege prea mult. Şi apoi lasă să se piardă Henrliette] de

France de tot din vedere, şi totuşi numai odată o lasă a
răsări, la fugirea din Anglia. Dar altfel e carte de o frumuseţe extraordinară, mai ales stilistică. Capitul clasic
e cel intitulat „Pym et Stafford“.
,

Între altele: „Meme le savant Bacon, le brillant
initiateur de la philosophie moderne, croyait aux in-

fluences secrâtes;il essayait de gusrir son rhumatisme
1, Heinrich
şi la Paris,

Ahrens

profesor

(1808-—1874),

de filosofie

refugiat

(1854). la

în

Bruxeles,

1831
în

în Belgia
1859

Prof.

der praktischen Philosophie und Politik la Leipzig. Operă principală: „Juristiche Encyklopădie“ (1855—57), cine organische Darstellung der Rechis- u. Staatswissenschaft, tradusă în ruseşte și poonă.
2, Leopold Aug. Warnkănig (1794—1866), în 1836 prof. de
drept catolic la Freiburg, apoi la Tiibingen. Opera: „Juristische
Encyklopădie“,

110

Erlangen,

1853.

-

en faisant fondre ă la fenâtre, sous les rayons du soleil,
un morceau de lard qui avait touch la pariie malade“.
„Jacques, timide et irrit6, n'appelait les membres
des communes que ses.rois,
„Drole,

disait-il

un

jour

ă -son

cheval,

ordinaire-

„ment paisible, mais qui cette fois se dâfendait, — tienstoi tranquille, ou je t'envoie ă mes cinq cents rois. de la
chambre basse, qui te mettront ă la raison“ (pag. 110).
Un soir, au milieu de !'orgasme fanatique dont la chambre des communes 6tait saisie, on entendit une voix rauque s'6crier tout ă coup: „Le roi du ciel doit Pemporter
sur le roi de la terre!“. Cette voix retentissante et âpre,
qui avait de l&cho dans tous les coeurs puritains, 6tait
celle d'Olivier Cromwell, jeune, encore obscur, . dâjă
terrible; Pesprit puritain fermenitait autour de lui: il
en Gtait l'6lement le plus dangereux et le plus amer.
(Pag. 171). La thcorie “politique
de Pym €tait curieuse, et il avait coutume de dire que l'on conduit bien
* plus facilement une assemblee par la colăre et la haine
que par lamour et la sympathie. „De toutes les formes
de lamour' — ajoutait-il avec une profondeur originale, —
la haine est celle qui entraîne les homines avec le plus de
force et de certitude. On hait un objet qui fait obstacle
„ă amour; on dâteste ce qui empâche /acomplissement

des dâsirs. Il y a donc

de amour

dans la haine;

il n'y a pas de haine dans lamour. Servez les animosii6s,
vous Gtes maitre d' une force double, deux puissances sont
ă votre disposition: sympathie et antipathie“.
(Pag. 174 şi 175 interlocuţiunea intre Pym şi Siatford). Cu totul 260 [de] pagline] ilustrate foarte frumos. ,
ar m eata a

-

Martie

1859.

,

11. .Cetesc Spinoza.
Am înghiţit cu o plăcere furioasă broşura

lui L.

sii

- Feuerbach !: Grundsătze der Philosophie der Zukuntt.—

Par'c'ar fi vrut să-mi serie confesiunea mea. proprie, așa
ne nemerira,

Am

tentum,

|

-

Mai cetiiu: Biographien Wahnsinniger, von ]deler?,
isprăvit încă de Fuerbach: Philosophie und ChrisAbălard

und

Heloise.

.

„ Cetiiu partea primă a lexiconului £ liloso]fic de Vol- taire. Îmi făcă impresiune foarte rea; omului istuia
superficial şi fără fundament îi stă foarte bine când
e în
meseria ? lui, adecă în negaţiunea “pură; însă
vrea să
fie negativ mixt, şi atunci cade în secături . Cultu
ră
se vede că a avut foarte slabă. Cărţi, [pe]
care el din
întâmplare le-a citit, le citează cu [o] importanţă
, ce nu
o merită; pe când altele de mare însemnitat
e sânt ire-

cuie cu vederea.

_

|

_

e

Giordano Bruno nu e nici pomenit, Cicero stimat

într'o măsură ridiculă, adecă ca fliloso]f.
Mai anume: .
Sa
Ame, — bavardage insupportable. „Nous
ne ponvons que rester ă jamais dans un labyrinthe de
doutes
|

et de faibles conjectures“,
- Warum

|

Să

nicht gar5! Hier hat die Physiologie, na-

„menilich die Physiologie des Stoffwechsels ihr reiche
s
Gebiet.

Sa

E

_ Descartes 6crit: „Nous pouvons faire
beaucoup de

conjectures sur lâme, mais nous ne pouvons
avoir au.

*. Ludwig

Feuerbach

(1804—1872).

Philosophie der Zukunft, Leipzig,
tum, Ansbach, 1839, Abălard und

2. Karl. Wilhelm

Ideler

Opere:

Grundziige - der

1845. Philoso hie und ChristenHeloise, Ansbach, 1835..

(1795-—1860) profesor şi medic de
în
. Biographien Geisteskranker,
” 1841. Versuch einer Thcorie des Berlin
religiisen
ahnsinns, 1815—50, 2
boale nervoase la „Charits“

vol. Der Wahnsinn in seiner psychologischen
tung. Bremen, 1848.
:

„4.

în

În text: franțuzismul mefierul,
E
i
î. Cuvântul „secătură“ luat (ca şi în
alte dăţi mai nainte)
înțelesul de „fleacuri, nimic
uri“,

"5

112

und sozialen Bedeu-

Ba

de ce nu?

.

ae

cune assurance“, Et en cela Descartes] combat dans ses
lettres ce qu'il avance dans ses livres; contradiction trop
ordinaire. |.
— Warum nicht gar!
»Malebranche a prouve trăs bien que nous n'avons
aucune ide par nous-mâmes, et que les objets sont incapables de nous en donner: de Jă il conelut que nous voyons tout en Dieu.—
.
“Tres bien!!
/
Au reste je vous râpete encore qu'en €crivant avec

libert€, je ne me rends garant dW'aucune opinion; je ne
suis responsable de rien“.
Charakteristisch.
„Aristote. Handelt seine Metaphysil und Moral in
paar Zeilen ab. — Es versteht sich von selbst dass er
sie nicht gelesen hat1.
Athee. „Jattendrai plus de justice de celui qui
croira en Dieu que de celui qui n'en croira pas“. !
Wie oberflăchlich! 2.
„ Aristophane,

„cet

homme

que les

commentateurs

„admirent, parce qu'il 6tait Grec, n'est ni
mique, il est encore plus mis&rable, ete.“.
Causes finales. „Mens agitat molem et
pore miscet“. Virgile a bien [vu] et Benoit
n'a pas a clarte de Virgile et qui ne le
forcâ etc.“.
Crommel.

„On commence

poâte, ni comagno se corSpinoza, qui
vaut pas, est

par Gire dupe et on finit

par Gtre fripon“.
Destin: „Ne craignez rien, M-rs, nous aurons tou„jours des -passions et des prâjugâs, puisque c'est notre.
destinâe d'âtre soumis aux prâjugeset aux passions:
4, „ratează, metafizica

Se njelege

şi

de la sine că nu le-a

LĂ „Ce superficial“,

morala

citit“,

lui

în

câteva

rânduri.

—

113

nous saurons bien qu'il ne dâpend pas plus de nous d'avoir beaucoup de merite“.
Wie albern!:.
Dieu. „Spinoza, disciple tr&s âgar€ de Descartes, qui
simaginait que Dieu est la nature enticre. Le grand diaJecticien Bayle a r6fut6 Spinoza: Ce systăme n'est done
pas demontr&;

sil P'âtait,

on

ne

saurait

le combattre“.

Ce stupid! întradevăr şi hotărît şi din toate punc-

tele de vedere stupid!
|
Voltaire vrea să găsească o contrazicere în adjecto
în faptul că el [Spinoza] nu acordă lui D-zeu planuri,
pe când,

din contra, modului om

îi acordă.

Ce neprice-

pere a substanţei lui Spinoza! Excelenta cugetare (când
o pricepi just): „Îndată ce viţiul face pe om fericit, el

Îrebue să iubească vițiul“ — o găseşte criminală: Ceite

maxime est encore plus ex6crable en morale que les
autres ne sont fausses en physique (aceste altele sânt

d. e. „Ordinea şi desordinea nu există câtuşi de puţin“—
şi aceasta nepricepută

de 'V[oltaire] 2.

»Quand il serait vrai qu'un homme ne pourrait âtre
vertueux

sans souffrir,

il faudrait

La proposition de Vauteur
la sociâtâ“,
O! deșteptul!
semn

Tencourager

ă Lâtre.

serait visiblement la ruine de
o

(Ceea ce spune depre dreptul natural este iarăşi un

al ignoranței sale).
o
Despre eternitate nu spune aproape nimic, câteva
rânduri.
|

Stupida dovadă

a existenţei lui D-zeu din faptul

» existenţei tuturor” religiunilor! Această stângace quaternio terminorium
1. „Ce
- Acest

a dovezii „istorice“

stupid!“,
pasaj

.

cu aprecieri

despre

Voltaire

.

e în text în nem-

jeşte, ca şi seurtele comentarii de mai susşi cele următoare,
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Dieu. „Vous avouez que la croyance d'un Dieu a
retenu quelques hommes sur le bord du crime; cet aveu
me suffit. Quand cette opinion n'aurait prâvenu que
dix assassinats, dix calomnies, dix jugemenis iniques
sur la terre, je tiens que la terre eniisre doit embrasser!“
Ce stângaciu!
" „Vous craignez,

qu'en

adorant Dieu

on ne redevi-

enne bientât supârstiteux et fanatique; mais n'est-il pas

ă craindre qu'en le niant on ne s'abandonne aux passions les plus atroces et aux crimes les plus affreux?
" Entre ces deux excâs n'y a-t-il pas un milieu, tr&s-raisonnable? le voici: Dieu, et des lois sages!“.
„Ce superficial, ce nemotivat! Nu; faire

de

lois

sages un dieu, faire de lanthropologie la veritable th6o- logie, voilăle juste milieu.
-.
Citit în Aprilie !:
Bâranger.

»-

Biblia (Apocalipsul).
Din Stahl3 Filosofia dreptului. , |

_ Vizionara
fuze.
E

din Prevorst

a lui Kemer
e
_

|
3; prostii conAIE

.

Gartenlaube.
|
- Excelentul „Horace“ al lui Corneille (actul al 5.lea,
lânced). Al aceluiaşi „Cinna“, pe care l-am găsit mult
mai slab decât „Horace“.
Instituţiunile

lui

Gneist

(din

care

am şi tradus).

„În fiecare zi la ora 8 dimineaţa vine la mine Gheorghe Sturdza şi-i explic Logică, Psihologie şi Herbart.
1. Textul începe de aici înainte iarăși în nemţeşte. De-asupra acestui rând a scris următoarele [în nemţeştej: „Am talentul
de a povesti în mod plăcut, dar nam darul de a asculta ce povestesc

alţii“.
2, Friedrich

.
Julius

Stahl

(1502—1861),

teoretician

al

conser-

vatismului şi al monarhismului.
Opera: „Die Pbilosophle des
Rechis nach geschichtlicher Ansich:. Heidelberg, 1850—37, ed, / 1878.

'3, Andreas_Justinus Kerner (1786-1862), medic şi poet.
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|

La ziua numelui meu primiiu ca dar de la cei 3

Sturdza
|

„Opere complete“ ale lui Fichte.

_

Duminecă 17 Aprilie, am ascultat la Academia de
canto grandioasa, divina „Evanghelie a lui loan“ a lui

J. S. Bach. Culmea ei: „S'a sfârzit ș. a. m. d..
Vineri 22 Aprilie, am ascultat „Evanghelia lui Mateiu“ a lui S. Bach. Mi-a plăcut cu mult mai puţin. Punctul

culminant:

„Îndură-te,

Doamne,

pentru

lacrămile

mele“. Cu divinele violine.
Miercuri 20 Aprilie, la Biserica garnizoanei: „Moar-

tea lui Isus“, de Graun; aproape de loc nu mi-a plăcut;
în deosebi recitativa, aşa de afectată, teatrală şi după tipic,

Eleva mea Clara Kremnitz a plecat pentru 2 luni
la Kânigsberg, la sora ei bolnavă. În seara în care am
aflat acest lucru, am

fost cu totul sdrobit. Nu că ea ar

avea vre o importanţă deosebită, nu că aş iubi-o; dar

fără să fi simţit eu însu-mi'mai înainte acest lucru, bag

de seamă dintr'o dată că în ora de franţuzeşte raportam

„totul numai la dânsa, chiar de hainele mele' cele nouă

mă bucuram pentru ea, în scurt că ea-mi cuprinse sufletul pentru acea oră de franţuzeşte, pe când ceilalţi
Kremnitzi nu înseamnă nimie pentru mine.. Şi astfel

simt acum un. gol în vieața mea.

Acum însă iarăşi mai gentil către Elena.
Citit: Destăinuiri istorice despre Isus.

|

|

Moliăre: Misanthrope, Bourgeois gentilhomme, Tartufe.

Manualul lui Herbart,

odată: din Kosmos

întreg [de psihologie] încă

[al lui Humboldt].

A propos. Lewes are totuşi drepiate să critice une-

ori stilul lui Goethe în ;»Wahlverwandischăften“. Ce
înghesuită perioadă e, d. e., aceasta:
|

În capitolul al 9-lea: „Ne gândim la posibilitatea

ca acest capac pe care l-am pecetluit hermetic
să fie
116

Clara

Ma 10r escu

(în

1865)

Titu

Ma iorescu

(în 1862)

"iarăşi vreodată ridicat; ceea ce nu Sar putea întâmpla
altfel, decât după ce s'ar fi distrus din nou ceea ce noi nici măcar n'am clădit încă“ 1,.
”
Din potrivă însă, în Werther

d. e. perioada
altele.

un stil divin parfois,

chiar din scrisoarea a 2-a: și mai multe

25 Aprilie..

_

În Lunea Paştelor, seara la ora 7, am fost invitat la

consilierul

de justiţie Kremnitz,

la botezul

fiului său

Ernst-Heinrich. A fost strălucit; multe doamne frumoasc.:

lar eu iarăşi! — „Poftiţi, luaţi o ţigare, mă rog. — Nu
fumez“. — „Aa?!“ — „Beţi un pahar, nu-i aşa?“ — Nu
beau. — „A? — „Dansaţi, nu-i
1 i aşa” — Nu dansez. —
— „Aa?
Asttel a fost. Tinerii se uită la mine, râd pe înfundate şi înalţă din umeri; doamnele nu se sinchisesc de loc
de mine sau râd.
A început apoi dansul şi mam strecurat acasă încă
de la 1114. — Nici să mănânc nu pot, când sânt doamne
pe care le cunosc. Și din cauza asta, fireşte, trebue să
fiu un solitar.— Numai de m'ar crede oamenii că afectez
asta. —

Numai Elena

m'a

despăgubit; [are]

numai

15

ani, dar o frumoasă blondă — cred că o iubesc; nu acea
"iubire desăvârșită, cum mi-o pot închipui; căci lipseşte
stima severă; dar totuşi iubire, din cauza afabilităţii ei, a
firei ei deschise, naive, a simpatiei ei pentru mine.

Când am plecat acasă, neobservat, necunoscut, so-.
“litar — eram într'adevăr aşa de profund irist, iar astăzi

toată ziua indispus până în fundul sufletului.

|

Şi în asemenea momente-să te adresezi lui D-zeu?
Nu, nu e asta, n'am o durere vagă, generală, ci numai
DN

1£

vorba

de pergamentil

cu inscripție

ce se zidește în temelia unei clădiri.

|

închis

înir'o

cutie

447

dor

de

cineva,

—

oameni

pe

care

să-i

iubesc

şi care

să mă iubească și cu care să mă pot întâlni în toată libertatea şi mereu. Atunci abia ași deveni bun, atunci
aşi putea să lucrez şi să produc. — Aşa însă!
„Seara. Admirabil de frumoasă povestirea Otiliei!
despre nasturele de la bastonul lui Carol 1. Ce admirabil de frumos al doilea alineat al capitolului al 15-lea
din „Wahlverwandschaften“! Şi al 4-lea de la urmă al

acelui capitol.

Așa

zisul

capitol

„scandalos“,

deși luc-

rul nu e așa de grav, este al 11-lea. Ce frumoasă e scena
iubirii în capitolulal 12-lea şi în el [pasagiul]: „Când

iubeşti o fiinţă din toată inima, atunci toate celelalte îţi

par vrednice de iubire. — Otilia lăsă ochii în jos“,
|
Capitolul al 11-lea. „Şi totuşi prezentul nu lasă să

i se răpească imensul lui drept“.
O vorbă enorni de importantă ?.
Lecturi:

-

Allan Orville, 5 volume, 1857.
Convorbirile 3 lui Gutzkow, 1859.

Parcival, de Wolfram von Eschenbach. Dih el, cartea I. Gamuret (tatăl lui Parcival) e în Patelamunt sub
Schwarzen. Şi castelanul .

îl conduce la femeia sa,
Care cu bunătate sărută. pe cavaler

(Totuşi mică fu pofta lui de aceasta).
„Îndată se născu între amândoi
»O dulce dorinţă intimă.
1. Din „Wablverwandtschaften“ a lui Goethe.
.
* Urmau alte însemnări pe jumătatea de
care a fost
tăiată. Din ce fusese scris acolo a mai rămas doar foaie
pe contrapagina
părții netăiate, de-asupra însemnării lecturi
lor făcute, un rând:
„ici nu poate fi vorba de
atriotism'“.
Ea
,
2. Unterhaltungen am hăuslichaa Herd, revisță
editată de
Gutzkow.
aie
.
a

113.

.

„Ea privea încolo, el privea încoace.
Alte Stadt, povestiri din Niirnberg, de George Hesckiel, 1858.

|

o

Seara Sfântului loan — joc, de Oehlenschlăger
iradus de H. Smidt.
N
|
La 26 lunie 1859 am trecut doctoratul la Giessen,
la ora 6 seara; jucărie.

Iulie 1859. Citit franţuzeştela al-de Kremnitz, Horace și Phâdre. Au fost entusiasmaţi; eu de asemenea.
Duminecă 10 Iulie am prânzit la al-de Kremnitz.
Marţi 12, luat rămas-bun de la fete. Clara e admi-rabil de bună, Lenchen plângea, eu eram pe jumătate

mort. — Se duc pentru 1 lună la băile de mare Heringsdorf. Iubesc pe Clara, dar platonic, mai mult decât pe
Elena t.
Jurnal
Ianuarie

1866,

18662.

stilul vechiu.

5/17 Ianuarie. Miercuri. Iași.
Găsesc iarăși timp pentru „jurnal“. E vorba acum
1. Cu acestea se sfârşeşte caietul al doilea al însemnărilor.
Pe faţa dinăuntru a scoarței din urmă a copertei caietului
„sânt (tot în nemţește) următoarele rânduri ce vor îi fost scrise pe
o carte primită ca premiu la absolvirea. Theresianului: „T. Maiorescu a primit acest premiu destinat pentru cel dintâi din clasa a
opta a cesaro-crăeştei Academii. Theresiane în. Viena, piu ministrul de instrucţie al Austriei contele Leon Thun, la 31 lulic 1858.
2, De aici înainte ,jurnalul“ continuă întrun nou caiet, notat astfel: „Journal:'3. 1866 bis Aug, AS71. Und dann Tage- und
ebr.
=
.
”
Briefbuch xom E Mai 1883 an bis gaz
1885. T.M.
“Textul e în nemţeşte.
,
POR
,
Ă
Cum se vede, lipsesc însemnările dintre sfârşitul caietului
notat

cu

nr. 2

(având

însemnarea

cea

din

urmă

din

Iulie

1859),

şi acest “caiet notat cu nr. 5 (cu însemnări începând din Ianuarie
1866). Lipsesc adică însemnările privitoare la: restul timpului pe-

trecut în Germania, timpul petrecut la -Paris pentru licenţa în
filosofie la Sorbona şi licenţa în drept, căsătorie, întoarcerea în

țară

(Noem.

!

1861),

sa

magistratura și activitatea

|

la

Bucureşti

„419

să rețin, din vieaja plină care mă împresoară
mai mult fapte şi unele impresii încă.

acum,

De reveillon am fost cu Cliărcheu la colonelul Sche-

litti. Bal. Nota caracteristică la această petrecere a fost
un - materialism grosolan. Lângă sala cu uşile deschise,

o întreagă muzică militară, cu tobe și cu toba cea
mare.

Făcea un scandal să-ţi spargă urechile. De stat de vorbă,
nici
nu era de gândit. Ce mai rămânea dară? Dansatoarele erau învârtite şi apoi aruncate iarăși la locul
lor,
fără nici un cuvânt. După aceea, îndopârea cu mâncare,
damele una câte una, iar domnii după aceea.
Deci şi
acum nici o conversaţie posibilă. Şi asta ci-că a ținut
de:
la ora 8 seara până la 6 dimineaţa! Noi sosisem
la 10%4

și am şters-o

PI
(Dec. 1861—Dec.
fecundă

şi

de

englezeşte la ora
1862),

dramatică

așezarea
a

la

1, satis superque.
Iaşi,

profesoratului

“„Liceul Naţional“, la „Institutul
începerea „prelegerilor populare“

—
său

cu

perioada
la

aşa de

Universitate,

Ia

preparandial Vasile Lupu“, cu
şi întemeierea societăţii „Juni-

mea“ (1863) şi a „Convorbirilor literare“

cu acţiunea calomnioasă în potriva tânărului .care avusese (1867),
curajul de a întreprinde
o critică necruțătoare a culturei române de
atunci.
Ă
,
Însemnările peniru tot acest interval (lulie
— Januarie
1866) au existat, — cum nici nu ne putem închip1859
ui altfel la un
om de disciplina intelectuală a lui Titu Maiore
scu: Jurnalul care
poartă acum nr. 5. avea întâi nr. 7 (număr
care mai târziu a fost
şters şi înlocuit cu 5); iar pe faţa interioară a scoarţ
ei din faţă a
caietului

nr.

4,

e

următoarea

notiță

(după

trăsăt

urile scrisului,
probabil din anii din urmă ai vieţei):' „Pentru timpul
intermediar
între jurnalul 2 (caiet verde) şi acest jurnal 4, vevolume
zile, 2,
5, 4 şi 5. „Epistolarium“, legate în 4% şi la nr..5
4 gros, legat în piele neagră verzie, cu lacăt galben jurnalul [in]
, Ian. 1866 —
Aug. 1871 (şi apoi 10 Mai 1893—19 Fevr. 1885)“. Aceeaş
i indicație
e scrisă încă o dată (cu creionul, mai târziu)
în frunte
pagine a aceluiaşi caiet nr. 4; „În interval, un mare a primei
lacăt, şi Epistolarium“: 'iar în colţul de sus al întâiei [in] 42 cu
pagine din
cuietul nr. 3 e însemnarea: „Daneben Briefhefte und ein
andere Tagebiicher, cin grăsser quarit und cin rothes [in] 8“. oder 2
Acele „Epistolaria“ însă nu ştim să se fi găsit între cele
rămase la moarica sa.

Poate vre-o împrejurare norocoasă pentru Îstoria culturei noastre le va aduce iarăşi la lumină. Până
atunci,
această mare lacună poate fi împlinită, în parte cel
puţin, de capi-

tolele III şi IV (pag. 28—79) -din Soveja, op. cit.,
biografie redat= .
tată după însă-şi notele autentice ale lui Țitu
Maiorescu,
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La 1 Ianuarie am găsii ca adevăr nou,- concepţia
clară a naturei hieroglifelor şi a despărţirei stricte dintre hieroglifa fonetică şi literă. O să compar încă cu

Steinthal, pe care l-am comandat la Berlin. Dacă are şi
el, înaintea mea, aceeaşi părere. sau o alta, dar slabă,
atunci trebue să o public pe a mea în limba germană,
căci este nouă !,
a
o
Ieri, Marţi, seara adunarea literară [a „Junimei“]

fost la Pogor. Erau
novanu.

Sturza

prezenţi

mi-a

şi Mitică Sturza

plăcut „foarte. mult,

a

şi Roz-

serios

şi cu

judecată ?; Roznoveanu,flexibil. Eu am citit programul
societății noastre; totul primit, şi am stabilit şi prelegerile populare. — Dintr'asta va să iasă mult, dacă ceilalţi au râvnă — pentru cauză; dacă nu, în orice caz

mult pentru mine.
.
„
_
Astăzi mi-a venit în minte că adevărata carte de
logică ar fi: Logică şi gramatică. Trebue început de la
Egipteni și arătat cum la ei scriere şi limbă şe ţin împreună şi apoi din limbă (gramatică), ca una ce e Logică

incarnată,

scoasă

Logica.

şi geometrie a fost luată

Precum

metafizica

din

ariimetică

apriorică (estetica

_transcendentală), tot aşa trebue scoasă Logica din limbă.
Numai astfel dăm fiecăreia dreptul ci, în special celei
din urmă în desvoltarea ci actuală? . .
:

1, V. această

concepție

originală -a. luiT. Maiorescu

despre

hieroglife în nota la lucrarea sa „Despre scrierea limbei române,

Critice,
Bucureşti,

2. De-asupra
târziu:

„curând

Socec

1928,

acestei

după

aceea,

vol.

II,

p.

132—158,

aprecieri

despre

de altă

părere)“;

-

Sturdza, a scris. mai
iar în josul paginei,

nota următoare (în româneşie): „Dimitrie Sturdza a venit la întrunirea literară numai ca să ascundă mai mult participarea sa
(eu Pogor, Carp şi Rosnovanu) la conspirația contra luide Cuza,
la 18
isbucnită la 11 Fevr.“. — Cf. mai departe însemnările

Pa

Aprilie 1870 (pag. 152).

ERIE

1. Pe de marginea acestui pasaj, a adaos, trei ani mai țârziu,

St. Mill a sa Logică
nota (tot în nemțeşte): „Aşa a început John
Iunie 1869, la. lectura ei'.

inductivă şi deductivă,

Apoi,

probabil

precum

mult.mai

văd

în

târziu, cu creionul,

observarea:

„Dar

gramatica şcolară greacă a apărut abia după Logica aristotelică'”.
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|

De cititit pentru asta: Max Miller, Steinthal, Heyse,
Grimm 2,
Joi 6/18 Ianuarie.
_—"

- Miezul-nopţei.

Astăzi

făcut vizite. După

prânz

, citit în
î întregime Lui et elle de Paul de Musset. George
“Sand e, vezi bine, un crud și fără scrupule talent genial.

Ei! și? — A'arăta oameni mari în halat e meschin.
Icri ca şi astă-seară am înghiţit pe nerăsuflate Prelegerile despre știința limbei ale lui Max Miiller. Excelentă carte. Cea dintâi prelegere, cam searbădă, nu te-ar

face să hănuești de loc această eflorescenţă. de cunoştinţe ştiinţitice şi această căldură. A. doua prelegere — exceleniă. Am ajuns acum la a şaptea. După aceea o voiu
studia complet cum trebue și voiu face excerpte.
Vineri 7 Ianuarie.

- Vineri 11/23 Fevruarie. leri am pledat la curtea cu
juraţi. Procurorul, făcând aluzie la achitarea de acum
trei zile a d-nei Balș (care bătuse [cu cravaşa] pe magis-

traţi la Piatra în tribunal) a făcut pe jumătate mustrări |.
juraţilor, într'un mod

impertinent,

M'am. indignat şi, în loc să încep afacerea' mea,
am început cu un protest fulminant în contra. vorbelor

sale. Izbucnire de aplause în public şi la juraţi. Acuzata
mea, presupusă pruncucigașă,

în, unanimitate. Pe buni

Catrina Vizitiu, achitată

dreptate. Al doilea proces al

meu câştigat ca advocat. Cel dintâi,de asemenea, un
popă, care mi-a plătit pentru pledoarie 12 galbeni, 6
înainte, la 19 Ianuarie 1866, la Curtea de apel.
Vineri 11/23 Febr. 1966,
Negruzzi cu vestea că Prinţul
- ast dimineaţă la ora 5 şi că
formată: din general Golescu,
1. Jacob
. Jacob

122

Acum (ora .12) sosi Jacques
Cuza a fost silit să abdice
o locotenenţă domnească e
Haralamb şi Lascăr Catar-

Heyse, Deutsche Grammatik.
Grimm, Deutsche Grammatik.

. ..

giu. Noul minister: Prezident şi externe: John Ghica:

interne: Mitică Ghica; culte şi instrucţie: C. A, Rosetii;
Dimitrie Sturza, lucrări publice 1; justiție: Jean Cantacuzino; războiu: Lecca; finanţe: Mavrogheni.— Bucurie generală indescriptibilă2... ... Oare anume necesară
[detronarea] ?
Sâmbătă 12 Fevr.
|
Sa
Pogor prefectul judeţului, în locul lui Dimitrie Rosetti; Cozadini „comisar extraordinar“ peste districtele.

Iaşi, Vasluiu, Botoşani, Piatra, Dorohoiu, Roman,

Bârlad

şi încă două. Seara iluminaţie parțială.
>
Duminecă 15 Fevr. Nimic nou. Prinţul e ţinut în
“Bucureşti arestat, tot astfel şi generalul Savel Manu, gen.
[loan] Em. Florescu, Marghiloman și fostul prefect de
poliție în Bucureşti, A. Beldiman. Numai pungaşi! —
De altfel, s'a şi pus în mişcare în toate părţile egoismul
lipsit de judecată. Prinţul Grigorie Sturza pe drum, oamenii de aici vor separatism, iar ciocoii 5 Domn pământean. — Am proclamat — camera şi senatul, creaturile

lui Cuza, votând şi ele asta — pe contele de Flandra

(fratele actualului rege al Belgiei Leopold II), duce de
Saxa, născut la 1857.
|
Lucrurile s'au petrecut astfel: Vineri la ora 414 di- mineața au eşit din cazarmă trei regimente; două au
1, În
rectificat

text,

scrisese:

însă curând

(cu

„Cultus
altă

und

Unterr.:

cerneală):

(„N.B.

Mit.

Sturza“.

A

falsch.C.

A. Ro-

de aprobare

a ac-

setti)“. Apoi la o altă revedere a textului, mult mai târziu, a adaos
(în româneşte): „Dimitrie Sturdza, Lucrări publice“,
2. Urmau

mai

multe

cuvinte

— probabil,

tului de la 11 Fevruarie, judecând după epitetul ce-l dă,în însemnarea din ziua următoare, partizanilor Domnitorului detronat:

„Lauter Schufte“. După mulți ani însă, la recitirea „jurnalului“, —
având despre acel act, privit acum

în senina perspectivă

istorică,

cu totul altă opicu lunga experiență politică a omului matur,.
niune decât atunci (la 26 de ani) în turburea atmosferă politică a

timpului, — a şters aprecierea primitivă, şi a adaos în locul ei: „Ob
gerade notwendig?“ — Cf. ale sale Discursuri parlamentare, vol.

Î,

p.

3—9,

,

:

,

,

3. În româneşte în text: die Ciokoi.
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ocupat piaţa teatrului naţional din București, regimentul
de vânători a împresurat Palatul; trei alţi ofiţeri: Vasiliu-Pilat, Lipăianu şi Costiescu 1 s'au urcat sus la Principe, pe care l-au găsit în pat cu Obrenovicioaiași l-au
silit să subscrie abdicarea, după care l-au arestat.

|

După aceasta, armata, pretutindeni, şi în Iași, a depus jurământ noului Principe Filip |, Țe-deum Sâmbătă
|
.
în laşi ş.a.m.d.

La toate acestea cu sânt liniştit ?..... Dar o să urmeze .
complicaţii, foarte mari interne şi şi externe.

Octomvrie 1866.

' în acest răstimp a fost la 3/15 Aprilie mica revoltă

politică
_ în Iaşi. Despre aceasta şi despre activitatea mea
cele opt în acest timp, [vezi] Vocea Naţională? în toate
a
numere.
“Am

avut apoi o afacere

despre aceasta,

de duel;

o
caietul meu de scrisori, din Maiu.
scrierea
re
„Desp
mea
a
carte
nat
în lunie am termi
ea 1)
limbei române“, a cărei idee fundamentală (part
Noem
15/16
de
ea
noapt
o concepusem şi O scrisesem în

yrie 1865. Important pentru mine ca cea dintâia mea

rului. Ullucrare originală şi concepută cu iuţeala fulge
am scris-o în nopți
tima parte, critica etimologismului,
de un început de
vă
bolna
în care mica mea Livia zăcea

de
holeră, când am văzut cu cea mai adâncă strângere
inimă

şi
resisnarea micei creaturi.. Și Clirchen a mea

eu eram aşa de prăpădiţi. În sfârşit la 22 Iunie, stil nou,

pornirăm

spre

Războiu

Berlin.

pruso-austriac!

Her-

amb".
„4, Serisese întâi: „Maior Lecca, Călinescu şi Haral
Ra

a
2, Iarăşi câteva cuvinte şierse..
Soveja, op. cit.
3, Gazetă scoasă de dânsul în acele zile. V.
[|
p.61 ş.u.şi 81.
a, Cf. Soveja, op. cit. p. 62.
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|

_

eee

Titu

Maiorescu

în

1867,

Fotogralie

x

Duschek.

_

mann ! în lupta de la Koniggriătz. Wilhelm! ca medic

secundar spre Niirnberg. Noi în acest răstimp acasă,
părinţii împrăştiaţi. După armistițiu Clărchen plecă în
stârşit cu Elena la Pyrmont. Am fost:şi eu acolo câteva
săptămâni, apoi excursie în Thiiringerwald cu papă. Faimosul Schwarzburg! de asemenea şi Wartburgul. —

Eu a trebuit apoi să mă întorc acasă şi Clirchen cu Livia

la două săptămâni după mine. Nou drum-de-fier de la
Lemberg la Cernăuţi.
Citit: Flourens,. Phrânologie

cerveau;

Psychologie

et 6tude

comparâe; Vie

vraie

sur

le

et intelligence. —

Cu toată desgustătoarea repetiţie şi mărginitul spirit filosofic al lui Flourens, [am] învăţat mult din experimentele sale, unde e cu totul acasă la el.
o

Nouvelles genevoises (Tâpffer2) — încântător.
“Nachsommer (Stifter), trei volume miari! Plictiseală

clasică, totuși citibil.
.
Bulwer, Eugen Aram; mi-a displăcut foarte.
Miigge, Erbin — aşa şi-aşa; Majoratsherr — prost.
Ludwig, Zwischen Himmel und Erde. Interesant.
Spielhagen, mici romane. Totdeauna viciu, îl citesc
cu multă plăcere și urmăresc bucuros influența asupra
lui și a preferiţilor mei, Poe, Schopenhauer.

haus

În acest răstimp am scris și pentru revista lui Brock-

Unsere Zeit (numărul

„Principatele dunărene

din Iulie 1866) articolul:

Moldova

şi Valahia

subt Prin-

cipele Alexandru-loan 1“, şi am primit pentru el 21 de
o
taleri.
La înapoierea la laşi la 4/16 Septemvrie trimes articolul Moldova pentru a doua ediţie a Enciclopediei lui
[Brockhaus].
1. Cumnaţii

săi;

cel

din

urmă,

medicul

gelui Carol I şi soţul scriitoarei Mite Kremnitz.
2. Cf. pag. 127, nota.

71905. — 11

de mai

târziu

al re-
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|

Ciu

Erekmann- Chatrian

(Contes

des

bords

du

Rhin).
|

Luni 9/21 Oclomorie 1566.
întâia nea! Îmi surâde vie activitate de iiarnă,
O dulce intimitate acasă.
Citesc: Michelet, la: Reforme.

- Studiat: Semper, Stil in den techn|ischen] und tectonlischen) Kiinsten.
Pe lângă asiea: Gervinus, [Literaturgeschichte des]

19[-ten] Jahrhunderi[s], L-ul volum.
Seri de muzică, Cozadini, Şcoala militară, lnstitu-

tul academic!, Forescu, Cuza și Statte?, club politic.
Mi-am propus să lucrez şi să termin în iarna asta:
Cercetări asupra inteligenţei (Partea I a Psihologiei
îşi
Plinius, Epist[olae] selectae. Nu mai mult. Pedagogie —
în anul viitor +.

1870. -

„Jurnal“ politie.
18 Aprilie.

-

„Pe la: sfârşitul lui Martie m'a chemat seara Carp.
la Pogor. Proaspăt numitul prefect .la Iaşi colonel Gr.
Sturdza (scurtul şi grosul neobizantin) primise însărcinare de la K. A. Golescu5 să invite pe Carp să intre în
minister. Golescu (după votul Senatului, că
niştri. nu are încredere, în Cozadini şi Zizin

între miCantacu-

-

:

“4. Urmau'

intervalul
|

încă

cinci

foi scrise, care au fost tăiate, —

Pentru

de aici .până la 1$ Aprilie 1870, nu sânt însemnări.

5, Primul-ministru de
Golescu.
|

26

“

>

atunci

at Fevr.

—

20

Apr.

a

3. Titlul lucrării — în româneşte.

1870), A..G.
ata,

179 nota 7.
.
"3, Lectura cuvântului e nesigură.

a cae

pag.

ae

i, Insiitut particular întemeiat de. dânsul la 1866, în asociație cu profesorii” Melic, Culianu, Poni ş. a. şi prin fuziune cu alt “
institut, „Liceul nou“, transformat apoi în Insfitufele-unite. Cf.

„ zene !, prezentase

demisia

ministerului,

fusese însă lo-

iuşi însărcinat cu remanierea. Carp a răspuns că, înainte

de a

intra

în orice iratative,

solvarea Camerelor, 2) intrarea
Pogor,

pune

ori cu mine, 5) convorbire

irei condiţii:

1) di-

[lui în minister]

ori cu

prealabilă

cu Princi-

pele. — Afacerea a căzut. — Apoi fu însărcinat John
Ghica să formeze un minister; n'a cşit nimic. .
|
Acum,

18 Aprilie, e Manolache

Epureanu

en. train

de a forma ceva. T. Rosetti mi l-a caracterizat ca fiind

un bizantin care vrea să joace totdeauna „au plus fin“;

altminteri, onest. în privinţa şcoalelor primare, cl e de

părere că trebuese lăsate cu totul în scama comunei. In

țara noastră, asia ar însemna de-a-dreptul'să le distrugi.

Această stupidă procedere instinctivă a: conservatorilor
de a aduce prejudiţii şcoalei primare! Ei nu văd că poporul va cădea atunci, cu absolută siguranţă, prada celor mai răi demagogi!
|
a
„După aceea Carp afost chemat la Bucureşti de
Blaremberg şi Aristide Pascal, redactori împreună
cu el

ai „Țărei“, şi sa dus acolope la începutul lui Aprilie

Şi e şi acum acolo.

-

1. |. A. Cantacuzâne, traducătorul în franţuzeşte al operelor
lui Schopenhauer.
i
.
Potrivit firii sale vecinic active şi cu preocuparea constantă

de a însufleţi spre lucrare de cultură, literară sau. ştiinţifică, pe
orice om, iânăr sau bătrân, cu care venea în contact: şi care i se
părea că e capabil de o asemenea activitate, Titu Maiorescu, vă-

zând aplecarea spre o concepţie pesimistă a vicței la acest prieten al său — „Zizin“, cu numele său familiar — şi ştiindu-l că

“cunoaşte
franceză

sionatul

şi vorbeşte desăvârșit atâi limba germană cât şi pe cea
(ca unul ce trăise copilăria în Elveţia, la Geneva, în pen-

lui Tâpffer,

care-l şi pomeneşte

în

franţuzeşte

talentatul

în Voyages

opere'e

scriitor al „Nuvelelor

en zig-zag)

filosofului

l-a îndemnat

pesimismului,

cuzâne a şi făcut. (Traducerile au fost revăzute
pug. 550, 535 şi 540). Și astfel, prin Maiorescu,

ceea

gencveze“,—

să traducă

ce

Canta-

cu Maiorescu; cf.
cea dintâi tradu-

cere în limba franceză a lui Schopenhauer e datorită unui Român.
-Aphorismes sur la sagesse dans la vie şi De la quadruple racine
du principe de la raison suffisante au fost tipărite (în 1880 şi
1$82) la Germer-Baillere, Crifique de la philosophie kantienne la
Didier Perrin (1889), iar opera capitală, Le monde comme volonte
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Mai înainte, scrisese Costică Soutzo, din însărcina-

rea Principelui, lui Pogor, să spună lui Carp că-Prineipele îl preţueşte foarte mult ș. a. m. d:, dar că, sprea
“fi numit ministru sau agent |diplomatic| la Paris, să-şi
dea mai întâi demisia din redacţia „Țărei“1, pentru ca
numele său să nu mai figureze pe -ea. (Precum mi-a
comunicat mie mai

târziu Souizo; Principele, la început,

ar fi vrut chiar ca prealabil Carp să desavueze de-a
. dreptul „Țara“ şi să se retragă din redacţia ei. Cum
poate să ceară
2 Principele aşa ceva?!). Carp a răspuns
că în asemenea lucruri nu se face toemeală 5. Să lase

la chibzuinţa lui ce va face el, după ce-l va numi; a se

retrage însă înainte

de numire,

e neonest

şi necolegial.

Aud de la C. Soutzo că Mavrogheni, la ultimele propuneri de miniștri, când era mereu vorba de linerimea
care ar trebui să fie chemată pentru asta, ar fi designat
- Principelui candidaţii de miniştri ai acestei tinerimi:
Carp externele, Pogor justiţia, eu cultele şi instrucția.

La mine, Principele ar fi zis: Dar d-ta nu știi oare cei
se întâmplă tocmai acum?

E destituit, din cauza absen-

tării de trei luni de la catedră! (Despre asta, vezi adresele mele 4). Mavrogheni, care nu ştiea nimic despre asta,
a rămas așa, fără să poată răspunde-ceva.
ci comme represeniation la Bucureşti, la Socec (vol. | in 1855, vol.
II în 1886—aceasta având pe copertă, ca indicație de editură,pe
lângă „Bucarest, Sotschek & C-ie şi: „Roma — lLorino — Firenze
Ermanno

Loescher“).

cit., vol. II, p. 492 ş.u.

.

-

Jurnal

1,

Cf.

încă

”

curioasii

E uneuri foarte

„Zizin“,

Germaniei

ostil

care era

despre

T.. Maiorescu,
: op.

o

şi Domnitorului...

linia de desfăşurare a concepțiilor

politice ale unor oameni de mare temperament. P. P Carp, care,

în anii maturității şi până la sfârşitul vieţii a fost susținătorul in-

transigent al unci politici alături de Germania, la începutul caride externe:

erei sale politice a zis, ca ministru
ginţile

latine,

acolo

2. Cuvântul
tremurat,

probabil

cuvinte şterse,
s.

Carp

va

fi şi inima

scris

verlangen
în

ultimii

antworiete

das

ani

„Acolo

Românieil“,

mult
ai

man

mai

târziu

unde sânt

(după

locul

vieţei),

în

keinen

„marehâ“

mai

a

scrisul

multor

,

absehliesst

bei solchen Dingen-.
3, E vorba de extraordinara senienţă din 24 Martie 1870 a co-
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„ Mauvaise blague tout ga. În orice altă ţară,o astfel
de destituire mi-ar

aduce

prejudiţiu;

la noi, ea nu în-

seamnă nimic (nu-i vorbă, într'o altă ţară nici nu mi s'ar fi întâmplat). De altfel, pentru liniștirea conștiinței
„mele, întrebasem pe Pogor, Carp şi Rosetti, la acea convorbire despre ministeriat, dacă această n'ar fi o pie-.
dică personală. Au fost de părere toţi că în ţara noastră
asta nu înseamnă nimic, iar Pogor şi Rosetti sânt, alt-.
minteri, foarte stricți în privința demnităţii personale,
în deosebi Pogor aproape exagerat pentru forme.
La plecarea lui la Bucureşti, Carp a stat de vorbă
cu Pogor şi cu minc. Carp socoteşte că micul nostru partid trebue să vină îndată complet la guvern. (El externe,
Pogor justiție, Strat finanțe, cumva Dabija războiu, eu
culte, Blaremberg interne(?); mai bine noi singuri, dar
poate şi subt prezidenţia. lui John Ghica. La însuşi acest
partid ar mai fi aparținând încă dincolo [în Muntenia]:
Berindei,

Nic.

Racoviţă,

Pascal,

Lahovari, C.

Grădiş-

teanu, Blaremberg îmi vorbise-încă și de colonelul YIaralamb, ș. a. m. d.). Apoi alegeri absolut libere, în interval elaborare deplin solidară a tuturor reformelor în .resortul nostru, războiu la: al-de los mofiuros, reducere
financiară absolută a tot ce e superfluu. Camera ce va
veni acum va striga, probabil — după obiceiul pământului — în potriva acestor măsuri și ne va răsturna. Ime-

diat toți să ne dăm demisia şi să obligăm pe Principe a
misiei de judecată, prezidată de rectorul de atunci al. universităţii
din Bucureşti, G.. Costaforu, prin care Titu Maiorescu, atunci profesor

şi fost rector al universităţii

din

Iaşi, era desfifuit

din

învă-

țământ, ca unul care „a surprins buna credință“ a autorităţilor şi
„a compromis demnitatea caracterului profesoral“, fiindcă, în timpul concediului ce-și luase de Ja universitate spre a se duce la
Berlin să consulte un specialist pentru slăbirea auzului la urechea
stângă: (de
în procese

la
al

care chiar de
căror termen

atunci
fusese

a şi
fixat

pierdut auzul), pledase
înainte. de aceasta. —

Vezi 7. Maiorescu, Discursuri parlamentare,
“TI, p. 440—458, şi Soveja, op. cit., p. 70—74.

vol. I, p. 370 şi vol.
E
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accepta imediat ministerul pe care-l propune majoritatea Camerei; în același timp să declarăm Camerei să
binevoiască acum să-şi ia răspunderea peniru starea ță-

rei. Acest minister, evident, nu va puica merge înainte
cu vechia tărăgănare, din cauza ruinei financiare; țara

însă a apucat a primi prin noi idea reformei și apoi, ajunsă la ultima extremitaie, se va adresa iarăși la noi,
și atunci ne va sprijini.
a
|
Pogor a fost în contra, a declarat chiar că nu vrea
de loc să primească. Părerea lui e că nu sântem destul
de tari să dăm lupta cu roşii1, cu belferii 2 şi cu Cogălniceniştii, care s'ar coaliza toţi împotriva noastră. Căci

Principele, vezi

bine, se

adresează

nouă

ca la o forţă,

“iar” noi sântem importanţi numai prin năzuința noastră

desinteresată pentru binele țărei, dar fără „partizani în

popor și neînţeleși. Asta

însă nu merge într'un stat con-

stituțional şi ne-am face numai de râs, şi prin
tarea noastră colectivă am pune în joc ultimul
atout, fără a ne putea menținea în minister. (Mi
rut că lui Pogor personal îi repugnă să apară ca
remorca

lui Carp).

Mult

mai

bine e, crede

prezennostru
s'a pătras la

Pogor, să

intrăm unul după altul, în minister, unde prezident ar fi
o personalitate cunoscută mai de mult, care apoi, tocmai

prin numele său; ar lua singură asupră-și răspunderea.

>

Fireşte, aceasta ar trebui sii fie o persoană cum sc cade,

d. e. Tepureanu, John Ghica şi, fireşte, să fie liber ori-

„care dintre noi a rămânea în minister numai atâta timp
cât merg lucrurile cinstit. îndată ce ar observa ceva cât
de puţin din potrivă, să se retragă. Nepierzând prin a-

ceasta nimic din demnitaiea sa, nu se demonetizează,
1. Liberalii de sub conducerea

lui 1. C. Brătianu şi C. A.

Rosetti.
|
i
e „F'racjiunea liberă şi independentă“
lui, Nicolae Ionescu şi aialtor profesori (în
aşi.
”
“
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|
de sub conducerea
ironie, „belferi“) din
Sa

câştigă însă îndemânarea practică „dans le maniement
des affaires“, fără de care lucrurile nu pot merge, de
oare ce în țara noastră, din nenorocire, asta n'o poți obținea pe alte căi. Când unul dintre noi va băga de seamă
că e acum stăpân pe teren, atunci poate să răstoarne pe

bizantini. şi să ne cheme apoi pe noi înăuntru cu« toată
Să

importanţa.

(Discutând mai târziu cu mine, Rosetti fu de părere
că acest fel de a vedea lucrurile al lui Pogor e cel just.
Dinj contra Burghele, care de alifel e un om cu totul
nepractic, dar care are un foarte fin simț în cele estetice şi în toate chestiunile de natură personală, socotește
mai justă propunerea lui Carp, fiindcă așa zişii oameni
practici sânt la noi nişte flecari care nu-s buni la nimic).
Joi-16 Aprilie, de la ora 4 până la ZA m'a reținut,
din păcate, de la masă, p6 mine şi pe dânsul, Costică
Soutzo, şi am discutat ştirile de la Bucureşti şi politică. '
Cu ocazia asta mi-a mărturisit că, în fond, părerea lui
„este ca, îndată ce am ajunge mai tari (el speră să ajungă
iarăşi la guvern, cu noi; de altminteri, a mai fost odată,
subt Cuza, ministru de finanţe), el ar modifica întru
câtva constituţia, ar mări prerogativele senatului şi în
"deosebi ar trimite presa în faţa tribunalelor corecţio!
nale obicinuite, iar nu la juraţi!.
E bine să ţinem minte cum se dă pe faţă 'stupiditatea unui

arhi-conservator

ca acesta. E într'adevăr un

lucru stupid. Eu pricep să dai peste cap, în felul lui
Teodor Rosetti, întreaga constituţie: şi. să încerci a: gu„verna o țară aşa de necultivată, cum e a noastră, după
„metoda absolutistă, strâns, cu echitate şi cinstit; atunci,
-fireşte, nici o curte cu juraţi, pentru presă. Dar să menții

însă să vrei să o faci reacționară, să speli :
constituţia,
pielea fără a o uda, — asta c stupiditate neonestă. -
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De altminteri, trebue

să concepi constituţia și ca o

şcoală de exerciţiu pentru popor. Întrebare: Este ea
acum nepotrivită şi rea pentru noi? Răspuns: Da. Dar
[altă] întrebare: Dar,cu toate astea, sileşte ca, cu timpul,
poporul să reflecteze asupra sa însuși, de oare ce, încolo,

gândește aşa de puţin, — şi îngădue ea apoi, mai mult
decât o altă constituţie, poporului devenit mai matur să
se înalțe prin propriile sale puteri? — Eu cred că tot da.
_Şi, întru atâta, e bună.:
Şi plebiscitul francez a apărut timp de 18 ani ca un
mijloc

despotic, Acum însă

s'a adeverit

deodată

ca un

„mijloc de progres. Il y a une force 6ducatrice dans la
masse.
„“ Rosetti era de părere, ieri, că pentru un stat consti” tuţional, unde, propriu vorbind, e necesar să ai majori"tatea pentru tine, eu aş fi fiind prea tăios; că aş fi foarte

“la locul meu întrun stat absolutist, fiindcă aș fi având
energia fără scrupule de a realiza reforma învățământului. Dacă, totuşi, sânt necesar şi acum, 'aceasia e, de
oare ce cu anume aşi fi'fiind singurul care aici în țară
are o idee de politica învăţământului.
De

altminteri,

am

convenit

amândoi,

deşi el îmi

deie ca sigură alegerea mea de deputat în judeţul său,
că eu n'ar trebui să intru în Cameră, ci, ca ministru, să

particip la reformarea învăţământului.

“Despre. Mitică

Sturdza i (Manolache Iepureanu îl

vrea acum în minister; de altfel, l-ar fi vrând şi pe Po-

gor) are părerea 'că e un

bizantin

năzuros,

într'adevăr

cinstit, dar faux et faussement fin: Şi eu 'cred tot aşa şi,
pe lângă asta, îl mai cred şi cu totul incapabil. Vezi necuviincioasa

sa

broşură,

a. m.d,
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|

-

în

afacerca

familiei

Bals, ș.

Să aruncăm puţin o privire la persoane din jurul
nosiru.

|

1) Nicu Gane, [ca] prefect de Iaşi (de altminteri,
prinzând greu lucrurile).
i
2) Leon Negruzzi, prefect de poliţie la Iași, sau mai
bine prefect altundeva, de oare ce e un fanfaron într'adevăr cam mărginit, dar cinstit şi cu simţul omeniei.
3) Jacques Negruzzi, deputat.
-

4) N. Mandrea, la Curtea de apel, numai nu prezident.
o

5) 1. Chrystodulo,. cu 'judecată
justă, judecător
sau prefeci !.
6) Burghele, judecător sau în consiliul superior al
învățământului.
7) Dimitrie Rosetti, prezident la Casaţie, sau -picfect, sau ministru.

|

8) Tot astfel Teodor Rosetti. Mai bine decât toţi.
Dar Carp are o rea părere despre el. Poate prefect de
Iași.
|
9) Ciupercescu, mărginit, dar cinstit şi amabil. Poate
director în ministerul justiţiei, sau advocat al Statului2.
1. La
altă

o revedere a îiextului, curând

cerneală)

nota

marginală:

„rău“;

după

apoi,

şterge cu o linie tot ce scrisese despre acesta.
Şiergerea

acestui

nume, ca

şi a -altora

la

aceca, adaogă
o

nouă

,

ce urmează

(cu

revedere,

,

—

din a-

ceastă enumerate a prietenilor sau a persoanelor la care se. puteau
ândi atunci (1870) „Junimiştii“ în cazul unei eventuale “chemări
În guvern —, cred că poate fi interpretată, cu drept cuvânt, astfel:
După mai mulți ani, când şi-a recitit „jurnalul“, aceştia ori nu
mai erau în vicaţă (cum era d. €., cazul cu Meşotă, trecut la nr.
51); ori autorul știea că nu-i mai poate socoti ca prieteni politici; ori, în urma unor informaţii mai de aproape, nu mai aveu
părere

bună

despre

ci; de

aceca,

i-a

şters mai

târziu.

Ş

Unii dintre ci fiind însă pomeniţi. în paginele următoare,
am crezut că nu mă abat de la gândul autorului reproducând în
această listă pe toţi cei menţionaţi acolo de dânsul
'la această
dată, deci şi pe cei şterși mai târziu.
,
j
2. La

marginală;

revederea

textului,

a scris

„Probabil, necinstit“.

însă, în dreptul

lui, ca notă

a

10) Lepădatu, excelent jurist, procuror general !.
11) Melik, director 'de şcoală reală.
12) 1. Panait[eanu], profesor de desen acolo?,
15) 1. Popescu din Hermann, la şcoala normală.
14) Miluţă Cerchez.
Aa
15) 1. Caragiani, bun profesor 3.
-16) G. Racoviţă, mult îîn afaceri cu Evrei, dar altfel băiat bun.
Pe cine să poţi numi în consiliul permanent al instrucţiunii? Nicu Burghele, _Meşotă.
10 Pop Florentin, rău 5 profesor şi om fals.
18) Un
bun: institutor,
un popă cam
slăbuţ,
„roşu“ 6, pe la Praja în Păcurari.
o
19) Darzeu, la. prefectură, ca consilier școlar.
20) Chrysoscoleo, în Vasluiu, bun profesor, om
fals 7,
-

21)
22)
25)
24)
25)
26)
27)

Paicu? LĂ
Culianu.
Poni, bun profesor de chimic, dar iesuit.
Xenopolu [A. D.] 8.
Bodnărescu.
G. Roiu, sau și jurist??
Lambrior (în Botoşani).

Şters.

„excelenti
vântul

La

revederea

şi scrie pe

de

textului,

margine:

„hatârgiu“ în româneşte
2, Sters mai târziu.
* Mai stârziu a pus semn
rândul:

şi

de

întâi

anulează

text;

şterge

„hatârgiu

în

întrebare

3, „Mult“ scris mai târziu, în locul
5, Epitetul

„rău“

scris mai

târziu

calificativul

(necinstit?)” —
apoi

la sfârşit;

cu-

totul.

şters tot

altor cuvinte şterse,
(cu

altă

cerneală) în locul”

lui bun” din textul primitiv; apoi şters tot rândul.
* „Roşu“, porecla dată atunci liberalilor, Cf. articolele po
litice ale lui Eminescu.
+
?. Şters.
:
*. Şters; adaosă nota: „idiotizat“,
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28) Goilav, dr. în drept, profesor de universitate 1.
9) Negruzzi

cel mic?.

VI

0) Prodan, bun jurist, în București. Focşani.
51) Meşotă, de adus încoace.
32) Teclu, Nicolae, excelent chimist şi gimnastic*,

55) Nica, din Braşov, egoist, dar foarte cult. Drep-

tul administrativ şi constituţional5. *

34) Behnitz, din Sibiiu, cu oarecare avere, eminent
în dreptul roman, prieten cu Arndt, Milchgesichn. Nu

vrea advocatura practică €. ”
(Cei doi din urmă recomandaţi de Eminescu. Eminescu încântat de Behniiz, mulţumit de Micle; deci nu
sigur în judecată).

55) Cruceanu, ca pedagog?.
Milicescu, cap bun 8, fost judecător, în. Botoşani, înlocuit de roşii la sfârșitul anului 1880.
Chernbach,
Burlă.

conştiincios ?, ..
|

-

Slavici. Vârgolici. . .
1, Şters; în parenteză: „alienat“.
3.

2. Şters;
Sters;

nota:
nota:

„de ncîntrebuințat”.
„mori“.
-

Acesta, ca şi toţi cei enumerați după dânsul, până la Străvoiu Pi
neală, sânt

(exceptând dintre ei pe. Caragiale), scriși cu altă certrecuţi în această listă mai: târziu, dar probabil nu

mult 'după

1870;

țară, de la Viena

poate

prin

(ef. nota

1872, după

din

parenteză

venirea

lui: Eminescu, în

de la nr.,34).

LĂ Totul de la acest număr — în româneşte. — La venirea sa
la minister, peste patru ani, a luat pe Nica director (atunci= secretar

general).

Teodor Nica

rector ja Banca “Naţională.
În româneşte. Şters

toare; e

mai târziu,

împreună

cu

înn nerţeşte.

mulți

parenteza

2

ani, di-

i

urmă-

-

-

Cuvintele următoare "(cu altă. cerneală) scrise,

vede, după 1880.
De bună
Corea

apoi,

ca și tot ce urmează,

- 7. Şters,
-*,

a fost apoi

seamă,

prietenul
.

său de la
a

precum

se

Viena, Kernbach-,
;
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Eminescu.

loan Luca Caragiale

Ghimbăşanu,

!.

din Bârlad, bun filolog, şi: grecește,

predă însă ştiinţe naturale. Ţine la mine.

Străvoiu, în Braşov.
|
IE
A. Radu, director de institut în Galaţi, flecar,
dar ţine la mine.
C.

—

Barbescu,

a

fost

bun

revizor

școlar,

acum

la A.

. Radu, în Galaţi.
I. Creangă.
”
I. Bănescu, revizor şcolar în Constanţa
Anton Naum.
Gabunea, Slatina

Gr. M. Buiucliu.

|

Cumpănăşescu, Slatina

Ştefan Mihăilescu.

„5

Dimitrie Aug. Laurian

Roman

* Petre Missir, laşi

Anghel Dimitrescu:

Vasile Bossy, laşi

N

Reforma învățământului şi sânduri despre administrație.
|

1) Să propun directorilor de școală mai buni modi' ficarea legei învățământului,
poate să convoc conferenje

în laşi, București, Craiova, Bacău, Bârlad. - .
|
2) Trei şeoăle normale de învățători bune, care să
trimeată

pe

absolvenţii

lor de-a-dreptul

la școale co-

-munale vacante.
i
E
3) Să nu deschid nicio şcoală primară până ce nu
am

pe învățătorul care-i

trebue.

-

:

a

4) La fiecare prefectură să fie adaos un consilier
şcolar, care să refere despre posturile vacante, să distribue mandatele [învăţătorilor] în districtul său-ş. a. m.
d. Descentralizare! Cât se poate mai puţin din Bucureșii.
1. Acesta adaos mai

cu cele de la adaosul

„7.

târziu' (după scris şi cerneală

de la Milicescu, —

Acesta şi toţi cei următori

oşi, probabil, după

1880

(precum

„Schulrevisor in Constanţa“).
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probabil,

după

— la fel
1880).

până la sfârşitul listei.— ada-

reese

din

menţiunea

lui Binescu:

Acest consilier şcolar al prefecturii să nu poată fi înlocuit decât numai prin procedură. disciplinară. În Vasluiu Chrysoscoleu, în lași Darzeu ş. a. m. d. Diurne
echitabile!
|
”
5) Actualii învăţători, afară de cei cu patru clase
de şcoală normală și cu pedagogia de la 'Trisfetitele,
după un an să fie supuşi la un examen general sever,
şi cei care nu reușesc să fie îndepărtați.

6) Şcoale reale, trei!
7) în genere, dacă e posibil, să nu se micşoreze bu-“getul învăţământului în suma sa totală, dar să fie distribuit altfel. Sau, dacă

e necesară

micşorare,

suma

să

nu fie micşorată decât numai dacă şi celelalte ministere, şi în rândul întâi războiul, procedează tot atât de
radical.
|
8) Director de minister? din Craiova. De întrebat”
Stolojan, Căpăţineanu şi Fontanini şi Bombacilă în privinţa persoanelor potrivite pentru asia.

9) Pentru şcoala reală din laşi,

|

Melik director şi matematica, Poni chimia, Paicu

româna, Roiu istoria. (Melik 3 poate mai bine chemat în
minister ca
10) Să
vatorul. Pe
ca profesori

şef de secţiune). Panaiteanu, desen!
desfiinţez școala de arte, tot așa. şi conserprofesorii respectivi de acolo să-i transfer
de muzică la liceu şi la şcoala normală.

1, Adică școale în felul celor/numite

în Germania

„Realgym-

„liceul

real! j e la

nasium“ și „Hăhere Realschule“, în care temeiul învățământului
să fie studiul ştiinţelor pozitive (matematice, științele iizico-chimice şi naturale) şi al limbilor moderne, precum a şi prevăzut
peste.
apoi în proiectul de lege a învăţământuui ce a prezentat
4 ani, ca ministru,

şi cum

a şi înființat

una —

Brăila, singurul de acest fel în ţară până la reforma învăţămân:
Ă
e
tului din 1898.
general
„secretarul
atunci
avea
care-l
pe
titlul
„2, Acesta era
al ministerului.
,
a
-' Scris 'mult mai târziu, în locul altuia șters.

:

o... mr

11).Să desfiinţez internatele statului, dar să le păstrez la şcoalele normale; mici burse.
12) Să desfiinţez
un liceu din laşi.
13) Să desfiinţez [seminarul de la] Socola şi, în
locul lui, să So

la Mitropolie un curs de un an sau

doi, în care să fie primiţi [candidaţi] cu patru clase gimnaziale.
14) Să desfiinţez unul din cele trei gimnazii din
laşi.
15), Să desfiinţez Facultăiţile de Hlosofie cu excepţia profesorilor de istorie, doi, atașați la Facultăţile
de drept, care rămân în fiinţă.
16) Să desfiinţez Facultatea de medicină din lași.
17) Şi pe cca exactă 1, iar profesorii: de acolo utilizați la şeoalele reale.
18) Să desfiinţez consiliul superior al învăţământului, [consiliul] permanent: şi [consiliul] general. Nici
un revizor; abia în 10 ani posibili. în locul lor, consilieri |școlari] de prefectură.
19) Lege în contra cumulului, iar [înfiinţarea] consilierilor]

şcolari de

prefectură de motivat cu cererea de

descentralizare a ultimelor articole din Constituţie, care
trebue odată luată în serios.

20) 'Toemai din cauza

acestor ultime articole din

Constiiuţie, de reformat și legea învăţământului în toate
[dispoziţiile] contrarii; d. e. învăţământ particular, care
“acum e liber. Poate de desfiinţat seminariile,
bertate religioasă, deşi [religia] ortodoxă ce

“stat, şi ministerul

se« numeşte. Ministerul
]
- cultelor. și nu

cultului. .
1. Adică
Toate

aceste

vederea
înăuntrul

fiindcă lireligie de

„.

Facultatea ştiinţelor exacte; Facultatea de ştiințe.—
proiecte

îmbunătăţirei

de

suprimări,

de

învățământului

ţifrei bugetare

care

trebuia

sigur

temporare,

erau

şi a

normal,

primar
micșorată.

celui

Cf. punctul

7. —

Ci. şi 7, Maiorescu, op. cit., vol. IL p. sI, 91—93,

124—158.

DB

a

E

|

în

21) Nu multe premii; cel mult două în gimnaziu
în fiecare clasă, unul în cursul superior. Să interzic mul:
tele serbări şcolare. Paradă multă, treabă puţină! +.

22) Pretutindeni. în toate oraşele unde sânt gimnazii |şi licee] să ţin personal conferenţe şcolare cu profesorii. Cu această ocazie impun reforma legei învăţă-

“mântului

şi câștig cunoştinţa persoanelor. De asemenea,

trebue să mă intormez şi despre lipsurile şi suferinţele
lor.
|
e
95) Reforma regulamentului examenului de baca-

laureat.

a

Şcoală

normală

-

evreească

în

Iași

subt

Statului şi din venitul taxelor lor de cărne2,

Iaşi. Duminecă 1 Maiu, stil nou

controlul

(1870).

Fuseiu deşteptat dis-de dimineaţă cu invitarea de a
„veni la oficiul telegrafic la ora 9 diniineaţa. La aceeaş
i.
oră va fi la oficiul din: Bucureşti Manolache Costac
he.
lepureanu, „dorind a avea o convorbire telegrafică“
3.
Mă

duseiu

la oficiu,

şeful

Tobias. (un

om

cărunt)

îmi:

spuse că şi Pogor a primit invitarela fel pentru aceeaş
i -

oră.

Şi “atunci

începu

.

convorbirea.

lepureanu

credea

întâi că vorbeşte cu Pogor și a zis cam acestea (pe
care,
anume, nu mi le-am seris.acolo, ci le citez din memorie) 1: „Este timpul tinerimei, garda vechie a irecut,
ași:
1. Această. ultimă frază —
„2%

Acest

babil mai
“adaos,

punct

târziu. După

3 Cuvintele

în româneşte în text.

e nenumerotatşi scris

dintre

el, lăsat

mult

semnele

citaţiei

cu altă

cerneală,

loe liber, pentru
scrise

„24, Spusele lui Iepureanu — în românește.

pro-

eventuale
Ă

în româneşte,

a

desminţi; .şi de sigur

nici mar

fi făcut-o,

astfel

„mis au pied du mur“ și, dacă ai fi vrui tu să brus„chezi, ar fi fost asitel lucrul cel mai sigur, Eu în-.

su-mi nu sânt un om:politic, nu cunosc împrejurările de la Bucureşti şi privese deci relaţia cu Pogor mai mult ca fiind de natură privată, în care
caz,

tocmai,

am

crezut

întâi să fie întrebat
Așa

și pare

dară

și cred că se cuvine

şi să-şi dea
să

ca mai

consimţimântul.

fi rămas,

după

ultima

Irază a convorbirei noastre prin telegraf, mie, de
altfel, neclară în unele puncte.
Eu am impresia — de oare ce lepureanu, ere-

cazul când refuză cineva.

_

Căci alifel, o întrebare: Lista ce am aflat atunci era: tu, Al. Lahovari, Const. Grădișteanu,
Mano, : cu, G. G. Cantacuzino şi Pogor. Totuşi, îîncă

şi lepureânu? Atunci ar fi însă opt la şapte ministere. Cum vine asta? Aud că G. G. Cantacuzin e un

| oni cinstit, dar cu totul incapabil.

“Şi acum o chestiune personală:

la ministerul

instrucției, precum ştii, e încă nerezolvată afacerea
destiiuirii mele1. Cu aceasta însă nu mi-e permis

Să am eu îniru nimic a face, în cazul când se'realizează combinaţia astfel, încât să-mi vină mie rândul [la ministerul instrucțiunei]. Rog deci, ca acela
1, Vezi pag.: 128 nota 4. .

za it:

tăcut și apoi tu ai vorbit cu mine, — că lepureanu
“se gândeşte la mine numai în cazul când intră și
Pogor [în minister] ; altfel, oricum, s'ar fi putut asigura de mine. Aşa însă nu mi S'a făcut nici o propunere, ci am aflat numai indirect că figurez în
„combinaţie. Probabil, sânt numai suplementar, în

3 ps

zând că vorbeşte cu Pogor, a comunicat lista ministerială și, auzind însă că sânt eu la telegraf, a

dintre voi care, până la venirea titularului, e mi-

nistru ad-interim al cultelor, — sau, dacă nu se [ace

asta, directorul ministerial care rămâne

—

să _re-

guleze lucrul, la intervenţia ta. Anume, astfel: Con-

form articolelor 14 şi 16 din legea învăţământului
(şi 402.și 405 încă) e de ajuns un simplu veto al
ministrului spre a opri totul. Pe raportul .comisi-

unii de judecată

>

sau

al consiliului

permanent,

el

scrie atât: nu se aprobă !, telegrafiază Rectorului
la Iaşi: Ministerul
nu aprobă destituirea d-lui Maiorescu și ridică şi suspendarea ordonată prin depeșa din 51 Martie 2; în același timp se telegrafiază
prefectului de Iaşi că ilegala și revoltătoarea se-

cyesirare a salariului meu

e ridicată.

j

Aceste lucruri trebue să şi fi fost făcute, când
cu sosesc |la București]. E de la sine înţeles, că cu
de altfel nu uzez de asta mai deparţe şi că mă consider ca demisionat și nu ridic .salariul, de la: 17
Februarie, când-a apărut în Monitor actul de acuzarea mea.
|
Îţi scriu

astea,

cum

spuseiu,

numai

eventua-

liter. Căci, în realitate, îmi pare că combinaţia cu
mine nu se va realiza.

|

Costică Soutzo a fost aseară la mine şi a stat
de vorbă mult şi pe larg. l-am spus despre ce e

vorba

(de

altminteri,

lancu Sturdza

știuse

încă

de

mai

"nainte

Bowrăa:s despre întreaga listă). FI

zicea că ar trebui să ne ferim de Iepureanu; că
acesta a tratat aici mult cu Ionescu? înainte de

Iași,

1, Aceste trei cuvinte — în româneşte,
2. Și această formulă tot în româneşte,
.
* Nicolae Ionescu, profesor de istorie la

conducătorul:

„Pracţiei

libere

şi

universitatea

independente“,

în

care

-

din

erau

mulţi profesori („belferii“ pomeniţi mai înainte), adversară a sJu-

145

plecarea sa; că e posibil ca el să vrea să-i netezească prin noi terenul, lui și semenilor săi. La as-

"tea, eu i-am spus palavre şi el iarăşi palavre, şi aşa
am pălăvrăgit împreună irei ore şi jumătate, spre

părerea mea de rău!. De altfel, Soutzo ne-a stă-

-

Mai

_tuit să primim.

Nou e aici disolvarea consiliului comunal?.
Motivul nemărturisit e că ei voiau să se întrunească
în' afacerea călugăriţelor catolice, la care Mârzescu 3, provocase, în Marţea Paştelor, prin Micle
şi Gusti, o anchetă lipsită de tact, „căci nu voiu to-

„lera nici odată a se ataca şi periclita sfânta noastră
religie“4. A doua zi, călugărițele au primit o scri-

soare anonimă de ameninţare,

[în care era vorba]

de asalt asupra casei, ș. a. şi sau dus cu ea la consulul francez, care s'a dus la. prefect şi l-a făcut
răspunzător .de siguranța Franţuzoaicelor sale.
Acesta s'a speriat, s'a gândit poate la afacerea engleză

din

cauza

Golescu 5, care

Marathonului,

i-a poruncit

a „telegrafiat

să menţină

orice preț, şi. „să ne cruţe această
peană“,
Da
|

lui

liniștea, cu

rușine euro|

Beaucoup de bruit pour une omelette! A doua

zi chiar, belferii de la primărie vroiau însă să țină acum o şedinţă a consiliului în această chestiune.
Prefectul, temându-se că în asta e un semnal pentru
„nimiştilor“.
cursuri

turburări,

cere

Vezi T. Maiorescu,

parlamentare,

de la Bucureşti

decret

Critice, vol. III, 229—256,

vol. II, 29, şi Soveja,

de

di-

id. Dis-

op. cit. p. 61—65.

1. Textul: „Ich sagte ihm darauf Blech, und er wieder Blech,
und so blechten wir zusammen, lider 5:4 Stunden“ (adăogase:
„Zur Verzweiflung meiner Frau“ — parte pe care a şters-o).
2, În text: „die Auflisung der Primarie“.
„3. Atunci ministrul instrucţiunii şi al cultelor.
1. Cuvintele dintre semnele citaţiei — în româneşte.
5, Primul ministru de atunci.
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solvare, şi, în convingerea că acesta trebue să vină,
disolvă, la ora 5 după amiază, deşi decretul nu so-:
sise încă, consiliul comunal, cu un număr fictiv al
ordonanţei domnești, care, când a sosit adevăratul

decret de disolvare, s'a văzut că este exact în pri-

vința sutelor, dar fals, fireşte, în prezenţa zecilor.
Comisia interimară e [formată din] C. Aslan, A.
Botez,

Constantiniu

maimuțe. :Dar acum

şi încă

vreo

câteva

asemenea

în pântecosul neobizantin in- |

iră frica, cu toate că se crezuse.D-zeu , poate încă

îşi dă seama de actuala direcţie din Bucureşti şi
ar vrea să i se alipească; destul că vrea pentru

nouele alegeri de la Primărie să prezente o listă-

cremă, cum s'ar fi exprimat el. Ar vrea să aibă pe
Nicu Burghele ca primar, şi pe mine în consiliu
ş. a. m. d. Burghele se suceșie și se'nvârteşte ca apucat de dureri, la o asemenea' pretenţie, se strâmbă
şi dă din mâni ca o mimoză care se închide. Spec-

taculum Deo dignum.

i

„Am acele amănunte de la C. Soutzo, care le
are de la prefect însuşi. Starea lui Burghelea însă
o cunosc, fireşte, din proprie vedere.

În cazul când totuşi ași fi chemat la Bucureşii,
mai întâi voiu ţinea aici o adunarea prietenilor no„Ștri, Soutzo, Garie,: Negruzzi, Ciupercescu, Lepădatu, Mano, ş.'a. m. d., ca să discute despre o ac-

„___ țiune electorală şi altele.
|
ă
P. S$. Miercuri dimineaţa 2.

„o Altău,
Tilus

———_——————

1. „Nun wird dem dicken Neobyzantiner seiner Gottăhnlichkeit bange“. — „Seiner Gottăhnlichkeit“, expresie din Faust, partea
|
[, convorbirea lui Mefisto cu şcolarul.
2, Acest post-scriptum”e seris tot „Marţi seura“, ca şi însemnările imediat următoare, care au data de Marţi; expediind însă
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|

Când m'am întors ieri de la tribunal şi am
găsit scrisoarea încă nctrimisă, am oprit-o, fiindcă
cuprindea, cum vezi, prea multe lucruri de prisos.
Anume, am aflat lista ministerială definitivă. Acum

însă primesc depeșa ia şi astfel tot o trimet, peniru
chestiunea destituirii mele.
Al tău,
Titus,

Marţi seara, zi Mei 1870.
Așa dar pricepusem greşit. Eram pe lista minişrilor numai în cazul când Pogor - rar primi ministerul
cultelor, sau însă Principele nu m'a voit în rândul întâi
şi ar putea fi vorba de mine numai în cazul când Pogor
refuză.

Asta

va face-o,

de bună

seamă..

C. Soutzo a fost iarăși la mine şi mi-a povestit
anecdote despre prinți.
1) După întemeiarea franecmasonerici noastre, C.
Soutzo s'a dus cu venerabilul nostru, prinţul Georges
Soutzo la Domnitorul Carol și i-a propus intrarea. în
ordin. El le-a spus că trebue întâi să întrebe pe tatăl
său şi pe duhovnicul său. La termenul fixat pentru răspuns, pleacă la Bucureşti prinţul Souizo anume pentru
asta şi-i înmânează un memoriu despre francmasonerie
(ca pepinieră pentru partidul conservator, care ar fi
să se alăture Principelui), probabil cu lista nominală
a membrilor. Principele Carol îi citește lui Soutzo o
scrisoare a lui tată-su în această chestiune. Bătrânul
[Hohenzollern îi spune că el însu-și e francmason și deci

nu-l va sfătui să nu intre, ci din contra să intre, dar

- pentru mai târziu. Căci el trebue să se gândească la ne-

cesara lui căsătorie, care, din punct de vedere politic, cel

scrisoarea a doua zi, a şters
„Dienstag abends“ , scriind
„Mitiwoch friih“ şi adăogând în text + „estern“,
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de-asupra

- mai bun lucru ar fi să se facă dintr'o casă austriacă
sau
rusească. La asta însă francmasoneria i-ar fi o
piedică. —
După asia. Prinţul Carol a spus apoi că pot
să-l considere sufleteşie și provizoriu ca franemason,
că va şi fi
franemason pe față, îndată ce căsătoria sa va fi
decisă.—
Cu asta a plecat Soutzo din Bucureşti şi i-a lăsat
Domnitorului acel memoriu. A doua zi Brătianu încep
u prigonirea francmasonilor, fraţii de la telegraf fură
destituiţi, presa inspirată [de guvern] începu să întăr
âte în

conira noastră! Astfel, Domnitorul nostru Carol
n'a avut

altceva mai grabnic de făcut decât să trădeze întreaga

afacere ministrului său Brătianu i
2) La prigonirea Evreilor. C. Soutzo,

- Negruzzi, Nicu Mavrocordat,

Constantin

Pogor, Leon

Stourdza,

etc.,

ctc., “trimeseseră o adresă violentă Domnitorului
în potriva acestei prigoane?. (îmi fusese adusă şi mie
să o
semnez; am refuzat, fiindcă era așa de violentă în contr
a
guvernului, încât am socotil-o “incompatibilă cu situaţia
mea de atunci de funcţionar al Statului și nu exista
nici
un motiv să-mi dau demisia). — Prin indiscreţie, primeşie o copie St. Clair, consulul englez de aici, o comunică lui Green, consul general"în București, iar acela
o trimete minisirului său de externe la Londra. La interpelarea asupra acestei chestiuni, în parlamentul englez,
minisirul de externe comunică şi acea adresă și însărci-

nează apoi pe Green, — referindu-se la faptul că, prin

urmare, chiar în țară s'au pronunţat în contra persecuţiei Evreilor voci aşa, de importante, şi că, în genere,

lucrul acesta nu e de tolera
— tsă prezinte Prințului Carol observaţiuni de desaprobare. — Acum; în actele par-

1, Precum se vede de aici, Titu Maiorescu a fost francmason
în tinereţe; în curând însă, precum o ştiu de la dânsul, părăsise această
asociaţie.

*. E vorba

Maiorescu,

de unele

Discursuri

măsuri

parlamentare,

”

ale guvernului
vol. I, p. 19.

Pe

din

1868

(v. 7.
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lamentului englez există iarăşi publicată depeşa de răspuns a lui Green despre convorbirea ce a avul după
aceea cu Principele Carol. Principele Carol i-a spus „qu'il
connaît l'adresse, mais qu'elle est signâe par le parti des
boyards qui font de Popposition systematique ă. son gouvernement libâral; et. que les-individus signataires cuxmâmes dans leurs entretiens oraux avec le Prince lors de

son sâjour ă Jassy avaient profârces des opinions 0ppos6es

et.avaient

demand€

la persâcution

De fapt, asta era de-a-dreptul o minciună.

des

Juifs“.

Pogor, C.

Soutzo. şi toţi semnatarii chiar' redactaseră şi: semnaseră
o protestare publică [de dat] la -jurnale, când Pogor
"şi C. Soutzo au hotării să nu mai dea totuşi curs afacerei, pentru ca să nu-i fie luat Domnitorului și ultimul
prestigiu, acela al unui om de onoare privat.
5): Când a căzut Cogâlniceanu îri Ianuarie 1870 și-a
dat, fireşte, demisia și Callimaque-Catargi, care intrase
în minister numai odată: cu el. (Numai Mârzescu, care
era în acelaşi caz, se cramponase de Ghyca și apoi și de A. Golescu). Principele apus însă în joc autoritatea
lui personală, [spunându-i'că] nu poate să-l trădeze sau
să-l părăsească în asemenea momente ş. a. m. d. — și l-a
silit-astfel să rămână, în contra cuviinţei personale şi
parlamentare. Natural, numai pentru 5 zile, căci la cca

de'ntâi ocazie în care a găsit pe Domnitor în alte dispoziţii, Calimaque-Catargi, își dete totuşi demisia, fi-_

reşte.

a

o

Duminecă 26 Aprilie 1870, stilul vechiu,
Pogor a

sosit alatăieri, Vineri, la prânz,

|
din Basa-

rabia. Soţia lui a avui în ziua întâi după călătoria lor
o hemoragie (iarăşi fausse couche?), care i-a ținut pe
toți acolo

până

acum.

(prin nota biroului):
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Am

.

telegrafiat

|

imediat

lui Carp

„D-lui

Carp,

ministru

Eaternelor,

București.

Pogor a sosit şi doreşte să aibă o convorbi
re telegrafică cu tine mai întâi“ 1,
Pogor însu-şi a declarat că nu primeşte.
în genere,
se află acum în dispoziţii sufletești de depr
imare şi n'ar
dori nimic, chiar şi dacă sar fi realizat comb
inaţia ce
i-ar părea lui cea mâi convenabilă. Dar aşa,
— zice el —
în contra

convingerei

sale,

în

contra

mandatului

ce-i

dedese lui Carp, şi deși el nu aparținea cu
convingerile
sale „junei drepte“, pe lângă asta însă încă la
ministerul

„cultelor, unde nu se pricepe de loc, — asta e
„trop de
charg
e ă la fois“. Cu Carp, în cele din urmă, crede
că
sar împăca; dar Lahovari, Grădişteanu şi asem
enea în-

gâmfaţi sânt, oricum, prea nuli. Măcar

să-l fi făcut mi-

nistru de justiţie, atunci — ă la rigueur, ca
să nu des-

mintă pe Carp. Dar aşa! —
Nu

numai,

dormise noaptea,

căsca nervos

altfel însă

Și avea

ochii

.

părea mai bine;

înroşiţi și zicea că e

„Greintâ“. — Scrisoarea lui Iepureanu, trimeasă
după el

în Basarabia, n'o primise de loc; și că e
într'adevăr mi-

nistru, o aflase întâi de la un Evreu în Scule
ni.
În aceeași Vinere a fost N. Gane la mine. Fuse
se

chemat dimineaţa de către Carp la biroul
de telegraf și-i

oferise prefectura de lași. EI ceruse 24 de
ore timp de

gândire și venise să mă consulte. L-am spus că asta
fu-

sese convenit de mai 'mainte între Carp, Pogo
r şi mine,

şi Leon Negruzzi fusese designat atunci ca prefe
ct de
poliție;

să primească

deci.

Ieri

a declarat

așa

dar

că.

primește, cu condiţia ca Leon Negruzzi să fie prefe
ctul

său de poliţie.
(De altminteri. s'au. puriat,

adică

Iepureanu,

rău

cu actualul prefect, Gr. Sturdza. Acesta, îndată după

formarea noului minister,

oferise demisia sa, Iepureanu

1. Textul depeşei — îri româneşte,

”
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însă l-a menţinut în post,cu foarte măgulitoare invitare

— şi 5 zile după asta se tratează cu Gane! — Să fie oare
chiar de acum în minister cele două curente şi linerimea
noasiră să-i fi impus lui Iepureanu, conire son gr6, pe
Gane?).
|

Teri, Sâmbătă, am fost din nou la Pogor. Era cu totul demoralizat, aşa de deprimat, şi se vedea de pe faţă
că nu-i e bine de loc! Vărsase de două ori şi mi s'a părui

cu toi dinadinsul

slăbit la minte, de atâta

excitare

nervoasă; cred că avea și ceva febră. Mi-a spus că fusese dimineaţa la biroul telegrafic şi «că a vorbit cu

Carp; că mai întâi l-a întrebat, cum de a depăşit astfel *

mandatul lui şi l-a publicat. La asta, Carp i-a spus că.
nu el, ci Principele şi Iepureanu au făcut asia, pe răs- .

punderea lor. La aceasta, Pogor, la cererea lui Carp,

a promis să plece la București și să se explice personal
că, şi de ce, nu poate

mai

primi ministerul.

L-am găsit astfel, tocmai din cauza aceasta, în cca

adâncă

deprimare.

»Quelle. situation

malheureuse

dans laquelle je me irouve! C'est horrible! Cest grossicr,
si maintenant je ne pars pas; et partir et rester ensuite

malade dans un village.

nervii

cu totul

slăbiţi.

C'est terrible!“. în scurt, cu

Cum

zicea

el „horrible“,

m'am

gândit un moment că înnebuneşte, într'un atac de febră.

L-am liniștit şi i-am -arătat —- ceea ce și era într'adevăr

cazul — că faptul adevărat că el e întradevăr bolnav
nu poate rămânea ascuns și că. asttel; de vreme ce tot
nu vrea să primească ministerul, are-cel mai bun moliv
-să se retragă din cl, fără să compeoinită pe Carp şi fără
să jicnească pe Prinţ.
E
d
Mai târziu au mai venit cumnatul lui Tepureanu
Jean Studrza,

Îi
N N II

Burghele,

maior

Carp, Leon Negruzzi, C.

1. Cale ferată nu era încă între Iaşi şi Bucureşii.
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or

Soutzo, Pall

ade; după multă discuțic, s'a hotă
rit ca ]
Sturdza să ielegrafieze lui lepureanu,
iar cu lui Carp,
că Pogor e într

'adevăr bolnav. Sturdza avea să
întrebe
numaidecât pe cumnatu-su cum
ar putea Pogor să se
reiragă în chipul cel mai convenabil,
fără a coinpromite
ministerul. (C. Soutzo 'se teme că
suferința lui. Pogo:
este o boală de măduva, 'spinărei):
Am telegrafiat deci
icrila ora 4 lui Carp, după cum fuse
se îhvoiala:

a

„Pogor s'a îmbolnăvit

într'adevăr.

Astăzi

'a
avut de două ori vărsături şi ne tem
em de'o boală
"la măduva spinărei. Nu poate să-și țină
promisiunea
de ă veni la București, îşi va da dimi
sia și de la
Curteade apel şi va pleca în streinătate
pentru cău.
„tarea sănătăței. Clarifică la locurile
necesare că riu
e aici nici o ficțiune“.

Seara am primit o nouă depeșă de la Carp
în chesliunea mea personală în privinţa, profe
surei. Să-i dau indicaţiile
melc; căci el nu primește demisia mea.

(Anu

me,
cl e'ministru de culte ad-interim, până
la sosirea titularului). I-am răspuns la asta astăzi:
a
Duminecă 26 Aprilie 1870.

-

Ş. a.m.d.

Dragă Carp,
|
Am primit a doua depeșă a ta în chestiun
ea
destituirei mele. Pentru -răspuns, trebue:
mai întâi

să stabilim clar un lucru:
.
:
La convorbirea mea de Duminecă cu voi, mi-a

fost comunicată de către șeful telegrafului lista
ministerială „Pogor

și Maiorescu“,

Precum

se dove-

deşte şi precum presupuneam și eu chiar în întâi
a -scrisoare către tine, trebuia, vezi-bine, să fi
fost
„Pogor sau Maiorescu“. Sau totul e o eroare?
4
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.

Dacă nu e o eroare, atunci poate fi, după imposibilitatea

lui Pogor

de

a primi

(el e serios

bolnav;

n'ar

primi dară în nici in caz, cu atât mai mult însă, fiindcă,
şi fără asta, lucrul e în contra voinţei sale, şi încă fiindcă
declară că la: Culte nu poate face nimic; în: aceste împreJurări, găsesc, de alifel, boala lui — despre a cărei realitate nu mai încape nici o îndoială, de vreme ce există —
tocmai cea mai bună ocazie pentru el şi pentru voi să
eşiți din încurcătură,

căci, oricum, ar rămânea
un &chec

când şi-ar da demisia din celelalte motive) — dacă deci,
după imposibilitatea
lui Pogor de a primi, poate fi încă
vorba de ministeriatul

meu, atunci e de ajuns indicarea

din scrisoarea mea precedentă :spre a mă libera de chestiunea aceea şi a-mi lăsa mai târziu deschisă posibilita-

tea de a fi iarăși profesor, la plecarea din miriister, Căci
numirea mea ca ministru e o salisfacere oficială, și pe
de altă parte, în_acest caz e mai bine să terminăm cu
lucrul acesta mai în linişte,
Dacă însă nu intru în minister şi am astfel totuși
să devin iarăşi profesor, atunci trebue să devină public
un alt fel de satisfacție, —

natural,

din cauza situaţiei

oficiale, nu din cauza persoanei mele. Eu propun următoarele:
”
Tu publici în Monitor această sau o altă la fel
Deciziune 1 ministerială.
Considerând

instrucțiunea. disciplinară

urmată

în :

contra profesorului universităţii din Iaşi T. Maiorescu];
considerând că: prin compunerea actului de acuzare
de către consiliul permanent şi prin publicarea lui în
Monitorul Oficial Nr. 58 înainte de orice sentinţă s'a violat art. 15 din Regulamentul justiţiei, care, dând acestui
consiliu atribuţiunile . judiciare [ale] unci instanţe de”
1. întreagă

152

această

deciziune

—

în

româneşte.

apel, i-a oprit, implicit, de a prejudeca cauzele discipli-

nare înainte de pronunţarea consiliilor academice 1;
Considerând că prin prezidarea şi subscrierea fostului minisiru la actele acestei proceduri s'a violat art.
17 din Legea justiţiei;
|
considerând

că profesorii care au compus

în cazul.

prezent comisiunea de primă instanţă nu au tost luaţi din

Facultatea de litere şi filosofie, de care se ţine d. Maio-

rescu, ci din alte Facultăţi,

şi prin aceasta

art. 39;

s'a violat

o

-

considerând că prin suspendarea ordonată de fostul

ministru în 31 Martie înainte de a se fi comunicai d-lui
Maiorescu sentinţa comisiunii. s'a violat art. 398 Şi 40,

care prevăd suspensiunea numai ca o pedeapsă

pronun-

jată prin hotărîrea regulată, hotărîre care în cazul de

faţă nu se putea încă pronunţa de către consiliul perma-

nent, fiindcă terminul de recurs deschis d-lui Maiorescu

inaintea acestui consiliu,
puse;

"— considerând

conform

art. 15,. nici nu înce|

atestatele. medicale

prezintate

de

d.

Maiorescu şi declararea d-sale cătră Rectoratul Univer-

sității de lași din Ianuarie 1870 că va suplini lacunele

lăsate prin absenţele făcute, declarare şi atestate prezentate înainte de orice instrucțiune;

|

considerând că astfel lipseşte motivul legal pentru
o instrucţie disciplinară,
|
'Ministeriul, uzând de dreptul ce i se dă prin art. 16
din“Legea Instrucțiunii publice, anulează toată instrucțiunea urmată în contra d-lui Maiorescu, nu primeşie

demisiunea prezentată de d-sa, şi-l invită a continua

funcțiunea de profesor de filosofie la Universitatea [din] |
Iaşi.
e
|
1, Universitare.

A

”

,

a

”

15

_
Cam aşa îmi închipuiu eu acest lucru. Vezi tu dacă
nu e prea tare. Dacă membrii consiliului permanent sânt
tot atât de incomozi
cât sânt .de proşti, atunci pot fi
„lesne înlocuiţi, conform

art.

12 din lege;

mie

însă per-

sonal mi-este asta indiferent.
Aici lucrurile continuă mai departe mersul lor propriu; toată lumea așteaptă cu încredere evenimentele
ce au să vină. Numai, mare păcat că Pogor poate să se

îmbolnăvească așa de serios. .
a

Al tău, Titus

A propos. Înformează-te, te rog, ce s'a întâmplat cu
profesorul
de. liceu

Bombacilă

de

la

Craiova t, Poate

ți-aminteşti de el. A fost de câteva ori la „Junimea“,
acum 4 ani, şi acum m'a rugat să intervin pentru el la
minister, fiindcă „un mare necaz a dat peste cl“. Ce e
în contra

lui?

E un

om

lăsător,

dar

încolo

bun, a ab-

solvit. în Viena Facultatea de filosofie. Se'nţelege de la
sine, numai dreptate!
“
Miercuri, 29 Aprilie st. v. 1870.

Dumineca trecută am fost seara “iarăşi la Pogor cu .
„ Burghele, să vedem cum îi merge. L-am găsit neobicinuit
de înviorat, ironic şi, după părerea mea, numai ceva cam

excitat. În răstimp mai reflectase încă odată asupra chestiunii, cu Costică Soutzo şi ]. Sturdza,
"şi

M. Iepureanu

şi-i telegrafiase

din Bucureşti să-şi ia un concediu neli-

mitat, și astfel expediă în prezenţa noastră depeșa pentru”
concediu de 5 săptămâni şi-acceptă deci ministerul.
Am fost cu totul uimit. A vorbit de sute de lucruri,
m'a întrebat de istoria destituirei mele și zicea că ar tre1, 'T. Maiorescu, născut în Craiova și petrecând acolo până
la vârsta de 8 ani, păstrase o afecţiune deosebită pentru oraşul
naşterei sale şi pentru oamenii de'acolo; articole politice în jur-

nalele partidului său le semna adesea cu pseudonimul „Un Craiovean“,
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Dui să vin pur şi simplu îndărăt [la
catedră]. I-am spus
că după o asemenea publicare în Moni
tor a destituirii]
lucrul nu mai merge aşa de simplu. Şi
i-am povestit apoi
cuprinsul ultimei mele scrisori călre Carp
. El mi-a spus
că nu publică nimic în Monitor, Şi asta
aşa de comic,
ca și când demnitatea mea personală n'ar
mai fi acum de

nici o importanţă,

încât nu

n'am

putut

rejinea

de

a-i
zice: „Ecoule, moi je nai pas besoin de
vous autres, c'est
vous qui avez besoin de moi; vous voudrez
done bien râ[lâchir ă ma dignit6 personelle“. La asia,
cl a zis că lucrul

principal e ca cu să viu îndărăl la Universi
tate, şi publicaţia în Monitor să o facă dar Carp.
Ciudat la Pogor că a vorbit aşa de nedelica
t de numircea lui Grig. Carp. Mam gândit atunci
la jocul său
la boccia?,

unde

el nu

se întoarce niciodată

către aju-

torul său spre a-i oferi şi lui o bilă să joac
e.
Facit: că Pogor ce aşa de sanguinie, că de
azi pe
mâine uită impresiile — șliam; e totdeaun
a exclusiv
subt impresia prezentului imediat. Asta are,
negreşit,
avaniaje și desavaniaje.
|
“E laş la boală, poate și aliminteri laș.
În discuţie are mai multă încredere în fineţe grecești ă la al de Soutzo decât în sinceritate.
1. Fraza

ce urmează,

mai

deparie,

se vede

că nu e continuarca imediată a „jurnalului“, Şi întradevăr, bine
pariea
foii, pe care. urma însemnarea mai departe, a fost tăiată; de jos a
aseinenca a fost ruptă încă o foaie întreagă, iar legătura cu depagina
ce urmeuză în „Jurnal“ a făcut-o mai târziu, prin cele trei
cuvinte

- dela

începutul

frazei

următoare:

„Merkwiirdig

bei

Pogor...“

,

2. Un joc iialian (cu bile mari de lemn, ce se aruncă de jucători una în alta pe pământ), care se vede că cra jucat Îa Iaşi în

cercul mai. restrâns al întemeietorilor „Junimei”.
Maiorescu
îl
practica şi mai târziu: v. însemnarea. 1/13 Iunie 1879,
în care

notează, despre Eminescu, stângăcia -lui la boccia. Încă prin anul
1595—4 pleca adesea cu [. Al. Brătescu-Voineşti şi cu scriitorul
acestor rânduri si joace boceia în curtea casei prietenului său

Grigore

M.

Buiucliu

strada Șaguna

(membru

la

Curtea

(azi Anastasie Simu),

de

Casaţie),

din

retrasa

foarte aproape de locuinţa sa.
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„E,

fără nici un scrupul, egoist, când e vorba de el,

fără de a face prin asta altuia vre o nedreptate reală,
oarecum juridică. Aşa ceva n'ar face niciodată, dar indelicateţe — o grămadă:
E nehotăriît.
|
Să ţinem minte toaie astea!
. Scriu

lui Carp

următoarea

scrisoare:

Miercuri, 29 Aprilie 70.
Gott's Wunder:
|
So viel Lâcher und geht nicht unter!
Da, da, când ai colţuri secrete în cămăruţele inimei
tale. Scurt: Pogor e acum iarăşi ca un peşte. După crize
de desperare, care mi-aduceau aminte de nebunie parțială, şi subt a căror impresie şi după cererea lui ţi-am
telegrafiat şi ţi-am scris zilele trecute — şi-a pompat

clistire reci, şi de atunci e bine și uşuratec 1. Ministerula

început să-i apară mult mai trandafiriu

şi cred că ră-

mâne. De altminteri, el tratează mai puţincu mine decât
cu Const. Soutzo şi alți Greci, şi, așa stând lucrurile, mă

gândesc totuși: Toate bune şi frumoase, dar unde rămâne
reforma

bine,

dar

învăţământului? 2, Pogor la Justiţie —
la Culte?

EI zicea, că în ce priveşte

foarte
învăţă-

dar despre culie, o să întrebe pe Mârzescu. Anume, Mâr-

zescu e aici și stă cu Pogor ca și înainte: vizite ş. a. m. d.

Nu pot tăgădui că sânt neplăcut atins dă acest fel cava1, Adăogase (şi a şters): „wie ein Faun“,
2. Urmă apoi fraza următoare: „Unde rămâne,

ideea noastră originară, că aceşti miniştri din „Junimea“
prelucreze

un

sistem

de

reforme?“

ideea din ea mai jos, într'un
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A

şters-o

alineat deosebit.

însă,

-

în

genere,

aveau să

spre

a

.

relua

.

mântul va lua de la mine îndrumări pentru administrarea zilnică, căci la proiecte de legi zice că nu se gândeşte;

lier și, dacă n'aș fi fost personal ames
tecat

în lucrul
ăsta, aş purcede în contră-i cu stră
moșeasca grosolănie.
Încă odată: Dacă e ca „Junimea“
să nu aparăca un

neînsemnat

minister

de transiţie

şi să nu

sc

uzeze, ca
trebue să înfăţişeze țării acea operă
unitară de reforme
de care tu vorbeai mereu. Într'asta
e sa raison d'âire Și
anume cea mai esenţială. Cum rămâ
ne cu asta?
Pe la 15 Maiu vin la București; i-am
dat acolo întâlni

re soru-mei, şi la 16 am un proces la Curt
ea de

caSație, — lucruri pe care le-am acce
ptat, când tocmai nu
mă
mai credeam

profesor, Dacă până atunci sosesc aici adresele tale i peni
ru
reintegr

area mea, eu voiu răspunde 'la ele, după
cuviinţă, că trebue mai întâi să vin la Bucu
reşti să mă înjeleg cu ministrul în privinţa situaţiei mele
personale, și

abia după aceea să accept [reintegrarea]. Și
altminteri

mi-e atunci plăcut să mă înţeleg cu tine
la faţa locului
despre multe şi de toate. Așa dar la 15
Maiu!
Sânt rugat să-ţi aduc aminte de D. Negruzzi
cel
mic pentru postul de procuror. Nu e înlă
turat odată și
smintitul de Istrate? Stoianovici în sfârşit înai
ntat de la
supleant la membru de şedinţă și imposibi
lul prezident
Mandrea transferat ca supleant la Curtea
de apel?
Atunci ci-că' primul procuror Pâpadopol va
fi bun ca
“prim-prezident la tribunal, Lepădatu procuror
general în
locul lui Gane. Cam asta e opinia alor noștri
membri ai
„Junimei“.
Ca totdeauna, Titus.

Bacău, Marţi 5 Maiu 1870.
(În afaceri de proces aici; plec astăzi iarăși îndărăt
la Iaşi),
1, Socoiea nu numai

neleală

jignitoare pentru sine personal,
sulia, ca ministru, cu Mârzescu,

În

pag.

judecată

și

destituire

160, nota.

73925 — 13

R

din

din punct

de vedere

politic, ci

declaraţia lui Pogor că se va con— cel care înscenase abuziva dare

învăţământ

a

.

lui

Maiorescu.

Cf.
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2

Duminecă. au venit la mine C. Soutzo şi Pogor,
|
Soutzo cu o depeşă de la Vasile Boerescu, în care îi cere să
„semneze un manifest.de alegeri al oamenilor :de ordine
pentru sprijinirea guvernului. (Alegerile, îmi scrie Carp,
e vorba să se facă la sfârşitul lui Maiu). Zice că l-au subVeissa, general

scris din București, Tell, Dimitrie Ghica,

(1.] E. Florescu, Plagino şi alţii, şi că el doreşte ca şi Ieşeni să-l subscrie, şi anume

C. Soutzo, N. Mavrocordat,

Mavrosgheni, Drossu şi eu. Soutzo avea poftă să răspundă evasiv și să facă concesiuni pe jumătate, îîn numele său
şi al meu. Eu am refuzat categoric să stau alături de
Florescu şi coinsorţii, şi, pentru mine, Boerescu nu e nici
o garanţie. Cam așa 'a telegrafiat înapoi:
şi Mavrocordat

„Mavrogheni

eu, recunoscând

absenţi. Maiorescu

necesitatea grupării tuturor

constituţionali, credem că un asemenea

eficace
ționale.
același
de cea

şi

oamenilor

apel pentru a

fi

irebue să fie semnat de toate partidele constituNoi vom căuia fiecare osebit a lucra -aici în sens, gruparea partidelor fiind în Iaşi diferită
.
de peste Milcov“.

Pogor era ceva mai bine, am vorbit despre chestiunea profesurei mele; cra și el de părere că, de oare
ce Carp a seris despre greutăţile de la Bucureşti, ar trebui să-mi dau demisia. Pogor, deși eră ceva mai bine,-a
zis însă că-şi dă, hotărît, demisia.

Leon
făcut şi o
fluenţeze
culă şi cu
N.

Negruzzi, ca prefect de poliţie al Taşilor, a
publicaţie către funcţionarii săi, casă nu înla alegerile dela 10 Maiu. E prea lungă, ridi- .
totul de prisos ca publicaţie.

Burghele

a refuzat

o prefectură,

la Tecuci,

şi

„mi-a spus că singurul post ce l-ar primi bucuros ar [i
acela al unui comisar al guvernului sau al unui. conirolor la calea ferată Tași-Roman- Suceava ş. a.m.d. De
.
ținut minte!
. Textul
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depeşei

—

în româneşte,

Scrisoare către Carp.
lași, 7 Maiu

Sa

a

E

i

1870.

Iubite Carp,

e

ma

Din scrisoarea ia bate în spre mine un
vânt care
are oarecare nevoie
de a fi curăţit. Totdeauna, — repede
cu astfel de măsuri de salubritate!

„Întâi, chestia ministerului: la ce lungă lămurire
de
ce cu nam venit la rând? Că ţi-am scris despre asta,
era

molivat, precum ştii, numai de convorbirea
telegrafică
cu lepureanu, pe a cărui listă figura direc
t numele

meu. Dacă a intrat numai Pogor, asta senţ
elege, e de
la sine clar. Că iu, în interes obiectiv, voiai
bucuros să

mă-ai şi pe mine, o cred. lu însu-mi

rămân

față de

această chestiune mai mult decât dezintersat, anum
e indilerent. Nu uita doară că eu nu sânt un om
politic, ca

tine; cu sânt un simplu parlicular, a cărui advocatu
ră şi

ocupaţie de seriitor umple de ajuns cercul său
de acjivi-

tate. N'am nevoie de administrarea învăţământul
ui, în

nici o privinţă; dacă ea va avea nevoie de
mine, mă va

şi căuta şi, din nenorocire, (cel puţin în cei patru
ai
imediaţi) singurul ei efect va fi să mă încur
ee. Eu treue să asigur existenţa materială a familiei mele
— asta
e întâia mea datorie, faţă cu care sfântul
imperiu. ro-

man! are să stea pe al doilea plan. întru atâta
, da, ar.
1.

Adică politica. în original: „Das ist meine crste
Pflicht
segen welche dâs heilige râmische Reich nicht
aufkommen soll“.
__
Uixpresia

„sfântul imperiu roman“,
aici, arătând o repulsiune pentru politică, cu sensul ei. glumeţ de
Auerbach's Keller. Aluzia era fircască întree din Faust, scena. din
doi foşti studenţi ai
"universităţilor german
e, - cunoscători temeinici ai lteraturei
germane, știind pe din afară, ca mulți studenţi german
i, versuri din
„aust. lati acel pasagiu, care ne lămureşte
sensul acestei expresii:
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putea pune mâna pe mine un minister; dar cu însu-mi
nu lac nimic, nici măcar un pas, ca să-l caut. Prin urmare, cu

„înlăturarea

prevenţiilor

în

potriva

mea

prin

prezenţă mea personală“ nu e nimic. La prevenţiuni ce
le-ar putea deştepta un Arlechin ca Mârzescu î, nu am
nici o altă întâmpinare decât indiferenţă, sau, eventual,
grosolănie.

Asupra

acestui lucru,

de altminteri, sântem

amândoi de aceeaşi părere, că cineva se poaic ruina moraliceşte numai prin propriile sale vorbe și fapte, dar
niciodată prin vorbele şi fapiele altora. Dacă Carolus

"-se lasă a fi prevenit de asifel de oameni, asia e treaba
lui, nu a mea.

.

-

_

-

o

-

Pentru mine e important să-ţi spun asta. “Tu eşti cel
care puseseşi odată condiţia să fii în minister ori cu
Pogor, ori cu mine. Dacă cumva priveşti încă asta ca un
lucru de care trebue să ţii-seamă, atunci, te rog, consi-

deră-ie cu totul deslegai de el, şi de această deplină liberiate (morală) de acţiune vei avea nevoie, întru cât
Pogor, precum mi-a spus alaliăieri (a fost cu Soutzo la
Allnayer. A! Tara lara dal
Frosch.

'-

|

(Singt)

Die

Kehlen

„ Das liebe lleil'ge Râm'sche
Wie

Brander.

Ein
Ein

hălt's

nur

noch

garstig: Lied!

leidig Lied!

sind

zusammen?

Ptuil
Dankt

Ein
Gott

gestimmt.

Reich,
.

politisch
mit

jedem

Lied!
Morgen,

Dass Ihr nicht braucht fiir's Rom'sehe Reich zu sorgen!
Ich halt'es wenigstens fiir reichlichen. Gewinn,
Dass ich nicht Kaiser oder Kanzler bin,
1 G. Mârzescu, fost ministru al instrucţiunii publice şi al
cultelor în cabinetele precedente (Dimitrie Ghica, 12 Dec. 1869—
2 Fevr. 1870, şi Alexandru G. Golescu, 2 Fevr.—20 Apr. 1870) e
cel

care suspendase

pe T.

Maiorescu

şi-l trimisese

în judecata

ju-

riului profesoral, prezidat de G. Costaforu, rectorul universităței
din Bucureşti, care decisese să fie destituit din învăţământ. Cf.
pag. 128, nota 4 şi pasajul la care se referă, și Soveja, op. cit., p.

70 ş.u.
„€are

-

E

-

.

.

.

La această extraordinară judecată se refereau "„prevenţiunile“

au. impiedecat, spre

paguba

ţării, venirea

încă

Titu Maiorescu la ministerul instrucţiunii publice.
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de atunci a lui

-

mine şi ne-a citit, în parte, scrisoarea ta), îşi va da demisia.
a
|

Deputăţie. De vreme ce ai şi scris lui Rosetti, şi fiind

date relațiile noastre cu el, nu văd, de altfel, nici o pa.
gubă într'asta. Dar ca, la trecera ta prin Vasluiu, să

vorbeşti tu personal pentru alegerea mea, sânt cu totul
în contra acestui lucru, şi te rog foarte hotărit să nu faci
asta. Vre un colegiu oarecare vasluian
îmi este încă de
multă vreme posibil, prin relațiile mele cu Rosetti; şi de
curând el mi-a reînnoit încă această asigurare. Numai că,
nu pot fi deputat; mijloacele mele nu permit acest lucru.

Ca ministru însă, pot exista; ca deputat, nu; şi, fiindcă
nu sânt singur, ci tată de familiet, asta nu e o consideraţie pecuniară, ci una esenţial morală. Firea mea este,
„ în privinţa situaţiei familiei mele, şi şi altminteri, croită
pentru bună-stare burgheză şi tinde spre o bază largă şi
sigură. Pentru o existenţă catilinară nu simt nici -o
vocaţiune, şi să vin câteva săptămâni la Cameră şi apoi
iarăși să pledez la procese, îmi pare nesănătos. În acest

sens am convenit de mult cu Rosetti despre asta şi de cu-

rând încă cu tine, și astfel Rosetti va şti ă quoi s'en tenir
despre scrisoarea ta ?.
Ia
A
În sfârşit, profesoratul meu. După greutăţile despre .
care mi-ai scris, și după amenințările cu interpelare ale
lui Costaforu şi ale altor pehlivani,.și după înaltele opiniuni ale lui Carolus, lucrul îmi repugnă așa de mult,
1. Avea

atunci

doi

copii,

Livia,

(*28

Martie

1863)

şi “Liviu,

(* 9 Aug. 1869). Băiatul a murit la 20 Noemvrie 1872, de difterie.

Cf. însemnarea de la 26 Noemvrie 1876.
LL
j
,
"2. Totuşi, în cele din urmă acceptase să i se pună candidatura de deputat (precum se vede şi. din telegrama de mai departe
către Teodor Rosetti). Dar alegerea

nu s'a mai

efectuat subt guver-

nul „junei drepte“, care n'a ţinut decât opt luni şi a fost înlocuit
la 18 Dec. 1870 de ministerul Ion Ghica (subt care, din cauza gravelor manifestări anti-germane de la sala Slătineanu din seara de

10 Martie 1871. Principele. Caro! luase hotărîrea de a abdica.
T. Maiorescu, Discursuri parlamentare, vol. Ip. 33 ş. u.)

Cf.

101

încât 'mmă gândesc să-mi menţin: demisia. Pogor aprobă
aceasta, Souizo e în contra, și e de părere că trebue să
primesc |a fi reintegrat la catedră],
din moment ce tu

ai luat poziţie.E datoria mea întâi să stau de vorbă de-

spre asta cu tine și apoi tu să ai a decide. La 15 sau 14
Maiu sânt la Bucureşti. Rectorului i-am răspuns cvasiv
în acest sens şi el îți va comunica oficial răspunsul meu.

C. Soutzo şi cu (și încă Mavrogheni, N. Mavrocordat şi' Drosso) am primit de la B. Boerescu invitare să
subscriem un manifest de alegeri, cu [1.] E. Florescu, D.
Ghica, Plagino, Tell ş. a: m. d. Souizo era în îndoială, eu .
am refuzat categoric, şi, în urma acesteia, şi el. Nu vreau .
să am nimic de a face cu Florescu, iar Ghica şi Plagino.
îmi par prea reacţionar mărginiţi. Blaremberg arc, cred,
o ambiţie meschină şi o susceptibiltate lipsită de demni
late. E un.noroc pentru tine că a trecut la roşii 1.
Mă bucur că o să ne vedem şi că o-să avem măcar
o oră de stat de vorbă, care, de bună seamă, se va
găsi.
Ca totdeauna, :
al tău, “Titus.

_:

.
De la Bombăcilă,

alăturaia

scriitură.

.
profesor în Craiova, am primit

Vezi,

poate

s'a

făcut

o nedreptate,

pe care o poţi îndrepta: O îndrăzncaţă apucarecu mâna

a micului meu păstrător al neamului?
fericire, de lectura

băcilă].
„+.

ultimului

o

% La liberali. Carp

ristide_ Pascal, co-redactor
„5 Fiul său,

162

|

rest

ne-a lipsit, din

[al scrisorii lui Bom-:

a

fusese, împreună cu Blaremberg
al ziarului „Ţara“.
i.

E

Cf, pag.
!

şi cu A- .

127 ş.u.

Bucureşti, Joi seara, 14/26 Maiu 1870.:: :
La plecarea din lași, Pogor m'a însărcinat să anunţ
lui Carp, definitiv, demisia sa şi să-i spun să aibă griji
să-i fie primită imediat; altminteri, ar trebui să stăruiască mai puţin politicos într'aceasta și va trebui totuşi
să sc ajungă acolo; numai, cu mai multe neplăceri.
Burghele vroia comisar al guvernului 1.
Nicu

Gane,

Prefect,

laşi.

J'accepte ta proposition de chez Pogor. L'autre2.
est assur€ ailleurs.
|
Maiorescu
Teodor Rosetti, Vasluiu.
Fă pentru

mine

ceea

„celălalt3, Lucrul. e acum
„ soare î.

E

ce ţi-a scris de la București

necesar. Amănunte. prin scri|
i
|
|

|

o.

Titus...

!

laşi, 25 Octomvrie

1870,

Sa

Întreaga politicărie
n'a izbutit. Carp, a cărui bună-

voință de ă mă impune ca ministru de.culte e probabilă,
care însă, au fond, s'a izbit, poate, de aristocratice5 fu-

“muri de castă la colegii săi Lahovary ş. a. m. d., a arătat
în această chestiune următoarele contraziceri: |
1

i

1. Cf. sfârşitul însemnărei de la 5 Maiu 1870.
2. După ştersătura din text a cuvântului „Fălticeni“
primă

redactare

în românește

- vede că „propunerea“

(ştearsă

apoi)

a

era pentru alegerea sa ca

ceni, oraşul familiei lui Nicu, Gane). „Celălalt“

Carp adică; cf. scrisoarea precedentă
către acesta, pasajul: „Deputăţie..“
1. Depeşa aceasta — în nemţeşte.
-.5. Recitind

mai

târziu,

a subliniat

margine, în dreptul iândului, un semn

acesie

aceleiaşi

deputat

şi dintr'o depeşe,

se.

(la Fălti-

era. Iacob Negruzzi.
(din
|
,

7 Maiu

cuvinte,

1870)

Na

și a pus la

de întrebare.

o
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I) Mi-a scris că Principele nu imă vrea îndată după

darea mea în judecată de către Mârzescu; că ar fi bine

întâi să intru în Cameră, ca să spulber prevenţiunile.
La
- București însă mi-a spus că Principele mă vrea, dar
că
Lahovary

şi Cantacuzino

nu

„preţ. Unde e minciuna? ..
II) La alegerea de la
fiu eu [candidat] Ia colegiul
pas dâmordre, și astfel, în
Rosetti, a candidat el acolo,
abia la al 2-lea; pentru

m'ar

fi vrut,

cu

nici un

Vasluiu, Rosetti hotărise să
întâi, dar Carp n'en voulait
contra sfatului lui Teodor
şi a şi căzut deci, a reușit

el era, de altfel,al 4-lea sigur. .

A fost fără tact către Donici; pe nedrept s'a plâns
|
apoi către '[. Rosetti!
|
III) La departamentul învățământului e neexactă
interpretarea sa că un concurs dat o dată e valabil
pen„tru viitor, după care [interpretare] a numit, d. e., pe
un
oarecare Dimitrescu în locul lui Cl. Rickert, direct, fără
concurs special pentru asta. Eu am criticat principiul în.
Convorbiri de la 15 Octomvrie.
E
Lipsită de tact şi cu totul falsă e publicaţia sa (Curierul de Iaşi de la 25 Octomvrie) în contra unei comisiuni de concurs.
Sa
(Lipsită de tact şi ridiculă a fost şi anunţarca gravidităței Principesei cu deschiderea unci perspective
în
privinţa succesiunei la tron. Căci, dacă eră o fată?
— cum

a şi fost).

e:

|

Din acestea se vede, cum un cap capabil nu poate
face nimic în domenii care nu-i sânt familiare
şi asupra
cărora n'a meditat.
|

25 Octomvrie 1870.
|
După serbarea anuală de ieri a »Junimei“, am
simțit îndată și simt încă un gol care te duce la
desperare.
Ești, n'ai încotro, prea singur şi vecinic
redus numai la
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tine însu-ți, cu toate că ești cu toți ceial
alţi şi în mijlocul

lor chiar.

Ea

|

N

Traducerea din Schopenhauer e îmbucură
toare, dar
ceva insuficient pentru mine. Să scriu o Logi
că e datoria
mea ca profesor; să fi scris o Psihologie aş
fi voit mereu.
Ma reţinut greutatea firească de a explica
pasiunile;
cred că asta e imposibil în starea actuală
a psihologici.
Din contra, se poate da o
|
_
- Teorie a percepţiei
Pe
în strânsă legătură cu disputa nominaliștilor şi
a realiştilor (şi cu Logica lui Mill şi cu Max Miller), sau
poate nu
cu asta, ci trebue tratată direct, fiindcă desv
oltarea istorică e și cea a bunului simţ, întâi concepţi
a lui Locke
(şi continuatorii lui, Condillac, Condorcet, Des
progres de
Pesprit humain, vide Schopenhauer II, para
graf] 25),

„apoi insuficienţa -ei,.ca probă negativă, în Înquiry
into
the human mind a lui Thomas Reid, ediţia a 6-a,
1810, şi

Hume încă. Apoi irecere la Kant (ca comentariu, Scho
-

penhauer,

II, 1 și 2 mai

ales,şi Împătrita

rădăcină

la

principiului raţiunii suficiente]). Vezi Cousin,. Philosophie 6cossaise. După aceea explicare a fenomenelor inie-

lectuale, cu citate continui din literatură, care,
văzute
în lumina psihologiei,se sprijinesc reciproc. Aceasta [ar

fi] originalitatea cărţii..-

|

|

Pe lângă aceasta, în partea I mereu atât de multe

lămuriri fiziologice, câte au fost date până acum; ce-i

drept, puţine.
.
De accentuat că aceasta nu e decât ceea ce e rezuliat sigur al străduinţelor de până acum.
Atunci, într'adeviăr aşi fi făcut ceva, ceva folositor.
Despre [conceptul] materie: ea e numai £, Schopenhauer, I, 251, jos; tocmai de aceea nu ceva dai. Polemică

în conira lui Biichner. Ea nu e explicată de Fizică nicio-
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i

.

EI

dată, -iar atomi și: molecule
Herbart.

|

.

nu sânt decât contraziceri.

|

Duminecă 8/20 Noemvric 1870, pe coasta din dreapta
Galatei am găsit, primblându-mă cu Clara şi Bodnărescu, în mai multe locuri vre o şase viorele deplin în- florite și cu miros şi le-am desgropat cu. rădăcinile lor
şi le-am răsădit acasă!.
>
Cărţi şi însemnări şi alte observări.
1) Foarte lăudate (şi de Hauslick) sânt cântecele
lui Robert von Hornstein. (Biografie și potret în Ueber
Land und Mcer, 1870, nr. 44).A întreținut în Frankfurt
am Mein relaţii cu Schopenhauer. (A uitat [Schopenhauer] observările lui despre barbă (în Filosofia la umversilate) ?!).
|
Ma

|

___O bună operetă reprezeniată în Miinchen „Adam

şi Eva“. De altminteri, remarcată de Liszt. De el:
Melodii la

„Priveghetorile“,

„Rosette“,

„Cămă-:

„_ruţa de la pod“, ale lui Berenger, la „Unter den Linden“ a lui Walter

von

der Vogelweidc,

la „Am

alten

Zwingergraben“ a lui Wilhelm v. Hertz, la „Margrei
am Thore“ a lui Roquette, la „Schlimme Nachbar3. E şi aici, par'că,

scriitorul

atât

de multi

în mersul

sustat

de

T.

frazei,

„Sonntag... habe ich... an sechs vollbliihende
gefunden und mit Wurzeln
pflanzi“ cu ultimele strofe

un

Maiorescu.

ausgegraben 'und
din „Gefunden“:

und
zu

ecou
Ilause

Ă

Den Wiirzlein aus.
Zum Garien trug ich's

un
Und
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Zweigi es immer|
bliiht so fort.

Cf. mai departe însemnarea

.

o

textul

său:

duftige Veilchen

Ich grub's mit allen
Am hiibsehen Flaus.
Und pflanzt ces wieder
Am stillen Ort;

din Goethe,

Cf.

[
A

de la 4/16 Dec. 1870.

weiter ge-'
-

-

*

schaft“ a lui Uhland. Canzionero (cu
„Cântece: de
fată“ ale lui Chamisso). „Cântecul lebed
ei“ al. lui
Byron.
|
|
|
2) v. Wildenbruch aud că a. reprezentat o excel
entă
picsă'a lui (mi se pare „Contele de Hammerst
ein“) la
Berlin.
Aa

5) De urmăPaul
riLind
tau. Şi asupra lui a avut
influență Schopenhauer (vezi încântătoarea. noveletă
„In
Folge einer Wette“, în ;,Salon“).
"Şi mai ales Spielhagen. -

|

4) Poveşti ilustrate de G. Dorâ (Text, după Per-

|

rault, de Moriiz Hartmann. Hallberger în Stuttgart,
le-gat,4 taleri.
|
a
a

5) Biblia de Dor6, protestantă, 2 volume, în legă-

tură de pânză englezească, cu cotor de piele, negru' cu
“margine aurită. Desene de Iulius Sehnorr în Stuttgari.
54 de taleri, 22144 groși (marochin roșu, 4114 taleri).
4/16 Decembre

1870.

Subt neauă, domnișoara

Mary

Marquardit: a cu-

les din grădina noastră viorele înflorite; le răsădisem
de când le găsisem subt dealul de lângă Galata şi uite

că dau flori mai departe. Şi iarba e toată verde, crescută
mare, în grădina noastră "— deși am avut frig până la

—12"-R., ce-i drept,
să fi ocrotit: Acum

cu neauă în strat gros, care trebue
însă fiind moină, ese la suprafaţă

iarba proaspătă; asta, cred, din cauză că. în toamnă totul
a înflorit a doua oară așa de târziu și are încă plină
putere. ..
|
i
Lucrez: zilnic tradus din Schopenhauer şi Joile citit
la „Junimea“, cu un surprinzător interes care se men' ține,
|
|
Cs
1. Guvernanta

copiilor d-lui Maiorescu;

mai târziu, cu altă cerneală. -

numele

ci e adaos:

ae

Pe lângă asta, cu multă artă, Muzeul Pio-Clementino, Arhiteciură

de

Canina,

Winckelmann!

ş. a. m. d.

:16128 Martie 1871.

Da

Într'o pauză intermediară
vre o 3 romane,

'de 3 zile, citit din nou

unul după altul.

Aprilie 1871.
Multă agitare şi iarăși politică! Agitare; eu
soția mea am devenit însă mult, mult mai liniștiți şi
o liniște, o siguranţă şi o aşteptare indiferentă a
ce va să vină, care mie mi-a făcut foarte bine.
Duminecă sau Luni 11 sau 12 Aprilie 1871 au

ca şi
avem
ceea
sosit

la Iaşi Principele şi Principesa Carol de Hohenzollern,

însoţiţi
[Curţii]
Sturdza
lescu. —

de. minisirul de externe Costaforu, de mareșalul
Philippescu şi 'de doamnele de onoare Zulnia
şi d-ra Cretzulescu, fiica lui Const. CretzuÎn modestia noastră nu ne gândeam numai de

cât că soția mea

va

fi invitată la Curte;

în acest caz

însă eram hotărît ca nici eu să nu mă duc singur. Sa
întâmplat însă cutoiul altfel. Chiar înainte de sosire, a

venit la soţia mea Primarul Christ. Cerchez şi a. prevenit-o

că va fi și ea

mească

pe: Principesa

cins. Nevastă-mea

invitată

cu

doamnele

în sala Rosnovanu,

avea încântătoarea

ca să pri-

unde

au des-

ei rochie de la

Paris, de coloarea floarei de piersică, şi ne-am dus. Multe

doamne,

şi unde

sânt

multe

doamne,

e şi multă

adu-

să plecăm,

când

nătură. Principesa făcu să-i fie -prezentată fiecare, și |
- doamnele în general numai se înclinau, fără vre un
cuvânt; numai cu cele în vârstă vorbea. Eu însu-mi
mă

trăsesem

la o parte

și eram

gata

Princepele, în camera de alături, începu a primi autorităţile şi îndată şi pe profesori. Ne duserăm. Toţi am
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intrat, eu foarie plictisit. Principele veni
îndată
mine și mă întrebă:
,
— „Cum! merge Universitatea la laşi?

spre

— „Binişor, Măria Ta.

— „Binişor aici, în Bucureşti rău, Politica a siricat şcoalele“.Eu am tăcut şi cl a trecut mai deparie. Pe vorbăria
lui m'am desvăţat de mult să mai pun vre un preț.
Nu
mă interesează 2. Mai pe urmă se întoarse iarăşi
la mine

şi dintre toţi mă prezentă numai pe mine Doamnei,
îi
spuse că vorbesc perfect nemţeşte, după care dânsa, cu
o amabilitate care te câștiga, îmi spuse că ei ar fi având

în gând lucruri mari cu mine, că ar.fi bine să contr
ibuiu

la reforma cărţilor de şcoală. Mam
Îndaiă, Miercuri

înclinat. Vorbărie.

14 Aprilie, furăm invitaji la masă,

nevastă-mea şi eu. Ca doamne erau, acolo încă prinţesa

Soutzo

de la

vie, Natalia

Soutzo

(Mavrocordat),

Pră-

jasca, bătrâna Carp, d-na Balș şi doamnele de onoare.
Principesa a vorbit cu toate, Principele însă, dintre

"doamne,

numai

cu nevastă-mea;,

încolo,

cu

aproape

toţi

domnii. Clărchen “avea aceeași rochie, decoltată.
Luni 19. Aprilie, ceaiu la Principi; am fost şi noi

invitaţi. A fost aproape distingu6 în privinţa doamnelor;
d. e. a lui Racoviţă ş. a. m. d. nu invitată. M-me Marie

Casimir-Hrisoverghi cu “d-ra Mavrocordat (cea uriîtă,
care a studiat la Berlin) au cântat la 4 mâini la un piano
prosi câteva fraze din sepieiul lui Beethoven (prost) şi
ceva de Mendelsohn, tot prost. Apoi d-ra Barozzi ceva,
4

1, Conversaţia — redată în româneşte.

2. Această atitudine

,

de atunci a lui T. Maiorescu

J

către Dom-

nitor se explică prin amărăciunea sa că Principele, mulţumindu-se
cu informaţiile calomnioase ale ministrului Mârzescu, considerase
justificată 'sentența nedreaptă de destituirea lui de la Universitate,
și, în consecință, se opusese la intrarea sa în ministerul „junei

drepte“. Cf.

însemnările

sale de la 18- Aprilie

1870 și scrisoarea din 7. Maiu

cătr= Carp.

şi 25 Octomvrie

.
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Tannhăuser aranjat de Liszt, a fost bine, dar ceva cam . -

repede. După aceea s'a dansat. Noi n'am dansai şi am
şlers-o englezeşie. Am găsit, ca totdeauna, injust că
Pogor nu s'a preocupat de loc de soția mea, n'a fost

invitată de loc la dans; ce-i drept însă, ca refuzase mai

"nainte totdeauna consecvent. — Clărchen foarte drăguț îmbrăcată: rochie albă de atlas cu buchete de tran“dafiri. Făcută pentru această ocazie.
.
Dar totui deveni irandafiriu şi gentil şi foarte bine“făcător prin deosebita distincţie ce ni sa făcut cu invitarea la Stânca, unde i s'a oferit Principelui de către
al-de Roznovanu un dâjeuner champâire în cel mai res-

„trâns

Comit€.

Al-de

Pogor,

al-de

Gane,

al-de

Drosso,

ş. a. m. d. ş. a. m..d. de loc invitați. Erau toţi Roznovanii, și colonelul cu nevastă-sa, născută Câmpineanu.
„ Tânăra Soutzo cu -tată-său, Nicu Mavrocordat, C. -A.
Mavrocordat,

amândouă

doamnele

Mavrocordat,

Calli-

„mach-Catargiu cu nevasta, prințul Grigore Sturdza,
bătrâna Costin Catargi, Vogoridi, d-na Negruzzi cu fiica
(Jacques nu), mitropolitul, ministrul Costaforu, Philippescu

mareșalul

|Curţii],

H6lâne

Ghica,

doamnele

de

onoare, prefectul judeţului Beldimano, adjuianţii Gre„ceanu şi Gherghely.. S'a mâncat excelent, apoi prome-

“nadă

în

pare,

încântătoare;

cu

am

condus

pe

tânăra

„Soutzo şi am vorbit de rău 1 cu ea despre toţi; neveste-mii
a cerut să-i fie prezentat Vogoridy şi a condus-o (un imbecil; a cerut să-mi fie prezentat

şi mie, căci nu vream

ca.eu să-i fiu prezentat lui.— Istoria duelului său cu Cos-

iică Cerchez, soţiei căruia îi întorsese spatele, spre a nu

dansa cu ca la cotilionul ecaiului de Luni). Şi Costaforu
Şi prinţul Sturdza au cerut să fie prezentaţi neveste-mii.
(La masă

condusesem,

_
1. Fireşte,
iiber alle“.
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..

o expresie
.

din- păcat
pe e,
d-ra
de glumă;
„.

în text:
E

Cretzulescu,

„medisirte mit ihr
o

care a fost cam cu nasul sus faţă de mine; şi urîtă!).
După promenadă s'a luat ceaiu şi apoi dansat înir'o
foarte familiară bună dispoziţie, Principele valsând, în„dată după gazdă, cu nevastă-mea, -mareșalul Curţii a .
luat-o la cadril, în care [am dansat] şi eu cu' d-na Negruzzi, şi am râs şi am dansat fals, prinţul Sturdza.a .
căzut cu d-na Roznovanu. De la ora 11 până la Ga ţinut!
această serbare

încântătoare în toate privinţele;

întoar-

cere la Iaşi, toate irăsurile împreună, pe cea mai splendidă- vreme. Al-de Roznovanu au fost aşa de gentili cu
noi, după ce cu îi atacasem şi-i batjocorisem aşa de vio- |
lent la 3 Aprilie 18661. pentru separatismul lor, Şi toţi
au lost extrem de amabili. — Doamna Callimachi-Catargiu

şi el au

cerut

să fic prezentaţi

neveste-mii,

iar

alaltăieri ne-au făcut o vizită.
|
Avurăm o adevărată satisfacţie. Eu am sprijinit
cu toată sinceritatea şi fără nici o-recunoaştere, — ba |
din contra, cu persecutare din partea tuturor partidelor
succesive (de la Trisfetite dat afară de Gusti, din profesorat ameninţat prin Mârzescu și Costatoru) — [am sprijinit] cu credinţă şi liniştit pe Principe în contra roșiilor
şi a belterilor, încât e o dreptate a soartei, dacă, în sfâr-

șit, Principele a văzut cine e cu el necondiţionat şi cine e
“contra lui.
|
Sâmbătă bal al Curţii, invitaţi, dar nu ne-am
O vreme oribilă, și ne cra destul.

dus.

Marţi la ora 10 dimineaţa (astăzi), la 27 Aprilie, au,

plecai Principele şi Principesa. Am fost şi noi la gară,
toți cei credincioşi. Principele şi Principesa au vorbit

mult şi afectuos cu nevastă-mea, Principele și cu mine;
a ţinut o alocuţie, în care a zis că el ajunsese să despere, dar că acum a căpălat prin noi iarăși curaj şi
1, în'ziarul

1886 (pag. 124).

său

Vocea

Naţională.

|

Cf.

însemnările

din

Oect.:

17I

energic. La plecare, strigăte de ura entusiaste, neprefăcuie. Era ioarte emoţionat, dânsul şi dânsa erau foarte
mișcaţi,

de asemenea

şi noi.

o

Nevastă-mea avea costumul ei cel nou de la Berlin,
a fost mereu. foarte drăguţ îmbrăcată, Ja fiecare dată
tratată cu atenţie deosebită. N'am făcut cheltueli peste

puterile noastre, nici o para datorii pentru

această oca-

„zic, având mai dinainte toate în casă. A fost cu minte,
şi o mare satisfacţie pentru noi.
Și acum, destul despre aceste nimicuri
loare, dar cu totul trecătoare.
Cele politice,

Cum

din

îmbucură-

a

sau întâmplat toate astea împreună?:

laşi 28 August, stil vechiu, 71.
Am citit foarte mult și cu multă căldură sufletească
Goethe.: Suggestivele „Annale“,= întregi şi- repede.

Făcut

multe

pina”

(Maudandane),

excerpte.

Încă

o dată

frumoasa

pentru

care

îi dau ghes

„Proser-

mereu

lui. Bodnărescu să o traducă. Și „Carnaval în Roma“

scris surprinzător de clar şi de încântător.
Pe lângă acestea, făcut articole pentru Convorbiri
(„Direcţia nouă“, urmare și încheiere a părţii ]), iar

»

atacurile fără măsură în contra mea, în aproape toate

jurnalele, lăsate fără răspuns. Numai în Convorbiri de
la 15 August o mică rectificare în contra „Rămăşagu-

lui“ lui Hajdeu 1, și mai nainte am pus să se reproducă .
1. E vorba de copilăroasa farsă a lui Hasdeu, cu o poezie
trimcasă de el Convorbirilor literare, ca fiind tradusă de un Elias

dintr'un

poet -german

(inexistent),

Hasdeu

voind

să

dovedească

prin publicarea de către Convorbiri a acestei mistificări că, Maiorescu — care nu avea nici o răspundere pentru această publicare—
e lipsit de spirit critic.şi de patriotism, fiindcă e de ajuns „să subserie cineva eoreeşte şi să zică că a tradus din nemțește“, pentru ca

Maiorescu să-l creadă poet!
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Liviu Ma iorescu

(în 1871)

ca suplement'la Curierul de laşi cuvântăr
ile mele din
Cameră 1.
|
|
|
|
Pe Schopenh

mai departe. Am

auer (Parerga) îl traduc cu
încetul
de gând încă să pregătesc acum,
„Is-

tria” ? și o ediţie a articolelor mele de crit
ică. Pentru campania de
toamnă

în Cameră trebue să studiez
detaliile
de drept constituțional la reforma
Constituţiei, ce vrem
să o prop

unem. -

29 August.

Ce ştiu pe din afară;

Goethe:
|
1) Orphisch Aziuoy
2) Singer
5) Ein Blumenglâckcehen
4) Singer und Hafi (Elleboge
n)
Heine:
a
5) Leise Klingt
6) Ein Fichtenbaum

|

E
o
o
-

7) Die schlanke Wasserlilie

8)

Am Kreuzweg wird
Kuzek:

Was denn glauben sie, Madame.
“Lenau:

Ia

Bucureşti.

Marţi 9/21

Auf dem Teich3,

|

A

+

*

i

|

Ii

a

%

Noemvrie

1871

am

fost la

1V.7, Maiorescu, Discursuri parlamentare, vol. |, p. 108—9

(scrisoarea către redactorul Curierului de Iaşi).
2. „Itinerarul în Istria“ al tatălui său, pe
să-l
publice abia în 1874.

care

_
însă

,
ajunge
,

Pa, Cu acestea se sfârgesc însemnările din anul 1871 în caietul
nr. 5, (toate în limba germană),
.
_
aa
„4 Cu aceasta
încep

(scrise

tot

Mart.

1874).

Apoi

în nemţește)

însemnăr

ile: în
caietul nr. 4, notat mai târziu pe copertă astfel: „Jurnal No.
4 (9
Noemvyr.

1871—18/50

73925 — 14

aforisme,

|

anecdote,

ş. a.*.
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Cameră,

întâia oară

în noua

sesiune.

Oarecare

mirare

a deputaţilor, fiindcă ministrul cultelor refuză concediu
profesorilor. care sânt deputaţi. Eu însă am venit tocmai fără concediu, de oare ce îl ani de drept. La o discuţie precedentă a cererei de demisie a deputatului Stroe
Beloescu, profesor în Bârlad,

Camera

a primit

demisia,

cu toate argumentele contrarii bune ale d-lui Agarici şi
mai ales ale lui N. Blaremberg. Cuvântarea lui Tell
— model de sofism popular (ședința Camerei de la 4 şi 5
Noemwrie). Argument principal: Cum poate o Cameră,
care

are

de votat,

precum

se ştie, şi legea

învățămân-

tului, să vrea vreodată să excludă în mod absolut pe
profesori? Interesul oricărui corp legislativ este să cunoască toate straturile societăţii şi să aibă reprezentanţi

- din toate ramurile vieței publice. De
unde,

aliminteri,

intră

numai

oameni

aceea şi Senatul,
bogaţi, prevede

alegerea profesorului în mod special, pe când pentru Ca-.
„meră el poate fi ales, în genere.
Pe ordinea de zi orașul-port Corabia, în judeţul
Romanați. Interesantă discuţie în privința modului de
concesiune a locurilor, pentru ca să nu fie numai speculă
şi să nu se construească nici o clădire. Se dau locuri, cu
condiţia: ca până în 3 ani să se construească clădiri;
altfel, devin iarăși proprietatea Statului.
Miercuri, 10 Noem. 1871. în secţiuni, discuţie despre vânzarea de arme din arsenal la comune.
.
“Joi 11 Noem. 1871. în secţiuni. Proiect pentru o |
= "nouă împărţire administrativă a României, 16 districte
în loc de 53. Toţi contra, afară de mine şi de N. Iacovachi. Văcărescu avea de obiectat: lipsă de comiunicaţii,
teamă de centralizare ş. a. m. d. Lucru principal îmi
pare a fi: teamă de opinia publică, care e foarte neliniștită. de: acest lucru. Fireşte, reducere a funcţionarilor,
reducere a oraşelor de reşedinţă! Dar cum își închipuesc

Za

4

oare oamenii o reformă altfel decât cu jerife? Eu voiu

Îi pentru, în şedinţă publică.

„

Argumente:

Ă

a

1) Reducere a funcţionarilor,

2) Îmbunătăţire a lor.
.
|
|
5) Deprinderea de a face înşi-și lucruri, fără guvern şi
procese. Selfgovernement. Printr'asta, şosele se obţin negreşit.

”

|

Iar în ce priveşte opinia publică, se poate oare intro-

!

duce o reformă radicală 1, fără a avea în contra ta jumătate țara? Orice relormă vrea să promoveze desvoltarea
sănătoasă a țărei, a ţăranilor, a întreprinderilor. Pe lângă
asta — micşorare a bugetului? (căci la casele Statului,
cum știm, nu se plăteşte! Deci stare rea), şi în special
prevenire a acelei boale bizantine a înmulţirei funcţionarilor,:
|
|
Cu această ocazie am aflat de la Văcărescu:

avem 64.000 de funcţionari (De ce fel?) |

costă 32 de milioane de franci.

Prin acest proiect al guvernului, 544 milioane eco-

nomii la funcţionari.
“*
i
e
“Târgoviştea e un punct principal de apărare, important din punct de vedere strategic. Acolo construcţii
de 14 milioane de franci de Stat (prin Godillot), turnăto-

rie, arsenal. Apoi de acolo se aprovizionează Capitala cu

material de pavat stradele. în general, materii brute pentru munijiune.

Cele mai

bune

herăstrae,

în Târgovişte.

Scarala ora 5 am fost la Principesa. Vorbit de lucruri de şcoală. Eu i-am dat traducerea ,„Oarbei Rosa“ de
Hendrich Conscience 3, făcută de Xenopolu. Dânsa mi-a

1583).

1. Notă
2, Notă
3, Unul

marginală: „d. e. reducere a armatei”.
,
marginală: „Imbunătăţire în amănunte, dal“.
din întemeietorii nouei literaturi flamande (1812—
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recomandat foarte mult școala de fete din .Coloarea Roşie Nr. 1 din București, unde e o bună directoare. Unica
- şeoală bună. S'a plâns de Consiliul Insirucţiunei ș. a. m.
d. I-am vorbit de soru-mea. M'a rugat să „pun să se traducă ceva de Rud., Topiter +.1
|
Sâmbătă 13/25

Noem.

71.

p ost o oră la Principe, stat de vorbă amabil. Şcoală,
lucruri comunale,

mi-a

citit

din

Diisseldorfer

Zeitung -

-un articol despre Friedrich Kapp (din „Preussische Jahr-biicher“), „Opiniuni asupra corupției în comunităţile
Americei de nord“.
Seara întrunire privată a deputaţilor îîn . „Concordia
nouă“, pentru înţelegere în privinţa alegerei Prezidentului; eram prezenţi vreo.55, majoritatea. Angajament de
a alege pe acela care va avea majoritatea de aici. 2 voturi Grigore Balș, 41 de voturi acelaşi beizadE Dimitrie
Ghyca, care a fost şi până acum. Eu cu încă alţi 8 (presupun: George Cantacuzino, Al. Lahovary, Văcărescu,

Konaki-Vogoridi, Nicu lacovachi, C. Grădişteanu, Col.

Mano şi Antochi sau Fălcoyanu sau un altul) am votat
la întâiul scrutin pentru Manolachi Costachi Iepureanu,
care a rămas astfel în această minoritațe.
. ..
Iu

Luni 15]27 Noem. 1871,
Alegerea Prezidentului: Dimitrie. Ghyea, cu mare
majoritate, 71 de voturi, vre o 23 Vernescu şi alţi câţiva.
„Am plecat apoi; „prea plictisitor lucru. Şi Marţi, s.
Miercuri! | .
1, CE.

17%.

p.

127,

nota,

|

.

Să

! Sa

Ne

Sa

Joi 1850 Noem. 1821.

aa

„Văsescu, la interpelarea în privinţa moșiilor mănăstireşti din Basarabia rusească, propune nedemna muțiune ca — fiindcă Rusia nu recunoaşte procura pentru .
incasarea veniturilor, dată de mitropolitul nostru, care
n'ar fi fost ales în mod canonic — guvernul să aducă o
lege bisericească. [Nicolae] Ionescu sprijină asta.
Eu contra ei, în scurtă cuvântare

aplaudată.

Vezi

„Monitorul“ 1,
Vineri 19 Noem. în secţiunea mea, a 6-a — în timp
ce însă Camera ținca şedinţă plenară şi eu, fireşte, cram
în şedinţă — alegerea prezidentului şi anume ticălosul
de Cezar Bolliac, la balotaj 5 contra 5, sorţul hotărînd.

Eu am introdus protest pentru nulitate. A fost acceptat
în scețiune, [s'a ales un] nou prezident. Dar în Cameră,
votul cel nou — casat, păstrat cel vechiu, în urma unei
cuvântări a lui Georges Brătianu, care m'a atacat foarte

pe nedrept şi a vorbit de alegerea sa de 4 ori ca deputat,
„din încredere“. De altminteri, cu această întreagă alacere, eu am făcut o prostie, împins de Blaremberg, care
apoi a lăsat-o moale. În genere, într” asia o primejdie pen-

tru mine. Eu sânt mai hotărit decât alţii şi atunci purced
cu toată hotărîrea şi fără să mă mai gândesc la mine.
Aceia însă care. provoacă asta, şi din cauza cărora eu o
fac; rămân îndărăt şi sânt moi, Aşa d. e. deputăţia și că-

lătoria mea la Bucureşti, pe când Negruzzi, Gane, Pogor
rămân acasă, Gr. Sturdza

nici:nu se mai sinchiseşte. De

accea însă, probabil, şi eu — eu, iar ei, ei.
50 Noem. 1871. După ce am pledat la Cuirtea de apel din Bucureşti pentru col[onelul| Mironescu şi: (în
lipsa părţii adverse) am câştigat, am sosit încă la timp la
Vezi
110-413,

T. Maiorescu,

Discursuri
:

parlamentare, vol.

Î, pag.
-
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Cameră spre a spăla pe.cap pe ministrul cultelor, din.
cauza măsurii de a considera demisionaţi pe profesorii
care sânt în acelaşi timp deputaţi. Cuvântarea în JMoni-

tor 1. Cogălniceanu, în urma acesteia, foarte prietenos cu

mine, asemenea Vernescu și Blaremberg. Vrednic de desprețuit Lahovari, care se temea acum că mă pierde şi se
pretăcea insinuant de prietenos, pe când până aci se
Purta din timp în timp arogant, — şi voia să mă câștige
pentru moţiunea lui, a lui lepureanu şi a lui G. Racoviţă
pentru ordine de zi simplă. Eu am votat însă contra şi
găsesc în general nelogic că. „juna dreaptă“ în această
chestiune şi și astă vară, la propunerea mea în favoarea
menţinerei vechei cifre mai ridicate peniru şcoalele pri„mare ?, a luat poziţie în contra mea. Nu putem face mult
timp casă împreună.
a
La 10 Decemb. 1871, în urma unei depeșe a lui Wilhelm 3, care mă chiema la Berlin, din cauza îmbolnăvirei de tifos a cumnatului

meu

celui

mic

Ernst, plecat

din București, după grea călătorie de nouă zile (între Braşov şi Sibiiu și Alba-Iulia —260 R., în diligenţă), ajuns la

Berlin în scara-de Silvestru 1871.
În Berlin, stat până Joi 11 Ianuarie 1872, st. n. şi

după aceea plecat cu familia mea la Iași și sosit cu bine.
N'am suferit de loc de frig.
o

ÎN.

Ie

| Ianuarie (stil vechiu).
18. De la Cameră vreau să-mi iau concediu peniru
restul acestei sesiuni. Profesor nu mai sânt, de oare ce,

ca deputat, nam

vrut să cer concediu (şi, probabil, nici

"4. Vezi T. Maiorescu, op. cit. vol. |, p. 114—123, 2, V. T. Maiorescu; op. cit, I, 91—95 şi 108—109.
*. Dr. Wilhelm Kremnitz, cumnatul său.
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Ie
=

nu l-aşi fi obținut), şi deci am fost considerat demisionat
de către ministrul cultelor Tell 1. Tot aşa şi N. lonescu;pe
când Jacques Negruzzi (purtare. ordinară) n'a venit la
Cameră. — Astfel, trebue să am grijă mai multă pentru

venitul ca advocat. Într'această privinţă sânt acum mai
liniştit și mai asigurat, fiindcă sânt membru al. consorțiului (pentru Banque de Roumanie) în lichidarea. Kahane și dinir'asta, ori şi cum, va eşi ceva pentru mine;
contez până la sfârşitul lui 1875 pentru mine pe un câştig de 2000 + de aici.
|
În Berlin am avut de astă dată bune relaţii cu Bar-

deleben şi împăcat complet

cu al. de Engelcken?

din:

_ Potsdam; dat dîner pentru mine, atât el cât şi Bardeleben ş. a. m. d. În genere, amabili cu noi.
Programa anului 1872.
__Î. Să .termin articolul

meu:

OT
Direcţia

(Proza). Pentru -,„,Convorbiri“ £.

nouă

e

II. Prelegeri publice, 2 sau 35.
III. Să public „Istria“ a tatei €.
IV. Manual de bacalaureat pentru filosofie.
(la „Institutul academic“ 7).
„1. Cf. Soveja, op. cit., p. 75—79
at
|
2. Unchiul d-nei Maiorescu; prefectul poliţiei în Potsdam.
3. Mai urmau alte rânduri, pe partea de jos a fdii, care a

fost tăiată.

1,
5.
s.
7.

:

Ra

,

a

Notă marginală, scrisă mai târziu: „Făcut (lunie 1872)“.
Notă marginală: „împlinit (Martie 1872).
i
Notă marginală: „De atunci încoace, sa făcut PI
Institut întemeiat la 1866 de T. Maiorescu în asociaţie cu

profesorii: I. Melic, N. Culianu, P. Poni, Dr, L. Ciurea, P. Eaicu
şi D. Quinezu,
nou“

(întemeiat

transformat
în

1870)

în

apoi

la

1879, prin

„Institutele

unite

unirea cu. „Liceu

—

așezământ

care

a fost timp de câteva decenii (a încetat în Iunie 1907). o şcoală
de elită a Iaşilor, în care-şi-au făcut educaţia multe generaţii de
tineri moldoveni. V.. N. lorga,. Istoria învățământului xomâncăc,
Bucureşti,

mic
(914,

1929,

1866—1879,
-

p. 534—5

şi Eugeniu

Înstitutele-unite

E.

Vincler,

1879-1907 din

Institutul

. laşi

etc.,

Acade-

Buzău,

,

179

,

.

V. Să termin traducerea Aforismelor şi a Pareneselor lui Schopenhauer.

-

Eventual,
VI. Să scot la Socec a doua ediţie a lucrărei mele
„Despre scrierea [limbei române)“.
-

VII. Editare a tuturor articolelor mele de critică ?,

|
VIII. Gramatica română pentru
tare, ediţie nouă şi să o completeze 8,

şcoalele

elemen-

Proiect:

1) Să citesc cu familia mea Fizica mică-a lui Crii-

ger şi pentru asta să comand

rimente 4,

. -

18. La

cele necesare pentru expe-

lectura anunţurilor

din - Augsburger Allge-

meine Zeitung şi a altora, am notat la marginea acestui

caiet ce e remarcabil ca opere literare și din domeniul
artelor 5.
A
|
=

1. Notă marginală:. Aforismele terminat (Maiu 1872).
2. Notă marginală: „Făcut“ (scrisă mai târziu, în locul alteia,
şterse: „Început la Socec“).
Notă marginală: „Făcut prin Creangă“. (scrisă mai târziu
"“în locul alteia şterse: „Dat în grija soru-mei”).
-

*, Notă

marginală:

„Citit Tyndall,

Wărme“.

— Restul foii

fiind tăiat (poate pentru alte amănunte de la Berlin de pe partea Co-

respunzătoare

a

contra-paginti),

a

rămas

astfel

consemnat

numai

nr. 1 dintre proiectele ce vor mai fi fost notate.
,
„_% întradevăr, pe marginile celor două foi cu însemnările
din Fevruarie şi începutul celor din Martie 1872, sânt notate următoarele: „De procurat: .
.
1. Wilhelm [Kremniiz,' cumnatul său| să se informeze la
Gsellius despre Mayer, Aequiv. der Vărme 18%, Kraftwărmegeseiz.
|
„2
Fotografia monumentului lui: Schiller după Begas. [nu-:
mărul de ordine şters apoi şi scris în drept: „comandat“; tot astiel
şi la

nr. 5 și 11].

5. Să comand

:

.

:

„Selbstverwaltung und Reform

der Gemeinde

und Kreisordnungen in Preussen“ de Dr. Tellkampf. Berlin, Iulius
Springer. 24 Silbergr|oschen]..
i
:
,
4. La Brockhaus: „Museum der modernen Kunstindustrie“ de
la_ ultimele expoziţii universale. În fascicule de 7%4 grloschenl

(15-20 de fascicule),

180.

.

|

e

| Fevruarie 1872

19. De 18 zile ne mai auzit ger. De obiceiu —12R,,
uneori la 7 dimineața —240 R. Azi fază a lunei, vânt, trebue să se facă mai cald. Dar cumsă poată suporta acest
„5. Ibidem: Editia lui Shakespeare (traducere) de Bodenstedt
şi alții, 9 volume, broşate 6'4 taleri, elegant legate 9 taleri, 38
broşuri cartonate, ă 724 gr.,în totul 9 taleri şi 15 gr.
6. Experimente zu Criiger's Physik.
ă
7, Clavierschule v. Libert u. Starck, împreună 4 volume
11% taleri. La Cotta.
.
,
împr.

8. Bcethoven-Aussabe,

5 volume,

v. Faisst,

Libert u. Bilow,

î12/, taleri la Cotta.
9. [tăiat] „Erzăhlende Dichiungen“ v. Julius Grosse. Berlin.
Lipperheide (ilustrat). 1872.
”
„10. Juno Ludovisi, Zeus v. Otricoli. O jumătate de marcă.

[Șters, având nota: „procurat“; tot astfel şi la nr. 23, 26 şi 32].
11. Giinther, Traducerea

"12.

Aeschylos.

de Droysen,

15. Euripid.
14.

Stahr,

15. Muzică:

lui Horaţiu. Leipzig.

de Donner,

Torso.

4

ediţia

a 5-a,

3 Sonates,

piano ct [liâte, 1 tal. 15 gr.
16. a)

30 Octobre

b)

campagne.

Gouvernement

1870, par

Gabriel
Paris.

de

îl. 24.

arrang€es

fldie, par Drouet. 3%4 tal. Weber, 5 Sonates

,

:

la dâfense

,

piano

et

d

nationale du

Allemands et Francais,

1871. Typographie

,

pour

progressives, pour

Jules Favre. Paris, Henri Plon,

Monod,

-

.

3 vol. 4 taleri.

tal. 24,

Beethoven,

î

1854.

de Ch. Meyneis,

30 .Juin—

1871.

Souvenirs de
13, rue Cujas.

17. Dr. Joh. Miiller. Lehrbuch der. kosmischen Physik,
Auflage,1872. Braunschweig. Vieweg.
i
18. Hettner, Liieraturgeschichte des 18. Jahrhunderts.

3.

19. Musik (dări de seamă de Rich! în „Ausburger Alge.
meine Zeitung“). Anton. Caldara, Kirchenconcert, rio de cameră
pentru 2 violine şi cello. Peter Fiinsel, Andantino din quartetul de
coarde, op. 14, 3. Philipp Eman. Bach. Cântece de Gelbert. (Riehl:
cam aspru, cu perucă spiritual, delicat, mai frumos decât textul).
20.
. Stahr,
Tacitus
Annalen.
-

21, A Lastca: Princip
lin, 72.!
29. Die Kunst

2-ter'Bd. Rom

und Zukunft

im Zusammenhang

u. Hellas. 5% tal. -.

,

mit

des Vălkerrechts.
A

SI

Ber-

den Menscheiisidealen.

N

-

23. Răsler. Roiniinische Studien (polemică conira tatălui meu).

24.

Staatslexicon._

,

23; Ta Lolme. Constit. Englands în îhrer genet.
lung, îibersetzt v. Lichetreu. 8, 432 pag—10 Sgr., la
Berlin, Skaliizerstr. 4127.

a:

EntwickSteerath.
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-

ger corpurile copiilor? Sâmbătă 5 Fevr. Livia fu cuprinsă de friguri la culcare, avu lebră noaptea, iar Duminecă luă de la mama

chinină, care i-a tăiat febra. Mauţi

a fost iarăşi. pe deplin sprintenă. „Eu însu-mi am ţinut Duminecă 6 Fevruarie întâia
„mea prelegere populară de esitimp în sala Universităţei. |
Muli public, ca totdeauna. Era introducerea la „Mijloa„cele educaţiei“. Nevastă-mea a fost foarte mulţumită cu
aceasta. Și aljii încă, despre care am auzit întâmplător.
Eu nu.prea; întrun oarecare sens mă plictiseam cu
însu-mi vorbind, îmi părea ca şi când aşi vorbi dinir'o
lume streină oamenilor, şi acel sentiment că sânt plin de
viață înire ci, în mijlocul lor, care mai înainte mă cuprindea cu atâia entusiasm, nu l-am mai avut acum. În
- genere, am impresia că îmbătrânesc,

că scad, cred chiar

că-mi slăbeşie memoria.
De lucrat, am lucrat intens. Tradus mai deparic
:
.
AISERR
tic
„AMforismele“ lui Schopenhauer și citit la ..Junimea“; la
p

„Istria“, scris pe curat

pentru

astea urmărit

multă

cu mai

tipar litera

aienţie

studii

A; pe lângă

juridice la

Codul civil. În totul, nimic deosebil şi care să-mi fi mers

la inimă, afară doară de prelegere. Muzică, ca şi înainte,
N 26,

H.

Helmholtz,

Ueber

die

Frhaltung

der Kralt. „Berlin

1847

27, 'Tyndall, Der Schali ( taleri sau 1 tal. 20).
28. Karoline Batier, Aus meinem Biihnenleben. Herausgegeb.
v. Arnold Wellmer. Berlin, 1871, Decker.
29. Browning, Balaustion's_ Adventure.
Swinburne (Verriickte Lyrik). .
(Max

50.

v. Sybel,

Was

vwir von

Frankreich

lernen

k&nnen.

Bonn

Cohen & Sohn, 1872).
31. P. Lindau: Moliăre. Leipzig, 1872. ]. A. Barth.
32. R. v. Mohl, Staatsrecht, Vălkerrecht und Politik. 3. Bd
" (1869) despre învățământ (geklauft]).
33. Allgemeine Pihnographie, von Prof. Dr. Fr. Miiller, Wien,
Beck, 1873.

2

Sa

cu multă plăcere, trio de Beethoven şi Mozart, cu 1 Clara

şi al-de Buiucliu.

„1

Oarecare grijă în privința venitului meu, care, oricum, îmi pare adesea. îngrijitor de nesigur. Dacă n'aşi
îmbolnăvi? — și dacă iar trebue să întrerup şi după Ca- “
meră?

—

De- -ași avea

un prieten

cu mintea

toare, spre a mă sfătui cu el!

pătrunză-

Am încheiat cu acestea aici, că să-mi pot nota ncîn-

trerupt succesiv boala drăguțului și încântătorului meu
Kiki 1:

-

Marţi seara 8/20 Fevr. spre Miercuri a *nceput «să tu-"
şască ușor şi era foarte răgușşit, Clara într'o frică mare,
exagerată,n'a dormit aproape de loc toată noaptea.
„Miercuri 9 Fev., Riki sevlat cu tuse cc-i irita laringele, nu violentă; el însu-și vesel şi cu totul desgheţat.
Fireşte, siat în cameră. Clara avut la ora 5 la masă un
acces de plâns spasmodic.
Joi 10 Fevr. Clara tot foarte istovită, aproape +ușor
acces de râs, noi primblat cu sania, dar frig pătrunzător.
După prânz însă la ora 4, Kiki avu ceva febră, îl văzuiu

dintr'odată schimbat şi trist. De-atunci,

neîncetat

|

friguri, tusca

însă- mai

uşoară

(mult mai ușoară decât de pildă la catar al laringelui);
de oare ce însă avea pe lângă asta și guturaiu, dar nu
se plângea de junghiu în coaste, nu era pneumonie, ci
probabil catar bronchial. Nu mânca aproape nimic, vărsa

ceea ce mânca, scaun tare, i-am dat picături de rubarbă,
114 slicluţă foarte mică aproape fără efect.
Sâmbătă foarte capricios, supărăcios;--plângăcios, îslovit, cu privirea stinsă, totuși. însă putându-l interesa.
cu o poveste şi chiar a-l face să râdă.
1, Numele

de mângâiere

al fiului său Liviu.

-

|

183

Sâmbătă seara în sfârşit, spre a ne linişti definitiv,
trimeserăm după Taussig, care şi veni şi ne linişti cu
totul. (Era vorba numai să nu care cumvasă fie op

bronșită capilară). Bănue aproape o febră intermitentă,

pe lângă şi în afară de uşorul guturaiu. Mâine, în orice
caz o să examineze lucrul încă o dată. N'a prescris nimic; firește, din partea noastră tratament, ca şi până
acum. Dacă iusea s'o înteţi, atunci câte o picătură de
laudanum (tinctură de opiu) într'o linguriţă de apă zaharată,.de 2, 5, cel mult de 4 ori pe zi.
_.
„15 Fevruarie 72. E. febră intermitentă la Kiki, 2 supozitoare de chinină (date în interval de 5 ore) au făcut
minuni, Vechea lui veselie glumeaţă i-a revenit îndată.
*

* Martie 1872. .

La 27 Fevruarie 1872, Duminecă,

am plecat de la

Iași, cu cai de poştă, la Bârlad, am sosit seara, am plecat

apoi, prin 'Tecuciu, la Galaţi, drum groaznic, răsturnat
în apă și în noroiu. Am sosit în sfârșit la Bucureşti la 5
. Martie st. vechiu.
SR

Peste câteva zile- m'am

dus la ministrul-prezident

Lascăr Catargiu şi am vorbit cu el despre reaua impresie
ce o produce administraţia învățământului. M'a invitat

„la masă în aceeași zi și a fost cu multă înţelegere peniru
cele ce i-am spus în această privință.
|
La masă era și I. Sirat, care tocmai sosise de la Constantinopol. Ne-a povestit de pictorul Sultanului. Abdul-

Aziz, care trebue să picteze întâi calul, apoi călăreţul, a-

poi marea și să fie mereu

Dărâmarea
ham 1,

acasă.

1. Mahala a Londrei, cu un palat
concert, aquarium, săli de expoziţie, etc.
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,

|

|

casei de sticlă imitată după Synden|
de cristal

având

săli de

Listă civilă, ca imitare a lui Napoleon Il]. Acum
însă a alungat pe copiii lui Aali-paşa.
din cauza asta.
A doua zi, 6 Martie, am vorbii cu Manolachi Kostaki despre învăţământ. Aprobă airibuirea învăţămân- |
tului primar la preoţi, căci acum stau goale (fără preoți]
1000 de biserici. Asta nu se poate. Preoiul e elementul
moralizator aflător pe-loc. Asia irebue utilizat mai departe. De altfel, de trecut învățământul în seama comunelor, ca în Anglia.
_gotă;

La 8 Martie am fost la masă la Principele, îîn redineram numai 6: Lascăr Catargiu, beizadeă Dem.

i Ghica, Manolachi Kostaki, Greceanu şi Blaremberg, en
famille, cum a spus Principele, fără mareșalul Curţii,

fără nimic, Mi-a arătat pe fiica sa, care umblă, vorbeşte
englezeşte (Principesa e în Italia, din cauză de febră).

După masă, convorbire la fumat până la 8%, cu totul
fără nicio constrângere. Prinţul a desvoltat cele mai liberale opiniuni, d. e. în contra corpului cadeţilor în
Prusia, fiindcă sânt prea puţin liberali ca spirit şi prea
“ puțin cultivați; pentru extensiunea nelimitată a învăţământului primar; avea cea mai exactă cunoştinţă despre

"drumurile noastre, câte sânt șosele, câte nu ş. a. m. d. —
Despre Banque fonciăre, care e vorba să se înfiinţeze a-

cum, a recomandat capital occidental, fiindcă aceia ar

căpăta atunci un interes pentru liniștita noastră desvoltare.

Ce'i-a venit să mă invite. aşa de intim?
Astăzi, 9/21 Martie, ziua de naștere a dragei mele

Clara1, mi-a spus prințul Ghica că e vorba de retragerea
lui Tel, imediat după închiderea Camerei, iar Waldberg.

care regulează zilnic afaceri financiare cu Lascăr Catariu, mi-a spus că ar fi vorba că o să fiu ministru.
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În aceste zile, am pregătit cuvântarea în contra bu-

getului cultelor şi al instrucţiunii pentru 1875, care a
tost depus, — cu propunerea de a fi trimes îndărăt ministrului, ca să iau chestiunea din mâna opoziţiei siste”

matice.

Un minunat exemplu a aceleiîînsușiri, esenţial nu de
om de Stat, de a se lăsa satisfăcut de vorbe şi de idei,
“întru

cât sânt exprimate,

şi de a nu

gâci

pornirea

în-

stinciivă sau sentimentul

de cu totul altă natură, as-

cunse

Jules

îndărătul

lor,

este

Favre,

în

depoziţia

sa

înaintea anchetei parlamentare asupra turburărilor Comunei din Paris din anul trecut. Eră în Independance
Belge, Martie 1872.

| Duminecă 12/24 Martie 1872 a fost la Cameră şedință pentru desbaterea bugetului instrucţiunei. Eu depusesem, din capul meu şi în contra sfatului colonelului
Mano, o moţiune spre discuţie imediată, ca să fie menținute şcoalele normale: de învăţători şi Camera să le
restabilească şi pentru 1872; şi ca precauţiune, mă şi
înscrisesem

la

cuvânt

cu

4

zile

înainte,

astfel

încât

cram cel dintăiu, şi ceilalţi, palavragii, G. Brătianu 1, Bonachi ş. a. m. d. nu mi-au luat-o înainte, Am vorbit o oră
şi jumătate. Camera într'o tăcere absolută şi atentă, la
urmă aplause nesfârşite, Costaforu (ministrul justiţiei)
veni la mine şi-mi zise: „Cea mai frumoasă cuvântare
-ce am auzit-o în viața mea“, lepureanu: „,Vous 6tiez lad-

miration de toute la Chambre“, Mavrogheny (recele
ministru”de finanţe) m'a felicitat; iar ministrul cultelor
Tell; în potriva. căruia vorbisem, mi-a mulțumit înl
1, Vezi
berg,

studiul

despre
lui

acesta

tice, vol. III, p. 215 ş. u.
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şi

Titu Maiorescu,

despre

N.

Oratori,

Toneseu

şi

N.

retori şi limbuţi,

Blaremîn Cri-

public pentru demnitatea, decenţa și elocvenja „îngerească“ („a vorbit ca' un înger“!) a cuvântării mele?.

Tell a vorbit contra o jumătate de oră, a încheiat
însă zicând: cedez invilărei d-lui Maiorescu şi ienunţ
la împotrivirea mea la menţinerea şcoalelor normale,

i

dacă-mi votaţi fondurile.

“După aceea s'a votat, în contra lui [Nicolae] lonescu, închiderea discuţiunei şi s'a admis propunerea
în

aproape

mea

unanimitate

în. con-

voturile,

(toate

|
tra a 4).
Pe Ionescu l-am anulat cu totul în cuvântarea mea,
așa încât, de ciudă; a doua zi, a plecat. Şi opiniunea
generală între deputaţi era că irebue să se dea bătut în
faţa mea ?. Spre a obținea două lucruri cu o singură lovitură, îl alesesem. pe el ca bouc 6missaire, spre a arunca

În

spinarea

vina

opoziţiei

stupidului. vot

anterior

al

|
Camerei, deşi ea soi-disant apără şcoalele.
Faţă de Tell am fost foarte blând şi amabil în
- formă, şi sdrobitor în fond, Era așa de perplex şi de câştigat prin forma |cuvântării melej, încât mi-a adus îniruna numai elogii — un fenomen de mirare, fiind, dat

E

a

felul său dur și fără tact...

În Bucureşti nu se vorbeşte decât despre asta; de.
la Ploeşti, mi-a spus Humpelt că acolo s'a răspândit cu
iuțeala fulgerului vestea, că până acum nu s'a mai auzit
1, Cuvintele din parentez, în româneşte.
2. Y. Titu “Maiorescu, Discursuri parlamentare,
124—157.

:

|

vol.

-

|,

p.J

3, Spre a pricepe satisfacția cu care autorul notează această
izbândăa sa împotriva lui Nicolae Ionescu, trebue să ne închipuim în aimosfera vremei şi să ne aducem aminte că Nicolae Ionescu era considerat pe atunci, nu numai de prietenii săi politici,
ci şi de' adversari, ca cel mai însemnat orator parlamentar al României:

„sirenă

a cuvântului,

principele

elocvenţei române

vorba şi stilul contemporanului său D. Gusti. Cu
vezi Titu Maiorescu,

, Bărbatul

, după

câtă îndreptăţire,

Critice vol. III, p. 215 ş. u.

surorei

sale.

-

:
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un astfel de orator în Cameră, că toţi adversarii recunosc

asta. Negustori necunoscuţi m'au salutat pe stradă, librari erau vădit amabili cu mine, bătrânul Poenaru , D.
N. Racoviiză m'au invitat la masă, Vernescu și Co.
drescu (opoziţie) au venit extrem de amabili la mine,
de asemenea și bătrânul Zamtir Broşteanu; „Românul“ și
„Pressa“ au publicai cuvântarea mea în toată întinderea, numai „Trompetta'” şi „Lelegralul* m'au ignorat
cu totul, ca şi „Poporul“; ; „Pairia“ a avut un rând ama-.

bil despre mine.

-

Citez toate acestea, fiindcă sânt un lucru nou pen- .

tru mine: să fi ajuns pentru câteva zile omul popular al
-Bucureştilor. Mă bârfiseră atât de mult, şi acum dintr'o dată! Fu am rămas acelaşi, şi numai "direcţia. mea
sa întâlnit din: întâmplare o dată cu curentul popular.
Bucureşti 17/29 Mariie 1872. Vorbiiu astăzi cu senatorul numai cu un ochiu Costaforu?, un bătrân original. Mă dusesem.
la el spre a-i restitui suma dată de el

peniru o cabină peniru iată-meu

(în ultima lui groaz-

nică“călătorie, când vroiau să-l debarce de pe vapor, din

cauza aspectului turburător al figurei lui; el îînsu-și îmi
spusese despre asta ieri, la masă la Racoviţă). N'a vrut
să primească cu nici un preţ. — A zeflemisit fanfaronada noastră cu simpatiile franceze. Ceva curăţenie şi
confort am învăţat de la Braşov, unde fugeam din Bucureşti totdeauna când năvăleau Turcii în ţară. Obiceiuri la baluri de la ofiţerii ruşi din: vremea lui Kisseleif. 'rancezii pe atunci aveau o rea reputaţie, Se zicea
la noi: Dă-ţi cuvântul de onoare, dar nu unul franţu'zesc. De asemenea se zicea: un inel de aur curat, nu de
+ Petre Poenaru, fost efor al şeoalelor.
2. Fratele ministrului G. Costaforu..
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a

i

aur franțuzesc. De atunci au studiat mulţi în Paris; mai

mult la Bal Mabille 1. Dacă ese de-aici ceva bun, rămâne
întâi să se vadă.
Da
L

ENE

i

,

.

Mi-a mai.povestit2 că în anul 1848, când el era

maior' la Giurgiu, cum Dr. Sebenyi vrea să-i răscoale.
muzica . militară -(ca Popor suveran), şi lui Heliade,

membru al guvernului provizoriu,îi era frică să rămână
singur cu Soliman-paşa; când acesta strigă deodată

„Giăl“, spre a porunci să aducă cafea şi ciubuc, Heliade
se făcu galben la faţă ca un mort. Omer-paşa se ploconea atunci până la pământ înaintea lui Soliman.
*

În anul

1849

eram,

mama,

Emilia

Şi eu, cu

Ileliade şi fiicele sale în Sibiiu. Seara,

d-na

ea se ruga în

genuchi înainiea unei icoane cu candelă

şi cânta 'cu

fetele sale rugăciuni pentru mântuirea bărbatului său,
care era la Constantinopol; zicea către mamă-mea [că 'se
roagă] pentru ca să nu-l captiveze femeile, căci în
privinţa asta e slab. (Într'adevăr, şi acum 2 ani aproape
înnebunise după bătrâna dansatoare Albina di Rhona).
-

2

Ă

Baronul

Schlahta,

consulul

austriac,

mi-a

că

spus

Turcii sânt întradevăr nomazi încă și acum. Se-culcă,
- de obiceiu, îmbrăcaţi, iar locurile unde-şi păstrează ei
1. E surprinzătoare coincidenţa acestor expresii şi aprecieri
de aici („obiceiuri de la baluri...“ „au studiat... mai mult la BalMabille“) cu vestitul vers din scrisoarea III a lui Eminescu (publicată în Convorbiri Literare în 1881): La Paris, în lupanare...
„Ne-aţi venit apoi... Drept ştiinţă -având în minte vre un vals
din Bal-Mabil.
,
,
,
Poate

e aici

un

ecou

de

atunci

în

cercurile

la

„Junimea“,

unde

T.

Maiorescu

va fi relatat cuvintele lui Costaforu; sau poate expresia va fi fost
curentă

pe

oamenilor

politici

i
fi reţinut-o din altă parte.
Pminese “Notă ae:
„Anecdotă“; tot astfel

conservatori

şi

Ă
_
şi la cea urmă.

toare.
13925. — 15

i 89

rufele sânt lăzi de călătorie, astfel i încât în 2 ore totul

poate porni şi pleca îîn altă parte.
+

20 Martie 1872, st. v. București. |
În ajunul plecării. La: Curtea de casaţie am întâlnit
pe Vernescu. Tot timpul mi-a făcut avansuri. E vorba ca
astăzi să ne punem în grevă, ca să nu fie votat Creditul
funciar, şi întradevăr Camera n'a fost astăzi în număr,
cu toată marea osteneală a lui v. Hertz. — De C. Grădişteanu zicea că e ignorant, că-l conduce nevastă-sa, fiindcă

“averea e a. ei. — Lahovary. fără taci şi peste măsură de reacționar. — N. Blaremberg, după ce îu ales
prin influenţa directă a primului ministru, protestează
numai decât în Cameră în contra influențelor la alegeri
din partea altora. Tot aşa de fără tact despărţirea sa de
„Juna dreaptă“, fiindcă nu putuse ajunge.ministru. De
altminteri, reacționar au fond. — Tell smintit. Costaforu ne sait pas oă donner de la tâte. B. Boeresco plus
cons6quent,

mais

comme

ministre

de justice nâpotisme

et camaraderie. — Lors de Larrivâe au ministere des rouges, ils s'Gtaient entendu avec Vernesco pour r6formes
„et gouvernement

de

principe,

et aussi

sur

personnes,

Bratiano et Golesco, mais Rosettachi a repouss6 tout cela

et c'est lui qu'on a suivi dans la mauvaise direction de
patronage de chenapans, ete.

laşi 26 Martie '72, Pierre Carp mi-a Bovestit despre întâlnirea lui cu Bismarck la Berlin, în anul 1871.
Bismarck: Eu sânt prieten cu prietenii mei şi vrăj-

maș cu vrăjmaşii mei. Noi n'avem nici un interes în
rămânerea

Principelui “acolo.

N'am

nimic

avea

Rusia

vrea

separatism.

în contra, eventual.

(Spunând aştea nu privea pe Carp direct în faţă,
ci se uita într'o parte, spre fereastră).

- Din potrivă, împăratul Wilhelm la câteva zile după

“asta a fost mult mai amical. I-a spus că: "ţine foarte mult
190

„la Carol de Hohenzollern; va pune în joc toată influenţa
“sa morală spre a-l susținea, Ce-i drept, cu armatele sale

nu poate veni încoace peste Austria.

E

După aceea, la Gastein, Bismarck i-a spus lui Beust,

care apoi i-a raportat-o lui Carp — cum susţine Carp —

.

că nu-l interesează de loc Carol al nostru. Totul se poate
scuza; dar ca un Prinicpe să fie de 6 ani înir'o jară şi
să nu-şi fi format un regiment de soldaţi devotați lui cu
credință, asta e o dovadă

de completă incapacitate

de a

guverna.
Carp crede că Prusia va începe în curând din nou .
războiu cu Franţa, spre a o distruge înainte de a se fi

- întărit. Roma şi Carthagena.
Lonyay sau Andrassy şi-au exprimat către el mirarea că guvernul nostru a putut: numi pe Bolliac în

conisiunea. pentru expoziţia de la Viena din 1874. E:

lLonyay sau Andrassy] are încă 1n posesiunea lui chitanța lui Bolliac pentru giuvaerele coroanei ungare de
la 1848.

a

i:

E

sd

"EI [Carp] mi-a explicat căderea lui Beust prin aceea
că nu Sa opus de îndată hotărit la programul lui Hohenwart, când i l-a anunţat împăratul, ci a lăsat-o moale

şi abia după ce a izbucnit furtuna s'a pus în fruntea
opoziţiei,şi astfel nu i-a cruțat de la început împăra-

tului o jignire. Tripoteur. — Clam-Martiniiz se găsea
la împăratul când a căzut Hohenwart, şi i-a zis: Trebue
să spun

Maiestăţii' Voastre

că

vaţi

călcat

cuvântul.

Andrâssy cucereşte prin personalitatea lui fermecă-

toare, irezistibil de simpatică tuturor. Lonyay

ambițios

şi arghirofil, incapabil. EI a contribuit, împreună cu alţii,
la căderea lui Beust, prin cate totul [a ajuns) rău. Căci
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Andrassy e mai incapabil îîna împierățe, Lonyay cu totul
incapâbil în Ungaria, -

laşi 6/18 Maiu'1872.
„Seara la 514; la umbră, la: fereastra casei mele, băiând chiar un vânt uşor, 250 R.
- Motive de opoziţie în contra guvernului: 1) “Candidatura guvernamentală a colonelului. Pavlotf pentru
„consiliul judeţean Iaşi, colegiul a] 5-lea. 2) Teodor Boldur Lăţescu numit prefect la Dorohoiu. 3) Costaforu numeşte fără a întreba, pe prim-prezidentul Curţei de apel.
4) Disolvarea consiliului comunal al Iaşilor. 5) Ameste-.
cul; ne mai pomenit, în execuţia Voinescu în contra căii
„ferate Ofenbach la tribunalul Iași, secţia a 5-a. 6) Nu
mirea lui Brândză la şcoala militară,
Iași 820 Maiu 72,
Zăpuşala continuă. „Astă-sează, la ora 6, 260 R. la
umbră. |
aşi 921 Maiu 72.

|

La ora 7 dimineaţa, la umbră, 29% R.

laşi 14;26 Maiu, Duminecă după prânz pe la ora
514 în sfârşit ploaie, izbucnită subt formă de spargere
de nori, puţină srindină, apoi ploaie generală. Termometrul 10 R.
1628 Maiu. Plouă

1mereu. Loată lumea ca reînviată.

Dar moleșală generală și slăbiciune intelectuală în urma

repedei schimbări de temperatură.

Astăzi la ora 12 la

prânz 10” R.
Lucrez la ultima parte a azticolului „Direcţia. nouă“,
Proza.

F Ocșani, 21 Maiu 1872: în drumul de “fier încoace,
Dr. Prodan, senator, mi-a spus că cel mai bun lucru de:
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făcut acum ar fi abrogarea „legii tocmelilor agricole“, ca
să se facă învoieli individuale. Altminteri, grăve d'agri-

culteurs.

|

|

o

|

Iași 25 Maiu. Mică primejdie în drumul de fier, la
călătoria într'acoace, la podul căii ferate la Bacău. (cu

Grigore şi Panaite Balș, d-na Bal
naite Christea strigat: Protestez!

şi d-ra Balş). Pa-

Joi 25 Maiu seara 1872 ă sosit la noi mama! dela
Berlin.
Iaşi, Duminecă 3 Iunie 1872,
|
e
În vieaţa Statului două domenii: a) prestare directă
(siguranță a vieţei şi a proprietăței — bună poliție şi
bună justiţie), b) lăsarea libertăţei pentru educaţie viitoare sau peniru căutarea propriei mulțămiri. Libertatea
e bună pentru b), dar pentru a) e necesară mai pre sus
de toate prestarea însăşi; și aici nu poți proclama ca necesară teoreticeşte o formulă universală; dacă d. e. jurații pun în practică o justiție rea; trebuesc desfiinţaţi,

şi anume aici nu încape nici o chestiune de partid. Statul
liberal, tot așa de bine ca şi cel despotic, trebue să împli-

nească această prestare şi numai acele măsuri sânt bune

care corespund

scop 2.

mai

bine .decât oricare

i

altele acestui

Opinia publică se. poate ocupaîn mod eficient nu-

mai cu o singură chestiune politicăla fiecare dată. Căci
„modul care are eficiență“ e un fel de epidemie mo- .

rală. De obiceiu, oamenii sânt indiferenți la chestiunide
Stat. Ca să se intereseze [de ele], nu e de ajuns activitatea intelectuală: trebue să .fie prinşi sentimental, tre- bue să intre în joc pasiunea. Într'aceasta, opinia publică

se aseamănă cu sufletul femeilor.
1, Soţia consilierului

iorescu,

2, Notă

marginală

de justiție
la acest

Kremnitz,

A

pasagiu:

mama

IP

d-nei Ma-

„Af[orism]“.
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Ce se cere pentru asta? 1) Un obiect care să poată
avea influenţă asupra sufletului, deci: a) tot ce stă în
„legătură cu religia (prigonire a ereticilor, cruciate, protestantism, revoluţie sârbească în 1808, desbatere a chestiunei Jesuiţilor de la 1872 în parlamentul german ş.
a. m.d.);b) lăcomie

(Law,

războaie socialiste, răscoala

sclavilor la Roma, Comuna din Paris la 1871; c) entusiasm. naţional,
însă totdeauna
vină epidemice,
unei majorități,

Dar cum aşa? Il) Atare lucruri sânt
latente în fiecare om.-Peniru ca să.desă izbucnească şi să cuprindă sufletul
deci să devină curent al opiniei publice,

se cere concentrare -a atenţiei

tuturor

asupra

unui

sin-.

__gur. obiect precis. Ii). Această concentrare o efectuează
„mijloacele intelectuale, gazetele, cuvântările din cluburi

ş. a. m. d. De aceea revoluţia de la '48 așa de repede.

Asta importanța
ÎI

şi primejdia

aacestora.

*

Practici morala |lumei în care trăeşti] şi te limitezi

(te înfrânezi); dar peniru astă, trebue să fii sigur de
ocrotirea societăței, d. e. în contra calomniei. Dar unde
acesta nu e cazul? Să ai cel puiţn: beneficiul neasigu.
rărei numelui tău.
*

Soarta unor oameni se destăşură întrun anumit
regulatîîn
r
tip, care se araiă de timpuriu şi apoi revine
aceeaşi formă, muiatis mutandis.
"(În camerata mea la Theresianum în 1857 eram sin-.
gurul care nu fumam: am fost singurul care a fost acu-

zat de către servitor la prefect că trebue să fi fumând,
fiindcă el.văzuse pete negre la pervazul ferestrei mele.— .

|

„Cristos și Apostolii“ în 'Theresianum. Şi totuşi mereu
înainte! — [Calomnia cul Şcoala centrală î. Acuzarea
_4, Vezi Soveja, op. cit., p..64—66.
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-

de|

cosmopolitism

„1872.

.

ş. a.-m.

d.). —

o

.

x

Botoşani,28

Iunie

a

.

Sonetele lui W. v. Humboldt nu sâni frumoase; un
spirit nobil vorbeşte din ele, de sigur; înveţi din ele să
iubeşti omul; dar nu sânt frumoase; rigide şi ţepene,
prea abstracte, adesea manierate, iar limba (în rime mai
ales) de o falsă arhaizare, de care credeam că ne liberase Goethe. Humboldt zice cu predilecție: giebet, nim-

met, schiitzet ş. a. m. d. Goethele evită vizibil: d. e.
Der Achse wird mancher -Stoss versetzt,
„Sie riihrt sich nichț — unde bricht zuletzi.
Aici ar fi „xvanket nicht“ mai frumos, dar el evită

|

el |
“De altfel,

pe
|

e
despre

aa
acele sonete,

adnotat

în' exem-

plarul meu al operelor lui Humboldt.
Roman 29 lunie 1872.
i
|
x

în vechiul meu aforism despre sonoritatea poezii-

„lor: cât de plin de înţeles, de tainic şi de solemn e u la
W. v. H[umboldi] (de-asemenea şi ei):
SE
.
Bunde
geheimen
in
Menschen
dem
mit
Denn
.

_ Steht die Natur, und in geweihter Stunde,

* Verkiindet ihm, dass sie den Armen schiitzet.
(II, 372).
o
o
|

“Sunetul

ei caracterizează de obiceiun

sentimentul

culminant în pasagiile frumoase (d. e. în a lui W.yv.H.
Rom, I, 545, rândul al 4-lea şi al 7-leaal strofei marcate).
,

: -

a

|

Ia
,

Caracteristic pentru

|

+

timpul său

lui Otto cel mare în Magdeburg

|

este: monumentul

(secolul-al 10-lea, 11-lea).
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Otto ar fi să se sprijine pe cei 4 soldaţi din popor; dar suportul este mult mai mic, decât partea de de-asupra lui
şi aceasta îl striveşte. Pilaşirii exteriori din colțuri au
vrut să corecteze această impresie, dar nu pot avea acest
efect decât din depărtare. (Va trebui să verific acest
lucru,

la eventuala

trecere pe acolo).
|
Berlin 14/26 Iulie 1872.
x.

La domul din Magdeburg, frumos este portalul,
adică frumos ca gotic, la dreptul vorbind, urît prin asociare nenaturală a triunghiului cu dimensiunea orizontală şi cu cea verticală (vezi un aforisin anterior). Dar
turnurile sânt întrun mod ciudat discordante; se spune
că au fost zidite câteva sute de ani mai târziu şi se observă decadenja. Partea lor mijlocie e zid gol şi ţipă în
contra delicateţei portalului; asemenea unor pasagii fără
vieaţă într'o carie, umpluturi şi înlocuiri de lacune, pe

care trebue să le sari la citit.

Aa
Magdeburg, Iulie 1872.

x.

Biserica Wang, din drumul de la Krumbhiibel la
Schneekoppe, adusă aici în 1844 din Drontheim, desfăcută, şi clădită din nou, e adevărata parodie a stilului
gotic. Totul e mici triunghiuri nearhitectonice şi parodiind mari eşituri de colțuri în formă de rostre.

Pe Riesenkoppe. Duminecă 4 August '72, stil nou.

Riesengebirge e, drept vorbind, urit. Nici o comparație cu Thiiringerwald, Harz.sau Elveţia saxonă. Păr-

țile de jos şi toate vederile spre ele au un efect original
prin suprapopulație şi activitate industrială. în mijlocul
pădurilor, coşuri de fabrică şi fabrici cu aburi, Aşa ceva
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e original, dar nu e frumos. Acoperişurile roșii mereu
aceleași, colțuroase și nenaturale, impresionează neplăcut
ca

peisagiu,

apoi

mereu

un

verde

al arborilor-în linis

dreaptă, cu muchii izbitoare, brazi. Sus însă, de la Sehlin
-

gelbaude în sus, purul contrast: pustie, și anume de tot
felul: pietriş .năruit, arboret pitic. Caracteristic pentru

asta un fel de căldare între Hampel și Ricsenbaude, la

puntea între lacuri: până la oarecare înălțime păduri
colțuroase de brazi, mai sus dărâmături de stânci şi arboret pitic, întregul — trist şi pustiu.
Schneekoppe, deşi e mai înaltă decât. Brocken ș. a.
m. d., îți face impresia că e mai mic decât acesta. Nimic
măreț şi nimic drăguţ. Verde închis, activitate industrială roşie, ideal pentru negustori şi pentru mătușe bătrâne.

_

|

Ibidem, eodem

dato.

x

Fiirstenstein e la fel cu Schwarzburg..

Dar cu cât mai

frumos Schwarzburg! Şi mai întâi asta: mergi pe malul

Schwarzei ce-ţi răcoreşte sufletul şi intri motivat în frumosul Schwarzburg. La Fiirstenstein te urci de la Freiburg printr'o regiune banală. Abia sus, pe partea ceailaltă în întinderea unei jumătăţi de orăe adunată la un j
loc o natură frumoasă, dar tocmai prin prea marele contrast face impresia a ceva artificial, ă la Potsdam.
|
„
Tbidem, eodem,
x
- Mica cutie de bijuterii, Votivkirche din Viena, de ar-

hitectul Ferstel, e foarte potrivită pentru Viena: stil gotic, frumos, supraîncărcat de ornamente, neevlavios. Ne-

plăcută nava transversalăOri
. încotro priveşti, eşti turburat în direcţiunea naturală pentru dimensiuni a ochiului. — Stilul gotic e nesănătos, pentru că a eliminat greutatea în amăgire, şi aceasta nu-i'e permis nici unei arhi-
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tecturi. — Izbitor sare aceasta în ochi la două modele
artificiale. Când şezi în Volksgarten, puţintel la dreapta

templului lui Theseu, ai vederea asupra acestuia şi asupra Bisericei votive. Aceasta îţi apare ca o jucărie, ca o
lucrare în filizram străpunsă de găuri, o chinezerie drăguță, numai nu operă de arhitectură.
Viena,

9 August

1872.

pă

Cererea lui Wagner despre unitatea între muzică şi
poezie este teoreticeşte greşită. Numai dispoziția sufletească trebue să fie aceeași, Şi şi asta numai la poezii
cunoscute, căci, de 'oarece poezia nu poate produce efect
în amănunt decât numai deşteptând imagini în fantazie,
ea ar fi împiedicată în această lucrare intelectuală prin
sunetul muzical care emoționcază; şi, din potrivă, muzica produce efect numai prin sine însă-și, în urma vibrării fizice. Cântecele lui Schubert produc efect şi pe
Fodem, ibidem.
|
violoncel, fără cuvinte.
*

|
Am fost la „Lohengrin“ şi n'am mai putut sta după
actul I. E muzică .asta? Storţări spasmodice ale unui
impotent, care a luat filtru, simte avânturi şi totuşi nu poate, Îngrozitor! — Pe lângă asta, inconve-

nienţa materiei din punct de vedere estetic.În mijlocul
furtunilor corului, unde e vorba de o luptă a cavalerilor — Lohengrin, tras de o
pe vieaţă şi pe moarte, apare
lebădă! „Mulţumesc, graţioasă lebădă” ş. a. m. d. Tre- bue să fii tânără croitoreasă lunatică, ca să nu găseşti
aşa ceva meschin, ferchezuit, ridicul. —
e acuzată. de contele Telramund,

Şi apoi! Elsa

duelul trebue să o sal-

veze, dacă se găseşte cineva. Şi vine Lohengrin îndată

cu

supranaturala aparatură a lebedei şi se luptă. Dar
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prin aceasta știi imediat că Lohengrin irebue să: învingă,
și duelul e omor brutal. Scena face un efect revoltător.
Eodeni, ibidem.
:

d

ta

4

i

ii

>

.

Opera din Viena e splendid aranjată în interior, eleganţă solidă, lojele prea joase. La exterior însă foarte
urîtă, înghesuită şi apăsată...
De ce, cu toate astea face,
- întrun oarecare sens, o impresie puternică? De ce muzica lui Wagner în Lohengrin face impresie puter“nică? Ce e în sine mult, plin, face efect. Domnii

von der Niill şi Siccardsburg au avut la dispoziție multe milioane şi mult spaţiu. Dai la un loc mult

spaţiu, multă piatră şi mult aur, asta-trebue să facă
„efect, arhitectul poate face ce vrea; şi turnul Babel face

efect, de asemenea şi palatul din Cernăuţi.

Face

efect

prin masivitate. Într'asta nu e însă nici o artă; micul
„Templu al lui Theseu“ face un efect armonic, tot astfel
şi frumoasa Casă

a regelui pe Unter den Linden. —

La

şi

de

Wagner e acelaşi lucru. Ia 200 de instrumente de ordecor

mult

hestră,

pe

scenă,

200

de

bărbaţi

' femei la cor şi lasă toate astea să urle împreună ritmic
'şi în anumite acorduri muzicale stabilite, — şi trebue
să producă efect, prin masivitate. Dar de. frumuseţe
.
muzicală nu e aici nici o urmă.
!

.

*

Oare pârăul de la munte ar fi aşa de limpede şi de
_sburdalnic, dacă n'ar fi totodată rece? !.
laşi 29 Aug. '72, st. v.
|
*
——

e în drep1, Aceasta e varianta românească scrisă la margince, vol. ÎI,
„Criti
volum
în
ată
public
Forma
.
german
i
textulu
tul
. Forma
aforism are, în loc de „sburdalnic“, „voios

- p. 291) a acestui

“germană din text: „Ob
ustig, wenn

lhell und
der Gebirgsbach wohl so krystal
o

er.nicht zugleich kiihl wâăre?“,
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E nevoie ca soarele să apară direct, ca să: ştii că
există? Nuori acoperă cerul, dar cu toate astea eziuă,
Eodem date,
a
,

Fidelitate
Dar

—

bine,

adică aproximativ

de ce asta să însemneze

statornicie.

exclusivitate?

„Iasi, Nov. 1872
x

Pedlagogia] este lăsarea pe al doilea plan aa avanta-

jelor perşonale.

+

În aşa numita Appassionata a lui Beethoven (ultima

frază face explicabil titlul), în admirabila întâia frază e

înfăţişarea clară a unui conflict sufletesc, întocmai. ca
într'o dramă. Frumoasa şi simpla scurtă melodie care
se repetă de vr'o 5 ori e ca un principiu rațional moral,
pe care Beethoven şi-l pune mereu înainte, pentru po-.
"tolirea pasionatei agitări.
e
Iași, spre Sfârşitul lui 1872.
+

Intenţii, nu fapte! Şi o floare de câmp dată. cu o
mână amabilă face mai multă plăcere decât dăruirea u-.
nei bogate podoabe. Un adevăr cunoscut. Ceea ce e însă.

de mirare, este că așa de puţini îl pricep, şi cad mereu din

nou în vulgaritatea faptelor şi apoi se supără că nu le
iei pe acestea. drept intenții. :
Berlin, Ianuarie 1873.
a

—„Dar cu asemenea principii. generale ideale nu
o să poţi străbate niciodată în țara noastră!“.
Un

principiu

ideal nu străbate! pur în nici o ţară;

majoritatea îiî este şi i-a fost totdeauna: îîn potrivă. Dar
:200

cu nimic nu e mai mică obligaţia absolută a acelora care
simt în sine asemenea principii de â flutura sus steagul

lor. Numai prin aceasta omenirea rămâne lă înălțimea
sa, şi fără ele ar cădea, cu siguranţă, mai jos. Idealismul

e un element pentru obţinerea rezultantei, cum. şi o putere de tracţiune în paralelogramul forţelor, care, cu siSuranță, ar, da o rezultantă mai rea, dacă el ar lipsi.
Idealismul nu e aşa de important prin ceea ce săvârşeşte pozitiv în politică, cât prin ceea ce împiedică,
prin înlăturarea acelei vulgarităţi care cel puţin nu cutează să se arate în faţa lui.
”

București, Dec. 1872.
x

.

'

.

Tot ce e de valoare trebue să fie gândit şi săvârşit
în mod original, în orice ţară, mai ales şi când e vorba
de a aduce într'o ţară mai puţin cultivată cultura superioară

a alteia.

Traducere,

locuri

comune

searbede,

- deşi ar fi locuri comune numai în ţara cultă și lucruri
nouă pentru cea incultă, n'au nici un efect şi sânt deci
pierdere de xreme păgubitoare.
„Pentru ce? Pentru că orice noțiune (şi într'asta se
rezumă aşa zisa cultură) este o formulă abstractă care
nu mai are nici un înţeles când îi lipseşte intuiţia premergătoare. Pentru un om care şi-a făcut educaţia într'o
țară mai cultă, problema,

când e vorba de activitatea sa

într'o țară mai puţin cultă, sună așa: Cu care domeniu
dintre cele ce există de fapt în această ţară trebue să

faci legătura, pentru ca. elementele sale intuitive să fie
grupate spre abstragerea muncii de cultură generală mai
înaltă? — Aceasta însă este o muncă originală, scoasă

"din izvorul străvechiu al intuiţiei.
Bucureşti, Dec.

.

|

1872
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*

"A fost Goethe uşuratec sau un om moral? Ce între_bare!

Ce ne pasă

cu

ce fel de ortografie

poeziile lui Anacreon? 1. -

sânt scrise

x

”

|

-

Goethe e încă aşa 'de puţin cunoseut, încât în ultimul volum al ediţiei lui Grillparzer (volumul
pag. )
de Laube și Weilen cunoscuta poezie a lui Goethe: e atribuită lui Riickert! 2.
Bucur.

=
Vezi cum

|
Dec. 1872.

în aforismele sale estetice Grillparzer, în

felul său, anume fără o unitate mai adâncă, se învârteşte
" în jurul. problemelor (frumosul, geniul) și se întâlneşte:
„din întâmplare cu principiile lui Schopenhauer, fără a le
„cunoaşte; încât

simţi că, dacă

le-ar fi cunoscut,

- sar fi deslegat dintr'o dată mult mai

totul i

clar.

Bucureşti, Dec. 1872.
“2

*

ar

|Teodor] Rosetti era de părere întâi. să ajungi ministru
la Bucureşti, şi apoi să pleci din laşi, să vinzi casade
"acolo ș. a..m. d., fiindcă altfel îţi părăseşti temeiul ce ai
Da
şi pierzi timp până ce-ţi faci altul: .
Berlin 5/17 Lanuarie 1875.
x.

Odo Russel, ambasadorul Angliei la Berlin, zicea că
politica de pace în felul şcoalei din Manchester, a ac1în „Critice“, ediţia din 1892: „A fost Goethe un om cu bune
moravuri? Ce întrebare!. Ce-mi pasă de ortografia poeziilor lui
Anacreon!“. în ediţia -din 1908 — suprimat, împreună cu multe alte aforisme publicate în ediţia de la 1892,
o

2. “A lăsat loc liber pentru notarea exactă a volumului, &

paginei
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și a titlului poeziei,

dar apoi a uitat

să le mai treacă.

:

tualului guvern englez, e aiâi de mult depărtată de ceea
ce e o politică de oameni de Stat, încâi, după/convingerea lui personală, acest guvern ar lăsă să se întâmple
chiar.un atac în contra integrităţei Turciei, fără să .

tragă sabia.

Povestit mie de Rosetti 7/19 Ianuarie 1873.
a
"Berlin.
+

i.

Profesorul

M.

Lazarus

nu

mai

e,

din

Oct.

1872,

profesor de filosofie la școala de războiu, fiindcă Ollech :
(„sfântul Ollech'“), ca director, considera

aceasta ca pe-

riculos; întregul curs a fost suprimat, deşi principele
- moştenitor venise să-l asculte de câteva ori şi se interesa foarte mult de el. Acesta nu S'a amestecat
în această
chestiune, fiindcă altfel unii îi bat capul bătrânului îm-

părat, şi acesta-i zice apoi: „ki! tu ai putea să aștepți,
că n'o să treacă mult timp până mi-ci lua locul!“. Apoi
iarăși s'a sfârşit totul între ei pentru o lună, până când
„se împacă din nou.
ia
A
i
întradevăr.
e
-- Lazarus crede că prințul moştenilor

liberal. Vedea adesea pe Lazarus, l-a invitat la dânsul,

a vorbii

cu

el despre

articolul

lui

(Synthetische

Ge-

danken iiber [das]. psychol. Element in der Nationalâkonomie), unde Lazarus desvoltă [ideea] că e important ca

la
ci
de
de

invenţii de mașini să fie economisite nu numai mâini,
şi capete; d. e. un tren cu 2 fochișii şi 2 conducători
locomotive face economie de 100 de căruţaşi, deci 9
capete libere, — la care prinţul moștenitor a zis: Da,

însă în acest caz

capete.

Prin

e vorba

urmare

de ce fac acum

să-i 'cultivăm

aceste 96 de

şi să-i 'ridicăm

mai sus.
1, General de infanterie: (1811—1884),
de războiu din Berlin, foarte evlavios.

director

al Academiei
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|.

Chestiunea evreească. Convorbire, la. prânz, între
T. Rosetii, Lazarus şi mine, la Berlin, la 6/18 Ianuarie

187de3la 121%4—31%p.

*

„Când

Gladstone, în Martie 1875, din cauza legei

despre universitatea irlandeză a rămas în minoritate cu

câteva, foarte puţine, voturi, şi-a dat demisia, fiindcă so-

_cotea că nu-i e permis să disolve un parlament care fusese ales subt propriul său ministeri. Numai refuzul
torylor de a forma guvernul l-a adus din nou în mod

provizoriu la cârma Statului.

+

Proiecte pentru 1873.

1. Să termin publicarea articolelor mele de critică.

2, Să termin și să public traducerea Pariineselor

lui Schopenhauer,
5. Broșură
. despre

chestiunea evreească.

1, Această frază e însemnată la margine cu două linii.
“După notija aceasta, urmează câteva însemnări prescurtaie,

ca un memento
timpului:

* în

al unci întâlniri a sale cu doi oameni politici ai

„Costaforu

genere

Costaforu

expresii, arătând

teva

fi spus:

„New-York

şi Creţulescu la punctul

şi

ceea

ce

ignoranța

i-am

spus“.

pretențioasă

Americei“.

capitala

de legătură

Apoi

câ-

care le_yor

a celor

„Limba

Iţcani.

consemnate

otomană“.

„Dan-

sează frumos ca o sifilis“ (vrând să zică „silfidă“). Aceasta din!
urmă € notată încă odată mai târziu: v. pag. 218.
paginei e lipită o tăietură dintr'un jurnal german
În josul
(probabil Augsbuzger Allgemeine Zeitung), în care e vorba de
interes

viul

ce-l

deşteaptă

nu

numai

ci în genere

între specialişti,

în toată lumea cultă, descoperirea unei opere de artă antică. Notița din jurnal i sa părut vrednică de reținut pentru informaţia ce
o

dă,

că la

descoperirea,

de

acum:

câteva

secole,

a

grupei

lui

Laocoon la Termele lui Titus, a fost o mare emoţiune în întreaga
Romă

şi descoperirea

acestei 'opere

de

artă

a

fost

privită

ca un

eveniment aşa de mare, încât unul care participase la aceasta a
ținut să o spună pe piatra mormântului său în. biserica Santa
Maria in Ara coeli.
-
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4. Să public: complet „Istria“ tatei.
5. Să public Logica mea..
o
!
61.

DR

n

1.
Petrecut noaptea de IPS)

|. |

spre -z- [lanuarie]

stil vechiu 1873 la Alecsandri la Mircești (cu Xenopolu).

_ În salon masa sa de scris, pe ea'2 vase de flori, cu
care
_ flori simple, proaspete. Dar călimară, cu un înger,

o

se roagă catoliceşte.

după
în perete e „Pochod na Sybir” — o litografie

„tabloul lui Arthur

Grother 2. (Poezia lui).

Apoi,la sofă un tablou. al tatălui său în costumul
_
lui,
bătrânesc, [cu] anteriu, cu o decorație; la stânga
bine
de
aşa
civil,
Jean în uniformă, la dreapta Basile în
un sul, -.
făcut, încât îi recunoşti. Bătrânul ţine în mână
pe care

a:

e scris:

lubiţilor mei fii,

Vasile şi lancu, să
urmați povăţuirilor
"- ce vă în sămnez.

|

„Pe Dumnezeu şi pe părinţi să nu uitaţi.
,

RR
.
.
La acest punct nu mai e scris nimic
o tăieiură mai întinsă
i
iarăş
lipită
e
e
toar
urmă
a
pagin
Pe
se comentează scrisorile Bettidin Augsb. Allgem. Zeitung, în care Muskau (1785—1871), aşa de bilerPick
ul
nei v. Arnim către prinț
ei cu .Schleiermacher, pline “de
zare prin relatările despre relaţiile inea
acestei notițe din jurnal
marg
un romantism bolnăvicios. La
Piickler-Muskau, Sein st
„Fiir
referă:
_e notat volumul la care:se
illa Assing. BeLudm
usgegeb. v.
Leben und sein Nachlass, hera
1875. (Hier Briefe
Mărz
2.
ng
Zeitu
Allg.
er
burg
sprochen in der Augs
_
N
.
Aici
Bettina v. Arnim's an ihn)“
natriotice 1837 „— 1867),
2. Pictor polonez de tablouri
lui
i
raţie
inspi
ul
izvor
e
despr
avem astfel cea d'intâi indicațiecă poezie.
Aa

N

„74,

Alecsandri

- 7005.16

acea

pentru

-

clasi
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- „Epitrop şi chizăş să nu

vă faceţi.

|

„Să fiţi credincioşi pa- |
trii şi neînpotrivitori ocârmuiri.
„Irebile de astăzi să
nu le lăsaţi pi a doua zi,

„Pe săraci 'să-i miluiţii,
Luni A Aprilie ne-am sculat dimineaţa cu neauă;
ninge încă, cu fulgi mari (ora 10), care rămân prinşi pe
arbori. Tot peisajul acoperit de neauă. Natural, înainte
totul .era în floare, caişii cu florile căzute chiar, cireşii
îm plină înflorire, . merii tocmai începând să înflorească,

câteva flori de liliac deschise chiar ieri.
*

|

Citesc în |Augsburger|

Algem. Zeitung 1 lunie 75

că la întâiul plebiscit al lui Napoleon III (plebiscitul

pentru imperiu) pe un bilet era scris: „Hâlas, oui!“,
4

x

„A[45 Iulie 1875. Cea mai mare zăpuşeală.
metrul meu la 8 dimineața 28 R. la umbră. Luni 2/14 Iulie 1875, termometrul

160 R: la umbră,
La 7 dimineaţa 210 R. la umbră

la 5%

Termo-

dimineața

|
(casa fiind situată

liber, de altminteri între arbori, pe înălțime).
|
La 814 dimineaţa 250 'R., mereu la umbră.
La 12 dimineața 340. R., soare într'o parte,
dar în-

colo liber.

|

|

2, Inscripţia e copiată cu litere chirilice,
ca în original. întreaga această insemnare despre vizita
la Alecsandri e scrisă pe o
hârtie de scrisoare, lipită apoi
în caiet.
|
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La 654 seara 26% R. la umbră.
Marţi 3/15 lulie 1875, termometrul la 854 dimineaţa
29% R,

La 7 seara 230 R. la umbră.
A
|
Miercuri 4/16 Iulie 1873, termometrul la 6/2 dimin.
19% R. la umbră.
a
Joi 5/17 Iulie 1873, termometrul la 514 dimin. 1310

R. la umbră

(noaptea fost vânt tare).

Vineri 6/18 Iulie 1875 dimineaţa la ora 84

17 R.

la umbră (aici n'a plouat încă, trebue să fi căzut însă
undeva în apropiere multă grindină).
Luni 921 Iulie '73 dimineaţa iarăși zăpuşală, deşi
ieri noapte a dat o scurtă ploaie repede. Dar apoi astăzi
încă de 2 ori scurtă ploaie şi vremea răcorită.

Marţi 10/22 Iulie răcoare, arătând a ploaie. La 6:4

dimineaţa 15% R.

|

De Luni 30 Lulie stil vechiu 1875 până Duminecă 12.
August cu Clara
Dorna, Broşteni,
călătorie 1. — La
|

şi Livia făcut călătorie în Carpaţi, prin
Borsec. Despre asta un mic jurnal de
laşi găsit zăpușală. Totul pălit.
|
=
|

1873 ora 744: dimineaţa 20% R. la
|
|

Luni 13/25 Aug.
umbră,

A plouat iarăși, ce-i drept, câteva zile, dar nu prea
mult, iar acum 5/17 Septemvrie 1875 de 4—5 zile zăpu|
,
şală înnăbuşitoare.
|

IF

,
1, Despre care nu ştim dacă s'a păstrat, e,
Fiindcă făcuse însemnări despre această călătorie „în acea
.
a
cărticică deosebită, de aceea, se vede, a şters cu creionul următoare
scurtă însemnare marginălă pe pagina precedentă a caietului: „De
1 zi. Acolo
la Fălticeni peste Mălini la Borca şi (124 oră) Broșteni,
în text)
româneşte
în
sânt
cuvinte
trei
[ultimele
plute
tabără. Pe
.
„1 zi până la Piatra, când e apa mare; altminteri 16 ore“.
”

N

207.

În August 1873, în călătoria
în Carpaţi (regiunea
Bistriţei) am învăţat. expresii româneşti nouă pentru
mine:

|

|

cech
= prăjină
ie

|

-

|

de: împins, pentru

împins pluta

unde apa curge încet. . .
e
i
şipot = loc unde râul curge repede; şi încă izvon de
munie cu-uluc de lemn. . :

” - jneapăr= copaci

pitici sau strâmbi, pe Ceahlău,

ipăr = ienuper.

Se
e

|

x

Vecinica 1 citare neclară a creştinismului în favoarea, năzuințelor comuniste,
Ia
|

Primii creștini. aveau, 'ce-i drept, evanghelia egalităţei, aduceau însă cu ei în acelaşi timp o lege religioasă, de o enormă exigență pentru abstinența omeneşte posibilă și stăpânire de sine în toate privinfele. —
Unde e legea :comuniștilor? Şi ce sar întâmpla, când

averea ar. fi împărţită altfel, fără drept de: moştenireşi
fără proprietate privată, şi oamenii

în voia instinctului fără frâu?

. |

ar. fi lăsaţi numai,

-

laşi 4/16 Sept. 1875,

-

În timpul din urmă? mă izbeşte din ce în ce mai.

mult ce tari piese de rezistență şi ce tari coeficienți de

fricţiune sânt oamenii. Nici unul nu-mi sugerează nimic,
iar sugestiunile ce eu aşi vrea să dau sânt atât de mult
amortisate, încât, cu înaintareaîn vârstă, mă paralizez.

Lipsă de entusiasm! Mite şi Wilhelm sânt aici. Am încercat muzică;. cu bucurie

şi: emoțiune

1.

Notă. marginală în dreptul începutului
o
.
.
'
3. Notă marginală în dreptul începutului
„ Tagebuchartig”.
P
„Ator[ism]“,

Pe
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!

nu

consimt la
acestui

pasaj:

acestui

asaj:
|

P

_asta nici unul, e ca o povară. E nevoie ca eu să stăruesc.

"cu sila asupra acestui lucru, altfelse înneacă. — Le-am .

scos portrete. egiptene — ă peine, ă peine le răsfoesc.
Am vrut să sap la flori — ultima: mea îndeletnicire
ce am câştigat, — ei cască la asta, în curând se lasă
de ea, nici unul nu pune mâna cu vioiciune şi cu
bucurie de creaţie. — Să le citesc poezii ori altceva, — Ja .
aşa ceva nici nu vieau să mă încumet. La fiecare două
sau trei zile cel mai târziu iau ceva de Goethe sau Leopardi sau de vre un altul şi-mi răcoresc iarăşi sufletul,

singur însă, la admirabila vieaţă de vis a entusiasmului
estetic.
nimeni
colecţia
care au

— Albume şi tablouri
nu pune mâna pe ele
de vase de cristal de
lăsat-o să stea atâţia

stau-o mulţime în jur, —
şi mi-aduc aminte încă de
la 'al de Bardeleben?, pe
ani nestudiată.

Ce se petrece dară în aceste suflete? Ce le umple?

Ele nu produc nimie — asta o conced. Dar nici măcar
să. vadă
„să se lase pasiv să se apropie de ei lucrurile,

murind în ei orice mişcare — asta e, oricum, de neprice-

put la niște oameni aşa de inteligenţi.

|

lată scriu cărți, Logica mea înaintează, alături
E
- de asta articole de critică, editarea lucrărilor anterioare

continuă la Bucureşti. Nici unul nu întreab' ăde asta,
nici unul nu are

dorinţa

de a intra împreună

cu mine.

în vieaţa intelectuală, de a se lăsa transportat de mine
- acolo, de a simţi sufleteşte împreună cu mine.

A năzui spre ceva împreună cu âlţii şi a trăi sufle.
teşte împreună cu alţii este un ideal irealizabil.

. Sâmbătă 4J16 Oct. 1873.
a

dorit!
Cum se desvoltă Mite altfel decât cum cra de

ia
-1) Vorbeşte despre cazurile. de moarte în famil
or la Facultatea
+, Părinţii d-nei Mite Kremnitz. Tatăl, profes
pi
Aia
.
| „de medicină din Berlin
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|

Volkmar, şi eu, ca să aduc o diversiune, din cauza do-

Jiului : soţiei mele !, intervin cu obicinuitul ton 'glumeț.

Repezindu-se violent cu vorba asupra mea la masă, în
fața Liviei, în mijlocul păcii generale. De unde această

cutezanță?

„.2) La whist, nu sufere nici cea mai mică glumă, se
supără când pierde în contra mea, în cât izbucnește în

cuvinte jignitoare („în ţara noastră
modă aşa“ ş. a. m. d.
5) Ține la bani, are mereu

civilizată, asta e

gândul

la asta, ar vrea

ca Thea? să se mărite cu un om: bogat. De obiceiu, şi

mai

cu seamă

faţă

4) Cântând
„Don

de Wilhelm, fără tact,

cu

Wilhelm

,

la 4 mâini

Juan“, face greșeli, şi în pauză

uvertura

la

aruncă vina pe el.

„__5) La mănăstiri, furioasă că are o cameră proastă.

la Sihla, nu vrea să bea cafea cu lapte la Secul, fiindcă!

laptele e fiert, şi ea bea nefiert. Pe lângă astea, aproape
bolnavă şi punând pe bărbatu-su continuu în neliniște
„pentru starea ci, nemâncare ş. a. m. d.
Cum

mi-a

apărut

acum

2 ani

tocmai

în

această

privință altfel, în contrast atunci cu Emily £ şi cu Ernst:!

6) Nu mănâncă nicio o mâncare streină, nouă, nu

încearcă nimic, nu primeşte cu o dispoziţie sufletească
generală mai mlădioasă ceea ce-i este ei strein. Strimteţe

de spirit prusacă!

”*

Sa

o

i

7) La Sihlea, unde eu, în lipsa ce era de: toate,
căutam, fireşte, să fiu vesel, „pour soutenir le moral“,
ea-mi zice: „Da! ţie-ţi dă mâna, cu filosofia ta; tu ești,

vezi bine, Moldovean și deprins cu astfel de lucruri“!
2

Iulie/2
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1. Pentru fiul lor Liviu, + la 26 Noemvrie

1872 st.

Sora d-nei Mite Kremnitz. V. însemn. de la 5/17v. lan., 21
Aug.,

August, 11/23
Kremnitz,

23 Noemvrie|5 Decemvrie
i
$ţ

1876 ş. ae

8) Să nu simtă ea că, față cu brutalul tratament
de care a avut parte bărbatul ei, lui Wilhelm nu-i e permis să obțină nimic prin ajutorul şi protecţia lui Bardeleben! Să arunce totul în spinarea Elenei şi să nu bage :
de seamă că această femeie rea e mult mai puţin rea de-

cât tatăl ei Bardeleben! Să prigonească cu ură „seminția

Kremnitzească“ şi să se gândească cu o tenacitate geloasă şi furioasă la tată-su! Și cu toate acestea sa măritat cu Wilhelm şi totul pe jumătate.
9). Cu groază, când e vorba să stea la ţară cu Wilhelm. Să strălucească ca femeie la teatru şi în splendidă
plăcere.
o
|
.
10) Istoria cu Lina Kessler. Mai 'nainte prietenie

cu Emily! Ură acum!

[că e] un cap pătrun-

Să nu uităm, cu toate astea,

zător, foarte inteligent. Dar nu spre lucruri înalte!
Iaşi 4/16 Oct. 73.

-...

:

x

încă astă-seară chiar, le-am pus înainte. fotografii
ale unor persoane necunoscute,

ca să le afle caracterul.

Ca Darwin pentru trăsături ale feţei din cauza emofiunii. Important din punct de vedere psihologic. Numai

nevastă-mea-s'a

aplicat

la asta

:

mai serios, poate şi

Mite a trecut uşuratec cu ochii peste ele, Emilia
Wilhelm..
cu neplăcere, Humpel nul ca totdeauna. — Nici unul nu
părea că pricepe ce mare importanţă se poate ascunde

|

îndărătul [unor astfel de experimente] 1.

"

Bodem dato.

+

.

1 Mai jos e lipită iarăşi o tăietură
opere istorice

ce

voia,

probabl,. să

şi-o

de jurnal cu titlul unei
comande:

„Darstellungen

zum Ausaus der Sittengeschichte Roms în der Zeit von August
Koânigsin
Prof.
nder,
Friedlâ
Ludwig
von
er,
gange der Antonin
|

„berg.. Erster

Teil,

4-te...

Auilage,

Leipzig, 1873.

PI
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„_„ Marţi 30 Oet.[11 Nov. 1975,- după ce. încă 'alatăieri

Duminecă fusese 240/ R. căldură la ora 2, ne-am deşteptat cu neauă, pretutindeni până departDar
e.se to„peşte în livede. Din zăpadă privesc încă ciudat petuniile
în plină înflorire pe movila mea; şi phlox văratec și
Zinnia încă au flori în grădină. Alaltăieri erau viorele
înflorite, iar în grădina Primăriei un castan înflorit a doua oară. Salcâmul meu din faţa casei a înflorit de 3
ori în acest an,

în cele

din

urmă

două

numai la 2 ori 3 ciorchini.:

ori, ce-i drept,

|
+

Sâmbătă 3/15 Nov. De atunci s'a topit zăpada, a-

fară doar' de pe Răpedea. Frig între —5 şi +5. Toate
Zinniile căzute, dar petuniile albe sânt încă în plină în- .

florire, încăşi câteva de altă coloare.
AX

Joi 27 Dec. st. v.| 8 Ian. 74, de atunci încoace n'a -

mai nins de loc. Până la '1% R. frig, dar neauă de loc
și înainte nici ploaie. Pământul uscat foarte 1...
1874.

5/15 Ianuarie. Toată zăpada a dispărut. Vânt cald

puternic, multă pulbere, 12 R. de cald, la 11% la prânz.

"10/22 Ianuarie plecat la Bucureşti, apoi după 12
zile iarăşiîn Iaşi 8 zile, apoi 10 zile iarăşiîn Bucureșii,
după care 3 zile. la Iaşi. Acum, 21 Fevr. st. v. iarăși la
Bucureşti de 5 zile. - |
|
|
.
La 10 Ianuarie

generalul Tell dat demisia ca: mi-

„„ nistru de culte. Ci-căeu
1. Fraza
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urma

mai

departe,

o să fiu succesorul lui, Boedar foaiaa

fost tăiătă aici.

rescu (ministru de externe) în contra mea. Principele,
Principesa, Cantacuzino hotărit pentru mine, probabil
şi Mavrogheni, posibil Lachovary și L. Catargi. Des
tiraillements

infinis.

Trebue

să

rămân

în rezervă,

dar

printr'aceasta sânt într'o situaţie foarte neplăcută. În
aproximativ 5 săptămâni lucrul se va hotări. Scrisoare
Clarei mele despre: asta.
Cuvântarea mea în chestiunea legei comunale ca
important eveniment parlamentar, !.
Vândut casa [din Iaşi] lui Demetru Rosetti peniru
5800 +

în mână;

pe mine m'a costat 2500.

!

«

Citesc (Fevr. 74) noul roman al lui Victor Hugo
(Quatre-vingi-treize), premier r&cit: la guerre civile. Din
el, vol. I pag. 232;

(Ce qui fait la nuit en nous „peut laisser en nous
les &toiles"i A
pag. 253:

»On lui avait 6t6 la famille, il avait adoptă la patrie; on lui-avait refus6 une femme, il avait 6pous€ hu-

manit6. Cette plânitude €norme, au fond c'est le vide“.
|

pag. 240:
„Des crimes

sont

flattâs d'âtre pr&sidâs

par une

_vertu. Cela les gâne et leur plait“.
vol. II, pag. 258:
„Un Lycurgue qui n'est pas expliqu€ semble un
Tibăre'“,
pag. Î51:
|
„Raisonnait-il? Ovi mais comme les serpenis rem„pent; en spirale“ .
şi acum pag. 192,32.
O

m

1, Vezi

a

m

T. Maiorescu,

op. cit., vol. |, p. 214—227.

2, Lăsat loc liber spre a reproduce, dar n'a mai făcut-o.

213

Scenele

cu

copii

I—VI

în vol. III încântătoare,

-mama animalică în întregul roman bine, de asemenea şi
sergentul Radoub. În schimb, 34 din volumul ÎI, cu des-

crierea Convenţiunei, a lui Robespierre, Danton, Marat
_— foarte slab, plicticosşi ridicul.. Bine bătrânul cerşetor.
.
|
Da

Rea întrebuințare a cuvântului cpigue în 5, 4 locuri.
Cartea, în total, proastă.
|

„*

|

NR

,

Giorgey 1 zicea despre corpul ofițeresc austriac că
e ca o partidă de sănii vara.
|
(Allgem. Zeitung, Febr. 1876).
*

.

N

|

Din postumele lui Fr. Fârster. „Artă şi vieaţă“:
„Cei mai mulţi dintre principii germani
au avut o
conduită mizerabilă în timpul lui Napoleon I. De altminteri, şi împăratul Alexandru al Rusiei era, încă în 1808,
aşa de încântat de Napoleon, încât la o reprezentare
teatrală în Erfurt, când

Talma

pronunţă în „Oedipe“ al

lui Racine? vorbele: „L/amiti6 d'un grand homme est un
- bienfait de[s] Dieulx]“, se zice că el a apucat mâna lui

Napoleon şi i-a sărutat-o în vederea tuturor,
După bătălia de la Jena,

Napoleon

chemă pe du-

cele Emil August de Gotha la uşa trăsurii şi-l întrebă:
„Cât de mare e ţara d-tale, M-r de Gotha?“ EI: „Atât de
mare cât poruncește Maiestatea Voastră“,.
"Tot acest duce de Gotha, la congresul de la Er-

furt şedea, la o masăla prânz, în faţa lui Napoleon, înparte

1. începând

cu

în ultimele

11

aceasta,

toate

foi ale caietului

însemnările
(între

cuprinse mai de-

ele mai

sânt

cotoarele

a altor 17 foi tăiate) sânt scrise la epoce deosebite, fără ordine cronologică;

unele din

aceste

însemnări

sânt scrise

înainte

de 1870 pe

foi rupte din altă parte şi lipite aici; altele, după 1874.
,
2. Voltaire, nu Racine. Versul e din actul [, scena Î, cuvinte
spuse de Philoctete către Dimas,
a

214

tro admiraţie
leon:
aer?“

mută,

nemâncând
'

nimic.
e

Atunci Napoi

„Eh bien, Monsieur de Gotha, d-ta trăeşti din
EL: „lertaţi-mă, Maiestate, trăesc din razele soa-

relui“ 1,

|
x

Granița între cerși pământ e o linie matematică
infinit de subțire. Dar numai un! pas mai sus e încă

cer, un pas mai jos e deja pământ. Între amândoi aceşti
mici paşi este deosebirea ca; de la cer la pământ.
Tot astfel în politică.și în morală 2.
București, Septemvyrie 1876,
x

On n'habille pas un homme qui n'a pas de chemise
“en lui donnant

des boucles d'oreille.

„ Proverbe oriental.
tobre. 1876, pag. 703).

(Revue des deux

mondes 1 Oc-.

+

"” Jai tir

cette. grande

maxime

de morale, la seule

peut-âire d'usage dans la pratique, d'&viter les situations
qui mettent nos devoirs en opposition avec nos intârâts
ct qui nous montrent notre bien dans le mal d'autrui,
sâir. que, dans de telles situations, quelque sincăre amour
de la vertu qu'on y porte, on faiblii tât ou tard sans s'en
apercevoir, et Pon devient injuste et mâchant dans le fait,
sans avoir cess6 d'âtre juste et bon dans lâme.
__]. J. Rousseau, Confessions, partie I, livre 2. :
x

Mr. Herbert
„science

sociale,

1, Notă
anecdoten“,

2, Notă

Spencer,
rappelle

marginală
marginală:

la

dans

son

Lentretien
aceste
PR

„Aforism“.

Introduction ă la
qu'eut

le

citate din Forster:

câl&bre
„Fiirsten-

|.

"215

voyageur' Palsrave avec le wahabite Abd-el-Kareem,
qui lui reprâsentait qu'il y a.de grands et de petits
peches, et que le premier des grands pâchâs est d'adorer

un autre Dieu qu'Allah. „J'en conviens, lui r&pondit M.:
Palgrave,

Pânormit€

d'un

tel

pâch6

est

incontestable;

- mais si c'est lă le premier, îl doit y en avoir un second.

Quel est-il?* — Fumer du tabac, repliqua-i-il sans hesi-

tation. — Et le meurtre, Padultăre, le faux temoignage? |

— Dieu est clâment et miscricordieux repartit le wahabite; ce ne sont lă que de petits pechâ&s". |
*

„Marea greşeală a acestor elegiaci e că ei sânt în
- desperare pentru necazuri care căşunează o foarte mică
“suferință părţii simţitoare a neamului omenesc“.

The Vicar of Wakefield, chapter 17.
O. Goldsmith,
*

„ „Suferinţa. pe care conștiința o dă omului care a
“mai greșit se duce curând. Conştiinţa e o.laşă, şi acele -

greșeli pe care nu are destulă tărie de a le preveni, rare.
ori are destul simţ de dreptate de a le acuza.
Tbid., chapt. 13, la sfârşit.
+

„On ne sait jamais toute L&nergie qw'ont les âmes

faibles pour hair ce qui leş obligeă faire un effort. Tout
lă, et elles se
ce qu'il .leur reste de virilit€ est employ€

montrent presque toujours

fortes en cet endroit, Îus-

Alexis de Tocqueville,

„L'ancien r6gime et la r6vo-

sent-elles d&biles dans tous les autres“.
lution“, pag. 525—324.

|
1. Aceste două

a

extrase sânt în englezeşte în text.

„De: telles entreprises ne se conseillent point: on
n'est propre ă les accomplir que quand on a 6i6 capable
„de les concevoir“.1,
|
ibidem, pag. 245

Există un adevăr estetic, Acesta are abateri de la

adevărul real şi trebue să le aibă; perspectiva e adevărată din punct de vedere al artei-şi falsă din punct
de vedere real. Chinezii pictează just din punct de ve
dere real, dar

tocmai

fals.

de aceea

Bucureşti,

Oct,

1877.
N

a

Despre chestiuni de memorie nu încape niciodată
discuţie, afară numai dacă pot fi întărite prin dovadă
de fapt.
*

*

=

„E îmutilă discuţia despre noţiuni vagi, d. e. dacă
. femeia se îmbracă „elegant“. Orice discuţie presupune,
evident, ca scop o înţelegere, deci prealabil o. clarificare-comună a noţiunilor. Unde nu e nici o perspectivă
! pentru aceasta, să nu discuţi de loc.
x
|
_
- Zicătoare românească: întrebi pe catâr cine-i e tată;
el răspunde:. Mama mea a fost o iapă.

Când Mehemed. Ali introduse' Camera deputaților

în Egipt şi spuse deputaţilor că la dreapta sânt partizanii guvernului, 'la stânga opoziţia, alergară toţi la
dreapta și mari protestări pentru locurile din stânga.
(Povestii mie de Carp, 9 Noem. 1569).
x

1. Notă marginală_ (în nemţeşte): D.
lovitura de stat a unui Domnitor“,

e. aplică aceasta
ae

la
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4 Maiu

1868.

Scara făcut. muzică la Burghelea.

Burghelea: „Țăranul român decade. Deja nu mai siădeşte

nici un pom fructifer, fiindcă-i e prea lungă trecere de.
vreme să aștepte roadele. 'Totul provizoriu. — Când femeile iau încălțăminte ca să se ducă la oraș, o poartă —
„la spinare: — întrun post, Burghelea a oferit muncitorilor, săi [mâncare de] fasole şi linte; ei însă au preferit

— mămăligă cu oţet. —

Nici un simţ al viitorului, în-

călţăminte la spinare şi mămăligă
nu poate înainta nici un popor“.

cu oţet —. cu asta

+

Maior Asachi, cel numit de N. Crezzulescu revizor
şcolar la laşi, care, de alifel, se lăsa mituit de către învățători cu miei şi oi, a'ntrebat odată la un examen pu-

blic pe un candidat de învățător:
—

|

Câte picioare are insecta aceasta?

Candidatul: 12.
|
* Asachi: Le mănânc eu, fără pâne, dacă sânt 431,
*

Frate-său, col|onel] Asachi, care şedea sus
:
la Copou

în casa cu inscripția:

„Lucrul şi al meu

repaos“, îmi

spunea odată în laşi, pe la 1867, că duce cu mumă-sa o
„Viaţă retrasă de sibarit“2,
*

„De altminteri, se, zice că şi la Berlin un bancher
evreu

ar fi zis: „D-ra X

X dansează

frumos ca o $y-

pbilis” 3,
Michel Corn îmi spune (15 Dec. 1880) că o are de
la Missir (fost redactor al Dreptului) că un judecător de
—————
2

i Toate 'aceste trei rânduri, în româneşte în text.
. Însemnarea aceasta — în româneşte îîn text,

3, V. nota de la pag. 204.
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pace,

judecând

zice că amână

singur, a încheiat un jurnal prin care

cauza,

vergenţă de opinii.
|

fiindcă sa ivii în mintea lui di-

,

x

.

-

Un domn din Iași, care a auzit mult vorbi
ndu-se
de Voltaire, mai ales de la nevastă-sa, a
văzutîn timpul
expoziţiei din. Viena. 1875 portretul aciriţei
vieneze Wolter expus în ctalagiuri de Fotosrafi şi l-a adus
neveste-si
ca suvenir de voiagiu, „fiindcă îi place așa
de mult Voltaire“, crezând că e persoana în chestie.
+

. Într'o seară la N. Burghelea,

pe la 1867, când La-

martine provoca subscripțiuni naţionale in
Franţa peniru a scăpa de datoriile sale colosale, Grig. Buiuc
liu vorbind 'cu d-na. Sevastia Christodulo- Cerchez
îi zicea:

„Quelle honte que Lamartine ă son âge se met ă
men-

dier“; dar ea, care fusese la Paris: „Oui, en effet,
je Lai

“vu moi-mâme mendier sur le Poni-neuf,
avait une flâte ă la main“.
|

(Amândouă

Sept. 1875).

povestite

mie

a

de

Gr.

Îl est vieux et
NE

Buiucliu

4|16

e

I. Strat îmi spune (lunie 1875) că bătrânul
Glogoveanu din Craiova când venea la nunta sa -la
Bucureşti,
acum vr'o 40—50 de ani, a fost oprit de Oltul
cel mare

şi a trimis anume
nunia fără el“,

om

cu scrisoare

ca „Să

nu

se facă

+

Când Strat era agent al nostru în Franţa, la Tours

(1870), Rosetaliîl pârise de spion prusian la
Cremieux,
pe: atunci minlistru al] justiţiei. Atunci el
merge la
Cremieux şi-i spune că pentru capul său voi
sbura.o

219

sută

|de] capete de Ovrei în Moldova.

— De

atunci 2

aţia]
sergenţi pentru paza. vieții lui, cât a statcu delegl

Strat crede pe Gambetta un gol orator,

din Tours. —

de adfără nici o aptitudine practică de om de stat sau
|

Ia

ministrator, î.
>

*

Un ţigan, la juraţi, întrebat: „de ce neam eşti?

— Ca și Rumân, milostivule stăpâne! ?.
+

ţăran, o staţiune înainte de Bârlad, într'o câr-

“Un

holerei
ciumă, povestea că cineva i-a spus, din cauza
t.
pămân
pe
care se apropia, să nu mai doarmă afară
„Dar cum

L-am zis să se ascundă el de moarte,

se poate!

e să stau.
în odae! Moartea tot găseşte pe om. Eu trebu
la 'pânea

afară,

mea;

mă

găsească,

dacă mă

Sept. 1872.

|

e

caută“ 3.

să

acolo
x»

curios la câte lucruri toate putea fi împins Prin-

„E

rase răzcipele Carol! în vara 1870, când Franţa decla
(lepu"poiu Prusiei, ea a propus ministerului nostru

reanu, Carp, Grădișteanu, Lahovary,

prin

Berindei 4,

agentul nostru

G. Cantacuzino,

la Paris |. Strat, a-

în text,
2. Aceste din urmă cinci însemnări — în româneşte

text.
întrebarea şi răspunsul — în 'româneşie în
text.
în
ște
române
în
—
Cuvintele ţăranului
che Costache
Ministerul conservator prezidat de Manola
(Mai toți mil:
1870.
rie
Decemv
18
la
până
de la 20 Aprilie
al „june!
numit
fost
a
ter
minins
acest
niştrii erau tineri; de aceea
despre care e vorba În
drepte“ şi „cloşca cu pui. E ministerul
(19 Aprilie stil vechiu) 1820
însemnarea de la 1 Maiu stil nou Maiul2
1 Aprilie. în lista mi5
la
de
Carp
către
rea!
şi în scrisoa
Manu și e pus, greşit,
G.
ul
colonel
e
lipseşt
niştrilor dată în text
următor, prezidat

2.
"3,
+.
a ţinut

„Berindeiu,

care

de .lon Ghica.
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e

ministru

|

abia-

-

în

cabinetul

lianţă ofensivă” şi defensivă, pentru cazul intrării sia

Rusiei în războiu: Noi aveam să mobilizăm (60.000), şi să
„primim însă de la Franţa 100 de milioane de franci pen- .
tru cheltuielile armatei. “Tratat încheiat, Strat fu decorat — principele Carol subserise! — Trataie la fel cu
Austria şi Italia. — Worth şi Metz au redus la nimic

aceste lucruri, .
|
[
„Mi-a povestit-o ca cel: mai mare secret C, Grădişteanu —

care atunci tocmai fusese ministru — la Ca-

-meră, Bucureşti,

la 18 Noemvrie

1872.

XR

=

Ri

Alecsandri ne-a povestit (Maiu 1872) despre
sarea ţăranului român faţă: de moarte. Un bătrân
pe fiu-său şi pe gincre-su, cu cea mai mare linişte
„tească, să-i lucreze în casă sicriul și trimise după
Peste 5 zile, îl găsi Alecsandri la câmp. „N'a venit
"a zis el; „mai merge o bucată de vreme“.
Si

+

i

_

|

.

nepăa pus
sutlepreot.
încă“,
|

|. Scipione Bădescu, acum redactor la noul Curier

[de Iaşi], tipărise în 300 de exemplare un volumaș de

poezii proaste, cu pagina întâia goală, Atunci se adresă
lui Ioanovici, membru la „tabula regia“ (Curtea de casație) din Pesta şi i le dedică; obţinu printr'asta costul ti+ parului; dar pe o altă sută de exempl|are] [le] dedică [pe]
întâia pagină lui Mocioni și căpătă vre 100 de fiorini;

şi în sfârşit a 3-a sută Principelui Carpl. „Ce, nu sânt
poeziile mele?“ răspunde el, când îi cere cineva socoteală.
„

|
(Povestii de M. Eminescu. Botoşani, 28 Iunie 1872)
*
|
Foarte

lăudat

de

Dr.

Kernbach

cinstit şi om de caracter Gudllemâ,
„la. Dorohoiu.
Binişor şi Matei Gane.
|

— 47
78925,

ca

plin

de

tact,

scurt timp prefect.

a
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|

„_Nastratin-hogea,, un fel de Esop şi Tilu Buhoglindă(?) turc, ci-că are mormântul în. Asia-mică. Inge
Rober spune că l-a văzut; ar fi stând acolo de sute de
ani, — Când Nastratin-hogea a fost întrebat, dacă se
va prăpădi
mea, moare

lumea, a răspuns: „Când o muri nevastăjumătate din lume, şi când voiu muri eu,

moare lumea întreagă“. Foarte profund. (Mi-a povesiit-o Inge Rober, în drumul 'dintre Adjud și Focşani,

21 Maiu 1872), -

|

dă

+

În anul 1848 a

fost la Iaşi o mică încercare de re-

voltă în contra Domnitorului M. Sturdza.

Revoluţio-

narii (cei mai mulţi tineri boieri) se adunau în casa lui:

„ Alcas la Copou. De acolo se şi începu treaba, pornind

'ei într'o zi în jos spre palatul Principelui; dar chiar sus
îi ajunse un detașament de soldaţi, având în frunte pe
colosalul Armean şi tutungiu Inge Rober, care, fără

împotrivire, îi fugări şi-i legă cot la cot şi-i duse. Unul
dintre

petiţionarii

revoluţiei

era

şi domnul

Teriakiu;

acesta tocmai prânzea jos la Caf6 de Paris, când veni |
- cineva să-i spună, că domnii de sus de la Copou saua- .
dunat şi. demonstraţia începe. Teriakiu priveşte repede . prin fereastră şi zice: „Ce păcat! Trebue să mai aştept,
trăsura mea n'a sosit încă“. — Asta i-a povestit-o lui A.
Burghele bătrânul
laşi.

dascăl de piano

Schwarzenberg din
|

e

V. Pogor mi-a povestit (Aprilie 1872) că în 1562 sau
65, când era el membru al Curţei de apel, şi Vuluţă încă
prezident al atunci încă nedesfiinţatei Curți .de confir-

mare din laşi, Principele Cuza la o recepţie publică oficială generală

a funcţionarilor se întoarse spre Vuluţă

(Pogor era chiar lângă el) şi-i zise destul
de tare: „Aud
222

.

că se stărue să se vândă moşiile prinților Ghica (fiii '
fostului Domnitor). Mă interesez de ei şi doresc să fie
menajaţi“. Iar când Vuluţă replică: „Dar s'au împlinit
toate formele legale“, Cuza .i-a spus: „Știu că găsiţi d-voastră corciocuri, când voiţi“ 1.
a
|

Lambrior

povestea (Aprilie

1872)

la „Junimea“

că

consiliul judeţean din Botoşani votase şi pusese să se
“bată o medalie: comemoraiivăi întâi prefectului Buzdugan şi apoi lor înşi-le pentru fiecare membru; natural, pe socoteala judeţului.
|
*

|

Când

eram

membru

al Comitetului

de inspecţie

şcolară din lași? (în anul 1863), am examinat un concurent pentru postul de învăţător. Acesta scrie pe tablă
7
«e
|
y
„pomul este Verde“,
cu” V mare. -îl Aaîntrebaiu. dacă
acel

ve v mare sau o mic. După
punse:

oarecare gândire, el răsa

„de mijloc“.
ma

Bun

stenograf al Camerei:

Stănescu. Martie

1872.

B. P. Hajdeu, ca bibliotecar la Iași, rugase biblioteca din. Odesa să compare o copie cu rara ei carte de
acolo asupra Principelui nostru Movilă. Din politeţe,
bibliotecarul de acolo trimite lui Hajdeu, cu titlu de împrumut, însuşi originalul. — După câtva timp (ilajdeu,
în acest interval, se mutase la Bucureşti), Odesa întreabă

pe actualul ' bibliotecar din lași, Câmpeanu, despre
carte. Nici o urmă de ea! lată că Mitiţă Sturdza găseşte
cartea de vânzare la Bucureşti la un Evreul[anticar]
1, Fraza din urmă — în 'româneşte în text,

2. V. Soveja, op. cit., p

55.

|

şi

„o cumpără cu 514 4+ şi o'are încă

Își acum], cu stampila.

de la Odesa. (Acesata mi-a povestit-o -Dimiirie Sturdza

de la Scheia în tren, între Iași şi Târgul-frumos, la 21

Fevr.

1872).

De
Sturdza.

a

!

aliminieri lucrul e. caracteristic şi faţă de
El ar fi fost dator să trimeată însu-și cartea

la Odesa, de oare ce fără îndoială e un bun furat! .
,

e

RI

:

NR

PI:

Spre a apăra stâlpii de telegrat americani de a fi.
răsturnați de către bourii sălbateci ai prairiilor, care
(după obiceiul lor) se scărpinau de ei, sa propus,
cu
„multă isteţime, colţi de fier, care au şi fost apoi
bătuţi
"în stâlpi, ca astfel bourii să fie împiedicaţi [a se freca
de stâlpi]. Dar, ce să vezi? Asta le producea. bourilor
o
- "aşa de mare plăcere la scărpinat, încât acum veneau
în
cete pe rând şi trântiră la pământ toți stâlpii
de tele“graf. — Am citit asta în jurnale din anul 1865 sau
cam
„pe acolo. — Ce des e aşa cu măsuri ale guvernelor!
*

Directorul de liceu G. Petrescu din laşi (fusese stu-

dent în drept la Paris, înfumuratşi incult 1, la întreba-

"rea ministrului de culte de atunci Dem. Rosetti către

toți profesorii în privinţa modificării programei liceului,
„a recomandat pentru lectura şcolarilor Ovidiu, Ars
a-)
mandi.
x

În a. 1871 se adunase o comisiune. de înfrumusețare pentru oraşul Dorohoiu. Hotărîrea ei a fost
că cel

„dintâi act pentru asta ar trebui să fie dărâmarea
prin
arder

e a oraşului existent. — Ce des astfel în toate!
(Nicu Gane mi-a povestit asta la „Junimea“)
.
|
„1.

bildet“,

224

în text şi ca un joc de cuvinte: „eîngebildet und
unge-.
-

.

a

18751

Sia

" Ianuarie, st(il] vfechiu]).
Impresiile se precipită cu cât ești mai sus în Stat,
Spre a'nu mă zăpăci, trebue să fixez esenţialul. |
Seara la 6 [Ianuarie], apoi întreaga zi de 7 până în. „dimineaţa lui 8 am fost până la Iţcani să primesc pe Wilhelm şi Mite. în acest răstimp, Mavrogheni şi-a dat de"misia, din cauza menţionării lui în “procesul Ofenheim la
Viena. Marţi dimineaţa, la înapoierea mea, aflu cu surprindere vestea aceasta de la Lascăr Catargi, venit la - mine acasă; și ne ducem cu trăsura la Th. Rosetti. Acesta
ia lucrările publice, fiindcă declară
că se simte prea slab
pentru conducerea practică a finanţelor şi trece la ministerul de finanţe Georges Cantacuzâne.
În consiliul de miniştri sânt întărit prin aceasta,
fireşte.

|

„10 lanuarie. Deschiderea Camerei, au complet.
în zilele următoare interpelarea Ionescu despre re-

„tragerea lui Mavrogheni.

Scurtă

cuvântare

a mea,

apel

la. demnitatea Camerei (aplauze îndelungate). Moţiunea
- Carp primită: ,„Camera, satisfăcută de explicările D-lui
- Mavrogheni, trece la ordinea zilei“ 2...
La câteva zile după asta interpelare G. Bratiano'
“adresată mie despre repararea Curţei de Argeș. La de-

" elaraţia mea că am anulat contractul cu un oarecare Mon-

taureanu și că am angajat în schimb pe marele Viollet-le„1.

Cu

aceasta

începe

un

nou

caiet,

notat

„Jurn[al]

5“, care

în întâiele două treimi din el cuprinde în şir însemnările de la
" “Ianuarie 1875 până la 4/16 Noemv. 1879, iar în treimea din urmă
21 Febr.

” însemnările de la s“ifareie 1885 până la 13/25 Noem. 1885.— Textul
în nemţeşte.

1. Vezi

"
T. Maiorescu,

op.cit, vol. I, p. 58 şi: 246257,
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Duc şi pe asistentul său de Baudot, a fost iîn Cameră o
mulțumire generală!.
|
În acest timp legea mea a învățământului e discutată în secțiuni. Cinci au admis-o şi au numit delegaţi.
Mai. rămân două. Viitor nesigur. „ Luptă mare mă aşteaptă.
:.
Dar greutatea

cea mare în tot acest timp ne-o face

în consiliul de miniștri societatea română de cale ferată
Roman-Vârciorova. Linia e dată deplin în circulaţie de
“la 1 Ianuarie stil nou. Acum însă e aici un oarecare Geheimrat Reinhard în numele comitetului din Berlin (Dis-

conto, Bleichrder ș. a. m. d.) şi vrea să emită obligaţii
ipotecare pentru un nou împrumut.

Nici un drept, după

convenţie! Dar v. Biilow a chemat -la dânsul pe tontul
nostru agent |diplomaticj Nicolae Krezzulescu (Berlin),
ca să exerciteze presiune asupra noastră. Mult consiliu
de miniștri. Boerescu ameninţă cu demisia. În sfârșit,
ne-am

înţeles să împrumutăm

noi înşi-ne societăţii cele

78 de milioane de franci de care are nevoie şi să micșorăm cu această sumă capitalul nostru de răscumpărare
de 248 de 'milioane: Ministrul, Rosetti trimes la Berlin
peniru

20

de

zile,

spre

a

face

plauzibil

acolo

acest

„lucru2.
Pe lângă aceasta, ca o chestiune principală, tratative cu Austria pentru încheierea convenției comerciale

“cu noi. Andrassy foarte favorabil nouă. Costaforu (agentul nostru

la Viena)

părerea mea,

de neînirebuințat.

inteligent,

dar violent

şi, după

Miniştri sânt la 10 Ianuarie:
Prezident
Martie 1871),
2, V. ibidem,

2. Cf. Titu

:226

şi interne,

p. 258—275.

Lascăr Catargi

N

Maiorescu, op. cit, vol. II, p. 17.

(încă de la

”

CI

Războiu, General I. Em. Florescu (tot 'de atunci).
|
Justiţie, Alex. Lachovari (din vara 1875).
B. Boerescu, externe (ceva

mai

târziu).

:

Georges G, Cantacuzăne, acum la finanţe, mai îna„_
inte lucrările publice (din toamna 1875).

Culte şi instrucţie, eu (de la:7 Aprilie 1874).

Lucrări

Theodor

1875)..

nuaric.

Tanuarie

21
G-d

publice,

1875.

G.

Roseiti

Mae

(de la 8 Ia-

EI

aaa

.

a

a

din majoritate la .
Aseară, întrunire a deputaților.
Hâtel du Boulevard. Era vorba de alegerea unui

vice-prezideiit la Cameră, prințul Dimitrie Ghica stăruia

pentru asta. Exista o majoritate pentru Carp, câţiva voiau acum pe C. Brăiloiu. În Camera însăşi Carp a avut
“astăzi numai vreo 42 de voturi, Tell însă, care insul” tase în Cameră pe L. Catargi, cu ocazia. afacerei Mavrogheni-Ofenheim, a obținut majoritatea. Pogor, Gane,
Exarchu, Greceanu, Racovitză, M. Corne absenţi!
Dificultăţi între consulul general prusian Y. Pfuel

poliţie Blaremberg. Acelai se adresase
de tul
şi prefec
necuviincios la balul de Sâmbătă pentru săraci, fiindcă
sergenţii nu-l lăsaseră să treâcă în afară de rând. Apla-

„năt prin adresă oficială a lui Boerescu către Blaremberg, în care e exprimată părerea-de-rău a lui Pfuel.

22 Ianuarie 1875.
Proiest al baronului

de' Michel,

consulul

general

francez şi al lui Vivian, englez, la Boerescu, din cauza
— ducerei procurorului nostru la Banque de Roumanie spre

a verifica în registre declaraţiile directorului băncei, v.

- Herz, în contra câtorva funcţionari ai noştri (Winterhalter, Gueldry)

în procesul Ofenheim. Drept indiscutabil!

Impertinenţa lui Michel! Boerescu i-a trimes la primblare.

-
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.

„. Fost” la principesa.

româneşte.

Poezii

|

ale sale, traduceri din

E

a

|

Principele. Despre harta' geologică. Desp
re repara"rea mănăstirilor. Despre organizarea
distribuire milei

|

la săraci.
o
|
o
Seara, consiliude miniştri. Agentul nostru
la Viena,
Costaforu, admis întâia oară la balul Curţe
i. în sala de
„icerele“. a diplomaților spre așteptarea
împăratului.
|
_ Alfons XII al Spaniei a însărcinat pe minis
trul său
„plenipotenţiar din Viena să notifice pers
onal în Bucureşti prințului Carol suirea sa pe
tron.

25 Ianuarie.
.
Aa
Masă la baronul Calice, cu soţia mea
. Foarte plăcut. Și Lascăr Catargi, Cantacuzâne
cu. doamna, Văcărescu cu doamna, Rhangabâ și: Pfuel
. haronul Hahn
și v. Bosizio.
24' Ianuarie.

„

Vineri,

|

Consiliu de miriiștri seara, Scrisoare de trăn
căneală

ă lui Costaforu, în .care e încântat de
admiterea lui în

"cercul

numai

diplomaților

la .balul

către Boerescu.

Curţeila Viena;

-

scrisoarea

E

i

Bucureşti 11]25 Iunie 1875, la ora 7 seara, 28%

Reamur la umbră, la mine în curte IL

“Duminecă 6/18 Iulie 1875. (Clara şi Livia erau în
Pyrmont) ora 6% dimineaţa cu Mite şi Wilhelm] dela
Piteşti,în 2 ore şi 14 (25 de km.) la plăcut loc de popas,
|
mică cârciumă cu cerdac de lemn, Stâlpeni. Ploaie. La
1, Se vede rămăşița unor foi care urmau

care au fost
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rupte,

(cel puţin două) şi
e

-

„ora Î în Câmpulung. (La Câmpulung sânt irăsuri de
piaţă). De la Piteşti la Câmpulung e şi diligenţă.

|

La ora 5 plecat din Câmpulung, ora 6 mănăstirea

Nămăiești, pe care am desenat-o a doua zi cu creioane
colorate. Mas bine.
o
Luni pe la ora 1 plecat din Nămăieşti, în 2% ore
în Rucăr. Lucrări de şosea. Frumoasă vedere spre munţi
.
la Mateiaş.

În Rucăr, la Primarul Bunea, primăreasa plăcută,
țărancă tot astfel şi învăţătoarea. — Mas la primar;
tare; purici în plocadele de lână. — împodobiri de cameră

originale

cu

scoarțe românești

şi ştergare.

-

Marţi. Ora 9 dimineaţa plecat din Rucăr, pe o ploaie
„torențială,

călare, peste Vama

în 3% de oră la Dâmbo-

vicioara, mers prin apă călare prin defileul ei. La ora
11 la peşteră. Acolo stalactite, dar altminteri nimic deosebit. De acolo merge mai departe un drum admirabil,

alpine, pajiști: cu flori,
de înălțim
“potecă singur
i că
ate
emoţionante puncte

de privire în depărtare spre Pajura

sau Cruce, la graniţa austriacă. Ajuns sus pe partea austriacă la ora.114, mereu călare. (La Rucăr plăteșşti de cal
şi om, de obiceiu, 2 franci pe zi). Prânzit la vameșul un- guresc, care tocmai

fusese

transferat

aici. Foarte

bine.

De acolo la vale până la Bran 11 oră cu trăsura,
drum greu, coborîş repede, pietre care te hurducă, strim„toare. Birjari din Braşov.de obiceiu: nu vin de loc până
sus, ci numai până la Bran. Al meu, cu 3 cai şi brașo„veancă, fusese tocmit de la Brașov până la Bran şi înapoi
cu 7 fiorini, dar de sus de la Pajura până la Braşov a

cerut şi i-am dat 3 napoleoni.

|

De la Bran drumul merge prin Râşnovul cel cu o
frumoasă cetăţuie și prin Cristian 214 ore la Brașov. Sosirea noastră acolo la ora 8 seara. Hâtel nr. î, camere |
”
curate.
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Miercuri,

a doua

zi, vizitat Braşovul, desenat casa

unchiului meu, episcopului, Mite aquarell casa bunicei
mele, „după
somorită.

|

ziduri“ „nu

[urcat

pe]

Tâmpa,

vreme po-

Seara cinat cu Burghele șşi copiii lui, d-na Poenaru,
care trecea pe aici de la Bucureşti îîn călătorie la băi,
cu Costake cel mic“ şi cu loan Alexiu.
Joi. Mite şi Wilhelm la ora 12 cu diligenţaîinapoi,
cu la pat, căpătat friguri, tăiate energic cu chinină, și

Vineri, la ora 2 sau 5, în stârșit cu trenul şi d-na

Poenaru la Viena. Lung şi plicticos.
Duminecă 13/25 Iulie 1875 dimineaţa, în Viena (H5-

tel Metropole, nu bine), seara mai departe, lăsat pe d-na
Poenaru în Viena, cu recomandare la Grigorovitza și. N.

Teclu, eu primblat încă prin Prater singur și apoi seara
cu trenul.de Znaim peste Teschen la Dresda, unde ajuns Luni dimineaţa. Hâtel Stadi Wien.
Mas noaptea de Luni spre Marţi la Bastei. Rămâne
mereu admirabilă.

Marţi &. Tulie seara târziu în Berlin.. Hâtel Royal,
pentru 2 frumoase camere în etajul I, colţ Linden- şi
Wilhelmstrasse,

64

table d'hâte.
'4 zile.în Berlin.

taleri

pe

zi.

Bine,

liniștit,

anostă

E
Convorbire despre

calea ferată cu

Commerzienrat Schwabach, Justizrat Salomon şi fostul
primar Russel de la 'Discontogesellschaft. Ceilalţi lipsă,
la băi. — Vorbit cu v. Radowitz şi Excell. v. Biilow la
ministerul de: externe. Raport despre aceasta lui Lascăr
Catargi, în caietul meu de corespondenţă ministerială.
Supat cu Wilhelm Volkmar, bătrâna consiliereasă, Westphal, Frenzel, la: cel d! intâiu. În camera Antoniei Volkmar văzut pe chevalet taboul de genre „Schmerzenskind“.
1, Vărul său, Constantin Popazu. Cf. pag. 78, nota 1.
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Duminecă 20 lulie 1875 st. v. ziua în Pyrmont, cu.
soţia şi fiica. Venise şi Hermann î, de la Padeborn. Masa
E
de prânz pe promenadă.
Luni la Liebenstein cu Antonia Volkmar, care la
întoarcere mă aduse de la L|iebenstein] la ]mmelborn

.

(stațiune de cale ferată).
„Peste

Carlsruhe,

Basel

la Paris,

la congresul' So-

cietăţii geografice. Callimaki-Catargi, (agentul nostru
diplomatic la Paris) cu doamna şi copil. Făcut cunoş-

vice-amiralului

Reille,

baronului

tința

Laronciăre. le

Noury, ministrului Wallon cu soţia lui de un roşu-cărămiziu, ordinară, la serata ei în clădirea ministerului,
cu Cortambert, mai ales însă Schweinfurih, v. Schlagintweit şi Nachtigall. Ministrul italian Menabrea.
Pe la 15 August stil nou plecat și [apoi] admira- bila călătorie de 3 zile în Elveţia, cu soţia şi fiica. Constanza

Rigi,

(Inselhâtel),

Ragatz

Lucerna,

şi Pfăffers

(Tamina). Wallensee, Miinchen, prea lungă oprire la
-Viena. Despre asta, descrierea de călătorie a Liviei. La
Bucureşti găsit încă pe Volkmar 2 zile.
în acest interval o excursie de o zi şi o noapte la
Krauchenwies şi Sigmaringen. Principele Anton de Ho-

henzollern şi principesa, fiul principele Leopold, ducele
de Anhalt-Dessau

cântătoarea

fiică

karlien.
Bătrânul?

cu soția de o

rece frumuseţe

(IS ani), nervoasa

a
(paralizat de picioare)

şi în-'

ducesă de Daleprincipe

Anton

:
.
1, Kremnitz.
scrise
sânt
en
Sigmaring
la
vizita
despre
acestea.
3. Rândurile
de-a curmezişul în partea ce rămăsese liberă în capul foii următoare, de-asupra

rândurilor

„Partie Tergovişte,

Dealu,

Viforita etc“.

Pe această porţiune a foii scrisese mai înainte în rânduri distanțate următoarele două aforisme (în româneşte): Mulți indivizi,

mici

o indioidualitate. —

Pentru popularitate, se perde

pulațiune. Adaosul de-a curmezişul lasă
“ probabil, foarte curând după 24 Aug.

intacte
E

adese

aforismele;

o po-

e scris,
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- ma dus insu-şi
cu trăsura de la Krauchenwies la Sigma“ ringen. Acolo vizitat frumosul castel. În convorbire:
EL,
Principesa (Elisabeta noastră) est toujours ă deux doigts
|
- au-dessus de la râalit€. Elle devrait faire des enfants et

"pas de poâsie. Mon fils Fredâric n'est pas bon 'pour âtre

Prince râgznant. C'est un autre bois que mon fils Charles. — Ură împotriva lui Bismarck Şi Radowiiz. Povestit
„mie o vorbă a lui Gorischakoff de astă vară: „la
po:
litique du Chancellier d'Allemagne
-est hystârique“.
|
La întrebarea mea despre politica orientală a Prusiei mi-a răspuns: „Împăratul nu poate nimic, Bismar
ck

stăpânește. situaţiaS'a
.

înţeles cu Gortschakoff, mână

liberă față de Austria şi de F ranţa, în schimb niână li-

beră Rusiei în orient. Prin urmare Prusia ostensibil va
păși aici în

al 2-lea rând,

ă la remorque

de la Russie,

României însă nu-i va aduce nici folos nici pagubă.
|

Excursie Târgovişte, Dealu, Viforita, Gorgota, cu
Clara, Livia şi Mite.
|
_
Duminecă 24 August 1875, st, vechiu. Din Bucu-

reşti la 914 dimineaţa, cu trenul, întâi la Titu; acolo nu-

mai diligenţă proastă şi nici o trăsură spre Târgovişte;

deci mai departe

[cu trenul] până la Găeşti. Şi acolo

"numai braşoveancă proastă. Dar la şeful staţiun
ei (Polonez amabil) găsit irăsură şi cu 4 cai închiriaţi, la Târgovişie; sânt 114 poşte (deci 3 până la 4 orej, şosea se

construeşte, dar încă nu gata, drum nu bun. Pe la orele -

4% am sosit la Târgovişteam
, continuat drumul imediat cu aceeași trăsură până sus la Dealu; de la Târ-.

govişte la Dealu vreo

34 de oră, drum bun, șerpuit fru- .

mos pe muntele Dealu. Am dat vizitiului de la Găeşti
până sus 27 de franci.

|

La Dealu, 'stareţ neplăcut, 'tont.- Mai bine bătrânul călugăr

„232

de acolo,

încă un

călugăr mediocru, sculp-

-

“tor în.lemn. Spre şes, frumoasă vedere de pe teras
a din-

tre cele două mari edificii clădite de Domnitorii
. Bibescu şi Ştirbey, destinate ca reşedinţă de vară; Știrb
ei a clă"dit în acelaşi timp aici și la Bistriţa, prec
um mi s'a
spus.

"O parie a acestor

utilizată de ministrul

|

case cu înfăţişare de palate e

de războiu ca depozit de arme,

bine întreţinută. Ceailaltă, liberă, 6 călugări
în ea. Am
- pus acumsă se termine reparaţiile aici; lipseşte
încă. o
fântână în apropiere;

am să pun acum să o sape şi să o

căptuşască cu ghizduri de piatră.
_
Biserica e remarcabilă. Zidită de:
în
a[nul]
„„_- „ Stil clar, dar prea simplu, același fel

ca la Curtea de Argeș, dar nedesvoltat de loc, puţine

rozete, prea puţine ferestre; porțiune de zid moartă,
" Înăuntrul bisericei, piatra de mormânt a.lui Mihaiu
Viteazul, cu epitaf ce se poate citi. Și craniul acestui
Principee păstrat într'o cutie de sticlă împreună cu un
altul. îi voiu adăoga o candelă de argint și voiu dispune
să. ardă în faţă o lumină nestinsă.

Întreaga încunjurime plină de vii, vie lângă vie,
impresie de. bine îngrijit. Vedere asupra: văii Dâmboviței; şi Ialomiţa se vede încă; [vedere] mai frumoasă
.la laturile Dealului însu-și în văi.
LL

„După un repaos de o oră, pe jos la Viforita, mă.
năstire de călugărițe. La: jumătatea drumului întracolo

privire frumoasă. (cea mai frumoasă) peste valea pă“duroasă în spre șesul cu Târgoviştea, îndărăt spre mă- măstirea Dealului, mai ales însă departe înainte spre
„. mănăstirea cu zmţi albi 'Viforito. într'o oră şi 1 eram
acolo, seara la ora 7. Viforita însă-şi e aşezată în vale,

„are la vreo 75

de călugăriţe şi surori, bună clădire a .

1. N'a mai completat

|

Si

locurile lăsate libere.
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|

!

arhondăriei

din

donația

cu

camere mari,

actualului

prinţ

de

urme

curate,

eleganţă

Basarab-Brâncoveanu, ai. .

cărui strămoşi au întemeiat mănăstirea. Drumuri plă.
cute în multele văi, peisaj drăguţ.
s'au făcut abia
ile
reparaţi
şi
Albul acoperiş de tablă
|
Luni 25 August.
lină; numai

-

A

subit ministeriul meu,

Popas, mică primblare

vii şi pruni;

amândouă

felurile

|

pe o code fructe

-.
numai pe 34 coapte, câţiva nuci, nucile coapte.
munte
peste
Vitorita
la
de
1875
- Marţi 26 August
la schitul

Gorgota,

drum

într'o oră VW am ajuns
“ atrăgătoare, întemeiată

încântător,

acolo.
de Radu

cu

car cu 4 boi;

Bisericuța

mișcător

de

cel tânăr, casa călugă-

rilor alături, turnul de la intrare aproape dărăpănat, un
singur călugăr în schit, bătrânul arhimandrit grec, de
68 de ani, cu un nas mare înroșit de vin, care stă aici de
25 de ani, a făcut mici plantaţii drăguţe şi face cea mai
bună impresie de om cu minte, vrednic. Prânzit bine
la dânsul, totul curat,

om tihnit, mulțumit,

cu o uşoară

ironie. După o şedere de 4 ore acelaşi drum, de acolo

îndărăt. Voiu dispune să se pună acoperiș nou la bise-

ricuță şi la chilia călugărului și să le mântuiu de dără-

pănare. Mite pictat mult, Livia fericită cu flori şi cântând, Clara cu atentă privire a munţilor înalţi; frumoasă
|
„vedere a munţilor Sinaiei.

Satul Gorgoteni cu (departe peste munte) Ocniţa.

O singură comună, cu reședința la Ocniţa; n'avea şcoală;
o sti trimet acum învăţător şi s'o deschid iarăşi, cum

funcţiona înainte de generalul Tell.

Seara, convorbire cu subprefectul Porumbaru, acelaşi căruia la 5. Aprilie 1866, în Iaşi, i-am cerut trăsura,

ca să conduc pe mitropolitul Calinic din ascunzătoarea

şi
din pivniţă la palat, la locotenenţii-domneşti L. Catargi
Era căpitan în armată atunci.
General Golescu.
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Porumbaru cerea în primul rând pedeapsă cu bătaia. Fără asta, zicea el, nu mai merge. Ţăranii au înnebunit. Dacă nu, dreptul de a da pe cale administrativă pedepse în bani. .
e
|
|
I-am vorbit şi despre îngreuiarea procedurei, care
ar fi de dorit, la acuzări aduse funcţionarilor administrativi,

a

a

|

Mi-a vorbit de satul de tâlhari Bezdead (în plasa
lui), la 5—4 ore de Viforîta,în susul Ialomiţei, tâlhari în
urma pierderei procesului (de la degrevarea proprietății) cu Barbu Bellio.
|
Şi subprefectul de la Găeşti îmi spusese că cu primari semi-culți, cum au încercat 'mai întâi, nu merge.
Şi acum,

după

noua

lege

comunală,

a trebuit

să re-

curgă la simpli ţărani. Numai aceia ştiu să asculte.,
„. Serile am jucat 1:oră wbhist, peste zi sau noaptea cu
am citit „Marianne“ de George Sand, în Revue des deux
mondes din August anul acesta; încântător-simplu. Eu
încă desenat o 'vedere a Gorgotei.

Miercuri 27 August 75. De la Viforita plecat pe la

ora 12 în trăsură deschisă cu 6 cai; în Târgovişte

[vi-

zitat) aşa zisul Arsenal al Generalului Florescu care stă
de la 1866 fără nici o activitate; săli întinse pentru fabricarea tuturor lucrurilor militare de lemn — stând gol,

cu un maşinist francez, lipsindu-i te miri ce care face

lucrarea imposibilă.
i
|
- Mitropolia, la ai cărei pereţi din afară pământul

e aşa de aproape îngrămădit şi înălţat, în cât apa ploilor se scurge înăuntru. Pun să îndepărteze pământul.
Pereţii cu totul goi. Îngrozitoarea reparaţie a lui Burelli.
Să pun să zugrăveascăl
Apoi Chindia, biserica

[domnească]

de lângă rui-

nele Palatului: Pictura acolo păstrată. Frumoase în ori-
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„ ginalitatea lor coloanele. Interesantă la amândouă bisericele catapiteasma de lemn cu smalt colorat 1..
|
De la, Târgovişte până la Gherghani 59 de kilo-.
metri. De la Târgovişte până la Titu 35 de kilometri. Am
mers cu irăsura până la Ghergani. Acolo nici un restaurant; bere proastă de la John Ghica, la baraca de |
lemn, trasă în mici sticle, ă 20 de bani. Am

mâncat

un

pepene-galben şi gogoşi proaste, şi seara am fost în Bu- cureşii. Pe la ora 10, a venit Callimaki-Catargi şi Nica, :
să stea de-vorbă.

Joi 28 Aug. Plicticos consiliu de miniştri la 5. General Florescu, impresii îmbucurătoare din Rusia. Cât
este mai bine privit la Curtea de acolo Domnitorul no-

stru, şi mai ales şi Doamna, decât, de exemplu, Milan . al Serbiei. Despre logodna acestuia cu domnişoara Kecico
îşi bătea joc o doamnă în vârstă de la Curte, guver-

nantă.

La prânz Callimaki Catargi $şi Colonelul Milfuţă!
Cerchez la noi la masă. Seara al-de Roseiti, şi Odobescu.
- şi Diosse (decorator francez) din întâmplare la noi. Odc- bescu ne-a citit „comedia de concurenţă a Matildei Cugler „Tutorul“,

în

2 acte,

"vioiu şi nu ordinară

destul

de

drăguță;

dialogată...

îîn situaţii (afară de un loc).

Vineri 29 Aug. La

ministerul

meu

continuă

insta-

lare a celor 200 de şcoale primare nouă în comunele ru- :
rale. O face Nica, directorul meu ministerial. Seara, d-ra
- Marguardt.
Sâmbătă, Miss Ann.

Marţi 2 Sept., Miercuri5 Sept. până Joi + Sept. ora .:
10 dimneaţa a fost aici din Sinaia Principele şi consiliu de miniștri complet. Și L. Catargi venise de la Golăşei.
a, Ultimele

şase cuvinte,

în româneşte.

garTr ame o macar
peer a peee
eta eee

aratrip piaaai

]'
|

!

1874

din

Fotografie

Mie neplăcut sprijinirea copilăroasă a lui Gottereau din
partea Principelui şi atacul său asupra lui Buiucliu din
laşi şi asupra lui Leon Negruzzi. Amândouă respins energic, — Afacerea de la Berlin a căii ferate, pe tapet. Proiect

de

cumpărarea

tuturor

acţiunilor.

În Septemvrie şi începutul lui Octomvrie din ce în
ce mai: mare violență a neveste-mei... 1. Probabil contnbuit la astaşi efectul apelor de la Pyrmont.
Izbucnirea ei în potriva mea la masă, în prezenţa
lui Burghele şi a lui Slavici. Plecarea ei la Lausanne cu

Livia, pe care noi, numai după 2 săptămâni de şedere a
ei în pensionul [miliei la lași, ne dusesem până la
Păşeani să o luăm înapoi.
La 25 Noemvrie st. v. se întoarse însă iarăşi la Bv
cureşti cu Livia şi cu o guvernantă, d-ra Mina Meyer,
Franceză elveţiană.
Traducerile Mite: din româneşte în nemţeşte.
În acest interval eu am terminat de lucrat întâia
parie a Logicei.
Clipe luminoase, altfel: [excursiuni la] Măgurele,
Herăstrău, excursie la Țigăneşti,. de la Crivina.
Masă la prânz cu quartetul de dame suedez. Cele

2 trio ale lui Barghiel, cu Wachmann, Schipeck şi Dimitrescu.

În ziua a doua

de Crăciun,

seara la noi baronul

Alex. Petrino, fost ministru austriac, Nicolae de Hurmu-

zaki Şi Victor de Styrcea. În ziua următoare cei doi din
urmă prânzit la noi, încântătorul cântat la piano al lui
Styrcea.

În politică: raportul meu către Domn, tipărit. —
Importante desbateri în Cameră asupra bugetului meu
1, Mai

7390518

multe

cuvinte

şterse.

937

rectificat. pentru 1876 la 12 şi 13 Decemvrie '75 1, în care
în sfârșit am obţinut ce voiam ca ministru şi am obţinut

cu forța votul majorităţii.

-

Seri de profesori secundari la mine Sâmbăta.
Decorare foarte reuşită a teatrului.

Însurătoarea lui Slavici? şi o oarecare înstreinare
a mea

de el, în urma

acesteia.

Lui Burghele îi merge mai bine.
Furtul tezaurului de la Pietroasa care a fost iarăși

„găsit în întregime, 'dar în parte spart.

Violenţa lui Rosetti pe vară în timpul Camerei
(concesiunea Crawley ? calea ferată Ploeşti-Predeal). Demisia lui Boerescu,

fiindcă noi nu

l-am lăsat să fie în.

același timp fundator al băncii Banque
ministru.

de Bucarest şi

N

_ Broșura mea românească, ca răspuns la articolul
ziarului Politik din Praga în contra Domnitorului şi a
ministerului Catargi.
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ei

Proposita:

_- 1, După

desbaterile asupra

țiunii să public

legei mele

toate cuvântările

mele

a instruc-

din Cameră.

2. Itinerarium al tatălui :meu să-l public în nemțeşte, cu critica lui Rosler în prefaţă.
|
5. Aforismele lui Schopenhauer în româneşte, în
;*Convorbiri“.
4. Să public partea a 2-aa Logicei.
5, Să public „Critice“, partea a 2-a.
„:

,

Vezi

549372,

7. Maiorescu,

Discursuri

2,2, Întâia căsătorie a lui Slavici.
„V. T. Maiorescu, op. cit.,. vol.
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parlamentare,

|

vol.

I, p.
.

II, p

| = Ianuarie 1876. Baronul Calice, consulul general
austriac, prezentat plângere în privinţa -atitudinei mele

„ostile Austro[-Ungariei] în administraţie, din, cauza legii
peniru subvenţiunea de la Brașov şi mai ales din cauza
“publicaţiei de documente Hurmuzachi (răpire a Bucovinei) 1. Lascăr Catargi în afacerea asta gentil şi calm.
În politică, aliminteri, eternele tratative pentru
1, Titu Maiorescu
să se voteze

iului pentru

confesionale

propusese,

o sporire

„gimnaziul“

române

în 1875, ca

a subvenţiei

(= liceul)

de la Braşov.

deputat,

ce se acorda

românesc

Afară

din

şi

şi făcuse

bugetul sta-

celelalte

de aceasta,

şcoale

încă din

1872

propusese un proiect de lege din iniţiativă parlamentară spre a se
acorda bisericei „Sf. Nicolae“ şi şcoalelor române din Braşov o
subvențiune anuală de 15000 de lei (peste cei 23000, care se dedeau
pe temeiul unei legi anterioare); dar
proiectul acela a putut fi votat

de Cameră (fiind susținut şi de ME Kogălniceanu și Gh. Chițu)
" abia în Ianuarie 1875, după ce Titu Maiorescu fusese numit ministru
al instrucţiunii; la 6 Martie 1875 e votat şi de Senat, în urma
unei cuvântări alui Maiorescu. După căderea guvernului L. Ca- .
iargi, ministrul instrucţiunii pentru scurt timp (4 — 26 Apr.
1876) Al. Orăscu (fost mai târziu rector al Universităţii din Bucureşti şi membru

în

întâiul

comitet. al

turală a tuturor; Românilor“)

„Ligii

propune

nu

pentru

numai

unitatea

anularea

cul-

acestei

legi ci şi suspendarea vechei subvenţiuni de 23.500 de lei. Succesorul său Gh. Chițu menține însă amândouă subvenţiunile.
E interesant însă, pentru ironia soartei (care, se exercită

în

special cu o surprinzătoare. perseverenţă asupra lui T, Maiorescu),

că tocmai

el,

care'stăruise

personal

ca

subvenţiile

acestea

să fie

asigurate prin lege — e acuzat apoi de adversari politici (Voința
Naţională din 8

lelor române
,

din

Oct. 1894)

Braşov“!

195—197 şi 291—500.

subvenţiunea şcoa-

că „a şiers din buget

V.

-

Tifu: Maiorescu,

op.

-

Pentru desfăşurarea:
mai departe a acestei

lelor româneşti

de

p. 74—52 şi 295—333,

la Braşov,

cf.

T.

Maiorescu,

cit., vol.

], p.

E
chestiuni

a

„op.

vol.. V,

cit.,

Ș

şcoa-

a

“ în'ce priveşte „documentele Hurmuzachi“, e vorba iarăşi de
-un act de mare curaj şi de mari consecvenţe pentru cultura noastră

al lui Titu Maiorescu: în chiar ziua când a fost numit ministru
al instrucţiunii (7 Aprilie 1874)
pleacă la. Cernăuţi şi, înjerogân-

du-se

personal --cu,

Gheorghe

Hurmuzachi,

expediază

la

Bucu-:.

reşti lăzile cu documente
privitoare
la istoria Românilor, copiate .
de Eudoxiu Hurmuzachi din Arhiva imperială dela Viena, dispunând ca

documentele

țioasa „Colecţie
Î, p. 288—290.

să

fie tipărite. şi întemeind

Hurmuzachi“.
:

Cf. Titu

astiel

pre-

op. cit. voi.
Maiorescu,
-

A
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cumpărarea definitivă de către Statul nostru a întregei linii ferate Roman-Vârciorova. „=
Nelinişte în faţa crizei -turcești, fiindcă răscoala
în Herzegovina. durează. Ambasadorul rus la Constantinopol Ignatieft a ameninţat pe faţă că, în cazul când
Turcia năvăleşte în Serbia și Muntenegru, Rusia va ocupa ţara noastră, ca zălog.
Nota noastră despre aceasta către Puterile. garante.
(adică, ca instrucţiune

către agenţii noştri), că noi orm-

cărei asemenea ocupări fără alianţa noastră — ne vom
opune cu armele.
.
Stabilit normal armata noastră la 42.000. 514 milioane franci pentru muniţiuni şi 00.000 pușşci Chassepât
adaptate, din Prusia.
Eu preocupat de legea instrucţiunii. — Constătuiri
în privința ocupărei ministerului de externe — aceasta e
acum situaţia politică.
La începutul lui 1876, miniştrii citați la începutul

lui 1875, cu excepţia lui: V. Boerescu.
În casă totul dominat de gânduri asupra fugei
Theci! din casa părintească şi şederea ei la al-de Dr.
Hannemann în Wolgast, Wilhelm al nosiru a plecat ieri
Duminecă 4. Ianuarie prin Braşov la Wolgast spre a
aduce încoace pe Thea.

În urma votului de blam al Senatului în contra mea
din cauza „călcărei legei instrucțiunei“ (îndepărtarea
prof. Daniileanu), Joi. Plemrie.
1876 mi-am - dat de10 Februarie —
misia, cu mine însă întregul minister. Catargi.

Vineri
Ghica,

să

a încercat prezidentul
formeze

cauza' opoziţiei
1, Sora
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d-nei

ministerul.

Moldovenilor,
Mite

Kremnitz.

Camerei,

Dimitrie

Lucrul n'a izbutit, din

în: special
E

a lui. Mavro-

gheni, care nu voiau să intre în minister cu Vasile Boerescu, mai ales după lupta cu mine.
Sâmbătă 51 Ianuarie 76 L. Catargi reconstituit iarăşi ministerul, cu Florescu, Lahovary, Rosetti, Strat
la finanţe, |. Bălăceanu externe, Carp instrucție. Şedință secretă la Cameră.

acceptat.
meu.

făcut

Carp
.

Ministerul,

declaraţia
.

de voie, de nevoie,

că

e. „continuatorul“

în aceeaşi Sâmbătă, baronul Calice venit la mine
şi aducându-mi marea-cruce a ordinului Franz-losef şi

făcându-mi formal „excuses“ de a fi vorbit mai înainte
în contra mea la Catargi. — Bănuesc deci chiar de
|
atunci intrigele lui Boerescu.

Despre altele, în deosebi greaua ședință în care
Arlistide]. Pascal m'a atacat personal pentru destituirea

mea din profesorat, Monitorul, la. desbaterile politice ?.
Thea la noi. Printr'asta vieaţa mai veselă, ea însă-şi
frumuşică, veselă, simplă.
aa
Luni
spre

3-

apărarea

76 am

Februarie

ministerului

ținut marea cuvântare

Catargi ?,

şi

moţiunea

de

blam a lui Ventura, Meitani,.D. Moruzi (de la Dorohoiu),

Pascal ş. a.:m. d. fu respinsă cu 66 de voturi în contra
a 24. Mare emoție de bucurie, probabil fiindcă întâia
oară [se producea] faptul moral că “un ministru demisionat sprijină mai departe pe foștii săi colegi. Pe când
Boerescu şi G. Cantacuzino,

din potrivă, uneltesc con-

tra. — Dar Miercurea următoare cuvântarea lâncedă în

din Iași î. Am rămas în minoritate
contra Barnuţianilor
lui Boerescu fu primit.
cu 7 voturi, amendamentul
1. V. T. Maiorescu,
2. V. Titu

Ilaiorescu,

op. cit., vol. II, p. :378—584.
op. cit., vol. |, p. 430-505.

3, V, îd., îb. p. 504—528,
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Învăţătură: după un mare succes, câtva timp să
stai cu totul în rezervă. Oamenii se răsbună bucuros
pentru admiraţia ce le-ai smuls-o.
Scrisoare către Iulius Rodenberg [în] Berlin, spre
legare de relaţiuni literare cu „Deutsche Rundschau“.
Trimetere a lui „Popa Tandă“ a

lui Slavici şi „Cocoana

„Nastasiica“ a lui Negruzzi, traduse în nemţește de Mite.
!

" Ziua mea de naştere 5= Pevruarie. Dimineaţa la ora
S muzică de lăutari comandati de Wilhelm] şi Mite
pentru mine. Surprivzător, apoi melancolic-vioiu. —- Apoi.
excursia la Ciorogârla încă cu Racoviţă şi Mandrea.

Rece, dar soare. Admirabil de frumos. Thea şi Racoviţă.
încântător de veseli şi de naturali. — Seara plicticoșşii
Burghele, Fr. Meyer şi Nica. De - vreme la culcare. În

totul, ceva silit.

|

|

(

Luni
Maxtie 1876, dimineaţa, la ora 10%; fu:
la mine noul ministru de externe loan Bălăceanu, spre
a-mi propune în numele guvernului şi al Domnitorului
următoarele: Peste “aproximativ '5- săptămâni să plec
la Berlin, spre a încheia convenţia de comerț cu Prusia
în numele României. Eu aşi fi singurul împuternicit. La
1 Maiu, Nicolae Crezzulescu ar primi ale sale „lettres 'de

rappel“ şi eu ași fi atunci acreditat în locul lui şi ca:
„agent diplomatique de Roumanie“. Bălăceanu mi-a făcut aceste 2 propuneri ca inseparabile una de alta și mi-a

declarat că, atâta timp .cât va fi el ministru de externe,
nu va. fi trimes la Berlin nimeni altul decât mine. „Les
Prussiens doient voir lă un agent 6rudit et vous 6tes reconnu comme le. plus savant et le .plus intelligent parmi nous“. Crezzulescu s'a făcut imposibil. El a plecat.
alaltăieri îndărăt la Berlin pentru cel mult 2 luni, „parce

qua le Prince s'6tait laiss6 flchir“, după
242-

ce fusese el:

aici 14 zile. A venit plin de opoziţie în contra guvernului, din cauza chestiunei răscumpărărei drumului de .
fer, plin de comică încântare despre împărăteasa Augusta, și a declarat că ministerul de externe din Berlin
(Bismarck) ne întoarce acum spatele. Dar a doua zi după |

această declaraţie a saa venit Pfuel, consulul general

de aici, care pleacă acum ca ministru la Stockprusian
holm şi a declarat că Prusia vrea să încheie. conven-

ție comercială cu noi şi să trimitem imediat la Berlin

împuternicit pentru tratare. Prin urmare, Crezzulescu,
făcut imposibil prin această dezavuare, trebue să se

|
a
a
- retragă.
3/1,
,
Miercuri
azi,
şi
e,
retleciar
de
Am cerut timp

i-am răspuns că primesc. Scrisoare: în caietul de cores-

pondență.

-

,

|

între acestea, totul depinde de pozijia guvernului
însu-şi în Senat. Sânt spre 'deliberare cele 2 legi finan_ciare. Vezi despre acestea desbaterile Camerei de Luni

până Joi ale săptăimânei trecuteși întinsa mea cuvân-

tare de ]Joi!. Extremă tensiune politică pentru mine.
în aîn casă, merge greu. Noul meu an începe
ceastă privință cât mai rău. Sânt aşa de iritat, încât am
dureri de inimă de această rănire sufletească şi, proba
păstra
ot
mai'p
nu
ce,
bil din cauza supraîncordării politi
movechea răbdare. Ceea ce mă face să rămân liniştit, e

mentana imposibilitate de a schimba lucrurile. Îmi trec
a
prin minte tot felul de gânduri: ba să las pe nevastă-me
mă
să
ba
oraş;
alt
n
să trăească despărțită de mine, într'u

. Mi-e
refugiez în America, une-ori chiar să-mi iau vieaţa

şi trebue acum
peste putinţă să mai suport această stare
de

iuni
să ispăseşe vina vieţei şi a întregei mele slăbic
vor îmînsă
a
aceste
mai înainte către, soția mea. Toate
pinge spre deciziune,

îndată

ce voiu

fi scăpat

de da-

82.
1, V. T.. Maiorescu, op. cit. xol,. L, p. 529—5
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toriile de acum şi voiu fi făcut soţiei şi fiicei mele o
existenţă posibilă, oricât de modestă 1,
În aceeași Luni mi-a povestit Bălăceanucă Barbu
Catargi, asasinatul ministru-preşedinte, i-a spus odată,

arătând pe beizadea Dimitrie Ghica: „Voilă le dissol-

vant 'du parti conservateur“. A fost totdeauna așa de
târitor către Principe, încât, spre a fi plăcut Principelui, sprijinea și miniștri şi tot; îndată ce socotea însă că
Principele nu mai vrea, cra insolent şi grosolan faţă de

minister. Deci un om în care nu poate avea încredere un
partid.

Berlin. 7 Maiu stil nou 76.

Sânt de 5 săptămâni aici pentru

venției de comerț cu imperiul german:
4.
Cu câteva
(tot în nemţeşte)

„33 Ianuarie
ster.

Să: emigrez
Clara

ar

|

încheierea conNevastă-mea

și

siiptămâni înainte, consemnase pe o foaie liberă

unul. din

1876,
în

ar avea:

aceste

Bucureşti.

grave

gânduri

|

în care se sbătea:

|

America. întâi să fi demisionat din
.
|
1) de la casa: din Iaşi ânual
....
2) de la banii în acțiuni
eee

o

anual taleri).

minitaleri
. 200
500

. . 700

trebui să trăiască la Berlin.
|
Livia sar duce la Emilia pentru educaţie. lar cu ași avea
să plătesc întâia pensiune anuală, şi apoi să trimet pe. celelalte
din America.
”
|

Mai înainte ar trebui să aibă Wilhelm

Kreinnitz. postul la .

spitalul brâncovenesc.
,
„De la Socec ași lua, pentru vreuna din operele mele vândute,
100 4£, pentru călătorie.
|
+Paşapori ca T. M. — Recomandări peniru acolo de la Callimaki, de la Kanitz? de la Peisotto?
"întrun institut, ca.profesor de limba franceză“.
|
(Pe întâia pagină a acestui „jurnal 5“ sânt însemnate două
“adrese de la New-York).
se
Ci. mai departe însemnarea de la 11/23 August 1876, iar pen-,
tru schimbarea acestor gânduri negre însemn. de la 4 Sept. 1876
(p. 260, ș. u.); îi vin însă din nou: v. însemn. de la 8/20 Dec. 77
(pag. 290), cea de la 21 Ian.2F. 78 (pag. 292) şi sfârşitul scrisokii
din 27 Iulie/8 Aug. 1878 (pag. 306). Cf. și reţeta de la pag. 342.

E ciudat că şi sora sa avea, mai în acelaşi timp, gânduri de

944

iică-mea sânt încă în Bucureşti, căci în ziua plecărei
“mele din București e
- ministerul Catargi era de-

misionat, Florescu formase un minister de tranziţie (Tell

la finanţe!,

general

Gherghel

lucrări publice, Orescu

culie, Dimitrie Corn6 externe, Vioreanu justiţie!) Dar şi
acesta şi-a dat acum! demisia şi tocmai fu însărcinat
să formeze un nou minister Manolachi Costaki, fiindcă
devenise vice-prezident al Senatului.
|
În perioada

de 3 săptămâni,

Orescu

în fostul men

minister al instrucțiunei s'au revocat atât de multe, cât
a fost cu putință. Nica, Polizu destituiţi, Slavici: îndepărtat din amândouă locurile ş. a. m. d. Legea mea a

"instrucţiunei retrasă din desbaterea Camerei. La ce aceasta? Cel puţin

energic.

aici Principele ar fi trebuit să fie mai

a

“Noul minister

și lucrări publice,

Vernescu: interne, I. Brătianu

nanţe, Kogălniceanu externe,
războiu, Pherikide justiție,.

Berlin 13:25 Maiu
În acest
masă la

interval

Justizrath

Costaki prezidenţia

este: Manolaki

Chițu

1876.
am

fi-

Slăniceanu
a

culte,

.

fost

Măllhausen,

|

Sâmbătă
unde

era

29 Aprilie

la

şi ministrul

de culte Falk şi Lothar Bucher, secretarul lui Bismarck. Cel d'intâiu mi-a făcut o impresie nu prea deosebită.
Un jurist, destul de liberal, formalist şi funcţionar subaltern, pe care favoarea împrejurărilor de aceea l-a făcut popular, fiindcă după -v. Miiller a trebuit să ia poziție contra ultramontanilor din tabăra catolică şi |a

“extremiştilor]

din cea protestantă și astfel a putut fi

purtat de valul eftinelor laude ale jurnalelor, adică ale
“sinucidere, de la care însă dânsul

stărue să o abată:

cf. însemnările

de la 15/27 Apr. şi 19—25 lunie 1878 (p. 295 şi 296).
NR
Ca un ecou îndepărtat al acestor gânduri poate fi privitşi
articolul

său

la 1 [ulie 1885

Statistica

sinuciderilor
. din

„Convorbiri

(semnat numai cu inițialele T. M.).

literare“

'de
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„ celor naţional- liberale şi democratice. Soţia lui ar fi fiind
un caracter onest, ceva cam exagerat idealist. Spre părerea mea de rău, n'am cunoscut-o.
Lothar

Bucher,

din

contra,

îţi trezește

interesul:

mic, uscăţiv, blond-încărunţit, ochi 'bolnăvicioși, faţă
gălbuie de bolnav de ficat, o cojofană jumulită, dar iz|
bitor,
Cine mi-a făcut aici cea mai mare plăcere, e Com-

"merzienrath
Mollhausen,

Frentzel
un

însu-și,

autodidact,

ginerele: Justizrath-ului

foarte

citit,

foarte

simplu,

dar calm — drept în judecată, mie foarte simpatic şi
privind lucrurile în acelaşi fel cu mine.
O femeie de o adevărată feminitate amabilă e soţia
lui, Anna Frentzel. Şi un ton de bogăţie simplă şi iubire
serioasă de familie domneşte în întreaga casă, care m'a

impresionat îîn modul cel mai binefăcător. Un băiat, Otto,

își rupsese piciorul şi zăcea (în afară de orice. pericol)
în bandaj de gips, 15 ani, cel mai simpatic băiat, un
altul cu un an mai tânăr, Waldemar,

un altul de 5 ani,

Paulchen, o fetiță de 8 ani, Elena, o alta de 2 ani, Erna
(şi alaltăieri 23 Maiu, la ora2 dimineaţa, doamna Fren-

izel căpătă încă un băiat).
Tot aşa de mult mi-a plăcut şi sora doamnei Frenizel, care pare mai deşteaptă, soția deputatului și sindicului oraşului, Zelle, El un Berlinez uscăţiv, cu judecata
pătrunzătoare, democrat, hazliu, povestitor de spirite
"uşoare. Copilul lor, Anna, de 8 ani, o încântătoare fetiţă,
cu ochi albașiri serioşi.
- O a treia soră, Hedwiga, măritată cu -muzicalul

(piano)

Dr.

Joscpbsohn

din Diisseldori,

părea inteli-

gentă, e de vre o 18 ani, o figură ca Veneţiana lui Tițian, voce drăguță,

vioaie, încântătoare.

Duminecă 350 Aprilie am fost la masă la secretarul
de Stat v. Biilow (ora 5, cravate noire). Masă de adio în
onoarea ministrului - plenipotențiar de până acum al

246.

|

a

Elveţiei, colonslul Hammer, care pleca, fiind ales în con-.
siliul federal. Eram

aşezat lângă doamna colonel Ham-

.

mer, Elveţiancă —. c'est tout dire. Doamna v. Biilow, o
bătrână cu nasul ascuţit, mie nesimpatică. Era şi Oberst-

kiimmerer Contele Redern, v. Radowitz, ministrul pleni“ potenţiar de la Atena, sosit chiar atunci,
un tânăr conte
Wrangel, cu o ușoară deformaţie supărătoare la ochiul : drept, cu multe

cunoştinţe,

cam pedant.

Şi un domn

v.

Berg, care venea din Asia și se duce în America, întrun
Stat oarecare din sud, şi secretarul de legaţie v. Tiimpling, fiul generalului, transferat de la Viena la Madrid,
ofiţer . frumos, agreabil, făcând impresie [de om] inteligent.
a
Ii
Joia următoare am făcut vizită la contele Redern
şi am fost invitat (Sâmbătă) peniru Duminecă la masă
(cravate

blanche,

vate] noire).

6toile;

a

se pune de

.

altfel

şi cu

[cra-

|

Eu

Aşa dar Duminecă 7 Maiu la contele Redern, IJnter den Linden 1. Foarte plăcut. El, deşi are, cred,
om de
peste 70. [de ani], însă drept în ţinută, amabil,
Curte din creştet până'm talpă. D-nul și D-na v. Radowitz (aceasta o frumuseţe care tocmai își scutură floarea,
cam corpolentă, roşie după vin, impertinent-orglios-atrăgătoare). Cumnata gazdei, o contesă Heinrich v. Redern, născută prinţesă Odescalchi Vicioria, Italiancă austriacă, cliarmante

vieille dame,

Kammerherr

contele

şi:

„contesa Vizihum, pe cea din urmă ari condus-o eu la
masă, foarte atrăgătoare femeie tăcută (5 copii, dar pă- rând tânără, poate 30 de ani tout auplus). El nu plăcut,

uitându-se puțin eruciș, dar prietenos, cunoştea pe Vava
"Ghica. Şi ambasadorul spaniol era acolo, F. Merry y Colom.

“Mai înainte şi în interval am avut audienţă la Prin- -

_țul de coroană în palatul său, la ora 12, în picioare. Nu
mi-a făcut de loc o impresie deosebit de plăcută. Sânt
convins că reputaţia sa de inteligenţă și amabilitate e
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uzurpată. Inteligent nu e, hotărît, iar amabilitatea sa
era tipic. Mi-a confirmat, ca martor ocular, vindecarea

bătrânei prințese de Wied paralitice, mama Principesei
noastre, de către magnetizorul contele Szapary. La plecare, mi-a strâns mâna tare.
Duminecă, 14 Maiu st. n. 1876 am fost la masă la
Împăratul cu Nic. Krezzulescu, care-şi lua atunci concediu de plecare. Erau. acolo și prințul Gorceacoff și
contele Andrâssy, ultima lor zi în Berlin. Andrâssy
plecă chiar în seara aceea. Firește, am făcut asifel ca să fiu prezentat amândurora. Gorceacoff,
bătrân, cu un surâs amabil, mici ochi inteligenţi priiw
ochelari, ca un mult călătorii negustor şiret-amabil. Am
adus vorba despre convenţiunea de comerț care mă adusese

aici.

„Convention

€conomique,

convention

de. co-

merce — je les appuie toujours! Conventions de guerre—

je suis toujours conire“, zise el către mine. Apoi mă
întrebă dacă: domnul G. Philippescu ? va ma: veni oare
din nou la Petersburg, cu toată schimbarea guvernului.
„Je ne crois pas que

le gouvernement sera contre lui,

'si ses interâts privâs ne le tiennent pas ă Bucarest. Îl
a toujours Gt€ plutât homme de cour. qu'homme de
parti“, am răspuns eu. — „Qui“, replică Gorceacoff,
„Monsieur Philippesco est rond en tout“. Este, într'adevăr, rotund ca o minge.
|
|

Andrâssy șuiu și cu maniere elegante, dar urit, nas

mongolic, faţă gălbenicioasă, ochiul de loc clar și fru1. Poate, făcând aluzie la planurile de rizboiu, de pe atunci
chiar, ale Nusiei, în contra Turciei 'şi.la eventuala intenţie a României de a cere în acest caz o convenţiune de războiu pentru trecerea armatelor ruseşti pe teritoriul lomânici şi pentru participarea noastră la iminentul războiu. Atunci, fraza aceasta a lui
Gorceacoif ar arăta că, în scopurile de războiu ale Țarului şi
ale cancelarului său, era hotărît încă de atunci războiul şi tre-

cerea armatelor rusești prin țara noastră, fără convenţie
labilă,
Ma
2. Cf. Titu Maiorescu, op. cit, vol. II, p.-20,
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preala-

mos. l-am mulțămit pentru a sa iniţiativă şi apărare a
convenției noastre de comerţ. „Vous savez qu'on m'a
beaucoup attaqu6 ă cause de vous. Mais je soutiendra:
toujours cette oeuvre. Et d'abord vous pouviez introduire de fait votre tarif qui est tres onsreux. Le droit
est contest€. Mais nous ne pouvions pas faire marcher
une colonne de soldats derri&re chaque envoi de marchandises. Un 6iat pourra toujours faire son tarif“. Era
însă serios, rece, poate încă numai

slăbit, de:oare-ce aud

că i-ar fi fost rău câteva zile mai înainte.
Mai era încă şi ministrul de interne, contele Eulen“burg. O figură şireată, inteligentă, urît, în felul
“ lui Zizin Cantacuzâne. De asemenea şi noul prezident
al. cancelariei imperiale Hoffmann, o neplăcut de comună faţă blondă de intrigant şi băutor de bere.
La masă, am fost aşezat al treilea la dreapta împăratului: Gorceacof, prințul Bliicher, eu, la dreapta mea tânărul baron Hiibner, fiul fostului ambasador. Mi-a
părut foarte catolic şi un filfison. Bliicher cu o voce
cam ascuţită, ca de scapeț.
i
Mai era încă

şi ambasadorul rus la Viena, Novicoff,

mic blond" urât, ochiu umbrit, pe jumătate mort, de albastrul mărei, cu fulgerări de oțel când își ridică greoiu

privirea.
o
Da
a
Hamburv.
Stat
de
Dându-ţi fiori era secretarul

ger, mâna dreaptă a. lui Gorceacolt; ghebos, gât de hienă,
gură urîtă, faţă palidă, osoasă.
Bismarck strălucea iarăși prin absenţă. Numai v.
Biilow era iarăși prezent.

împăratul însu-și mi-a părut” slăbit de bătrânețe,
o față mie neplăcut de crudă, ridicul de urite mustăţile

ce păreau ca rase de tot subt nas, de asemenea şi o şuviță de păr care e adusă peste chelie şi e prinsă de părul
de la cărare cu o panglicuţă cenuşie-închis care se vede.
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Ceremonial
Carol.

ca “la 'noi în

Bucureşti. la . Principele

,

- Mai era şi v. Blumenthal, vestitul strateg. Om plăcut, după frunte nu i-ai bănui însemnătatea; ochiul
şi fiinţa lui arată bunătate.
Eu însu-mi, liniştit tot timpul, nestânjenit, drept
vorbind ca într'un vis şi ca şi când toate aceste lucruri
nu mar privi câtuşi de puțin.

Bucureşti 0

ș 1876. Primit de Principe. şi Princi-

pesa, încă şi Prinţesa de Wied (prinţesa mamă). Aceasta
din urmă mi-a plăcut mai puțin decât fiica sa. Mai întâi,
are pielea obrazului cam cărămizie, mişcări ale gurei
afectate, ochi care se strâng urii (mioapă). A fost excepțional de amabilă, m'a invitat de mai multe ori să vin
cât mai des de la Berlin la Wied.
|
Principesa mi-a dat fotografii la ale sale „Leiden“
[Leidens Erdengang]; a fost foarte drăguță. |
|
Principele [m'a] reţinut 114 oră, [mi-a| mulţumit
pentru succesul de la Berlin (de care, zice el, nu s'a îndoit niciodată), mi-a povestit cum i-a mers politiceşte de
atunci” încoace, că din -alegerile actuale va ieşi biruitor
partidul lui Brătianu, că el însă ar vrea să „păstreze actualul minister de coaliție până la toamnă (Manolache
Costake prezident și lucrări publice, Brătianu finanțe,
Kogălniceanu ' externe, Vernescu interne, Chițu culte,
Pherekyde justiţie, Slăniceanu războiu. Pe cel din urmă
Principele l-a caracterizat ca ministru al său. Despre”
Vernescu a 'zis că acesta nu pricepe nimic despre tratatul

de

comerţ.

Despre Kogălniceanu că, din

nenoro-

cire, are răi partizani: “Mârzescu, colonel Grig. Sturdza,
etc.).
|
Mi-a spus că conferenja din Berlin, drept vorbind,
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sa făcut de râs!, şi că toţi ambasadorii de la Constan- tinopole ar merita să fie destituiţi, fiindcă n'au raportat .
la timp; că el a ştiut cu 8 zile înainte că mişcarea softalelor ţintea la detronarea lui Abdul-Aziz şi la întronarea lui Murad-V; că aici e influenţa Angliei; că între

Gorceacoff şi Ignatieft e totdeauna cea mai mare .vrăjmăşie; că sânt la cuțite; că El nu pricepe cum poate fi
lăsat Ignatieff să aţâţe aşa de fără de ruşine pentru răz-

boiu, pe când e notoriu că. Ţarul Alexandru. are oroare de războiu: el (Alexandru) presimte că ar muri din
cauza

aceasta,

ca

Țarul Alexandru

şi Țarul

Nicolae;

e foarte bolnav,

că afară

asim,

de

asta

slăbire a ner-

- vilor; că dorinţa lui e numai să rămână cât mai mult,
cu putință afară din ţară şi departe de afaceri.
Aceasta o ştie Principele nostru pozitiv; tocmai a
primit o scrisoare de S pagini de la Principele de coroană german, prin noul consul-general german baronul
Alvensleben,

de

care

e, de altminteri,

foarte

mulţumit,

din cauza manierelor lui amabile; a plăcut mult şi în societate aici.
.
e
Plângere a Principelui despre „gamineria“ Timpului

(organ al lui Lahovary, Boerescu, Catargi) de a încadra
în negru .ratificarea convenției de comerţ cu Austria,

cteciuată “tocmai de acest minister de opoziţie.
"

Acum Principele

se plânge

|

de „Timpul“, cum

se

plângea mai înainte de „Românul“ ?.
Kogălniceanu foarte amabil

numirea
1. Cf.
,

ca -agent la. Berlin.
Titu

2" Liberalii,

Maiorescu,
acum

op. cit,

cu mine. Mi-a propus

|
vol. II, p. 49

la minister, atacaseră

mai

|
înainte,

când

de. comerţ.cu Austro-Unerau în opoziţie, încheierea convenției
garia, declarând acest act o trădare naţională şi făcuseră să apară
un articol încadrat în negru în „Românul“, când parlamentul
votase această convenţie. Ajunşi însă la guvern, au "promulgat
ei înşi-şi convenţia. Atunci Timpul, ca 0 ironie, le imitează. pro- cederea. Cf. T. Maoreseu; op. cit., vol. Il, p. 8 şi 25, nota.
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Între Principe şi John Ghica și Dimitrie Sturdza

reconciliere 1. La serbarea a 10 ani de la urcarea pe tron,
John Ghica a telegrafiat.felicitări Principelui, dorindu-i
încă să -se repete de multe ori această

sărbătoare, „spre

mântuirea ţărei“. Așa mi-a povestit Principele.

1876, Bucureşti. Profesorul

pi

Duminecă

Sennor, redactor al jurnalului de aici Epoche, mi-a adus

Cartea brună austriacă, care a fost prezentată de Andrăssy îi Maiu anul acesta delegaţiei austro-ungare. Într'însa e un raport favorabil al consulului austriac de la
Galaţi, baron Haan, despre proiectul:meu de lege a
învăţământului.
o

| Luni - fasie
31 Mai 18760 am
E
|
primit decretul meu ca agent
diplomatic

al României

la Berlin, valabil de la 1 Maiu

1876. Marţi după aceea, am depus jurământul înaintea
lui Kogălniceanu. Miercuri, prânz la Kogălniceanu. Plângerile lui despre Vernescu şi Brătianu, mai cu seamă Ro1, Sub scurtul: minister de sub prezidenţia lui Ion Ghica
(18 Dec. 1870 — 10 Martie 1871) .şi din lipsa lui de prevedere, dacă
nu Chiar cu îngăduința poliţiei, se întâmplase
manifestaţia de
stradă în contra Germaniei şi brutalizarea reprezentantului ei în.
Bucureşti

şi

a

unor

Domnitor

să

exprime

membri.

ai

coloniei

germane

strânşi,

de

aniversarea zilei împăratului, la un banchet în „sala Siătineanu”,
în seara de 10/22 Martie 1871; scenele acestea determinaseră pe
în

termeni

aspri nemulțumirea

sa primului

ministru şi să ia hotărîrea de a părăsi ţara chiar a doua zi, depunând putereaîn mânile foştilor Locotenenţi domneşti, — hotărire
de la care a izbutit să-l abată liniştita energie şi onestitate a lui

Lascăr

Catargiu,

ca fost locotenent domnesc,

Na

Cât priveşte pe Dimitrie Sturdza, membru al „coaliției de
la Mazar-Paşa“ (coaliţie care avusese de scop răsturnarea Domnitorului, dar care, ajunsă la guvern, deocamdată sub prezidenţia

lui Manolache Kostache, apoi subt a lui Ioan Brătianu, era din nou

dinastică), acesta scrisese în Octomvrie 1875 în ziarul Poiitik din
Praga, subt pseudonimul Erdman von Hahn, ariicole în contra
Domnitorului Carol, scoase apoi şi în broşură). Cf. pentru amândoi
„ Titu Maiorescu, op. cit., vol, I, p. 35—34, şi vol. II, p., 9-1.
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Livia Maiorescu

( în

1879)

setaki, care a impus pe Serrurie ca deputat în colegiul

al 3-lea la Bucureşti. Contra lui Vernescu,

fiindcă e mo-

jic şi incapabil. Contra lui lepureanu, fiindcă e uşuratec.

Joi, cină la Principe. Eu la stânga 'Principeseimame, care a fost încântătoare. A repetat invitarea stăruitoare să viu în Iulie sau August la Wied (domnişoara
de onoare Lavater, Seegenhaus).
|
Vineri Principesa m'a reţinut 114 oră dimineața.
De la 5—5 fost-la mine baronul v. Roggenbach şi
vorbit foarte cu minte (ce rea nemţească!). [Este] fostul
ministru-prezident

din

Baden,

care

trimesese

pe R. v.

Mobl la Frankfurt a. M. ca plenipotent la parlamentul
federal, şi organizatorul universităţei Strassburg.
Era de părere că bătrânul Prinţ Anton v. Hohenzollern n'a fost ca un tată către Principele Carol, l-a:
sfătuit rău pentru Ambron !, e, în genere, un rău cunoscător de oameni.

Camphausen

şi Delbriick ar fi fiind vinovaţi de

escrocheria financiară din 1872-—74 în. Berlin, prin pu-

nerea lă dispoziţie cu o dobândă micăa 100 de milioane
de taleri din miliardele de războiu franceze şi e uimitor
cum ei se fac acum că toate astea nu i-ar privi câtuşi de

puțin.

E

„Agrarienii“ sânt: absurzi, Camphausen are dreptate în contra lor, dar în afacerea aceea ar fi de înhăţat.

În genere, înalții funcţionari prusieni sdruncinaţi prin .
afaceri veroase. Rău de asemenea că au primit etalonul aur.
- Cu privire la noi: Cultura pădurilor necesară şi
creşterea animalelor din partea proprietarilor de_pământ.

e

1, Cel care avusese în depozit titlurile căilor noastre ferate
din -concesiunea Strousberg şi le înstreinase. Cf. T. Maiorescu, up:
„cit.,

vol.

Î, p. 23.

13925. — 19

|

|

|
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Duminecă-% “Iunie 76 plecat, dar. din cauza inundaţiilor înapoiat, apoi Marţi pornit, şi în sfârşit Vineri
scara ajuns, în Berlin, întâi 2 zile în H6tel Royal, apoi
Neustădtische Kirchstrasse 6 B., etajul 1, locuinţă frumoasă, şi cancelarie a agenţiei diplomatice).
Timp

ca de vis în Cernăuţi,

în călătorie, petrecut

12 ore, de la 5 dimineaţa până la 35 după prânz, în frumoasa cameră mare-cu balcon (Nr. 3) a otelului Weiss.
Berlin

12/24

“ Predat

Iunie

scrisoarea

1876.
mea

de

acreditare,

de- oare-ce

Bismarck era absent, directorului ministerial v. Philipsborn, după
Geheimrath

aceea convorbire cu v. Radowiiz, apoi
Huber, la cancelariatul imperiului.

cu:

Joi 17/29 Iunie 1876 la Principele de coroană în
Noul Palat în Potsdam, 'la ceaiu, prezentat Principesei
de coroană, aşezat la stânga ei la masa de seara (încât
tot nerecunoscut postul diplomatic!), la dreapta prezidentul F riedberg, bătrân, subsecretar de Stat în ministe-

rul justiţiei.

„Prinţesa de coroană mie > nesimpatică şi nici

Prin-

cipele de coroană nu-mi place. Domnul şi doamna v.
Normann
(Kamerherr), ultima în vârstă matură, plă-

cută Germană din Riigen. Mai era acolo şi contesa Eu- .

lenburg, soția mareșalului Curţei, nu plăcută şi, pe
- cât părea, proastă. O figură grasă. de menajeră și amabilă e dama de onoare contesa Briihl. Foarte bună im-presie face Kammerherr contele Seckendorf, o impresie
încătătoare tânăra, nu frumoasă,
1. Urmează
limba

germană,

dar cu figură plăcută

patru strofe de câte 6, yersuri ale unei poezii in
cu

data

„Czernowiiz
3
= luri

1876“,

pe

care

a

tăiat-o apoi de sus până jos cu două linii în cruciş. Dedesubtul ultimei strofe, care e- închisă în .parenteză și fusese tăiată mai înnainte cu o: linie, deosebită

„abgeăndert in meinem
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(fiind nemulțumit de forma ei), aa scris:

Gedichtbuch“.

doamna v. Liebenau, soția aghiotantului personal, maiorul v. Liebenau. Era și el la masă, mai mult sau mai
puțin gentil, nu de tot. Tânărul Delbriick, educator

al prinților mai tineri. Inteligent, cam săritor cu gura
“ şi limbut. Mai era şi plicticosul Droysen, cu înfăţişarea
ştearsă.

a

În timpul cât eram eu acolo, Principele de coroană
a primit depeşă despre plecarea Principelui Milan la
teatrul războiului.

ă

În zilele următoare lungi tratative diplomatice în
chestiunea neutralităţei Dunărei, pe care noi o voim,
care în cele din urmă e chiar obţinută. Mereu cu Radowiiz, care prin felul lui amabil (ceva cam: studenţesc)
„te câștigă,
Vizitat și pe ambasadorul rus v. Oubril,; mic, ca un
mops, cap mare inteligent, dar nimic simpatic. -

Oare sânt eu prea dificil sau cei mai mulţi oameni
sânt într'adevăr fără nici o valoare?
|
Duminecă

2 Iulie

st. n. 76 cu

familia

(şi papă

şi

mamă) la Wannsee (splendidă poziţie), apoi noi singuri .
(adică cu Clara şi Livia) la Potsdam, făcut vizită la

prezidentul poliţiei Engelken.

El mi-a povestit despre

vizita Șahului Persiei la! Curtea din Berlin (acum 2 sau

5 ani,

cu ocazia

lentice! De
împărăteasă

6xpoziţiei

vieneze),

ex. în loja cea mare
se scărpina şi, spre a

lucruri

au-

în teatru lângă
putea face asta

mai bine, şi-a scos cisma şi i-o dete apoi cuiva de lângă
cl ca să-l încalțe iarăşi cu ea, La paradă, a lăsat pe
Reginaşi pe Principelede coroană să-l aştepte 1 oră şi VW
(nimeni nu 'mdrăzneșşte să-l scoale). La masă, luă cu
lingura din farfuria ce-i fusese oferită lui întâi şi duse

direct în gură 2 îmbucături, apoi puse lingura la loc şi
lăsă să fie trecută farfuria la regină. Pe parchetul Cas-
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telului regal în camera în care locuia a făcut foc şi a

„pus să-i frigă costijele lui de berbec ş. a. m. d.

Încolo, liniştită vieaţă de familie. Ji dau Liviei lecţii
de istorie şi literatură; ea ia încă și lecţii de piano şi
cântă minunat.

Eu ocupat cu ultima coală pentru tipar a părţei

la Logicei.. <<
|
„
Logica-partea I (note) gata în cea din urmă zi în
Berlin, Duminecă 18/30 Iulie 1876.
Astăzi 18/30 Iulie plecarea la București, după ce-mi

dedesem

demisia

la 2/14 Iulie, care, 8 zile după

a fost primit
„au grand
ă
ietul de scrisori 2.

regret“. Despre

aceea,

aceasta, ca-

:

i
1

La 2/14 Iulie 1876 [mi-am] dat demisia din Berlin;

mi-a fast o zi grea din punct de vedere general-filosofic.

Este oare cu putinţă, îmi ziceam, să faci ceva de valoare

într'o ţară

-

în care poți fi așa de extraordinar de ne-

drept judecat și calomniat? însă după aceea m'am regăsit şi mă duc cu îndoit curaj şi seninătate în activitatea

privată

a advocaturei

şi sper. în mai

mult

timp

liber ca dispoziţie [pentru activitate) ştiinţifică şi literară. Totdeauna [asta a fost pentru mine] marea fericirel

—

Berlin =

Bucureşti.

Iulie 1876, în ziua plecărei înapoi la
1

„i
Da

1. Adaos,
2, Adaos,

mult mai târziu: „Ob
mai târziu: „Demisie

acuzare ca ministru“.
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dies alles wabhr?“,
din cauza
punerei mele

Cf, 7. Maiorescu, op. cit.,

ÎI, 49, nota.

subt

Doamna Matilda Kugler-Burlă a făcut următoarea .
poezie pe fotografia copilului meu mort:
Râdea! Căci al său tată pe-un
L-a pus, ş "apoi de dânsul cu-o
Zicând apoi: „Stai bine şi fără
De nu vrei să faci tatei o mare

scaun mai înălțat
sfoară l-a legat,
de mişcare,
supărare!

„Priveşte-acea mașină. Din dânsa va eşi
Un alt băiat ca tine. Dar taci, nu mai vorbi,
Căci iată fotografu “i spune "ncetişor
Să vie mai de grabă drăguţul puişor“.

Cu ochii mari deschişi, strângând mâna în mână,
Privea zâmbind copilul spre 'tainica maşină
Şi aștepta din dânsa să vie către el,
Precum

îi spuse tata, un alt mic băieţel.-

Şi n'a venit băiatul! De geaba-a aşteptat!
Dar pe sticluţa albă-un înger s'a aflat,
Cu feţişoara dulce şi zâmbetul ceresc,
Precum în astă lume puţini se întâlnesc,

-

Talie
42
Miercuri 7 21 august,
1876 sositia
iarăşi în Bucureşti.
Clara

şi Livia rămase încă.la părinţi în Berlin. Aici găsit votată: astăzi de Cameră punerea subt acuzare a 11 foşti
miniştri, între cari şi eu. Eu personal indiferent şi vesel
față cu aceasta. Numai, constrâns însă să aştept în neactivitate până se va termina şarlatania. Întru cât însă i se
iau în acest mod Principelui Carol cele mai sigure propiele ale sale, îmi pare el însu-și primejduit 1, .
——

——_——

1, Adaos:

4

„(Din

contrăl). Notă mai tâxziu”:
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“lepureanu,
retras, în urma

Kogălniceanu

şi chiar Pherekide

hotărîrei Camerei

s'au

ca şi instrucțiunea să

se facă cu drept de arest contra miniștrilor, după care
I. Brătianu deveni prezident [al consiliului de miniştr
i],
N. Ionescu externe, Stătescu justiție. Din ce în ce
mai
smintit 1.
3
i
i
|
1. Cf. Titu Maiorescu, op. cit., vol. II, p. 24—51.

,

Iată după „Raportul presintat Adunării Deputaţilor
în diua
de 10/22 Martie 1877“ de către „Comitetul de
Acusare a foştilor
miniştri dați în judecată“ (Bucuresci, Tipografia
F. G5bl,
1877, p. 159—153) „descoperirile făcute de ComiteCurţii,
t în privirea
prevenitului T. Maiorescu, fost ministru al cultelor
şi instrucţiunii
publice“:
Ra
”
”
„Capitolul I. „Numiri și permutări de profesori“... o
„Capitolul II. Răsipă şi deturnare de bani publici“.

1) “Trămiterea a două profesoare (d-na Marqu
ardt şi d-na
" Băicoianu, directoarea şcoalei centrale)
în Germania și în Elveţia: „pentru studiarea mai multor stabilimente: de învăţă
tură“ şi

„spre a-i face raport despre şcoalele normale de fete de
Celei dintâi îi ordona fase pentru aceasta 700 de lei, iar celeiacolo“.
de-a
doua 1400.
2) „Suma de 2000 lei... pentru cumpărare de calcografii
de la Berlin, Dresda şi Paris“,
IN
3) „Deschiderea unui credit extraordinar de 2307 lei, destinat a acoperi chiăltuielile făcute la congresul geografic
de la
aris“.
i
Ă
:
4) „Revisorii ce luau câte 500 lei pe lună, în loe de_250,
după, buget“ (sânt 9; între ei: A. Eminescu, la Iaşi-Vaslui; N. |.
Filipide, Botoşani-Suceava; [. G. Bănescu, Cahul-Ismail-Bolgrad; |
IL. Eliade, Prahova-Buzău; le desese salariul dublu, fiindcă erau
revizori, precum se vede, pe câte două sau chiar trei judeţe).

5). „Sumele luate de d. Maiorescu

pentru plata

transportu-

lui în inspecţiunea şcoalelor“. (320 lei „pentru plata transportului
său în inspecţiunea şcoalelor de peste Milcov pe timp de 8 zile,
calculat a.40' lei pe zi“, 1500 de lei pentru inspectarea şcoalelor
de peste Olt şi din: Başarabia și alte. două sume de lei 1800 şi

767).

.

6). „Împrumutul

d-lui: I.

Slavici,

făcut

studinţi

d-lui M.

Eminescu

la Universitatea

de

DE

şi ajutorul făcut

Viena

şi Berlin

(4)

de galbeni ajutor lui I. Slavici şi 100 de galbeni lui Eminescu,
„pentru depunerea doctoratului și tesă, cu condițiune
ca în urmă
să înapoieze Ministerului aceşti una sută galbeni... Prin acest fapt
prevenitul Maiorescu a comis uă adevărată răsipă de banii Statului, dând cu împrumuț banii publici și cu termen nelimitat la
favoriţi de ai săi“),
'
i
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De citit „Românul“

din acest timp.

În Bucureşti, strada Vestei 13 a., unde locuesc acum
(a

al-deKremnitz),

sânt

Wilhelm,

Mite

şi Thea. Wil-

helm mereu apăsat de lipsa de clientelă, Mite așteptând

foarte curând să nască, Thea majoratul ei. (23 Aug.) şi
sosirea logodnicului ei -Wilhelm Volkmar spre a evita
consimțimântul tatălui şi proces pentru permisiunea căsătoriei L.
_
a
a
|
Cu toate astea, în casă e pace, liniște şi fel amabil,
“şi oamenii de afară s'ar mira să vadă cât de senin şi
indiferent las să treacă pe dinaintea mea istoria procesului,

04:

. 28

Scris Miercuri De
-mei nu m'a

Tuli

|

Pe:

părăsit. Toţi stând lângă: mine

ataşament.
-

7)

muzeul

-:

1876. Nici unul din prietenii
cu același

.

Cumpărarea
de la Berlin

imitărilor
(900

de

camee

de lei).

şi

pietre

|

gravate din
.

__S) Cheltuieli... eu mergerea d-lui Maiorescula congresul
geografic din Paris (1500 de lei).
SIRE
Capitolul III. 1) „Stipendiile studinţilor de la facultăţile din
,
NE
,
străinătate şi Țeară”.
2) „Hariele geografice comandate prin librarul -Socec &
a
Comp“ (16.200 lei pentru 1200 de hărţi).
35) „Subvenţiunila studinții din 'Țeară, făcute din sumele

prevăzuteîn buget-pentru

tate“.

i

subvenţionarea

e

4) Subvenţiuni „acordate

C. Meissner

(1000

de

studinţilor

în străinătate

lei lui Toma: Micher,

-

d-lor

„pe baza

din

AER

străină-

T. Micher

:

şi

eminentului

'la conservatorul din- Viena, la care a dosucces cu care studiază

bândit în 1874 la concurs medalia premiului II, şi 2350 de lei
d-lui Constantin Meissner, student în filosofie la Berlin, ocupânşi -seminarele de învățători ,
cu pedagogia
du-se în special
de la 1 Oct. 1874 până la 30. timpul
pentru
„ca bursă întreagă

id
Sept. 1875, precum și 300 franci spese de:drum').. .
cărţilor didac5) Comisiunile instituite peniru examinarea
E
Aa

.
tice,.: -.
Teatrului Naţional .
reparațiunea
la
privitoare
6) Chestiunea
o Cameră româcare
Acestea sânt toate faptele pentru
„nească a dat în judecată pe Titu Maiorescu. 3 ad per) Pi
Bardeleben) se opu(profesorul universitar Dr. v.
1, Tatăl
AP probabil fiindcă Volkmar eră Evreu (botezat).
nea la a
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Miercuri 35 Aug.

1876. Bucureşti.

Situaţiunea în cele din afară aceeași. Doar' că a
venit Wilhelm Volkmar, azi a fost a 2i-a aniversare a
zilei de naştere a 'Theei. încă nici un consimțimânt sau
nici

nu-l

dă.

Clara,

Livia

încă

în Berlin.

Scrisori

de

acolo apăsătoare, sfredelitoare, în fond fără -iubire, fiecare gândind la sine şi nelăsându-mă pe mine în pace. —

Aici, de, Duminecă
820 Aug., cred, W|ilhelm Kremnitz]

şi Frl. Mlarguardi]... — Eu însu-mi nu prea bine, pe ju:
mătate cu febră, pe jumătate
cu gălbenare. Nefăcând
nimic, dormitând, dormind mult: peste zi. —. W|ilhelm|
foarte rafinat în ele sale 6caris. Nouă confirmare a ve-

chei convingeri, că Germanismul 1 este înşelare de sine

- însu-și. Lor le lipseşte numai curajul naturei lor.
1856, 1866, 1876 — 20 de ani? petrecuţi cu conștiință
de sine. Eu îmi par însă mie însu-mi ca un fruct copt
gata să cadă. Ce-mi mai poate oferi nou vieața? Cunosc
femeia,

ştiu

ce

însemnează

iubire

şi căsătorie,

cunosc

prietenia, |m'amj urcat până în culmea ambiţiei şi am
simţit arta. Am fost profesor şi şi scriitor — ce mai poate
veni încă? Cine a agonisit în sine indiferența morței, a'ncheiat socotelile cu viața.
:
- Ce am de făcut?

„Când însă creerul se umflă din nou, băşica de aer

se urcă iarăși în sus, priveşte din perspectivă
în adâncime şi își pare .sie-şi superbă,
C'est une

aeriană

mistre.

Marţi 17/29 Aug. '76.. Bucureşti.
„- Aceeaşi situaţie,şi în familie. Numai că, de la o

excursie la Rusciuc cu Volkmar, Thea, şi ceva chinină,
tarie) i, Adică:

strictețea morală a Germanilor(în special în căsăorie),
|
e
,
a
__:7..Ai săi, de la etatea de 16 ani până la 36 de ani, cât avea.
acum.
-
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N

am scăpat de friguri și sânt mai elastic. Lectură: Fritz

Reuter, Revue des deux mondes. — Aproape fără nici
o cugetare, şi așteptând. .

“Luni 4 Sept. st. n. 76, Bucureşti.
Volkmar plecat astă seară îndărăt la Berlin. încolo, aceeaşi situaţie,
Când mă gândesc că însuși un așa de ssupra-om ca
Goethe era deja de 37 de ani când a plecat spre Italia
şi abia de atunci înainte a atins adevărata lui însemnătate şi direcţia lui rămasă consecventă, cât trebue acea-

sta să pună în. mirare şi, în. fond, să consoleze mici apariții, ca mine. Deci s'ar puteaîîncă să învieze o lume îna-

intea mea? O lume nouă?

Vineri

Septemvrie 1876, 10 minute înainte de-

ora 5 dimineața, Mite născut un băiat. 25 de ore dureri,
serios 16 ore.
Citesc mult - englezeşte, am citit „A marriage in
High life“; cam

ca platideutsch

şi cu o adevărată

ten-

siune de roman.
încolo, totul ca mai înainte, fără gânduri la nimic,
în aşteptare.

Bucureşti, Luni A Sept. 1876. ..
Telegramă soţiei mele la Berlin.
- Kremnitz, Berlin, Wallstr. 7.
- Primit scrisoarea ta. “Vino dară cu Livia Bucu:
reşti Telegrafiază, ca să vă. es înainte la Roman.
“Titu,
. (Dar venite totuşi mai târziu)

201

E Sept. 76.
IT
Să. mă “anunţ [în ziar] ca advocat în București 1;
mutat biroul meu în noua locuinţă, strada Sf. Vineri
19, şi acolo zilnic de la 8—11. „După aceea la tribunal
-şi încercări de cunoştinţă cu locul şi cu oamenii.
Un rezumat al celor realizate personal în: timpul
ministeriului [meu] ar fi de făcut. Extindere a relațiilor, oameni de care am putea dispune — o importantă

falangă

1. Teodor
general],

pentru

mai
1

târziu *:

-

Nica, fost director general

foarte bun

funcționar,

[= secretar

silitor,

„2; 1. IL. Polysu-Micşuneşti, suflet încântător, uituc,
de neântrebuinţat ca funcţionar obicinuit. Bun deputat,
bun ca secretar de agenție diplomatică.
5. N. Burghelea,

bun bibliotecar,

arhivar ş. a. m.

d. Conştiincios, punctual, slab, amabil către toată lumea,
4. |. Slavici, excepțional de silitor şi vioiu. Profesor

de

filosofie, jurnalist,

sub-prefect?

Revizor

şco-

lar?s.
5. Mih. Eminescu,
sor î, idealist.
1, în

josul

telegramei

bun, revizor

precedente

e o

şcolar,

listă

răuu profe-

(în

iranțuzeşte)

de „Depenses*; ; între acestea e şi: „36 fr. Românul-Annonce“, plata
anunţului de care e vorba aci. După aceasta, altă însemnare de
-

cheltuieli

de

gospodărie

(în

nemţeşte):

„Vineri

10/22

Sept.

76

[franci), servitoarea intrată în serviciu ă 1 napol., după Sf. Dumitru 2 4; 4 stânjeni de lemne, ă 65 de fr. transport pentru fiecare

stânjen

încă

7 fr. împreună

298

de

franci“.

?, Cf. lista făcută în acelaşi scop în Aprilie 1870 (pag. 155—
136) şi cea de mai târziu (începută, probabil în 1881: şi completată,
întermitent, până în 1884).
„ Adaos mai târziu: „Ob ehelich?*
Ci. Eugeniu: E. Vineler, Institutul Academic 1866—1879,
Tastitulel unite, 1879—1907 din Iași... Buzău, 1914, p. 6—7 (unde
se povesteşte incidentul cu răsvrătirea elevilor unei clase de la Institutul

sorul
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Academic,

în

Maiu 1875,

lor de 1 - germană).

în

contra

lui

Eminescu,

profe-

|

|

6. Sam. Bodnărescu, bun director de. şcoală normală, moale.
7. Dim. Aug. “Laurianu, om- de şcoală priceput,
ceva cam descurajat.
.
8. Angh. Dimitrescu, idem, deşi nu inteligent.

i
|

9. Manliu, foarte bun gramatic pedagogic, om ze|

los, cam comun.
(10. Ştef. Mihăilescu, foarte inteligent, de sigur cam
fals, faiseur, dar, oricum, bun
11. Naum, corect.

la pusul în scenă?).

12. Constantin Bărbescu, bun revizor şcolar.

.

istorici, cel d'intâiu

15. Lambrior
14. George Panu
15. Vârgolici,

16.
teligent,
17.
Casaţie!
18.

U

bun literat.

dubios.

Dr. Christe Buiucli, bun naturalist, silitor, inmodest.
Grig. M. Buiucliu, excelent jurist; Curtea de
:
Nicolae Mandrea. Tocitor harnic, om credincios. -

19.1. M. Melik.

20.
21.
22.
25.
24.
„25.
26.

Jacques Negruzzi.
Leon Negruzzi.
Nicu Gane.
P. P. Carp.
Bas[ile] Pogor.
Theod. Rosetti.
George Racovitză.

|

-

27. Creangă, bun institutor şi scriitor popular.

28. Corvin, care a fost în minister, bun funcţionar
subaltern.
“29. Miron Pompilie, rău profesor, dar om silitor.
30. Tânărul Meissner.

(31. Scurtescu?, capabil, de dus mai departe!

(32. Frâncu? E de făcut ceva din el

"65. N, Ţink? |
(34. Myler?
35. Alex.

Odobescu,

|

36. Mih. Capuţineanu.
37. Mih. D. Corn€??
38. Vasilie 'Tassu.
39. Vas. Burla?

-

40. on Meşota?
41; Constantinescu

din Craiova,

matematicul?

42, Radu, fostul revizor??î,
43. Nic. Callimaki-Catargi?
(P. Poni, bun profesor).
44. N. Culianu.

-

45: |. Strat?

D-ra
ligentă 1,
„D-ra
dar tot de
- D-na

Elisabeta Georgescu,

Frobel,

destul de inte-

Eugenia Frangulea?, cam greacă - spinoasă,
întrebuințat în şcoală1.
Dospinescu, institutrice, bună 1?

Constantineasca de la Gotha 1? 3.
D-na Kugler-Burla?

46. Frollo, italianul, erudit silitor.
47. Olănescu-Ascapio?
48.

-

Chibici.

De atras:
G. Roiu.

-

” (Tzony?
(Sireteanu din Botoşani?
(V.: Gheorghian?).
Luca
1,
2.
>.
fete din

264

|

Goilav.

în text, în româneşte.
Adaos mai târziu, cu creionul: „— Bodnărescu:. Fostă apoj, câtva timp, directoare a Şcoalei centrale
Bucureşti,

de

(Alexandia Lupaşeu?) 1
a,
Păucescu.
VI. Cruceanu.
Buni studenţi au fost: C. Milicescu, la drept şi
“ fil[osofie], George Bejan, id., Christod. Apostol, ştiinţe.
Administratorul lui Filişanu, Stancu Popescu.
N. Teclu

în Viena,

chimie.

* Străvoiu în Braşov.

Prof. Ghimbășanu în Bârlad.
Salizny?
|
Popescu, Sibiiu.
Comşa,

- Vineri
Întâia
saţie, scurt.
şani, pentru

Sibiiu.

30 Sept. 1876.
oară pledat din nou, înaintea Curţei de taAfacere a prefectului Nicolaide din Focca procesul lui să nu mai vină înaintea ju-

raților din Galaţi, ci să rămână

Al. Lahovary

şi M.
]

la Focşani.

Cu Veissa,

Corn&.

Miercuri, 22 Septemvrie 1876.
Alaltăieri şi ieri seară întruniri la Î.. Catargi, care
venise de la ţară. Şi general Florescu venit pentru asta

de la Sinaia, Lahovary şi eu. În seara întâi, mare avânt;
întra doua slâbit. Catargi ar fi trimes vorbă Principelui

dacă-E],

că,

noastră,

nouă

lasă

secțiune,

să

în scopul
se

reușitei

întregească

acuzării

Curtea

în conira

de _casaţie

cu

o

atunci el va păşi pe faţă în contra Lui

și va deveni antidinastic. —

Opiniunea: lui că bătrâna

principesă Wied şi Roggenbach, fiindcă sânt în nevoie
1. Adaos mai târziu, cu creionul: „Schurke (în affaire B. Costaki, bei Domănen)“.

265.

de bani, ar fi fost mituiţi de către „roşii“. Absurditate. — “Dacă în felul acesta nu se face nimic, uneori îmi vine
greu acolo, fiindcă simt că eu ași putea face ceva, când
ași pune în joc întreaga mea putere. Dar atunci oa- _
menii trebue mai întâi să simtă că ar fi bine să se adreseze mie. Nu poți să te vâri cu puterea ta nechiemat.
Afară

de asta,

drumul

meu

e, oricum,

cu totul în altă

parte. Eu trebue să-mi câștig terenul în tinerimea

din

Bucureşti, întocmai ca atunci în „Junimea“ de la Iaşi.
Acesta e un drum de ocol de 5—4 ani, dar după aceea

minunat de sigur 1,

Sâmbătă, 25 Sept. '76, st. v., 842 dimineaţa a sosit
Clara aici în Bucureşti din Berlin-Dresda. Livia a rămas
în institutul

D-nei

„Grossmann-Schroth,

Dresden,

Bis-

marckplatz 8“, 450 de taleri pe an, afară-de piano, dar
cu toate celelalte. Foarte elegant. — Clara însă-şi cea

veche, neînduplecat

de. lipsită de demnitate cu al de

Kremnitz, excitată, pierdută, încolo şi în afară de asta
harnică, rezonabilă. i
Din vechi caiete de notițe, aruncate.
„Lenor Reichenheim (Evreu) a zis către ministrul de
finanţe v. d. Heydit, că lui i s'a tăiat ocaziunea pentru

cariera diplomatică îndată după naştere.
Poetul
timp.

spune
|

loc
E

și oră, omul

|

prozaie spațiu
„1866,

și

Pe drumul de la Pyrmont la Elze (1866) eram cu

o bătrână Americană

şi fiul ei. Acesta mi-a spus, ca un

lucru de la sine înţeles, că n'a avut niciodată lecţii de
muzică şi că nimeni în Amercia din cei la fel cu el nu se
"1. Notă adaosă peste 20 de ani: (NB. Der Umweg hat
Jahre gedaueri, dann allerdings. Bordighera, 5. Jinner 1897).

24.6

20

ocupă cu ceva aşa'de superfluu. Bătrâna a discutat cu
mine despre biblie (în diligenţă) şi anume despre Epis-

“ tola către
rable“.

şi a numit

Romani

Marţi 352%

„trăs

pe Goethe

1870. Bucureşti.

mis6-

S

Vorbit ieri cu Alexandru Balş, care e pe punctul
pierde toată averea, prin slăbiciune de om
a-şi
de
|
|
i
tără minte.
Paris,
în
Şendrea
lui St.
Mi-a povestit de 6chec-ul
care fusese numit în locul lui Callimaki-Catargi, pe
care însă ministrul de externe ducele Decazes nu l-a
acceptat, fiindcă nu era un „Roumain de distinction”.
Şendrea, de altfei, nici nu ştie franţuzeşte şi i-a spus lui
acum 5 săptămâni, în tren (când venea la Bucureşti să
ia instrucţiuni, care acum sânt de prisos): „Certaind-

ment, la Roumanie doit garder la pli stricte nâtralite”. - Băiatul lui, acum de 9 ani (A. Balș, în Geneva) are-

la braţul drept o permanentă pată roşie.care la vremea

înflorirei fragilor se umflă şi are pe ea protuberanţe ca
fraga, iar după ce irece vremea. fragilor se desumilă.
Pe când mama băiatului era însărcinată cu el, i-a scăpat din mână unui serviior, înaintea ei, o farfurie cu
fragi mari, care s'a spart, şi fragile au iost terciuite în
picioare.

Ea

şi-a

întors

goâtant!“. Şi acuma

capul,

zicând:

„Que

c'est

dâ-

la copil!

Mi-a povestit asta ieri. :
Bucureşti, 7/19 Oct. 1876. Până astăzi, cea mai Îru-

moasă vreme de vară, până la 230 R cald la umbră, soarele arzând. Noaptea însă vânt răcoros, iar acum ploaie

du
rece şi.un fior de vânt de toamnă. Citesc Maxime
SchoCamp „Paris“, traduc mai departe Parerga ale lui
iv.
lucrat
nimic
făcut
de
penhauer şi continuu'să nu 'am

a

„967

>

Altminteri, Marţi seara; 20 Deptemvrie 1876 au fost la
mine domnii Anghel Dimitrescu, D. Aug. Laurian şi
Ştefan C. Mihăilescu cu Nica şi a fost una din cele mai
animate convorbiri până pe la 12:4 noaptea. Despre
creerul mare şi cel mic (ă propos de excitații ale poeziei
şi Eminescu), apoi despre politică democratică. şi liberală.
Pare a fi ca un început de „Junimea“ bucureşteană.
Apoi Duminecă 3/15 Octomvrie ei au fost din nou

seara

la

mine,

cu,

încă,

St.

Vârgolici,

Bodnărescu

şi

Verussi, care erau întâmplător aici de la Iaşi, şi cu Slavici. După convorbiri libere despre ceea ce este personal
şi ce e impersonal în artă, s'a hotărît să ne întrunim .
odată pe'săptămână la mine şi anume Vineri seara. |

Luni, 18/50 Oct. 1876. București.
Starea exterioară neschimbată: Acuzaţia politică nu
înaintat mai departe; nici un venit de la advocatură. —

Livia la Dresda mulţămită.
|

1) Istorie

lectuali

până

a influenței

eroilor inte-

la .recunoaşterea

lor (cel

puţin Lessing, Goethe, Beethoven, care,
se ştie, au fost combătuţi neîncetat până
au ajuns la: recunoaşiere generală. De
De contro-

ce, d. e.,e uitat Klotz acum?
Idei de lucru:

-

lat, din punci de vedere literar, căderea.
lui în uitare, încetul cu încetul.
2) Hipocrizia timpului nostru. Morală
creştină la ordinea 'zilei alături de invidie, ură, calomnie. Sensualitate modernă.

Problema: căsătoriei.
5) Filosofie a lucrurilor de toate zilele.
)
aa
pe
„4

Poate e aici un sâmbure al problemei desvoltate în stu-

diul său de mai târziu

„Progresul adevărului“.

"

„A A pus numărul de ordine, dar n'a scris nimic aici.
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. 21 Octomvri

Joi

“Ra

Joi 4
tunci,

astăzi

A.

1876.

Noev.
peste

Întâia

nea,

1876. Ninsoare
noapte

a]

dar

u-y

sdravănă.

fără încetare de a-

poleiu

grozav.

întreruptă

orice circulaţie de vehicule.
Sânt azi tocmai două săptămâni

de când orânduim

locuinţa: noastră, din |strada] S-ta Vineri, 5 zile din
acest timp eu le-am întrebuințat numai cu cărţile mele,

“apoi atârnat tablouri, lămpi ș. a. m. d. Mie-mi face acum
impresia

unui interior

duioşat.
Situaţia

în care te simţi ca vrăjit şi în-

exterioară

absolut

neschimbată,

Marţi 22Heemrie. 1876 a sosit de la Berlin la Bucu_reşti W. Volkmar, pentru căsătoria cu Thea; a doua zi,
Miercuri; ne-am dus la consulatul prusian, unde la ora
1î, în timp de 10 minute, s'a săvârșit.căsătoria civilă de
către consulul general baronul Alvensleben. Martori Wil- .
helm Kremnitz şi eu. După aceea, pe la 12% au fost cu
toţii la noi (adică Mite, Wilhelm. K., Thea; Volkmar, ne-

vastă-mea şi eu), unde sa servit un dâjeuner dinatoire
„cu mâncări şi vinuri românești. Pe lângă asta, bilete cu
versuri într'o pudingă de griş. Miercuri seara la al de
Kremnitz noi împreună; pe la. ora fi 'Thea puternici

fiori de friguri: După aceea
“Toi Z2 Noemrtie, 1876 la W. Kremnitz (strada Vestei
15,a) (toată 'neaua topită! soare cald!) ' căsătoria religioasă

şi în același timp

micului

botezul

Georg

Titus

Kremnitz. La ora 4 punct, după ce Thea, palidă ca o.
moartă, din nou cu fiorii de friguri de mai înainte, a intrat în cameră la braţul lui Volkmar al ei, care păşea

„73925,
— 20

a

|

|

|

N
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cu pași mărunți neliniștit, începu pastorul Deutschlănder frumoasa, scurta (10 minute), plină de tact predică,
după care demna cununie. Îndată după aceea botezul.
Thea se aşeză şi ținu în braţe pe micul sănătosul băiat,
şi era o privelişte emoţionantă, cum tânăra doamnă albă
ca mătasea la faţă-şi la îmbrăcăminte ținea în braţe copilul surorei ei. Fa însă-şi câștigă vieaţă printr'asta şi
se ținu de atunci încolo curajoasă, ba la masă chiar în-viorată, vorbăreaţă convenabil —- o drăguță apariţie. — Şi Clara a ţinut în braţe pe micuţ, în sfârşit şi eu, în
timpul cuvântărei de botez şi a actului botezului, care,
în total, a ţinut de asemenea numai10 minute. Punct
la ora 5 ne-am așezatla masă. Prezenţi la întreaga serbare şi la masă 12 persoane: Mite, ginerele, mireasa, eu,
d-na Rosetti, Mandrea, Wilhelm Kremnitz, pastorul,
Clara,

Nica,

ale pastorului,
toare

d-ra

Marquardt,

unul

în societate,

drăguţ

'I. Rosetti.

al d-nei

ca totdeauna),

Bune

Rosetti

de asemenea

toaste

(încântăunul

al

“Clarei, unul al meu. “Totul fără nici o constrângere, vesel, liberaţi'de apăsarea grijei pentru Thea. (Bun prânz
de

la Capşa

ă 20

de

franci

de persoană,

fără

vinuri).

La ora 7 mirii au dispărut pe nebăgate de seamă, Wilhelm şi cu plecarăm după ei pe la ora 7/2 la gară, şi
pe când ședeam în sleeping-car au venit încă, după noi,
foarte drăguţ, şi Clara şi Mite. Apoi rămas-bun, la 84
mirii porniră în sgomotul trenului spre Viena,de acolo

& vorba prin Paris la Berlin. Încă în ultima clipă Volkmar a găsii să ne spună despre o pereche de pantofi ce
zicea că i-a uitat la Hâiel Boulevard.
Seara adunare politică, la Florescu, a miniştrilor
puși

subt acuzare,

la care

ne invitase

(pe Rosetti

şi

pe mine) Lascăr Catargi, intrând înăuntru în mijlocul
adunării de serbare la al-de Kremnitz. EI însă, surâzând

din plin, s'a retras din afacere amabil, ca totdeauna.
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:
. 26 Noemvrie
Vineri “5 Decemvrie

.

1876.

,

.

,

.

,

“A patra aniversare a zilei morţei frumosului meu

băiat neîntrecut de inteligent. E ora 634. Scriu scrisori
la Iaşi-şi vreau
(Aforisme).
Scara,

să traduc mai
.

„Junimea“,

care,

departe

în genere,

Schopenhauer
merge

rupt bunul ei mers.
Decemvrie

neîntre-

|
1876 ,

Pe ziua de e Decemvrie '76 am fost citat prin un
„mandat

de înfăţişare“?

de la „Comitetul

de acuzare

u

foştilor miniştri daţi în judecată“, subscris de A. Stolojanu, E. Costinescu,

G. Missail, D.

Gianni

şi N. Fleva,

datat din Z Dec. 1876 No. 514, de a „compare“ „în localul Adunării deputaţilor“ spre a fi interogat asupra
Iaptelor ce mi se impută şi pentru. cari sânt dat în ju- .
decată prin votul Adunării de la 241 Iulie.
Nu m'am dus. La puţine zile de distanţă primiseră
asemenea şi ceilalţi colegi daţi în judecată mandăte. Am
dat cu toţii o scurtă declarare în scris că nu le recunoaştem competința de judecători de instrucţie şi că nu

vom răspunde.
Cu
Apoi dimineaţa la "Peel venit tot-comisarul

de roșu, însoțit de astădată de locotenentul de-gendarmi
Tănuţă, şi (foarte politicos) m'a invitat să merg astăzi;

dacă nu, are ordin să mă ducă-cu forța. Mi-a lăsat tot
odată

în

copie,

certificată

cere No. 527, datat din

de

16 Dec.

el,

mandatul

de

adu-

76, subscris.de „vice-

președ.“ Comitetului N. Voinov și de membrii N. Fleva,
n

„4.

——

-

-

.

De aici înainte, textul în româneşte.:
Dă
X
?. E reprodus în fac-simile în T. Maiorescu, op. cit. vol. Il,

p. 32, Acolo (pag. 24-—47).e relatată întreaga desfășurare a acestei
dări în judecată.
o
|
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_D. Giani şi secretar G. Misail, prin care se „mandă“ tuturor agenţilor puterii publice etc.
Cu 5 zile înainte fuseseră mandaţi în același mod
Generalul Florescu. şi: A. Lahovary, și :după decizia
noastră comună se duseseră apoi singuri, declarând că cedează. forţei. Aşa şi mie mi-a-lăsat. comisarul și Fănuţă
copia mandatului şi: mi-a dat spre iscălit o dovadă că mă voiu prezenta în aceeaşi zi, 3 ore fix. La care însă
eu am adăogat cu mâna mea şi numai . aceasta am îs- |
:
călit:
„Am primit copia despre care se vorbeşte mai sus,
iar obligaţia de a mă prezenta înaintea sus citatului
„Comitet“ o iau numai faţă cu agenţii forţei publice,
d. comisar de roşu şi d. locotenent de gendarmi Fănuţă,
cedând forței unei autorităţi constituite, de la care şi
D- lor, au primit ordin, adecă Prefecturei Poliţiei Capital ei“,

“

21 Decemvrie 1876
==
2 lauuarie 1877 -

,

T.

Maiores cu,.

“Pe-la 3 ore aceeaşi zi m'am. dus dar în trăsură la
“ Mitropolie, împreunăîn trăsură cu Lascăr Catargi, singuri. Sus pe deal la Mitropolie era Wilhelm şi Nica 1, ne
preceda în trăsură maiorul Al. Catargi, la care Lascăr
trăsese în gazdă. După Catargi era într'o trăsură şi un
„com. 'de poliţie de la Galaţi, care.venise. în același tren

(nu vagon) cu el de la Galaţi la București, par excăs de
Ă

|

2818,

„Am intrat la uşa dreaptă a localului Camerei, îîn.
. odaia. de jos a bibliotecei, spre Mitropolitul. Era un
odăiaş foarte politicos, de altminirelea nimeni, nici în
dealul Mitropoliei. |
.
=

m

fostul
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*. Cumnatul
său secretar

i

său; Dr. Wilhelin Kremnitz.
general la minister.

—

Teodor

Nica,

loc.-colonel Gherghely, deputat

ra=
+
-

“îndată veni

dical (fost adjutant al Prinţului!), care ne înjurase mai
tare în Cameră, şi, funcţionând. ca maestru de ceremonic, ne salută şi voi să înceapă o conversaţie cu noi. Noi

răspunserăm. salutării printr'o mută contra-salutare din
cap, dar apoi “continuarăm vorba între noi doi, fără a-l

mai lua în samă; aşa încât se văzu silit să iese din
odae — foarte plouat.
Peste 5 minute intră şi zise: „Să poftească d. Lascăr Catargi“. Se duse Lascăr C. în odaia cea mică la
- dreapta, așa numitul
Stătu

12 oră,

în

care

cabinet al Prezidentului
timp

eu

am

rămas

Camerei.

singur în sala

de așteptare, se: înţelege pe deplin nepăsător și parcă
aşi fi fost la o cafeneă.
Eșind Lascăr Catargi, ne salutarăm, şi el se întoarse
acasă; ear eu fuiu chiemat îndată tot prin Gherghel,
_ aşa dar pe la 534. Intraiu în micul cabinet şi găsiiu pe
„Misail, Fleva, D. Giani şi Costinescu şezând îîn giurul
mesei. Ceilalţi doi lipseau. (Prezidentul lor, Dimitrie
Brătianu, pare a

fi lipsit de la toate, nu era iscălit nici

în mandate), D. Fleva îmi oferi un scaun spre şedere,
cu cuvintele:

Eu

„Binevoiţi

a şedea,

Domnule

Maiorescu”.

mă înclinajii tăcând și refuzând scaunul cu 'un

gest de mână. Nu voiam să primesc nici o politeţă de
la ei.
„
Fleva: „D-le Mlaiorescu), sunteţi dat în judecată
de Adunarea deputaţilor pentru mai multe fapte ce vi “se impută împreună cu colegii d-voastră, şi anume mai .
întăi pentru că aţi falsificat alegerile, lipsind pe cetăfeni, eic. Ce. aveţi de zis asupra acestui întăi punt?“.

"Eu,

Precum am avut onoare a vă declara în scris,

eu nu vă pot recunoaşte atribuţiile unor judecători de

instrucție, fiindcă nu vi le-a dat nici o lege (az. 104 din

a
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Constituţie) şi prin urmare nu voiu răspunde la întrebările D-voastră.
|
„Fleva. Acesta este tot răspunsul. D-voastră şi pentru celelalte capete de acuzare?
Eu Da.

“Fleva. Atunci binevoiţi a scrie. însu-şi: răspunsul
şi motivarea d-voastră pe această coală. (Era o coală
cu formular tipărit ca al judecăt[orilor] de instrucţie).
„Eu. Scrieţi d-voastră, dacă vă interesează răspunsul meu. Eu nu-l scriu.
Fleva (după ce l-a scris). Vă rog să iscăliţi, dacă
vă pare exact așa cum ați zis.
„Eu, Este exact, dar eu nu

|
pot

nici iscăli un ase-

menea act, a cărui legalitate o contest.
„.
Fleva. Atunci se va face menţiune că aţi refuzat
iscălitura.
Eu. Faceţi cum credeţi. Pe mine nu mă privește.
Fleva. Vă puteţi retrage, d-le Maiorescu.
Salutare mută şi rece din partea mea,
Totul a

ţinut 5 minute.

.

Am eşii tot aşa de nepăsător precum intrasem,
mi-am aprins afară în sală ţigara la un chibrit adus cu
mare grăbire de uşier şi m'am dus în trăsură cu Wilhelm
şi Nica a casă, unde en attendant fusese 'Maurojeny,

Lahovary, Zizin etc., pe la nevastă-mea.
Ceilalţi miniştri nu au mai fost aduşi, și, după nesfârşite trăgănări, prin Martie 1877 s'au scos definitiv
din acuzare T.. Rosetti, P. Carp, N. Crezzulescu, G. G.
Cantacuzino (G. Costaforu murise) şi au rămas din nou

şi ese),
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Mai târziu schimbat în: „Te Maiorescu (salută în tăcere
forma din: „Discursuri parlamentare” , vol. II, p. 37.

|

votaţi. acuzaţi 6: L. Catargi, P. Maurojeny, lon
Florescu, Alex. Lahovary, Basil Boerescu şi eu.
De

atunci

s'a trăgănit

chestia

până

Em.

astăzi când

scriu aceste rânduri (5/17. lulie 1877). Sau tipărit 4
vol. 49 cu „acte de acuzare“în contra noastră (redactate de Misail), resoluțiunea Camerei pentru acuzare
sa afișat în toate comunele din ţară, membrii Comitetului de acuzare și-au dat dimisia unii după alţii, s'au
ales alţiiîn loc, când Vernescu,

Stătescu,

au

demisionat

unii

când

după

Daniileanu,

alţii,

când

Stătescu

și

Voinov s'au 'ales în Senat, prin urmare eo.ipso

demi-

sionaţi. Tot

cauză

s'a. trăgănat.

Şi-a

dat

din această

şi C. A. Rosetti dimisia din prezidenţia
fine Sa rezolvit
să

se trimeată

Camerei.

În

de urgenţă la Casaţie.

C. A. Rosetti şi-a reluat prezidenţia..
Până acum toate
de geaba! Se zice că şi Prinţul Gorciacoff, cancelariul
imperiului rusesc, care şade acum la consulul gene-

ral rus baron -Stuart, a insistat. Cu toate aceste astăzi
încă nu este „sesisată“

Curtea

de

Casaţie

noastră.

de afacerea

|

Mie personal mi-a fost chestia indiferentă de la .
început.
i
i
|

,

“1827

|
|
|
!
5
Iulie 5.
ajurnalul
în
Cum s'a putut să nu fi scris nimic
cesta de atâtea luni!
Ă
Stagnare generală.

Si

Tot aşteptarea rezolvirii procesului.

Din câte mi-am propus să lucrez pentru 77, nu an

făcut decât terminarea lui Schopenhauer în „Convor|
biri“.-Celelalte stau tot aşa.
„huder
corectarea
şi
recetirea
cu
Ocupat am fost
miinischen

Skizzen“

de Mite, Kremnitz,

[pe]

care le-a
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tipărit Socec şi astăzi sânt terminate. Va apărea în această săptămână primul exemplar broşat.
Am început advocatura în Bucureşti şi de la la” nuarie cam merge, în termin de mijloc, în aceste 6 luni
650 [de] franci pe lună.
|
Importantă pledarea mea la Buzău înaintea jura” ţilor, pentru fostul Prefect al Râmnicului-Sărat Popescu, de sub ministeriul nostru. — Achitare.
”
„De la sfârşitul Ianuarie până. la ultima Aprilie (
luni), am redactat Timpul; mai toate articulele de fond
ale mele, din acest interval. Aveam pe lună 800 [de]
franci. M'am retras din cauza invaziunii Ruşilor, în contra politicei cărora sânt absolut, pe când .mulţi conservatori (Florescu, Philipescu, Lahovary, etc.) sânt rusofili.

Nam

scris nimic.alta în aceste6 luni decât până

la: ultima Fevruarie restul Aforismelor lui Schopenhauer în „Convorbiri“ şi acele articule de fond şi altele
îu „Timpul“.
Cu 'nevastă-mea

schimbare

natural şi mai adevărat.

totală;

rece,

însă

mai

|

|

Ea este acum la Berlin. Sa dus pe la 8/20 Iunie din

Bucureşti, pentru a lua pe Livia de la pensionatul ei
în Dresda şi este acum cu ea la Berlin în Wallstrasse.
Eu am. rămas peste vacanță singur aici. Prânzese
la Kremnitz, dorm însă în locuinja mea, S-ta' Vineri

No. 19. Rea locuinţă, prea caldă şi rău mirositoare.
Necazuri cu garda orăşănească, la care vor să mă
radicalii,

vâre

ştilor.

deși nu

_:

sânt

încă

cetăţean

-

Despre intrarea Ruşilor şi mişcarea
tică, vezi ziarele !.

al Bucure-

noastră poli-

.

a

„Junimea“ ădunată la mine, la P&ucescu şi la Odobescu în toate Vinerile sara, până la 1 Iunie regulat.

Acum vacanțe. A fost bine.

Miercuri 6/18 lulie 1877. După indispoziţia de 9
zile, înfine o zi de fericire, vechia elasticitate. Bine!
Traducere în nemţeşte a dicționarului isirian începută.
Joi, 7'19 Iulie 1877. Far ceva îngrijire. Chestia gardei naţionale, unde mă văd înscris pe nedrept, mă cam
turmentă 2. Cetese englezeşte Middlemarch de George

Fliot (M-e Lewes). -

-

Sâmbătă 9J21 Iulie 72. |

ip

|

ora î€

LiCitesc mai departe Middlemarch, cartea a 4-a.
în
numai
ă)
“niştit, aproape mulţumit, grijă (nu mult

privința gardei naţionale, care abia Luni se hotărăşte, și
6
apoi în privința banilor. Acum n'am chiar. nimic,

ă
franci, şi sânt curios-humorislie cum o să es din aceast

.
strimtoare. Am de primit oarecare sume de la. clienţi
În
mare.
Dar de două săptămâni nu vine nimic. Criză
imacelaşi timp însă cerinţe. Pentru proprietarul meu

pozite :90

de

pe la mine,

franci,

20 de

pentru:

portărel,

fuse

care +ocmai

franci, Mitei peniru

Slavici 67

de

franci, şi traiul zilnic.
urmau însemnări pe.
- 1, Jumătatea de jos a foii, pe care
Ă
e
amândouă fețele, a fost tăiată.
. Pagina
tăiate
foii
a
faţă
tă
aceas
pe
şi
nări
însem
u
2. Urma
,
)“ — sfârşitul
următoare începea cu cuvintele „Eliot (M-e Lewes
dentă, tăiată,
unci propoziţii ce avusese începutul pe foaia prece
Le-a

completat,

cu

cuvintele

(scrise

deasupra

rândului

e.
cerneală): „Citesc englezeşte Middlemarch de Georg
ște.
nemţe
în
e
înainț
aici
de
e
3 Textul încep

cu altă
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”

De unde va veni uşurarea? M'am
lik, lui Stern — în zadar!
— nu era acasă.

Fuseiu

acum

adresat lui Mela Scheinfeld ?

Duminecă. + + Fericit. Dr. Arseni la masă la al
de Kremnitz]. Cam obosit seara.
Luni 11 Iulie 77.

Primit: 160 .de franci de la un nou client. Şi [ches_tiunea cu] Garda Înaţională] se desfăşură bine. Totuşi
însă la prânz şi seara obosit şi istovit. Am tocmai numai atâta elasticitate, cât ajunge ca' să mă ţin încă întru
câtva la suprafaţă, Mai mult, nu. Orice apăsare mă
împinge adânc în jos. Balanța „coboară, îndată ce co-

boară — n'ai ce să-i faci.

|

La al-de Kr[emniiz] mai niciodată vioiciune. W|ilhelm] cam indispus, drept vorbind de luni de zile abia
câte o zi vioiu; îndoit de greu, cu natura lui, şi fără
asta, indolentă, aproape ursuză. Pe lângă, asta, copilul
aproape mereu nu bine de 5 luni, acum destul de slab,
mâncând. puţin. Mite, care, de când o cunosc, n'a fost

niciodată

o natură

trandafirie, este, senţelege,

depri-

mată de -aceste stări din-casă. Ea, ce-i drept, se silește mereu să fie mai vioaie, deşi se lasă să fie prea mult
prinsă de copil. Ce des urc greu scara la locuinţa lor,
cu conștiința că acolo sus e iarăşi înnăbuşitor, şi eu nu
mai am destulă putere ca să împing cu ei la căruță.
Abia trag la a mea proprie. — Mai pot oare, mi-e permis. acum să împing la această altă căruță? Face să

citim, Mite şi cu mine, pe când acest lucru se vede bine”
că-l plictiseşte pe Wilhelm, în permanenta lui oboseală?
Cu cruzimea proprie femeilor, Mite, ce-i drepi, inactiCei doi
primit onorariu.
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din

urmă,

probabil

clienţi de la care avea de
*

p-

vitatea mea o relevă
nu se poate schimba.
O dificilă vară!

mereu

în societatea ei. Dar

ora

ii

asta

seara.

Citit în numărul de la 1 lunie al [revistei] „Revue
des deux: mondes“ despre îngrozitoarele stări ale poliției în timpul Comunei din Paris de la 1871. De Maxime
du Camp. — Și despre Fr. Buloz în acelaşi număr.

Cu garda

|

|

21 Iulie
1877,
Zell

naţională

lucrul s'a terminat

cu bine, în

sfârşit. Abia azi putuiu să dau „Consiliului de recensi-

ment“ adresa Primăriei Bucureşti (semnată C. A. Rosetti, No. 10756 din 19 Iulie 1877), care mă dispensează de serviciu, fiindcă nu domiciliez în Bucureşti.
De asemenea, am şi incasat. în această lună până
acum (şi anume în 9 zile) 780 [de franci); deci [scăpat]

din strimtorare.
Da
bine câtva timp. El
mai
fost
a
La al-de Kremnitz

nu mai are friguri, e foarte ocupat, câştigă binişor, pe

lângă cei 300 de franci.de la spital încă vreo 400 de
franci pe lună, suma. pare a se menținea şi mai de grabă

a creşte — în timpurile acestea rele. Și băiatul a fost

ceva mai vesel. Astfel -citirăm câte ceva. IHTillebrand,
xol. 1 (1830—1857), Kaniiz,
„Franzăsische Geschichte“,

„Bulgarien“. în genere, în sfârşit o săptămână mulţumită, cu foarte ocupat. La Berlin, veşti bune.

e, 77. La al-de Kremnitz, băiatul recidivă a
catarului său intestinal. Diaree. Zăcând palid şi istovit.
Nopți

rele ale Mitei.

W|ilhelm]

şi nu se duce-niciodată

noaptea

doarme

mereu

separat

ce mai e. —

să vadă

-
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Eu închiriez altă casă, strada Herestreu. Aştept pe Clara
"şi Livia la sfârşitul lui August nemţesc, în SA săp| tămâni.
„*

în „Neue
începe

un

7

Freie Presse“ No.

foileton

„Din

4562

emigrație“

din Maiu

de

Arnold

1877
Ruge,

şi povesteşte despre „Comitetul revoluţiei“ din Londra,

Mazzini-Herzen-Ruge-Kossuth-Dumitru Brătianu şi promite detalii: mai departe despre cel din urmă.
*

L

24 Iulie
a

Volkmar.

5 August

este

ziua

de

naştere

a

lui

Wilhelm

D=

*

Luni

EAI - 77 mutat cu Wilhelm, Mite şi Baby

al lor (din cauza stărei bolnăvicioase a acestuia) în locuinţă de vară, capătul siradei Craiovei, casa Lapiew.
Sus, un general rus; jos, avem noi 3 camere

(dintre care

un' mare salon, tapetai în galben-auriu), ă 35 de franci
pe lună. Pe lângă asta, bucătărie şi cămară gratuit. Vaci
în curte pentru lapte „proaspăt.

i

.

.

:

Vineri &- August 77. Încă mereu jumătate în oraş,

jumătate afară, în grădină de vară. La Berlin, pleurezie a Liviei, care decurge bine; despre care, scrisori ale

neveste-mei

din acest timp. Aici, băiatul tot încă cu -

diaree (6—7 ori. în 24 de ore), dar totuşi deja mai bine.

Wilhelm mereu mai dificil, mai comod şi mai bombănitor. De nerecunoscut.
Advocatura-mi merge bine. în Iulie, d. e., incasat

1400 de franci. Şi clientela lui Wilhelm] merge izbitor
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s

cu sâmai bine. Până la 800 de franci pe lună împreună
a
lul brâncovenesc.
lariul de la spita
„Citit:

|,

Geschichte“,

„Franzăsische

Hillebrand,

eville, „lranpână la sfârşit. Acum, în mijlocul lui Tocqu
împro-

asta, unele
cien râgime et la r6voluiion“. Pe lângă
ui cer înstelat.
spătări astronomice, cu ocazia frumosul

0b-

Aug

A
leri, la ziua de nașterea 'Theei,

noaptea, și am sărservat eclipsă de lună până la 124,

hătorit-o cu șampanie.

A

m
„Wahrheit und. Dichtung“. Acu
.
Eliot
„Mil on the Floss“a lui G.

are

”

ezeşte, “ceea ce
în interval. citit mereu mult engl
Elliot, apoi Estelle
acum posed bine. Middlemareh'a lui
încântătorul Vi-,
Russcl, Paul Ferrol, terminat în. sfârșit
re acesta, în a su
car of Wakefield“ şi Goethe desp
vină la rând

să

“

_19]1

August

|

77.

et la r&voCitit până la capăt „L'ancien râgime
început Taine „Les
lation“ a lui (Tocqueville. Acum
r6-

|, Vancien
origines de la Yrance Icontemporaine]:
om al stilului,
Un
'Laine!
_gime“, Cât de cu totul altfel
c
conto pes unele într'al„în care propoziţii şi imagini se
e fa-

ville are o rec
tele îniro caldă emoţiune. Tocque
lui; Hillebrand numai o
sonare cu ciocanul a metalu
din arhive, fără -stil şi
harnică strângere [de material].
or lui 'Lhiers şi Guizot).
fără formă (cu excepţia portretel
sânt încă afară,

itz
“ Sânt iarăși în oraş. Al-de Kreimn numâi câteva ore
duc
mă.
Eu
tămâni.
săp

peniru, două

pe zi la ei. Am

e restriște
acolo uncori un sentiment..d

“care. mă sfredeleşte?.

*

.

Lc

———

rânduri pe care. le-a

şters;

erau

unele

a-

e.0 coDr. Wilhelm, Kremnitz („dţine
să
precieri asupra cumnatului său
-târziu
mai
îi
însă
,
care
pe
egoistă manifestă..."),'
2,

Urmau

moditate
-le corecteze:

câteva

v. însemnarea

din Noemvrie

1880

(pag.

341)

281.
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2
A
.
Vineri
+ Septemorie 77,

E

,

O zi curioasă..

Era vorba să fie sărbătorită ziua de naştere a bă-

iatului. Dar dimineaţa la ora 6 mi-a venit şlire că
Wilhelm fusese vizitat noaptea la ora 2 de prefectul de
poliție Radu Mihail şi rugat stăruitor să plece imediat

la Turnul-Măgurele, fiindcă acolo zac 1500 de Români
răniți şi ncîngrijiți

la ora $.

(Plevnal).

A

o

plecat

ast dimineaţă

SI

"În acelaşi timp e vorba să plece astăzi la Berlin
Mite cu Marița şi copilul; copilul însă bolnav, noaptea
iarăşi straşnică diaree. Am vorbit să mă due şi eu cu
ei până la graniță, de oare ce am terminla Dorohoiu
(afacerea Darabani).
|
„Deodată vine plângând bucătăreasa mea:- ast"
noapte i-a murit bărbatul la spital. Am acoperit 34 din
cheltuielile

înmormântărei.

-

7

Miercuri

7/19 Septemvrie

1877.

o

-

"Iarăşi în Bucureşti. Sâmbătă Cernăuţi, grea călă-

torie cu Mite, Baby şi Marița. Dumincă seara în Herţa .
la doamna Panaite Casimir (unde erau şi doamnele Afendule) primit amical şi mas [acoloj, Luni petrecut

seara în Derţca la Stoianovici şi soţia lui. Sinistră călă-

torie de la Dorohoiu

într'acolo,

pe

scară,

pe dinaintea

locului unde a fost ucis Uhrinowsky acum 5 ani. Erau
acolo și Vârnav cu tânăra
lui soţie (fiica lui Cost. Roseiti). Neamical, ceea ce eu le-am întors îndoit a doua
zi, în drumul de fier de la Leurda la Paşcani. — Marţi
6/18 Sept. pledat în Dorohoiu, câștigat (contra Cimara
,
în pricina embaticului Darabani), la ora: 314 plecat
de
la tribunal şi [sosit] încă la timp (ora 4) la
tren în

282

e

Leurda, fiindcă Iosif birjarul din Dorohoiu

a mânat

ne-

IE
a
bunește.
Distanțe: Cernăuţi peste Mamornija. la Herţa 234

ore. Herţa—Dorohoiu'3 ore. Dorohoiu—Leurda

1! oră.

Dorohoiu—Derţea i oră. Derţca—Mihăileni 1 de oră.
“Luni dimineața de la Herţa la Dorohoiu luat în
irăsură, o bucată de drum, pe țăranul cu strămurarița,
e
care-şi căuta nevasta furată!
înapoi, supărat iarăşi
W|ilhelm)
Aici în Bucureşti
gurele.
Turnul-Mă
la
zadarnic
furios pentru. drumul lui
|

Zi Septemvrie Z?.

o

|

Advocatura începe să aducă venit bun. Pare, îniradevăr, ca! şi când a luare liniştită, răbdătoare, a
lucrurilor, abţinere şi strictă limitare a trebuinţelor sale
de inai înainte şi, înainte de orice, muncă cinstită pe
lângă toate astea, ar avea un fel de putere moralizatoare,

care duce înainte mica corabie printre împrejurări. În
mijlocul dificultății se produce apoi succesul. Astfel iocmai acum pentru mine, când într'adevăr am nevoie de
el, spre a. plăti lui. Volkmar, chiria şi lemnele.

Vineri A6- Sept. 77 seara plecat la Galaţi, ajuns acolo cu
întârziere abia Sâmbătă la ora 5 dimineaţa, descins H6-

tel du Nord No. 4 şi 5 (bine, scump), pledat la juraţi pen-

tru fostul prefect Nicolaide, achitat în unanimitate, la masă la G. Moruzi şi încântătoarea lui soție, noaptea ora

114 plecat cu trenul, 'la Bărboşi întâlnit în sleeping-car

cu Clara şi Livia care veneau de la Berlin, Livia, de 14

ani, înaltă, mai înaltă decât mama
ora 11 sosit la
1: 'Teodor

Bucureşti,

ei, şi Duminecă la

al-de Rosetti1

Rossetti -eră- nașul

Liviei

cu

flori

la

Maiorescu.

283,

gară. — Wilhelm &ca medie dizigent iîn spitalul de barace
“al Principesei la Cotroceni.

Joi So
a

77. lacovaki (fost prefect) -la juraţi Bucu-

rești iarăşi amânat,
„procurorului.
.

|

a 6-a oară, din

cauza

stăruinței

18,30 Oct. 77. Situaţie neschimbată. Dar am mari
venituri

ca advocat.

Luna

asta

până

acum

d. e. 2000

„de franci. Adyocat al lui |. A. Warschawsky cu 1000 de
franci pe lună şi al lui A. Rubinştein şi |. Hessen cu „700 “de franci. Așa dar mai mult prin Ruși.
Clara și Livia aici. Vieaţă de familie liniştită. Mult |
împreună cu al-de Roseti.
e
7

Mite tot la Thea la Berlin mereu, așteptând ca
“aceasta să nască. Băieţelul ei acolo încă mereu nu sănătos. — Wilhelm mănâncă zilnic la noi, are mult de lucru cu cele 2 lazarete, e însă mai bucuros, din cauza

|

atenţiei care i se dă în baraca Principesei.
Literar, aproape. nimic. Consumat prea mult timp
cu advocatura. Câteva momente sânt însă mereu [datej
totuşi revizuirei traducerei „Aforismelor asupra înţelep- .
ciunei în vieaţă“ ale lui Schopenhauer.

. fe

Deci,

mai

deparie

cam

monoton.

; 20 (Octomvrie!
Jo

Mam
„

trăit

1 Noemrrie

77,

gândit adesea, când. persoane

din familia

mea erau câtva timp absente, în ce constă oare dificultatea și faptul că nu sânt plăcute în relaţiile cu alțu. :
Adică memoria, după aceea, este adesea cu toiul in-

„fidelă şi nu-ți mai lasă scenele'exact aşa cum, de cele
mai
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multe

ori,

se

peirecuseră
.

şi

provocaseră

acel sen-

timent. de neplăcere, Mă întreb deci adesea mai dinainte: cum şi în ce anume se va produce iarăşi prima
scenă neplăcută

cu acest om?

(Infidelitatea memoriei vine de acolo că ea păstrează adese numai faptul, dar nu înfăţişarea trăsăturilor feţei şi stările sufleteşti 'ce-l însoțesc. Faptul este
însă de cele mai mulie ori cu totul indiferent. Numai
stările sufleteşti care l-însoţesc 'sânt hotăritoare. Și
atunci te întrebi adesea mai târziu, mirat: Cum sa
putut numai dintr'atâta să se nască o neplăcere? Şi
totuşi s'ar naşte iarăşi tot aşa, în împrejurări asemănă-

toare. Afară doar că s'ar fi întâmplat o schimbare radicală).
Importanţa unor astfel de întrebări prealabile constă în aceea că apoi eşti îndoit de atent la cea dintâi
scenă. Aceasta. însă e un îip (deci de o importanţă hotăritoare) al multora viitoare, un: semn pentru o anume
trăsătură fundamentală a caracterului.
|

Livia e acum de 5 săptămâni aici; trăisem mereu
senini şi fără nici o neplăcere "unul cu altul şi unul
lângă altul. Acum 5 săptămâni, când eram odată singuri,
mi-a spus, la o întrebare a mea despre „Rum[âninische)
Skizzen“ ale Mitei: „Cartea nu-mi place de loc. Nici
nu 0 poţi citi altora. Specificul românesc cu totul pierdut“. — Mi-a spus asta liniștii şi hotărît. Acum, mie

judecata-mi pare falsă şi am văzut dintr'asta că ea era
„molipsită de antipatia familiei Kremnitzilor în contra
Mitei. De altfel, asta o bănuiam eu și mai înainte, şi,
de oare ce, altfel, îmi convenea claritatea liniştită cu
care ea-şi spunea judecata, nu pot socoti această scenă

între neplăceri. Ce-i drept, mi-era acum, ca şi cum este

ceva strein între Livia şi mine. Însă faţă cu asemenea
lucruri trebue să fii tolerant.
73925. — 24

|

e

Sa
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- Altfel, ieri seară. Eram la 'masă cu d-na Poenaru
'şi Wilhelm.
„Ado
„Aici
„Nu
„Ba

Trebuia adus

un cleşte

de spart nuci.

spărgătoare“ !, zic eu servitoarei.
se zice stricătoare“ 1, zice Livia.
cred“, răspund eu.
da“ î zice Livia, acum şi mai hotărît.

„Ba nu“, zic eu şi întreb îndată pe servitoare, care
răspunde just, că stricătoare îi e cu totul necunoscut; tot„așa şi d-na Poenaru. Amândouă cunosc numai, ca și
"mine, spărgătoare.

.

Livia — o figură ofensată.
„Prin urmare se zice spărg gătoare, Livia, iar nu stricătoare, îi spun și eu acum, foarte apăsat.
„Da, am înţeles“ A răspunde ea, morocănoasă.
“ „Livia!“; o'nveghează mama.
|

Și cu asta s'a terminat. Eu îndată am povestii d-nei
Poenaru

masă
apoi

râzând,

ceva,

nu m'am

însă

uitat

mai

peste

la Livia. Nici ea nu mai vorbea nimic, s'a dus

să plângă

întrun

colţ, i-a spus

mamei

că-i pare

rău că a greşit, a venit iarăşi la noi toţi şi s'a silit să-mi
aducă chibrituri pentru țigare. După care, eu apoi am
vorbit cu ca, comme si-de rien n'6tait.
astăzi i-am spus că a greşit, a recunoscut, și

Dar

âm stabilit împreună următoarea regulă de vieaţă: când

ai spus ori-ai făcut ceva greșit, trebue, îndată ce s'a
adeverit că e greşit, să mărturisești aceste lucru ime-

" diat, cu voie bună. Asta câştigă inimele şi e un mare
semn de amabilitate.

|

E

De la 25 Octomvrie până la 30, mutatul și instalarea în noua locuinţă, strada Herestrău, 27. Camera mea,
frumoasă.
.

a
,

La

4

III

PI

î. Aceste
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cuvinte,

în

românește

în

text.

|

Luni 7j19 Noemvrie 1877. . leri seară, ora 614, la masă, eram

obosit şi am

pu-

tut mânca numai supăşi 14 becaţină. Erau însă smochine uscate pe masă şi am mâncat 4 ori 5 din ele. Slavici, care mânca cu noi, zise (în contra felului său căiră
mine):. „Nu mânca smochine, domnule Maiorescu“ —
„De ce?“ — „Matei Corvin a murit dintr'asta“. — „Vor
fi fost otrăvite“, ziseiu eu, râzând. :

Pe la ora îi m'am culcat şi mă deștept pe la Il!
'cu o grozavă congestie la cap şi puls iuţit, tremurat de
mă
- picioare,

târăsc în salon, apoiîn camera

mea... slab

să cad. jos, încât a irebuil peste tot să mă sprijin... îmi
văd atunci faţa roşie ca focul
pun comprese reci şi-mi
şi ochii injectaţi. În cele din urmă, deştept pe nevastă-mea, trimitem la Wilhelm, mă întind iarăşi pe sofaua mea, comprese reci, apă fierbinte pentru mâini
retragerea

-peniru

sângelui, dar nimic

nu ajută

şi timp

de 34 'de oră, într'o mare opresiune, că acestea ar îi
fiind antecedentele unui atac-de apoplexie. Dintr'o dată

mă ridic în sus cu uimitoare euforie şi zic: „Acum

mi-e

mai bine!“. Răsfrângându-mi cămașa ce era udă, văd că

gâtul şi pieptul mi-erau .roşii ca racul şi ia uită-te: tot
'corpul (afară de mâni și degetele picioarelor) era aco“perit de spuzeală roşie, din care se ridicau băşicuţe
albe turiiie, ca de urzicătură. Fireşte, am zis îndată:
Asta e o urticaria febrilis, citiiu încă o dată pe Niemeyer

al meu

despre

aceasta şi m'am

culcat râzând.

Când

sosi Wilhelm, cu o nelinişte plină de afecţiune, eram
aşa de vesel în pat şi am dormit până la 814 dimineaţa.
“ Când m'am deşteptat, totul trecuse, afară de slăbiciune
â puterilor și ceva febră.

Luni &- Noemvrie 1877.
De

atunci

febră

şi lâncezeală.

Luat

chinină,

și de

287

astăzi început cu decoct de quassia al lui Lecomte,
coajă de chină şi pommată de fer.
|
“La Berlin aceeaşi situaţie nehotărîtă.
ar

“Miercuri - —_16 Noemvrie. 77.

În sfârşit depeșa din Berlin, că Thea a născut un

„băiat în noaptea de Luni 14 spre Marţi A Noemvrie.

Şi eu sânt acum de tot bine. Poate febra în genere
- trecută, poate şi efectul decoctului lui Lecomte reco-

“mandat.
i
Astăzi la noi la masă d-na şi d. Mandrea, d-na şi
d. Rosetti, d-na Poenaru; Zizin Cantacuzâne şi Wilhelm.

- „ Băut în sănătatea Theei

|
Seara ne-a
“al unui roman.

şi a tânărului omule. “

citit Slavici începutul
|
|

(neinteresant)
|

Venit de la advocatură pe Octomvrie la 6300 de
franci, Noemvrie până acum peste 4500, Deci bine.
Încep a respira din spre partea: datoriilor,
.

Miercuri „95„peeaieie

.
77. Obţinu
t concediuPa: de 2 luni,.

„pentru căutarea sănătăţii, de la garda naţională care mă
necăjeşte mult. Voiseră totuşi să mă înhaţe întrun mod
grosolan iarăşi pentru Bucureşti.

4:
Miercuri

30 Noemyrie

15 Decemvrie

„aq

1877,

a

Seara,

ora

10.

Și iarăşi în Galaţi pentru o zi, iarăşi H6tel du
Nord No. 4 şi 5, foarte bine. în 3 ore e vorba să plec la

București, prin Bărboşi. în Bărboşi e vorba să mă în-

tâlnesc cu Mite şi băieţelul ei, care au plecat Luni din
- Berlin.
i
|
A
Aici astă seară” trecut: prin iluminaţieși jubilare
pe sirade, pentru Plevna. În Bucureşti a fost încă ieri

288

seară, la plecare. În sleeping-car, Ştirbey şi Carp. La
Ploeşti însă, sleeping-carul s'a aprins şi a rămas acolo.
Aici în Galaţi afacerea. Avram Orenstein contra
lui Ilie Dimitrescu, punere de secvestru. Vorbit cu advocatul C. Resu pentru noul termin.

„Joi % Decembre 77 dimineaţa la ora 4 întâlnit
exact în Bărboşi cu Mite, cu băieţelul ei şi cu: Marița”
şi venit până la Bucureşti, unde la ora 12 la prânz am găsit la gară pe Wilhelm. La Bărboşi neauă, dar. chiar

la Buzău nu mai era.

|

|

Mite şi copilul neașteptat de bine.
Sâmbătă 5/15 Decemvrie

1877, întâia ninsoare cu

ploaie în Bucureşti, Duminecă mai mult ploaie (zăpadă
de loc pe acoperişuri), azi Luni 5/17 Decemvrie nu mai
e nici neauă, nici ploaie. Termometrul încă nu bine subt
zero, ziua.

Încă

nu

iarnă. :

Azi, Luni, a sosit aici, după

rusesc- Alexandru

căderea

Plevnei,

ţarul”

şi e vorba să plece poimâne mai de-

parte spre Petersburg. Iluminaţie, fâlfâire de steaguri .
ş. a. m. d. Mie profund respingător, ca tot ce e semibarbar, și Rusia înainte de toate.

Am scăpat de datorii, afară de 1300 de franci la.
_Marmorosch şi Blank. Wilhelm are-la mine vreo 5500
de franci, cu 10% dobândă. dar numai pentru plasa- mentul

său

avantajos.

Sânt

acoperiţi

prin suma

mult

.
mai mare a părței, melela casa din Iaşi.
nou
din
înainte,
Prin urmare; de la Anul nou .1878
economii și plasamente nouă!
Marţi 4 Decembre 1877.
Neauă, multă, puternică, venită
|
ziua de Sf. Nicolae.

peste

i
noapte.

în
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Joi seara. 8/20 Dec. 77. De atunci, furtună, viscol,
pe -alocurea. zieaua înaltă de un stânjen! în curţi, țăndări de ghiaţă în obraz, circulația aproape întreruptă.
Sufleteşte, nefericit. Advocatura bine, am. scăpat
de datorii,

_

casa

este

în bună

rânduială,

—

însă

dorul

după. fericire mă chinueşte ca o. idee fixă. De casa 'mea
„mi sa.urît de moarte; e ciudat, cum din timpul ministeriatului meu e imposibil să mă mai găsesc mulțumit
cu soția mea. Tolcrez numai, şi e. numai. modus vi-

vendi. În fundul sufletului, mi-e groază de existenţa
* mea zilnică. Sânt însă. mai aproape de soluţie. Dacă ad" xocatura

merge

așa mai

departe,

pot economisi

un mic

capital pentru soţie şi fiică. Asta e datoria” mea. După aceea însă,.n'aş mai vrea să exist. Nu mai pot.
Miercuri

14J26 Dec.

77 dimineața

—

150 R. Dar

spre prânz ninsoare, vreme mai blândă, seara —2,
Vineri e Dec., moină, soare general, + 4 R.

azi,

Mite la pat de alaltăieri, în noaptea de ieri spre
astăzi iarăși acces grav, ca și astă-vară... Clara e de ieri
„acolo, dormit acolb, încercare de a schimba îngrijitoarea.
o
|
.
copilului.
Li

-.

Bi

La

.

cm

sfârşitul anului, toţi sănătoşi

mem
.

em
7

i
,

iarăşi, secara spre

Anul-nou. petrecuii la al-de Kremnitz cu (comic- îndrăgostita) Frl. Marquardt.

Crăciunul la noi acasă (fără al-de Kremnitz, Mite
fiind încă la pat) cu al-de Graham și Slavici.

De la venirea
Livia Dymszal,
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dnei

[Mite] Kremnitz

în tară.

Nota

d- nei

|

1873.

orenuarie 1878,

Incasat relativ multe parale, supra-ocupat de dimineaja până târziu, mai mult de la Evrei rusești; acum
aproape 5000 dc franci deja pentru plasat. Advocat cu
luna al lui Warschawsky (acum-ă 2000 de franci), Raffalovich fă 1000 de franci), Boboritz (ă 800 de franci),
Hessen şi Kalinowsky (ă 600 de franci), Rubinstein (ă

600 r.), Hirschler. (ă 800 de fr). — Nu

ciiesc

nimic, abia

-

dacă „Algemeine

nu gândesc nimic decât procese.

-

Zeitung“,

|

Mereu încă necazuri cu garda naţională; pe lângă
asta, aud că sânt candidat al conservatorilor la alegerea

de deputat al colesiului I de Iaşi la 23 şi 24 lanuarie.

i lentarie 78 (ora Zi dimineaţa).

Orice îngheţ moral produce o ciudată apăsare şi
vise ciudate. Am visat (şi dintr'asta mă deşteptaiu acum
o oră) că eu, stând în faţa unei pieţe deschise, auzeam
un schimb de cuvinte aspru de la o casă izolată din
fundul pieţei. Casa era fără etaj şi ca un local de corp

de gardă. Oamenii din partea dreaptă a stradei priveau

cu mare atenție într'acolo, păreau că au putinţa chiar
să vadă persoanele care se certau; eu însă nu. De odată
se face tăcere, uşa din mijloc a corpului de gardă se
deschide şi ese afară, cu o violentă excitare la faţă, un
ofițer (cel mustrat): urit, cam cum: e capelmaestrul
Hiibsch, dar cu părul și mustaţa mai roşcate, cu înfăfaţa
țişarea unui decăzut. Se opreşte la vreo 4 paşiîn

corpului de gardă, întoarce încet capul la dreapta "şi

pistol
vede un soldat care sta nu departe, apoi scoate un
şi-l
'din buzunarul stâng al mantalei,îl pune în gură

cum
descarcă. În vis privesc cu cea mai mare încordare
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vor fi simptomele morţei, fiindcă adesea vream
'să con-

trolez (astfel îmi vine în gând în vis chiar)

cineva după

cum moare

răni de împuşcare. Trec, de fapt, precum

constataiu în vis, vre o 3—4 secunde, şi dintr'
o nare (nu

știu dacă din cea din dreapta sau cea din stânga
, fiindcă,

din cauza

depărtărei

şi a mustăţei

roşii, nu puteam

să

disting bine) începe a curge un slab şiroiu de
sânge. Atunci ofițerul se întoarce şi cade la pământ, cu faţa
spre
corpul de gardă. Eu mă uitam cu luare-a-minte
să văd
dacă se va prăbuşi. Dar nu; într'adevăr căzu, dar foarte

încet, şi la o palmă de pământ întâi se sprijini cu amân-

două mâinile, ca să nu se izbească cu capul. După aceea
şi-a aplecat încet fața la pământ şi l-a sărutat cu
ardoare, ca şi când şi-ar lua cu durere rămas-bun de
la el,
după care căzu apoi mort.

Scriu aceasta aşa de amănunţit, fiindcă m'a izbit

vieaţa absolut plastic-dramatică a visului, Această
sărutare a pământului de Iuare-de-rămas-bun, nu
nii-a
trecut niciodată prin minte în stare de trezie, pe
cât
mi-aduc aminte, şi nici altceva asemenea. Acest
amănunt moral de mişcătoare tristețe în plastica acţiu
ne a
visului e foarte remarcabil.
Eu însu-mi m'am gândit ieri mult la sinucidere

şi mi-am

zis a suta oară că nu pot face asta, cât timp

nu las destui bani familiei mele. Dar niciodată
la sinucidere prin glonţ; din contra, când,
pe la ora 5, m'am
întins puţin în odaia de culcare, îmi zugrăvea
m cu dor
moartea prin cloroform, o adormire în neant cu
un bu-rete cu cloroform peste faţă.
În timpul zilei mă chinuise din nou invitarea
(ne- legală) la garda naţională, dar seara lucrul era
terminat,
1. Acest curios vis pare explicabil
gândurile de sinucidere ce-i umblau atunci prin cap — cum prin
o
şi
spune
însu-şi îndată,
— şi prin starea suflet
războiului

202

ească
ruso-româno-ture.

creată

de

ştirile zilnice de la teatrul

-

fiindcă Roşca,

în urma

unui bilet al meu, mă lăsase ia-

e

răși liber.
Și din aceste elemente visul face un tablou așa de
dramatic-intim!
R
.
Ă
Cum

se explică precisa realitate și consecvență mo-

rală în vis a ofițerului care se sinucide?

La 24 Ianuarie am fost ales într'adevăr deputat al
colegiului I de Iaşi, după care la 25 Ianuarie acuzarea
în contra tuturor miniștrilor a fost pur şi simplu retrasă
”
de către Cameră.
La 4% Aprilie, în Sâmbăta Paştelor, a venit Emilia
la noi şi a rămas vre o săptămână. Gândurile ei de sinucidere 1. Ea însăşi venerată în tot cercul familiei mele.
Eu de loc bine toate cele 2 săptămâni ale vacanței
Paştelor. La început, părea a .fi dilatare a stomacului.
Mi se spune că din cauza asta trebue să mă duc la
Kissingen. Apoi. însă, de la 24 Aprilie (si. v.) înainte m'a.
tratat W|ilhelm] de friguri, cu chinină, și totul s'a îndreptat.

Principele Bibescu-Brâncovcanu m'a însărcinat să
apăr drepturile familiei sale la spitalul şi (fundaţia)
Doamna Bălaşa.
Întâia mea cuvântare în această Cameră ? (în contra nouei legi comunale a ei, raportor Protopopescu-

Pake). Deziluzia noastră pe urmă. Dar
bună impresie şi are efect mai bun.

1, ct. însemn. de la 19—25 Iunie 1878.
2, Vezi T. Maiorescu, op. cit. vol. II, pag.

la citit face

.
136—162,
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|

Bucureşti 1878.
Luni 22 Maiu,

st. v., ora 10 seara.

A fost la mine colonelul Nic. Bibescu, în afacerea
Brâncoveanu, pentru spital şi Doamna: Bălaşa. EL e
epitrop, cu Cariagdi. Vrea să-mi stea într'ajutor ca să
împăcăm pe mitropolit cu familia, pentru ca colegul
său Cariagdi să fie scos de acolo.
|
Dificultate cu Ştirbey!:
|
Celelalte rude?? Moscu? Băleanu?
“Mitropolitul.
Nicolae Bibescu.
Să vorbesc cu Principele!
ÎN

Vineri
__mine

26 Maiu

1878, st. v., ultima

(ca totdeauna, în timpul din urmă,

„Junime“
în această

la
sta:

giunc). A fost şi Vasile Alecsandri (tocmai foarte sărbătorit pentru premiul ce a primit poezia 'sa de 4 strofe

„Gintea latină“

la concursul

respectiv

din Montpellier;

i se dă și un banchet prin subscripţie săptămâna viitoare). Și cneazul Cantacuzin, Theod. Şerbănescu, Olăncscu ș. a. m. d., vreo 23 de persoane, Ronetii-Roman
'(„Radu“”), Caragiali (bun traducător al. Romei învinse
de Parodi), Eminescu, Slavici, Nicu Gane, ete. Splendidă
scară! Frumoase poezii de Eminescu, o baladă de Gane,

poezii drăguțe de Șerbănescu, frumoase traduceri din
Horaţiu de Olănescu şi, la urmă, interesanta „causerie” .
a lui Alecsandri.
a
-

„ Duminecă 28 Maiu, iarăşi febră (din întâmplare în
Buzău), Marţi 30 Maiu iarăși, şi şi ceva durere în obra-

zul stâng. Miercuri 51 MaiuY% de gram. de chinină, zi
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para-ocupată, curioasă stare de depresiune, dar senin —'
a
ca de obiceiu 1.
<

Marţi 6/18 Junie 78 i-am spus neveste-mci că aşa
nu mai merge,

are dreptate; că trebue să plece; că i-aşi

propune Berlinul, altfel însă Dresda ori Geneva, sau ori
unde altminteri ar vrea dânsa..
Ea a ales, cu. relativă: linişte, Geneva. Acum,-pre-.
dar totul liniştit, din când în când
gătiri de călătorie,
veselă cu Livia; încât, câte o dată chiar:nu o mai. pricep. Le-am fixat 840 de franci pe: lună; afară de asta,

”

fireşte, călătoria.
|
j

a
„ Sâmbătă 4- lunie 1878 dimineaţa; la ora-7,40,
rcioşti-Vâ
plecat Clara cu Liviu, pe noua linie Bucure
rova-Orşova-Mehadia-Pesta la Genova, pe mai mulţi
am .și vorbit
ani, după felul cum s'a pregătit şi precum
simplă, ca o
foarte
în. câteva scurte cuvinte. Despărţire

izbăvire reciprocă
a
portat 2.

dintro

încordare

nu

prea de: su-.
i

*

Vineri 23
De Luni seara 19 lunie/1 lulie 1878 până
la Doorie.
Iunie dimineaţa, extrem de obositoare călăt

rohoiu,

pentru

“procesul - la

juraţi

Darabani-Cimara.

(Evreul Hecht). La ora' 12 noaptea în Buzău

aflat că

toată: noap:.
trenul e întrerupt dincolo de Barboşi, deci
ni, 8 ore;
Focşa
la
u
ica, cu trăsură cu 4 cai de la Buză
până la Mără40 de franci, de acolo cu trăsură cu 2 cai

nări, care a fost tăiată cu
1. Urna: încă o foaie de însemsă,
căci fusese lipită pe ea,
nescri
e
oare
foarfecele; pagina următ
mai €.
nu
acum
care
cu ceară roşie,-o altă foaie,
care au fost tăiate cu foar2 Urmau. trei foi.de însemnări,
,
|
fecele.. —
-
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şeşti 114 oră (12 franci). în Mărășești trenul de
persoane
spre Roman-Vereşti-Botoşani. În Botoşani Hotel
Mutul,

apoi dimineaţa la Dorohoiu, acolo aflat
că e necesară
amânarea. Imediat îndărăi (tot cu Iosif Birjar
ul), de la

2 până la 314, la staţia Leurda (18 franci), de
acolo la
laşi, unde am sosit deci Miercuri seara la ora
10, vorbit
până după 1 cu Emilia despre venirea ei la mine
la Bucureşti, apoi dimineaţa la ora 5 plecat iarăşi
de la otel
cu trăsura în sus la Copou, la ora 7 dimineaţa iarăşi
cu
trenul de persoane (deci Joi) călătorit mai departe
spre
Roman

şi de acolo. până

la Brăila, de oare ce, din feri-

cire, calea ferată era iarăşi practicabilă, cu o bucat
ă de
mers pe jos de 100 de paşi. La 914 seara la Brăila, până

la 11 cinat seara cu Dr. Arseni, n'am putut dormi din

cauza mușcăturilor de țânțari în Hâtel Hugo, la
ora:3
Vineri dimineaţa din nou cu trenul accelerat şi
în sfârșit la 9 ore dimineaţa din aceeași zi la Bucureşti.
Migrenă destul de pronunţată. 5 procese de pledat.
- Mite tot la pat, colită neglijată de mult de Wilhe
lm.

Şi băiatul tot mereu febră. De 4 săptămâni ar fi trebuit
să fie la Kissingen mama

evitat,

”

!

În acea Miercuri

şi copilul, şi totul ar fi fost
a

noaptea convorbire

cu Emilia

(spre a o abate de la sinucidere) în parloirul ei (Case
le

Millo, la dreapta jos).
|
„ Acasă, găsit scrisoare de la Clara din Geneva (Pen-

„sion Richemont,

simte la divorţ.

rue Ademar-Fabri 4). Declară că con-

|

E

i

_ “Pe drum, citit „*Corespondența între Goethe şi
Marianne v. Willemer“ de Th. Creizenach 1 (Cotta,.
1877).
1. Th. Creizenach (1818—1877), poet
scriitor, profesor la
- Philantropinul israelit din: Frankurt a. M., şiunul
principali âi „Asociaţiei evreeşti pentru reformă“ din întemeietorii
din Frankfurt.
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* Pe lângă migăleala

ridiculă cu mărunţişuri,

care carac-

terizează acum pe Germani, găsit scrisori, fapte şi pasagii emoţionante.

Bucureşti, Duminecă

2

1878. .

Azi, la ora 7 dimineaţa, iar |m'am| deșteptat cu
ceva 1... aproape în toţi anii la vremea asta. Pe lângă
asta, bris6 de. fi&vre. Oare de unde?... 2.
Mi-e însă aproape indiferent...
Mica? tot la pat, Frl. Marquardt zilnic acolo pentru

gospodărie, Baby prins de friguri, dar mai bine şi foarie
PE

-

drăguţ.

Luni, 26 Iunie 78.
Azi, sculat

la ora 6 dimineaja...?. |

Sâmbătă 1 lulie 1878. Bucureşti.
Deplin sănătos chiar de alaltăieri. Clarei şi Liviei
nu le-am scris încă nici măcar o singură dată. Trebue
să fac asta astăzi în sfârșit.
- îmcă mereu 'nelinişte din cauza Emiliei, şi Mite

încă nu deplin Bine, iar eu nefericit în suflet, din cauza
necesităței divorţului de nevastă-mea.

.

.

Rămân până la 4 Iulie aici din cauza unui proces,

venit peste altele. Apoi Kissingen.
de
În politica, îeri, alaltăieri şi răsalaltăieri şedinţe
primim
să
avem
dacă
noapte la Cameră, spre a vedea
Eu
sau nu grelele hotărîri ale Congresului de la Berlin.
nu mă

duc

de

loc

la ele,

atât

de

mult

mă

şcârbește

1, Două rânduri şterse.
e
2, Mai multe rânduri şterse.
Dymsza].
Livia
d-nei
[nota
tz
Kremni
Mite
: D-na

|
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această comedie. Ca şi când am putea face altceva decât

să le primim! Toată aceasta e numai agonia partidului “
roșu în România 4..

-

-

„Scris Clarei alăturata scrisoare, scris și Emiliei şi
Liviei,
i
|
Madame Majoresco, Genâve,
Quai des Eaux vives,
Pension Picaud
București 1/15 Iulie 78.

“Clara, „Despre pasul hotăritor dintre noi de care-mi serii
și despre care, precum am aflat după aceea, şi soru-mea

Emilia ţi-a scris, să decidem

ceva mai

târziu. Deocam-

dată, fiecare dintre noi avem nevoie de linişte şi de cla-

rificare în sine însu-și.

-

- Din întâia ta: scrisoare.
nu pot pricepe cum vrei
să fereşti pe Livia de „dezonoarea“ mamei ei, dacă ar
fi să divorţezi. Numai de „dezonoare“ nu poate fi vorba
pentru tine; în România toţi cunoscuţii. te-ar compătimi
pe tine, în Germania toţi m'ar condamna pe mine, iar
pentru tine ar avea numai stimăşi simpatie?. Să nu întrebuințăm vorbe mari în potriva înțelesului lor.
|
Totuşi, precum spuseiu, despre asta mai târziu...
Te rog să nu-mi dai nici o socoteală despre cheltu1. Adausă nota următoare (în româneşte): „(NB. Rău preBrătianu s'a "menţinut încă aproape 10 ani). Sepi. 1897,
2. Urmau aceste rânduri, pe care însă le-a şters îndată:
„Kaum 4 od. 5 Mensehen auf der ganzen Welt wiirden meine înnere Rechifertigung begreifen. Alle anderen wăren fir dich
und
gegen mich. Wie kanust du das nicht fiihlen?“, .
o
văzut!
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ielile talet: Aveţi 840 de franci pe lună?. Te rog să nu
faci nici o economie la această sumă. Veniturile mele
-sânt încă la același nivel.

-

Pot pleca din București cel mult. 16 zile; în vre o

localitate balneară apropiată; poate pe lângă-Viena. Joi

416 Iulie trebuesă fiu încă aici pentru un termen la
Curtea de casaţie; după aceea, cred că plec în călătorie.
De la Viena îți trimit apoi, săptămâna. viitoare,
a
încă 1680 de franci pentru alte 2 Tuni.

Despre

mea. la București

înapoierea

te voiu. in|

forma.

Şi astfel deci fiecare să vadă pentru sine și înăuntirul său însu-şi ce posibilităţi de vicaţă are încă.
T.M.
-"Trimes

Clarei,

penirii două. luni mai
lună)

folies“.

la 7/19

Iulie

1680

din Niirnberg, încă

departe

1878,

de franci

pe

(câte 840 de franci
40

şi Liviei

o

de franci,

„pour

|

[

“: Deci' Clara are bani până la 4 Octom. 1878. *

„Miercuri 5/17 Iulie 1878 dimineaţa plecat din Bucureşti cu Mite, Baby şi îngrijitoarea copilului, Tinca, : la ora 7,40
Pornit
prin Vârciorova-Orşova-Pesta-Viena.
dimineaţa, în Vârciorova la ora 6 seara, acolo trăsură
până la Orşova, apoi toată noaptea (clasaI sânt com-

partimenie de dormit cu 2 fl. suplement de persoariă)

. până-la Pestă, apoi obositor de câld până la Viena, unde
sosit Joi după prânz pe la ora 5.
dir verlangt,
1, Urmau (şterse îndată): „Ich habe sie nie von .
,
,
,
je“.
als
er
und jetzt wenig
zu.
nicht
auch
wohl
viel,
nicht
ist
2. De asemenea: „das
-

veni“,
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Preţul, bilet combinat până la Viena 157 de franci;

numai clasa I vre 180 franci.
|
În Vârciorova, văzut că W|ilhelm| nu dedese la
bagaje şi cufărul meu. Rămăsese la Bucureşti. "Toate
cămăşile, hainele, daruri pentru 'Thea [erau] în el.
Dar nici un minut neplăcut, din ambiţie în faţa Mitei
și spre a nu strica de mult dorita bucurie a călătoriei
cu dânsa. - Altminteri, frumos drum cu trăsura între Vârciorova și Orsova, prin faţa insulei turceşti Ada- Kale, acum.
ocupată de Austriaci.
În. Viena (în otel murdar în Leopolăstadt; prost
la Kaiserbad), “alergătură pentru cumpărat îmbrăcăminte, cămăşi, pantaloni, ciorapi, cămăși de noapte, batiste, gulere, costum, pardesiu, pălărie, mănuşi (Jaquemar, Herrengasse, 6, ă 2 fl. 50!! şi destul de proaste
faţă cu cele franţuzeşti ale noastre), schimbarea banilor,
pretutindeni cu trăsura. Abia avut timp [să ajung] la
gara Elisabeta (Mariahilf) la trenul de 7,50 spre Niirnberg, pe când Mite cu Baby şi servitoarea a plecat la
„gara Franz-losef la trenul de ora 9 seara. Nimic mân-

cat. Alergătură nebună, numai spre a nu lăsa pe Thea

să aştepte o zi mai mult.
Mite amabilă şi neobosită.
Ar fi fost bine să mă odihnesc o zi în Viena tu
Mite. Vecinica mea greşală, din cauza altora (aici a
„Theei) să mă las-să-mi fie hărţuită vieaţa şi să nu ajung
niciodată -la liniștită fericire proprie.
Vineri 7/19 lulie 1878 ora S în Niirnberg. Văzut ora__şul şi biserici şi cetăţuia. Fotografii de peste tot. Impresie minunată, impresia totală a oraşului, mai puţin dife-__
ritele lucrări de artă. Chivotul de Adam Krafft (1496—
1500) în Lorenzkirche, o jucărie. l'rauenkirche cu vestibulul şi cu epitaful familiei Pergenstorifer (tot de

500

Kati), numai
.
peniru cine n'a văziit nimic mai mare.
Frumoasă fântână (1385-—1396 de maestrul Heinrich der
Balier) drăguță, mormântul lui Sebaldus de Peter Vischer şi cei 5 fii ai săi (1306—1519), foarte frumos în
diferitele figuri, ca total mă indispune sarcofagul de la

“mijloc. Menumeaiul
loare

închisă,

lui Albrecht

postament

Diirer

de coloare

(statue de co-

deschisă!!).

Ixtra-

ordinar de emoţionant este însă caracterul istoric-cetă-.
” ţenese al întregului oraş şi a tuturor operelor sale, mulțimea artei şi a lucrărilor de meşteşugari, multele fântâni,
- ieşituri în clădiri, zăbrele

ş. a. m.

d.

Văzut unelte de tortură autentice în 'cetățuie. Nu.
_ trebue uitat că aşa ceva era întrebuințat curent încă la
începutul secolului al 18-lea.
Acolo o gravură în lemn incadrată: „Hinrichtung
der beeden Rebellen Hora und Kloska,.1785, 25 Februarii in' dem Comitate Karls-Burg“.
În acesaşi zi după ora îi plecat din Niirnberg şi.
ia 1214 în Bamberg. Vizitat, oraş stupid, nici o trăsură
la gară. (grevă de 1 an, din cauza taxelor comunale), o
“ trăsură

cu un

cal,

din

taxei,

conform

Wiirzburg,

care

- nici aceea nu era acolo, oteluri murdare, pe cât se părea, domul mi, sa părut mai puţin frumos, ce-i drept |
însă totalul bogat, pavaj bun, mare, Regierungsplaiz şşi
clădire

administrativă,

privire frumoasă

de

pe Miha- o

elsberg. Luat fotografii. .
“Sosire în Kissingen ora 4,45. La, gară,
N
“şi slabă.
“Seara. mers cu trăsura la Klaushof
sfârşit ceva. 'Aeolsharfe.
“Thea locuia la villa. Altenberg (bună)
Krummhauer (prietena ei însoţitoare) şi

doică Ana, și cu copilul de

7005-02

i

Thea, drăguță
Și mâncat în
cu d-ra Lotte
cu vorbăreaţa

opt. luni „Wernerchen“”.
|

:

Ia
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Lotte o drăguță,

sveltă, fată germană,

cu ochi frumoși,

23 de ani, vecinic mută şi nereacţionând.
Eu cameră la etajul al 2-lea „Zu den vier Jahreszeiten“, 25 de mărci pe săptămână. Masa (table d'hâte

sau dîner prix fixe) 2 mărci 50. Bune vinuri de Saale
între 114 și 5 mărci sticla. Bune mâncări la Kurhaus;
bunișoare în Hâtel Schmitt. Buchete :de flori de la femei bătrâne

pe

Promenadă

(a 2 mărci,

chiar

și 11),

| multe ocazii de mers cu trăsura, zarafi, tabac, Ş. a.
m. ul:
Sâmbăiă 8/20 Tulie 78 primblat cu trăsura la Bock- |
let (1 oră de la Kissingen), pe la castelul Aschach, vizitat, fotografie, foi de ederă. Cu toţii.
Duminecă 9;21 lulie 78'la Hammelburg, pe la ruina

Trimberg. Acolo vizitat castelul Saaleck, cu d-ra Lotte.
Fotografie. Viţă de vie. Mult vin, regiune bogată (şampanie de Wiirzburg).
Thea mereu încă pe jumătate: leșinată, de slăbiciune, în genere moleșită.
Luni, ora

214 plecat de la Kissingen

la Niirnberg. -

Impresionantul Il6tel de Bavitre (Bâyrischer Hof). Seara
încă cu cele 2 dame

la cetățuie,

nând. Cina; la şampanie,
din nou leşinând.

la coborîre Thea

în timpul

leşi-

conversajiei 'Thea

în sfârşit, Marţi prin Weiden, Eger, Ta Bad, ten
unde sosit așa dar Marţi,
la gară, Elster frunioasă impresie, (A doua zi, la oora10,
d-ra Lotte plecat la Dresda, la prietena ei Eyber, la
prof. Struve, Neustadt, Tieckstrasse 3).
Locuim în „|H6tel| Rronprinz“. Ea la etajul I (
camere, dintre care un frumos-salon la mijloc, cu balcon
cu.splendidă privire), cu 60 de mărci pe săptămână; eu
sus, o cameră, cu 20 de mărci. (După o şedere de 7 zile,
"taxă
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de

cură

18

mărci;

pentru

servitori,

când

îîi ai cu

-

simplu. Cel
line, 2 mărci). Dar paturi şi în: colo, foarte
alţii

pă masă;
mai buna e Hâtel de Saxe; cea mai scum
că a băilor.
muzi
neca
zic „Wettiner Hof“, unde Dumi
Sânt eu
le.
mora
Noaptea la! Niirnberg imputări
veam
Ce-a
alţii?
condamnat să-mi consum vieaţa pentru

Lotte neinteeu să văd Niirnbergul cu fiinţele acestea?
hărțuit cu 2 femei, 1
ligentă, tăcută, Thea leşinată, eu
mână, zăpuşală,
copil şi doică, 7 cufere şi 6 genţi de

|
|
cheltuit nebunește — şi la ce, la ce?
r]
[chia
şi
noi,
cu
u
„Cu Thea de loc vorbit, Loite mere
moartă de slătate
jumă
pe
Thea
când [eram] singuri,
|
.
biciune.
impre
o
t
făcu
]
[mi-a
Mite
Dar la sosirea. în Elster
plină de spirit, însie regală. Drăguţă, în toți muşchii
:
suflețită în convorbire.
———————

t Bad Elster cu 2
„Vineri 14/26 lulie 1875 începu
care l-am luai cu mine pahare Kissingen Racoczy,pe
ladă (totul
de hyalit împachetate într'o
în 40 de sticle
19 mărci).
5 pahare. O să mă
Sâmbătă 15]27 Iulie 78 băut
care sânt ceva mai. mici
ure până la 4 pahare Flster,
decât cele de Kissingen.
ntă
ina , plictiseală. .
Dispoziţie sufletească predom
vorbă numai cu Mite, în
Aş vrea să fiu şi să stau de
Dar Thea e mereu de:
care m'am răsfirat sufletește.
ţie. Pe lângă asta, copiii.
față. Deci temă de conversa
ra şi unde le convine altora.
Mănânc, când le convine alto
cu crujare, ca pentru un
Thea va să fie tratată
să pot trăi şi eu niciodată
bolnav, ş. a. m. d. No
urie
mea pentru 0 deplină buc
5 săptămâni din vieaţa
să
,
dorm
să stau la masăşi să
- proprie a mea! Aşa dar
conşi unde vreau! Mereu
mă duc şi să stau când
Sa

i
strângerea altora importuni!

i
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y

Sânt prin a mea sclavie
în căsătorie aşa de amărit la orice constrângere exterioară, fie
cât de mică, încât
degenerez întrun mare egoist.” Negreșşit, ţin
încă seamă
„de alţii, dar în silă.
|
Aproape sânt sătul de toate, vieaţa
îmi apare
scurtă şi pierzându-se în fața mea însu
-mi în limitare
lipsită de bucurii.
Se
Da
Însă

Mite

mult.
Elster.

singură

e mereu

ceea ce mă

atrage mai

Duminecă 16/28 Iulie 1878 mă simţiiu, întâi
a

oară după multe luni, iarăşi de o elasticita
te tinerească,
am băut Kissingenul meu cu plăcere şi
cu vivacitate şi
făceam tot felul de planuri pline de bucur
ie pentru tim= :
pul băilor, şi iată — după prânz,la
ora 4 — ' depeşă
- imploratoare din Darabani-Dorohoiu, să
vin. acolo pen-

tru procesul la juraţi Cimara. Am 'plecat la
ora 6, cu

dorita tovărășie a Mitei până la Eger, nebun
esc schimb:
„de depeşi, în caietul meu de scrisori, noapt
ea de Marţi

„spre Miercuri la Arapu în Leorda

(mai înainte, 4 ore

de plăcere cu [lectura romanului) „Soll
und Haben“ a.
"lui

Freitag, în Vereşti; tot e mai bine cu trăsura
de la
Cernăuţi la Mihăileni, de acolo până la Ders
ca 34 de
oră).
Miercuri rămas la Dorphoiu,

Joi [la] Iaşi cu

Emilia, călătorie până acolo cu “Lepădatu, Costi
că Suţu şi

Racoviţă, de la Iaşi la Bucureşti călăt
orie cu „tante“
„Marie Catargi, Vineri (ora 11) ajuns
la București cu

întârziere, Rosetti, Mandrea, plictiseală, Wilhelm
resta=

bilit şi mai vioiu,.eu îndată iarăşi mult
de lucru,în
mijlocul încurcăturilor - Horwitz-Warschaw
sky-Rubinstein-Hessen-Hagianoff; Marquardt urî
tă— în friguri.

Duminecă

ae

cu al-de Graham

la Frasc

ati,
Luni întreaga bandă Alexiu cu Kost
ake cel mic la mine,
prăjituri şi vin până la miezul nopţe
i, Marţi ceaiu en301

simpaticul
glezesc afară. [din oraș] la al-de Graham, cu
urilor),
Bird (secretarul lui Lansg, director ăl regiei tutun

Seckendorff,
Miercuri 26 Iulie gustare la Wilhelm cu v.
“ de Gasntele
„vico
cu
la prânz, la ora S la Wearschawsky

din Constantiton (prestidigitator şi redactor de jurnal

- 10 seara până la ora î cu Wilhelm şi Ne-nopol),ora
[hotel] Boupea Costache 1 la un pahar de şampanie la
şi scris
pleca,
Jevard, noaptea lucrat încă, spre a putea
scrisoare:

următoarea

Maiorescu,.....

M-me

[a

Bucureşti, Joi

.

auzi 1878.

27 Iulie

Genăve.

Clara,

mai puţină
Alăturat, rețetă pentru Livia (mult fier,
Wil-

cu eucaliptul.
chinină); poate lua “pilulele odată
al braţului Liviei,
rece
'helm aprobă tratamentul cu apă
el nu

pune

însă mare preţ pe cucalipt ?.

M-me Roseiti,
Am aflat despre scrisorile tale către
fără

vreme ceva,
Mite şi Emilia. Vreau să-ți observ “la
la: Lausanne nu
de
hotărîre: comedia

„asprime,

dar

cu

această agitaţie a ta.
“se mai joacă a doua oară. Toată
etc., e un punct “pântru' înapoiere, explicare, împăcare,
că tu nu ai destulă tărie
de vedere depăşit 5. îmi pare rău
ca — chiar pentru bi"şi demnitate de mamă, pentru
respee-

iarăşi: starea
nele Liviei — să nu sgudui mereu
numai ca un rău prodivă a existenţei şi să ţi-o închipui
|
_vizorat.

şi al episcopului Popazu.
1, Fratele mamei luiT. Maiorescu
abonat astăzi la Timpul, - care xi
2. Rânduri șterse: „V'am|
„7
se va trimete“.
.
pentru tine, din nefericire,
,
s, Şters: „pentru mine, deşi

încă nu“.
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La situația actuală nu se va schimba nimic de
aci
înainte, ani de zile. Pentru mine asta e ultima.
încercare dacă mai pot exista încă 1. în ziua în care
'tu ie
înapoiezi la București, eu sânt plecat. din Bucur
eşti2,
Aranjază-te potrivit cu acestea.
|
Rămâi? unde te afli şi îngădue fiecăruia
dintre
noi posibilitatea de a se regăsi singur în sine
însu-și.

Da

TM.

ai
27 Tali
Plecat iarăş
i din Bucureşti 7 Joi ++ Faza
78, | ora 740
dimineaţa, prin Vârciorova (văzut la Orșo
va „Capela
Coroanei“) — Pesta-Vicna, sosit la Bad Elster Sâmbă
tă

aa

ora 10,23" dimineaţa.

De la: Bucureşti până la Viena; clasa I întrea
gă,
1 bilet 160 de franci.
Ă
|
De. la Viena până la Elster, clasa ] întreagă 1
bilet
cam 55 fiorini-hârtie (= 55 de mărci).

Bad [lster, Duminecă

fai

78, ora 5 dimineaţa.

Nu pot dormi şi scriseiu aceste rânduri. Asear
ă pe

la 614 a

sosit aici şi Wilhelm Volkmar şi e vorba să

plece peste

a.
prin

câteva

Luni e,
Halle,

zile. Thea 4...

78 Thea plecat cu Volkmar şi copilul,

la Harzbure.

,

Marți ora 3,4% după prânz [plecat] din.
Elster cu
Mite, [la] ora 1214 noaptea la Berlin, Hâte
l Royal: Dis1. Rând şters: „Altfel nu pot exist
2. Şters: „poate din Europa, poate a“.
din lume“,
3 Şters:
*. Rânduri

„liniştit“,
șterse,

,

:

:

.
:
Di

eaţa la
tins, liniştit. Miercuri 2/14 Aug. 78, la] 934 dimin , eu

noştri
dentistul Dr. Grobnwald revăzut toţi dinţii
bank,
onto
Disc
la
apoi
ainte,
plumbuit încă un dinte din
r,
Webe
rul
libra
la
î,
prânzit la otel, cu Mite la Gerson
l
trenu
cu
seara
S
pe la ora 6 luat masa în otel şi la ora
până
n
Berli
I din
expres Berlin-Eger plecat iarăşi (clasa.
|
|
la Elster 354/ mărci).
sosit iarăși în
Joi 3115 Aug. 78, ora 44 dimineaţa
Bad

Elster,

Baby

dormind

liniștit cu Tinca. Acum (ora

11) va să termin lucrarea [pentru]
Vineri 4j16 August 78 plecat]
11, prin Eger—Weiden la Niirnberg,
cantul Bayrischer Hof, văzut încă

Brockhaus.
din Elster pe la ora
mas în splendid-pio dată totul (mur-

seara, iren accelerat didarul „Rosenau“), Sâmbătă, ora 6
ora 6

6|18 Aug. 78
rect la Viena, unde sosit Duminecă
e Elisabeta cu trădimineaţa, imediat de la gara de sosir
ora 7 dimineaţa în |
sura la gara Franz-losei unde la
acolo cu drumul de.
40 minute până la Nussdori, de
în 34 de oră pe Kahfier cu tracţiune cu roată dinţată
bun, cu splendidă
lenberg, unde în Hâtel Kahlenberg,
mai.puţin de 8 fiorini pe
privire, avut 4& camere pentru
de 2 ori la operă (Wilzi, etajul I, băut Kissingen, fost
helm Tel — Beck —, Hughenoţii).
at de acolo, mas în
[oi Z Aug. 78 la prânz plec
, Joi scara Prater, teatru.
răul „Kronprinz v. Oesterreich“
seara la Sacher în oraş.
magic, Fiirst, Volkstheater,

nu ia niciodată ceva
(lângă Operă), greaua noapte. Mite
ate inevitabilă în vieaţa
mai uşor şi senin vre o dificult
e. Sală de mâncare prea
amestecată a unei călătorii, d.
a. m. d. ci o îngreucaldă, faptul de a nu fi'singur:ş.
în

ei de a vedea toate
iază şi o face penibilă cu felul
1, Maze

magazin

de mode.
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negru — o foarte supărătoare însușire hereditară a Bar- .

delebenilor 1, -

o

-

|

|

Vineri la ora 5,45 după prânz plecat cu trenul prin
„ Pesta, la 934 dimincaţa Sâmbătă în Orşova, cu frumo
sul
„Sleeping-car şi îri aceeaşi Sâmbătă 12/24 August 1878
„seara după ora 10 sosit iarăși în Bucureşti. Baby încân-

tător, Wilhelm gentil.
Sa
La mine acasă pustiu, mirosind urit, cu pânze de

păianjeni... Totul înnăbușitor, scrisorile Clarei, _totdeauna lucrul cel mai trist pentru mine — grea noapte
de dezolată singurătate?, . |

Telegrlamă]. București 157 Aovât 78.”
M-me Mlaiorescul, Genăve . |

,
a.

" Pension Picaud
|
Lettre pas encore envoy&e. Trop occupâ. Ragatz
bien. Quand partez-vous Ragatz? Râponse pay€e.
|
.
Titu,
Bucureşti
August 1878, în colțul -grădinei mele,
„strada FHerăsirău 27, la umbră, termometrul arta
350
Celsius la ora 214 după prânz.
Sf

| | M-me Maiior[escu], Ragatz, Fiâtel Sschweizerhof.
„4. Cf.

din 2 Maiu
muje

ne

dit mon

que. vous

însemn. 'din

şi 27 Sept.

dirai

plus

mot

Martie

1880

de

mes

noires

mari, la melancolie provient
n'avez

jamais

(pag.

329);

1580 ale Mitei Kremnitz
vu

autrement

1dâes...

cf. şi scrisorile

către N. Gane:

Car,

ă

ce

que

d'une petite santâ...“; „...moi
quwavec

des idâes noires et
desespâr6es.... La 1. E. Torouțiu, Studii şi docume
nte literare, vol.

TII, Bucureşti,

1952, p. 286 şi 289,

”
- 2. Urma o scrisoare de trei pagine (datată „Bucureşti 14/26
August, 1878, seara“) către soția sa la Geneva;
fiindcă nu mai era sigur că-i ajunge înainte dea şters-o apoi (poate,
plecarea soției sale
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-

E

|

a

24 Augus
oa
ptemvate 78g-Se
„- Ă Bucureşti

Abia ieri seara târziu

primit depeșa ta cu adresa

i
a
la Ragatz.
Sânt absolut contra Paris în starea: actuală a lu-

crurilor. Dacă renunţi la Geneva, eu propun Dresda şi
rog ca această propunere să fie meditată liniştit şi :
precis, căci îmi pare cel mai bun lucru. Acolo e o şcoală
normală de Stat, afară de asta bun învățământ muzical,
Școală superioară, pentru pictură şi teatru, multe ocazii
pentru englezeşte. învățământul va fi mai solid şi având

În
" pretutindeni mai multă valoare decât cel elveţian 1;
Dresda însă rog să te consacri cu toi dinadinsul şi liştea
aiştii sarcinei educaţiei. Vecănica schimbare şi nelini

să înceîn capul Liviei trebue de astă dată şi definitiv
,să iau
itate
teze. Vreau apoi, când va fi fixată o local
de la un
dispoziție ca la 1-a fiecărei luni să primiţi
nici mai
bancher local cei $40 de franci,nu mai mult,
puțin,

dar

punctual,

prin

deschidere

de

credit pentru

voiu trilimp mai îndelungat. Fireşte, afară de asta,
mite banii necesari

pentru mutat.

Lu

vei
vei ajunge la o liniște cu minte, atunci

Când
educaţia Liînţelege că şederea ta în Germania pentru
de toată lusiei e un lucru normal şi e privită ca atare
|
|
2. mea sănătoasă
nivel. Am încă
Veniturile mele se menţin la acelaşi
de

Cei 5000
atât pe Warschawsky cât şi pe Horwitz. îi am puşi la
l
franci care sânt încă de plătit lui Worel 5 Noemvrie. În
la
abia
e
o parte, deși termenul de plată
de-asupra: „Nicht abgeschickt”;
din Geneva la Ragatz), şi a scristoare, iar peste o săptămână 1-a
urmă
şa
să. .
a trimes a doua zi depe
text ca în scrisoarea netrimea
sănătoasa
scris la Ragatz aproape acelaşi
mai
va
Gene
team
soco
„1, Şterse următoarele: „Noi€, duceţi-vă la Dresda”.
nu
decât pare a fi. De oare ce
se apol: „De curând încă am
2. Urmau aceste rânduri, ştertti şi sânt şi ei de părere că
Rose
al-de
discutat despre asta cu ce se poate face pentru Livia”.
e cel mai cuminte lucru
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acest răstimp, vrea cineva să-mi cumpere
casa şi-mi oferă

pentru. ea 70.000 de franci (eu o am pentr
u 62.000). Ași

da-o pentru 76.000, căci, după scăderea
celor 24.000

încă
neplătiţi, ar rămânea net 50.000 de fran
= ci
"14.000 de taleri, care ar fi plasați imediat pentru Livia
în rentă de

“Stat

românească

şi i-ar aduce

sigur un

venit anual

de
vre 1200 de taleri. Acestea sânt deocamda
tă numai posibilităţi; îți scriu însă despre ele, pentru
ca să părăseşti alergarea ta, care mie-mi pare „ceva
bolnăvicios,
după certificate şi altele de al-de asiea penir
u Livia. Un
certificat are numai valoarea că e pentr
u Livia o închcicre liniştitoare a studiilor ei școlare, fie
în muzică,
fie mai alesla studii. Necesar pentru vieaţ
ă nu o să-l
aibă, şi te rog să lași cu totul la o parte
în cuget şi în
convorbire capitolul despre „câştigarea
mijloacelor de *

lraiu“,

|

|

Mare zăpușală în București. Eu însă, după
vacanţă, mă simt mai bine decât oricând. Salut
ă pe draga
noastră Livia şi spune-i.că mă bucur de
fiecare din
scrisorile ei.
|

TM
P. S. Mi se aduce chiar acum de la poştă un
pachejel cu scrisori şi [cu un] încântător cuprins.
Mulţămiri
pentru butonii de cămașă. Micile vase de
flori strălucesc în vitrina mea. Voiu avea grijă de mica
bancă/a
d-nei Rosetti. conform. însărcinărci,
|
|
La

întrebarea

Liviei,

răspund

că n'a fost nici un

singur caz de holeră în București, 'că în gener
e

nu e

nici cea mai mică urmi despre asta şi că starea
sanitară
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e până

acum

bună, cu

toată

zăpușeala

enormă.

acest răstimp, vrea cineva să-m
i cumpere casa şi-mi oferă
pentru. ea 70.000 de franci
(eu o am pentru 62.000). Aşi
da-o pentru 76.000, căci, după
scăderea celor 24.000 încă
neplătiţi, ar rămânea net 50.0
00 de fran
= ci
"14.000 de taleri, care ar fi plasați imedia
t pentru Livia în rentă de

"Stat

românească

Şi i-ar aduce

sigur un

venit anual de
vre 1200 de taleri. Acestea sânt
deocamdată numai posibilități; îți scriu însă despre
ele, pentru ca să părăseşti alergarea ta, care mie-mi
pare „ceva bolnăvicios,
după certificate şi altele de al-d
e astea pentru Livia. Un
certificat arc numai valoarea
că ce. pentru Livia o încheicre liniştitoare
a studiilor ci şcolar

e, fie în muzică,
fie mai alesla studii. Necesar
pentru vieață nu o să-l
aibă, și te rog să laşi cu totul la
o parte în cuget și în
con

vorbire capitolul despre „câ
știgarea mijloacelor de
iraiu“,
SI
|
„Mare zăpușală în Bucureşti
. Eu însă, după vacanţă, mă simt mai bine decât
oricând. Salută pe draga
noastră Livia şi spune-i.că
mă bucur de fiecare din

scrisorile ci.

TM,
P. S. Mi se aduce chiar acum
de la poştă un pachețel cu scrisori Şi [cu un] încânt
ător cuprins. Mulţămiri
pentru butonii de cămașă. Mici
le vase de flori strălucesc în vitrina mea. Voiu ave
a grijă de mica bancă/a
d-nei Rosetti conform însărcin
ărei.
|

La întrebarea Liviei, răspund că
n'a

fost nici un
singur cazde holeră în Bucure
şti, 'că în genere nu e
nici cea mai mică urmă despre
asta şi că starea sanitară e până acum

bună, cu toată
——————————

310

zăpușeala

enormă.

București 4 Septemvrie 1878.
a
|
Situaţia neschimbată. Clara cu Livia în Ragatz. În
casa mea

pustie,

intrase

de

9 zile d-ra

Marquardt,

în

gândul meu ca ajutoare în casă, ea însă era sufletește
mai pretențioasă, şi mie de nesuferit — astfel încât,
mâine scap de ea, după ce am luat lucrul mai pe departe şi l-am împletit fin; ce-i drept, comedia asta mă
costă vreo 640 de franci.
|

Spre a da lui Chibici! o mână de ajutor, începând .

de Luni el vine la mine ca secretar de advocatură, cu 100
de franci pe lună, să lucreze zilnic 1 oră.
Astăzi au fost la al-de: Kremnitz la masă Nica,
Eminescu, Slavici, Ronetti-Roiman, Carasiali,' Chibici
şi eu. După masă, povestiri ale lui Caragiali, păţaniile
lui ca redactor la Națiunea română împreună cu Dame

(ştirea falsă despre luarea Plevnei anul trecut: Medoc

fini, Cognac entr6); revoluţia de la Ploeşti, Aug. 1870,
cu Candiano-Popescu şi Stan Popescu, ş. a. m. d. La
Bohăme roumaine. Dar Mite cam: obosită, Wilhelm gata
săr adoarmă,

atmosferă

grea,

apăsătoare:

la 934

eu am

'sau nu
dat semnul de plecare. Nu merge cu Germanii,
merge cu al-de Kremnitz? În orice caz, aşa nu merge ?.

Duminecă 3/15 Sept. 1878. Astăzi la ora —6 dimiTimp

neaţa 102 centigrade, la ora 4 după prânz 33%,

după. relativa
1, Prieten hun. al lui Eminescu, cel care apoi.Ober-Dobling la” la
,
de
oriul
sanat
în
însănătoşire a lui Eminescu
ie de recreaţie
Viena, a fost trimes să-l însoțească în acea călător
„+
prietenii săi.
la Florența, de care sau îngrijit T. Maiorescua şicâtorva membri ai
ă
literar
ne
reuniu
o
de
vorba
Fiind
2.
ărei trebue să fie: „Nu
„Junimei“ la al-de Kremnitz, sensul observ
“cu Germanii în geei“]
„Junim
lor
membri
a
merge [o întrunire
m
tz? .
Kremni
de
al,
cu
]
nere, sau nu merge [în special
se vede că Titu
Subt această frază. Mite Kremnitz. căreia

său, scrie, cu scriMaiorescu îi arătase această parte a „jurnalului
wiirdest
sul său mărunt, fin, următoarele: „WVie ungerecht! Wie
du

bei

cinem

englischen

Leseabend

găhnen!

Und .uns

ist rumă-

nisch fremder, als dir englisch—“,
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splendid, acer limpede,
dată ceaţă.

lună

cu lumină
ca
:

ziua, nicio|

'Telegramă. Bucureşti 8.20 Sept. 1878.
Madame Maioresco

Hotel Schweizerhof.
„. Ragatz.
,
Îți trimet cu poșta de azi două

Ragaiz. Rog așteaptă-i acolo 1. _

mii de franci la

o

Titu.

Dorohoiu. Duminecă $- 'Sepiemvrie 1878. o
Aici de ieri ora 2%, din cauza procesului: Darabanilor la jurați. Mâine am să vorbesc, am primit în-

semnare scrisăa audierei martorilor care a ținut 8 zile. |

Ieri la staţiunea telegrafică vorbit telefonic cu stațiunea Mihăileni, departe de aici peste 20 de chilometri; am auzit foarte desluşit tic-tacul ceasornicului de acolo,
ilueratul șefului de staţie şi cuvintele (sunând ceva cam.
metalic): „Pentru domnul Balş am primit bani“ (Lcodor Balș cra cu mine).
E
i

Mă delectez cu „Im Paradiese“ a lui P. Heyse şi

sânt eu însu-mi'în el,cu tot prostul restaurant. Pe
lângă asta, visare, fumai — o stare de îmbitare de vise.
totdeauna ciudată.
i
|
”
În drumul dinire Vereștişi Leurda, d-ra Canană .
„În compartiment. (Botoşani, la d-na Jianu), căreia făsăduit „Jane Eyre“. E foarte drăguță.
N
o

„A. Redactarea întâiaa telegramci, ştearsă: „Cât mai rămâ- să trimet

neţi acolo? Unde

512

banii?. Răspuns. plătit“,

,

Telegramă. Bucureşti 13/25 Septemv. 78.
M-me

Maioresco,
'H6tel. Schweizerhorf,

Ragatz.
Sosese acum de la Dorohoiu. Bani pentru pensiu„nea ta, Geneva. Astăzi trimet scrisoare Geneva.
!
t

“Titu.

- București.

Vineri 15/27 Sept.

1878.

Luni pledat în Dorohoiu, bine şi mușcător, Marţi
plecat, Miercuri dimineaţa București, 6 procese; La înapoiere cu cei doi Balaiș; Carp e aici, politicăria începe
iarăşi.
Telegramă.: Eodem dato.
M-e Maiorescu,
Ragatz, .
„Hotel Schweizerhof..

“Cum e Livia? Să teimet scrisoare Geneva la vechea

adresă Picaud? Răspuns plătit.

,

Titu:

(Scrisoare) câtre Clara î.i
14 Septemvrie 1878. Jo. seara.
Bucureşti +4
Vineri seara

am fost

luat la Dorohoiu,

mereu

în

fastidioasa afacere Darabani-Cimara, unde îîn răstimp
1, Toată această scrisoare
Mitei Kremnitz.

e transerisă
N

n

în „jurnal“ de mâna

943

a fost timp de 8 zile audierea martorilor înaintea juraților. Sâmbătă eram acolo, Luni am pledat, iar Marţi a
trebuit să plec (deşi sentenţa juraţilor va fi dată, cred,
abia azi), fiindcă aveam aici ieri, Miercuri, 7 procese —
vechea și cunoscuta goană, tot aşa de nemicşorată. Rușii
importanţi sânt încă toţi aici, veniturile mele deci cam,
deşi nu în întregime, aceleași, în orice caz Warschawsky

și Horwitz încă vreo câteva luni.
Cei 2200 de franci ce ţi-am trimes au să fie pentru pensiunea voastră pe + două luni și anume deci de la
37 Septemvrie până la A Noemvrie: socotesc adică, de.
acum şi cât timp veniturile mele vor sta aşa de bine,o
mie de franci pe lună pentru voi, în loc de 840; cei 200
de franci ce prisosese sânt pentru întoarcerea la Geneva.
Casa din strada Herăstrău o ţin până la primăvară,
în schimb Worell rămâne să locuească în ea şi plăteşte
creditorului hipotecar cei 1800 'de franci ce ar fi trebuit să-i plătesc eu în Noemvrie.
Pentru advocatură, cât timp sânt Ruşiiaici e, pe de

o parte, mai bine, să rămân unde mă aflu |acum). Mai
ales însă m'au rugat pentru asta al-de Worell, de oare ce

în 2—5 săptămâni ea va naște al 10-lea copil:
Despre vinderea casei, lucrurile stau iarăşi pe loc;
respectivul e vorba : să vină de la ţară abia peste 2 șăptămâni.

Descrierea călătoriei a Liviei mi-a făcut mare plăcere; am avut, mult mai bine decât din orice carte,o

idee despre acea frumoasă parte a Elveţiei. Acum, ce-i
drept, vă mai rămâne Engadinul.

|

Cu-Dresda nu va fi aşa dar nimic. E păcat. Dresda
avea, în gândul meu, marele avantaj de a fi aproape de
Berlin.. Intenţia mea. tinde adică să dau ocazie Liviei
să stea câţiva ani în familia ei germană. Am reflectat
"de multe
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ori asupra

acestui Tucru, şi şi cu. prieteni, cu

Rosetti, Zizin,:]. Negruzzi. Aici în ţară Livia nu are
nici un teren de societate, în Berlin însă îl are. Trebue
să viziteze baluri de juriști, în genere toate societăţile
ce-i sânt accesibile acolo, şi trebue să găsească tinere
fete, cu care

să se împrietencască.

Pentru

asta se cere,

la timp, şedere acolo, durabilă, nu trecătoare. Ea trebue
să poată avea prilejul, din baza sigură a unor relaţii de
familie recunoscute şi în cercul unor femei prietene,
să vadă defilând prin faţa ei lumea bărbaţilor — asta
e datoria noastră de părinţi. Dacă-i vorbeşte inima şi .
se hotărăşte

pentru

cineva în Germania,

cu

atât

mai

bine şi cu atât mai liniştitor pentru mine. Dacă nu, tot
„bine. Va avea destulă avere, ca să o poată scoate la ca-

păt în lume și singură.
Aici în România nu e nimic pentru ea; nici o fată,
nici o societate. Să meargă la bal la al-de Sutzu? Să
“apărem ca nişte oameni care se îndeasă? Şi 'ce teren
de societate pentru raporturi feminine are ea aici?

Ia

la timp o locuinţă.
ânuală statornică

în Berlin,

aranjază-ţi acolo propria ta gospodărie, să trimitem de
aici mobilă, sau să vindem din cea de aici şi cumpără-ţi
tu acolo alta, leagă independent toate relaţiile în Berlin,

primeşte

lume

la tine, al-de. Lowenberg,

al-de Ebert,

al-de Klayroth,. al-de-Volkmar, Westphal — ori cine ar
fi şi ar veni, vizitaţi ceaiuri, cercuri de lectură, baluri —

cu 3200 de taleri pe an trebue să vă -fie cu putință vouă
să duceţi o vieaţă modestă, dar animată. În toate va-

canţiile voiu veni acolo, ca să nu lipsească tatăl — astea

sântem datori Liviei, după convingerea mea. Nu ţi-este
Emilia un exemplu care să te îngrozească? Şi încă dom-.
nişoara de onoare Roseti?
Nu însă cu educaţia Elenei, fără prietene, numai
cu o minte uşuratecă o goană după bărbaţi, care a dus

1, Sora d-nei Maiorescu;
20 şi 25 Aprilie 1859.

cf.

însemnarea

de

la 50

Ianuarie,

55

în cele din urmă la. un desgustător Geheimrat; ci relaţii
dese, cât mai inteleciuale, în care Livia să aibă ocazia
de a cunoaşte lumea: bună. Ei apoi [îi revine] hotărîrea
liniştită, şi, dacă nu se hotărăşte pentru nimeni, cu atât
mai bine. În acest căz, dacă preferă, să irăească singură

și poate veni la mine în România, sau unde vrea. Acesta
e programul meu pentru cei:4 ani următori.

“Numai de-ai avea. tu mintea liniştită spre a pricepe
că aceasta e lucrul cel mai bun, ba, propriu vorbind,
datoria noastră de părinţi. Dacă te învoeşti cu aceasta,
faceţi încă o scurtă primblare peste Milan-Florenţa, prin
Engandin la Berlin şi stabiliţi-vă acolo. Dacă acum e
prea târziu, poate fi făcut lucrul la primăvară.
Ă propos. Am fost în câteva seri la Cafe-chantant-e
de aici, la lonescu; la Raşca.
zoaice, care: fac tot felul de

Sânt acolo niște Englecomicării inconvenabile,

dansuri de sălbateci, chiar şi cancanuri ş. a. m. d. Cântecele pe care le cântă odată cu astea (Miau, Milko-milko,
şi şi celălalt, serios, „Ch. Charl. is my name“) sânt tocmai cântecele Liviei, pe care le are de la Anny; această

Annie se vede că are muzica ei din Walhallaua englezească. În orice caz, fiţi prudente cu acest lucru şi întâi
informaţi-vă.
Nas
Mie, afară de oboseala de pe urma călătoriei şi

ceva febră, mi-e bine; mâine 3_ procese; poimâne deschidare a Camerei ş. a. m. d. D-na Roseti e bolnavă la
pat, şi-a stricat stomacul cu propriile ei mâncări; Baby
" de 10 zile diaree care nu se poate opri şi ceva febră.

_

Am, pe lângă bunul Iancu, o bucătăreasă şi la fie-

care 8 zile vine femeia dorobanţului,de şterge praful şi

scutură. În curând e vorba

să se mute Eminescu

la

mine. În Bucureşti însă. este vechea amorţeală,. acum
neplăcut întreruptă - prin vorbărie politică de partid,
de oare ce a sosit Carp.
Ia
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Titu.

-

Sâmbătă

3

Oct. 1878.

Politicăria începuse iarăşi într! adevăr, de astă
daiă însă s'a terminat cel puţin cu oarecare vâlvă peniru neînsemnata mea persoană. Cuvântarea mea din
Cameră asupra tratatului de la Berlin şi în contra ministerului Brătianu la 50 Sept. ţinută de la ora 426 a
făcut sensaţie şi mi-a adus neîndoios succes din partea
adversarilor. „Monitorul“ despre aceasta1. O public românește şi franţuzeşte,
i-a

25 Oct. st. v. 1878. Miercuri.
Clara scrie din nou incoherent de neliniștit mie şi
Mitei. Liniştea mea la care visam n'a venit; une ori îrhi
par ca un. vagabond. fără domiciliu. Afară de asta, şe-

derea la Geneva, cu

dubla gospodărie,

e, din punct

de

vedere financiar, prea grea. Mai pre sus de toate: îmi
stă pe suflet să ştiu acolo deux femmes &plorcesă cause
de moi. De aceea
7
depeșă telegrafică: Bucureşti 25 Oct. 1878, st. v.
Madame

Maioresco, .Genăve,

„Pension Picaud. Expâdi€

hier 2000

francs. Si Genăve

ficile, retournez Bucarest.

vous est dif-

Râponse pay€e.

|
Titus.

Apoi Joi 9/21 Nom. 1878 scrisoare Clarei în sensul
acestei depeşe, în care las la voia ei să vină îndată încoace, şi peste iarnă să chibzuiască cu .mine cum
are să stea cu ea mai. bine la Berlin.

Livia

V, Titu Maiorescu, Discursuri parlamentare, vol. II,
177050, Cuvântarea
a fost ţinută în şedinţa Camerei de la is
Sept. 1878,
*

73003. — 23

i

|

17

.

Sâmbătă

£EL. Noemvrie

1878 plecat cu. Tminesca,

Caragiali, Slavici, Nica și Olănescu
„aniversare a „Junimei“

+.

la Iași, la a 15-a

(cei dintâi55 pe socoteala mea), -

__Duminecă Ea sărbătorit această aniversare (eu cu grozave dureri în gât şi catar), Slavici citit Gura satului,
Caragiali via lui comedie „Noaptea furtunoasă de la
_No. 9* apoi o humorescă de tânărul Beldiman, apoi ban“chet ca de obiceiu până pe la ora 4 dimineaţa, a doua
zi câteva ore cu Emilia, vizite la toţi alegătorii mei (din-:
tre aceştia, un Alex. Sutzu mi-a împărtăşit dorinţa lui |
după o.legaţie la Atena), la ora 51£ cu. aceiaşi domni ia-.
răşi. îndărăt,şi Marţi ora 10 dimineaţa sosit iarăși aici»
2 pledoarii. cc...
4

Depeși elegr afică
- Madame

Maioreseo,

9 Nor: 1978.

Genăve.

Pension Picaud.

Salon quatre fenâtres, balcon deux et porte viirte 1.
Crois voyage
yas
Ă
-

Berlinn superilu.
Repondez.
Sup
po
o
|
|

Titu

a

„vu
32 Nove
_Depeşii telegrafică.
iȘDEe.
1578.

“Madame

Maioresco,

Genăve.

bi

Pension Picaud.

i

:

E

Si vous faites dâiă depense Berlin, restez Bermoins quinze jours.
:
lin au
Titu.
„ E

vorba,

cureşti, strada

318

probabil,

Mercur,

1.

de noua

casă

ce o cumpărase

în Bu-

“București. Sâmbătă 2/14 Decemyiie 1878, întâia ză- |
padă! căzută peste noapte.
...
i,
Ieri dat Aretiei Bârlă, născută. Teclu, 200 de franci

pentru
150.

stabilirea unei Drutării

A

„

de .pesmeţi.

Vrea” încă

,

Vineri. 820. Dec. 1878, după telegramă din Pesta,
Clara şi Livia sosesc aici astă seară la ora 9%. „Vreme.

rece dar

frumoasă,

rămas

| padă,, după ce în răstimp! a plouat.

încă

ceva 'ză-

De Crăciunul românesc 1878 și Anul nou, 1879 am .
fost la lași, Berlin, Viena, iar la 924 Ianuarie 1979 îndărăt.
|
Dineul meu la Kaiserhorf cu doamna Schalt, Thea,

“Antonia și Wilhelm Volkmar şi contesa Louise Posadowsky,
Convorbire. cu v. Bleichrăder,, „apoi cu Tlansemann.

Ă La. înapoiere

am

găsit

totul

mutat în

noua

casii, strada Mereiir, î.

mea

a

18291 .
. lanuarie.

La

înapoierea

din Beslii-Viena

în București

am:

găsit aici pe Wălfel, fost deputat în Reichstag, din Mer-

|

'seburg (așa zisul izgonitor de socialişti?), acum advocat - “
şi membru” al consiliului de supraveghere al. seeietăiței.
Cu 'aceasta
nemțeşie:

Inseninăzile

începe „jurnalăl“ nr. 6, scris de
de

la

început

(Ianuarie

asemenea în

şi Fevruarie: 1829)

sânt în parte, repetate, cu multe adaose înteresanie, îîn caietul nr.5.

919

pe acțiuni a căilor ferate române
" Margareta

din Berlin, cu fiica lui

(logodită, ceva cam înfiptă la vorbă, relaţii cu

Albert] 'Trăger). Aveau scrisori de recomandare de la
al-de Loewenberg către noi. Eu am devenit (prin indi- carea lui Hansemann din Berlin) advocat al căii ferate,
asemenea şi :I. Rosetti (în loc de:M. Corn6 şi P: Grădişteanu). Eu pentru un an, de la 1 Aprilie 1879 până la 3t
„_ Martie 1880 cu: 2000 franci aur pe lună (liber parcurs
„cl. ] şi dreptul de a călători în clasa întâia cu orice membru al familiei mele cu 12 clasa a treia).
Dineu comic la Offermann. Dineu la Rosetti cu
“Wolfel, Bolenius, baron Rotenhahn (vice-consul .ger- |
man).
|
Dineul meu pentru E. Rossi.
Fevruarie 1 879.

E. Rossi la teairu, unde sântem abonaţi (loja avantscenă 4).

Cuvântare la Cameră (interpelare şi imediat după
asta asupra articolului 7).
Regierungsrath Seebold, director general al căii fe
"rate române (Strousberg).:
* Fevruarie 1879.
"Advocatul Wolfel (membru al consiliului de supra„veghere al societăţei pe acjiuni a căilor ferate române
din Berlin) este aici cu fiica sa.

Dineu la Offermann cu Bolenius și Charlier.
Dineu 'la mine.cu Wolfel și Rosetti. |
_Dineu la Woltel la Grand Hotel: Brotft cu Stirbey,
lepureanu,

baron

Rothenhahn,

maiorul

v. Heiniiz (ad-

jutant al Frincipelui de
d Waldeck, care ee aici).
"4
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Din

„jurnalul“

nr.

5,

Textul

de

asemenea

în

nemţeşte.

Bal cu soirâe la Curte, unde eu, singur, [am] vor:
bit pe rând cu toată lumea asta.
|
Interpelarea mea în Cameră contra lui Î. Brătianu,
Miercuri 7/19 .Fevruarie, despre care Monitorul şi
o
Timpul”...
(îi Duminecă
Bucureşti.
Ernesto Rossi din nou în
al-de
Fevruarie el la mine la masă cu al-de Kremnitz,
Rosetti, al-de Mandrea, al-de Sevescu, al-de Polyzu, al-de

Gâţă, prinţul Cantacuzăne ş. a. Şi Lambrino, ofiţer, Ca
ragiali, v. Vietinghoff, Slavici;. Eminescu m'a . venit,
fiindcă i se părea că nu e bine îmbrăcat. Încântătoar::
a
seară.
în interval, greul timp intern cu Mlite] şi Emia

NESCIL 2.

vorba să devin advocatul societăţei căii feraie
E
începând de la 1 Aprilie, pe un an, cu 2000 de franci pe
lună. Rosetti cu acelaşi salariu pe 5 ani, ca justitiarius,
luat de la Curtea de casaţie. Vecinica lui nchotărire şi
'continuele mele dialoguri cu el despre această chestiune,
Wilhelm] mereu cu Margluardt]; mai rău ca ori|
i
A
i
“când. .
La mine acasă, vechea. vieaţă cenuşie. Nu ajung
de loc să mă întreb dacă-mi face plăcere sau nu în cei
e
4 pereţi ai mei. Maşină de trăit.
Ă

.

+

Lunga critică a. lui Ad. Stahr despre cartea mea
„Eininges Philosoph|ische]...“ în „National Zeitung“ din
Berlin de la 10 Ianuarie 1801.

i

|

- “Martie 18793.

Ie

Cuvântarea mea în Iaşi despre diferenţele adevărului.
Dineu pentru Seebold la mine.
1 V. Titu
2, Ultimele

Maiorescu,
patru

op. cit. vol. II p. 221—266.

cuvinte,

şterse.

Le-am

redat

totuşi,

|
fiindcă

astfel 'se lămureşte bine. pasajul de la „Grea. epocă Eminescu“
înainte, din însemnarea de la:1/13-lunic următor (v. pag. 324 sq-).
"3, Din caietul nr. 6. în nemţeşte.
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=

A- doua

. N

zi dineu -Virchow la :Kremnitz.-.

Pi

p.

_

Aa

5 zile Turnul-Severin, Palota, Orşova, în afaceri ale...
căii ferate. Călătorit într'acolo „cu Charlier şi Bolenius,

îndărăt cu -Bolenius şi v. Engelbrechten.

n

-în

Aprilie 1879..

.:

|

!

a

ae

„1113 Dumineca Paştelor, acum, ora 6, scriu acestea
|
Viena,

Grand

H6tel,

camera. Nr. 221

în

ctâjul

al,

"2-lea, alături 222 cu 2 paturi; liniştitşi bine, dar:scump

(amândouă 9 £l., cu Caragliali] 11). Serviciul2 [L. pe
zi. E
Am plecat din Bucureşti Miercuri seara, ora 9,:cu
“Clara, Livia şi I. Caragiali, pentru care, spre
a-i face |“
o surpriză,

scosesem cu biletşi în orice caz voiam să-l .

pun în sitvaţia de a vedea Viena (întâia privire asupra

civilizaţiei pentru el). Prin Lemberg, Cracovia, fiindc
ă .:
"aproape tol aşa de lung prin Orşova, de 'oare ce e încă
|
întreruperea inundaţiilor de la Szegedin. în Vinerea„mare ora 5 după prânz sosiți la Viena, văzut imediat
biserica: Altlerchenfeld, unde era “concert religios, apoi
alte biserici; Sâmbătă (ploaie, dar nu frig) [vizitat] Ga„leria Lichtenstein

şi Muzeul

oriental, toate celelalie în- ,

chise, mâncat la Breying, învierea
în biserica SfântulŞtefan (cor), făcut cumpărături.
e
Acum, Dumincea Paștelor, -âfară. mic viscol, pun
“să facă focul.
N
a
La Bvrgtheater „Visul unci nopţi:de-vară“, spre cea. mai nare bucurie a -lui Caragiali.
i
a
„ Vineri plecat îndărătși Duminecă 8/20 Aprilie. 1879
iarăși în Bucureşti. cu toţii.

a

16/28 Aprilie am ţinut cuvântarea mea de alegeri
“la lași.
N
e
e
a
a
„APEL 1879 la Turnul-Severin, proces contra lui
Ştefănescu.
?. i
„o
a
„
Povestea:cu ceasornicu'pe
l care prefectul Căliman

şi consiliul comunal-al Craiovei (casier Olănescu) i-l dă-
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A

ruiseră lui Kogălniceanu în 1864-pentru 15.000 de franci.
|. Strass

dar

îl comandase,

i l-au

nu

plătit niciodată

(deși Căliman băgasela buzunar multe. mii -pentru
asta). în cele din 'urmă Kogălniceanu a restituit lui
Strass ceasornicul, pe care acesta l-a vândut la Viena
Să

.

aa

cu -pagubă.

“Sigm: Strass plătise vama pentru ceva trimes lui

Kogălniceanu; pe care cl i-l procurase la 1878 ca.comisionar şi .pe care Kogălniceanu îl scosese de la gară
sa
a
fără: vamă.

la
întâiul ofițer sirein. cu foarte bun examen (de
sergent la ofiţer) în armata română a fost un Ţigan,

Guluiu, — mi-a povestit General Florescu, 20 lunie
la o
1879. în tren. A niurit însă totuși ca un Ţigan,
cu

“ciorbă

potroace,'un

fel de supă

cu măruntaie

de

t, .
gâscă, la care i s'a oprit în gât un os şi a murit sufoca
i
“ în garnizoana din' ași.

s de ReRâflexions sur les 6pid6mies morales, | ă propoPi
|
a
|

nan, „Saint Paul.

7

laşi, unde comiîncă în Aprilie am fost din nou la
ns lucrurile mai
tetul în chestiunea. evrecască a împi
“

"departe decât doream eu. .
|

.

|

a

, de colegiul
Apoi am fost ales acolo, la 5 şi 4 Maiu

sandri. Mare
întâi, cu 65 de voturi contra 39 V asilie Alec
|
indiferent.
_ uimire,ai mei bucuroși, mie aproape
al
la colegiul
La 8 Maiu am fost la: laşi, să votez
şi Cost. Cerescu
Mârz
3-lea (Jacques Negruzzi, Conta,
ină) şi

“chez);

înainte

de asta, la Brăila, Bărboşi

Galaţi. 3 zile. Cu Livia.

(drez

|

rei, multă
La sfârşitul lui Maiu, în timpul: Came
orbiri la mine.
mişcare în casa mea. într'una mese şi conv
'aceea în CaLascăr iCalargi; Gane (invalidat după
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meră), Leon şi Jacques Negruzzi
Carp, Conta, Theod. Rosetti,

(acesta cu soţia lui),
aa

Şi profesorul Ioh. Urban Jarnik din
Viena e meTreu la noi.
i
|
Mă
"La 24 Maiu am: primit invitare.să
vin iarăşi la
Academie, și am făcut-o în același timp
cu Alecsandri.
Dimineaţa la ora 8 Academie, 1014—1
până la 2
sau până la 5, procese; apoi Cameră,
seara şedinţe sau
lume -— una din epocele cele: mai
obositoare pentru
mine, un timp cu' iotul destrămat.
|
|

„Vineri %

Iunie 1879 joc de societate cu întrebări la

al-de Kremnitz, cu Rosetti, Slavici şi
Missis Alice Blinda

“Hasenbalg, născută Mason. Seara cu:
ea spre casă. A
doua zi, a plecat pentru totdeauna, spre
a-și duce copiii .
în Anglia şi spre a se supune acolo ovar
iotomiei, la Spencer Wells. Temperamentul ei amoros şi
extravaganţele ei.
Grea epoc
' Eminescu
ă.
”

„Dacă ai fi fată, nu te-aș lăsa

să trăești,ci

te-aş
ucide“,
|
- Îngenuchiare,
|
Sărutare de... şi de mână,
Scoate un volum de poezii din bibliote
că şi zice
Icitind ceva de acoloj: asta a făcut-o el
pentru ea! „Când
cu“... ș. a. m.d.:
|
Să fugă cu-el în Dobrogea 2.
|
Articol.al lui în chestiunea cvreească în coni
ra mea,

şi după asta eul lotuși
poate mai puternică.
1.

Rând

scris. cu

litere

aceeași

|
chirilice,

simpatie
|

pentru
i

el,

şters apoi; cuvântul șters
:
* „Ea“ de care e vorba aici e, de sigur,
Mite Kremnitz; data
corespunde cu timpul pasiunei lui
Emin
escu
pentru dânsa, iar
cele consemnate aici, ca manifestări
tatea lui Eminescu, par a fi fost fraze : îngrijitoare pentru sănăşi gesturi ale acestuia către
Mite Kremnitz, pe care ca le
fi raportat lui T, Maiorescu, Se
poate stabili o surprinzătoare vaasem
între notările de aici şi unele pasagănare, aproape o coincidenţă,
ii din memoriul Mitei Krem,

cu

totul,
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poate

„obraz“.

. .

Stângăcia lui la boccia. . |
i
Râsul lui... + cu Caragiali de „Baromâtrique“,

-Eu însu-mi în Cameră

chestiunea evreească

în situaţie nefavorabilă. în -

privit cu neîncredere,

în orice caz

ciudat. De fapt, eu nu cunosc şi nu pricepde loc ura
ce o au oamenii în contra Evreilor. Sentimentul lor na-

țional e foarte pnternic

când

vorbesc

de rău

despre

Evrei, dar niciodată destul de tare ca să facă ceva po-

zitiv pentru Români.
Din' simplă
o evoluţie.

Me

negaţie

e

însă nu'se

produce niciodată
s/

Excursie de 4 zile, pe la 8, 9, 10, î1 şi 12 Tulie:1879
la Curtea-de-Argeş, Râmnicul-Vâlcei, Bistriţa, Horez,

Drăgăşani,

cu Mica?,

d-na Negruzzi,

d-ra Aneta Ro-

seiti 5, Clara, Livia, Jacques Negruzzi, Simons, şi de la .
Curtea|-de-Argeş| înainte cu Andr& Lecomte du Nouy.
Frumos în pădurela Topolog (ziua 1), după o primire la
început cam rece, prânz plăcut în artistica baracă cu
frumosul balcon a lui Lecomie (eu telegrafiat despre
asta soţiei lui la Paris), admirabilă restaurarea bisericei
şi făcut impresie

asupra tuturor. -(La urcarea pe schelă,

curaj liniştit al Micei şi al d-rei Rosetti, prea.mare slă-

Diciune a d-nei Maria Negruzzi).

relaţiile sale cu Eminescu:.

nitz despre
„mă

mMorî...“:

întrebă

dacă

am

un

mi

Dante,

apoi

ŞOpti.... că m'ar
se ridică, Îl

o-

căută

şi-mi citi foarte vesel celebrul pasaj din „Infern ..-3 pi Spunea .
cum ar vrea să. mă răpească şi să mă ducă departe....“; „.„acum
era la ordinea zilei. chestiunea evreească... şi Eminescu... scria zilnic cele mai violente articole contra: Evreilor“, (Alite Kremniiz,

„Amintiri

fugare

despre Eminescu“, în „Convorbiri Literare“, anul

al 66-lea. lan. şi Fevr.

1935). — De

asemenea în novela sa Ein

Lebensbild (cf. p. 329, nota 1), ca pune în gura bărbatului (care, în
intenţia sa, reprezenta pe Eminescu) următoarele cuvinte către
femeea

pot trăi!
„ mâinile
1,
2.
„2,

iubită:

„Vino

cu

mine

într'un

pustiu;

fără

zâna

mea

nu

— îi ziseiu; căzuiu în genunche înaintea ei şi-i acoperiiu
cu sărutări“.
Un cuvânt şters.
„D-na Mite Kremnitz“ [nota d-nei Livia Dymszal.
Sora d-nei Maria Negruzzi, viitoarea Ana Maiorescu.
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Frumoasă matca Bistriţei, intrarea la Torez; ; pri“mire amabilă la jlorez, cu o zi înainte prânz vesel la
" Râmnicul-Vâlcei pentru 56 de franci toţi, cu mult şi bun
vin alb de Drăgășani,

drum

frumos

de la Horez la Şo-

- seaua

Oltului spre Drăgășani, „pe malul
Noapica, sosire în Slatina, supeul
+ sară, somnul de copil al d-nei Negruzzi.
În tolul, pentru mine obositor, mai
“lui Simons, care cra, ce-i drept, vesel,
„meargă la inimă; prea multă abnegaţie
mine,

ca să-mi

fi lost şi mic înir "adevăr

Iulie 1879:, scurtă călitorie, Wilhelm

Luncavăţului.
lui Simons la
ales din cauza .
dar nu. să-ţi
cerută de la
bine.

,

şi cu, Buzău,

Bâsca, Brașov. :
- Joi

19151

Iulie, de la Buzău la ora IA

dimineaţa

(Buzău, mai bine [lâtel Concordia, nu Gd. Hâtel). Bună
_irăsură

cu 4 cai.

De la Bluzău] prin Cândeşti (la dreapta, casă veche
Ştirbei) până la Pârscov. 3 ore. în faţă, la stânga mănăstirea Nifon. La Pătârlage la ora 12, de acolo, prin Valea:

Lupului cu mica porţiune stâncoasă, mereu alăturea de
[râul] Buzău, la Cârleşti, ora 1. La prânz la Stan Sărbul, foarte plăcut şi original. Miere, pui, lapte. La ora 3.
plecat mai departe, la ora 4 la Pont, la ora 6 în lungul
văei Bâscei, pe un drum cu hopuri, urcând și coborând,
“la Stabilimentul Bâsca (Gura-Teghii). Curat, bine, si-.
imat frumos. Dar drumul până acolo totuşi greu şi la
început răsplătind prea puţin osteneala.

„

Pineri Pagani 1879, pe jos. (mai bine de. luat de la

- Stabiliment cai — scumpi, ă 10 fr.) în 2 ore la târguşorul Bâsca, “drum interesant, acolo aşteptat 35 ore caii,
apoi într'o oră la Pont şi după. accea călare şii pe jos de
1, Din

„526.

caietul inr, 5, Textul

în nemteşte.

la 12'până “la 6 în:
î “Crasna (graniţa), ora 5. [la] 'Pichet,
partea din urmă admirabilă. De la Crasna cu trăsurica
lui Gheorghe Șantu (Moraru) la' 814 seara, la ora 10
seara la Comșa în Sifa-Buzăului. Cârciumă dubioasă,
dar fără ploşniţe.
|
Sâmbătă,

5W

dimineaţa

cu

căruța

(fără arcuri),

prin. Valea-Teiului, [la] aşa zisul Predeal (privire fru-"
moasă sus), la ora 10 în Tartțlau (Prejmer). Acolo mâncat bine. Episcop evanghelic. Biserică interesantă. Plecat la ora 12, la 2 în Braşov. Sosea bună. „.
„ Duminecă, de la Braşov prin Predeal, Sinaia (vă„zut castelul princiar). Scara în București.
na arma

m immeme
e a

"4116 Noemrie „1879, întâia zăpadă în . Bucureşii. |
Rest

anului 18791.

De atunci: încoace (până acum, Mantie 1880). Mami |
“mai notat nimic..
|
Ce s'a întâmplat: de atunci încoace? — Politiceşte,
marea mea cuvântare în desbaterea chestiunei evreești, Septemvrie- 1879, despre care Monitorul, „Timpul, nem-.
țeşte în „Epoche?. Proastă cuvântare a lui Carp îîn con" Tra mea. Caldul pasagiu despre asta în scrisoarea din
Craiova a d-rei A. Roselti.. Atașamentul prietenilor mei
. din Iaşi, efect. popular în întreaga țară. Calomniare la
Curte şi către diplomaţi.
Eu însu-mi însă aşa de istovit, încât trebue să mă odih+
_nese câteva zile, plecând îîn streinătate. La sfârșitul-lui
- Septemvrie, . plecat cu Livia prin. Viena direct la Salz“burg, Kânigsee, Zell am. Sce, la 1: Octomvrie stil nou :
Ischl, 2: Octomvrie. ascensiune pe. Zwveielalp, splendidă
a,1. Din caietul nr. 6. Textul | în nemțeşte.
RA Titu Maiorescu, op. cit, vol. II, p.: „339—375.
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privelişte asupra Dachsieinului,
gangssee, călătorie înapoi.

a doua
E

zi

St.-Wolf-

|

„La
Bucureşti, interpretare [că am făcut o] călăto„rie politică de agitaţie. |
Si
|
D-ra A. Rosetti iarăşi în Bucureşti, după 26 Oc"tomvrie și mama-sa. Ocazionat. în parte prin dânsa şi
și prin prânzul la noi:o dată pe săptămână al lui Zizin
Cantacuzâne, iau: naştere iarăşi, regulat, seri literare, o
dată pe săptămână la mine şi o dată în aceeași săptămână la Mite.
|
|
|
Zizin întâi ne-a citit Saigey, Sur Punit6 des forces
physiques, ce-i drept numai până aproape:de sfârşit,
când i se uriîse. Apoi a venit la rând o parte din Bain

"Des sens et de Tintelligence“, plicticos, şi din punct de
vedere pedagogic rău
“: Lucrările

mele

(inegal) scris,

comunicate

|

despre

G; Jăger „Ent-

deckung der Seele 1“: Dare-de:seamă despre asta la aniversarea Junimei, la care am fost la Iaşi... .

Clara cu Livia, din cauza braţului Liviei, [plecate]

la Amsterdam, la: masajul D-rului Mezger.

Cură de3

săptămâni, reușită. După aceea Clara şi Livia la Ber-

lin de Crăciunul german, dar la sfârşitul anului nostru

iarăşi aici şi împreună la râveillon la 1 Ianuarie 1880
la.al-de Kremnitz. .
a
În

timpul

mese la mine,

lipsei

lor, contin
seri
literar
uat
:e

de-oare-ce

Jacques

şi şi

Negruzzi cu soția şi

Nicu Gane sânt aici, de la Iaşi, numai din când în când.

(Căci Nicu Gane,

în răstimp, ales din nou, la colegiul

al 4-lea. în locul lui Leon Negruzzi, numit prefect de Iaşi).
1. Gustav. Jăger, medic, fost profesor de zoologie la şcoala
veterinară din Hohenheim lângă Stutigart, — creatorul faimoaselor flanele Dr. Jâger, care stau în legătură cu scrierea menţionată

de

T.

Maiorescu

(apărută

ține că emanaţiile
fiecărei

speţe,

în

mirositoare

sânt. producătorii

telor şi probabil şi purtătorii
ției şi ai heredităţei.

528

1879).

în

această

din sudoarea
afectelor,

scriere,

Jiiger Sus-

animalelor, specifice

impulsiunilor

şi instinc-

forțelor
de formare 'ca și ai evolu-

|

--Mite uimitor .de harnică. Frumosul Lebensbild! a |
lost încă în acest an scris, apoi a urmat Maria, apoi

emoţionantul,
den, apoi

Aus

într'adevăr
der

mig's Tagebuch.

frumosul

Bukarester

Pe lângă

Im deutschen Nor-

Welt,

astea,

roman,

tradus

apoi Hed-

în nemţeşte:

Andrei Florea al lui Gane (apărut şi făcut sensaţie în
Nord und Siid, numărul din Decemvrie 1879), mai înainte apăruse deja frumoasa Gura Satului a lui Slavici în
_nemţeşte, de ea, în Illust. Familien- Journal al lui Hall„berger. Acum încă relaţii cu Deutsche Rundschau a lui
Rodenberg și legături regulate cu Magazin fiir die Lia
E
teratur des Auslandes?.
Şi o admirabilă activitate literară, pentru noi Românii şi importantă, pe care o exercită neobosită. De

multe ori bolnavă şi din când în când cu nervii moleşiți. Dar mereu iarăşi elastică și plină de foc. Între aces-

tea, înnăscuta vedere în negru a lucrurilor 2.
-.. Tot în acest timp, şi stimulat la serile noastre li-terare.

am

scris-un

francez

„proverb“

„N'est

pas ami

convorbiri despre iubire şi
qui veut“, în urma
o
n
prietenie î. .
„+ Splendidul „Budulea taichii“ al lui Slavici.
Mica farsă a lui Caragiali „Conul Leonida faţă cu
reacţiunea“.
ă
ale lui Eminescu, foarte frunouă
Câteva poezii
unor

moase,

și o satiră veche,

1, Novelă

.
Cf.

Mite:

de asemenea.

în care autoarea. vrea

Kremnitz,

op.

cit.

să înfăţişeze pe: Eminescu.

(Convorbiri

literare,

Fevr.

1935,

p.

104); usîi citiiu nuveia mea „Ein Lebensbild”. Era vizibil -impresionat de propriul său portret“. A fost tradusă în românește (de
Llivia Maiorescu]) şi tipărită în „Convorbiri literare, 'Oct. , 1885,
sub titlul „Un caracter de artist“,
2. Cf, Titu Maiorescu, Critice, III (studiul „literatura ro-

mână şi străinătatea“).

3: Cf, însemn. de la
- 4! Acolo, o aluzie la
bărbatului că prietenia se
procă, doamna răspunde:
odeurs de Mr. Jăger“.
”

E:

10/22 Aug. 1878 şi nota (pag. 307 sq.).
teoria lui Gustav Jiger. La reflecţiunea
pe un fond de simpatie reciîntemeiază
„Je pense que vous allez arriver aux
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“Zizin “reluat: iarăşi traducerea. sa.. în ranjuzgte «a
lui Schopenhâuer şi citindu-ne regulat.
În mai toate serile literare, a forisnie făcute de noi, .
„Întâi ale mele, apoi de: cele : mai multe ori Caragiali,
proaspăt

improvizate,. apoi. „câteva franceze

de Zizih,

apoi dese ori trimiteri anonime î,
o
a
„Printre acestea, mereu în seri libere, după ge
şi Bain, începutul. lecturei. din. Maudsleiy Piosiologie
de Pesprit. -.
|
„ Pentru mine foarte” stimulant în negarea sa, absurdă în „materialismul ci, a. importanţei conștiinței: de
sine.
În
.

genere, cua multă: fiziologie, mai

cu seamă

des.

“pre somn şi: vis. Valentin? cel mare, Huxley, Claude
Bernard, Hermann, Lewes, apoi iarăși Binz,. Striimpell,
Scherner, Fechner, Spitta, Maury, Lazarus.»
„După sfatul Mitei lam] decis în loc de lucrare îîn
scris — , eonferenţe la Ateneu, care au să fie stenografiate.. .
N
Pentru mine la sfârşitul anului, financiar:! achităre

a ultimului

.
|
.

rest” de: datorie :a

casei, îmi rămân încă 14.000-de franci la al- de Krem- |

„nitz şi d-ra Marquardt.

suflețeşte:

renaştere,

încetare

”

a. „ moleşelei ştiinţi-

fice după epoca ministeriatului şi a acuzărei [ministeriale] şi altminteri. Primăvară
psihologică- fiziologică
etic: o nouă vieaţă.
.
Câte trele elementele angrenate. una mir alta, mai :
ales și esenţial ultimul.

.

*

Astfel anul s'a: încheiat: bine.
Publicate în Convorbiri literare, 1890.

aa

. Gabriel Gustav Valentin (1810-1885), fost protesor de
fiziologic, în Berna. A înireprins cercetări care au făcut epocă, des-.
pre fiziologia digestiei ş. a. Opere: Lehrbuch der: Physiologie des
Menschen, Grundriss der -Physiologie des Menschen Ş a

7

a

DE

.

i

Da

1880. -

5]15 lanuarie. AL Strakosch cu soţia 1. Proastă lec-!
. tură a lui Faust. Desgustătoare Gretchen. Cină comică
la mine cu el. Îmi fusese recomandat de Stârcea..
|
Vie coniinuare de vicaţă la serile noastre literare.
Scena mea de la, Cameră la 16|28 Ianuarie în contra
lui Brătianu şi parare a ataculu lui E: Costinescu în
contra. mea. Despre aceasia, Monitorul ?. Prietenii drăguţi. către mine

cu ocazia aceasta.

|

(Pledoarii: D-na “Schina conira Gogu Schina, pen:
tru divorţ.
Pa
iMai înainte pledoarie gcheral Savel Manu contra
lui Porumbaru.
.
,
|
Amândouă importante. Din contra, pierdut “Hor-,
witz contra Asdansky.
“Din când în când, drumuri la Craiova, pentru Ştirbey contra 'Anton Brăiloiu. —' Împortantă pledoarie la
Focşani: Popa Voiculescu contra lui Nedelcu, pentru
testament Mantu Zoe).
în sfârşit, “început cele 4 conferenje psihologice-fi|
ziologi ice, mai mult pentru însufleţirea micului meu cerc. - literar, decât din alte motive.
|
Întâia conterenţă Duminică 10j22,. Fevruarie 1880
|
(la Ateneu, între 21 şi 314) „Despre cunoașterea de sine

şi cunoaşterea altora“ î. Eu nu mă simţeam de-loc bine
la conferenţă,

noapica următoare

mari

de pân-

dureri

tece, de natură neliniștitoare. Ira insă, cred,: numai un
catar intestinal, cu simptome destul 'de violente. Ma
sibi însă foarte, pentru 5—4 săptămâni.
1. Notă adaosă mai târziu: „Mai „pe urmă. soţia lui Gustav
Freytag“. "
418—457.
p.
1,
vol.
V, Titu Maiorescu, op. cit.,
2
3. Titlurile conferenţelor — în românește în text.
a

|

-
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Eu personal foarte nemulțumit de la conferență, toți
ceilalți însă încântați. E întâia oară când aproape toate
ziarele româneşti vorbesc despre mine. recunoscându-mi
meritul. Faptul devine prin aceasta răspândit(??) 1,
„Am tratat teoria mea despre strimtul cerc al conştiinţei în deosebire de larga sferă a amintirei. [Sau

luat] totuşi despre aceste 4 conterenţe stenograme. (Pe
- fiecare o plătesc 40 de franci, şi fiecare încălzire a sa„lei 20; pe lângă astea, tipărire
de prisos a anunţurilor:

50 de franci. La un loc, vre o 300 de franci).
A doua conterenţă. Duminecă 17/29 Fevruarie 1880

(după ce înainte la 15, fusesem la. Focşani şi, în genere,
nu mi-era bine). „Înţelesul cuvintelor“, A treia circumvoluțiune [frontală] 'a vorbirii a lui Broca Şi cerința lo-

calizărei înfelesului [cuvintelor]. „„Vieaţa sufletului“ 2 a
lui Lazarus.

Multă

fiziologie. Pentru

mine,

conferenţa

de progres decisiv. Pentru public, mult prea ştiinţifică,
mai ales grea din punct de vedere fiziologie.
„A treia conferență 24 Fevr., st. v. „Despre visuri“.

Idem. Al-de Negruzzi sânt întâia oâră de faţă. Foarte
mulţumiţi. Cercul meu în de obşte. (Fiziologie a conștiinei de sine însu-și. Sala grozav de ticsită).

A “patra conferenţă, cea din urmă,- 2/14 Martie:
„Artele în educaţiune“. Teorie nouă a forţei. morale
' latente. Aplicare a cunoscutei tcorii a heredităţii.. Câteva
glume. Publicul însă încântat. Intenţie a studenților de
a-mi da o cunună de lauri... 2,
Cercetări psihologice-fiziologice.
1. „Wird
nele de mirare
șterse,

dadurch verbreitet(?2)“. "Ultimul cuvânt şi sem— scrise mai târziu, în locul mai multor cuvinte .
:

-___2. „Das Leben

împreună

cu

,

întemeietorul

kerpsychologie'“).
„% Mai multe cuvinte şterse. -
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Îi

der Seele“, 2 vol., ed. 1 1856-—58. Lazarus e,
Steinthal
psihologiei

.

colective

(„Văl-

PTT

ra

IT a

a

Tia

Fotografie

din

1880

|

“La

|

4116 Martie

1880 dat

îndărăt d-nei. Vlădoyanu

|

“hârtiile procesului şi “pasionatele scrisori-„jurnal“.
Mai înainte pentru d-na Cassia Rosetti!şi peniru |
bolnavul, cam morocănosul C. N. Brăiloiu câștigat,-uşor, | procesa Curtea de apel în contra lui Î. P-'Leodoru,
*
Toate astea le-am scris la 5/17 Martie 1830, noaptea
între 2 și 5, având

insomnie, de bună “ scamă

din cauza

„celor dinainte;
194

lunie

1880.

-

„Ce s'a mai întâmplat de atunci încoace? În mine,
ceva

infinit

din punct

de vedere

etic,. lucrul

ag
25.M
în.cele din afară,- Duminecă
£ aie, 8!
“renţă la Ateneu

decisiv.

seara confc:

„Despre “ideal și realitate“, cu 5 franci

intrarea, pentru un spilal de copii, din Iaşi, ţinută la
rugămintea d-rei Eva Callimaki-Catargi. Spitalul a în- casat 2500 de franci. A asistat şi Principesa; mulţi Callimachi-Catargi şi contele Wesdehlen. Conferenţa prea
scurtă, decepţionani de rea.
La Pesta, spre a aduce la | București, pe Thea (cu |

5fane
Marti

_copil.şi bonă); la

în Pesta:

„De Miercuri 16/28 Aprilie, toate zilele de sărbătoare

, cu d-ra Rosetti, Clara și

ale Paştelor până Joi 242:

Livia. călătorie prin: Nămăeşti, Bran, Braşov, Zaizon, Sinaia la Bucureşti. La Braşov orgă, Liedertafel, Tâmpa,
Skok. În drumul călare de la Rucăr prin Dâmbovicioara la: Bran,

frumos.

la Timiș,

Volubilitate de vorbă

noaptea pe fân în strimta cămăruţă.
În interval, Emilia venită pe neanunţate de la Iaşi
şi tras la al-de Kremnitz, unde e încă Thea.
„La înapoierea noastră din excursie (şi încă mai.
înainte. prin

depeşși,

în răstimp)

dispoziție

sufletească

- Pa

1, Mama

7592324

d-rei

D=

Ana

Rosetti.

a

|

-

e
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.

" înveninată

în contra mea, că am

întreprins excursia în

acest fel și am rămas atât de mult timp !. Intrarea
mea

Joi

seara la al-de Kremnitz, unde

Mite,

Emilia,

Cleo-

"patra Lecca şi Wilhelm au lost bizari [aţă
de mine,
cea mai naturală tot 'Thea.
o
Rea trăsătură de caracter din partea Mitei, lipsă
de

judecată matură din parica Emiliei, ridiculul lui Wil-

“helm.
.

încercare de băut apă minerală şi de primblat di-

mineața

cu

Clara,

Livia,

d-ra

Rosetti,

Mite. Neizbulit,

Lecţie de logică o dată pe săptămână (Sâmbăta
de
la 3%4—5) cu aceleaşi şi d-ra Nini Haret.
Două izbucniri ale Clarei în contra d-rei Rosetti,
o dată Duminecă, pe terasa noastră, la convorbire
despre
„Rouge et noir“, apoi Sâmbăta următoare la Mite,
după
ora: de Logică, fiind furtună. Primblarea mea
în iră„sură “după aceea, singur, la. şosea, din cauza
absolut
insuportabilei 'stări sufleteşti. Hotărit în mine,
să pun,
în orice caz, capăt acestei vieţi, ori mă duc la fund,
ori
se resolvă.
“
,

„No mai pot suporta. N'am nevastă, mă prăpădese

din punct de vedere fizic şi moral. Şi fără asta, suflet
ește

sânt redus la nenorocire,
|
E
„La sfârșitul lui Maiu, Slavici [a] depus manuscris,
apoia fost însă luat.
|
|
„4 „Probabil

din gelozie către d-ra Rosetti

Dymsza). Cf. serisoarea Mitei Kremnitz de Joi“ (nota d-nei Livia
|1880]
către Nicu Gane (ap. 1. E. Torouțiu, op. cit., p. 24280);Aprilie
„Les Maioresco sont alls passer les fâtes dans les montag
nes
avec M-lle Rosetti, ils sont absents depuis

neuf jours; comme les Rosetti sont ă
Jassy, les: Mandrea ă Craiova, nous sommes
restâs tout â fait
seuls ă la maison, avec M-me Humpel,
qui €tait venue voir son
Îrâre, mais qui a dâ se contenter de
notre prâsence. Elle repart
demain ou aprăs-demain

la ramener“,

Da

avec

a

son

mari

qui

est

venu

hier

*

pour

Mă văd des cu Eduard Grisebach 1, consulul Pru-

siei în Bucureşti. Cunoscut prin el pe Alarc
on, eu iradus după aceea „O bună peșcuire“,-și
'o poezie din
„Noul Tannhiiuser“ al lui Grisebach, şi
Quadrinhas bra-

ziliane

şi afară de asta

Chiuituri

tiroleze,

îndemnat

la aceasta de o seară petrecută la Iaşi la al-de
Negruzzi, .
“la sfârşitul lui Maiu (Joi seara 29 Maiw, si.
v.).
Încă de mult terminată traducerea franceză a Aforismelor lui Schopenhauer a lui Zizin Cantacuzân
e. şi
va fi tipărită la Paris la Germer [-Baillăre|, în liber
a editură a acestuia,
a
Mite scris intens, ,„Wessen, Schuld“ Şi încă o novel
ă,
care-mi place mai puţin.
|
|
Burghelee iarăși în București, transferat, şi face

plăcere cercului nostru.

Slavici a scris „Moara

cu noroc“,

„La laşi, aflat de la d-na Micle tot felul de lucruri

ordinare în contra mea (şi a Mitei), provenite de la
Emi-

nescu.

În noaptea de Marţi 10/23.spre Miercuri 11/23 Iunie 1680 vis cu fraga păroasă 2, .

5 Eduard Grisebach (1845—1906), fost
- Roma, în 1878 vice-consul al Germaniei Ja Iaşi,ataşat de legaţie la
în
Bucureşti, în 1881 la Petersburg; distins cunoscător 1880 consul la
germane şi al celei universale; bibliofil însemnat; a al literaturei
editat operei
lui Biirger, ale lui Kleist ş. a.: a dat una din cele
a operelor lui Schopenhauer (în colecţia „Reclam“); mai bune ediţii
el însuşi poet
şi critic, adesea paradoxal. Opere: „Der neue Tannhiuser“
(1869),
„Tannhiuser in Rom“ (1875), „Die ireulose Witwe“
, o contribuție
la cercetări de literatură comparată, urmăreşte drumul
unei novele chineze în literatura universală), „Kiu-Ku-Ki-Kuan“ (1880),
novele chineze, ş. a.
DR
,
,
2. îl preocupa mult în acel timp explicarea viselor; a i
cele patru conferenţe ce ţinuse în primăvara acelui an la 3-a din
Ateneu
era Despre visuri,
a
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Sâmbătă 7/19 Iunie după prânz la ora 4, şi a doua *
zi Dumineca Rusaliilor. şi Luni până la ora 10 dimiale mănăstirei, la Căldăru-

neaţa, excursic, cu 2 trăsuri

şani și Țigănești, cu” Mite, d-ra Rosetti, Baby. cu scrvitorul,

Grisebach, Slavici, Clara, Livia şi cu. Trecerea la-

cului cu. barca, şi refuzul vehement al lui Grisebach de
-a se sui în barcă.
Mai înainte, într'o Miercuri, prânz şi seara cu smin-

titul, incultul, foarte talentatul” actor Moritzsohn-Morris: son (Evreu din Galaţi).
a
'supraistoviţi, beaunervii
cu
Mite cu totul sită,
|
coup d'amour-propre et peu d'amour..
În ce priveşte datoriile, plătit îndărăt încă '9000
„de franci, astfel încât mai am numai

5000 de franci [de

plătit) lui Wilhelm, [şi după aceea] casa mea în București liberă. Tot felul de gânduri să o vând şi să las mica mea
familie în Germania.
În, mine, vieață extrem de tristă, oil Nuu0 pot
suporta astfel: şi, nu ştiu ce să fac...

Noaplea ds. Vineri 15 spre Sâmbătă 14 Iunie al doi„lea vis.
|
*.

“Marţi, 70

Tunie, 1%

seara.

La tribunal, câştig acum toate procesele. Sâmbătă,
“câştigat d-nei Schina alimente înaintea tribunalului după

strălucită cuvântare, Luni câştigat la Curtea de casație și îndată după asta la Curtea de apel achitat de pedeapsă corecțională pe fostul! stareţ de la. Căldărușani .
1. Urmează

„356

multe

rânduri

şterse.

ÎN

a

-

Tcofilact. Azi câștigat2 procese la Curtea de Apel, sec-

O.

“țiunea a 2-a, (: dintre acestea Brăiloiu.

în noaptea de Luni, 16/28 spre Marţi 1729 Iunie,
2—314: vis,şi anume al-treilea, cu camerași piatra-

|

--

|

|

.

scumpă.

i

Ă propos.

„

28 Martic st. v. 1880, în călătoria la Pesta spre

“La
a aduce

văzut

am
Thea,

pe

restaurantul -gărei

în

la

- Orşova pe maiorul Bogati. Mi s'a adresat în româneşte,

"cu necioplit” accent iransilvănean sau bănăţean. Mi-a
povestit că. uciderea.lui Barbu Catargi ar fi fost.săvârşită de 2 tineri, exaliaţi de redacţia Românului, şi. a“nume tânărul . Dunca, acum răposat (din Banat; și |
-poetul Grozescu, încă în vieaţă. —

Nicol. Racoviţă

ar .

. fi ştiind totul.C. A. Rosetti ar fi fiind vinovat de omor,
moral,

vedere

-de

- din. punct

colonelul:

Bibescu.

însă

nu. — Cu nevastă şi copii, nare ce să mănânce și bate
- drumurile prin Orşova, după ce a fost internat 5 ani în
îi
. milă, i-am dat.5 fiorini.
Alba-luliaDe

„Zice că, fiind pus de Hiotu, a tratat pe vremuri cu
_.. Sâmboteanu, şi tocmai era vorbasă se întâlnească la.
_-:.- Brâşov cu un Grec complice al lui Hiotu, când'a osti
a
N

-

„Ora

6-după prânz, cer acoperit, cu toate acestea 35

n

|

-

Ei R. la umbră!

„+

?

Ş

1880, stil vechiu.

25 Tunie

Vineri 1123 Lulie 1880, plecat în călătorie.de va- ;

canţă cu Clara, d-ra Aneta Rosetti şi Livia. Mai întâi de
7

„+3,

Urmau

" fost tăiată.

-

.

respectivă a . foii a:
câteva rânduri. încă; partea Ne
N:
a

N
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la Bucureşti la Viena (de la Bucureșt
i la Viena bilet combinat cl. I şi II 147% franci, dura
ta drumului 29 de
ore;
dar chiar la întoarcerea familiei
de la Viena la Bu-

cureşti —

4/16August — prețul micşorat cu vreo
30 de

franci de bilet).

|

|

Viena 2 zile, Gmunden, Ischl, Salzburg
, Schmittenhăhe și Zell am See, Innsbruck, Maul
s (deranjare a căii

ferate Brenner), Meran prin Bozen, Trafoi,
Stiltser

Joch,
Bormio, Tirano (Madonna di), peste
Bernina la Pontre= sina, Piz Larguard, St. Moritz, Chia
venna, Bellaggio (villa Serbelloni), Milan, Veneţia,
Triest, calea ferată
Semmering...1. La 2/44 Aug. iarăşi
la Viena şi apoi la
Bucureşti 2, o
La înapoiere, Clara a găsit vestea desp
re moartea

mamei

ei,

întâmplată

la

1[15

August

1880,

Vine

ri, în
Warmbrunn (Silezia). Duminecă 3/15
Aug. a fost înmormâniată în Warmbrunn..
|
Eu rămăsesem încă în Viena; conduses
em pe Mite
la Lienz (Tirol) şi de acolo prin Marb
urg, Pragerhof, Kanissa, Buda[-Pesta] [eu am] venit
la Bucureşti la 16/28
Aug. La 15, 16 şi 17 Aug. laringit
ă acută.
.:

Febra mea intensă, care-mi .slăbeşte
pute

rile, Sâmbătă, Duminecă şi Luni, 6, 7 și 8
Septemvrie. 32 de ore
febră neîntreruptă. încă 10 zile
cu febră uşoară.. Chinină timp de 4 zile 14 de gram, şi
apoi de câteva ori W
de gram şi de câteva ori iarăși
Y4 de gram.
Reluarea Miercurilor literare, Prof,
Caix 4 din Florența, Dr. Gaster (sosit din Breslau)
, Slavici lucrare et-

*

- 4 Y. nota precedentă.
2. Fraza aceasta scrisă mai
tăierea părții de jos a foii prec târziu pe pagina următoare, după
eden
.
3. Napoleon Caix, profesor te,
de limbi romanice şi filologie
comparată la Institutul de înalte
studii din Florenţa. Opere: „Saggio sulla storia

della lingua e dei dialetti d'Italia“
(1822), „Studi
d'etimologia italiana e roman
za“ (1878), „Origini della lingua
poetica italiana“ (1879).

-
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nogratică despre Românii din Transilvania pentru opera baronului Ielfert, Creangă prezent de două ori.
x.

_vrie)

La sfârşitul lui Septemvrie încă (şi întreg Septemmare căldură în Bucureşti, vreme splendidă; la

Spent

după prânz, ora 4Yf, la soare 300 Reaumur!

Dar chiar 'Luni 29 Septemvrie, la aceeaşi oră, 9% R

„de atunti încoace răcoare şi timp de toamnă.
Cu

toate

astea,

azi 2/14

Octomvrie

1880,

tranda-,

firului nostru gălbuiu de coloarea ceaiului, în aer liber,
în grădină, i Sa deschis o admirabil de frumoasă floare
şi are încă doi boboci gata să se desfacă. Ce-i drept,
astăzi din nou mai cald, la ora 1î, 20 R. la soare.
Întâia zăpadă cum se cade în ziua de Crăciunul
nostru, 25 Decemvrie.
Eu la sfârşitul lui Octomveie din nou bolnav, laringită, febră. La sfârşitul lui Noemvrie, slăbiciune, periostită la falca stângă,

plumbuit

dinte.

+

Spre sfârșitul lui 1880 tot felul de activitate. începui, ca particular, prelegerile mele la Universitate despre Logică şi aplicările ei, o dată pe săptămână, până
la sfârşitul anului ținut 6, despre care dare-de-seamă în
„România liberă“. Afluenţă şi succes.
În' Augsburger. Allg[emeine] Zeilung (anonim), un
articol al meu (No. din 26 Decemvrie 1880) despre „Succesiunea la tror:în România“.
În Deutsche Revue a lui Richard Fleischer de la
1 Ianuarie 1881, un articol al meu, semnat, despre situaţia politică a României.

Pledat la Curtea de apel, secţia a 5-a, pentru «cei.

102 advocaţi şterși de pe listă. Câştigat.
Cuvântare liberă la alegerea lui L. Catargi ca con-
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ducător al conservatorilor la clubul. conservator, Sâm- .
“bătă seara 20 Dec. st. v. 1880.
La sfârşitul anului, ziarele ș. a.m. d. pline de. mine
despre asta și despre acele articole. Blague.. |
La

de seară

51: Dec., la: râveillon-ul nostru, veselă societate

la noi, 2 vicleime

(1 de pe stradă şi apoi al -

nostru), baroncasa Witzleben cu 2. copii, pictorița d-ra

“Hitz, consulul

Grisebach;

Zizin. Cantacuzâne, Mandrea

şi d-na, d-ra A.. Roseiti, . Mite,

pasu,, al-de Haret, ş. a.
revăzut

Cu -Zizin

Wilhelm,

Burghele, Po-

.
în întregime

în . această

vacanţă

de Crăciun traducerea lui franceză a „Împătritei rădăcini“ a lui! Schopenhauer. Venise încoace de la ţară:
pentru asta,

“numai

-

"Concertul lui Dima. și oșteneli încoronate de suc-

ces ale Clarei şi ale d-rei Rosetti peniru sală plină.
încolo, călătorit încă “la aniversarea „Junimei“ la
„ laşi (25 Oct.) şi tradus în românește din traducerea ger-

mană

_sănge

a lui. Grisebach

și

novela chineză

despre: Ciuang-

femeia sa. Tiăn-şii. Publicată în

Convorbiri..

Anul, despre oameni, stăpânit de d-ra A. Rosetti şi.

|

Grisebach și Zizin Cantacuzâne.
N
Impresia finală a anului: sufletește mai proaspăt

- din nou posibilitate de lucru.
Financiar, mult mai nefavorabil; iecbue să

:mă

_restrâng. În anul 1879, am încasat din advocatură 6500 -

„de galbeni, în a. 1880 numai 2700 + şi în total (vânzarea casei

din 'lași,

diurnele

de

la Cameră,

Academia)

42.000 de franci. Mi-o „notez.. Ruşii şi calea terată nu .
mai

sânt.

_..

-

întâiele idei al6 unei
4
hotăriri. de a scrie istoria Ro„mânilor « ca opera principală a vieței Imelej..
*

1. V. pag.

340,

535,

nota.

Suplement! — de bună seamă, din Noemvrie 1880 * . „“
__— la însemnarea de mai înainte din 1951 Aug. 1877 desaie
a
“pre Wilhelm ?. .

Observarea izolată de atunci despre

ca ob-.
el este,

ar ;da însă în această
-servare izolată, aspră şi justă
izolare o imagine falsă. La.câtva timp după aceea W. a
devenit mai bun; apoi din ce în ce mai bun, în vara 1880

d. e. a fost de un devotament şi o iubire (dar mereu fără

fidelitate în înţelesul german). mișcătoare, absolută, către
lui cu ea la Lienz: şi la Grossglock-.
soţia lui. Călătoria
ner.Copilăreşte de drăguţ cu copilul lui, în acest timp. .
lui acum (Noemvrie 1880) fireşte însemnate,
Veniturile

va deveni chiar unul din cei mai căutați medici. Şi cu
„mine, de o iubire, care are ceva mișcător. — Totdeauna
- însă. subt influența neveste-sei. De aceea contra Liviei,

fireşte contra surorei lui Clara. De asemeena, din-timp
în timp contra d-rei.A. Rosetti, după cum sânt dispozi-

Me
țiile de gelozie ale neveste-sei. de d-ra Mlar1877,
la
atunci,
„Poate era influențat

quardt] 5 în contra noastră a tuturor. Așa ceva însă la. cl

l,
în privinţa
nu ţine niciodată mult timp. EL e un copi

.
Dai
|
“sentimentelor.
Poate are fiecare om epoce de scădere; nu trebue să
judeci pe cineva niciodată exclusiv după acestea.
om este o sumă de stări sufleteşti înă:'
“RegulUn
„.
şirate una după alta pe firul timpului. Fireşte, cu trecerea vremei e hotăritor elementul înnăscut cel mai tare.

Numai că'elementele sufletești sânt în fiecare foarte fe-.
PN
.
;
"4, în caietul nr. 5. În nemţeşte.
—
1880“
Nov.
von
„wohl
2. Cuvintele din parenteză — în text:
”
sânt serise mai târziu, de-asupra rândului. .

»

?

3.Cf.

nota

la acea

1, Cf. pag. 558.

însemnare,

pag.

231.

e

din Fevr. 1879:.
5. Pentru întregirea numelui, cf. însemnarea
p
|
->W. mereu cu Marq.” (pas. 324)...

Ea

| “sa

lurite şi multe dintre ele ajung în mod succesiv la lumină în manifestarea de fiecare dată. La fiecare atare
manifestare, trebue să distingi ceea cc e slab şi trecător

„de ceea ce e tare şi revine mereu ca ceva

esenţial.

„Deci: [omul e] produs al evoluţiei şi din cauza aceasta
necesitatea de a privi: un spațiu de timp al vieţei
mai întins, sinietizându-l, spre a avea o imagine exactă

despre cineva. Poate abia între 20 şi 40 de ani poţi şti -

ce devine și ce este cineva 1.
+

|
Pentru adormire,
eventual în somnul cel vecinic 2:
Z.
|
Hydrat. Chloral. .
3,0

Ag. dest.
.Syr. Cort, Aur. A ă 45,0.
|
Aproximativ 2 tr. 75 c,
Dacă bei jumătate din aceasta şi după 10 ceailaliă
jumătate, ai somn, fără nici o neplăcere. Pcţi merge
până la
|
Hydrat. Chloral

8,0

-

şi ai numai somn, porțiune marc;
Dar dacă 16, 0 sau 20,0 ?
*. în această scurtă notiţă scrisă în fugă e germenul clasicului său studiu de psihologie „Din experiență“,.
scris şi publicat
peste 8 ani în Almanahul societăţei studenților români din Viena
„România jună“. V. „Critice“ ed. 1928, vol. II, în special pas.
278—295 (ŞI şi II).
|
? Dăm şi această rețetă, pentru legătura ce are cu starea sa
sufletească notată la 1/13 Martie şi 11/33 August 1876 şi la alte

trei date în cei doi ani următori; cf. pag. 245 ş. u. şi nota de la

pag.

5-42

244.

"

|
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Se

La Niirnberg,
arătat băirâna |de
cadrat, o gravură
„Hinrichtung

în cetăţuie, în camera de tortură mi-a
acoloj, în vara 1878 un mic tablou iinîn lemn, cu inscripţia:der beeden Rebellen Hora und Kloska

1785, 28 Februarii,în dem

1, “Mai
pag. 501).

consemnase

Comitate

odată

a

acest fapt,

Karls-Burg“1.

la z9

Iulie 1873

(v.
,
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ANEXE

Pe două foi de carnet răzlețe se află însemnările de mai jos,
scrise de Titu Maiorescu în 1860 şi 1861, despre studiile, lucrările,
examenele, publicaţiile şi conferenţele sale de până atunci:

Braşov,

prima cllasă]

gimnlazială], anjul|

“1850—1851 început de-abia la 1 Nov. 1850.

!

şcolar

Anlul] şcollar] 1851—52, cl|asa] II în Vienă!.

Lucrări literare.

|

1851. Cuvântare în româneşte, ţinută la încheierea întâiului an şcolar la gimnaziul românesc din Braşov.
După aceea, primit ca premiu: Magazlin] istoric
pentru Dacia. 7.

1855. 1. Die Blidsinnige. Comedie întrun act.
2. Manuscriptul unui nebun. 'Lraducere din Boz,
Pik-wik-Club.
. :
|
7
|
1856. 1. Nachtgedanken. [Dedicat] Contesei Olga Coronini-Cronberg.
|
2. Un fragment din tinereţea mea. -

5. O comedie 'fără nume, în 5 părţi.
1. Rândurile de până aci, scrise în româneşte, sânt adaose mai

târziu de-asupra titlului ce urmează. Acesta și toate însemnările
următoare (afară de punctul 2 de la anul 1855 şi de punctele 4 şi 5
de la anul 1859) sânt scrise în limba germană; cele despre anii
1851 —

1860 inclusiv sânt scrise cu cerneală

următoare,

cu

creionul

(probabil

în anul

(probabil în 1860); cele

următor).

347

1852.

1 Die Buchstaben-Camerate, Satiră. |
2. O dovadă desvoltată. Exerciţiu logic.

„5. Despre

măsurătoarea

mciru.

înălțimilor

prin

|

baro.

4. Poezia italiană de Metastasio, spusă la împărțirea premiilor la Academia Teresiană imperialăregală. .După aceea, primit ca premiu: Litirow,

„Die Wunder des Himmelsşi atlas.
1858, 1. Welser şi Welsersheimb. .(Schiţă

genealogică.

[Dedicată] Contelui Rudolf W elsersheimb). |
2. De latinitate et quibusdam literis latinis..
3. Examenul de maturitate. (Testimoniu la 21 '[u-.

lic). La împărţirea premiilor:
[Amlținut cuvântare în latinește.,

„După aceea, primit ca premiu de la ministrul cul
telor “Thun: Ahrens, - Juristische 'Encyklop[ădie].

4. Grundziige

der Logik

crată la Braşov.
1859,

fiir Gymnasien.

Prelu-

1. Prelegeri de: psihologie și estetică la rectorul
„Reyer, la d-ra Jacoby şi la baroneasa v. Keudell

(înaintea unor doamne), la Berlin.
„2. Traducere a întregei-gramatici a lui Borel.
3 Ilpâe a (Relaţiunea). Disertaţie filosofică. Luat
“doctoratul la Giessen.
"1 4. Măsurarea înălțimei prin. barometru. În „Isis,
jurnaiul lui Barasch. : |
5. Despre. socialism şi comunism. Discurs public,
ținut în București, în Sept. 1859.
i

6. Ueber Socialismus und Communismus. Confe-

„1860,

rență la: Justizrath Kremnitz, la Berlin.
1. Conferenţe la Justizrath Kremnitz.

„2. Întâiul examen juridice la Univeritatea din Paris, Aprilie.
”
aa
3. Al doilea examen juridic la Paris. August.

548

:

4, Einiges philosophische in gemeinfasslicher lorm.
Berlin,

la

[editorul]

Nicolai.

5. Studiat stăruitor toată Gramatica greacăa lui
Yranke.
E
6. Tradus în franţuzeşte „Einiges philosophische“,
în cca mai mare parrte.
1561. 1. La începutul lui Ianuarie, al.ireilea examen ju-

ridic,
2. La

10 Marlic,

conferență

la Berlin,

în

folosul

monumentului lui Lessing la Camenz.
,
5. Lucrat complet teza franceză pentru doctoratul
în litere.
|
„4. La 12 Aprilie, conferenţă la Cerele des socictes
savanies despre Wagner și Corneille.
5. Teza latinească pentru doctoratul în litere.
6. Teză peniru licenţa în drept, în August.
7. Disertaţie despre opiniunile fundamentale icologice ale Ilerbariianului Cornelius.
.
8. Al pairulea examen juridic încă o dată.
9 și 10. întâia și a doua conlerență în româneşte
despre Educaţia în familie; ţinute la Academie
[Universitate] în Bucureşti, în Dec. 1861.

11905.
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Copie de pe
absolvire a Academiei teresiane

e

Certificatul de

(Obţinută prin bunăvoința d-lui Ioan Puşcă,
legaţiunei României la“ Viena),
TRERESIANISCHE

AKADEMIE

|

secretar al

Wien, am 18 Juni, [1955

Aus dem Maturităts-Protokoll v. 20 Iuli 1858. Maiorescu Titus,geb. in Crajowa in d. Walachei
_am 27 Febr. 1840, Sohn “des Joh. M., gew. Schulrathes zu.
lassy, gr. -uniert, hat die Gymnasialstudien beendigt, u.
zwar:
die I Kllasse] in Kronstadt, die II., III; IVu. dast.
Sem[ester] der V. Kl. am k. k. Theresianum, das 2. Sem[ester], die VI. Kl. am k. k. akad.L. Gymnasiun, die VII,

VL

[Klasse]

am Theresianum.

Noten: +
Sittl. Betragen
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: recht lobenswerth
: ausgezeichnet

+

: recht befriedigend

>

Deutsche,
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:recht

-

Physik

Matk.

u. Naturgesch.

Philos. Propideutik

befriedigende

: recht befriedigend
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