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Carmel ae CP rreroai or, 

Sunt tocmai 16 luni de când profesorii colegii mei aci presenți, nvai 

onorat cu plăcuta sarcină de a duce urările tinerei nâstre Universităţi din 

Bucuresci, celei mai bătrâne Universităţi din Europa, celei din Bolonia care, 

întro lungă și labori6să carieră de opt sute de ani, și a câștigat numele 

venerabil de Ahna Mater Studiorum. Vreme de opt sute de ani, în tote 

părţile lumii sa audit resunând, ca un apofteam mult timp nedisputat, frasa 

sacramentală: «Bononia docet /» 

Cugetând la o așa strălucită și aprope milenarie carieră a vechiului 

Shui, întemeiat, la anul 1088, de doetul jurist italian Iencrius, toți cei 

de facă la, acea imposantă s&rbătâre, am încercat o respectudsă,—aș dice   

chiar— o cucernică mulțumire, vădând întruniți acolo numerosi represen-



tanţi ai tuturor sedleloi superidre din lumea întregă, o adevărată glâtă de 
bărbaţi erudiţi, purceși din tote unghiurile pământului ca să vină la Bolo- 
nia, ca întrun sfânt peregrinagii. Unii dintrinșii, sub largele și tradiționa- 
lele lor toge și talare, amintitâre de porturile Vâcului de mijloc, întrupat 
în sineși sciinţa câtor -va decimi de generațiuni trecute, pe când alţii, lip- 
siți de ori ce străvechi însemne, învederati cum, în timpurile moderne, re- 
pede şi lesne ajungii cunoscințele omenesci a, se răspândi pretutindeni și a 
prinde rădăcină în ori-care loc. 

Acolo veniseră urmași actuali ai lui Jean de Beauvais și lui Robert Sor- 
bon cară âncă din al XIII-lea, secol, întemeiaseră în capitala Franciei, acea ves- 
tită Universitate, cea dântâi împărțită în patru Facultăţi la 1215, şi ale cărei 
patru popul6se tagme de studenți purtaă, în vechiul Cartier Latin al Pa- 
risului, epitetele trufașe de: honoranda, fidelissima, veneranda şi cons- 
tantissima. Încă, și mai credincioși vechilor obiceiuri se dovedeau a fi 
rămas representanții Universităţilor engleze din Oxford (1206) și Cambridge 
(1229), și ai celor spaniole şi portugheze din Salamanca (1239) și din Coimbre 
(1279), înființate tote în acelaș secol cu cele din Paris, din 'Tuluza, (1223) 
și din Montpellier (1284). Apoi, cu vre-un secol mai tinere se arătaă Universi- 
tățile create în țără din centrul Europei și din vecinătăţile nostre, şi anume cea 
din Praga (1348) în Bohemia, cea din Cracovia, (1364) în Polonia, din Viena 
(1365) în Austria, din Geneva (1368) în Elveţia Și din Heidelberg (1386), cea 
mai veche Universitate a Germaniei, care a, fost întemeiată în secolul al XIV-lea. 
Scdlele înalte din al XV-lea vee erat vepresentaţe prin delegaţi ai Universită- 

“ţilor scandinave din Upsala în Svedia și din Copenhaga în Danimarea (1496), 
precum și ai primei Universităţi maghiare, fondată la sferșitul aceluiaș secol, 
în Buda, de către gloriosul rege, de viță românescă, Matiaș Corvin Și apoi 
transferată, la 1782, în Pesta. In cei trei secoli ce unmară sai născut cu 
profusiune mai tote Universitățile din Germania: Lena (1558), “alle (1694), 
Goettingen (1734), precum și cele din Olanda, Belgia, Franca și alte ţări. 

Dar, când ajungem în secolul nostru, de la.1800 încâce, simţimântul de 
umilință, și de sfidla ce, pe noi Românii, ar pute să ne cuprindă în faca atâtor 
antice și respectabile Institute, de.mai multe ori seculare e, acea temere și în_ 
tristare scade și se alină fârte, vădându-ne. din. ce în ce. mai puţin diferiți la, 
verstă cu Universităţi de frunte sâă tare stimate, ca cele din Berlin (1810), 
din Bonn (1818), din Sanct- Petersburg (1819), din Munic, din Atena, (1826)



şi din Bruxela (1834), întocinite tâte, nu de câte opt sute, ci numai de abi6 

opt-deci și mai pugini ani încoce. | E E 

În mijlocul acelui. numeros şi împunător cenacol. Universitar — și. tot 

de odată Universal — din Bolonia, vă mărturisesc, Sire, Alteță Regală, Dom- 

nelor şi Domnilor, că acestă idee mângăietâre 'mi a străbătut în minte. Mi-am 

qis atunci, — ţinend semă de avântul semeţ ce aut luat unele din Uhni- 

versitățile europene cari abi6 at o existență înduoită sei întreită. de visţa 

Universităţii nostre Bucurescene, — mi-am dis mai ales când am audit aplau- 

sele entusiaste de .care au tost urmate cuvintele energice şi învietore ce a 

rostit în ședința solemnă din Bolonia, colegul nostru de la Universitatea su- 

roră din Iaşi, amicul mei D-l Nicolae Ionescu, — "mi-am dis că nu tot-das 

una vârsta înaintată dovedesce valdrea reală şi că mare drept a avuţ junele 

eroii al. poetului, când a exclamat: 

«Je suis jeune, il est vrai, mais aux âmes bien nses 

La valeur n'attend pas le nombre des ann6os 

“Serbarea de astăqi trebue pe toţi să ne întărescă puternic întro ast- 

fel de credință, ori cât acesta sar păre de îndrăzncță. 

Aniversarea, de acum şsi-spre-dece luni a venerabilei Universităţi din 

Bolonia, îi dovedea dînsei o încordată bătrâneţe de opt sute de ani. Aceia pe 

-care noi o s&'bătorim în momentul de facă, arătându-ne frăgegimea vinjosă 

a Universităţii n6stre din Bucuresci, trebuie tot de odată să ne chezășuiască 

şi repedea ei sporire, și desvoltarea * viitore, și neînduiosai întărire! 

Tânără, întradevăr, este ea la. versta; dar, precum ne-a arătat cu lă- 

muriră, onorabilul nostru Rector în cuventarea sa, ea na fost productul efe- 

mer și sterp al unei plămădiri factice. Ea a avut rădăcini temeinice în tre- 

cutul istoric al ţării, și chiar adinsuri sai prefirat dinainte audului nostru 

numele tuturor acelor bărbaţi de merit cară, în decursul mai multor decimi 

de ani, au lucrat cu zel și devotament la pregătirea și înființarea ei. | 

Daţi-mi dar acum voie şi mie ca, cu prilejul acestei solemnități scolare, 

să desprind cu respect și luare aminte, o singură și unică efigie interesantă, 

din salba pe care, cu o pietosă îngrijire, stimatul nostru Rector a înșirat'o 

în taca n6stră, şi, cercetând mai cu deameruntul fecele, tiparul, zimţii şi 

“ferecăturile acelei medalii caracteristice, să mă cerc ai lămuri âncă şi mai 

deplin, valdrea reală şi relativă, și so aşed la locul ce i-se cuvine, în rama 

-de onsre a scdlelor nostre naţionale.



„Acel chip, acea imagine va fi profilul, cât voi put6 mai nimerit și mai 
fidel schiţat, al omului venerabil pe care, în timpul copilăriei mele, noi sco- 
larii vechiului colegiă din Sfântul Sava, îl numeam toți, cu un afectuos res- 
pect, «Domnul Director, Domnul Petrache Poienaru.» 
"Lam vădut, mai ântâi, când, la vârsta de dece ani, ma examinat în- 
suși în cabinetul săi directorial și mi-a însemnat locul întruna din clasele 
umanidre ; apoi, peste 20 şi '26 de ani, am avut onorea să stati alături 
cu densul în Consiliul de Stat şi în Academia Română ; Și, în tot cursul 

„acestui lung interval de timp în care că, din copil, am avut vreme să devii 
om matur, am regăsit neclintit şi neschimbat într însul pe acelaş «Justunm 
ac tenacen propositi virum,» pe care îl laudă poctul latin. 

Tot întrăcost fel i-a judicat firea un alt protagonist al actelor petrecute 
în secolele nostre, răposatul A. 'Triboniu Laurian, carele, mai mult timp de 
cât mine a putut să trăiescă în strînse legătini cu Poicnaru Și carele, în 
cuvântarea rostită pe mormântul acestuia, îl descrie că a fost de o consti- 
tuţiune solidă, de un temperament moderat, cu multă, cumpă&tare în minte, 

„Gu un spirit mai virtos aplecat spre practică, cu un caracter tare ce nică- 
odată, în timpurile cele mai critice, nu s'a abătut de la calea datoriei. «Prin 
prudența şi moderaţiunea sa, Petre Poienaru a făcut pentru națiunea română 
mnai mult decât talentele cele mai fericite, ânsă lipsite de acea modera- 
țiune practică, necesarie fie-cărui om care simte în sine o misiune mai înaltă.» 
Maxima sa favorită era aceia cu care se povățuia neîncetat, în marile ci 
acțiuni, prudenta stăruință a împăratului August: Smebds Bondens! «Gră- 
besce-te încet!» 

Și adevăr e că încet a mers Poienaru în viațai, prelungită 76 de ani; 
dar, la noi, până acuma, nimeni n'a grăbit mai mult decât dinsul mer- 
sul învă&țăturei românescă, începând de la Scâlele de prin sate și impin- 
gându-l pen la Universitate. 

Decă, fiind că mi am luat sarcina să urmăresc aci pas cu pas cursul lin 
şi potolit al lungei cariere, străbătută de acest om pacinic, fruntaş în istoria, 
scolelor naţionale, se cuvine chiar de acum să vă previn că nici o dată nu] 
vom găsi umplând cu fapte sgomotâse și cu titluri îngâmtate locul ce dinsul 
a ocupat printre contimporanii săi ; ânsă, nică repaosului complet, nică nepăsă- 
rii de ale scolci, nul vom vede jexttind vre o dată, —precât Tau iertat puterile 
să muncâscă, —măcar un răstimp din a sa viță, fie chiar acel restimp consa-



erat unei lucrări a spiritului de natură diferită, unui ofiun cum dignitate, 

dupe cum numea Cicerone recreațiunile filosofice și literare, cărora se vede el 

silit a se deda în timpii de trândăvie cei impunea nevoiosa lui alungare din 

afacerile și din agitaţiunile politice ale Republicei. Dar, pentru autorul amă- 

1ât al Tusculanelor, idealul omului de trâbă era acel Vir bonus, dicendi 

peritus al lui Quintilian, omul în care probitatea și hărnicia, sta la cumpănă 

dreptă cu plăcerea, şi înlesnirea de a spune din graiu sei din condeiu, tote 

— şi pâte chiar mai multe decât -— ce scie în adevăr să facă, și pentru care 

om vanitos, sgomotul și vâlva, ce el produce în jurui, constitue şi ele unele 

din principalele — dâca nu chiar esențialele — sale merite. Ca să aflăm, pre- 

puiţi preste măsură şi înălțaţi la tărie, Gmeni de felul acesta, navem nevoie, 

noi Românii, strănepoți ai Romanilor, să ne suim până în timpii lui Cicerone. 

Mult mai greii ne vine, — şi specia e rară, — să găsim une ori printre noi 

câte un bărbat laborios, luminat şi modest, carele, întrun cerc 6re care de ac- 

tivitate folositâre naţiunei, să facă și să tacă, 

Pentru scolele n6stre din vechia Muntenie, cu începere de la anul 1819 

şi penă pe la 1875, adică în curs de o jumătate de secol și mai bine, acel om 

a, fost Petrache Poienaru. 

Incă de la, 1819 sa apucat el de dăscălie, şi.era pe atunci abia de 20 de 

ani, căcă se născuse întra decea di a anului de pe urmă din vâcul trecut (10 

ianuarie 1799), fiti al unui boiernaş de peste Olt, trăind mai mult la ţeră. Cos- 

tache Poienaru era numele tatălui său; al mumei sale era Smaranda, din n6- 

mul Oteteleșenilor, soră cu Iordache Oteteleșanu, la moșia căruia Benescii 

din judeţul Vâlcea, se născu pruncul botezat Petre şi dat la învățutură, în verstă 

de cincă ani, la un )piorares sait dascăl grec, pripășit pe atuncă la, nisce rude 

ale familiei în satul Brădescii. Luând în s6mă poveștile din copilărie ale Poie- 

narului, pe care d-l G. Sion le-a cules negreșit de timpuriu din gura bătrânu- 

lui săi coleg de la. Academie, disul )oprruros conjuga, cu așa bătăiose argu- 

mente baculine faimosul verb zar, arete, —groza scolarilor de odinidră— 

pe urechile şi pespinarea copilului încât, la vârsta, de dece ani, spre ai întrema 

mintea şi sănătatea, trebui ca unchiul săi Iordache săl scape de dascălul și 

de cartea, grecescă, punândul să învețe slovă românâscă, mai ântei acasă, şi 

apoi, pe la 1811, în scâla de la, biserica Obedenu din Craiova. Acolo, copilan- 

drul Petrache a stat; ucenic pent ce, la 1818, a intrat ca scriitor la cancelaria, 

Episcopiei de Râmnic și a petrecut cât va timp sub povățuirea grămăticului Ni-



colaie, acela « care mai târgita a devenit Episcop şi și în fine ânteiul Mitropolit Pri- 
mat al României, pr6 fericitul Nifon, întemeetorul postum al seminariului din 
Bucuresci, cu acelaș nume. 

Scim toţi că, pe acele vremwi, sciinţa. de carte şi mai ales de carte ro- 
mân6scă își găsea, mai de obiceiii, adăpost pe lângă Archiereii și Vlădicii ro- 
mâni. Ast-fel se întâmplă ca, junele Petrache Poienaru, adus în Bucuresci, la 
1819, de Episcopul din Râmnic, să fie primit, cu odaie, tain și simbrie, în Mi- 
tropolia de aci, de către bunul patriot P. 8. 8. P. Dionysie Lupul, pe care adi- 
nsuri ni la pomenit Rectorul nostru, dândui laudele ce i se cuvine. 

Acest vrednic Mitropolit, chiar în acel an, ocrotea scdla românescă des- 
chisă în mânăstirea, Sfântului Sava, de dascălul George Lazăr și trămitea, la, în- 
v&țătură în Italia pe Moroită, pe Stamate, pe Simion Marcovici şi pe Eufrosin Po- 
teca. Cel din urmă era, dascăl de elinesce la, clasa III-a din scdla Mitropoliei. 
Pornindu-se dînsul în străinătate, Poienarul îi luă locul Şi inaugură cariera sa 
profesorală print?o inovaţiune ce avu mare succes; aceia de a pune mereii în 
paralelism limba grâcă cu cea română și de a explica pe românesce gramatica, 
elinescă. 

Poienarului i a lipsit tot dauna, darul lesnei cuvântări; ânsă, fiind-că scia 
bine ori-ce învățase și întru tote alerga îndată la ce este mai practic, desluşirile 
făcute de dinsul în limba țării, pe care o pricepeaii scolarii, fură un progres 
însemnat facă cu învăţătura, pe de rost a gramaticei grecesci, scrisă într'o lim- 
bă fără înțeles pentu copiii români începători. Ast-fel î își r&sbuna dascălul Poie- 
narul de păţelile lui la r&ti-nărăvitul Moriozurac grecesc din Brădesci. 

Pâte că, întro ţâră mai puțin turburată de cum a fost a nâstră pînă a- 
cum câte-va, decimi de ani, înainte ca Maiestatea Vostră, Sire, să veniţi a ne 
arăta cum un Domnitor înţelept şi iubitor de poporul săi, scie ai cresce dem- 
nitatea și gloria, scie ai preţui puterile cu drâptă măsură, scie asemeni a cur- 
ma, la timp priincios nevoile ce une-ori îl apasă,-— întraltă țâră, dic,—și fie și 
acesta tot spre lauda patriei nostre, — pote că Petrache Poienaru, cu firea sa, 
modestă, răbdătore, concentrată și flegmatică, și-ar fi mărginit activitatea în- 
tregei sale viețe, înth'o simplă dăscălie consciințiosă, fără ca să mai fie răpit 
pe nesimţite în regiuni, mai largi mai mândse, mai potrivite cu a facultățite su- 
peridre ale spiritului să Ă 4 

Dar înseși crâncanele sbuciumări în care se svircoli așa duios era, nâstră, 
la anul 1821, acea, revoluţiune complexă, a Creștinilor din peninsula, Balcanică, p



poreclită de unii' Eleria, de alţii Zavera, provocă.—în virtutea legci firesci ce 

“vrea mai adesea ca, din ori-ce rău pe lume, să iesă şi un bine,—provocă. şi 

produse o preschimbare totală a stării politice, o prefacere, îmbucurătore și 

pentbru națiunea grâcă, de dre-ce dînsa isbuti atunci să scuture jugul turcesc, 

și pentru noi Românii, cară, cu acelaș prilej, scăparăm în sferșit de prelungita 

împilare a Grecilor. 

Fiori de indignaţiuni naţionale se răspândise pretutindeni. Jghiaburile 

ori-cărei răbdări se umpluse cu prisos de venin și de lacrimi. Pie-care popor 

se simţia, împins cu silnicie către revendicarea proprielor sale drepturi. Atunci, 

dintre Români, ţâra Oltului fu aceia, care îndrăzni mai mult. Din fundul plaiu- 

lui Cloşanilor, dintre piscurile Mehedinţene se sculă slugerul 'Tudor Vladimi- 

rescu şi, adunând în juru X totă Pandurimea oltenă, sătulă pîn' la turbare de 

rele, dete năvală spre Bucuresci, ca să scape Românimea zăpăcită de focul și 

de prada ce atrăgeai asuprăi Eteriştii greci, cu egoistele lor aspiraţiuni la 

neatârnave. Întwacea, învălmăşclă de idei și de năzuiri, într'acel potop de nevoi 

şi de speranţe, cei mai mulţi pote din Bucuresceni nu'și deteră bine sema dacă 

6stea, scosă ca prin minune din pământul țărei de către Tudor, venea să mân- 

“tuiâscă sait să amenințe capitala. Dintre 6menii de neam românesc cară țineati 

pe atunci cârma ţării, mai nică unul nuşi putea lămuri bine scopul și urmările 

v&scolei oltenesci. Unul singur din înaltul cler naţional, episcopul de Argeș, 

Ilarion, întinse cu bine-cuvîntare, păstoresca sa mână asupra lui Tudor și do- 

-vedi într'ast-fel cât de luminat și de pătrundător era patriotismul săi. 

Ne e de mirare să vedem tot atuncă pe tînărul dascăl Petwache Poienaru 

mergând să închine tot zelul și tote destoiniciile sale, vitâzului căpitan de Pan- 

duri. Tudor aducea cu sine, pentru junele oltân, fremetele Austrului întăritor 

ce pururea, au sullet pe malurile Jiiului. 

Zavera, pustiise şcolele din Bucuresci. La dăscălie nimeni nu se mai 

gândea. Petrache Poienaru, mintosul şi pacinicul t6năr, își strinse binișor căr- 

ţile în ladă, desbrăcă giubâua și descâlță papucii dăscălesci, și, cau mintenul 

oltenesc pe umeri, cu poturii și cu imineii de Pandur în piciore, cu călpăce- 

lul de hârşie nâgră pe urechi, călcă pragul odăii din mănăstirea Cotrocenii, 

de unde Tudor domina Bucurescii cu privirea și cu armele sale. Căpitanul, cu 

voie bună îl priimi să-i fie grămătic. o 

Dar, şi aci, să luăm aminte cât de adevărat este faptul pe care, mai 

adinâură, nil amintea, stimatul nostru Rector, în cuvintele adresate junimei 
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universitare, spunându-i că deprinderile luate în șc6lă se însuşescii în firea 
omului. Petrache Poienaru, cel care încă de la vârsta, de cinci ani nu se în- 
deletnicise decât cu cartea și cu pena, le rămase credincios, chiar atunci 
când, pentru un moment, îl răpi valul răsvrătirilor politice. Atunci când sârta 
și nevoile ţării îl lipi de răsboinicul căpitan al Pandurilor, el nu făcu ca odi- 
nioră, un alt oltân, croit pe răsboire şi, în ciuda firei sale închinat bisericei, ca, 

Popa Stoica .din lărcaș 

Care sare ş&pte pași 
Și sa lăsat de popie 

Sapueat de vitejie, 

Sa urit biserica > 

» 
a 'ndrăgit săbiora 

> 

Ș 
S'a urit ciocanele 3 

Şa încins pistlele, 

Lasă tâca netocată | 
Plecă 'n r&sboit să se bată! 

Credincios fireă și vocațiunei sale, Poienaru intrat în âstea lui Tudor, 
«na încins pistâlele», ci la brit a păstrat lungile călimări de tumbae şi nu- 
mai cu condeiul sa, silit, precât % a stat eu putință, să ajute și să întărescă 
planurile patriotice ale căpeteniei sale. 

losta 6re a lui, si a Episcopului Ilarion, sâi a Stolnicului Giani, un 
alt partisan și consilier al Vladimirescului, idea, de a. trămite pe acești trei 
omeni ca, deputaţi ai țării, cu solie să ducă plângerile și năzuinţele pPOpo- 
rului român pînă în orașul Laybach din Carintia, unde pe atunci se ţinea 
un congres al Suveranilor Europei cu scop de a înfeâna spiritul revoluţionar 
ce se r&slățise prin tote ţările Mediteranei ? | 

Scim numai că solii lui Tudor abia ajunsese la Sibiă, când le veni 
vestea, fatală că eroul independenţii românescă căduse victimă a trădării 
Eteristului Ipsilanti. Poienarul se opri din cale și petrecu cât-va timp în Sibiu 
unde își regăsise pe mumă-sa, și alte rude, fugite acolo de urgia Zaverei. 

Studiul, — am spuso —- era însăşi a lui natură. In Sibiu el se puse 
să învețe limba germană ca SE se pâtă folosi de dânsa la învățături mai 
nalte. Şi ntradevăr, cu duci ani mai în urmă, el se afla la, Viena, înscris 
de la martie 1824 pînă la februarie 1826, la Universitate, unde constatăm 
după inscripţiunile sale, că a urmat cu asiduitate prelegerile de limba elenă
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și de cea latină, de Istoria universală, de Psichologie, Logica, Morala, şi 

Metafisică, de Matematici pure și aplicate, precum şi de Fisică. In chârtiele 

rămase de la dânsul ne-am putut asemenea încredința, că la noemvrie 18%5 

el făcea, în Institutul politechnie din aceiași capitată, studii de înalte Mate- 

matici, de Chimie și de Technologie generală. 

In anul următor el trecuse la Paris, unde se ocupă cu învățături spe- 

ciale, în Scola de aplicaţiune a Ingenerilor-Geografi, sub direcţiunea Loco- 

tenentului-Colonel de Stat-Major Ludovic Puissant, membru al Academiei 

de Sciinţe și bărbat cunoscut prin operaţiunile și scrierile sale asupra Geo- 

desiei, Topografiei și 'Trigonometriei. La 1828, acest profesor dete Poie- 

narului un testimoniit fârte măgulitor, înscris chiar pe planul unei localități 

de lângă Meulan în Francia, ridicat cu mult talent și precisiune de compa- 

triotul nostru Relaţiunele sale în Paris dovedesci cât de bine a lost el apreţuit 

acolo de învățați din cei mai distinsi, printre cari vom semnala. mai cu semă 

pe vestitul economist Adolf Blanqui şi pe geologul și geograful Huot, care 

însoțise pe principele Demidolf în călătoria sa, sciinţifică pe malurile Mărei 

Negre. | 

Dar și mai mult! Petrache Poienaru se ocupă la Paris şi cu scorniră în 

micile industrii practice. Am vădut cu mirare că la 25 mai 1827, el obţinu de 

la Guvernul francez un brevet de invenţiune pe cinci ani pentru un condei 

portăreţ fără, sfârşit, alimentându-se însuși cu cernelă; —une plume sans fin 

portative, salimentant dencre delle mâme! Păcat, că desemnele anexate la 

acel curios document; oficial nu mai există, căci am [i cercat pote să tragem 

folos din invenţiunea compatriotului nostru, care însuși nu se dovedesce a fi 

utilisato mai târdii. Cine scie dâcă, pe timpul când în Paris şi a bătut el ca- 

pul ca să scornâscă un asemene condei portăreț şi nesecat de cernslă, nu şi 

va fi adus aminte de nevoile ce trăgea, în tinereţele sale de calemgii, întin- 

gend mere condeiul în călimara de la bre! 

Se vede că, de la Paris, Poienaru a trecut și în Englitera, unde dupe, o 

serisore de recomandaţiune în limba engleză, a cărei copie stă âncă printre hâr- 

tiile r&mase de la dânsul, else duse însărcinat de stăpânirea de pe atunci a ţării 

nostre, ca să studieze lucrarea minelor precum şi procederile de metalurgie cară 

sar pute întrebuința în patria sa. 

Vedem dar că junele român, setos de cunoscințe tot-d'a-una practice și 

aplecat pretutindeni a și le însuși ast-fel în cât sa. se potă folosi și densul și
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alții, de ele, a petrecut cel puţin nouă ani din vârsta sa; tenără, de la 1823 penă 
la 1832, studiind cu asiduitate în cele mai bune secole din Viena, din Paris și 
pole chiar din Englitera. Prin țările străine el nu 'și-a perdut vremea în zădăr- 
nicii și na fost câtuși de puţin din acei tineri români, despre care dascălul 
Lazăr lăcea, acum 70) de ani, o comică descriere ce, deii nu sciti daca nu "și-ar 
găsi pote modele și în dilele nostre 

«Mulţi dintre domnișorii cei tineri,—dice ardelânul Lazăr, —cari prin alte 
țări se trămit să călătorescă pentru pricopsâlă, adusi a casă obiceiurile din alară, 
mode de îmbrăcăminte, umblătură strimbă, vorbitură multă și lără socotdlă,; 
apoi totușii uni îi țină de Omeni luminaţi și slăbiciunile străinilor le socotesci 
a [i mai preţuite decât modestia s6ă smerenia, cea ț&rănescă.» 

Poienaru, nu scim să [i adus la întârcerea sa în țeră nici «mode de îm- 
brăcăminte, nici umblătură strâmbă, nică vorbitură multă și fără secotslă;» 
dar scim că a adus cunoscinţe solide pe cari nu pregetă a le aplica, păstrând 
de altminteri relațiuni întemeiate de dânsul în străinătate cu Gmeni emi- 
nenți. 

Acesta ne-o dovedesc mai multe răspunsuri făcute la, serisori ce el adresă 
din Bucuresci către iluștrii lui cunoscuţi de la Paris. La august 1834 prole- 
sorul său de la Sc6la de aplicaţiuni, locotenentul-colonel Puissant îi scrie, pu- 
nendu-l în curent, după a sa cerere, despre fabricarea celor mai bune instru- 
mente sciințilice. La 1835 și 36, Poienarul era în corespondență intimă 'cu 
economistul Blanqui, căruia el recomandase pe doi frați Golesci, duși în stu- 
dit la Paris. La 1838, geograful Huot, trămițându-i un brevet de membru al 
unei Societăţi de Sciinţe naturale, îi mulțumesce pentru memoriul ce el comu- 
nicase în Paris asupra cutromuvului de la 1837 în Bucuresci și îl învită a nu 
părăsi cercetările sale asupra geologiei şi solului agricol al României. 

In tot decursul acestor ani, precum şi dece ani mai în urmă, Petrache 
Poienaru ocupă postul de Director general al Scslelor din țera Românâscă, 
post la care îl chemase, curând după sosirea sa, încrederea ce el de îndată 
însuflă, generalului rus, comitele Paul Kisselef, președintele de pe atunci al Di- 
vanurilor românesti. Bănuesc forte că acestă încredere se născuse din o reco- 
mandaţiune căldurâsă alui Barbu Știrbei, în care Kisselef — de și era încă fârte 
ten&r printre boierii mată ai țărei— recunoscuse un om cu înalte capăcități. Ştiv- 
bei și Poienaru, duci bărbaţi făcuţi ca tot-la-una. să se înțelâgă, de ore-ce âm- 
bii aveai un spirit practic și o activitate fără preget și forte puţin fălosă, Stir-,
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bei și Poenaru sai cunoscut şi sait prețuit, fără înduoială, în timpul pe când 

unul și altul își făceau studiele la Paris. 

IKisselef, încă, din anul 1832, dete Poienarului sarcina de a întocmi scdlele 

românescă dupe o sistemă forte înțelept chibzuită şi consemnată într'o Legiuire 

specială, unde, în 258 articole şi 2 tabele anexe, se expune o admirabilă întoc- 

mire a învățămîntului naţional. E lucru învederat că, nu numai la punerea în 

aplicare a celor mai multe din disposiţiunile acelei legi, dar că însăși la a lor 

concepere şi redactare a trebuit să pună Poienaru şi mintea, şi cunoscințele, şi 

condeiul săi. i 

Câte-va, rânduri extrase din Introducerea la Legiuirea scolară din 1832, ne 

vor învedera spiritul luminat, liberal și patriotic ce cârmuia pe Omenii, cari ai 

pregătit pe atunci, viitorul instrucţiunii publice de la noi. Ne întrebăm : ore as- 

tădi, după 57 ani de experiențe, avem noi vre un cuvint mai patriotic, mai 

liberal, mai luminat a adăoga, la cele următâre? 

«Buna crescere este cea mai dântâi trebuință a unui nem; ea este temeiul 

și chezăşia pentru paza tuturor aședământurilor obştescă. 

«Lucrarea, ce buna crescere face pentru întemeierea fericirei fie-cărui om în 

parte şi a tutulor nâmurilor de obște este Iorte mare și netăgăduită ; de aceia 

meșteșugul de a împodobi pe un om cu bune obiceiuri a fost în totă vremea 

cea mai mare îngrijire a legiuitorilor celor mai luminaţi și o adâncă gândire 

pentru cei mai învățați filosoli. 

«Datoria, unei oblăduiră este a înlesni tinerimcă mijl6cele trebuinciose pentru 

ca să 'și desvolteze puterile înțelegătore și morale și a le da o povăţuire cu- 

viinciosă pe calea, vieţii, în societate. Căci, decă buna crescere va rămâne ne- 

îngrijită la, o vârstă când 6menii își fac cele dântei obiceiuri de care să simtă 

în tâtă viâța, cele mai bune firesci aplecări vor rămâne întwo stare de amorţire 

sâu se vor strica de tot; atuncă, buna crescere lipsind, se va perde și binele ce 

ar put isvori dintraceste liresci aplicări, nu numai pentru fie-care în parte, ci 

şi pentru totă societatea. 

«Atunci moravurile rele nu vor zăbovi a se întinde peste toți aceia ce 

“nu se vor afla înta”armaţă împotrivă-le cu bune principii. Dintracâstă pricină, 

multe n6mură ati cădut în peire. 

«De aceia o crescere bună, cuviinci6să tinerimei de ori-ce stare, este o 

îngrijive de cea mai ântâi trebuinţă şi cea mai de căpetenie pentu pămîntul



14 

  

nostru. Fie lucrător sait meşter, plugar sait slujbaș, preot sai militar, omul va, 
avea, tot-d'a-una Greș-care influență în societate... ... 

Apoi mai la vale adaoge: | 
«Crescerea copilului este un meșteșug și încă un meșteșug forte mare 

întemeiat pe regule și deprinderi ca, tâte meșteșugurile. Acesta a avut ale sale 
periode de pruncie şi de crescere, și acum se desăvirșesce în tote qilele prin 
băgări de sâmă și prin experienţe noue. 

«Este cu neputinţă unui părinte de familie a cunâsce tâte părţile acestui 
meșteșug sait a le împlini cu a sa rivnă; pe lângă acâsta, crescerea publică, 
are folosuri mult mai mari decât; ori-eare alta. 

«Este dar de neapărată trebuință a se întocmi sedle publice Şi a se în- 
credința, crescerea tinerimei în mână de 6meni ale căror talenturi şi destoini- 
cie să fie cercate. 

«Este âncă de trebuință ca stăpânirea să privegheze la acest fel de așe- 
dământură și să le cârmuiască. 

«Sferșitul ce trebue să 'și propuie o bună crescere este a îmbogăţi mintea, 
cu sciințe folositore, a desvolta puterile înțelegătore şi morale, a îndrepta şi 
a întemeia aceste puteri prin deprinderi cu bună chibzuire, în scurt, a întări 
trupul și a desvolta duhul.» | 

Acestea sunt ideile, acestea. sunţ principiele pe cari a lost stabilită ins- 
trucţiunea, publică âncă de la primul ei pas în țeră la noi, Scopul moralisator 
al învățăturei, obligaţiunea Statului de a o răspândi de o potrivă în tot poporul 
român, întrebuințarea celor mai perfecte metode pedagogice, atingerea unor 
anume resultate fisice şi morale, adică întărirea, trupului și desvoltarea, minţei, 
nimic dar din tâte problemele ce ne preocupă âncă și astăgi na rămas ne- 
prevădut de bărbaţii luminați, cară aă întocanit Legea de la 1832. 

Sarcina ca Legea să devină faptă a fost dată lui Petrache Poienaru. Șei- 
spre-dece ani da rândul el a fost purtătorul de steg al armatei nostre scolare, 
și acel stâg el a sciut să 1 pârte drept și sus! 

Să nu mi-se spună că sunt cu tot dinadinsul și pote cu nedrept, un ap&- 
rător al celor vechi, un laudator temporis. acti şi că 'mi închipuesc fapte 
cari nici aeve nat fost, 

Spre a învedera contrariul n'am decât să amintesc pe scurt ceea-coa 
făcut, în ș6i-spre-dece ani Poienaru, ca director și stelp al întregului învăţă- 
mînt din țera Românâscă.
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Legea din 1832, în care numele lui Poienaru stă înfipt ca un sigil inde- 

lebil, prevedea, dupe cum a mai spuso şi Rectorul nostru, că «Şedlele naţio- 

nale se vor împărți în patru ramuri deosebite, adică: 1) Secole începetăre ; 

2) Clase Umamidre ; 3) Inveţături complementare și în fine 40 Cursuri 

speciale. | ” 

Să nu uităm că colcotirea deşsănţată a Zaveriă înecase și cufundase tâte 

urmele de învățământ regulat. Poienaru, culegând din acea risipă, ori-ce grăunte 

cât de mărunt, din care putea să r&sară un lăstar de școlă, seinănă și resădi 

acei grăunți prin sate și prin oraşe şi înfiinţă, în cursul domniei lui Alexandru 

Vodă Ghica, mai multe sutimi de clase începătore. El le organisă dupe metoda, 

atât de practică, a învățământului mutual, inaugurat de dascălul englez Lancaster, 

și, cu învățători recrutaţi suceesiv chiar din rîndurile școlarilor, el deșteptă cea 

mai spornică emulaţiune la studii ce sa putut constata pînă acum în sînuţ 

ședlelor nostre primare. Deci, laudă lui ! 

In colegiul «e la Sf. Sava, unde el însuși stătu Provisor pînă în momen- 

tul când, printr'o rea chibzuinţă a Guvernului de la 1847, acel institut naţio- 

nal se desființă cu proiect de a se înlocui printro școlă francesă, în colegiul 

din Sfântul Sava, ca și în cel de la Craiova, a cărui direcţiune era încredin- 

ţată r&posatului Ion Maiorescu, cele patru clase 2mianidre deleră ţării o în- 

tregă populaţiune de tineri, a căror cultură, mai slabă, pote, ca aiure sub ra- 

“portul sciinţific, era, în tot casul, o puternică educaţiune naţională. Ași dori, 

—și o ic fără sfială!—--ca toți şcolari din actualele și viitorele n6stre institute 

secundare să înveţe, pre lângă totă sciinţa ce li se predă întrînsele, asi iubi 

țera şi a “i dori mărirea precum o iubeam și o cinsteam noi, vechii școlari 

înscrişi în clasele umanidre, mai nainte de 1848, sub direcţiunea lui Petre 

Poienaru. Deci, încă odată, laudă lui! 

Tot venerabilul nostu Rector ne-a arătat, dupe propriele sale amintiri din 

tinereţe, cum şi pînă la ce punct sai realisat și ati lucrat, sub direcţiunea lui 

Poienaru, clasele de Învățătuni complimentare și de Cursuri speciale ale 

vechei. legiuiri. Domnialui însă sa abținut. de a ne spune care a fost, în acest 

cerc de învăţăminte, rolul cu totul practic al lui Petrache Poienaru. Om de o 

națură tăcută, și greoi la rostire, el puţine prelegeri orale a făcut în cursul 

carierei sale; dar onorabilul d-l Or&scu ţine încă minte cum, mai în toţi anii, 

tinerii destinaţi la profesiunea de ingineri eșiau la câmp ca să facă, sub con- 

- ducerea lui Poienaru, practică de agrimensură și alte aplicaţiuni sciinţifice.
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In aceste excursiuni, puţin întradevăr vorbea profesorul, dar făcea, trebă și 
multe învățaii de la dânsul școlarii, cari, de și r&mași astădi puţini la număr, 
și pentru acâsta, îi dai âncă toţi cu totul, mare laudă lui. 

Deci, activitatea multiplă şi neîntreruptă a, acestui bărbat cu merite reale 
nu era o activitate vorbăreță, nu era nică o activitate de scriitor cărturari. 
Poienaru abi€ câte-va, mici manuale a scris în limba românescă ; dar, fiind bun 
cunoscător al limbei francese şi simțind cât era de necesari ca să pună în 
mâna Românilor un mijloc practic de a utilisa cărțile francese, el se asociă cu 
profesorii [Florian Aron și George Hill din colegiul St. Sava, şi publică la anul 
1840, un Vocabular franceso-românesc, pe care în 49 de ani nici o lucrare 
mai bună na venit al înlocui. Cu tâte acestea, însiși autorii, în prefața lor, 
mărturisesc că, deși ar trebui să domol&scă critica, lumei pentru lipsele și gre- 
șalele acelei lucrări, arătând nebivuitele greutăți ce ai întâmpinat, «dar nu!— 
die ei, — noi nu ne încercăm a pune ușă, de îngrădire împrejurul gurii 6me- 
nilor; noi mărturisim de față că vocabularul nostru este greşi, este nedesă- 
vârșit.» Și apoi ei mai adaogă, sferșind cu o glumţă modestie: «Ori cine ar 
voi să-l critice, ar fi mai îndurător decă și-ar aduce mai ântei aminte de pro- 
verbul românesc: mai bine astădă unu oii, decât mâine un boi !» 

Drept ai spus, vrednice Poienare, căci pînă astădi oul ti âncă na, 
împuiat! 

Perfecta lui curoscinţă -de limba francesă, unită cu alte multe pr: ețiose 
calităţi intelectuale, gravitate, cumpătare, fineță, a îndemnat de mai multe ori 
pe guvernele țării se ceră concursul lui Peţre Poienaru în afaceri diplomatice ; 
ast-fel scim că, la 1842 mai ântâi și apoi la 1850 și la 1855, i sa încredinţat 
conducerea unei părți a serviciului Postelniciei su Ministerului de Ixterne, 
unde, la 1856, a stat Director până la abdicarea Domnitorului Barbu Știrbei. 

Dar, anticipăm ; căci n'am spus âncă nică că județul săi originar, Doljul, 
la ales în anul 1841 deputat în Obştesca Adunare, nică că, duoi ani în urmă, 
la 1843, a fost numit Director la, Logoteţia, bisericescă. Am uitat mai cu semă 
să amintesc cova despre diînsul care, pentru mine în special, are un interes 
particular. Când, la 1838, se află în Bucuresci că, cu un an mai nainte, nisce 
țărani din satul Petrâsa daseră peste o comâră neprețuită de aurării, remase 
mult timp tăinuite, tocinai Petrache Poienaru, directorul Scâlelor, deși nu era. 
câtuși de puţin archeolog prin studiile sale anteriore, fu trimis, între alții, la 
fața locului ca să facă cercetări asupra naturci, formei, valorei și modului de 

mt.
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aflare al obiectelor căutate. Printre numerosele interogatorii făcute țăranilor 

împricinați, asupra acestor materii, cele cari au fost conduse de Poienaru sunt, 

fără îndoială, cele mai bine întocmite şi mai pline de amănunte interesante: 

Dint» ânsele se deslușesce lămurit că thesaurul era compus, la descoperire, de 

dou&-deci şi două bucăţi și se precisâză mai bine forma fie-cărei bucăţi. După 

aflarea, a dece din acele preți6se giuvaieruri și vase, şi aducerea, lor în Bucu- 

resci, se vede că Banul Mihalache Ghica, prinsese mult gust și mare milă de 

ele, de le tot; păstra acasă la dinsul, ca să se desfăteze cu a lor vedere. Țit 

minte că de câte-va ori reposatul Poienaru mi-a spus chiar mie că abia a putut, 

să le capete pentru Museul din Sf. Sava, de la Ministrul Mihalache Ghica, când 

acesta, la 1842, a fost silit se părăsescă Ţâra românescă din causa, politicei; 

nu se put6 despărţi de ele și a trebuit ca Poienaru să i le iea cam cu voie fără 

voie, spre a le depune la Museii. Pote cu acest prilej a prins și Poienaru gust 

la archeulogie, căci vedem că, curend după citatele împrejurări, Societatea an- 

ticarilor din Atena îl prenumeră printre membrii să, şii trămise o diplomă, 

ornată cu vederea Acropolei lui Pericles. 

Să urmăm însă şirul anilor de viâță și de activitate a celui pe care îl 

lăudăm. Cu un an înainte de mișcarea revoluţionară din 1848, începe pen- 

tru dânsul un period de turburări sufletesci, pe cari le inaugureză neso- 

tita, desființare a Colegiului românesc, întemeiat, și bine condus la S. Sava, 

de dânsul. O ramură puternică din pomul sădit şi cultivat de el cu așa multă, 

grijă şi iubire s'a. retezat cu o culpabilă brutalitate. Atunci Poienaru, daca ar 

fi avut şi dânsul, —scuzaţi-mi expresiunea cam de rînd,—gură de 'Tergo- 

viște ca, poetul nostru Eliad, ar fi putut și el să cânte imprudentei secure 

ce dobora sc6la românescă: 

Grădinare, grădinare, 

la gândesce-te mai bine 

La primejdia cea mare 

Să ne faci scole străine! 

Ce să credem? Fosta flegmaticul, doctrinarul, prudentul, cumpătatul Poie- 

naru amărit aşa de mult de lovirea nemeritată ce i-se dase, încât să in- 

tre fără câptă r&sgândire în mișcarea, revoluționară din anii 1848? Seu că 

o puternică amintire din anii săi tineri când cu trup și suflet se dase r&s- 

vrătitorului patriot Tudor Vladimirescu, îl făcu să se avânte pe nesocotite 

în acea, îndrăzneţă, mișcare a junirei românesci? 
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Fie una, fie alta, noi vedem în luna lui iulie, în. toiul revoluţiunei din 
1848, pe Petre Poienaru, împreună cu archimandritul liberal, Iosafat Zna- 
govenu, făcend parte din Comisia întocmită de Guvernul provisorit pentru 
liberarea robilor ţigani. Nobilă sarcină și demnă de un spirit adăpat cu 
ideile umanitare ale ţărilor celor mai culte! 

Deca, cu tot dinadinsul, am voi să aflăm un punct de contact între 
firea pacinică, regulată și metodică a Poionarului și ideile de reforme ra- 
dicale ce conduceaii pretutindeni pe revoluționarii din 1848, apoi de sigur 
că altul mai nemerit nu vom găsi decât vindecarea, înjositorei şi hidâsei rane 
sociale a, robiei omenesci. Pentiu participarea lui la acel tribunal de echi- 
tate umanitară, Petrache Poienaru fu tras în judecată, atunci când miscarea 
liberală și patriotică a Românilor fu copleșită sub ocupaţiunea armată a 
străinilor. I se mai impută încă și faptul că, în Secolele române cl lăsase să 
pătrundă tendențe mult prea liberale, mult pre patriotice. Osende de exil şi 
de închisore fură atumcă pronunțate în contra multora din tinerii ce câștigase 
în scole asemenea porniri. Cât despre Petrache Poienaru, tribunalul inchizi- 
torial al reacțiunei se pretăcu că închide ochii. Inșiși judecătorii se temei 
a da o pedâpsă unui om aşa de mult și așa cu drept respectat. 

Trecu dar acea urgie fără să atingă mai tare pe Poienaru asemeni ca 
o vijelie care lasă neclintit stejarul ce se rezimă ps virtose rădăcini. I se luară 
numai tote funcțiunile de care se bucurase pină la 1848. 

Peste duoi ani ânsă, vechiul săii protector și prieten, Barbu Stirbei, se 
urcă pe tronul ţării. Luminile lui Poienaru și activitatea sa, bine cunoscute 
și prețuite de noul Domnitor, fură de îndată puse de acesta la nouă și nume 
rose încercări. 

Poienaru, la 1850, făcea pante din Comisiunea technică la Direcţiunea 
lucrărilor publice; tot de odată da concursul săi în afacerile diplomatice; dar 
mai pre sus de tote şi, precum într?o armonie, bassul servă de temeit perpe- 
tuă tutulor modulațiunilor melodice, el se ocupa acum, în calitate de Efor al 
Seolelor, cu restabilirea și reorganisarea instrucțiunei publice în ț6ră. 

La anul 1857 îl găsim participând tot de odată şi la lucrările legislative 
din Ministeriul Justiţiei și la regularea, vechilor chrisâve mănăstiresci în Co- 
misia Documentală. Apoi, la 1855 el reintră în Cancelaria Ministerului de Ex- 
terne și acolo contbribue întrun mod fârte activ, dupe câte se vădi în hâr- 
tiele rămase de la dinsul, la marele act de justiție umană pe care existența
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efemeră a Guvernului provisori din anul 1848, îl amână tocmai cu 7 ani mai 

în urmă. Proiectul de lege din 15 decemvre 1855, care hotărasce că «Robia, 

este desființată de vecă în Țera românescă, » este, pare-se, conceput și redactat 

de Petre Poienaru. Âncă o dovadă de statornicia acestui om de merit şi de 

caracter, mai ales când e vorba de idei practice și de fapte drepte! 

“ Dupe retragerea, din scaun a Domnitorului Stirbei, Poienaru, r&mas fără 

încetare ca membru în Iforia; Scolelor --— Grija 'scolelor. era ca un element 

integrant al vicţei sale! — mai ocupă câte-va sarcini în Consiliul technic şi 

chiar în magistratură. Apoi, tocmai la 1864, el reintră pentru cât-va timp în 

cercul înalţilor funcţionari și luă parte la lucrările Consiliului de Stat, 

Când, prin Constituţiunea din 1866 se suprimă acest corp, Pebe Poie- 

naru, în vîrstă de 67 ani, se retrase cu totul în vița privată. Adinc alectat de 

doliuă de familie, el trăia mai mult în mijlocul cărților sale, r&stoind, lără 

ânsă de ale consemna înseris, vechele lui amintiă, care tote se relereaii la scole, 

la țelul statornic şi predilect al cugetărilor și faptelor sale... Dulces veninisci- 

bu Argos! | | 

Din acestă atmosferă cu totul înshăinată de agitațiunile lum escă ale tim- 

pilor de facă, isbuti un moment al-răpi chiămarea cordială și respectuosă cei 

făcu Academia română în sânul ei, alegândul ca membru ordinar în anul 

1870. Aci era vorba numai de materii tare înrudite cu ale scolei. Poienaru 

își învinse placida tacituumnitate, reluă pena de mult secată „de cernâlă și, cu 

fruntea înaltă rezimată pe mână, căută să reculegă dintrun trecut depăr- 

tat înapoi cu o jumătate „de secol și mai bine, -tote amintirile sale asupra 

unui om care, mai înainte de dînsul și în mai grele împrejurări, isbutise să 

deschidă, tot în S-tul Sava, prima scolă de învățătuiă românescă. Dascălul 

Lazăr era antecesorul săi natural. 

Precum anticii senatori romani purtait în braţe, la ocasiuni solemne, chipu- 

rile unor strămoși iluștri, ast-fel nise presentă și bătrânul Poienaru, în Academia 

“Română, la 1871, cu figura. legendarăa lui George Lazăr, întrupaiă într'o schiță 

biografică. Glasul bătrânului narator era prea slăbit acuma, pentru ca, însuși să 

să potă citi lucrarea. In şedinţa din 8 septemvrie 1871, altul dintre noi dete 

în locui, lectură pietâsei cuvântări prin care Tatăl scolelor române din Bu- 

'cuvescă rostea pomenirea; de veci a Moșului lor, obârșia şi capul unci familii, 

acum numerose, din care noi dascălii, ne mândrim a ne cobori. 

Când am eşit din acea adunare, plină de duioșie dar așa de puțin numerosă
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încât aș put6-o numi o întrunire intimă a Academicilor, toţi ne diceam, v&dend 
marea slăbiciune trupâscă a unui bărbat care, pe timpul vîrtoșiei sale, păstrase 
și statura rigidă nemlădiită, și portul ângust înțepoșat ce caracteriza pe Gmenii 
literați și politici din ședla, doctrinară de pre timpul restauraţiunii Burbonilor 
în Franţa, ne diceam că, de acu înainte, acel corp sleit de puteri va fi cu totul 
neputincios spre a mai secunda vre o cerință statornică a minţei lui Poienaru. 
La, dinsul, scăpătarea, fisică părea că va ţine pe viitor, strîns încătușate, decă nu 
cugetul, cel puţin graiul şi mișcarea. Colegul nostru Poienaru nu mai era în ochii 
noștri, decât un vrednic suflet ce'și tira cu grei şi a lene către vecie, sdrunci- 
nata, sa despuiere pământescă. 

Cu ce mirare însă vădurăm toți, câte-va luni după memorata ședință Aca- 
demică, pe acelaş bătrân Petrache Poienaru, încordân'du-și de o dată tote pu- 
terile trupesciă ca printr'un fel de galvanism moral, şi alergând cu o vigore, ca 
și juvenilă, prin adunările publice, pe la autorităţile oficiale, pe la toți cei cu 
putere, și pe la toţi cei cu bună-voinţă, ca pe unii să i mustre, pe alţii să i râge, 
ca. pe unii să X amenințe, pe alţii să i stimuleze. 

Ce se întâmplase ore? 
Se dice, Sire, Alteță Regală, Dâmnelor și Domnilor, că de câte ori un falnic 

armăsar îmbătrânit, betejit, ustiat şi gârbovit subt oblâncul și zăbalele unui 
ostaș ce și-a petrecut viaţa, în răsboie, de câte ori acel încurător, năpustit de 
mult la, iesle, mirâse fumul pralului de pușcă, s6i aude sunetul trâmbiţei de 
campanie, el de o dată îşi înălță capul cu semeție, sforăe din nări, își încordeză 
șelile, nechiază cu veselie și isbesce cu copita pământul de scapără de sub 
dînsul scântei. 

Pentru bătrânul Poienaru, secat de puteri la vârstă de 72 de ani, trâmbiţa 
și pulberea, ai fost o primejdie ce amenință Scola. O rea chibzuinţă sâu o rea 
voință făcuse pe Stat și pe Corpurile legiuitore să desființeze, cu o trăsură de con- 
deit și cu o rostogolire de bile, Scolele normale, în care se pregătesc învățători 
pentru satele nâstre. De mai mulţi ani, venerabilul Poienaru, zămislitorul sc6- 
lelor sătesci în România, era preşedinte al Societăţii pentru învețătura po- 
poruluă român; dar președința-i, pe timpul de prosperitate, era mai mult 
onorifică decât efectivă ; alții mai tineri împingeau carul pe calea ferecată. Pre- 
ședintele se odihnea în pace, legăn€nd în visuri fericite viitorul seslelor populare: 

Quandoque bonus dormitat Homerus ! 
Dar deodată, fără veste, iată că Secolele normale sunt puse în primej- 
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die. Atunci, cu o necredută ardâre, cu o indignaţiune nețărmurită, se scolă, 

din a sa amorţelă bătrânul Poienaru și, arătând tutulor și pretutindeni, —unora, 

ca, o aspră mustrare, altora ca o vie îmbiere,—șubreda sa ființă trupescă, întă- 

rită, ca 'ntr'o minune, numai prin nemărginitul său amor şi devotament că- 

tre Scola, românescă, el, not Lazăr reîntors printre cei cu vi€ță, scapă de 

la osîndă şi de la, peire învățătura sătenilor români! 

In urma acestui act de senilă energie, întocmai ca văpaia ce cresce 

mai luminosă când candela este să se stingă, Poienaru mai aromi înceti- 

nel câţi-va ani, și se stinse și dinsul printro lentă paralisie, în dioa de 2 

octomvrie 1815. 

Acela care, în împărăţia vecinicului repaos și a vecinicei fericiri, a pri- 

mit suflarea, lui cea din urmă, Acela singur scie dsca ultimul suspin al lui 

Petrache Poienaru na fost o cuviosă rugă şoptită Luă pentru vecinica, pro- 

sperare a Sclelor românescă! 

Sire, Alteță Regală, Dâmnelor şi Domnilor, altul mai măiestru decât 

mine ar fi putut, negreșit, să ferece, în ondrea unui așa meritos bărbat, o 

medalie preţi6să cu trăsură mai fin mlădiite s6ă mai adînc săpate. 

Eu ânsă, "mi-am impus în descrierea acestei placide dar interesante 

figuri, pe care o caracterisă mai cu deosebire trăsuri de cumpătare, de mo- 

destie, de prudenţă, de înţelepciune, de stăruință, de precisiune și de spi- 

rit practic, "mi-am impus, dic, a mă feri de orice exagerare. Mi-am dis, 

cu poetul nostru latin de la 'Tomi, 

Inter utrumque tene; medio tutissimus ibis. 

Făcând ast-fel, sper a fi obţinut favârea de a fi pe deplin credut când, 

drept ultim cuvânt, vă voi afirma că Petrache Poienaru, cel care a trecut 

printr'acsstă lume făcând numai bine, pertransiit benefaciendo, a lost, pe 

cât a trăit, și va fi purur6 în amintirea tuturor, un adevărat Părinte al Sc6- 

lelor nâstre românesci. 

Aci, unde serbăm astădi un stadii temeinic de întărire a acestor Scdle, 

să 1 devotăm dar cu toții și să predăm viitorimei o eternă veneraţiune pen- 

tru demnul bărbat Petre Poienaru! 
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