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Inchin în aducere a-minte 

DomnişGrei LUCIA LAURIAN, 

fiica marelui l_aurian şi amica fiicei mele, 

ca care s'a grăbit a'mi scrie din Paris la înmormintarea 
nevestei mele: „Regret că nu sînt în țâră ca să depun o 
„CorGnă pe mormîntul aceleia care a fost aşa de bună cu 

mine în diferite circumstanţe ale vieţeie. . . 

B.F.H.
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Dâmna JULIA B. P. HASbEG 
Bustul de CAROL STORCK



  

O nevestă româncă în traiul pămîntesc 

Citit în Academia Română la 7 Martie 1903 

Ar fi nedrept şi chiar puţin serios de a dojeni 

pe cutare sau pe cutare dintre Români că și-a luat 

o nevestă străină. Iubirea nu judecă, nu cântăresce. 

Dar totuși e matematicesce sigur că o nevestă fran- 

ceză, o nevestă germană, italiană, engleză sati din 

ori-care alt nem, nu pote face copii curați Români; 

şi nu numai atâta, dar mai cu semă: o nevestă 

străină e peste putință de a, întări și a îmbolăi 

patriotismul bărbatului Român ; ba și câtă brumă 

de simţ naţional îl va, fi având dinsul din baștină, 

acea brumă va scăde, se va spălăci, se va jume- 

tăță, căci nu degeaba se dice că bărbatul şi nevesta 

devin prin căsătoriă două jumetăţi, — o expresiune 

figurată, sa alegorică, la început, aprâpe o reali- 

tate obiectivă după o îndelungată vieţă conjugală. 

Repet dară încă odată, nu vreaii şi nu pot să îm-



pedec pe nimenea de ași lua neveste continentale, 
insulare sai antipode de ori-ce limbă, dar mă 
mulţumesc de a constata că numai prin nevestă 
Româncă sa păstrat elementul românesc în Mace- 
donia, în Serbia, în Ungaria ; numai nevesta Ro- 
mâncă a românizat pe deplin la noi cești de la 
Dunăre o mulţime de Bulgari şi Greci; si că nu- 

"tresc o neclintită credinţă că numai nevesta, RO- 
mâncă ne va scăpa, în viitor de acel indiferentism 
cosmopolit, pe care 1] caracteriseză, Alfred de Mus- 
set: «ME vei întreba, dacă eă îmi iubesc patria 
«mea. Da; iubesc de asemenea mult Spania şi 
«Turcia ; nu ur&se Persia, și cred că Indusşii sint 
«Gmeni forte de trebă, cari beau întocmai ca şi 
«NOI...» 

Vous me demanderez si jaime ma patrie. Oui — j'aime fort aussi lEspagne et la Turquie. Je ne hais pas la Perse, et je crois les Hindous De tră&s-honnâtes sens qui boivent comme nous.. .) 

In ori-ce caz, lăsând partizanilor de exogamiă pe Spanidle sai pe Turedice, — fac aci o rezervă: prin exogamiă nu înţeleg pe străinele cele născute în România şi crescute printre Români, — în orice caz ei unul am avut o nevestă neaoşă Româncă. In 1901, când Academia, Română, ME însărci- 
n 

1) La coupe et les 18vres.
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nase de a rosti în sînui un cuvînt commemora- 
tiv despre mârtea reposatului coleg Urechiă, et 
am căutat să explic ciudatul fenomen că noi amîn- 
doi ne certam necontenit, dar nam încetat de a 
simţi pururea la o-laltă o imperi6să atracţiune 
reciprocă. Voi reproduce în acâstă privinţă ur- 
mătorul pasagiă din discursul mei: «Să fie re 
«o enigmă psicologică ? să fie o tainică fatalitate 
«a, sortei individuale? Nu. Sînt aprope patru-deci 
«de ani de când ei sînt căsătorit. Eă unul nam 
cavut niciodată pretenţia de a fi sfint în sensul 
«canonelor sinodale; am fost păcătos, r&ă, iute; 
«și în curs de aprâpe patru-deci de ani, nu odată 
«pe an, une-ori nu odată pe lună, m'am certat cu 
«nevesia mea; dar o secundă noi nu ne-am gândit 
«la divorţ, ci ne-am iubit şi ne iubim din ce în ce 
«mai mult, amîndoi ajunși bătrâni. Odată, în tine- 
«reţe, nevesta mea se plângea unei prictenc de 
«pecadilele mele. Prietena a întrebato: cum dară 
«del mai iubesci? Nevesta mea, i-a r&spuns sim- 
«plu: nu-l pot lăsa, e mare patriot... De aceiași 
«natură, sati fârte asemănată, este iubirea între 
«doi adevăraţi amici. O idee supremă, o idee eternă 
«unesce două suflete, pe când tot odată idei secun- 
«dare şi terțiare le desbină: le desbină şi — trec»). 

  

1) Analele Academiei, seria II, î. XXIV, p. 13; cfr. Papa dela 
Neva, p. 3.
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Naționalist din copilăriă, cii totuşi aş [i putut 

să mă alunec din când în când în ore-cari con- 

ceosiuni sai tratative în dauna Românismului, dacă 

nevesta mea, nevestă Româncă, o adevărată Ao- 

foică, nu mă veghea la ori-ce mișcare, îmbărbă- 

tându-mă la luptă, la sacrificii, la resistenţă, la 

aţiţarea din ce în ce mai vice a scinteci naţiu- 

nale. Singurul lucru, pe care ea nu mi-ar [i icr- 

tat în veci, era o cugetare anti-românescă. (iăsi- 

se-va, o nevestă ne-Româncă, o nevastă străină, 

frumosă şi tînără, care să dică: nu las pe băr- 

batul mei, ori-câte neajunsuri mi-ar face el mic, 

nul las căci e mare patriot... găsi-sc-va ore? 

Eu nu mă tem a afirma că nu. O nevestă străină 

pote să, fie un înger de bunătate, de virtute, de 
tot ce pote fi mai angelice, dar un înger, care nue 
Româncă, Româncă nu se face şi să nu i-o cerem. 

Mi-a scăpat mai sus cuvîntul «Moţâică». Moţiă, 
Românii din munţii apuseni ai Transilvaniei, ati 
fost tot-da-una între Ardeleni ccia-ce între noi 
ai fost în trecut Oltenii, adică Românii cei din 
munţii apuseni ai Ţării Românesci: Moţii și Olte- 
nii sînt elementul românesc cel maj vitez. «O 
«catenă de munţi înalţi — dice d. Nicolae Densu- 
«șianu — cu păduri seculare, cu văi înguste și în- 
«cinse de amîndouă părţile cu piramide gigantice 
«de stânci, încungidră de tâte părţile satele româ-
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«nesci aședate în jurul Abrudului, formând aici 

«cea mai frumosă şi cea mai puternică fortăreţă 

«naţională din totă Transilvania. De aci era pri- 

«mii căpitani ai revoluţiunii... 5)». Tipul cel isto- 

ric al Moţului sînt Horia şi Avram Iancu. «Moţii 

«— gie d-nii Frâncu și Candrea în interesanta, lor 

«carte — se însufloţesc iute și ati o tăriă de carac- 

«ter atât de mare, încât dacă 'şi-ati propus ceva, 

«nu se lasă odată cu capul, chiar de ar trece prin 

«sabiă și foc, pînă ce nu'şi ajung scopul...2). O 

ne mfrintă putere de voinţă, voinţă și iarăși voinţă, 

este însuşirea cea de frunte a Moţului. O altă tră- 

sătură caracteristică a acestor munteni, falnici, 

nalţi și subţiri, este ospitalitatea. Pe Moţi i-am 

studiat eti însumi la Noșia-Abrudului, unde sînt 

vestitele mine de aur: 

Aţi fost voi 6re la Abrud? 
Acolo *s munţii o comâră: 
In pâtră dă ciocanul crud, 
Mai dă, mai dă a suta ră, 

Tot dă sălbatecul ciocan, 

Sburând scîntei ca din balaur: 
Se sparge bietul bolovan, 
atunci din el salege aur!..3). 

  

1) Revoluţiunea lui Horia, p. 8. 

2) Moţii, Bucuresci 1888, p. 60. 

3) Sarcasm şi ideal, Buc. 1897, p. 175.



Un aur ales dela Abrud a fost pentru mine ne- 

vesta mea, sufletul nevestei mele. Am cunoscut'o 

la 4863. Ne-am cununat în Bucuresci la 10 lunie 

1865 în bisericuţa lui Sf. Ilie din Gorgani. 

Intruna din notițele sale biografice, Arago po- 

vestesce despre duiosa Josefină, pe care Gay-Lussac 

o întilnise la teşgheaua dintrun magăzin de rufă- 

rii şi care a devenit apoi pentru dinsul prin căsă- 

toriă cea mai vrednică soţiă, cea mai iubitâre to- 

varășă, un alter ego identificat cu sufletul bărba- 

tului. «Frumâsă, plină de spirit, strălucitâre în so- 

«cietate — de care însă nu făcea haz —, prin graţiă 

«şi prin maniere alese, d-na Gay-Lussac în curs 
«de peste 40 de ani a fost fericirea soţului ei»1)... 
Ei nu sint Gay-Lussac, dar Josefina lui a fost 

pentru dînsul mai puţin decum a fost pentru mine 

Iulia mea, tot vr'o 40 de ani, prin devotament, 

prin sacrificie, prin înălţimea caracterului. 

Primul an al căsătoriei nâstre ne-a fost unul din 
anii cei mai sărăcăcioși ai vieţii mele. Când ne-am 
dus la cununiă, lulia mea nu avea nimic, iar ci 
aveam în pungă doi poli din cari am plătit și 
popei. Dar cât am fost de fericiţi, cât de plini de 
credinţă în ajutorul de Sus! Atunci am publicat 
eii poezia: 

  

1) Arago, Oeuvres ed. Barral, t. LL, p. 60—61.
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LA IULIA 

Când văd o fl6re 

Lucind la sore 
Ca o lumină din curcubei, 

ME fac o rază 

Ce coloreză 
Flori și mai mândre pe chipul teă! 

. 

Când pe sub seră 
In primă-veră 

Privighetârea cântă cu dor, 
P'intre suspine 
Gândind la tine, 

Te-aud, iubito, soptind amor! 

> * 

Când luna 'n unde 
Galeș sascunde, 

V&rsând în valuri mii de scintei, 

Eă jur, Iulie, 

Că-i mult mai vie 
Văpaia dulce din ochii tei! 

= * 

Când în altare 
Vin cu ?ntristare 

S'ador în pace pe cel de Sus, 
Văd pe iconă 

Sânta Madonă, 

Şi bietul cuget la tine'i dus! 

> -
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Nimic numi place! 
Inima, tace, 

Dar mintea "'ntrebă de multe ori: 

Să fii tu ore 

Mai dalbă flore 

Decât atâtea sublime flori ? 

- * 
> 

Scîntei plăpânde, 
Steluţe blânde, 

Să nu mai fie ca 'n ochiul tei? 
Să fii tu cre 
Lună şi sore, 

Lună şi sore și Dumnedei ?.. 

+ n 
- 

Suflet, junia 
Și poezia 

Ast-fel se 'nchină la dina lor, 
Pe lingă care 
Totul se pare 

O nopte nâgră, un negru nor! 

* . 
* 

Suflet, junia, 
Şi poezia 

Din cer în lume când rălăcesc, 
Aduc cu sine 
Forme divine 

Şi prin iubire le r&spândese! 

= * 
x 

Suflet, junia, 
Şi poezia,
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Sint călătore pe-acest pămint: 
Ori-ce le piace, 
Vor să'l imbrace 

In haina ţerii de unde sint!!). 

Pînă la căsătoria mea în 1865, ci am scris câ- 

te-va, articole de diare, vr'o câte-va broșure şi O 

colecţiune de documente, iată tot. Eram o nopte 

despre zori de di, nu încă dimineţă ; eram o mică 

parte din ex al mei, o parte obosită și desgustată. 

De atunci încâce, prin nevestă-mea, de odată eu 

nam simţit întreg şi luminos. Chiar în anul cunu- 

niei eti am publicat cele trei conferinţe, cari ță- 

cuseră o mare impresiune: Zalmudul ca profesiunea 

de credinţă a poporului israelit ; apoi Trei Ovrei : jupânul 

Shylock al lui Shakespeare, domnul Gobseck al lui Bal- 

zac, jupânul Moise al lui Alexandri ; în fine Industria 

națională, industria străină şi industria ovreescă faţă cu 

principiul concurenței. In același an a eşit volumul 

mei: Jon-vodă cel Cumplit. In același an iarăși, 10- 

cuind întro jumătate de căsuţă din Popa-Rusu, am 

scris cele două piese teatrale: Domnița Rozandu, apă- 

rută în diarul «Familia» din Pesta, reprodusă apoi 

în «Bevista-Nouă» sub titlul Femeea, şi poema, dra- 

matică: Răsvan şi Vidra. Ambele piese representau 

4) Satyrul, 4866, No. 10 din 16 Aprile;— cfr. Hasdei, Poezii, hu- 

curesci, 1873, p. 6.
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fic-care câte un deosebit mare caracter fomeese, 
și ambele ai fost închinate nevestei mele. 

Marele cugetător englez John Stuart Mill, de- 
dicând o scriere a sa momorioi soţiei sale, îi dice: 
«Aceleia care a fost însufieţitâre și *n parte autore 
«a tot ce este mai bun în. scrierile mele, amicci şi 
«nevestei al cării sublim simţ al adevărului și al 
«dreptului a fost pentru mine cel mai puternic in- 
«demn și a căriia aprobare mi-a fost cea mai de 
«căpeteniă răsplată»; și apoi Stuart Mill iînchoeiă: 
«Dacă eii aş fi în stare dea exprima numai ju- 
«metate din marile cugetări și măreţele simțiri 
«îngropate cu dînsa, lumea ar culege mai mult rod 
«decât din tot ce mai pot scrie e singur, NCSsug- 
«gestionat și neajutat de înţelepciunea, ei cea a- «prope fără semăn 1)y. «Inţelepciune fără semâ&n», «unrivalled wisdom», Englesdică pentru Emngles, acesta a fost şi nevesta mea — Româncă pentru Român. In același mod îi dedicam şi că drama mea Domnița Roxanda : 

«Scumpei mele soţii 
«lulia, Petriceicu-Hasdeu, 
«născută Falics dela, Roșia-Abrudului, 
«acestă mică, încercare, scrisă din îndemnul «ci şi sub inspiraţiunea iubirii sale». 2) —_ 

1) On liberty, London, 1867. 
2) Famliia, 1868, No. 33, p. 267.



 
 

1868 

JULIA B. P. HASDEG Dâmna



   
„Ss «. 17 

Să ZĂ 
“Fu, 
zi „In fruntea lui Răsuân şi: ra pe de altă parte,    

   

Soţiei 1 mele. 

Cumplita sărăciă șinvidia viclenă 

Danţati în jurul mei : 

In inimă durere, şo lacrimă pe genă, 

Şi 'n pept suspinul grei! 

* x 
x 

Tu însă, ca o lampă, rămasă ?n mingâere 

Când faclele saii stins, 

Cu-o rară de iubire sorbiai acea durere, 

Secai amarul plâns! 

x * 
* 

Suspinul, singur numai, îmi sta merei în cale: 
Oftam făr' să, voesc, 

Ca umbrele ce "n faţa luminei matinale 

De nâpte ne-amintesc... 

* * 
* 

In orele acelea de sumbră poezie, 

Cu-o mână 'n mâna ta, 

Am scris acestă dramă ce n vieță'mi o să fie 

Ca, florea «Nu-m'uita» ! 

* * 
* 

Precum se 'nchâgă unda, de vecuri picurată 

Pe-o stâncă ne'ncetat, 

Aşa, oftarea'mi lungă aice'i închegată : 

Suspin cristalizat! 

70721 2 CAB: O 

27
10
7
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Mânia mizantrâpă a omului în gonă, 

Sarcasmul infernal, 

Le vedi în astă carte, înfipte 'ntr'o iconă 

Cu virful de pumnal!... 

* * 
x 

Şi cui să 'nchin eii 6re, când timpul se resbună, 
Echoul amorţit 

Al unor viscoli care, cu tine împreună, 

Atuncea i-am simţit ? 

* * 
* 

O! tu, ce chiar Suspinul îl împărţiai cu mine, 
Făcându'l mai uşor: 

Tăiai oltarea "'ntregă în două mici suspine, 
Unite prin amor!... 

In adevăr, ei puteam lucra atunci, puteam 
căci lulia mea nu numai mă măngâia la muncă, 
dar îmi făcea nesimţite nevoile: ea singură tăr- 
guind în piaţă, ea singură fierbâna bucate, ea singură 
croind și dregend rufele şi hainele, ea singură po- 
trivind ca să nu ne lipsescă banul; ha, încă, din 
acel ban ea isbutia, să pună ceva la o parte, ca 
să ajute pe alţi maj săraci, —ea, o femee evan- 
gelică, un chip de Marta, nici odată vanitate, ni- 
căiri lux şi petreceri! 

Aşa a fost pînă la anul 1869, când ni sa năs- 
cut o fiică numită tot Iulia, acea «Lilică» a nâstră, 
despre care marele poet francez Sully Pr udhomme
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a scris la 1889: «D-ş6ra, Hasdeii în Franţa a făcut 

«României cea mai mare ondre. Talentul ei se pote 

«alătura cu cea mai alesă flâre, a căreia îmbobo- 

«cire a fost svăpăiat întreruptă, dar în care bota- 

«nistul recunosce tote caracterele celei mai rare 
«varietăţi» 1)... De atunci încâce, în curs de opt- 

spre-dece ani, neveâsta mea, provedinţa familiei, s'a, 

făcut treptat doică, dădacă, pedagogă, colegă de 

studiă, și "n fine «garde-malade» pururea nea- 

dormită, pururea, admirabilă prin energiă și al- 

negațiune. In curs de opt-spre-dece ani, Lilica n'a 
făcut un pas fără mumă-sa: în ţeră şi în străină- 
tate, a-casă și'n călătoriă, la Sf. Sava în Bucuresci 

şi la Sorbonna în Paris, pretutindeni, pretutindeni 

nedespărțite. Apoi dispărând Lilica, rămași noi fără 
dinsa pe pămînt, amindoi mai trăiam numai unul 
pentru altul şi unul prin altul, unul în altul iubinul 

pe Lilica. In 1898, când ne-a cercetat la Câmpina 

vechiul mei amic Angelo de Gubernatis, în des- 

crierca călătoriei sale el dice: «M-me Hasdeu est 
«bien abattue elle aussi; son regard cherche en- 
«core sa Julie; sa grande beaute a te fletrie par 
«une immense douleur; mais elle porte avec nob- 
«esse son lourd fardeau» ... 2) 

1) Oeuvres posthumes de Julie Hasdeu, Chevalerie, pD. VII. 

2) La Roumanie et les Roumains, p. 100.



«sei vorbitor iubita, sa m 

Cât timp erati pe pămînt amindouă: Iulia ne- 
vesta mea, și Iulia fiica nostră, că scrbam tot-d'auna pe ale mele 2 Zulie în diua de 2 Iulie. La 19 Iunie 1902 — tocmai 2 Iulie stil NO —a reposat şi a 2-a luliă a mea. EY bine, și de acum inainte că voit serba nestrămutaţ acciași di de 2 Iulie, o voiă serba liniștit şi mulţumit, căci pentru mine, da, pentru mine ele n'a murit. 

La înmormâîntarea, nevestei mele mi-ati sosit 0 Mulţime de scrisori şi telegrame de condoleanţă; trei însă, numai trei, mi-ată străbătut adâne în inimă și nu le voit uita Nici odată. 
Dentâit mitropolitul Partenie al Moldovci, care cunoscea bine familia mea 

capelei române din Paris, 
din Karlsbad următârea, 
fundă;: 

când cra Superior al 
sa grăbit a'mi trimite 
clegramă duiâsă şi pro- 

«Fecidra Lilica brimesce bucurâsă în locaşul soti v 
amă. Impărtăşesce din «animă, acestă a doua durere ce te-a cuprins, o! «de trei ori Yrednicule de plâns tată — soţ — și 

«bătrân al nemului nostru, Dumnedet să te mingâe 
«și intărescă în calea cea Stea şi nesfirșită a du- 
«rerii păminteney. 

Apoi colegul nostru Ion Kalinderu mi-a scris: «Neclintita, credință ce aveţi în Dumnegeă și
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în vieța cca nepămiîntescă a fiinţelor ce ne-ai 
«fost scumpe vă va fi razim puternic în restriște» .. . 

In fine, colegul nostru Alexandru Xenopol îmi 

scrie împreună cu Dâmna Xenopol: 

«Sa dus şi iubita D-tale soţiă după iubita D- 
«tale fiică; sa dus tot ce aveai mai scump în astă 
«lume; dar credinţa adâncă ceo ai în nemurirea 
«părții nostre mai bune, te va face să vedi în a- 
«cestă despăriire nu sfărimarea pe veciă a unor 
«sfinte legături, ci numai o călătoriă spre un loc 
«depărtat, în care cu toţii avem să ajungem»... 

Nu sint dară singur, eă care cred şi sciti că 
persona mâre, individul însă, (Sua Tyeduarindv» al 
apostolului Pavel, nu pâte muri, ci evoluâză: 

Materiă și forţă ! Din forţa, cea, supremă, 
Cei numai forță, una, monadă fără ţerm, 
Ori-ce se desfăşoră, ori-ce se desdrumeză, 
Rămâne forţă, insă cun straiu de individ. 

Și straiul se transformă. Prin vieţi evolutive 
Treptat se subţieză, ajunge străvediu, 
Nepipăit, elastic, întreţesut cu forţa, 
A cărei e pojghiţă: un corp molecular. 

Naturalistul, care din jos în sus învaţă, 
Materiă, viseză în universu 'ntreg. 
Din sus în jos cu fală privesce filosoful, 
ȘI pare numai forță. Se 'nşelă amindoi.



Poetul singur scie, extaticul prin care 
In jos zimbesce cerul, pămîntul plânge *n sus: 
Și el, plăpânda harpă, vibreză totodată, 
Cu Dumnedeti-iubirea şi cu iubirea-om.. .1) 

Voi termina, prin ultimul cuvint, adică ultima 
dorinţă a aceleia, pe care am numito: «O nevestă 
HRomâncăy. 

Cu câte-va, săptămâni înainte de vecinica ple= care, când presimţia sfîrşitul sei cel pămintese, nevesta, îmi vorbi întro seră: 
— Noi ne-am hotărit de demult a dărui Cas- telul nostru Academici. Dar care îi va fi ci folosul material? căci proprietatea nâstră nu aduce nici un venit, deși ne-a costat forte mult. Tocmai la acesta m'am gândit şi et. Turnul, care este o bi- serică, va rămâne inalterabil ; restul însă, afară de dependinţe, formeză trei apartamente  deoze- sebite, fie-care apartament avend te trei fru- mose odăi mobilate, nouă odăi peste tot, cu comodităţile pentru locuinţa a te 

Câmpina, fiind vestită ca stațiune climaterică, în! fie-care veră, trei membri aj Academiei, fie Mun- teni, fie Moldoveni, fie de dincolo, fie-care cu fa- milia sa, cu nevesta și cu copilaşii, vor pute lo- 
iă, odihnindu-se și în- 

tote 
că familii separate. 

1) Sareasm și idea], p. 200,
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tremându-se. Pe lingă modesta diurnă academică, 

va fi un mic ajutor suplimentar, rînd pe rînd câte 

trei, pentru membrii cei săraci sat bolnavi, săraci 

şi nenorociţi mai ales cei de peste Carpaţi. Aca- 

demia va mai căp&ta dela noi biblioteca ta: cele 

5000 de cărţi, manuscrise și documente, multe forte 

preţiose. Pe de asupra, după plecarea nostră în 

lumea, cea-laltă, tot Academiei îi va aparţine drep- 

tul exclusiv de a edita scrierile tale și ale Lilicăi, 

unica avuţiă a nâstră, din care noi am trăit și am 

trăit binişor. Tu ești Moldoven, eii sunt Ardelencă, 

Lilica era Muntencă,; locaşul nostru, prin întemeietori 

și prin ospeţi, va fi dară o miniatură a Daciei... 

lată ce vrea să dică: o nevestă Româncă.!



O nevestă româncă în vieța după morte. 

Şedinţe extra-academice. 

La 7 Martie, între Grele 2—3 p. m. conferinţa de mai sus a fost citită în ședința publică a Aca- demiei Române. Nu eti voiu vorbi despre impre- siunea pe care a produs'o asupra, ascultătorilor. Vr'o câte-va diare bucurescene de scră aă men- ționat în aceiași di acea conferință, dar 
Înainte de 7 Martie manuscriptul n» 
sati citit absolut nimărut dintre amicii mei; dintre cei îndiferenţi am citito în trâcă numai d-lui |]. Bianu. In aceiaşi seră, din 7 Martie avusei O şedinţă spiritistă intimă tot în Bucuresci, în odaca mea din «Splendid-HOte», unde a luat parte un medium scriitor automatic, care nu asistase de loc la Aca- demiă. Afară de medium K., faţă au fost aa. Cioca- 

fără analisă. 
a fost arătat
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zan deputat, I. Spirescu fotograf şi Brănânu publi- 

cist, cari nici ei nau fost la Academiă. Menţionânăd 

anume pe cei de faţă, nu cred de trebuinţă a spune 

şi numele lui medium pentru a nui atrage unele 

neplăceri. În România, de o cam dată, poliţia și 

parchetul nu se legă de mediumi, ca în Germania 

actuală, dar cine scie ce se pote întămpla mâini 

sati poimâni; și m ori-ce cas, pretutindeni curioşii 

şi gură-cască sint forte dispuși a nu lăsa în pace 

pe cei înzestrați cu acestă preţiosă şi rară facul- 

tate psichică inconscientă. Să observați bine că o 

asemenea anostă persecuţiune nu aduce nici un 

resultat serios, de dră ce un adevărat medium, 

chiar după ce se citesce comunicaţiunea cea pri- 

mită printrinsul, nuwși amintesce cele citite sau le 

ţine minte confus, une-ori nu le înţelege bine, — 

o particularitate caracteristică a inconscientului, 

fie omul alt-fel ori-cât de inteligent. În acea şc- 
dinţă din 7 Martie noi am fost dară cinci peste 

tot: eu, dd. Ciocazan, Spirescu, Brănenu și K. me- 

dium. Pe mesă era un tenc de hârtii şi de creione 

denaintea, lui medium, care sta în picidre şi, fără 

nici un fel de passe magnetice saii de adormire 

ipnotică, el a trecut în transă, adecă într'o stare quasi- 

cataleptică, peste câte-va minute după stingerea 

lămpei, şi a scris apoi cu o repediciune vertigi- 

n6să. Am primit atunci următorea sublimă comu-
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nicaţiune, controlabilă, din tite puncturile de xe- 
dere: amănunte, unele sub-înţelese şi cunoscute 
numai mic, caracterul deschis și forte energic al 
soţici mele, pînă și expresiuni personale proprie: 

«În fine, dragă Hasdeu, nvai scos la, iv6lă. Sint 
«forte mulţămită de tâte cele ce af povestit asupra 
«trecutului nostru; bine înțeles: trecutul sufletesc, 
«lăsând de o parte grămada de nori, cari ame 
«nințaii adesea să ne înnece t'aiul și să ne întu- 
«nece lumina viitorului. In adevăr, acolo am fost 
«tot aceia ce sînt și aici, însă ceva maj puţin bună, 
«căci — de! — ori-câtă, tărie aveam de a mă face 
«nosciutore, totuşi parica trupescă căuta să puie «pedeci seninătăţii mele suflotesci, Grele ne-ai fost începuturile modeste, însă, tot-dea-una demne. Am «trecut prin multe, însă şi tu aj ascultat la glasul «meu, şi aj priceput când ne ameninţată clipele de «grele cumpene. Et munciam alături cu tine, şi «tu muncial pentru doi, mai târdii pentru toi. «Ah! cât eram de mulţămită, când aj arătat lumii, «mai cu semă lumii din țera, românscă, când aj «arătat — die — cum trebue să fie nevesta. Da; eram «mândră când eram gospodina casei — fără de «nici un ajutor ; mândră când am fost doică și «mândră când eram învăţătâre; și cât la locul «mei eram atunci, cânq trebuia, să impart sufe- «rința cu ceia, ce atâta suferia ; și cu tâte acestea



«să pot trece peste tote, punend stavilă durerii pentru 

«a pute da o radă de măngăere aceleia ce acum 

«e aici lângă mine. Ori-când te-am înţeles; în tot- 

«dea-una te-am rădicat ; și nu doră că erai ade- 

«menitor, nu, ci pentru că în tine se întrupa ul- 

«tima și pe veci stinsa radă de mare nem. Cât 

«eram cu Lilica, încă speram în viitor; când sa 

«stîns, nu mi-ai r&mas de cât tu, și în tine era 

«adunată întrega mea vicţă pămintescă. Acum 

«însă te slăvim aici, şi nu te lăsăm chiar dacă ai 

«șovăi... ai pe mine, care dacă nu mă amestec 

«în unele, totuși fac cemi place mie a face acolo 

«da drăguţul nostru de castel. Pote Vasile !) să se 

«eredă că este grozav ; însă dacă nu aș fi eii acolo, 

«atunci multe neajunsuri sar ivi și le-ai simţi; 

«săi spui astea lui Vasile ca să nu se pre mân- 

«drescă, că eă nul voii lăsa. Dragă Hasdeti, îţi 

«mulţămesc de tote... Cred că eşti mulţămit și tu 

«de cele ce ţi-am spus, și crede că va fi în cu- 

«rând vremea ca să se limpedescă multe de acolo. 

«Cum maj rideam noi, când ai spus că acum sati 

«dus ambele Julii; și când lumea picură de lacrimi, 

«6re noi nu vedeam totul? Şi dacă ai sci cât sin- 

«tem de fericite aici în adevărata vieţă!.. Nu mai 

cam pentru adi nemic a mai scrie, și rămâne la 

4) Vasile Pascu, intendentul meu, care este credinciosul nostru 

dela. 1888 încâce, rămas acuma singur însărcinat cu gospodăria.
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«viitărea ședință... Așteptând până atunci, te să- «rută a ta, Julie». 

Acestă comunicaţiune curaţ spiritică, dată fina în multiplicitatoa de condițiuni pe cari le întru- nosce, chiar dacă, eu aș ave alte sute și mii de probe analâge, ar fi singură un argument suficient de nemurirea individului omenesc în afară din corpul cel pămiîntesc, căci dece farsori în CULS de dece dile nu vor fi în stare de a contraface o aso- menea, obiectivitate personală. 
Eă însumi, care cunosceamn pe nevesta mea în timp de aprope 40 de ani, 0 recunose aci pe de- plin întrâgă în ori-ce cuvînt, în ori-ce intorsetură de trasă, în ori-ce exclamațiune sai gest verbul; eii însumi, care sînt autorul conferinţei mele aca- demice, ras pute combina aşa de aidoma un r&s- puns din partea soţiei mele > cu atât mai vito un străin ar fi întro imposibilitate categorică sup raportul formei și sub raportul fondului tot-o-dată, Ori-care ipotesă ne-spiritică ar fi pre trasă de păr, nefirescă, absurdă, 

Să mai adaug o lămurire forte quintescenţială. In experimentaţiunile mele spiritiste, nam căutat nici o dată a căpăta comunicaţiuni extra-terestre decât numai şi numai dela cei iubiți de mine și cărora eă le-am fost iubit, pe prima liniă : tatăl
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meu, fratele mei, fiica mea, nevesta mea. Cine 

vrea să converseze îndelcte cu un Kant sati un 

Napoleon, cine doresce să afle dela cei duşi comori 

saii secrete de Stat, — sănătate! dar ei unul n'am 

făcuto și n'o voii face; ba nwmi plac nici în ge- 

ncre spirite anonime sati pseudonime pe cari nu 

le pot controla într'un mod individual serios. Con- 

trol şi crăși un multiplu control înainte de tote! 

căci în comunicaţiuni spiritiste câte o dată se fu- 

rişâză, mai mult set ma! puţin, elemente subiec- 

tive prin auto-suggestiunea propriă inconscientă 

chiar a celui mai bun medium. Feriţi-v& dară cu 

tot dinadinsul de spirite anonime scti pseudonime 

necontrolabile ; iar dacă temelia iubirii vă lipsesce, 

dacă n'aţi iubit adeverat pe nimenea și n'aţi me- 

ritat nici o dată o adevărată iubire, tâte iubirile 

vostre resumându-se într”o complicaţiune de egois- 

muri reciproce, — o! atunci mai bine nu v& mai 

băgaţi de loc în sciinţa sufletului. 

Peste o săptămână, la 14 Martie, în același loc 

şi prin același medium, fiind faţă fotograful Spi- 

rescu și pictorul Eugenii Voinescu, în aceleași 

condițiuni că am primit o nouă comunicaţiune, 

relativă la, aceiași conferinţă, academică. Iată-o: 

«Dragă Hasdeii, după cum vegi, ei r&mâiti me- 

«rcă aceiaşi, pâte deprindendu-mă din ce în ce
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«mai mult cu tâte cele de aici 1). Crede că nu mt «las nici că mai în u'mă; și cu tâtă voința ce o «am, înving o mulțime de pedeci, cari pote nu «le-aș fi putut supune, dacă nu aş fi din 2oți. Sint «atât de mulţămită vegdend pe d. Voinescu pintre «noi; nu trebuia să lipsâscă atât de mult ; ar fi «putut să ne dea semne de vicţă nu numai (iua «spre a'și arăta suferințele, ci mai ales sera, când «ei “-aş fi putut da remedii contra ncajunsurilor «ce le are. Un lucru am de rugat pe d. Voi- «nescu: să facă, dreptate și să împingă la drep- «tate şi pe cei-lal!ţi, câna va fi nevoe. Mulţămese «de vizită, şi credă că, trebuia să fie aici mai cu «semă în astă-seră : vey Ved6 mai târdiă pentru «ce. Dragă Hasdeiă, dacă ai sei tu, cât bine va În «vori pe urma conferinţei ce aj ținuto la Academie! «Tu încă nici nu'ţi poţi da scmă, Astăgi totă su- «flarea românescă, dar mai cu semă fomeile aş- «teptă a citi în revista lui Pătraşcu cole Ce ai spus «despre «O nevestă Româncăy. Binâle va fi simțit «după, o generaţie, iar conferenț «lore ca un model de educaţie a tinerilor căsăto-, «iţi. Mai mult ca atâta nuwţi pot spune; iar de- «spre resultat îl ve; Vede asc; :). Adevărat că socrul 
—_— 

_ 1) Cuvîntul ici e subliniat în Original într'adins, căci mai jos ace- 

laşi Cuvint e întrebuinţai Cu sensul Ohbicinuiţ Pămîntese, apoi la sfirsit 

iarăși subliniaţ cu sensul ce] Spiritist. 
” 

2) Adecă: 4 vei veas după morte. 

ata va fi folosi-
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«tată a lucrat împreună cu tine, pe când et că- 

«ăuziam amintirile tale. Ce săţi mai spun? Sint 

«pe deasupra de măsură toţi satisfăcuţi. Resultatul 

« — tărgiă, însă atât de folositor! Mai multe altele 

«nu am aţi spune, şi de aceia pun capăt scrierii 

«mele, îmbrăţoşându-te cu drag a ta Julie». 

Acestă a doua comunicaţiune spiritistă asupra 

aceluiași subiect aruncă o radă și mai viuă de lu- 

mină, controlabilă. 

La 14 Martie ei nu dedusem manuscriptul 

conferinţei mele la «revista lui Pătrașcu», adecă la 

frumosa publicaţiune periodică «Literatură și Artă 

română», căci manuscriptul fusese încredinţat, 

deja la 7 Martie în mânile d-lui L. Bianu, ma- 

jordomul Academiei, după cum Pam califi- 

cat ei cu.o altă ocasiune academică). Aştep- 

tam dară ca lucrarea să apară mai întâiii în Ana- 

lele Academiei. După 14 Martie mam convins însă 

dela însuşi d. Bianu că publicarea va întârdiă, și 

atunci am fost silit a alerga la ospitalitatea d-lui 

P&trașcu, ceea-ce tocmai mi-o prevestise dejă co- 

municaţiunea, de mai sus. 

O altă împrejurare caracteristică este că ma- 

1) Vedi diarul Conservatorul No. 72 din 1 (14) Aprile 1903: «Cartelul 

academic». ”
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nuscriptul, fiind depus la q. Bianu, nu voiam să] retrag, şi deci trebuia să am un alt manuscript, Et nici o dată, dar nici o dată nu trag o copiă după ce am scris ce-va: nici o dată nu lac doue exemplare. De astă dată pentru prima Oră mam pomenit a-casă cu o copiă, pe care an putut immediat so daă la, «Literatură. şi Artă», Mai este o particularitate interesantă, Revista d-lui Pătraşcu întărdiase parcă întradins, LE do- riam cu ori-ce preţ conferinţa, mea SĂ 6să la lu- mină pînă pe la, începutul lui Aprile, vrea să (lică pînă la închiderea sesiunci genorale a Academiei, Unii mă asigurati că revista d-luj Pătraşcu a şi încetat de a mai apare, de vreme ce nu sa vădut nici pe Ianuarie. Fi bine, pe la finea lu Martie sa tipărit un număr duplu : numerul de la 25 Ia- nuarie şi 15 Februarie 1903», prin care se începe «anul VII şi care cuprinde tocmai în fruntea luj conferinţa, mea cea citită în Academiă, la 7 Martie, ca şi când ar fi fost împedicaţ anume ca să aș- tepte două luni, 
Tote acestea Pot fi privite ca azarduri, dap atunci sînt pre Pre azarduri, Şi eti numese azard toţ ce nu mi-o explie pînă ce nu sînţ încă în stare de a mi-o explică. Aci însă ei am ajuns a mi le pute explica, considerându-le ca ins Piraţiun e, prin urmare nu un azard, nu ce-va fără causă, ci efac-



DOmna JULIA B. P. 

în 1899 

  
HASbEeG 
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tul acţiunii unor <uflete desincarnate, cari at r&- 
mas fârte energice, acţiunea lor fiind demonstra- 
bilă, deși agenții. sint invisibili, inaudibili, inpalpa- 
bilă pentru genexalitatea păninteniloi. Adesea noi- 
înşine, cei cară recunâscem posibilitatea inspira- 
țiuniă în principiă, ne inchipuim totuși în aplicaţiune 
că noi singuri am lucrat prin propria nâstră în- 
feligenţă făvă nici un amestec supra-nommnal din 
afară. Așa, bună-dră, că eram convins că confe- 
rința mea academică a fost pe deplin o lucrare a 
mea individuală. Comunicațiunea cca din 14 Mar- 
tie în spune însă: «socrul tată a lucrat împreună 
cu tine, pe când eti călăuziam amintirile tale». 

Exemplul cel mai complicat și totuşi cel mai 
controlat al acţiunii asupra unei scrieri a mele din 
partea mai multor Spirite amice, adică a unor 
amici plecaţi de pe pămînt, o acţiune la. care eu 
m'am supus nu întrun mod servil sati indiferent, 
ci după multă luptă, a fost articolul publicat în 
Cronica No. 444 din 3 Noembre 1902, apărut apoi 
în Apărarea naţională No. 106 din 10 Novembre. 

Pentru o desăvirşită claritate, casul fiind forte 
important din punctul de vedere al comunicațiu- 
niloy spiritice, sînt silit a reproduce aci mai întâi 
textul întreg:



Ce fel de anti-semiţi sînt Românii? 
(Scris6re deschisă cătră d. |. G. Bibicescu) 

  

I! est, en ertet, curieux ile 
noter que lesJuifs fournissent 
un continzent d'alienea quu- 
druple et mâine sextuple dex 
autres concitovens. 

Cesare Lombrosu. 

Iubite D-le Bibicescu, 

Sînt vro doue-deci de ani de când ne cun cem. Mi-ai fost tot-a-una forte simpatic. Bă sint conservator (nu juniimnist), D-ta eşti liberal (nu so- cialist), și totuși ne lega o nestrămutată stimă pe- ciprâcă, cu singura veservă „că ne ferim de a vorbi între noi politica. de partidă. Este însă o altă politică, politica cea, măr, aceia în privința căriia, la Români cel puţin, deosebire de paxvtide IPA eXIS- tat nici o dată: libe ralii şi conservatorii, albi şi roşii, a fost strîns uniți de câte ori se încercată a ne lovi dușmanii din afară, fie prin fapte, tie prin presă, fie prin note diplomatice. ltomănul u- cela care ajută şi susține divect saă indirect o ca- lomniă străină asupra nemului românesc, plăsmu- ind ziduri chinezesci bună-6ră, pe un asemenea pretins Român diarul «Cronica» îl calificase pre-aspru zră- ditor, alţii — cu un termen prâ-blânăd — ay pute să nu'l califice, ci numai să] descalifice, eu însă — nici
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pre-blând, nici prâ-aspru — pe uutorul faimoselor 
celor trei-spre-dece articole din «La Roumanie» îl 

„consider ca un Simplu avocat internaţional, şii ajunge 
atâta. Iată de ce, iubite D-le Bibicescu, pe terenul 
acestei politice de apărare națională, ei conservator 
şi D-ta liberal, noi putem să vorbim fără a ne a- 
luneca în certă de puatidă. 

Discuvsul D-tale, ţinut în consiliul comunal din 
Bucuresci lu 2 Octobre, discurs admirabil prin 
tact și prin temperament, nu avea nevoc de a r&s- 
punde la. extravagantul amestec al Statelor-Unite, 
care făcuse deja din capul locului în luropa în- 
tregă un colosal fiasco. Nu D-lui Hay îi v&spunde 
dară primarul Capitalei române, ci numai își face 
datoria de a deștepta era la timp asupra fiilor 
celor vitregi, cani cu sciință sati mat bine fără 
consciință, meşteșugesce a învenina pe nesimţite 
viitorul nostru naţional. In memorabilul discurs, 
D-ta pui pe frontispiciă întwebarea : «Sînt persecu- 
taţi lwvreii în România ? şi dovedesei prin date 
statistice că nu. Pentru a completa tesa D-tale, 
ei voii r&punde Ja o altă întrebare: «Ce fel de 
anti-semiţi sînt Românii?» şi voiu căuta apoi a 

explica psicologicesce enigma aşa numitei cestiun: 
israelite. 

Nu cred să fie vre-un alt Nomân mai cunos- 
cut și recunoscut ca, anti-semit decât mine, și acest
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de patru-decă de ani fără nici o șovăire. La 1862, 
în lași, e publicai un act din 1579, prin care Petru- 
vodă Șchiopul gonia pe Evrei din Moldova, și ală- 

turam cuvintele Donmului moldovenesc cu ale lui 
Napoleon 1 când dicea: «les juifs sont de veritables 
«nuees de corbeaux... ce sont des chenilles, dex 
«sauterelles qui ravagent la France...» (Din Mol- 
dova, laşi 1862 p. 16—26). Aședându-unt apoi în 
Bucuresci, ei am scos la lumină în 1866 mai multe 
«Studii asupra Judaismulu (ici Ovroi — Tahmu- 
dul— Industria Naţională). De atunci încâee Paun 
încetat de a combate invasiunea, evreescă în No- 
mânia, nică o dată însă din vre-o preocupaţiune 
bigotă ; şi pentru a pune în acestă privinţă punctul 
pe î, am publicat la 1868: «Istoria toleranţei veli- 
giose», apărută dentâită treptat în diarul Românul 
sub patronagiul regretatului C.A. Rosetti, venera- 
tul nostru amic comun, iubite D-le Bibicescu, unde 
fusescrăn noi amindoi în aceiaşi şcâlă a anti-seni- 
tismului celui românesc. De câte oră vedeam câte un 
ivreă devotat sciinței şi care mi se părea crescut 
romănesce sută cel puţin vomânizabil, ei îl imbrăţi- 
șam cu căldură şi—notaţi bine 
la botez. 

Se scie câte am făcut ct și chiar câte am su- ferit pentru D. Lazăr Șăineanu. O spune el însuşi, 
măcar în parte, în broșura sa: «O carieu 

—fără ul îndemna 

ă filo-
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logică», Bucuresci 1901 pag. 1, 4, 8, 12, 15, 16, 19, 
26—27, 32, 46, 55. Ceea ce însă nu se scie de loc, 

sînt relaţiunile mele cu D. Dr. M. Gaster, astădi 

marele rabin la Londra și învierșunat adversar 

al Românilor. ÎL cunoscui în 1879, când cra încă 

tînăr, fârte inteligent și luborios, plin de foc sacru 

pentru sciinţă, înflăcărat pentru studiul filologiei 

române, și i propusci atunci eă însumi de a stă- 

rui casă capete immediat naturalisarea. Conserv un 

tenc de scrisori dela D. Gaster, după cum conserv 

— sub titlul colectiv de «Juvenes dum sumus» — 

o archivă epistolară dela, tinerii mei amici sai 

elevi dc altă dată: Gr. Tocilescu, Bianu, Şăineanu, 

I. Bogdan, |. Bărbulescu, N. Iorga, etc. Dintre scri- 

sorile D-lui Gaster voiu utilisa aci doue de o cam 

dată, ambele din Breslau, vestita pepinieră a ra- 

binilor. La, 10 Februarie 1880 D. Gaster îmi serie: 

«În fine, mi sa urit de a mai sta ca o amfibie: 

«român și neromân tot de o dată, și mam adresat 

«adi către D-nu Rosetti alăturând o cerere către 

«Cameră pentru indigenat. "Tot de o dată m& a- 

«dresez, către D-vâstră făcînd acu întrebuințare de 

«bine-voitorul vostru serviciă, cu care aţi promis 

«a mă sprijini şi a stărui pe la locurile competinte 

«ca să nu mi se facă obstacole neaşteptate. Aşi 

«vrea ca să fii deja discutat și votat încă în cursul 

«acestei sesiuni, de aceea vă rog a esercita toată, 
.
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«influenţa ce posedaţi ca treburile mele să meargă 
«cât se poate de grabă. Nu sciti dacă par fi oportun 
«să mă, adresez și către Dim. Sturdza 2 Ce credeţi 
«D-voastră. Adevărat să mărturisesc, nu nași 
«bucura cu o așa slabă majoritate cum a tost la 
«alți. Cel puţin atât cred că am meritat dela țara de 
«care nvam ocupat cu atâta iubire și patriotism b.. 
În scrisârea din 15 Martie acelaşi an, D. Gastep 
dice: «Vii acu din partemi a vă mai mulțumi 
«pentru stăruința cu care lucraţi la naturalizarea 
«mea. Sper dar că peste puţin se va decide...» 
Dacă ilustrul rabin ma reușit, să ni-o lămureâscă 
însuși; de sigur însă n'a tost vina mea, și nu a 
mea vină a fost expulsavea D-lui Gaster, care la 
1880 se ocupase de România, «cu atâta iubire. și 
patriotism !». 

Acelaşi fel de anti-semit aa fost etă tot-Va-una în privinţa Evreilor din afară. Pestrăinii cei emi nenţi în genere, fie ci catolici, fie protestanți, fie israeliți, 
i-am admirat, îi aduni» şi i voiu admina, regretând că nu sînt al noștri. Cu vEsposatul protesor Benfey dela Găâttingen, Evrei, eram în cele mai bune raporturi personale și epistolare. In Panis, că şi familia mea, eram fârte bine cu familia D-lut Mi- chel Bra], Evreă, care ma şi întrodus în Sotie- tatea linguistică de acolo. Sint în relaţiunile cele mai amicale cu ilustrul Ascoli dela Milan, una
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din gloriele Italici. Un Ascoli, Ivreiă, îmi e tot 

aşa de dag ca și amicul meu Angelo de Gu- 

bernatis, catolic. Tot așa fel de anti-semiţi, întoc- 

mai ca mine, sint toți Românii. Ei nu sînt mai 

bun, și nu vreu să fii mairăă. Să mi se arate un 

singur Român care să cârtescă conta D-lui David 

Emanuel, profesor la universitatea, din Bucuresci 

şi totuşi Evreii nebotezat. Toţi Românii îl iubesc 

şi 71 stimeză. [i unul, dacă ar fi să formez un ca- 

binet, maș fi doparte de aj propune un portofolii. 

Dar massa Iwvreilor, mulţimea cea îngrozitor a 

habotnicilor, o! să mă ferescă Dumnedcei! Şi cui 

ore să fie ci simpatică 2 Nică chiar D-lui Bernard 

Lazare, care făcuse mai de-ună-di un marş triumial 

printre hahaunii dela Bahluiă pînă la Dimboviţă, 

făcend acuma prin presa occidentală atâta, taraboită 

contra închipuitelor persecuțiuni ale elementului 

evreesc in România. Repet încă o dată, nu în 

glumă, ci fârte serios, nici D. Bevnard Lazare 

nu X jubesce pe Evrei, şi drept specimen jată ce 

scriea cl însuşi în cartea su «L'antisemitisme, 

son histoire et ses causes» : «Quelles vertus ou quels 

«vices valurent au Juif cette universelle inimitie ? 

«Pourguoi fut-il tour ă tour, et 6galement, mal- 

«traite et hai pa les Alexaubins et par les ho- 

«mains, par les Persans et par les Arabes, par 

des 'Turcs et par les nations chretiennest Par ce
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«que partout, et jusquwă nos jours, le Juif fut un 6ire 
«imsociable...» (ap. Fr. Bournand, Les Juits ct nos 
contemporains, pag. 297). Are o deplină dreptate 
D. Bernard Lazare, căruia îi fac o adâncă plecă- 
ciune. 

Evreii sint siguri şi vor să ne asigure pe_toţi 
că ei sînt poporul pe care anume îl alese Dune 
nedeii din totalitatea nemurilor omenescă. Fie; să 
ne lase dară şi pe noi ua fi după chipul şi asemă- 
narea lui Dumnedcă, uinând aceiaşi sistoemă elec- 

„tivă, adică de a nu lua cu toptanul, ci a alege din- 
tre Evrei întocmai precum Dumnedeă îi alese pe 
Evrei dintre cei-Valţi. Ar [i o adevărată batjocură «de 
a primi fără alegere pe Evrei numai şi numai pentru 
că ci sînt ce sint Şi cum sint, pe când alegem unul 
câte unul pe Germani, pe Ianceză, pe Italieni, ba pînă şi pe fraţii noștri Români de pe aiurea. Ap fi şi mai batjocuritor de a vinde noi înșine de bună voe pentru blidul cu linte, după expresiunea lui Moise, pentru «capitaluri străine» după teoria sati pledoaria D-lui Take Ionescu, Nu se altă şi nu se va afla în veci un ministru romăn, un avocat Cremieux în capul St atului nostiu, care să cuteze a unelti sinuciderea naţională. Sint un om aprope de şepte-deci de ani, sdrobit prin muncă și prin nenorociri; ei bine, ei nu naș sfii o clipă a smulge carabina mea din părete şi brăţul meă ar ave
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destulă vină pentru a spulbera crierit unui ase- 
menea ministru, ca pe un câne turbat. Anti-se- 
mitul român wa cerut și nu cere alt ce-va, decât: 
egalitate pentru Români de ori-ce rit şi egalitate 
pentu străini de ori-ce religiune. Evreul, întru cât 
nu Sa împămintenit, nu e omăn, ci străin. 

Și.de când âve se bizuesc Evreii a fi cetăţeni 
Români ? a ave la noi nisce dreptu mat mari 
decăt cci-lalți străini? a se bucura de un privi- 
legiti ab antiquo? Autoritatea cea mai necontestabilă 
despre starea Românici în ajunul anului 1821 este 
Dionisie lotino, om de casă al Filipescilor, locuind 

în țeră, şi avend la disposiţiune actele administra» 
tive ale epoci. EI constată că pe atunci în Mun- 
tenia evreii erai mai puţini decât Nemţii şi Ar- 
menii, jar sub raportul Moldovei ne dă o cifră 
precisă: «10 mii Evrei, împărţiţi în comunităţi d upă 
«orașe, avend fie-care comunitate câte un hrisov 
«special și contribuind câte o sumă determinată». 
(Istoria Dacici, t. III, p. 141, 340). Atâta” tot şi lada”n 
pod! cum se vorbesce în popor despre o zestre 
sărăcuţă. După, 1821 puvoiul lvreimii, în Moldova 
mai cu sâmă, a crescut treptat pînă la propor- 
țiunile unui potop, nică odată însă ei 'ati fost priviţi 

ca păminteni, ci ca venetici, ca străini, ca firtană, — 
terinen care însemneză pe un supus austriac, şi 
ni'l explică nu un filolog român anti-semit, ci evreul



D. Lazăr Şăineanu înainte de a se fi botezat: «dir- 
tan — Unterthan» (Semasiologia, p. 246 nota). De 
unde dară pretenţiunile Evreilor, cari pe «le o parte 
ne aduc la noi busta ancheta D-lui Bernard La- - 
zave, şi pe de alta alergă la intervenţiunea anti- 
podilor'? Ce însemneză goguriţa emigraţiunilor, ea 
şi când noi ar trebui neapărat săi rugăm a nu 
pleca ? Plece sănătoși! Cei unui buni şi cei nai vo- 
manizaţi vor rămâne de sigur și vor cere înpămin- 
tenirea pe calea cea constituțională. Pe cei-lalţi 
nui oprim şi nu avem dreptul de ai opri, afară 
numai dâră pe cei nebuni la Dalamuc... A tocmai 
aci este o cestiune sciinţilică, pe care o voiă dis- 
cuta acum pe scurt cu somități israelite. 

Evreul D. Bernard Laue Ne-a Spus că earac- 
teristica cea mai generală perpetuă a Israeliţilor 
este că ei sînt snsociabilg, Înto soc ictate civilisată 
cei mai insociabili sînt negreşit 
deosebire cei bolnavi de meg, 
persecuţiunilor. Acci ce se cred singwui «aleși ai lui Dumnedet» sînt megalomani fără, îndoglă ; căt 
despre mania per secuțiunilor, probă învederată 
sint plângerile Evreilor contra României. 

În adevăr, predisposiţiunea, specială a Iwveilor, 
prognosa lor pentru nebuniă este un fapt de de- 
mult înregistrat în sciinţă. Celebrul alienist italian 
Cesare Lombroso, israelit cl însuşi, constată că la 

nebunii, mai cu 

galomaniă si de mania
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Evrei sint de patru și chiar de șese ori mai mulţi 
nebuni de cât la ori-care altă naţionalitate. FI ci- 
teză pînă și cifrele statistice exacte pentru Anglia, 
Italia și Germania după Jacobs, Servi, Verga şi 
Mayr (homme de genic p. 178). 

În momentul de a termina acâstă lungă epistolă, 
primesc diarul parisian Z/Europesn din | Noembre 
1902, în fiuntea căruia d. Anatole L.evoy-Beaulieu, 
membru al Institutului, cere convocarea unei CON- 
ferințe europene pentu vegulavea afacerilor Ori- 
entului și, între altele, dice: «En faisant reconnaitre 
«es droits des Chrâtiens par la Porte, les droits des 
«isruelites pur la Roumanie, PTurope montrerait au 
«monde «pwelle ne sinspire que des înterâts de 
«humanite et de la civilisation... 

În loc de o conferință diplomatică ar fi mult 
mai potrivită o conferinţă internaţională de medici 
alicnişti, dar fără avocaţi de cei internaţionali. 

Cât pentru cei-Palţi avocaţi, ar trebui să se 
dea la lumină înti”o nouă ediţiune şi să se traducă, 
franţuzesce şi nemţesce, ba şi englezesce pentru 
Statele-Unite, preţiosul volum de 472 pagine, în- 
titulat: Procesul locuitorilor din Darabani înaintea curții 
cu jurați din Dorohoi, darea de simă în extenso cu ple- 
doariile d-lor T. Maiorescu, L. Dimitriu, N. Voinov, P. 

Ghica, Lepădat, Mândru, Nic. Ionescu si G. Cimara şi
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raportul procurorului geneval Remus Opran, Bucuresci 
1879 în 8. 

Îţi string mâna, iubite d-le Bibiceseu, că con- 
servator, d-tale liberal. 

Câmpina, 2 Noembre 19 B. P. Hasdeu. 

Acest articol a fost uudus inunediat NCInţosce în 
PRumănascher Lloyd (18—20 Nov. 1902) și a produs 
nu 0 mică impresiune în presa română (Obseruu- 
torul 4 Nov. 1902, Epoca 6 Nov. 1902), mai ales în 
acea filo-semită (Oronica israclită 9 Nov. 1902), afară, 
de o mulţime de felicitări căldurese orale și epis- 
tolare. Voiu cita în specie următorele urări dela doj 
profesori universitari din lași : 

«Mult stimate D-le Hasdeu, 
«VE rog sămi dați voie să Y& stinge mâna, «cu totă puterea sentimentului met de admiraţiă «și entusiasm, pentru articolul Ce fel de antisemiţi «sint Românii, publicat de curând în Apărarea Naţio- «nulă, și pe care tocmai îl termina! acum de cetit, «în audul mai multora. 

«Al D-tale cu totul devotat, 
«. Gavaneseul.y 

«Onorate Domnule Hasdei, 
«Adânc impresionat de energicele cuvinte cu
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«cari aţi înficrat purtarea nedemnă a autorului 
«celor 73 articole, caracterizându-le ca «pledoarie» 
«a «unui avocat internaţionab, vă rog să mi daţi 
«voie şi mie ca să exprin deplina mea admira- 

«țiune. In împrejurările prin cari trecem aseme-: 
«nea vorbe sint adevărate fapte mari. Ele aruncă 

«asupra reacţiunii naţionale lumina unui nume 

«venerat de toţi; ele imbărbăteză caracterele, așa 

«de slube, ale luptătorilor noștri; ele arată direc- 
«fiunea în care trebue să ne îndreptăm hotăriţi, 
«fără întărdiare şi în unire, dacă nu von să ajun- 
«gem iloţii jidanilor. 

«Dacă toți frunţașii poporului nostru ar fi cuge- 

«tat ca D-vâstre dela început — ce departe am îi, 

«şi de câte umiliri am fi scutiţi. Cea din mană — 

«Marcus Samuel! 

«Sfirșese, onorate Domnule Hasdeă, rugându-vă 

«să primiţi, şi cu acest prilej, încredințarea înal- 
«tei stime şi admiraţiună cu care sint al D-vostre 

«cu totul devotat 

A. C. Cuza.» 

Voiu constata acuma nascerea cea psichică 

auto-biografică a articolului mei. Ca să fii drept 

pentru Lvrei, mărturisesc că acea nascere absolut 

intimă a ghicito numai fica bucurescenă filo-se- 

mită Dorobanţul dela 13 Novembre 1902, No. 217,
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unde un Leibu Tinichigiul dice: «Îmi vine car erei 
«a respunde aspru d-lui Hasdeii şi nu voesce al 
«trata la rindul met cu neexactități, fiiud-că eri 
«respectez in d-sa pe omul ce trece de mare În 
«văţat, logician, savant, om cu minte ete. ete, și 
«îmi vine grei să 71 ină la vetec în public, dar așa 
«între patru ochi, d-le Hasdcă, pot să vă întreb: 
«Ştiţi d-vâstră ină rog ce se vorbeşte de d. Ilas 
«deii în Bucureşti în privinţa COpilăriilor ce face 
«cu experienţele d-sale Spiritiste ...» Asa este; a 
ghicito părdalnicul de tinichigiiă. Originea urtico- 
lului met este spiritistă, da, şi număi  spiritistă, după cum ne von convinge mi la vale. [e de mirare însă că ghicitorul | Cibu va descoperit în acel articol un element spiritist curat crreose, și anume conclusiunile, mele se intemeeză acolo pe două ilustraţiuni israelilte spiritiste: pe Cosure Lombroso şi pe Bernard Lazave, cavă amindoi de- monstreză mareu propensiune tradițională z Lirrei- lor la megalomaniă, nebunia cea mai insociabilă, 

iu spi- ritismul ca și Leibu Tinichigiul, a publicat apoi la 1901 următârea solemnă, energică veti-acta re: «SON0 vergognoso e dolente molto di a ver combattuto «con tanta tenacia la possibilita dei fatti cosidetti spi- «ritici» 5. Cât privesce pe acum de curând reposa- 

Cesare Lombnoso, după ce ridiculisă de ni 

  

1) Armando Pappalardo, Spiritismo, ed. 2, Milano 1901, p.11.
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tul Bernard Lazare, acela care venise la noi în Ro- 
mânia ca să ne amenințe cu urgiă, publicase la 
1893 două interesante articole spiritiste întitulate : 
La teiepathie et le Neo-Spiritualisme într'o revistă oc- 
cultistă 1). Prin urinare, Leibu Tinichigiul pote să 
Tidă cu huz de «experienţe spiritiste», nu rid însă 

fruntașii cei serioşi ai Sionului. 

Cel mai vechiti specimen autentic de o scriere 
automatică, cel mai vechiă și rămas necunoscut 

în literatura spivitistă, este tractatul despre vise 

din secolul IV, de Synesius, de 'ntâiiă filosof neo-pla- 

tonic, elev al sublimei Hypatia din Alexandria, apoi 

episcop al Ptolemaidei şi celebru prin imnurile 

sale creștine, pe cani le admiră Villemain 2). Acest 

tractat e forte remarcabil mai ales prin teoria po- 

rispritului, adecă a corpului fluidie neperitor in- 

tevmediar între suflet şi între corp pămiîntesc, 

«apăra oua 4oy3s), «primul corp al sufletului», un 

corp pe care spiritul îl păstreză și de care se servă 

când plecă după morte din corpul cel visibil. Sy- 

nesius trimise tractatul sei Hypatiei, scriindu-i ur- 

mătorele : «Acestă carte, pe care însuși Deul mi-a 

«poruncit so scrii și a judecato, o închin imagi- 

«naţiunii, discutând acolo despre suficte, despre 

  

1) La haute science, revue documentaire de la tradition esote- 

rique, 489%, î. 1, p. 54—60, 74—91. 
2) Mlanges historique:= et litteraires, Paris 1827 t. IUL, p. 394 saq. 

.
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«imagini sufietescă şi alte câteva cestiuni, necer= 
«cetate pină astă-di de cătră nici un alt filosol 
«grec. Ce să mai spun? Intregă acestă carte a 
«fost isprăvită înti”o_ singură nopte, ha chiar pe 
«a sfirșitul unci nopţi, după ce în vis pritmiscă po- 
«runca de a scrie. In vio două sati trei locuri îmi 
«părea că nu ct seriii, ci parcă sint unul dintre 
«ascultători; și chiar acuma, când vecitese, sin- 
«țese asuprăumi ce-va minunat ca la poeţi, ca şi când 
«mi-ar v&suna la aud o voce divină»... 1) 

De aceiași natură, absolut de acelaşi natură 
«ste casul meă, dar cu totul nepoctisat, având a 
face cu morţi bine cunoscuţi, fute controlat, seiin- 
țificesce metodic, și durând in cun de o humă şi 
jumătate fără nici o visiune, fără extas și pasi- 
vitate ca la Synesius, 

În Septembre 1902, abia dou luni după mitea 
nevestei mele, et venunțasem dle o cam dată la 

 oră-ce preocupaţiune politică, şi cu atât mai ales 
nu m& gândiam de loc la cestiunea  evreâscă, 
pe care o deșteptase în România fiumâsa notă di- 
plomatică americană şi pe care că din partemi 

obrăsniciă caraghigză. 
La 13 Septembre, având Ospe la mine în C 
pe mediumul K., primii o 

O consideram ca o simplă 

Aămpina 
comunicațiune spinitică 

  

D Synesii Opera quae extant, ed. Peţ avius, Luteiace, 1633, p. 2%. Cfr. Druon, Oeutres de Synâsius, P aris 1878, p. 490.
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dela soţia mea, care mi-a vorbit numai despre a- 
propiata aniversară de 17 Septembre, când trebuia 
să fiti în Bucuresci la cimitir, acuma pentru prima 
oră eă singur dela mortea fiicei nostre. A doua, 
di, la 14 Septembre, pe neașteptate îmi sosesce 
la Câmpina mediumul A., prin care obicinuit, mi se 
comunică tatăl mei mai tot-d'a-una, rusesce, după 
cum eă am spus'o deja în Sie cogito (ed. III, p. 151), 
căci Spiritul preferă limba cea mai întrebuințată, 
în timpul vieţei sale pămiîntesci. Pe lîngă mine și 
pe lingă mediumul A., era faţă d. V. Cosmovici, 
d-na Luiza Cosmovici şi intendentul met Vasile 
Pascu. 

Am primit atunci o lungă comunicaţiune, din 
care extrag în traducere următorul pasagii : 

«Cestiunea, evreescă, Bon ocr eBpeiickiii non- 
rădicată de Americani, BATEIIĂ AMEPARARNAMA BOBCE 
nu este așa de nulă He Takb HNUTOXEHE FIA 
pentru România nâstră, Hauuieji PONREIN KARE 751 
după cum ești tu dis- CEMOHERE AyHATE : BIEpenu 
pus ao crede: în viitor Gynerr eme u eme sar yA- 
vor mai fi crăși şi erăși Kenia 10 roxy BON 0cy. Ho 
dificultăţi în acestă, pri- NOKa HeOGXOANNO ALA 
vinţă. Dar de o cam PonsnoBB 47065 GEII5 
dată este necesar pentru HaNeWaTant OTBBLD WHCTO 
Români ca să se tipă- neropnaueciu 06% EBpeaxs 
rescă, un respuns cu- POMEIECEHXT, A CTATEA NONK- 

rat istoric despre Evreii Ha  NOABATECA Ha  GpaH-   
10724 4
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din România, şi arti- 

colul trebue să se pu- 
bplice în limba francesă, 

iscălit şi scris de un 

Hasdei. Numele teă, 
da, numele tei e fârte 
cunoscut în Europa, şi 

articolul va ave o mare 
infiuinţă. Tu îl vei scrie 
nu ca anti-semit, căci 
nici tu, nici noi nf sîn- 
tem anti-semiţi, dar ar- 
ticolul va justifica Ro- 
mânia contra atacuri- 
lor cei fac Evreii. Dacă 
nu vrei să scrii fran- 
țuzesce, atunci să scrii 
românesce. Resgândes- 
ce-te bine. Noi toţi sîn- 
tem în jurul tei, și ț 
vom sta în ajutor. A- 
lexandru — Boleslas — 
Valeria.» 

Acestă, comunicaţiune venia d 
dela, tatăl mei 

despre care eti am vor 
Evreică, dar sublimă p 

“«passage lă-hasy, 

  

Uy3ckomt Asbiib Hi GHIT6 

NOAINIRCaHa Hanncaua OAHHAD 

H25 XaxmeeBrt. 'TBoe ma, 

XA, TBOe XA O0ueHs u3- 

BbcrHo BD [Bponb& Hi craTba 

N OH3BEXeT5 6050 Baid- 

ie. “Tar ee uannmeus ne 

AETICENATAUECKII,  NOTOXY 

TO HN TEI HH MBI HE aRTI- 

CeMHTEI, RO OH ONpaBAaeTs 
POMHIHiIO NpOTIBE Hanal: 
KOBE KOTOpuIe MBIar0r5 H3 
nee EBpen. Ecan mp He 
XOWeuib NACare Ha par- 
IYaCcKOME  A35IRĂ,  TOrIA 
HN IO : OMBIHCK, OG1y- 
uaii Bce. Mi Beb BOkpyIt 
TeGA u nonoxenr 7665. A- 
lexander. Boleslas. Va- 
leria. 

ară nu numai 
Simgur, ci însoţit de unchiul mei Boleslas şi încă, de bunica, mea paternă Valeria, 

bit pe larg altă dată, născută 
rin virtuțile sale: «une sainte «par les actions nobles qw'elle a remplies dans son 

după cum o caracterisă fiica
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mea!). Nici însăși bunica mea Valeria nu era de 
loc filo-semită;; fiii ei, fârte aristocrați prin cres- 
cere, amindoi erai ostili Evreilor ; apoi ei am fost 
tot-d'a-una anti-semit. Prin urmare, comunicaţiunea 
de mai sus cca cu: «nici tu, nici noi nu sîntem 
anti-semiţi» nva supărat la culme, ast-fel că că 
mam grăbit a exclama immediat : «ba asta n'o volu 
face!» și am repetat'o cu necaz nu o dată mai multe 
dile succesive. 

Așa ai trecut la mijloc două s&ptâmâni și 
mai bine. 

La 3 Octobre 1902, fiind în Câmpina, îmi adusoi 
aminte că nam citit un șir de articole, publicate de 
curând de d. Take Ionescu în diarul La Roumanie 
despre nota, cea americană, și m'am hotărît să mil 
cumpăr a doua-ti când voiu fi în Bucuresci, căci — 
imi diceam — d. Take Ionescu este un fruntaş întue 
conservatori, şi eă unul, deşi conservator, totuşi 

trebue să mă scuture „de ori-ce solidaritate cu 
unele apucături strategice dale d-lui Take Ionescu. 
Acestă idee mă obsedă, și la 4 Octobre, sosind în 
Bucuresci, mam grăbit după amiadi a'mi procura, 
numerele respective din La Roumanie. Nu le-am 
citit însă în acea di, ci le-am reservat pentru întâr- 
cerea la. Câmpina. Observai numai că acea, serie de 

  

1) Sic cogito, ed. III, p. 219—222.
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articole se începe anume la 19 Septombre, adică 
aprope immediat după comunicaţiunea pe care o 
primisem la 14 Septembre, ast-fol că tatăl meă 
părea a mă preveni despre apropiata primejdiă a 
campaniei celei americane a d-lui Take loneteu. 
Am priceputo acuma, însă numai acuma. 

In aceiaşi di de 4 Octobre mă aștepta un alt 
noii fenomen spiritic, fârte complicat și forte con- 
vingttor. 

La 4 Octobre, adecă o singură di după cu- 
noscutul discurs ţinut de d. Bibicescu la 2 Octobre 
în Consiliul comunal din Bucuresci, discurs despre 
care nu scieam atunci nimic şi nu puteam încă să 
sciti nimic, măcar-că fondul lui cra în cea mai 
strînsă legătură cu comunicațiunea, cea dela 14 Septembre, —la 4 Octobre, în Bucuresci, sera, în 
întunerec, fiind faţă fotograful Spirescu, mi-aă venit 
două comunicaţiuni spiritiste simultane, una prin 
mediul K. la un capet al mesei şi cea a doua prin 
mediul A. la cel-Palt capet al mesei, ambii în stare cataleptică, stând în Ppicidre. Pr 
Seris fiica, mea, franţuzesce despre cestiunea evre- 
Sc i «si tu n'as pas assez de conviction et surtout cassez de force pour te decider, alors je scrai ă 
«cote de toi, sans doute sous Pinfluence de notre «grand-pere qui a son idee et une tres-saine ci 

in cel dintâiă mi-a
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«tres-juste appreciation .. >» Prin cel-Palt mediu, mi-a 
scris tatăl met rusesce: 

In ultima mea co- 
responutenţă, pe care ţi- 
am trimiso, tu nu nai 

înțeles, şi aveai drep- 

tate, întru cât eă am 

fost pre-laconic. Treba, 
este că et şi Boleslas 

doriam atunci şi dorim 

ca tu, ca Hasdci, să 

rostesci cuvîntul nostru 

în cestiunea evreescă 

cea, nedreptă, jar tu ai 

presupus că noi cerem 
dela tine să renunţi la 
propriul tei ei în acestă, 
privință. Vă&dend că tu 
nu mai înţeles pe mine, 
ei am inspirat pe un 
alt Român, şi tă dară 
sa făcut deja un pas 
în acestă direcţiune. As- 
tădi și ieri e şi Boleslas 
ţi-am vorbit despre asta 
și tu ai simţit vorbirea 
nostră ; așa dară noi 
persistăm a crede că şi 
tu vei spune cuvîntul 
teii... 

    

  

Br noeii nocabaneii Ro- 

PEcIrORACHUIA, EOTOpY a 

re6b vepenaar, TEI He no- 

HAAS NEHA, N AMBII NpaBo 

TAKE Kakb A GEIL BY Heil 

CINUKOX5 1akOHIUen'6; 15.10 
BD .TOu% uro uoe n bBomec- 
1aBOBO :eranie GEI10 ui ecTE 

WTO GpI TH CKa3ar CBOe 

XaieeBeroe C10B0 B5 €B- 

peiickons enpaBous ab: 

T5L Xe NreNNOIOXAIE uTO 
BL Tie6yeub 075 TeGA 0T- 
KasaTBCA 0T5 TBOETO A BI 

2705 Bonpocă. Buga uro 

TBI HE NOHAIE MEHA, 10 A 

BEŞUINI5 Apyromy POMBIRy, 

A BOTB TEI BIIANIUIE WTO Ye 

CTE 0XHH'E MaI'6 BE 3TONT Ha- 

upaBnenin. CerogHa n Buepa 

a BubeTE cp PBoxecraBon'b 

GecbaoBaazn cr 70600 06r 

DTOME, H VEI NOUYCTBOBAIE 

Bauy GecĂay, N Takb MBL 

Bceze BEpHNE UTO TEL GEa- 

“KelI; CBOE CIOB0...
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Peste câte-va dile ci am citit discursul d-lui 
Bibicescu, şi m'am încredinţat pe deplin despre a- 
deverata, lui genesă: «v&dend că tu nu maj înţeles, 
ci am inspirat pe un alt Român» ; dar tocmai de 
aceea, dorinţa tatălui moi fiind acum aprope de 
tot realisată prin acel discurs, fic ci, fie d. Bibi- 
cescu, — începui a crede că rolul mei nu mate al- 
solut necesar. Ceea, cc m'a mulțumit personalmente, 
este că frasa dela 14 Septembre: «nici tu, nici noi 
sîntem anti-semiţi» avea un alt sens decum mi se 
păruse mie la prima, impresiune. Am fost dară 
amindoi satisfăcuţi de o potrivă: și cti şi spiritul 
tatălui meii. Îmi remânea totuşi ce-va inexplicabil. 
Asupra cestiunii evreesci mi-ati vorbit tatăl mcă, 
unchiul mei, bunica mea și fiica mea... Dar cum 
de a tăcut nevesta mea, care pe pămînt împăr- 
tășia cu desăvîrșire părerea. mea asupra Evreilor? 
Soţia mea, atât de francă, şi at 
numi spună nici o vor 
la ori- 

At de energică, să 
bă? Ea, care mă povăţuia 

ce pas? și care avea asupră'mi atâta bine- 
făc&târe putere în curs de patru decennie conju- gale ? Mai ales să nwmi dică ea nimic, pe când 

a într'un mod afir- 
buraă. 

n mediul K., fiind pre- 
scu, eti am primit mult 

a comunicaţiune, fârte remarcabilă prin o- 

Lilica nâstră. sa, pronunţat dej 
mativ ? Tâte acestea mă& tur 

În fine, la 18 Octobre, pri 
sinte pictorul Fugeniti Voine 
dorit
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biccetivitate, prin accea francheţă și energiă atât de 

caracteristice la nevesta mea, însoţite de vioiciune 

si ironiă. lată-o: 

«Dragă Hasdei, deși sint oprită aţi spune 

«tot ce sciii şi ce se face aici, însă mam rugat 

«așa de frumos lui tata-socru, încât el mi-a dat 

«voe săţi spun tot ceea ce tu ai găsi grei de 

“cîndeplinit; șapoi m'ai crede și pe mine ames- 

«tecată în. adevăratul mic complot ce sa urdit în 

«contra bunului teii simț. Nu e drept că cil aş 

«vrea, să, te rog să facă ce-va care ţi-ar călca pe 

cinimă, adică cii aş stărui pe lingă tine ca să scrii 

«despre Evrei așa cum pote ar dori Valeria, care 

«e aici şi citesce ce scriă; însă atunci când miau 

«pus şi pe mine în acea urdelă, era tocmai că 

«ipsiscm o clipă, și sau folosit. Și fiind-că me cam 

«sup&rascm, ce e drept, am obţinut să fac ei 

«singură acestă povestire, pentru ca să se scie 

«cum sunt legăturile mele faţă de tine, caremi 

«ești acuma cu adevărat drag, căci te iubesc ca 

«Spirit și nu ca umbră trecătâre pămîntescă. Dacă 

«vei voi a, scrie asupra Evreilor ce-va, atunci de 

«Sigur vei alcătui o monografie pur istorică, pe 

«care X. abia așteptă pentru aşi versa sarcasmul 

«copilărese care! stăpânesce. Iată, dragă Hasdci, 

«ce ţineam aţi face sciut.»



După şedinţa dela 18 Octobre, că nam în- 
târdiat de a lua o hotărire definitivă pe următ- 
rele temeiuri : 

1% Cele trei-spre-dece articole ale d-lui Take 
Ionescu m& silesc a nu mai tăce ;- 

2” Ocasiunea, de a mă rosti îmi este dată prin 
discursul d-lui Bihbicescu; 

3% Renunţ la punctul de vedere pur. istoric, 
în privința căruia nam rostit îndestul deja, altă 
dată în storia toleranţei veligiose ; 

4 Voiuarăta că nici ei, nici alţi Români, pam 
fost nici o dată anti-semiţi în sensul obicinuit al cuvîntului ; 

9” Evreii cei distinși sînt şi vor fi ori-când îmbrăţișaţi în România, şi de cătră Români; 
60 Causa, respingerii Evreilor în massă este în- sociubilitatea lor cea, tradiţională, recunoscută chiar de fruntaşi israeliți ca, Lombroso şi Bernard Lazare; 70 Naturalisarea, ori-cărui străin de ori-ee reli- giune nu pâte f colectivă, ci numai strict indivi- duală, 

Puncturile 1%, 20 şi 40 led 
tului tatălui mei, punctul 3» 
mele, punctul 60 spiritului fiicei mele, după cum se va vede mai jos; iar restul şi sintesa totală, liberul arbitriă al alegerii şi al armonisării, îmi 

atoriam direct spiri- 
spiritului nevestei



aparțin mie; prin urmare, a mea, rămâne întregaj 
responsabilitate personală, ori-cât de mare şi or 
cât de variată ar fi influenţa, din partea, amicilo a 
celor desincarnaţi. Așa însă este în casul mei, căci 
eu caut şi primesc comunicaţiuni numai controlabile 
dela spirite bine cunoscute ; în casuri contrare, când 
are a face cine-va cu Spirite anonimice sati pseu- 
donimice, când nu le controleză şi nu le pote con- 
trolă, resultatul îl duce pe bietul zăpăcit la Ba- 
lamuc. 

Din dată ce am formulat programa de mai sus, 
m'am apucat a, şi serie; şi sâra la 25 Octobre, în 
Bucuresci, prin mediul A, fiind faţă fotograful Spi- 
rescu, am avut dela tatăl meă următârea comu- 
nicaţiune : 

«la timp oportun tu 
însuți aj sciut a pune 

„mâna, pe condeiu. Pen- 
tru a te împăca cu 
mine și cu Boleslas, noi 
amindoi îţi mărturisim 
acum cu sinceritate și 
din tâtă inima că nu 
noi te călăuzim în ces- 
tiunea evreescă, ci noi 
recunâscem de hună- 
voe că tu ne călăuzesci 
pe noi...   

«+ CBOEBDENEHHO TEI GAME 

CBYMBIE IN HHATECA 8a Uepo. 

UzoGHr upumupure reda co 

MHOID A CE BOrecuaBone, 

KaK5 4, Takb HN DOnecIaBs, 

HGKeRHO HI Ce JeuRO 603- 

Haeuca re6b, uro ue MB py- 

KOBONAN% Tene, BE 3TO0Nb 

BOI. 00% re6a, HO 106 0- 

BOABHO INpHBHaeHD CeGA py- 

KOBONEMEIMA 'T060%0. . 
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La 1 Novembre articolul mcă, adică al nos 

tru, a fost terminat şi gata de tipar. În sera din 

acea di, în Bucuresci, prin mediul A., faţă fiind 

pictorul Eugenii Voinescu şi fotograful Spirescu, 

mi-ati venit trei comunicaţiuni. Tatăl moi, rusesce, 

mi-a mulţumit din parte“ şi din a tuturor ai noștri. 

Fiica mea mi-a dat apoi a înţelege participarea 

sa la articol: «... tu as parfaitoment cu raison 

«de citer ce Lazare Bernard. Je tembrasse, eher, 

«cher, cher papa. Toute ă toi, ta Lili». Novesta mea, 

forte energică ca pretutindeni şi tot-WVa-una, sa 
mărginit cu o singură exclamaţiune : «Bravo, Has- 

«dei, te sărută a ta Julia! 

M& opresc aci. 

Originea spiritică a articolului mei este, cred, 
mai mult decât demonstrată. Şi totuşi ori-cine a fost 
sigur că lucrarea e propriă a mea, și cu atât mai 
vîrtos aş fi sigur et-însumi dacă aș cunosce în- 
ir'un, mod așa, dicend. documental peripeţiile luptei, 
pe care am descriso mai sus șin care na sus- 
ținut Spiritul nevestei mele contra, altor Spirite 
amice, închipuindwși dînsa cu grijă că ele sint 
unite întrun «mic complot». Fenomene analâge ni 
sati întămplat nu o dată, supuse controlului celui 
mai riguros. Voiu maj aduce un singur exemplu 
mult mai vechiu.
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La 28 Februarie 1897, dimineţa, amicul mei 
Jonnescu-Gion venise la mine ca săi dati o cuge- 

tare pentru Albumul studenților, rugându-mă din 

partea, d-nci Sihlânu. Întimpinându'i că n'am nici 
0 cugetare de comandă, Gion mi-a răspuns că e 
necesar să-i dai ce-va. Atunci, după câte-va se- 
cunde de resgândire, am scris și am dat lui Gion 

următorea bucată, pe care nici mam mai revă- 

duto pînă la 20 Martie, când am găsito tipărită 

în diarul Epoca 1897 No. 406: 

«Credinţa e mai pe sus de sciinţă; 

«Voința e mai pe sus de inteligenţă; 

«lată de ce credinţa şi voinţa singure domină 

dumea, domină și vor domina, tot-Va-una. 

«Credinţa, şi voinţa întrunite constitue o sinteză, 

«numită, caracter. 

«Cât de puţine sînt caracterele ! 

„B. P. Hasdeu." 

În momentul de a scrie acea cugetare, eii eram 

convins și aș fi jurat că este propriă a mea, iar 

nu inspirată. Peste di nu mam gândit de loc la 
acea cugetare, şi n'am vorbit cu nimenea despre 

ea. Gion, pe de altă parte, în diua aceia na co- 

municato nimănui. Fi bine, sera din acea di 28 

Februarie avui la mine o ședință spiritistă cu 

mediul Dr. S,, fiind faţă dd. Zamfir Arbore, G-
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Stephanescu (profesor la Conservatoriul de mu- 

sică), fotograful Spirescu şi C. Ciocazan. In comu- 

nicaţiune spiritul fiicei mele mi-a făcut cunoscut 

cu multă fineţă că dinsa anume mă inspirase 

dimineţa. lată  pasagiul, prin care ca îmi anunţă 
că de aci înainte va face o dată pe lună câte 
o ședință specială relativă la clasificarea carac- 
terelor omenesci: «Ayez attention forte et sou- 
«tenue, et la croyance qui toujours est bien superieure 
«ă la science. Reflechissez, et puis vous verrez ar- 
«river la comprehension sur les pas de lu volonte 
«ă, vous instruire — volonte toujours mieuz placce que 
«Pintelligence. Voilă Pexordium ă cette serie de COn- 
«ferences qui continuera chaquce derni&re scance du 
«MOS...» Aşa dară, cugcetarea mea cea de dimi- 
neță mi-a, fost suggerată direct de cătră Lilica, cu 
scopul ad-hoc de a anunţa de-seră programa unor 
conferinţe ale ei, cari în realitate sai și ținut apoi 
în curs de mai mult timp în fie-care ultimă Vineri 
a fie-cării luni. Însă — observați bine acestă tră- 
sură capitală — acea suggestiune eii no primisen 
orbesce, nam lăsato sterpă, ci numai o luasem 
ca un simplu punct de plecare, ae unde am tras 
conclusiuni necontestabil ale mele, fecundate în 
individualitatea, mea, cu al mei liber arbitriă, cu 
a mea, responsabilitate. Din sentinţa, mea, care este 
a mea: «credinţa, și voinţa singure domină lumea»,
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eă puteam să desfăşur o întrâgă istoriă univer- 

sală... 

Faţă cu probe experimentale irresistibile de per- 

sistenţa, euhi omenesc după mârte şi a consecin- 

țelor postume ale iubire; între Gmeni, resultă, posi- 

bilă pentru mulţi aleşi: 

asociațiunea între morţi și vii. 

Dar ce roditâre pentru binele omenirii numai 

asociațiunea între sufictele cele mai înaintate şi 

mai ales cele mai altruiste, pe când egoiștii şi va- 

nitoşii nu se iubhasc nici pe pămînt, în deșert dară 

vor căuta comunicaţiuni spiritiste seriose, şi n 

ori-ce cas: Spiritul nu pote da mai mult decât în 

mesura evoluţiunii la care prin morte a ajuns 

cl-insuși, 

Isprăvind, m& ?'ntore la poema mea Dumnedeii, 

și voiu repeta pe Gaudeamus al mei: 

Să mă bucur, căci omuii o treptă 
Pe suișul cel fără de-apus, 
Și marlirul mei cuget aştâptă, 
leri un vierme şi mâini un Isus, 

Cale-lungă 
“ajungă 

mai sus!!) 

DI 

1) Sarcasm şi ideal, p. 169.193.



La 4 Septembre, joi, în Câmpina, căi am pus 
capăt lucrării melc, citind'o atunci la căți-va amici. 
Dumineca mi-a sosit din Paris, expediată lu 12 
Septembre stil noă de cătră librarul mei Lucien 
Bodin (rue Christine 5), recenta importantă carte a 
reposatului Frederic W. H. Myers, unde pe la finea 
tomului II găsesc, întemeiată pe alte fenomene, 
următârea conclusiune întocmai ca la mine: 

«Observaţiunea, experimentul, inducţiunea, pe 
«mai mulţi cercetători, între cari sînt și că, nc-ati 
«condus la credinţa într”o directă sai telepatică 
dntercomunicare nu numaj între suflete 
«omenesci încă pămîntene. dar și între 
«suflete pe pămînt şi între Spirite duse... 
«E unul nu mă îndoesc că starea acestora din 
«urmă este un punct din infinita evoluţiune 
«de înţelepciune și de iubire. lubivile lor 
«cele de pe pâmîni persistă..»1) 

  

1) Myers, Human personality and its survival of bodily death, London, 190, iîn-8 t. 1, p. 287: «Observation, experiment, inference, have led many inquirers, of whom 1 am one, to a belief in direct or telepathic intercomunication, not only between the minds of men still on earth, but between minds or spirits still on earth 
parted... 1 at least see ground to believe în 
endless evolution in wisdom and in love. Th 
siste...» 

and spirits de- 
at their state is one of 
eir loves of earth per-
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Destul, căci ori-ce adaos ar fi pre mult: 

Nu desvăli d'odată altarul nemuririi. 
Lumina 'i ameţesce. pe cei nedumeriţi... 

Câmpina, 9 Septembre 1903. 

  


