
Popi 
id i 7 

PORTRETE ISTORICE - 
DE 

„GI. IONNESCU-GION 

  

BUCURESCI 
  

EDITURA LIBRĂRIEI HI. STEINGERG 

STRADA Parana No. 18 

1894



                

A
:
 

R
e
 

      - 
: 

i Ap 
D
a
p
 

ci 
A 

s
f
 

(cj 
die 

s
t
i
e
 

A
 

A 
A
z
i
 
A
 

a 
e
 

pice 

                    
    

i
 

“
A
A
 
e
 

f
a
 

7
 

S
a
 
9
 

P
i
a
 

c
a
t
a
 i
 
e
 
str ca 

scuze Je pede 
p
a
       

site 
x 

Ă 
i
a
i
 

ASE 
i
 

<pel 
ip 

$ 
(
p
r
 

p
c
i
 

e
 
(
r
e
 

he 
7
 

ea 
C
A
I
 
A
 

Ie 

s
i
 

a
e
 

+ 
i
 

Sia 
d 

23 
F
E
R
 

N
E
A
 

o 
e 

ed 
2 SAC 

a 
buci 

3 
A
 

p
t
 
D
E
 

e
a
 

E
 

S
e
 

a 
S
I
C
 

s 
A
i
 

A
V
E
 

S 
i 

33 
o 

PP 
* 

> 
a
z
 

PP 

“| 
E 

ON 
[e 

EL 
Va 

SA 
S
a
 

ăi 
CE 

Q
i
 

i. 
eră 

E
E
E
 
a
 

X
e
 

2 
P
R
E
 

l
a
t
a
 

; 
(A: 

P
I
 

<
g
 

3 
I
g
 

o
o
 

i 
e 

E 
p
e
 
E
S
 

(
e
 

: 
Ş 

„
A
h
 

O
 

O
:
 

Si 
s
e
,
 

su 
ES 
p
e
 

E
 
a
 

S
e
 

e 
IO! 

So 
hi 

S
u
e
 
4
 

r
ă
 
i
 

L 
ci 

A 
> 

3 
I
=
 

: 
3 

i
s
 
“
e
 
S
V
 
A
 b
ă
 

. p
e
 

SĂ 
E 

Z 
m 

( 
: 

AA 
, 
S
M
 ci
 

o
s
 
p
i
e
 

“
l
e
s
 

A
 

tai 
i 

a Sa Q 

Cota |. 

Inventar 

“oa Del 
e 

    

rs [ 

        

“ 
a 
UR 

     

Ma 

    fo    
> £ pe 

sr 

  
  = PN tă



n e a 

- Bcu."car ol |" Bucuresti 

“ji i 
802517 | 

   



DD P Do 7. 
rofesotu fai bun, scrotului de facere, 

. C/, e of Ci (ura, 

: fe Pe 
acesle ,, Portrete cu ruleta înclină 

Clutozul,



VORNICUL ALECU BELDIMAN



 
 

  
 
 

   
 

VORNICUL ALECU BELDIMAN



VORNICUL ALECU BELDIMAN 

zh n firea geniului de a lua ?naintea timpului 

SA stă, şi este uă însușire a marilor talerite ca, 

  

din cunoscinţele epocei “lor, sE- plăsmuiescă 
„. .- „. Pa. y 

un ce noi, trainic şi artistic în tâte arttările lui. 

Vornicul Alecu Beldiman nu a fost nici un geniii, 

nici_un mare talent, nici chiar unul din acei scriitori 

cari, pent şi' cu uă limbă enecanonisită și lipsită 

de meșteșugul gramaticese » 1) — adică şubredi în 

formele-i gramaticale şi săracă în capitalu-i de es- 

presiuni şi de locuţiuni, ajung totuşi a “i da din 

când în când pitorescul în descripţiune, profunditatea 

“în observare, c energia verbului în acţiune. 

D Din prefața traducțiunei Iul Ama Pompilius, de Alceu , 

Beldiman. . , , , ă 

ze
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Autorul Tragodiei este omul timpului şi castei! 

sale, boer iubitor de citire, — de uă citire fâri ale- 

gere:: filosofiă, romanțe, matematică, istoriă, stichuri: 

şi mitologiă mergeaii una în capul Vornicului Alecu 

Beldiman. In viţa indolentă a boerului de la sfâr- 

şitul secolului trecut şi de la începutul alui NOstru,. 
romanele, francese, serbedele producțiuni ale scâlei. 

clasice care trăgea st m6ră, erau tot ceia ce con-: 
venia boerilor noştri. | | 

In Beldiman traducea Istoria amornrilor celor: 

mai” gingaşe a Parisului 1), er Vornicul nostru. 

«tălmăcea spre procopsirea neamului românesc Moar-, 
tea lui Avel şi Alecsie sai Căsuţa din Codru. 

Şc6la lui Florian, pastoralele falşe, copiele spă-- 
lăcite, trase după . Estelle et: Nimorin, istoriăre şi 

lungi povestiri pe atât de morale pe cât de nena- 
turale şi ?n cari 'scriitorul Sar fi credut. desonorat 

decă, la fine, nu ar fi făcut ca virtutea să fii Te- 

„compensată €r viţiul pedepsit, — tâte aceste scrieri” 
plecate din Paris şi dintr'alte oraşe ale Franciei, inun- 
daseră Europa. | 

Marea maioritate a boerilor de I începutul acestui” 
vec, — generaţiune plămădită cu apă ?n vine sub: 
jugul Fanarioţilor şi care se deosebesce în istoriă de- 

    

1) Netipărit; aflător în colecţiunea de mss. alo Academiei. 

Române, sub n-rul 196.
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generaţiunea Renascerei şi luptelor înferbîntate ca 

cerul de păment — marca maioritate a acestor boeri. 

adorait asemenea scrieri dulcegi, molâi, otova şi cari - 

- adi,.de la pagina a -doua, te leşuie pe inimă. Lor 

nu le plăcea emoţiunile sguduitâre, cugetările cari. 

pun judecăta la chin, problemele cari înghenuchiând 

puterea- minţei cu atât mai mult o învăpăiâză - spre - 

a lor deslegare. | 

După cum, pentru a se sui. în butcă, ei călcau. 

“în cadență şi ţinuţi de subţiori-de doui feciori cari 

aveai datoriă să le spună în mers căi «prag, Măria 

Ta» şi sei ajute a se avânta în butcă, — tot aşa, 

scrieri cati i-ar fi turburat cu adâncimea sti mân- 

dreța neasceptată a cugetărilor, nu erai de ighe-- 

moniconul lor. | 

Amorurile: gingaşe ale Parisuliui să bine pregătita. 

Moarte a lui Avel coprindeaă întocmai dosa de: 

emoţiune ce boerul fanariotisat. voia să administreze 

minei, inimei şi nervilor sti. Eis-rihy uzpădny 16w- . 

Jia, — în linisce mare, fără hopuri, lin, Cun criac- 

uogă la ori-ce pas, la ori-ce mişcare, cu' cadență 

pianisimă pent şin bătaia mânelor ca să viă feciorul 

se'l scarpine. pe talpa picidrelor, când . Luminăţia 
Sa se culca după prânz de la 12 la 2 — ast-fel boe- 

rul muntân şi boerul moldovean de acum uă sută de 

„ani Îşi petreceau viţa. 

Pent șin felul de a'şi iubi ţera sincer, fâră cugete 

1



rele sei interesate, boerul mergea tot aşa, cu linisce, 

agale-agale, fâră salturi cari i-ar fi zăticnit işlicul, 

colosalul işlic de miel nefâtat şi pentru a cărui Ți- 

nere pe cap trebuia boerului ui: sciință de ecuilibrist 

di primo cartello. 

Alecu Beldiman care, după -c cum sc artă neted din 

scrierile mai jos citate, îşi iubea sincer Moldova, este 

tocmai boerul care ?n tâte se mişca cu ncetul. Atât 

în vicţa politică, în cea socială, cât şi în cea de scriitor 

— aceia care ne interesă aci — Vornicul nostru: nu se 

trâcea, nu voia, nui plicea st se treacă cu firea. 

Citea mult, der citea pentru el. | 

Punendu-se st tălmăcescă din franţuzesce pe ro- 

mânesce, Alecu Beldiman credea că e eşit din misura 

obiciriuită şi că face un mare sacrificii, că “şi dă 

siline ne mai pomenite pentru procopsirea nemului 

românesc. | 

-_ Citiţi titlul uneia din scrierile sele, tipărite la Buda 

«în crâiasca tipografiă a -Universităţei Ungariei» la 

anul 1820: Tragodia ut Orest, de pre învitatul 

și cu învăpăiată dragoste spre procopsirea neamului . 

românesc, marele postelnic Alecu Beldiman, acut 

ântâia oară tălmăcită din limba ranțuacască î în. 

cea românească.» 1) N 

  

1) Oreste, i tragediă în cinci i acto de Voltaire, apresintată 
pentru prima Gră la Paris, în 12 Ianuariti 1750,
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Pentru că a tălmăcit pe Orest, Alecu Beldiman 

 ârde în «învăpăiată dragoste» pentru "luminarea nea-. 

mului românesc. De-ce? Lucrul se esplică prin aceia . 

că băerii, cari se trudeait un pic pentru folosul obştei, 

" credeai a fi eşit din” măsura obicinuită, a fi fâcut 

mari jertfe. E 

Ecă titlul unei alte scrieri tipărite tot la Buda, 

"cîn ciăiasca tipografiă a Universităţei Ungariei», la 

anul” 1818: Moartea lui Avel de cel: cu învăpăiată 

- dragoste spre procopsirea neaniului “românesc, pre 

învățatul şi marele postelnic Alecu Beldiman.) . 

«Invăpăiata dragoste» reapare. 

Adi poți să te consumi în focul chinurilor minţei 
şi se %i jertfesci ani de-a lungul bunul vieşei, şi tot 

„nici tu (de sigur), nici posteritatea (psre) nu veţi 

recunâsce învăpăiata dragoste ce” cu: adevărat ai în 

inimă şi ?n suflet .. pentru procopsiiea ' nemului teii. 

Uă ală traducţiune, tot după. franţuzesce şi tipă-: 

rită la 1820; Istoria lui Numa Pompiliii, al doilea 

Crai al Romei 2 âre. pe "titlu cuvinte ceva mai: 

1) Tod Abels, poernă biblică în patru cânturi de Gessner” 

(4730—1787), publicată - la 1753 şi îndată tradusă în fran- 

țuzesce, Gessner o considera singur ca cca mai slabă “din 

t6to producţiunilo sâle. 
2) Numa Pompilius, roman portic "de Florian, apărut la 

Paris în 1786, adică în tinereţea Yornicului Beldiman, -— 

composiţiune de un gen fals şi pe care adi nici chiar nul 

mai înțelegem. E -



slabe, der tot consunătre cu învăpăiata dregoste 

de la cele dout de sus tălmăciri. Numa Pompiliii 

este tipărită « spre pod6ba limbei românesci». şi 

«spre îndeletnicirea patrioţilor». | 

Pe lângă aceste trei traducţiuni mai adaugem âncă 

una tipărită : Alecsie sai căsuţa din Codru 1) şi 

„alte trei netipărite : 

a) Istoria cavalerului de Grie (sic) şi a iubite! 

lui Manon Lescă (sic), care tâlcuindu-se de pe limba 

franţuzească în limba moldovenească prin osteneala 

şi osârdia dreptei 2) domniei sale Banului Alecu 

Beldiman, sai prescris acum de mine Costache Borş, 

la 23 Sept. 1815;5) 
b) Intâmplările” lui Tarlo şi a prietenilor ln, 

prescrise tot de Costache Borş la 1823 ;. 

c) Călătoria lui Cox în Rosia (1824), în dout 

«cacte din biblioteca Elencăi Beldiman. 

1) Care, după spusa lui Alceu Palica,- editorul prim al 

Tra godiei, era sub tipar la 1861, și po tre n'o cunose 

“decât din mss-clo Acad, Remâne, n-rile 40, 4 42 şi 55, 

2) Adică cu mâna drepti. - 
s) Mi-aduc.. aninte a fi vădut uă aliă traducţiune din co- 

Icbrul romin al ubatelui Prcvost tipărită la 1857, lucrată 

“de un d. Biăjescu intr'uă limbă românescă do .tâti nos- 
iimada şi dedicată — o! iubire paternă ! — fiului sii în 
virstă de 17 ani, Manon Li scaut închinată unui făcăian- 

-dru de 17 ani, cuă minunăţiă care meri:ă a fi improspătată 
în memoria unora şi adusă la cunoscința cclor tineri! 

D



15 

Aceste trei traducţiuni netipărite se găsesc în bo- 

:gata colecţiune de manuscrise ce posede Academia 

Română. 

De altmintreli, - manuscriptele  beldimănesci, pe 

«cari Academia Română le are din biblioteca stutdzo- 

scheiană şi din darurile d-lor D. A. Sturdza şi Al. 
]. Odobescu, sunt în număr de, trei-spre-dece. 

Cele cu n-rele 331 ş şi 346 conţin Tragodia, saă 

mai bine a. dice Jalnica Moldovei. Intemplare după 

resurătirea Grecilor 1521, lucrarea” orginală şi de 

căpetenii a Vornicului Alecu Beldiman. | 

Manuscriptul 336, donat Academiei de d. DA. 

Sturdza, este scris cu însăşi mâna. lui Beldiman. 

După el, Kogălniceanu a publicat în vol. III al 

Cronicelor acestă pcemă narativă a Vornicului nostru. | 

_Uă altă cdiţiune a Tragodiei fusese la 1861 ti- 

“-părită în tipografia Buciumului “Român. (laşi) de 

către Banul şi Cavalerul Alecu Balica sub titlul de : 

Eteria sai Jalnicele scene prilejite în -Moldova din 

" resvrătireas Grecilor, prin seful lor Alexandru Jpsi- 

lant, venit din Rosia la anul 1521, de Vornicul 

Alecu Beldiman. ") 

1) În al săă Catalog Generai de Cărţile Române (Bu- 

curesci, 1812) Dimitrie Jarca dico-la: psg. 27 sub unul 1825 

că sta tipărit la Buda: Jalnicu Tragodie sai întâmplările 

din 1821 (în versuri.) Cadrul acastăi schițe nu ne permite 

a cnumăru aci argumentele cari ne autorisă a crado că ui 

ediţiune tipări ă la Buda în 1895 nu a esistat, ”



40. 

Din manuscriptul adi academic (n-o 336), nemu- . 

 ritorul Kogălniceanu a publicat : | i 

4) Tragodia, cu ale ci 4266 versuri de câte 1ș 

silabe, — şi pici pe colea şi câte mai multe, căci 

darnice sunt stranele, adică versurile şi versificaţiu- * 

„nea vornicului nostru ; i 

d) Tălmăcireă Caimelei lui Vogoridi, ce se 

scrie la Silistra ; , 

c) Jurnalul mergerei boerilor deputaţi la "Țari= 

grad ; - ă 

d) Tractaturile prin cari s'au închinat ţara de: 

către Bogdan- Vodă, Domn al Moldovei, împerâţind |. 

Sultan Baiazer II; ă 

e) Stihurile fâcute în Tazlău, în vremea închi-. 

„derei mele acolo, 1524. 

“Despre scrierea Tractaturile, Kogălniceanu dice : : 

“«Ea este aceiaşi. care a fost publicată de mine în: 

cÂrhiva Românească sub titlul de Tractaturile: 

«vechi ce aii avut Moldova cu Poarta: Otomani-. 

| «cească, şi care este scrisă parte de Niculae Costin,. 

«parte de un: autor mai noi. Beldiman a prescris 

«această scriere făcînd 6r€- cari mici schimbări de- 

«cuvinte, cari mai nici un fel de importanţă.» 1) 

Lucrarea €ns&- cea de căpeteniă a Vornicului Alecu 

Beldiman este şi rămâne, după cum diserăm, mult 

1) Cronicele, tom. III, pag. 330,
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citita pe vremea ci” Tragodiă. Copicle după acâstă 

lucrare, îndată după sfârşirea ei, începură a circula 

în număr mare. Era uă lucrare originală şi fiind făcută 

de unul din ai noştri despre ale nâstre, firesc era ca 

curiositatea şi interesul cititorilor se fii cu putere 
atrase de Tragodiă. Românii, ca şi strămoşii lor * 
Romanii, duceau dorul lucrărilor originale. 

Cicerone disese : esset egregiunl non quaerere ex: 

terua, domesticis esse contentos 1); pent adi — 

der-mi-te în vremea Vornicului Alecu Beldiman! — 

pent adi, noi dicem acelaşi lucru. | 

Subiectul poemei justifică interesul publicului. In- 

trensul Sar fi vădut în deplinetatea lor. podebele 

de cugetător, de poet şi de scriitor, decâ Vornicul 

“Beldiman le-ar fi avur. Aci;, în Tragodiă, nu mai 

cra vorba st traducă pe dulcegul Florian, nici pe 

necunoscuţi autori al lui Alecsie sai Căsuța din 

codru. In Tragodiă se cerea uă penă în puternicul 

înţeles al cuvîntului. Nenorocirea Moldovei, jafurile 

şi infamiele Grecilor cari se năpustiseră ca corbii 

asupra laşilor şi întregului principat, spaima şi fuga 

locuitorilr, zăpăcâla boerilor rămaşi, chinurile Mi- 

tropolitului, înecarea unora din Greci în Prut, în- 

cendiele şi prădarea mănăstirilor Slatina, Secul, 

Agapia şi Văratecul, patriotismul lui 'Toder Balş, 

d ca 

1) Ciceronis Orei ap. AY. 
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caimăcâmia lui Vogoride şin fine peripeţiele cari au 

premers-alegerea lui Ion Sandu Sturdza de Domn 

pămenten în Moldova, cerea tote uă altă penă, 

altă. putere 'de observaţiune, alte culori, alte răcnete 

de mâniă la. audul cărora st tremure cititorul pent 

şin cea mai depărtată  viitorime. 

Tembel, dulce, blând, fugind de amarurile vieţei, 

Vornicul nostru recunosce singur că cl nu e făcut 

pentru asemenea lucru: | 

Aiec-am trebuință po Iraclit să aduce 

"* Starea Molaovci să plângă,- sai să pui să serii Young. 1) 

Dar, în câtu-i prin putinţă, mă voiii- nevoi şi că 

Osânda țării a serie ori câtu'mi va îi de greu. 
4 = 

. 

ŞI ori de câte ori: simte că evenimentele stu in- 

famia ce povestesce sunt mari, Beldiman recunâsce 

neputința lui de a le zugrâvi întocmai. Bunioră, 

Ja prădarea şi arderea mânăstirilor : 

Dumnezeule înalte, condeiul meă este slab i 

Sarăi sgomotul, strigarea, putere nu pot să aib (2) 

De aceia nu se ridică, remâne în tonul mono= 

“cord şi monoton al Cronicei rimate, şi când Pajunge 

  

1) Beldiman cunoscea de sigur Nopțile lui Young (Night 
thoughts) după traducțiunea francesă în prosă, făcuti de Le 
Tourncur (1769, dous vol. în 8), atât de cunoscută în ţ6ră 
la *nceputul acestui secol.”
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şi pe cl, ca ge ori-ce bun Român, —şi Vornicul 

Alecu e bun, Român, — când Pajunge durerea du- 

“xerilor țării, atunci el înalţă glasul la ceruri şi dice 

cu sinceritate der forte prosaic : 

„Cerescule împirate, vei de sus al nostru chin, 

„Privesce ozânda ţării şi-al noro:lului suspin !' 

Actstă rugăciune o repeta mat tocdcuna. Bel- 

dimân nu scia — cum va sci generaţiunea cel va 

urma —că, de te vei ajuta tu, şi cerul teva ajuta, 

Ci, pentru a nu se zăticni în obiceiurile? indolente, 

Tuga cerul $& facă cele de cuviinţă pentru ţeră. 

Idei mari, priceperea ridicării tuturor pop6relor 

din imperiul Sultanilor, priceperea legăturei eveni- 

“mentelor sincronice, întrevederea Unirei țerilor surori, 

-— tOte acestea sunt terra îgnota, lucruri cu dest- 

verşire necunoscute pentru Vornicul nostru. 

Despre "Ţera-Românescă şi despre Tudor Vla- 

dimirescu dice de la început: 
N 

In Craiova se yestise un Toader rasvrătitor: 

Căci șin Ţara-Românecască osăurdă, necaz cât vrai, 

Dar această îngrijire vor ave a serie ci. 

Er mai departe tot despre Tudor: 

Un Toader Vladimirescu, un vielcan inșelător, 

Ridicase cap în țară... cc... 

De ai urmat de Ja sine, saii de la alţii aii fost pus, 

La a cerceta acesta cel ce va fi'in propus.
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„Ales la Divan, fiind Turcii la Iaşi şi ' Vogoride 

Caimacam, Beldiman iscălesce târe măsurile vexa- 

torie, cari storceati Moldovei ultima picătură de 

vieţă. E trist Vornicul, plânge, se e bocesce, der înghite 

şi iscălesce dicend: 

Intr'uă vreme ca acoasta nu iscăli dacă poi! 

Se tânguia divaniştii şi mânile işi frângaa. 

Şi-apoi pentru a “şi resbuna, conform obiceiului 

sii, Vornicul nostru nu uita dea se adresa la cer; 

Ceroscule impărate, tună din cer preste ci. , 

C'a se impila norodul e sciut că tu nu vrei. 

P'ici pe colea, când e vorba de infamia Grecilor, 

Beldiman devine ceva mai colorat. Versul capătă 

puterea de a. face imagină înaintea ochilor minţei. 

Bunidră : 

Tă stărpitură grecească, cșit dintr'un vas clocit. 

După ce aii făcut slaro și toți s'ati imbogăţit 1) 

In sînul patriei noastre ci întâiii ai pus cutit. 

Pe un popă grec, Beldiman, deşi evlavios, ?] nu- 

mesce suflet scârnav și urit; pe un altul: 

mama ee esa a. viclean adimenitor 

Ipocrit de cei de frunte și de țări venturător. 

. E bine înţeles că pentru cele-l-alte două "versuri dai 

i p3 acesta care e d'un prosaism fenomenal.



- ay 
Ironia şi mușcătura spirituală îi sunt necunoscute, 

Int”un singur pasagiu, vorbind de înscrierea printre 

Eterişti a unui tentr Rizu, âncă fraged la verstă, şi 

zugrăvind durerea mamei, Alecu Beldiman dice cu 

uă Gre-care şireteniă i glumegă: 

Bocindu-se ruga Grecii, şi pe mare, şi pe mic, - 

Să nu'] lase să se culce n6ptea firă gigilic1) 

ax 

Franzele, pui de găină, ciorbă se'i dea de mâncat, 

-Și noaptea două saltele se" aştearnă de culcat. 

"Un pruncar aşa in oaste ce dracul ar fi cătat?! 

Seiui că dacă”! prindea Turcii pr€ mult sar fi bucurat. 

„In schimbul câtor-va pasagie de felul acesta — 

. f&rte puţine ! — prosaismul . poemei este enorm şi 

continuă. Versificaţiunea e. monotonă, scălcită și 

grediă. Beldiman făcea versurile cu multă oste- 

n6lă. La sfârşitul poemei, unde ne spune că are 

intenţiunea de a scrie domnia lui Ion Sandu Sturdza 

"el dice: . 

- Căci am făcut hotărire şi Domnica a scri că, 

Insă nu mai mult în stihuri, fiind zăbavnic şi grcă. 

Rimele versurilot sunt mai tot în ea, at, or, ex. 

cele mai :uşâre, der şi cele mai -anoste. Versuri 

„schi6pe are destule. Vornicul schimbă accentul tonic 
7 

1) Sculă de “noapte, ca.să nu răcescă la molele capului 
âncă neintărite. : 

re
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„şi firesc al cuvintelor, pentru -a scâte pe gâtuite 

„accentul ritmic al versului, Beldiman dice sdtiă, er 

nu sofiă, lăcrimă, €r nu lăcrimă. Apoi unor silabe 

cu un î în radical le pune după plăcere când uni : 

când doui, adică scrie şi numără triimes, priivire, 

priimire. | 

Barbarisme sunt destule în versurile beldimâriesci : : 

clefteriă, scopos, giugea, topcii, zakuskă, zorbalic, 

vadea, etapuri, şişanea. 

In Stiburile făcute în Taslăit (64 de versuri în 

16 strofe de câte patru), Beldiman cântă în elegii 

tot durerea ţării, dericeva mai poetic, şi?n versuri 

ceva mai meşteşugite — cele de 14 silabe rimând în 

cmistichurile lor proprie, €r nu între ele şi cele de 

6 silabe, cu rime masculine sei ultime, rimând bine: 

între ele. în 

„Ca prosator, “Beldiman e mule mai bun, mai ro- 

mânesc şi mai îngrijit în stilul stii. Ecă uă mostră. - 

„din prefața lui Numa Pompiliă : ii 

«Inainte civîntare. — Câtă stricăciune nu aduce” 

»omului trândăvirea, cât se: micşorează şi se face de 

nimica, când lasă a trece vremea, . tinereţelor, sale: 

»întru deşertăciune și lenevire, căci viaţa întru aceasta 

»petrecend, nu numai mintea îi rămâne întru ne= 

»lucrare dar şi cugetul neroditoriti. Şi după socotinţa 

-»a multor înţelepţi, trândăvirea este otrava :vieţei 

»şi rodul pomenirei ei cu sunet. Ast-fel de cugetări:



  

4 

»hrănind întru mine, âncă din cea mai fragedă 

»verstă a tinereţelor mele, m'am îndeletnicit întru 

»tălmăciri din limba franțuzâască întru cea româ- 

»nească a Patriei mele. Cea Vântâit ispită a fost 

»pentru al meit folos, pentru a mea deprindere, dar 

»mai la urmă gustul obştei, plăcerea. şi îndemnările 

»a multora naă silit a face ispita, a tălmăci ceva 

»folositor şi a da întru lumină. Istoria. lui Nzma 

» Pompiliă, al doilea craiă. al Romei, este cea dân- 

»tâiui ispită ce am fâcut, pe care cu mulţi ani mai 

-»înainte o aveam tălmăcită. Nenumeratele greutăţi 

»ce am întempinat, glasul obştii că este cuneputinţăa 

scrie ceva într uă limbă  necanonisită şi lipsită de 

„tot meşteșugul grâmiăticesc, m& adusese la desnă- 

»dăjduire, dar puind în mintea mea că toate sunt 

»supuse sirguinţei, şi „despre altă” parte că nici un 

»început nu poate fi cu des&verşire, apoi nu m'am 

»fălit; dar nici chiar în mintea mea, a da în lumină 

»vre un lucru vrednic de vedere». 

Pi 

“Ast-fel ni s'a arctat nout Vornicul Alecu Beldi-. 

man din studiul scrierilor sele şi'n deosebi din citirea 

atentă a Tragodiei, lucrarea de căpeteniă a acestui 

iubitor” de citiri: de tot felul. „ = 

Ga Român, Beldiman şi-a iubit şera gum se iubea 

z



pe atunci în casta boerâscă. Ca scriitor, el este şi 

rămâne uă simpatică mediocritate. 

Printre ai noştri scriptores minores de la “înce- 

putul acestui secol, Vornicul Alecu Beldiman va . 

ocupa, cred ei, un locşor de mâna a doua. 
Ea , _
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| DOCTORUL CONSTANZIN CARAC AŞ 

A —1828 

lupă anul 1785, în Bucuresci sc vedea adesea    0 
Ș la anumite ore ale dilei, pe cele patru 

> mari poduri ale capitalei — şi anume podul 

" “Mogoş6ei, podul Beilicului, podul Calici şi 

podul 'Târgului-de-Afară — trăsura d-rului Dumitru - 

Caracaşi care mergea, de la un captt al oraşului 

la cel-Palt — per amplanr urbem Dacorum, — sEşi. 

vedă bolnavii. Mai adesea, doctorul mergea călare ). 

ba chiar pe cai: înfocaţi | cari nu o dată aii fost cât 

paci stil omore, după cum vom vede” mai la vale. 

1) Făcut-a cl obiceiul dea merge la visită călare, scii 

era de mai "nainte, nu sciui. Ceia ce estosigure că mi-aduc . 

aminte că cl s'a urmat și mal inece. Acum 25 de ani, soc- 

torii Drasch, Nica, Fialla făceai visitele călare.
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Doctorul Dumitru Caracaşi, este tatăl doctorului: 
- Constântin: Caracaşi, a cărui biografiă şi activitate 
medicali şi sciinţifică me voit încerca a le schiţa 
aci, cu amenuntele culese din opera celui Wântâiii, 
adică din Auerio» Napazăsan tazpotdoirro za 
taspob sîs afhzos Bovapeazio» 400 205 îy aber, No- 
Gozousiov ro) în îvâuaat ac dapiao Tloyss heiuovos 

- Nomusa tacpiză, î în3p d azbs 20 ete zi hazila 
Zoviv periei (Gy Bărm zis Abe Docpias 4795, 
mi 
* 

a = 

=
 ri) conoiparia Teopiieo Bzyz6eq)1); din 

opera celui de-al doilea, adică din Tozoyparia sis 
Biazyias 70 îvOpozodergizai EapaTiipi 5 16 Coa'torm4Goş 
TPS Sh. Dipestaa. 40 VâS0dS 26 Vatoratoy abis ba 
zoo tocpopiastreav K, Rapazăca (8 Bobzowps- 

a Grioie, 54 0 mozoţpazsio» |. “Hhrdoov), 2) si din ? y ? > 

informaţiunile ce a bine-voit a ?mi da d. profesor, 

  

1) Poemele medicale ale lui Dumitru Caracași, doctor în 
filosofiă și în medicină, medic primar al oraşului Bucuresci 
și al spitalului care. intr'același oraș se chiamă al S-tului 
Pantelimon, — cari poeme cl însuşi în limba latină în prosă 
I-a tradus. Viena, 1795, în tipografia cliniscă a lui Gcorgo 
Ventoti. —- Poemele sunt scris în dialectul doric. Din poe- 
siele mici sunt unele și în dialectul doric, 

>) Descrierea 'Țerii Românesei cu observ rațiuni autropo- 
logica, privitâre la igiena și bolelo locuitorilor ci da d. 
doctor în filosofii și în medicină Constantin Caracazi, în 
_Bucuresci, din tipografia lui Ion Eliarte 4330. — 'Tra: lucţiunea 
e Tăcutii de d. G. Sion, și se afli manuserisă în posesiunea 
lamiliei.
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Odobescu, nepot despre mamă al doctorului Cons- 

tantin Caracaşi. 

| cum se păstra tradiţiunea din bătrăni, de nem din 

Familia Caracaşi era” de nem grecă, — stii, după 

vechii Macedoneni. Era -originară din orâșelul Sa- 
“tişte, la nord de Cozani, în Sangiacul Monastir, 
lângă ruinele vechei Calandre, aprope de rîul Na- 
zilitza. Numele vechii al familiei era Luca, der de 
când Dumitru câştigă vedi mare ca doctor, Turcii 

- din Macedonia ?l porecliră Cardcaşi, din causa ne- 
- grelor şi stufâselor sprincene ce avea. 1) 

La Satişte lângă Cozani, sa născut probabil pe 
la 1728—17302) Dumitru. La 174$, 1749 și 1751 
după ce primise uă instrucțiune îngrijită, el “scria 
poesii eline, din cari unele sunt publicate în Poemată 
Medica mai sus citate, er altele 'sunt manuscrise în 

„posesiunea familiei. Ă 
De tener lui Dumitru Caracaşi îi plăcea medi- 

cina. Inainte de a fi plecat la Viena pentru a studia. 
la universitatea de acolo, viitorul doctor se ocupa 
cu bâlele, cari bântuiai prin Macedonia şi prin Te- 

. 

1) Comunicat de d, Al. Odobescu, _ 
) In prefața Pocmelor tipiirită la 1795, Dumitru dice în 

epistola dedicatorii către Moruzi : ista plus quam sexage- 
narius edidi, | 

>:
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salia, şi studiase simptomele şi evoluţiunea frigurilor 
de tote felurile chiar asupra lui însuşi 1).: 

La 1758,— după cum vedem dintruă poesiă ma= 
nuscrisă, — Dumitru Caracaşi este la studii la Viena. 
Mai înainte fusese la Halle, unde urmase tot cursuri 
de filosofiă şi de medicină.2) Studentul pomenesce 
cu recunoscință şi iubire numele profesorilor sti: 
Juncker (senex perientissimus, olim meus în Prac- 
ticis  Denevolentissimuts praecepior) 3); Eberhard 

(meus olim praeceptor gratiosissimus) 4) şi Anton 
von Haen (meus -olim praeceptor humanissimus 

deque ac eruditissimus). 5) 

După obrenţiunea grădului de doctor în filosofiă 
şi în medicină, . Dumitru  Caracaşi se mtârce în 

oraşul stii de nascere, la Satişte, şi începe practica 

medicinci. Este icrăşi probabil că succesele acestei 

practice şi vre-o: câte-va cure minunate respândiră 

departe numele dibaciului și înveţatului doctor. 

Valiul de la Dii (Vidin) ?] chiămă la densul în 

1778. Caracaşi hotări să se mute cu totul din Sa- 

tişte căci, din Vidin, în primele rânduri, trecuse şi 

la Calafat şi de la Calafat mersese, chiămat de bocri, | 

  

1) Poemata Medica, pag. 177. 

2) Epistola dedicatoriă către Moruzi, în Poem. Jedic. 

3) Poem. Med. pag. 35, 

1) Poem. Med. pag. 37, . Ă A 

5) Poem. Med. pag. 33. Ă
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și la Craiova, pe unde văduse că e mult mai bine 
de cât în Macedonia şin Tesalia. La 1782, doctorul 
se stabilesce la Craiova. Era ?nsurat :şi.avea doui 
băeţi: pe cel mare 71 chiăma Nicolae, pe-al doilea 

„Constantin. Acesta era născut la 1773. 1) 
Forte muncitor, citind întuna 2 pentru a se 

ţine în curent cu sciinţa, filantrop, voios, blajin, 
optimist, ncînspăimentându-şi - bolnavii, — Dimitrie 

" Caracaşi practica medicina după principiele şcâlei 
care, în secolul trecut, nu tindea la nimic alt de 
cât st ajute natura a reveni icrăşi în calea sănttății,, 
şi neavând nici o dată pretenţiunea primejdiâsă de 
a da cu doctoriele stle sănztate: bolnavilor. 

Ego, dice cl, una cum Hippocrate et alis me- 
dicis tam recentioribiis. Quam vetustioribus solar 
natuiram atorborum medicairicem cognosco. 3) 

Er mai la vale: solam cam novi corpus sani e 
detionibus  pracditum “cr ad tempus  incorruptum 

conservantem ; cam işitur artis medicae priucipium 

et quidem primarium agnosco. *) 

  

1) Comunic. de d. Odobsscu. ' 

:) Poem. Medic. passim. 

13) Ea, împreună cu Ipocrat şi cu alji doctori vechi şi nou: . 
recunosc natura ca singuri tămăduitâra a bolelor, — Poem. 

Medic. pas. 35. | 
+) Lu consider natura ca singura care pistreză corpul 

isinătos, propriă la muncă şi întreg penă la ui vrema ş do 

ceia pe ca o recunosc ca principiul de căpzteniă al artei 
medicale, — Poem. “Medic. pag. 36. 
Ia a



Şi n fine, într'alt loc, milosul doctor dice : afgue 

videtur antiguitus dictum fuisse solam. naturam 

quemlibet sanare orbit longum, peracutum et 

desperatun ; ea vero repugnante, vana esse omnia 

remedia. 1) - 

Numele lui Dimitrie Caracaşi ajunsese şi la Bu- 

curesci. Domnii de pe vremuri îi voiră toţi binele. 

In poesiile lui şi?n Topografia fiului săi Constantin, 

cuvinte de laudă şi de recunoscinţă citim pentru 

Alexandru Ipsilante, 2) pentru Nicolae Caragea), 

pentru Mihail C. Şuţu 4). şi ?n fine pentru Ale- 

xandru C. Moruzi. 5) 

Peste un an.de la venirea sa la tronul Ţerii-Ro- 

mănesci, la 1784, Mihail C. Şuţu chiămă pe Dimitrie 

Caracaşi şi | numi medic primar al orașului Bu- 

curesci şi medic director al spitalului S-tului Pan- 

telimon. 5) Spitalul era ?ntPuă stare miserabilă. 

Domnul dete lui Caracaşi însărcinarea de a 7] reor- 

ganisa. şi de a face dintrensul ceia ce trebuia st fiă 
7 + 

1) Se vede că din vechiine sa dis că singură natura tă- 

măduezce ori-ce b6lă lungă, forte area și desperată ; şi că, 

!de nu vrea ca, tâte. licurile sunt zadarnice, — Poem. Me-.. 

die. pag. Să, 
2 Idila din 1750 în Poem. Aedic. 

3 Oda din 1752. | . 

3) Oda de laude din 102 in diua S-vului Pantelimon. 

5) Idila din 1795, " 
6) Topogra îa lui Cons! Caracași, put. 17 şi urra.:
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după voinţa pre fericiților donatori. Intaceste doug 

funcțiuni Dimitrie Caracaşi rămase pent la. mortea 

sa care se *ntemplă la anul Ir8041); 

"In timp de: dout-deci de:ani cât stete în Bucu- 

Tesci, betrânul doctor trăi în banul S-tului Gheorghe 
a Noi. Făcea .visite prin oraşi şi îi "veniaui bolnavi. 

şi-acasă la consultaţiune. Poematd 'coniposuit gqiun 

per amplani urbem” Dacorum' curru vehebatur 32) 

îşi compuse adici. cu multe “podâbe. literare şi fru- 

mâse descripțiuni poetice versurile sâle din Pocmata 

Medica, pe când tăcea visitele în trăsură. Era bine 

vedut de boeri, prietin bun cu familia Grecenu. 2) 

Filaret, episcopul Rimnicului, preţuia”f6rte comei- 

ciul doctorului Caracaşi cu care sta cesuri întregi 

de vorbi.) Unite fârte erai între densele fami- 

Jiele Caracai, Filitis şi Darvaris, 0. | 
Munca” fârte mult şi citea şi mai mult; s tuia 

pe toţi la ori-ce ocasiune: să “şi schimbe vicța cea 

lenevâsă şi tembelă, artta tuturor cum SE trăiescă, 

ce să mănânce, cum st se p6rte. El a recomandat 

cultura cartofilor în şera râstră. 5) Sa 

1) Comunicat de d, Odobescu care nc-u spus şi locuina. 

sa, în lanul S-tului Gheorgle-Noii, 

„2) In epistolu dedicatoriă către Al. G. Moruzi, | 

;3). În Poesiele uşire din Poem. Medic, pag. 239, epi- 

„"gnauna câtre Vistierul Ştefan Greceanu. 
+ 

*) Com. «le d. A. Odobescu. | A 
„5 Comunie, de d. A. Odobescu, — C, Caracaşi în Tope= 

.
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De la 1795 cra .merei bolnav. Frigurile 7] pră- 

pădiai. IntPun rând, mai înainte, cşind de la un 

bolnav şi voind SE. ?ncalece, calul nărăvaşi aruncasc 

cu piciorele de dindtrit şi ?] isbise în piept cu atâta 

putere, în cât îl trîntise_de un zid, de unde ?Iridi- 

caseră mai mult mort de cât viii. De atunci, suferea 

de pept, de piciore, de rinichi şi ?i slăbiseră şi ve- 

derile. Imbetrânise înainte de vreme, după cum 

spune cl însuşi lui Moruzi în dedicaţia Poemelor 

medice. i 

De aceia, cu câţi-va ani înainte de a muri, fiul 

său, Nicolae, întors doctor de la Viena, Pajută la 

visite, la direcţiunea spitalului și în sarcina de doc- 

tor al oraşului. Nicolae Enst muri la 1602,1) cu 

doui ani înaintea tatălui stii. | : 

| Bătrânul doctor se mângăiă cu cel-l-alt, Constan-- 

lin, “care, la 1800,2) se reîntorsese în eră, tot 

|aoctor în medicină şi ?n, filosofiă de la Viena. In 

anul 1S02, în diua de 12 luniti, Constantin se că- 

sători cu Irina Filitis, fiica doctorului Silvestru Fi 

litis, nepotul mitropolitului Dosithei Filiris, şi a 

Smarandei Mănescu, nepetă mitropolitului Cosma. 3). 
- 

grafiă pag. 36, dice : acuni 40 de'ani leguminssele sa cul- 
tivaă puțin în ra românescă, 

1) Topografia, pag. 141-142, 
%) Topografia, pag. 132. 
3) Gomunic, de d. A. Odobescu.
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Berânul muri mulţumit et byminos cecinit Deo în 

alto regnanti, — cum dice el însuşi la sfârşitul poe- 

mei scle. | | 

Doctor la Pantelimon şi cu nume bine cunoscut 

în tâtă şera/ Constantin Carucaşi începu să practice 

medicina la 1800. | 5 | 

Inaintea lui, afară de tată-stii, doctori în Bucu- 

resci erati âncă doui, — adică doctori cu ?nveţătură, 

— şi-anume Silvestru Filitis, socrul stii, şi Cons- 

stantin Darvaris., 1) Aceştia începuseră cei Wântâiu 

„a. vaccina, după ce se ?ntârseră din străinttate. Alto- 

irea ensă se făcea numai în clasa bocrescă. Constantin: 

Caracași a respândit-o în tâte clasele poporului, aju- 

zat la acesta mai târdiu şi de alți S medici cînve- 

«ţaţi colegi ai mei cu cari 20 de ani am trăit în 

«deplină armonii.» 2) - 

Constantin, ca şi tatăl s&u, cra om de omeniă, 

iubitor de semenii sti, filantrop în t6tă puterea cu- 
vîntului şi avend asupra cinstei şi demnităţei sarci- 
nei scle principii neschimbate. Când generalul co- 
mite, de Langeron,-la 1809, era *n Bucuresci bolnav 

de friguri şi se respândise vestea că Miloradovici şi 

partisanii sti voiau cu ori-ce pre s%l otrăvescă, 

Francesul de 6meni cunoscttor se câută fără temă 

1) Topografia, pag. 131. 

9) Ibidem.
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cu doctorul Caracaşi şi cu socrul acestuia doctoru 

Silvestru. )) 

Era uă adevărată durere pentru doctorul flantrop— 

care mai târdiu îşi .va cresce unicul stii băiat după 

principiele din Emile al lui Rousseau 2) — era, dic, 

ui adevărată durere când vedea spitalele de la Colşea, 

"Pantelimon şi Dudesci 2) în starea miserabilă în care 

se aflaii. Veduse spitalele de la Viena şi cârid se uita 

la cele bucurescene îi trebuia totă blândeşea, t6tă 

filosofia şi tot amorul lui pentru riiedicină ca să nu 

se descurageze, Scia că sunt venituri, epitropii Enst 

le punea de uă parte, cr mânăstirile, datâre a ajuta 

spitaleic, îşi dai tote veniturile lor egumenilor trân- 

dati, corupți şi nemernici. £) 

Colțea mavea de cât şo de paturi, de şi la so- 

coteli se treceau „0. Moruzi mărise la 1798 numă- 

„rul paturilor cu 20, der după căderea lui epitropii 

reveniscră. tot Ja 30 de paturi. Inima doctorului se 

stringea de durere, când vedea că şi la Colțea și 

la Pantelimon se refusă bolnavii. Inteun rând, — 

cra în 1511,— vădu un om că more la un colț de 

uliţă. Era un Nemţ bolnav de tifos 5). Caracaşi nu 

  

1) Iurmursăl;c, colecţ, Odobescu (vol. IN supl. 1) pg. 

199), Memoire du Comte de Langeron. 
2) Comunic. de d. AL. Odobescu. . - 
3) Spitalul de ciumă, fundat de Moruzi la 1795. 
+) Topografia, paz. 129. 

d) Comunic, de d. AL. Odobescu.
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mai putu suferi şi se duse drepr-ia prietenul săi, 

agă de poliţiă pe atunci, Vornicul Grigorie Bălenu, 

nepotul despre soră al Marelui Ban Grigorie Brân- 

covenu. Il rugă cu lacrimi ferbinţi se deschidă uâ 

subscripțiune pentru clădirea unui noii spital, se obligă 

se contribmescă şi el cu bani şi se legă st slujescă 

“fără I€fă ca doctor al noului spital cât va trăi. 

Bălenu primi şi deschise subscripţiunea. Boerii, cle- 

rul, neguțătorimea, rugaţi și îndemnați de doctorul 

Caracaşi, de doftorul Constandinache, cum i sc dicca, 

contribuiră pe ?ntrecute, Contribui atunci şi genc- 

_ralul rus Kutusoff cu șepte galbeni. 

La 1811, spitalul se'instală pe iute întruă casă în- 

chiriată, unde înainte fusese uă fabrică de haine 1),-— 

în ce uliţă a Bucurescilor nusciii. Pe urmă se ?ncepu 

clădirea care trebui st se întrerupă la 1813 din ca- 

- usa epidemiei. La 1S15 clădirea era gata. Spitalul 

Filantropia fu mutat acolo unde este şi astădi. 

Primii efori fură Constantin Filitis episcopul Bu- 

zeului, Marele Ban Grigorie Brâncovenu, marele 

Vornic Grigorie: Bălenu, doctorul Constantin Cara- 

caşi şi stolnicul Giani Orăşanu 2). Ca ajutători la 

clădire cu sume mari, figurtză, pe lângă aceştia, şi 

Marele Ban Radu Golescu, Marele Logofir George 

1) Topografia, pag. 1 4. 

9) Didem, col. 1. |



Golescu, Aga Constantin Golescu,. V ornicul Nicolae 

Văcărescu 'şi Hatmanul Constantin Grecenu. D 

Filantropia este opera lui Constantin Caracaşi, 

Doctorul o îngriji cu neschimbată iubire întruna 
şi fără oboselă. Se vede în paginele “/opografie! 

drepta mândriă a omului care se uită cum cresc şi 

“se. îmulţesc râdele muncei sele, 

«Putem primi, dice densul, 800 — 1150 de bol- 

navi pe an; dintrenşii mor 90—r00 pe an, restul 

se fac bine şi plecă. De la 1812 şi pânt la 1820 am - 

căutat în spital 6685 de bolnavi: au murit 5682, 

restul s'a însănătoşit. Am avut venituri lci 373776 şi 

am cheltuit lei 223087; restul Pam întrebuințat la 

plata datorielor contractate la facerea spitalului, — 

datorii cari ni se cereaii mercii, căci egumenii mă- 
năstirilor eraii creditorii. La clădirea făcută sub 

direcţiunea “doctorului, după 1821 pe când Caracaşi - 

era âncă la Braşov, Sa mai adaus un pavilion de. - 

băi clădit. cu cheltucla Marei Bănese Safta Brânco- 

venu. 2) 

„Visitele la Filantropia, visitele la Pantelimon, — 

unde la 1816, arttând lui Iancu Caragia dărimătu- 

rile în care zăceaii bolnavii, făcuse pe Domnul grec 

st hotărescă zidirea unui not spital, — visitele la 

1) Din familia Cornescu. - 

2) Topoqrafia, pag. 145,



41 - 

bolnavi din orași şi citirea acasă ocupau întregi di- 

lele doctorului. 

Trei erai pasiunile doctorului Caracaşi: «sacra». 

«divina» 1) artă a medicinci, cetirea cărților ce ne- 

contenit şi-aducea din străinătate şi grădinăria ce 

avea şi îngrijia la Ciurel, afară din Bucuresci, de 

la Belvedere înainte. Orele libere şi le petrecea în 

biblioteca” sa, forte bogată, forte frumosă unde, când 

- nu "citea, se ocupa a stringe şi pune în ordine noti- 

ţele adunate pentru lucrarea lui de căpeteniă Des- 

rierea Tirei Rominesci, acea Topografiă pe care 

o citim Întruna şi la care lucra de ani de dile cu 

deosebită atenţiune. ” 

Cu câţi-va ani înainte de 1821, asociindu-se cu 

boerinaşii Clincenu şi Toplicescu, deschise uă tipo- 

grafiă, unde sub direcţiunea lor se tipăriră destule - 

cărţi bisericesci,. înainte ca tipografiă se devină după 

mârtea doctorului, proprietatea lui Eliade. 2) 

Caracaşi lucra întruna, şi când se uita în ţeră 

şi vedea în ce hal era pe atunci medicina uă mare 

jale ”1 coprindea. Lucrul se vede lămurit din scrierea 

sa 3). Afară de doctorii cei opt din Bucuresci, de 
“unul la Craiova 4) şi de unul la Buztii, Italian, adus 

1) C. Caracași, passim în Topografii. 

9) Cornunic. de d. Al. Odobescu, 

3) Passim. 

4) Topografia, pag. 136.
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„făceau năsdrăvănii - 
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pentru spitalul de acolo (6 paturi, 7000 lei venit) 

de episcopul Constantin Filitis şi în urmă înlocuit 

cu un nemţ, Genovac, camarad de universitate al 

lui Caracaşi la Viena, — afară de aceştia nu erati 

în ţera nâstră— ca şi în Rusia 2 de cât felceri, 

spiţeri şi nani cena mişunai rin oraşe şi 

ari scoteau pe bunul doctor din 

I6te marginile răbdării. 

IntPun rând, unul dintPaceşti şarlatani anunţase 

că tămăduesce chelbeua (bolă de per), şi-o tămăduia 

prin faptul că smulgea de pe capul bolnavului, din 

"rădăcină, toţi perii, er tidva g6lă-genuchi o ungea 

C uă soluțiune de argint-viă. Congedia apoi bolnavul 

dicendu-i: aşteptă st crescă. 

Ancă ui spaimă a doctorului Caracasi erat babele) 

  

Venia el, da uă doctoriă şi când eşia pe uă uşă, baba 

intra pe alta. Da şi baba doctoria ei. Ambele se 

cumbenaăi, adică făcea, cum Sar dice, uă cumbenaţiă 

şi bolnavul da ortul popii. Cine cra de vină? Doc- 

“torul de sigur, nu baba, dicea familia ; căci baba 

ce scie, biata bătrână. 

!  Mule şi felurite lucruri şi năsdrăvănii de soiul 

„facesta a audit şi a vedut doctorul Caracaşi în cei 

28 de. ani de practică a medicinei în Bucuresci. 

“Trăise la Viena, continua”a trăi în bogata lui bi- 
  

1) Le Genral Comte de Langeron: Memoriul citat, passint 

y



bliotecă intr'ui lume cu totul. alta, şi apoi când eşia 

pe uliţile Bucurescilor seu intra în casele bocrilor 

unde se mânca înainte de ciorbi 7— 8 feluri de 

mezelicuri şi după ciorbă ro — 12 feluri de bucate, 

Caracaşi vedea contrastul cel mare în care era adus 

s&şi petrâcă esistenţa. In loc de a biciui cu versul 

înflăcărat, al satirei, doctorul, blănd cum era, se mul- 

țimea a face din cănd în cănd câte uă ironică: ob- 

servaţiune, privitâre la viţa trândavă a boerilor 

lin vremurile lui. 

Bunioră, el ne spune că boetiă după ce mănâncă 

„dorm, apoi se scâlă şi poruncesc să li se pună caii 

la trăsură să icsă la plimbare, dicînd că vor st 

facă mişcare, St trântesc în trăsură şi nu fac nici 

„una. „Din fericire podul de lemn de pe uliţe îi. 

sguduiă în trăsură cu atâta putere, încât fac miş- 

carea necesară digestiunei. 

De altmintreli, în Topografiă sunt uă mulţime de 

date interesante, adunate cu deosebită atenţiune; 

acestea ca şi sfaturile igienice şi propunerile filan- 

tropice merită se fiă cunoscute. După invitarea D-lui 
Grigorie Caracaşi, -G. Sion a tradus Topografia 

iui Constantin Caracași. Traducţiunea nu este âncă 

publicată. Şi doctorii, şi istoricii trecutei nâstre ci- 

vilisaţiuni, şi în genere toți Românii star folosi din 

citirea acestei consciinci6se şi îndelung meditate lu- 

crâri, Ea a fost tipărită în grecesce la tipografia 
2
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lui Eliad. după mortea doctorului. Soţia .sa: dedese 

lui Eliad şi textul german al lucrărei, căci Caracași . 

lucrase Descrierea în două limbi. Textul german sa 

rătăcit. Din cele 1000 de volume tipărite cu multe 

greşeli din Descriere, oo Saii dat "societăţii filar- 

„monice; cele-l-alte şco ai ars. focul din 1847 

“împreună cu frumâsa bibliotecă a doctorului. 1) 

! Doctoril Constantin Caracaşi a murit la 1828, 
a 
în 31 Octobre, — victimă a filantropiei şi a artei 

=
 

sele. De mult doctorul nu mai avea miros, şi de 

aceia, în spitalele niilitare ale Ruşilor, unde bântuia 

15) Comunie. de d.. Al. Odobescu. — Pentrn a artta cât 

de variată era lucrarea acesta și cât niuucise doctorul pen- 

“tru a o înjgheba, dim aci tabla materielor dia traducţiunea. 

Sion. Etă-o: Partea I: Cap. 1: Despre limite; posiţia na- 

turală : împărţire; calitate. — Cap. II: Despre climă în ge- 

nere a celor patru ano-timpuri; despre vânaturile anuale; 
despre temperatură şi influenţa sa în privința sănătăței și a 

bâlelor. — Cap. III: Despre producte; despre genul quadru- 

-pedelor ce se mănâncă ; despre păstri (cu t6te amănuntele) ; 

despre pesci ; despre amfibii; despre insecte ; despre plante ; 
despre minerale şi metale. — Cap. 1V: Despre origina, nu- 
mărul, împiirţirea locuitorilor ; despre constituţia lor [isică. 

“Tiganii. — Cap. V: Despre crescerea naturală a copiilor £ 

despre hrana, băutura, îmbrăcămintea, eserciţiurile, somnul 

şi petrecerile locuitorilor. — Cap. VI: „Despre caracterul 
moral şi civilisaţia locuitorilor. — Cap. VII: Despre medici, 

chirurgi și farmacişti; despre spitale şi instituţiunile filan- 
tropice ; despre asilul de copii. Partea II: Topografia par- 
țială a Ţărei. Descrierea aprâpe amănunţită a tuturor districe 

telor. ”
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un tifos înhorâtor, intrând fără nici uă precauţiune 

pentru a îngriji de bolnavi, Caracaşi fu lovit de 

| un tifos teribil care în trei dile “lu şi duse la mor-. 

ment. 

- Bucurescenii şi cei de prin oraşele districtelor TO- 

mâne cari ?li cunoscuseră, nu ultară multă vreme 

figura simpatică şi distinsă, cu trăsurile fine şi deli- 

cate, Cun aer de blajină voioşiă, — un chip care . 

îndată atrăgea şi pironia privirile trecttorilor şi con- 
x 

trasta frte cu chipurile Gmenilor de prin 'vremu- 

rile acelea.. Cu costumul europienesc, cu peruca albă, 

tordeuna bine îngrijită şi bine peptenată, încadrând 

minunat obrazul. sti rumen şi frumos, autorul 7o- 

pografiei semina mai mult cu un marchis de la curtea 

lui Ludovic AVI emigrat în  Bucuresci, decât cu 

un elev al universităţilor germane. | 

Doctorul Constantin Caracaşi lăsă la mârte-i în 

societatea bucurescână amintirea: unui om. de bine 

în 16tă puterea cuvîntului şi a unui medic filan- 

trop, Învezat şi neobosit. 

Şi astădi, şi ?n totdeuna, pentru cei cari vor 

studia ciudata epocă în care el trăia, doftorul Con-! 

standinache cu aceste însuşiri. li se va înfâţişa.
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MARELE BAN CONSTANTIN NASTUREL HERESCU 

Mă şedinţa de la 2 Septembre 1876, Academia 

3) Română, — p'atunci Societatea Academică — 

pusese la concurs, pentru anul 187 79, urmă- 

tOrea tesă: ă 

«Studii asupra producerilor literare în limba ro- 

«mână din epoca lui Matei Basarab (1633 — 1654), 

«în care se vor ave în vedere atât documente ofi- 

«ciale şi particulare, redactate în limba română 

adintracea epocă, cât şi cărţile traduse şi tipărite 

«românesce pe atunci, precum şi ori-ce elemente 

«literare, relative la mişcarea culturei române în acel - 

«period ; — se va studia cu uă specială atenţiune 

avicţa şi activitatea literară a eruditului Mare Lo- 

«gofet al ştrei dintracel' timp, Udriste (Orest stu 

«Uriil). Năsturel din Hertsci, curnat al lui Matei- 

«Vodă şi străbun al fericitului nostru donator.» 

„Fericitul donator al Academiei române şi stră-
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nepot al inveţatului Udrişte Năsturel, este «Ma- 
rele Ban al Oştirei românesci, Constantin Năsturel 

Her&scu.» j 

Tot ceia ce ţin adunat în notele mele despre fa- 
milia Năsturelilor din Hertsci, şi ?n deosebi despre 

„Dâmna Elena: Matei- Vodă, născută Năsturel; des- 

pre fratele ci, învățatul Logofer Udrişte Năsturel, 

pâte cel mai bun prosator român din secolul XVII, 
> decă ar fi st judec după paginele ce onor. d. Has- 
deu mi-a citit întrun rând din manuscriptul: Jie- 

tele sfinților Varlam si Ioasaf care, pentru cinstea: 

şi "mpodobirea limbei române, ar trebui publicat cât 

mai curând; despre strămoşii lor, bunidră despre 

primul Udriste, cel din secolul XVI-lea (-- 1526) 

care a zidit casa cu lespezi de pâtră de la Heresci, “ 

şi despre Năsturelii din secolii XVII şi XVIII, şi 

certa ce s'a iscat între cele dou& ramuri ale Nâs- 

turelilor în . timpul domniei Cantacuzinescilor şi 

Brâncovenului, — tâte aceste amenunte le păstrez,, 

pentru a le folosi atunci când Revista Nouă, pro- 

„curându-şi portretul Domnei Elena a lui Matei Ba-. 

sarab, una din primele Dâmne citite şi nvăşate, 

ale României, îmi va face onbrea de a mt însărcina 

cu scrierea biografici ci. | 
„Drept acestea, lăsând la uă parte pe cei-l-alţi stră- 

moOşi, vci stărui asupra «fericitului donator.» 
Constantin Năsturel Hertscu sa născut la anul
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1796 în Bucuresci. Tatăl lui era fiul Marelui Ban 

Radu Năsturel, unul din marii boerii ai secolului 

NVIII şi care, în lânceda viţa a boerilor fanario- 

zisaţi de pe atunci, sciu st simţă românesce, st se 

_pârte demn cu beii cari se petreceaii ca la mâră pe 

tronul Muntenici, şi să-şi câştige nume mare şi lă- 

„udat în ochii Românilor prin clădirea şi înzestrarea 

de spitale, de mânăstiri şi de biserici, — bunidră 

biserica Sfintei Vineri care era zidită chiar în curtea 

„caselor. sele. Aceste case boieresci, mari şi cu uă 

curte întinsă, se aflaii pe locul ocupat adi de uă por- 

şiune a curţei bisericei şi de stradele împrejmuitâre. 

Gtădina S-tei Vineri, numită mai nainte maidanul. 

Heresca, făcea parte tot din curtea şi pămentul Năs- 

turelilor din Heresci. e 

Acest mare Ban, Radu Năsturel din Heresci sei 

din Fieresci, — cum spun documentele din Condica 

Brâncoventscă — avu un singur fiii care se ?nsură 

şi Ină de soţiă pe ui Filipescă. Fiul Banului Radu 

ma avut în vi€ţă nici uă funcţiune; a trăit forte re- -! 

ras şi, din căsătoria lui cu fata Filipescului, a avut 

doui copii: pe Constantia Năsturel Hertscu, şi uă 
fată măritată după Logofătul. Alexandru Scarlat 
Ghica (Barbă roşiă). | a 

Forte bogat, viitorul General a avut uă copilăriă 
şi uă tinereţe din cele mai resfâţate. Singur fecior
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la părinţi, a fost crescut în bumbac şi alintat cu 

tote dulceţurile unci vicţi fără de nori. 

De atunci, el a avut acele gusturi supțiri şi fas- 

tuse, acele maniere alese, rafinate ba chiar şi capri- 

țiosc, ca nobilii franceşi din timpul Regen/ei, şi cari 

tote făceau din Generalul Herescu ui fisionomiă cu 

totul deosibită şi originală în lumea boierescă din ul- 

timii timpt ai boicrimei române. 

El a primit din copilăriă uă înveţătură care, pre 

vremurile de atunci, putea fi considerată ca superi- 

Gră şi forte îngrijită. 
-Pe lângă dascălii greci cari, mai mult de cât ori- 

când, se păunaii atunci în totă sclivisita şi minci- 

n6sa lor splendâre, mai eraii în ţările române între . 

1795 şi 1815 şi un alt soiii de dascăli. Erau no- 

bilii franceşi care emigraseră din Paris şi dintr'alte 

oraşe ale Franciei, în urma isbucnirei revoluţiunei 

celei mari. După cim Ludovic-Filip, viitor regeal 

Franciei, da lecţiuni de danţ şi de clavir prin Lon- 

“dra şi aiurea, — tor astfel, la Bucuresci şi la aşi, 

comiţi, marchisi şi baroni francesi făceau pe das- 

câlii şi pe guvernorii tinerilor de neam mare, cari, 

erai pre. fericiţi a schimba pe rizzo, marite, ziare 

al dascălului grec în Jaime, tu ainies, îl aime al 

Francesului cu perucă, nobil, spiritual şi vioiit. 

Astfel de dascăli avu în copilăria sa Constantin 

Năsturel] Herescu.



De timpurii, părinți Pinsurară cu Elena Bălenu. 

Soţia ave 13. ani, iar el 19. Soții, înşişi copii, nat 

avur nici uă dată copii. 

Inainte de 121, adică înainte de isbucnirea Revo- 

“luţiunei în Orient, tentrul Herescu fâcea parte, îm- 

preună cu Văcărescii, Filipescii, Cornescii, Creţu- 

lescii, Bălenii şi Bălăcenii, din acea pleiadă de feciori 

de boieri cari,—de uă parte plini de ideile umani- 

zare ale Francici- din al AVIII secol, icr de alta 

statornici în prejudiţiele de ură seu de simpatiă 

pentru Turci şi pentru Ruşi, prejudiţie insuflate de . 

Greci unei mare părți din casta boerâscă, — doriaii 

neapărat uă schimbare, der nu puteai se şi dea bine” 

„sema de ce fel trebuia s& fiâ. schimbarea. : 

„In timpul Eteriei, ei ar fi voit se scape şera de 

snb jugul turcesc, der pe Tudor puţini îl pricepură 

şi. âncă mai puţini Lajutară. | 

Inainte de 1821, doui-spre-dece tineri dintr'acestia, 

printre cari şi Constandin Năsturel Her&scu, sem- 

nară un act prin care se legai cu jurământ că, de: 

va fi se picră în Eteriă vr "unul dintraceşti 12 apos-, 

toli, familia lui se fă ajutată de cei remaşi În viţă. 

„Probabil că la Braşov, unde fugiră cu toţi, aceşti 

boeri desvoltară şi amplificară actul din şeră, astfel 

cum onor. d. Nicolae Kretzulescu Pa comunicat 

Academiei române, întPuna din . şedinţele trecutei 

sesiuni din 1 Soo.
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Ce efect avu legătura cu jurământ nu se scie. 

Positiv Enst este că, la 1S2r, Heriscu se afla 

fugit la Braşov împreună cu tâtă bocrimea ţărei. 

De la Braşov, cam pe la 1823, boierul nostru se 

se hotărî se plece ?n Rusia. 

„ Situaţiunea averei scle, un dor nestins ce avea ?n 

inimă, hotărîrea de a schimba viţa molatică, bogată 

der uniformă a bocrului, cu uă altă nouă şi necu- 

noscută, îl fâcură să se espatrieze. 

Inaintea lui cu câtă-va vreme plecase, tot în Ru- 

sia, şi generalul Costake Scarlat Ghica, boerul des- 

pre care vorbesc în biografia principesei Dora Istria, 

tatăl frumosci principese Cleopatra Trubetzkoi căreia, 

cu câţi-va ani mai în urmă, Lamartine şi Victor 

Hugo îi dedicară versuri la Paris. 

In Rusia, Her&scu întră în armată şi servi întrun 

regiment de Ulani. | | 

După vi€ţa atât de resfășată şi de lencşă de prin 

Bucuresci, el se supuse vicţei aspre, obositâre, pline 

de neajunsuri şi de hărţucli a militarului, şi âncă 

a militarului de sub straşnicele porunci ale "Țarului 

Nicolae. -. ÎN 

Pe când se afla în Ruşia, rudele din ţcră, cu 

scop de zi regula averea, vendură principelui Ser- 

bici, Miloş I Obrenovici, străvechiul domenii: al He- 

răscilor, moşia care era căminul şi legânul Năstu- 

cilor dinainte de 1520 şi pentru care, după cum
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găsesc în Condica Brâncovenescă, fusese la 1712 
certă mare între Şerban Năsturul Fierescu, ful lui 
Radu Banul Năsturel, şi. între Cazan Logofătul, fiui 
lui Cazan Postelnicu, veri al doilea, coboritori dintr un 
al Radu Banul — precum ne vom încerca a lămuri 
şi mai binc, când vom “face biografia Dâmnci Elena 

“Năsturel. ” pu 

Cam pe la 1827, Hertscu se ?ntărec din Rusia, 

In locul tentrului boer, fastuos şi risipitor, de odi- 

ni6ră, căruia, ca şi lui Ienăchiţă Văcărescu, îi plă- 
ceai stofele de mare. preț, mâncările cele rare, pie- 
trele scumpe şi nestemate cari fâceaă cât două moșii . 
una, precum şi parfumurile şi miresmile cari vecinic 
fumaii din căţii aşezate prin colţurile și firidele ia- 
tacurilor şi sălilor de primire — în locul .boerului 
acestuia, avem acum pe boerul prevedător, econom, 

cu măsură în tâte, der continuând a trâi cu Casă . 

deschisă, cu masă întinsă pentru ori-ce numtr: de 

ospeţi, cu mână de ajutor pentru toţi cei ce se 

adresati dărniciei lui, şi în î6te afacerile lui publice 

şi private de uă integritate esemplară. 

“In timpul lui Alexandru-Vodă Ghica, Hertscu fu 
adjutant al Domnului. Tot afunci îşi. construi casa 

în care stete pent la mârte, în strada Academici 

(Grădina Stavri); pe lângă funcțiunea de adiutant 

al lui: Vodă, Herescu a fost în vremurile acelea şi 

“ Vornic de temnițe.
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Sub Bibescu-Vodă fu numit Vistier.. În acestă 

funcţiune Pajunse revoluţiunea din 1848. 

Dinainte ens& de acest an, Hertscu fu primul din 

boerii ale câror minte şi inimă erati mai deschise 

ideilor de: regenerare naţională. -Proba cea mai te- 

meinică despre acesta este prietenia lui cu C. A. 

Rosetti, cu care sc iubia şi se stima frăţeşte. 

Fundatorul Românului iubia foarte pe fundarorul 

marelui premiii Năsturel, şi decă, la 1548, poporul 

Bucurescilor sparse gemurile casei Herescului, — 

ceia ce pricinui mârtea  btirânci sele mame, — 

causa a fost uă fatală încurcătură, uă neînțelegere 

nu âncă bine lămurită, care ţinu locului, în com- 

pletă inacţiune, şi pe I6n-Câmpincnu, şi pe Costake 

Creşulescu, şi pe Vistierul Herescu, şi care judecă 

pe nedrept şi vro câteva alele din faptele dilelor 

lui Iuniti 1548. o 

Sub Stirbei- Vodă, Heriscu reintră în armată, 

Atunci fu numit Mare Ban şi Spătar al oştirei; de 

atunci i-a și rămas şi titlul de: Marele Ban al Oşti- 

rei, Constantin Năsturel Heriscu. 

„Sub Căimăcămia lui Alexandru Ghica, când exi- 

laţii reintră în şeră, Herescu reîncepu relaiunile-i 

de priereniă cu C. A. Roseui. 

La 1855, neavend, după cum am spus, copii, în 

unire cu soţia sa, Elena Năsturel Herescu, născută 

- Bălenu, Generalul îşi fâcuse testamentul lăsând de
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clironâmă a întregei sele averi biserica Sfintei Vi- 

neri din Bucuresci, fundaţiunea familici, | 

Destăinuindu-se în acestă privinţă prietenului sti 

C. A. Rosetti, acesta, firesce, îi spuse aceleași cu 

vinte cari sunt trecute şin codicilul publicat în 
Analele Societăţei Academice din 1873 că, adică, 

asemenea clironomii «nu mai sunt în raport cu sta- 

«rea actuală a desvoltărei nâstre naţionale şi so- 

«ciale» şi că alfel un Năsturel ar pute se “Şi ne- 

murescă numele, | - 

Atunci închipui Generalul a numi uă -comisiune 

“compusi din Mitropolitul "Țerii după vremuri, din 

Președinții Corpurilor legiuitâre, dintrun - membru 

al Comisiunei centrale de la Focşani, “din nu şciu 

câţi miniştrii, judecători şi profesori, cari toţi, în 

-fiă care an, aveaii st se stringă şi să dea din veni- 

tul averei sâle câte uă mii de galbeni autorului 

celei mai bune cărţi românesci. 

Lucrul era nepractic. 

Uă asemenea comisiune nu Sar fi putut aduna 

- nici uă dată. 

La -15871, Generalul mai schimbase şi mai lămu- 

rise "în codicilele testamentului stu atribuţiunile co- 

misiunci pentru premiele literare. "Totuşi, el singur 

mărturisia că combinaţiunea sa nu era bine înjghebată. 

„La 1873, d. Alexandru Odobescu, pe care Gene- , 

ralul Herescu 7] cunoscuse şi] iubise de mic copil
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«şi cual cărui tată, — generalul Ion Odobescu — He- 
rescu fusese prieten din timpul lui Alexandru Vodă 
Ghica, — la 1873, dic, d. Alexandru Odobescu scrise 
Generalului uă scrisâre. în care, vorbindu-i în cu- 
vinte de laudă despre eruditul logofet Udriste Năs- 
turel, cel plin de merite în istoria literaturci române 
din secolul XVII, îi propuse ca, în locul acelei Co- 
misiuni, să nwmescă drept moştenitâre a averei scle 

(moşia Năsturelul din "Teleorman și Satu- Noii din 
Ilfov), în jumătate cu biserica Sfintei Vineri, pe 
Societatea Academică Română. i | 

«Era frumos şi înduioşitor, nc spune d. Ai Odo- 
«bescu, entusiasmul cu care bătrânul General îmbră- 
«fişă acestă ideiă. Numai avu pace, pent când ad- 
«vocatul săi, împreună cu mine, nu fâcurâm tes- 
«tamentul aşa cum îi spusesem eti în scrisărea inca.» 

De atunci, Academia împarte anual, snb numele 

de Premiele Năsturel, unul de 5000 lei celei mai 

bune lucrări trămise despre uă materii pusă la con- | 
curs de Academiă ; altul de lei 4000 celei mai bune. 
cărţi tipărite în cursul anului ;icr, din patru în pa- 
tru ani, un premii de lei 12000, numit Marele 

premiii Năsturel, celei mai bune lucrări de ori ce 
gen apărute în decursul ăstor patru ani. 

După ceşi făcu testamentul. şi mai trăi âncă un 
an în relaţiunile cele mai prictenâse cu toţi acade- 
micii, ale căror discuţiuni limbistice şi trânturi de limbă 

s



(p'atunci era vilva latinismelor) Pinveseleai forte, Ma- 

rele Ban al Oştirei, Constantin Năsturel rIer&scu, 

se stinse în n6ptea de 30 spre şi Decembre 1874.. 

"Cu dânsul se stinse şi viţa Năstureilor din He- 

resci, cari începuseră dacă nu cu graful Ienrich la. 

1370, apoi de sigur cu Udriste I Năsturel, fiul lui 

Ilie Năsturel, cel cu casele de petră de la 1520, 

după spusa cronicarului; cari continuaseră cu Elena 

Dâmna şi cu învâţatul Udriste II Năsturel în se- 

colul XVII, şi ?n fine cu Banul Radu Năsturel 

(1750— 1804), întemeiătorul multor spitale şi multor 

biserici, moşul ultimului Năsturel, adecă al Gene- 

ralului Năsturel Herescu. 

Astădi numele de Heriscu trăesce prin premicle 

înfiinţate de strănepotul marelui prosator român din 

secolul XVII. ' 

Nu sciii decă d. Al. Odobescu, în scrisârea care: 

a dat pricină de' născare ăstor premie ale Academiei 

române, a adus aminte b&trânului General, pe lângă 

gloria Logofttului Udriste, şi gloria mai .nouă a 

baronului de “Montyon, celebrul donator al. Acade- 

mici Fraticese. 

- După cum bogatele _premie ale acestui nobil fran- 

ces — bourru et bienfaisaut, îi nemuresc cu laudă 

numele printre compatrioţii, lui în vecul vecurilor, — -.: 

tot astfel, cu lavdă şi cu cinste, va fi perpetuii pe 
.
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buzele academicilor şi chiar al altor scriitori români 

„numele Marelui -Ban al Oştirci, Generalul Cons- 

tantin Năsturel Herescu, afabilul și liberalul donator 

al Academiei Române. 

Cai Ta OAO 2
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    levii “cursurilor. complementare de la Co- 

>legiul S-tului Sata, — embrionul Faculră- 

“ţei nâstre de litere, — şi-aduc şi astădi a- 

minte cu ce cuvinte profesorul lor de istoriă, Ion 

" Maiorescu, le vorbia adesea, în timpul prelegerilor, 

despre însemnătatea. înveţăturei în viza unui popor. 

«Eu, frate, dicea profesorul, âncă am v&dut multe 

«şi din tâte aceste multe nYam convins că noi, 

«fără carte, 'acilea în ţera aceasta, şi mai departe, 

«în şerile acelea locuite de Români, multă vicţă 

«nu vom av€. Am fost eu în ţerile- Apusului, şi- 

«apoi fost-am şi la Viena, şi pre acolo, pretutin- 

- adeni, am. înţeles că nimic alt nu întăresce şi nu 

«împodobesce. vi€ţa omului şi, deci, vicţa .poporu- 

«lui, mai mult ca învăţătura, sciinţa şi artele. Asta 

«no uitaţi, frate, în târe luptele vicţei vâstre, 

“«Capoi âncă şi noi vom ajunge: ca Polonii, și nui
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Şi profesorul continua făcend . pe necăjitul, pen- 
tru aşi ascunde emoţiunea adâncă ce simţia, când 

venia vorba despre destinele 'viitâre ale țărilor ro- 

mâne, — destine pe atunci atât de plăpânde, atât de 

nesigure şi supuse împrejurărilor. ă 

Ion Maiorescu n'avea de cât se'şi readucă a- 

minte chinurile vieţei lui şi vijeliele ce se abătuseră 

asupra ţărilor române de-alungul primei jumătăţi a. 

vecului nostru, pentru ca vorbele lui s& vibreze= cu 

mai nestrămutată credinţă, în faţa. celor 4q—ş: elevi 

cari urmati cursurile complementare la: istoricul co- 

legii al S-tului Sava. 

Văduse, învEţase, simţisc şi suferise multe, — ca 

toţi cei aleşi ai gencraţiunci trecute, în aurora se- 

colului XIX, spre binele şi cinstea marei patrie 

române, | 

Jon. Maiorescu =sa născut în anul 1811 1) la. 

Bucerdea, în ţinutul de lângă Blaj, fâcarul de că-: 

peteniă al românismului şi sciinţei transilvane. După 

mamă, cl se rudea cu familia episcopului Samuil 

Vulcan de la Oradea şi cu aceia a lui Petru Ma- 

ior (2). După înveţătura şcâlelor de buchie, Maic- 

rescu cra la 1834 clev în clasa I la gimnasiul din 

Blaj. Peste ş ani, la 1529, absolve cu :eminenţă 

1) Comunicat de d. T. Maiorercu. Ă 

2) Transileania, 1817, no. 14. G. Bariț: Maiorescu.
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cursul de filosofiă de acolo, der pentru că tăria şi 

drepta mândriă a caracterului seu nui ingăduiaii 

uă Grbă supunere câtre canonicii din “Blaj, Maio- 

rescu trecu la Cluj, unde repeţi filosofia şi-apoi. 

merse la Oradea, la episcopul Samuil Vulcan, care, 

ghicind meritele tentrului, 7] trămise la Pesta. 3) 

Ca «teolog absolut» Maiorescu se întârce la 

Blaj, de unde Lemeny, archiepiscopul, 7] trâmite la 

Viena ca s& îiea gradul de doctor în Teologiă. Ple- 

„carea lui Maiorescu la Viena cată -a fi pusă pe 

la 1834. 0 

Ajuns la Viena, ca odinioră Sincai şi Petru 

Maior la Roma, Maiorescu scia bine că nici uă tra- 

gere de inimă nu simţea pentru acele Studic aride 

ale dogmelor şi canânelor, comentate la infinit de 

scolastica şi de casuistica Biscricei catolice. 

„Totuşi, pentru a asculta befehlul şi a mulţămi 

ardintea dorinţă a părintelui stii, Maiorescu “intră 

în înstituțul Santei Barbare 5) ca st studieze teo- . 

logia. Cursurile €ns& pe cari le audia cu adevărată 

plăcere erai acelea de filologiă și mai în "deoscbi 

cursurile de istoriă. Işi călcă pe inimă şi ascultă şi 

3) Ibidem. . i | 

4) D. Bariț greşesce punând data 1835. Cu actsta nu co- 

respund datele cetor-l-alte evenimente cari urmeză în vița 
lui Ion Maiorescu. 

5) Comunicat de D. T. Maiorescu. — D, Bariţ (Transil- 
zania, a. €.) dice că a studiat la dugestineu m, 

7
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lecţiunile de teologiă, de cari şi va aduce aminte, 

_decă nu ?ntr'alte dăţi, cel puţin în discuțiunile ce 

_va ave în 1857 cu preoţii de prin Istria când le 

va. susţine“că râii fac de nu lasă pe Români. se 

jăce în tâte Duminicile şi că nu c adevirat că 

S-tul Augustin «în opera sa cea mare, de Civitate 

«Dei, în confesiuni, predice; epistole, şi comentarie 

«la "cartea Facerei» a condamnat vre-o dată jocul 

(danşul). 5) , 

În institutul Sântei Barbare, on Maiorescu, făcu 

„ cunoscinţă şi se împrieteni f6rte cu studentul Ion” 

Popazu de la Braşov, pea căruia soră Maria, în- 

* Octobre 1837, o va lua de soţiă la Braşov. 7) 

Fiind la Viena, când: vedu că vremea se apropie 

şi că, sfârşind facultatea, va trebui sE se facă preot, 

Ion Maiorescu lui uă hotărire desperată: fugi din 

Viena şi sendreptă spre Teră, adică spre Muntenia 8). 

Nu cunosc nici una din peripeţiele acestei Odiscie 

de la Viena pote prin Ungaria şi Banat, pote prin 

Ungaria şi Transilvania. 9) 

Ceia ce sciii e că pela 1836 Maiorescu se opresce 

6) Itinerar lu Domânii Istria de Ion Maiorescu (laşi 

1871), pag. 5. - 
1.) Bariț, L. c, 

8) Comunicat de D. 7, Maiorescu. 

9) D. Bariț dice că la 1836 Maiorescu trece pre la Braşot 

la Cerneţi.
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la Cerneţi, — de unde cu câte-va luni înainte se 

strămutaseră dregătoriele, der unde se afla âncă în- 

„trega populaţiune orişenâscă a Mehedinţilor, care 

cuwncetul-cuncetul; avea „măi târdiii s& se mute în 

Turnul Severinului. 10) Ă | 

Ajuns îri Cerneţi, Ion Maiorescu se face cunoscut 

“unora” din proprietarii locali prin cuvintele pline de 

dor, ce le adrestză cu privire la scolă. Nu cra nici 

unt în Cerncţi. Tentrul doctorand aduse pe pro- 

prietari se vedă ruşinea ce sta asupra oraşului fără 

focar de lumină. La vorbele lui, proprietarii se 

string, contribuesc cu toţii şi uă scâlă primară este 

pe dată înfiinţată. Profesor fu firesce chiar iniţiatorul 

„scâlei, adică Ion Maiorescu. 11) - 

„Cu credinţa pe care toţi” bătrânii au avut-o în- 

fipră în atfundul ;minţei şi inimei lor,. că adică 

scola e totul, Ion Maiorescu se puse pe muncă, ne. 

mai voind st sciă că, cu studiele ce el avea, ar fi 

putut găsi, la Bucuresci scii întrunul "din oraşele 

mari ale erei, ui scenă mai înalti şi mai potrivită 

pentru activitatea sa. Se puse pe lucru cu temeiii, 

ca şi cum acolo ar fi fost se ? şi petrâcă *ntrega 

vicţă, di cu di aruncând pe og6rele feciorelnice ale 

10) Istoria Severinului (1833) de V. Demetrescu, — 

 pug. aL 

[1) Comunicat de D. T. Maiorescu.
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minţilor române semânţa de Eunuri roditâre a sci- 

inţei. - . 

In 1837, Alexandru Ghica, Domnul Munteniei - 

face uă călttoriă prin Oltenia şi, pentru că pe atunci 

ispravnic al Mehcdinţilor cra nepotul stii de soră, 

Glogovenu 12) Vodă veni şi pe la Severin, şi pe 

la Cerneţi, — dout oraşe, unul tener de tot şi altul 

bătrân, cari erai la cuțite, Severinul dând în cap 

Cerneţilor cu portul şi viitorul s&ui, er Cerneţii lo- 

vindu-l cu casa lui Tudor Vladimirescu, . casă . ţe 

- cari orăşanii o priveau ca uă biserică, ca un chivot 

„al redeşteptărei şi al patriotismului oltenesc. 13) 

” Cuvintarea plini de frumâse şi folositore idei, 

de uă demnă şi cumpărată laudă la adresa Domnu- 

lui, atrase asupra necurioscutului profesor din Cer- 

neţi atenţiunea lui Alexandru Ghica. 

Cine este şi de unde vine acest tentr cu aşa bo- 

gată inveţătură şi care sa îngropat cu atâta abne- 

'gaţiune în orăşelul Cerncţi 2: , 

E probabil că însuşi lon Maiorescu povesti lui 

Vodă întemplările vicşei sele. Din vorbirea ce avură, 

principele se convinse şi mai mult de meritele pro-" 

fesorului şi hotări mutarea lui la Craiova, la Sedla 

19) Comunicat de reposatul loan Brezoianu (Paris, Ia- 

nuariă 1881). 

13) Comunicât de reposatul Ion Brezoianu (lanuariii 1881).



73 

centrală şi națională, dupe cum se numia atunci 

actualul liceh din capitala Olteniei. 

Pare-se că acestă scâlă fusese înfiinţată încă de 

la 1826, după cum Eliade pretinde întPuna: din. 

-operile scle, (14) şi că primul director al scâlei, care 

avea în același timp şi titlul de inspector al tutulor 

sc6lelor din România-Mică, fusese amicul lui Eliade, 

Căpăţinenu. După acesta remase profesorul Serghie 15) 

„şin fine, cu decretul -iscălit de Poenaru (cfor) şi N. 

Iliescu (secretar) şi datat de la 16 August 1837 15) 

Maiorescu devine cinspector sclel centrale din Cra-: 

"ciova si profesor de istoria universală şi de stilul 

«național». 17). * - 

„Cu aceiaşi neobosită ardore lon Maiorescu se puse 

„pe muncă în capitala Olteniei. Cursurile și citirea, 18) 

atenţiunea cu care urmăria mersul — de uă cam dată 

pe tăremul liserar,—al lucrurilor din Transilvania, 19) 

  

14) Isachar-Echilibrul între Antitese. 

15) Comunicat de d. M. Petresen, vechii  protesor, fust 
elev în se6la din Craiova pe timpurile aceles,-, 

16) Comunicat de amicul mei, d. MM. Calloianu, protesor 

1. liceul din Craiova. 

17) Fiiu Literară, 1838 No. 16 din 16 Aprile, 
18) Foia pentru Minte, [nim și Lit. din 1813, Octo- 

bre 93. - 

-19) lon Maiorescu era distribuitorul Letrânei (razele a 

Transilvaniei in Craiova. Abonaţi erati mulţi din boerii și, 

-negustorii patrioţi. — Comunicat de d. prof. G. Siaicaria 
elev al lui lon Maiorescu la Craiora.



buna reputaţiune a sc6lei şi scrierea unor articole 

şi corespondențe diarelor transilvănene erat unicele 

sele ocupaţiuni. 

Se ţinea în curent. cu tot ce se publica în - Ger- 

mania, 2) şi nu trecu multă vreme până când Ma- 

iorescu se'şi alcătuiescă şi uă frumosă bibliotecă. 21) 

Craiovenii 7] stimati şt iubiau, Discursurile ce 

pronunţa la Sf. Petru, la împărţirea premielor, fă- 

ceai asupra nenumeratului public ce venea se d as-. 

“culte cea mai bună şi-mai trainică impresiune. 2 22) 

«St ne învăţăm limba ! Atunci vom sci cine ce" 

«avem şi ceia ce ne lipsesce; atunci ne vom putea 

«înţelege mai bine şi mai curînd; atunci fiii şi ne- . 

«poţii noştri ne vor binecuvînta că, punendu-i pe 

«drumul adeveratei culturi, le-am arătat şi midlocul 

«de a cunâsce aceia ce are Românul mai preţios ş şi 

«mai mare : Jimba şi prin ea naționalitatea sa 23), 

Septemâni de-alungul după Sf. Petru, bocrii ca 

şi negustorii, vorbind cu copii şi între dânşii, reamin- 

tcaii cu drag părerile rostite de Ion Maiorescu asu-. 

pra scâlei şi însemnătăţei ci în viaţa unei naţiuni: 

Românism. şi iubire de ţeră, — erai ţintele unice 

20) Foia pentru JM. LL. şi Lit. 184%, . 

21) D. G. Bariț in Prasisilvaniu, anul citat. 

22) Comunicat de d. prot. Siaicariu. 

23) Discurs pronunţat la Craiova, la irapărțirea premielor 

din 1840, reprodus în Fdia No, 51.
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ale activităţei profesorului. In 1838 Foia Literară 24) 

publică uă scrisore mâni6să a lui Ion Maiorescu în 

contra nepăsărei şi materialismului Românilor de 
>ay 4 aci, precum și în contra profesorilor: cari nu “Şi în- 

deplineaii datoria. 

Făcut-a la anul 18.0 stă “la anul 1847,. când se: 

afla tot în Craiova, cunoscință cu orientalistul Fall- 

meraer 2%) care % va fi de mare ajutor la dieta 

de la Francfort ? Nu sciu, căci nam avut de unde afla, 

Barbu Ştirbei, viitorul Domn,. şi Caimacanul. 

Craiovei, Iancu Bibescu 71 stima forte, şi întrun 

rând când tatăl profesorului Ion Maiorescu, îmbrăcat 
în straiele ţtranilor din Bucerdea, veni pe la Craiova 
s& şi vedă feciorul, acesta 7] duse la Caimacam care 
primi. pe bătrân cu t6tă cinstea şi cu ttă dragostea 

- 

21) Scrisorea purta data de 1 Februarie, 1838 şi e pu- 

blicată in n-rul Fuiei de la 16 Aprilie. 

25) Filip Iacob Falimerayer (1791- 1861) a studiat la Salz- 

burg istoria şi limbele orientale ; s'a inrolat în armatele ger-- 
mane în contra lui Napoleon 1 ; a fost profesor la Augsburg, 
A călttorit de la 1831 la 1834 cu un generai rus Osterman- 
Tolstoi. In 184) şi in 1847 a mai întreprins două călătorii 

prin Orient; se intârse iu Germania ia timpul revoluțiunei 

din 1848; fu ales deputat la dietă; luptă în rândurile patr- 

tidei democratice, Ajută fârle pe Maigrescu şi pe Golescu 
pe lângă ministerul ceitral ; colaborator assiduii al Gazetei 

de dugsbury; scrierile dle asupra Orientului se bucură şi 
adi de destulă autoritate în Germania. EI a susţinut teoriu 
că Grecii sunt Slasi.
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poftindu-l la masă, — lucru care miră, der c care şi 

bucură simimântele Craiovenilor. 25) 

„Pe la 1840, când Alexandru Ghica visitEză OI- 

tenia şi Craiova, Maiorescu este însărcinat al saluta 

de bună venire în capitala Banilor. 27) Vodă încă 

i-cra prictin, cu tâte: că Grecii din Bucuresci 

şi de pretutindeni, sciind părerile lui Maiorescu des- 

pre denșii, nu perdeaii niciuă ocasiune dea 7] săpa 

înaintea Domnitorului. o 
Şin timpul acesta, ca şin t6tă viaţa sa de pro- 

“fesor şi de neobosit luptător, două uri crunte avu 
Maiorescu în inima sa: ura în contra amestecului 
şi înrîurilor enorme ale Rusiei în principate, €r 
alta în contra Fanariotismului care, după 1521, ne 
mai putend înăduşi şi umili şerile române pe ter€- 
mul politic, căuta acum, îndată ce prilegiul potrivit 

"i se înfăcişa, să arunce asupra născendei literaturi 

române discreditul, ba chiar şi disprețul. 

Dupi cum la Francfort vom. vede că Rusia 7] 

va spiona la. fiă-care pas şi va sci la minut de me- 

moriele ce Maiorescu va presenta Dietei imperiale, 25) 
tot ast-fel, acum, între 1840 — 1842, se scia prin- 
tre rămăşiţele /oghiotaților greci, cari mai fâceaui 

N 

  

26) Comunicat de d, prof. Siaicariu. 
21) Toiu pe.1840. 
28) Din 'serisorile lui lon Maiorescu către Î. G. Golescu 

și d. Bariț.
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umbră pămentului prin “Țera Românescă, că lon Ma- 

iorescu îi urăsce cu foc. e 

Când Curierul de Ambe-Sexe al lui Eliade Ră- 

dulescu publică la sfârşitul lui, „1842 uă . disertaţiă 

care, după câte înţeleg, ar ca să servescă de prefaţă 

la un dicţionar, şi în care autorul, adică Papado- 

"pol2), vorbia despre limba română c'un fel de bar- 

jocuritâre milă,. şi nu avea destule cuvinte de dis- 

preţ pentru a necinsti pe autorii. lexiconului- de la 

“Buda, — Ion Maiorescu . respunse îndată, în Fâia 

pentru Minte, Inimă și Literatură, 3%) în trei ar- 

zicole întitulate <Intipapadopol, acestui Grec care, 

cu false şi spoite cunoscinţe sapuca st judece sci- 

inţa română şi latină a autorilor Lexiconul, a lui 

Petru Maior etc. etc. | - 

Crude adevăruri curseră atunci cu prisos din pâna 

profesorului. craioven la adresa lui Papadopolu, 

“care susținea că limba latină este un „dialect al lim- 

bei elene, intocmai cum, dice Maiorescu, «loghiotaţi, 

«de aci din principate băgaseră în capul Românilor 

«că limba elenică este muma tuturor limbelor 

«europene». | 

Srilul acestei energice polemici es este vii, pitoresc 

  

29) Papadopol era profesorul principesei - Dora dă Istria 
fiica lui Mihalache Ghica, efor-pe atunci. 

30) 115, 22 şi 29 Martie 1843. -
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plin de imagini, — mult mai cald de cât. acela ce 

vom vede într'alte scrieri ale lui Jon Maioresci. 

Multe din afirmaţiunile lui Papadopolu, Maiorescu 
ne spune că sunt luate din cercul unei ; ; în faţa 

„altor el esclami pe- «Fericiţii cei săraci cu duhul», 
şin fine, în frase bine aduse, pune sciinţa Fanario- 
tului alătari de animalul din arca „Moldovei. 

Articolele fâcură sgomot şi provocară la Bucu- 
resci uă furtună înfricoşată în contra autorului lor.-. 
Grecii şi vro câţi-va boeri smulseră Eforiei un ordin 
prin care Maiorescu era lăsat pe drumuri 31) D, Bariț 
adauge că şi: intriga unui administrator contribui ca 

Alexandru Ghica st] exile la Braşov, de unde Maio- 
“rescu- plecă la laşi, ca profesor ” de Îstoriă la Se 
minariul de la Socola: o 
_Fugise enst de Grecii. Munteniei, pentru a da la 

Iaşi peste a doua a sa ură, peste “propaganda ru- 
s&scă, | 

De aceia, îndată ce Bibescu se sui pe tron, prin 
Stăruinţele lui Barbu „Ştirbei, - lui lancu Bibescu şi 
mai cu scmă ale lui. Perrache Poienaru care scia 
cine _este Maiorescu, profesorul fu “adus icrăşi în 
1844 la Craiova, în vechiul său post de profesor 
de'istoriă şi de inspector.. 

Aci, el: începu vechile sale relaţiuni cu. Magheru, 

cu care avea nesferşite conversaţiuni asupra viito- 

  

31) Comunicat de D. 'T. Maiotescu.
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„rului României celei mari şi nedeepărţite. Prin Ma- 

gheru, Maiorescu intră în corespondință cu Go- 

lescii, Câmpinenu, Rosetti şi fraţii Brăticni. 

Intrun rând, prin lancu Bibescu, Maiorescu, profe- 

sorul patriot ale cărui gânduri nu părăsiaii niciuă dată 
_marea idee a unirei tuturor Românilor, adresă lui 

Bibescui- Vodă un memorii 2) în care îi demonstra 

posibilitatea unui imperii 'daco- -român în starea de 

: atunci a Europei, şi se încerca a convinge pe Dom- 

| __nitor de ajutorul ce Confederaţiunea Germană ar fi 

dat cu grăbire unci asemenea idei. . | i 

Acestea şi articole scrise în Foia Literară şi mai 

târdi în Foia pentru Minte, Inimă şi Literatură 

cu privire la originea limbei române şi la originea 

Românilor ; moderatul stii ctimologism %2) în cesti- 

unea ortografici, pentru care avu mare der curtenă 

polemică cu Costache -Negrutzi ; cumptna ce sciu 

st ţină în tâtă vicşa între limba română Scrisă ; me 

surata iubire ce avea, de atunci pentru cultura ger- 

mană de introdus în literatura română; lipsa de 

ură înflăcărată în contra culturei fraricese care nă- 

pădise în literatura şi ?n vicţa românescă a gene- 

89). Fe, Neisebauer : Die Donaii- Părstenthiă mes (Dres- 
luau, 1839), 1, Theil pag. 8.- 

33) D. prof. Silași ; epre corectul etimolog „Ion Maiorescu: “ 
în Familia, 1818, n-rul 4 i
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raţiunei de atunci 3:) — tâte aceste. probe ale cu- 

"noscinţelor şi activităţii. lui Ion Maiorescu îi dederă 

după câţi-va ani locul ce merita în micul corp di-. 

dactic al Munteniei. 

La 1848, creându-se de Eforiă, cu alte nout a- 

vribuţini, dout posturi de inspectofi generali ai şc6- 

lelor, Ion Maiorescu fu numit pentru Oltenia, icr 

Laurian pentru România-Mare 25). Cu târe intrigele 

ce adese-ori isbucneaii în contra directorului din 

Craiova, Eforia _Şc6lelor, cuncscendu-şi Gmenii şi 

preţuindu- -le meritele, rămase surdă la- tote. cleve- 

zirile, «Dascălii» cu. adevtrată iubire: de şeră şi de 

carte, fură ţinuţi neclintit la posturile lor. 

Iniacest post enst Maiorescu nu stete mult, 

Cu un an şi doui înainte de 1848, pregătirile: 

urmat printre toţi Românii Daciei Traiane, ca şi 

printre cele-l-alte popore ale Europei. Articolele 

scrise de Maiorescu în Augsburger Allgemeine Zei- 

tung, Ostdentsche Post şi pâte die Presse trebue să 

fi apărut şi "naintca anului de libertate şi de durere, 

înaintea fatidicului 1848. 

alntr'uă bună dimineţă, ne spune unul din elevii 

31) Vedi părerile sâle asupra lui Raynouard (Grama. 
compar. des laugques de VEurupe latine, Paris 1821) în 
Foia p. Minte, Inim, şi Lil. (18143, p. 92), der vedi şi ?n 1846 - 

tot Foia, n-o 30, unde vorbesee de «săruca și cristalis-ta limbă 

trancesă». : 

35) Comunicat de D. Titu Maiorescu.
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«de la Craiova 3), ne pomenim că Domnul Maio- 

«rescu a plecat cu D-na Maiorescu şi cu cei doui 

«copii, Emilia şi Titu. 37) ” 

La 13 Maiii 1548, lon Maiorescu nu fula Blaj), 

pe câmpul Libertăţei, la acea mărcţă manifes- 

taţiune, care r&mâne nemuritâre în istoria Român!- 

lor transilvăneni, căci Comitetul revoluționar din 

Bucuresci 7] oprise în capitală, pentru ai da in- 

strucţiunile necesarii misiunci diplomatice 'cu care 7] 

însârcinase pe lângă guvernele din Pesta, Viena şi 

Francfort. 3) 

Dupt Mai 18.48, Maiorescu trece pe la Braşov, 

îşi lasă familia la Protopopul on Popazu, cumnatul 
E său, care se întorcea :de la Blaj, şi plecă îndată (1 | 

„ulii 1848) la Sibii, pentru a vorbi cu guvernato- 

rul militar al Transilvaniei, Feldmarșalul leitenant 

Pfersmann. 

Deca împrejurările i-ar -fi permis, Maiorescu Sar 

fi dus şi la Clușii, şi la Pesta, pentru a propune 

30) D. prof, Siaicariu, 

37) Adi d-na Iumpel şi D. T. Maiorescu. , 
38) Neigebauer se inșclă când spune (op. cit.) ci lon 

Maiorescu a fost Ja Blaj. EL îl contundă cu fratele săi, pro- 

tesor pe atunci tot în Craiova, şi numit Vasile Maiorescu, 

V. și A. Papiu Ilarian :-Istoria Romanilor din Dacia Su- 

peridră. (Viena, 1852). tom. IL. pg, 921. —lon Maiorescu 

trămisese la Blaj uă scrisore. “ 

39) Transilvania, 1S77, din 1 August.
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Ungurilor unirea cu Românii trans şi ciscarpatini. 
«Şi dâca nu vE uniţi cu noi, dicea Maiorescu ba- 

«ronului Nicolae Vay, întuă conversaţiune ce avea 
«pe drumul de la Braşov la Sibii, deca nu vă uniţi, 

„ «Românii de dincolo. sunt hotăriţi să alegă. de domn 

«al ambelor principate pe “ducele de. Leuchtenberg 
esti pe vrunul din fii împeratului Nicolae». 10) 

Argumentul ca spărietură nu cra re şi producea 

„asupra Unguriior uă adâncă impresiune. Şi la Sibii, 
ca şi la: Francfort şi pretutindeni „pe unde "va are 

st negocieze, profesorul român îşi va conduce barcă 

cu forte multă înţelepciune şi cu deosebită îndemă- 

nare, pe acestă marc a diplomaţiei pe care, la 1S5o, 

principele de” Bismark, debutant în carieră, o va 

numi în scrisorile către soţia sa un «pompos șarla- 
anis», 4) 

Cât stete la Sibii, în Iuliu 18.48, Maiorescu în- 

vreţinu uă frecuentă „corespondenţă cu guvernul pro- 

visoriu din Bucuresci. Ba chiar cele ce se petreceau 

„la Craiova nui scăpa din vedere. Corespondenţii 

“sti din capitala Olteniei îi scriii că reacţiunea ridică 
icrăşi capul, şi Maiorescu îndată râgă guvernul 

provisoriii st trămită la Craiova «pe fraţii Gănesci, 

40) Scrisorea lui 1. Maiorescu către Gusernul provisoriiă 

din_Bucuresci, 1 Juli 1848 

41) Revue des Deux Mondes [1834 Februariă)]: |Les 
anuces d'apprentiseage de M. de Bismarel.
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«pe Chițu, pe Cernătescu, cu misiuni apostolice. 4) 
Toţi trebuiati să îndeplinescă un sacerdoţii, şi sc 

„se aducă, de va fi trebuinţă, pe ci înşişi ca jertfă 

pe altarul Patriei. | 

Dusu-sa din Sibii ln Pesta şi la Viena 2 Nu sciăi, 
Din scrisorile lui A. G. Golescu (Arăpili), Ste- 

fan Golescu, Maghicru şi din propriele scrisori şi 
memorii ale lui Maiorescu, tâ:c publicate în Re- 

vista Nonă +) de d. Iân Ghica, putem urma mai 

“în amenuntele ci misiunea ncobositului Român, ca 

plenipotenţiar al întregului popor român -pe lângă 

Adunarea națională „a Confederaţiunei germanice 

de la Francfort. 

Maiorescu deci fu trâmis în: Germania, icr A. G. 

Golescu la Paris şi la Londra, amenduoi pentru a 

stărui în favorea tuturor Românilor, pentru a pro- 

testa în contra amestecului Rusici în guvernămentul 

“principatelor, pentru a cere respectarea capitulaţiuni- 

lor din vechime, încheiate între Pârtă şi ţările ro- 

mâne, şi în fine pentru a lucra la unire. 

Puterile acestor doui plenipotenţiar” erau neimăr- 

ginite. 4) Di 

  

42) Serisârea lui lon Maiorescu către Guvernul proviso- 

riit din 10 Iuliu 1845. E - 

43) Anul |, n-rul $. 

41) Scrisârea lui A. G.. Goloscu către d. Ion Ghica din 

“17 Dec. 1815. -



  

Dinainte de Septembre 1848, Maiorescu era la 

Francfort, căci, la: 17 ale acestei luni, probabil după 

înțelegerea ce avu cu prietenii sti din Parlamentul 

Confederaţiunei, el presintă primul memorii ami=. 

nisteriului Germaniei la Francfort», adică Ministe- 

rului de externe, Schmerling. a 

Intacest memorii, Maiorescu espune şi. combate 

desastruâsa înrîurire a Rusiei în afacerile principa= - 

telor, şi cere intervenirea şi protecţiunea Germaniei, 

Angliei şi Franciei în cestiunea țărilor nostre. Pe 

lângă acest memoriii, Maiorescu care, după câte ghi- 

cim, manopera cu abilitatea unui diplomat hârşit în 

- negociaţiuni, remite broșura lui A. G. Golescu 5) 

Vicariului imperial, archiducele Ion d'Austria, pri- 

xului-ministru, comitele de Leiningen, ministrului 

de esterne, Schmerling, şi preşedintelui. Adunărei, 

Gagern, cu al cărui frate Maiorescu şi Golescu par 

a fi fost în fârte buni termeni. 

Fallmerayer, Richthofen, fost consul al Prusiei la 

| Iaşi pe lângă Michaiii Sturza, şi mai târdii comisar 

“prusian în .comisiunea Puterilor Străine la Bucuresci 

(1857), Roemer, Fisenmann şi alţii membri ai Par- 

lamentului din centrul stâng, ajutară pe trămisul 

Românilor. Der politica Prusici, politica Austriei, 

evenimentele cari năpădeaui unul după alul în Baden, 

45) Capilulăţiunile Românilor cu Porta.
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Wiirtemberg, Schleswig-Holstein cu uă iuţelă ame-. 

jitâre, precum şi discusiunile pasionate ce se fâccaii 

între diferitele grupuri şi partide ale Parlamentului 

„din biserica S-tului Paul din Francfort în privinţa 

"constituţiunei de dat imperiului 4) nu perniiteaii de- 

putaţilor să consacre de cât .fârte puţine "momente 

_<estiunilor .de: politică esternă, și mai cusemă unci 

costiuni atât de delicate, ba chiar primejdidse, cum - 

"cra acesta a principatelor române. 

Ion Maiorescu €nst nuşi perdu vremea în timpul “ 

celor 2—3 luni cât stete la Francfort. Pe lângă un 

al doilea memorii, presintat: la 4 Novembre 1858 *%) 

„asupra periculelor panslavismului în Sud-Estul Eu- 

ropei, pericole, dicea memoriul, cari vor fi resimţite 

„chiar de Germania, precum şi asupra stărci misera- 

bile a Românilor de dincolo de Carpaţi, Maiorescu 

lucra de zor în Augsburger Allgemeine Zeitung şi 

nu contenia a da ori-cărui publicist date şi amă- 

nunte asupra Orieniului şi popârelor orientale. 15). 

In continuă corespondenţi cu A. G. Golescu, 19) 

- ambii caută dilnic cum st folosescă mai bine, 

10) Weber: Ilistoire Conlemporaine (Traducţiunea.- -Lau- 
rent Lapp, Paris 1813). 

47) Revista Nouă, anul I. No, 9. 

48) Acum era spionat lorte de age aţi Rusiei, după cum 

pune el însuşi într'uă scrisore adresată d-lui G. Barit, . 

49). Din scrisorile lui Ion Maiorescu forte multe sunt 

îmcă inedite și se găsesc la Paris, în posesiunea d-nei E. 
caterina A. G.. Golescu.— Comunicat de d. ]. Maiorescu.
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şi mai mult patriei lor. Intrun rând, Golescu veni 
la Francfort şi: împreună: cu Maiorescu. făcură şi 
subsemnară uă hârtiă pe care Golescu avea so 
presinte Adunărei Naţionale din Paris şi lordului 
Palmerston la Londra, icr Maiorescu ministerului 
central: din Francfort şi — pote — guvernului din 
Berlin. Tot atunci, “Golescu şi Maiorescu cer şi : 
obţin scrisori de recomandaţiune şi de sprijin către 
agenţii Ministerului Central şi căve agenţii Pru- 

„siei de la Londra. | 
Tote Enst fură ?n zadar. 

Parlamentul din Francfort în: Octobre 1848 nu 
pote face nimic mai bun de cât a recomanda stu- 
diului unci comisiuni stăruitorele cereri ale -Ro- 
mânilor. | 

-.. Maiorescu pricepu că acestă recomandaţiune cra 

ca un fel de' politică îngropăciune — ad acta cun 

honore — a. petiţiunei Scle, şi de acea plecă la Vicna 

la sfârşitul lui Novembre 1848. 

“Din scrisorile lui câtre Maghieru şi către N. 

- Bălcescu, vedem că; printre emigraţii români, acio- 

laţi unii în „Constantinopole, alții la Paris, alţii la 

Triest, fuseseră vro câți-ta cari criticaseră atitu- 

" dinca şi vederile lui Maiorescu în cestiunea nego- 

ciaţiunilor de la Francfort, imputându-i că ar fi 

înclinat: prea mult către Austria, în dauna bunelor 

nostre relaţiuni cu “Turcia. ă



37 | -. 

In ” scrisorea câtre Bălcescu, Maiorescu limu-: 

rise acest punct spunând amicului săi, căruia îi 

vorbesce cu fu, că a înclinat spre Austria numai 

pentru Românii din Transilvania, icr nu şi pentru 

cei de dincâce de Carpaţi. Na atacat LI urcia, 

Afirmaţiunea lui Ion Maiorescu se adeveresce şi 

mai mult, credem noi, prin modul cum fu primit 

de autorităţile austriace. Represintanţii “Austriei de . 

la Francfort informaseră guvernul din Viena cum 

se portă şi ce lucreză Maiorescu pe lângă mem-. 

brii Dietei. Erau convinşi de corecţiunea purtărci 

„sele, şi de aceia ”] primiră forte bine. 

Lăsând pentru alte timpuri uă parte din « misiunea 

sa, — cea, privitâre la Românii ciscarpatini, — Maio- 

rescu, ajuns la Viena, începe a umbla şi alerga. 

pentru Românii din Transilvania. | ! 

"Viena, luată în 2 Novembre 1848 de trupele feld- - 

mareșalului Windischgractz şi de hordele nedisci- 

plinate ale banului croat Jelacici, nu mai avea în- 

tr'ensa nici un corp constituit, afară de Primării,— 

„cu care, bine înţeles, Maiorescu nu putea tracta despre 

Românii transilvăneni. Ministerul şi Curtea fugiseră 

din capitala imperiului după omorirea ministrului de 

resboi, Latour, de ctre insurgenți (Octobre' 1548). 

De aceia, în Ianuarii. 1849, găsim pe Maiorescu 

la Kremsier 5), un. mic. orăşel al Moraviei, la sud- 

50) In Itinerar pag. 71.



s3 

est de Olmiitz. Un mesagiii imperial convocase 

Parlamentul în acest orăşel, âncă de la 22 Novem- 

bre 1848. | 

La 2 Decembre, împeratul Ferdinand I abdicase 

în fav6rea nepotului Francisc-losef. 

Ancă din Octobre 1848, Transilvania resbubuia 

de tunuri şi de pusci. Admirabila populaţiune a 

munţilor şi a câmpielor, sub comanda lui Avram . 

Iancu, Axente Sever şi Simeon Balint, precum şi 

alţi tribuni, preoți şi învățători — toţi eroi din vre- 

mea vechiă ! — lupta în mod epic în contra Un- 
gurilor. 

„Pentru a lămuri ătirudinea şi “credinşele Românii 

lor din. Transilvania faţă. cu Corâna habsburgică, 
alerga Maiorescu de la Viena la Kremsier şi înde- 
răt.-Avu întrevederi cu miniştrii Schwarzenberg, 

. Stadion şi Bach; le presintă memorie cari «fac în- 

tipărire» spune el întruă scrisâre 51); muncea câte 
patru-spre-zece ore pe di5) pentru a stringe pro- 
bele şi a demonstra miniștrilor austriaci că Romi- 

-nii din principate nu sunt înclinați spre Rusia; le, 

csplica din fir pent în aţă încotro tind Românii 

din Trasilvania cu uriaşele lor silinţe. 

Căci sângele românesc care curgea şirâie-pe po- 

51) Serisorea către Bălcescu din 7 Februariii 1849, 
52) Serisore călre Dariţ în Transilvania. 1877.
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tecele munţilor şin' afundăturile văilor ; — căci vie- 

şele luptătorilor, şi ale bătrânilor, şi ale femeilor 

cari, p'alocurea, în frunte cu Pelagia Roşiă luptat, 

pe colnicele de la Mărişel întocmai cum, cu vro 

20 de ani mai înainte, eroinele Greciei subjugate 

pe stâncile de la Suli; —căci întrega şi sublima. 

jertfire a poporului românesc din: Ardeal erau de- 

severşite —o! “dreptate, — pentru drăguțul de îm- 

pirat. %) | 

Vitejiele Românilor de uă parte, &r de alta schin- 

giuirile şi omorurile. nelegiuite ale Ungurilor, focul 

şi. potopul dilelor de-apoi cădute asupra frumâsci 

Transilvanii, chinuia de o potrivă sufletul lui Ma- 

iorescu, — cele Wântâiti, pentru că craii răi înţelese 

şi necinstite de cei de la Viena, și de la Iromsier, 

cele dal doilea, pentru că Maiorescu era Român şi 

pentru că jalea şi vaietele . Transilvaniei crai jalea 

şi vaietele inimci lui. 

De aceia, în scrisorea câtre Bălcescv, îl vedem 

spuindu-i cu uă desperare abia înfrenată : ei m bag 

în Transilvania, — adică în acel jărâgai de revo- 

luţiune, care ardea, nu numai aşupra localităţilor de 

cari vorbesc cele trei rapârte ale lui Iancu, Balint 

şi Axente, ci şi asupra întregci Transilvanie. 5%) 

53) A se vede Rapărlele precum și JMuţii d-lor Gan- 

drea şi Teofil Frâncu, passina. 
5%) Bariț: Rapovtele (io nota de la fine).
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Inainte €ns& de a pleca, Maiorescu, din Mai şi 

pân în. Seprembre 1849, lucrase i€răşi memorie de 

presintat guvernului austriac, care primise din par- 

tea Ungurilor şi a Saşilor calomniele cele mai in-. 
îi . 

- fame în contra Ardelenilor ȘI luptelor. din munţii 

şi din câmpiele Transilvanici ; scrisese pe la gazete, 

in Ostdeulsehepost, în die Presse, chiar şin Lloyd 

-uă parte din. minunile de vitejiă ce făceaii Românii 
în: Ardeal. 55) | 

In August ensă, Maiorescu: se convinge că-un fel 

de cruntă şi oribilă fatalitate prigonesce pe Români - 

şi la Viena. jlâte naţiunile aveati deputaţiuni în 

regulă la: Viena: Croaţii, Serbii, Saşii, Ungurii lu- 

„crau de zor. Românii singuri îşi. perdeau vremea. 

Maiorescu constată acesta cu uă durere ce se ci- 

“tesce lesne printre rândurile scrisorilor sele. 33) 

Atunci fugi icrăşi din Viena, mâhnit penă în a- 

dâncul sufletului şi «se băgă» în Transilvania. 

In Iuliii, Ardelul fusese... pacificat. In Septem- 

bre, 18.46, Maiorescu veni la Sibii unde găsi ca 

guvernator al Transilvaniei pe feldmarşalul Wohl-. 

gemuth. 'Femniţele gemeai de Românii cari se lup-: 

“ taseră mai vitejesce pentru' Corână. Mulţămită tre- 

cerei şi stăruințelor lui Ion Maiorescu u mulţime 

dint”aceşti eroi fură elibera ţi. 56) E 

55) Serisâre către G. Bariț din 7 Maiti 1849, 
35) Pariţ: Transilvania, articolul. Maiorescu, 

N
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La acestă epocă fu însărcinat a compune, dupe 

datele ce i se oferiră de alţii şi pe cari le completă 

colindând în persână Munţii Apuseni, cele ici 
raporte privitore, nu-la luptele Românilor din tâtă 

Transilvania, -ci numai la luprele purtate sub co- 

manda lui Avran Tancu, Simeon Balint şi Axente 

Sever, | 

“Acestea se petreccaii în Septenibre ş şi în Oeto- 

bre 1839. ” a 

Rapârtele crcbuiati să fiă gata la faca lui De- 

cembre 1849,. pentru a fi comunicate guvernului im- 

periat de la Vicna. Maiorescu termină raportul lui 

Avram Iancu şi pe al lui Simeon Balint în No- 

vembre, iar pe al lui Axente Sever în: Decembre. 

Graba cu care âceste lucrări ai fost redactate la 

Sibii şi la Braşov, unde, în timpurile „acelea, cra 

- familia” profesorului craioven, se resimte în stilul 

” şi esposiţiunea. scriitorului. Espunerea e clară, der 

nu e vii; faptele —şi ce fapte! —pe cari Maio- 

rescu le înregistreză cu esactitate nu vorbesc citito- 

rului, fie-care în parte, cu acea elocinţă caldă şi în- 

duioşătâre, care te face stnu le mai uiţi în t6tă viţa, . 

Luptele di Munţii Apuseni sunt prin firea lor uă 

epopeii. Când le citim azi, noi, cum-dice poetul, 
ş 

Ne'ndoim dică-aşa omeni intru adevăr ui stat. 

In prosă, în timpurile acelea, Bălcescu care 3 ve-
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duse luptându-se, şi Costache Negri, din prosa că- 

ruia cititorii Revistei Nou avură acum uă lună 

splendide mostre, ar fi putut zugrăvi cu culori stră- 

lucitore incomparabilele “tatele ale luptelor din - 

Zarand. | | 

Sosite la Viena, unde în curând plecă şi Maio- 

rescu, raportele fură publicate i în limba germani-— 

în care fuseseră şi scrise, — în opera numită die 

Romanen dâr Oesterreichischen Monarabie, care” se 

tipări cu spesele baronului Sina, unchiul lui Şa- 

guna. 57) 

Ancă de când se întorsese de la Francfort, No- 

vembre 18458, şi apoi după revenirea din Transilva- 

nia, Maiorescu fu întrebuințat Ja ministerul de jus- 

tiie. Miniştrii Alexander Bach (1845) şi Schmer- 

ling (1856) însărcinaseră, întPun spirit care, vai! 

“nu a durat mult în cancelariele de la Viena, pe 

Românii cei eminenţi ai monarchiei st traducă pen- 

tru compatrioţii lor codicele civil şi codicele cri- 

minal ce avea st intre în vigore în tote ţtrile Co- 

_T6nci. După cum, pentru Bucovina ministerul în- 

sârcinase pe fericitul întru pomenire Fudoxii de 

“Hurmuzake cu acâstă însemnată lucrare, 55) tot 

57) Din nota Observutorului, adusă la finca raportului 

lui Avram Iancu. ” 
33) D. A. Sturdza, în introducerea pusă la Fraginente 

zur Geschichte der Iumaenen. ! 
7
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ast-fel Maiorescu, care lucră multă vreme la acel 
departament, participă cu alţi Români la adaptarea 
celor două codice pentru Românii transilvăneni, lu- 
eră tarifele vamale (Zolltarif) 5) şi în fine alcătui 

un lexicon. juridico-terminologic românesc. 
Atât timp cât lucră la ministerul de justiţie, Ion: 

Maiorescu nu încetă de a scrie pe ascunse în diarele 

germane despre inprescriptibilele drepturi ale“ tuturor 

Românilor, şi în deosebi ale Românilor transilvă- 

„neni, — ale căror supraumane jertfe fuseseră atât de 

ingrat răsplătite de guvernul «drăguţului de împărat». 

Nu scim decă pe Rusia şi pe alții, Austria și di- 

“ plomaţia sa i-a uimit prin ingratitudine ; scim &nst 

că, cu Românii „acestă ingratitudine, îndată după 

revoluţiune, atinse proporţiuni. ne mai pomenite. 

" P'atunci (1850), un discipol al d-lui de Metternich, 

comitele: de Fiquelmont scria următ6rea constatare : 

«deca un individ ar comite t6te crimele ce sunt nece- 

«sare unei naţiuni pentru a trăi, acel individ ar fi 

«dat afară din societate». | | 

Maiorescu scria pe ascunse, căci, după regulamen-- 

tele biurourilor austriace, funcţionarii tuturor de- 

partamentelor nu aveati voiă st scriă în diare. Di- 

vectorul divisiunei în care_Îucra Maiorescu, baronul 

Hye, primi uă denunţare întrun rând prin care află 

59) Bariț: Transilvania, 1. c.
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pas
ă 

-- de articolele profesorului. Îl chiamă, îi spuse de- 

nunţarea şi-l întrebă de este adevărată. Maiorescu 

mărturisi neted şi ceru st ved& scriitura scrisârei 

denunţătoare. Baronul Hyc i-o arătă. Maiorescu re- 

cunoscu pe dată scriitura unui Român ardelen, 

prieten cu care lucra în minister. şi cu care, în des- 

gust, va lucra şi în şeră. 60) Nu sciu anul când acest 

fapt trist se ?ntemplă ; în ori-ce cas'cl trebue pus 

la 1856, căci de la 1853 pn la 1856 Maiorescu 

lucră în Ministerul justiţiei. 

In 1853, Costache Negri veni la Viena, trămis 

de Grigore Ghica al Moldovei ca: representant al 

trei pe lângă Ali-Paşa, ministru de csternc și ple- 

 nipotenţiar al Turciei la conferinţă. | 

“Ienor rolul jucat de Jon Maiorescu în acestă 

CCStIune. | 

La 1857, lon Maiorescu visită Istria de unde a 

strins notele de călătoriă şi vocabulariul îstriano-. 

roman, publicate în broșură de d, “Titu Maiorescu 

la 1874, sub titlul de Jfinerar în Istria.%) 

Ion Alaiorescu a fost cel dântâi care, cu limba 

românescă, a petruns în midlocul acelui ostrov de 

Români, perdut într'uă mare de Slavi prigonitori. 

]-a studiat străbătend pe jos tote satele unde audi 

00) Comunicat de d. Titu Maiorescu. 
51) Iaşi, Tipografia Gioldner,
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că sunt Români—adică Rumeri. Observaţiunile şi 

le-a notat şi apoi le-a redactat în acelaşi stil clar 

şi pripit, pe care Pavem şi n Raporte. Notele însă 

remânend pent la 1874. printre manuscriptele păs- 

trate de d. Titu Maiorescu, Guillaume Lejean 62) a- 

firma în 1869 că el a . descoperit pe Românii Is- 

eriani. Faptul adevtrat este că, după publicaţiunea | 

Iinerariuluiy studiele romano-istriane ai luat un 

mare avânt. 63) a 

Sfârşind "călătoria, în Septembre 1857, Ion Maio- 

rescu veni la Braşov, der aci, sciindu-se priveghiat 

“de polițiă 64) şi desgustat de neajunsurile ce i se 

“pricinuia reintră în ŞCră după câtă-va vreme. 

Ca fost funcţionar superior în ministerul de jus- 

tiţie de la Viena, cl fu numit asesor. în ministerul 

de justiție sub Costache Creţulescu. 5) | 

- Indată ce A. G. Golescu luă portofoliul instruc- 

ţiunei publice, Maiorescu veni ca director al aces- 

tui departament, unde Ensă nu stete multă vreme, 

"căci de la 9 Novembre 1859, îl găsim director al 

62) Care nu cunoscea nici ari iicolele publicate despre lo- 

mânii Istrieni in Foia pe 1846. 
63) A se consulia bibliografia întocmită de D. Tr, Djuvara. 

despre lucrările făcute în striinâtite asupra hNomânilor * 

Istriani, i 

6%). D. Pariţ: Transilvania, anul cit. 
"Gă) Comunicat de d. Titu Maiorescu,
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Etoriei Şcălelor ee), unde înlocuesce pe reposatul 
Vasile Boerescu. 57) ă 
”- În acestă calitate, Ion' Maiorescu deschide la 18 

„Ianuarie 1850 gimnasiul Lazăr printeuă cuvântare 
de ocasiune, la care „respunde printruă alta, în me= 
moria lui George Lazăr, unul din profesorii nouci 
şcole. 65) | 

De când intră în Eforiă şi pent la mârtea sa, 
Maiorescu închină pe dintregul neobosita sa activi- 
tate şcolei şi numai -școlei.: 

Intracea admirabilă instituţiune a Eforiei Şc6lelor, 
după care suspină până la morte-i C. A. Rosetti şi 
în care Omeni ca Pcenaru, Laurian, Maiorescu, 
Boerescu Vasile şi Simeon Marcovici, la adăpostul. 
primenirilor şi resturnărilor politice îşi urmaii stâ- 
tornic şi cu şir planurile şi hotăririle lor de a în- 
zestra şâra cu şcoli şi alte aşedâminte de cultură, — 
Maiorescu lucra cât dece. . | 

Regulamente peste regulamente, - chiar și pentru 
„concursuri artistice; 6%) publicarea, întocmirea şi 
 presidarea concursurilor pentru catedrele ce se înfiin=" 

şaii mereii; lucrarea în comisiuni ca aceia pentru 

  

66) Diarul Instrucţiunea publică. 
57) Comunicat de d. prof. Siaicariu, 
08) Diarul Instrucţiunea publică. | 
69) Bunidră, concursul patru tabelul care ar fi repre= ! 

sentat pe «Stroe Buzescu luplând cu Turcul», ale cărui 
condițiuni şi indicaţiuni fură întocmite de d. Odobescu.
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redactarea unei istorii naţionale 79) scit ca aceia pen- 

tru înfiinţarea unei societăţi academice; frumosele 

cuvântări rostite la împărţirea premielor şi enume=" 

rarea, la aceleaşi solemnităţi, a progreselor ce Eforia 

Scâlelor “avea de vestit "Țerci şi Domnitorului ca şi 

realisate în înveţămentul obstesc, ——-tote acestea Ma- 

iorescu le biruia şi: le isprăvia spre binele şcolei şi 

al patrici. Inimele tuturor săltaii de bucuriă, când 

„audiati pe directorul Eforiei spuntndu-le cin 185S 
crai în ţeră 1011 şcoli cu 22,940 de elevi, itr în 

IS6r erai 2157 de şcoli cu 56,460 de elevi. 71) 

“Când se înfiinară cursurile complementare, adică 

un început de cursuri universitare pe lângă colegiul 

S-tului Sava,—liceul iubit al Eforilor cari, când nu 

aveau ce face în cancelariă veniai să audieze cur- 

surile clasei a S-a împreună cu elevii, — Maiorescu - 

„avu catedra de îstoriă, pentru care' era de mai îna- . 

înte preparat. 12) 

Cursul şi | fâcca înaintea” câtor-va din tinerii 

profesori de curând eşiţi de pe băncile 'şc6lei, der “ 

cari nu se credeau burduf de carte, ci veniaii niereii 

la mai departe înveţătură. 

10) Compusă din d-nii Laurian, Elade, Maiorescu, Fle- 

rian, on Brătianu, Odobescu şi P. Cernătescu (in [ustruc- 

(iunea publică). " 
11) Distrucţiunea publică pe 1861. A 

19) Bariţin Transilvania. Elaborase uă istorii univereală 

şi adunase pentru istoria patrici multe isvore, 
, - . E =
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“Cu dor de ţeră, cu inimă tântră ca totdeuna 

Ion Maiorescu se opria adeseori din şirul lecţiunei, 

pentru a le: spune cuvinte de felul celora cu cari 

am: început actstă notiţă. 

Vorbia bine, incet şi apăsat; cuvintele îi cşiau 

din gură întregi şi de mai înainte cântărite. Glasul 

i-era curat şi resunător; privirea viă şi energică; 

gestul hotărit și sincer. Când vorbia, din tonul cu- 

ventărei se percepea. convingerea cea mai adâncă şi 

care, apoi, trecea şi mintea auditorilor lui, î3). 

Bola ens& de care suferia, — diabet — devenia din 

di în di mai grea. Maiorescu simţea că puterile i se 

scurg din ce în ce mai mult. | 

La sfârşitul lui Iuniă 1864, când unul din elevii 

sti, merse 7%) st'şi ica diua bună, căci pleca din Bu- 

curesci pentru vacanţiele cele mari, Maiorescu era 

bolnav grei de tot. Intins .pe un - fotoliu, palid şi 

doborit de bolă, el totuşi vorbi cu elevul despre 

şcâla la care de curend acesta fusese numit pro- 

fesor. La sfârşitul fii-cărui consilii, lon „Maiorescu 

adaugea cuvintele : «se lucraţi! am lucrat, frate, şi 

«noi, der voi âncă mai mult se lucraţi.» 

Şi ?n urmă, ca şi cum şi-ar fi adus aminte de 

munca întregci scle vieţi, ca şi cum ar fi străbătut 
  

73) Comunicat de elevii săi, d-nii prof. Sia'cariu şi M. 
Petrescu, 

14) D. prof. Siaicariu,
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în g6na gândului tot spaţiul percurs de la Cerneţi 

„la Francfort, şi de aci la Bucuresci, Ion: Maiorescu 

rosti, ca vorbindu-şi sieşi, cuvintele lui Seneca: 

emultum egerunt qui ante nos fuerunt, sed non 

«peregeruut ; multum adhuc restat operis, multum- 

«que restabit, nec ulli nato, post mille saecula prae- 

«cludetur oceasio, aliquid alhuc adjicicnli». 

Elevul plecă cu lacremile ?n ochi. 

„Ion Maiorescu muri la 4 Septembre 1864. 

Acestea's amtnuntele ce am: putut culege despre 

„Ton Maiorescu 

Dinw însele, „cititorul. va vede ca 'şi noică, prin-. 

tre apostolii luminârei poporului român, printre lup- 

tătorii libertăţei cari Sai arctat totdcuna de uă po- 

trivă cu împrejurările în cari ati trăit, printre pro- 
fesorii înveşaţi din epoca eroică a sciinței române, 

* Ion Maiorescu ocupă ŞI va ocupa, în istoria cul- 

turei nâstre, un loc de frunte. [i
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“DOCTORUL OBEDENARU 

7 a anul 1868, Maiu în 12, diarul Ghimpele 

| ps a publică, sub titlul de Album de Fotografii 

spr medicăle, un articol în care doctorul Obe- 

_denaru, de vro doui ani întors de la Paris, cari- 

catura cu spist der şi cu adeverate condei de psicho- 

log, pe doftorii cei cu redă cari practicat în Bu- 

.curesci acum 25 de ani. | 

Betrâni şi tineri, buni şi răi, înveţaţi seu numai 

Bişicheri, vPo 26 de doctori, incepind cu Davila, și 

sfârşind cu Polizu (senior),-trec pe dinaintea ochi- 

„lor noştri avend fiă-care personalitatea sa bine ho- 

tărîtă în trăsuri “ spirituale stii muşcâtore, der tote 

adevărate. 

Printre a] doctorul Obedenaru Sa zugrăvit şi pe 
—— 

el însuși în modul următor : A 

7 

câncă un tip curios. Nu ese de cât în cupea. . 

„«Citesce și scrie mereii în trăsură. Din frac nu ne
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«mai slăbesce. Am aflat de la servanta sa că Dof- 

«torul nu scote fracul nici când se culcă. Pălăria 

«rococo, per lung ca de cântăreţ, frunte colosală, nas- 

«estraordinar de lung, mustăţile rase şi barba ca un. 

Aastef. de galoşi». 

Ori de câte ori am citit aceste rânduri ale doc-- 

torului Obedenaru totdtuna mi-am adus aminte de 

cele ce Sainte-Beuve .spune în ale sele Causeries 

du Lundi 1) despre doctorul frances Gui Patin2). 

doctorul literat, deştept, spiritual şi «tip curios» în 

t6te apuctăturile lui, autor al unor Scrisori şi adi 

cu plăcere citite de iubitorii marelui secol frances. 

Menage 3) dicea despre Gui Patin: c'erait Je mede- 

cine le plus gaillard de son temps, i€r un alt contim- 

" poran, ne spune tot Sainte-Beuve, mai adaugea şi urmă- 

t6rele despre Gui Patin: î/: ceait satirigue de la: 

tâle jusqwaux pieds ; son chapeau, son collet, son: 

manteau, son ponrpoint, ses chausses, ses bottines, - 

„tout cela faisait nargue ă la mode et le proces ă 

la vanite. Îl: avait dans le visage Pair de Ciceron 

„et dans Pesprit le caracttre de Rabelais. | 

Doctorul Obedenaru. mai dice despre sine: = 

«Caleinburgurile lui merg din gură în gură. Cel. 

1) Ton” VIII. Ediţ. II, Garnier Freres, Paris. 
9) 1601 — 1672, 
3) 1613 —1692, Autor al unui Dicţionar etimologic al 

limbei francese. i
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„«mai „vesel şi glumeş în conversaţia ordinară, devine 

«serios grozav înaintea unui bolnav, de dici că nu 

«mai e âl d adintori] Cunâsce tâte ulițele din Bu- 

«curesci par'că- ar fi fost inginer de poduri. Din 

«barbar, selbatic şi- oriental nu te mai scâte, dacă 

anu scii si spui ce numer-ai la cass] 

“Am pute st prelungim asemănările şi Si analogiele 

între aceste dout tipuri curiâse de doftori dintre 

cari unul, Gui Patin, contrastă cu putere în midlo- 

cul celor-l-alţi doctori ai Parisului din timpul lui 

Ludovic XIV, ier cel dal doilea, Obedenaru, se 

înfâțişa Bucurescenilor şi provincialilor ce veniat 

sl consulte ca, și întrun chip. şi *mtraltu ma? 

altceva de cât doctorii «Nerodovici», «Colicâ», şi 
«Boiangescu. . 

Les Iettres de Gui Patin + ai fost publicate. Când 
"- cu vremea se vor stringe şi se. vor publica nume- 

râsele scrisori ce Obedenaru a scris din Italia şi din 
Francia de Sud amicilor sti din Bucuresci, portretul, 

clinul minţei, înţelegerea apucăturilor stele etice şi 

intelectuale, justificarea risipitei sale activități, vor 
fi pe deplin lămurite. 

Din nimic mai mult ca din Scrisori, făcute bine 

înțeles fâră mânicuţile d-lui de Buffon, nu apare 
mai bine Eu cu tâţe “succedaneele lui în personalitatea 
unui om de stat, unui scriitor, unui învegat stu unui 

artist,
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Din dout-trei scrisori ce mi-au fost comunicate 

şi din amănuntele ce mi Sai dat de cei cari au 
cunoscut de aprâpe pe doctorul Obedenaru, am 
vedut mai bine de cât din scrierele lui pe autorul 
Amorului Doctor, al scrierei La Roumanie Economi- 

gue, al articolui La Region danubienne din DicHon- 

naire des Sciences medicales şi al altor multe: şi-variate 

scrieri, e 

“Timpul, mediul în care: şi-a petrecut copilăria 
şi-apoi tinereţea, locul ce ţera nâstră a ocupat mai, 

în tot timpul vicţei lui Obedenaru, centrele: în care 
doctorul a trăit în ultimii ani ai vieţei sale, com- 
pletă, coroboră şi destverşesc cele ce scii despre. 
doctorul Obedenaru. 

“Mihail Georgizde Obedenaru s'a născut la 3) No- 

fiu lecitia. alpitarului Hristache Georgiade, orisanar 
din Burbiani în Macedonia, şi al sojiei acestuia, Dum- 
neci Cocâna Maria, fica unui protopop de pe Sabar. 

Ca şi părintele lui Gui Patin, tata lui „Obede- 
naru a fost negustor, proprietar şi cultivator de 
păment, — unul din membri acelei numerâse şi pu- 
ternice clase de Români şi de Românisaţi cari, adorân- 

du-şi țera ce? născuse sc îi primiseca uă mumă, fuseră 
cel mai viguros aj utor pentru renascerea; naţională, 

| politică şi literară a României de la 1831 pent după 
+ Unire şi după 1866. -
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Aceşti negustori din oraşele şi satele române 

maveail carte multă, der aveai inimi; maveait 

mintea atât de supţiată în cât st se împleticescă 

în tote direcţiunile pentru a prinde şi cele mai sus 

cocoțate, der aveati, cum ar fi dis la cârnele plugului 

dictatorul Cincinatus pe: piuguis Minerva, aveau. 

acel bun simţ bătrânesc care, cu un precept din 

Psaltire stu din Ceslov, judeca şi destega uă situa- 

ţiune pentru luminarea căreia se numesc adi comi- 

siuni aduc. Sciai să iscălescă, st ţină în regulă un 

catastif. pe hârtiă albastră, gr 6să şi primitivă, pe care 

cernela făcută cu bozii ori gogoşi de ristic se ci- 

tesce şi astădi tot atât de bine ca şi acum şo de ani, — 

der nici nu bânuisii că _esistă uă dopia seriptură! 

“s&i un codice comercial, lucruri moderne pe cari în- 

vertindu-le adi pe degete, dai de-adreptul în falitnent.: 

Neînvăţaţi, necunoscători de cele ce se petreceaii 

Sci aveai st se petrecă, aceşti. negustori eraii ” co- 

„prinşi la audul “cuvîntului învățătură de un fel de 

respect religios, de un simţiment de felul celuia 

cei stăpânia când, în. biserică, “cu paşi smeriji, 

părăsiaii strana din stânga şi se apropiau. de iconos- 

tas pentru a săruta sulița biruitâre a marelui: mu- 

„cenic Gheorghie sei mânile de leac dătătore ale sfinţi 

lor doctori fără de argint Cosma şi Damian. 

Nu sciati, nu'și dati stma pentru ce ar fi fost ca-. 

pabili sc îngenuchie înaintea acestei sfinte de minuni
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fâcetore care se numea Sfânta Invitătură, der ghi-, 

ceai ca din «alte-alea» că acestă sfântă, noă-venită 

în calendarul religiunei lor, avea st-i aiute pe:ei şi pe 

copii lor mai mult şi mai efectiv de cât sfânta Fi- 

lotea a Argeşului sei sfânta -Paraschevă a Iaşilor. 

Fără a se întruni în meeting, fără discuţiuni pro 

şi contra pentru ca să icsă... idea... parlamentară 

din pumnutla ce pro ar fi administrat lui contra 

“şi din peruila ce contra la rândul sti nu ar fi 

lipsit s& administre lui pro — negustorii din maha- 

Jale Bă/răretului, Lucacilor, Dobrotesei, Negusto- 

rilor, Otetarilor, Sântei- Fineri şi “Udricanilor îşi 

diseră unanim: st nenvtțăm copii ! | 

Când băiatul, — nădejdea tatălui, bucuria mamei 

şi cinstea neamului, — ajungea: în versta de 8-9 

-ani, atunci întrui Duminecă, după cşitul bisericci, 

când se întorcea acasă, negustorul, luând dulceşa 

«ce 1-0 servea chiar soţia sa, dicea bunioră : 

—Alaltăieri, în n6ptea Trisfetitelor, băiatul: an- 

plinit opr ani; trebue dat la scolă, Dumucta ce dici! 

Er soţia, cu supunerea afectuosă ce Dumneei avea 

totdcuna în faţa Dumnelui, respundea potrivindu'şi 
scurteicuţa : Ă 

— Ce dici şi Dumncta. 

Şi copilul începea la şcâla pe câre trepta sa și 
midlocele tatălui i-o hotărau, mergea adică la văpsea 
unde profesat dascălii, elevi ai faimoşilor Chiosea,
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Chiriţă şi Stan din prispele bisericilor, seu la pausion 

de, Nemţi ori de „Franţuzi, pentru ca de acolo st- 

trecă la Sfântul Sava. a 

Intre 1840 şi 1660 a fost în şera nâstră uă poftă 

de învăţătură şi mai cu semă uă poftă de,citire, cu 

care nu sci, dă! de ne vom mai întâlni, Citeaii 

„părinţii şi fraţii actualei generaţiuni de 25-30 de 

ani cu un nesaţiii pe care librăriile Roseti, Roma- 

noţ, Rasidescu şi altele nu puteai st mulţămească 

nici pe sfert. - 

Elevii când întraă la înv iveături mai Înainte se pu-! 

mea pe.uă citire cari i amuţea. 

De şi vencrând învățătura cu deosebită evlaviă, 

mama sencerca din când în când a "protesta blajin 

"în faţa tatălui, Ea .dicea soşului sti : 

— Dummneta Sar. cuveni 'st dici băiatului s st nu 

pre citescă atât de mult, „căci deh !-e fraged.... 

— Ti -place!2..... lasă”l şi cu Dumnedei înainte? 

— Der, replica. Damndet cu un curagiii .de care se 

cutremura, der o stl dâră linguitua peptului ;. "stă 

aplecat cesuri întregi pe carte... 

— Cu Dumnedeii nainte ! 

Dumnelui pleca la trebă în târg, icr Dumneei 

zăcea înecânduşi suspinul. Nu uă dati ci de sute 

de ori, mama, în casele negustorilor, după plecarea 

băiatului la şcâlă, lua Narchezii lui Chateaubriand 

sti pe Isaac Laguedem al lui Alexandru Dumas, 

,
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2 

și proterând un rând indesat: «fir-ai al dracului cir 
tavă şi cu mă-ta» 7] arunca tocmai în colţ sub pat. 

De giaba tote! Băiatul citea mereu, şi de la el 
cărţile treceau la slugile din prăvăliă. 

Lângă un codru de pâine, aruncat lângă un pep- 
tene în cutia mesei din odaia băeţilor de prâvâliă,. 

“sta Domnişdra de Kertiar de Georges Sand, tradusă. 
„în litere cirilo-latine de..... Er pe un volum al lui 
Alexandru Dumas franțuzesc găsesc, scrise probabil, 

înainte de 1860, versurile următore : 

"Tu, Dumiis, esci pentru mine 
Ce "1 isvorul de cristal 
Pentru bietul călătore (sic). 

“In pustiul cel fatal. 

* N 
Bi + »- - 

Cu dascăli acasă pân la versta de 12 ani când 

intră: la liceul S-tului Sava, şi pînt la 1859 când: 

sfârşi studiele liceale şi plecă la -Paris, întrun astfel. 

de mediii şi sub astfel de curente își făcu doctorul. 

Obedenaru instrucţiunea sa clasică. - Ă 

Din istoricii, romanţierii francesi, ca toţi băieţii 

de negustori de atunci şi de mai incâce, Obedenaru 

supse iubirea admirativă pentru Francia şi pentru sci- 

inţa şi libertatea ei; — iubire care, nejicnind întru 

nimic iubirea lui adâncă pentru patria română, nu 

Sa desminţit nici uă dată. 

Locuind âncă în Dobrotâsa, liceanul Obedenaru
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cunoscea pe de rost, mulţămită lui Dumas și Eu- 
gene Suc, tote ulişele Parisului cu particularităţile 
lor istorice şi pitorescă. | | 

Feciori de negustori scu feciori de boer, Românii 
maii fost nici uă dată străini în marea cetate a Fran- 
ciei, în incomparabilul, dulcele și chinuitorul Paris. 
“La 1559, adâugind pe lângă numele stă de Mi- 

hail Georgiade şi pe acela de Obedenaru, după 
moşia  Obedenii, cumpărată de tatăl seu, pitarul 
Hristache, de la C. A. Roserti care o cheltui cu 

„librăria, cu seâterea diarelor şi cu hrănirea curen- 
telor de renascere naţională, — viitorul doctor plecă 
la Paris. 

“In ţeră, setea de sciinţă îi fusese mare. La Paris, 
într” acea atmosferă care însutesce midlâcele intelectu- - 
ale şi dă voinţei uă putere neînfrântă, Obedenaru 
în timp de 7 ani, 4) lucră cu uă ardâre neîntrecută, 
şi la concursul de internat, pe care diarele din ţeră 

îl cântară cu bucuriă 2), el cşi dintre 300 de con- 

curenţi,. primul la proba scrisă şi al optulea la cea: 

orală. Deveni intern al spitalelor din Paris şi nu 

întârdiă aşi câştiga stima şi afecțiunea doctorilor, 

- profesori la Facultatea de medicină şi capi 'ai ospi- 

ciclor parisiane. Să



1 

“Cu unan înaintea acestui obositor esamen, Obe- 

„denaru căletorise prin Italia, 2) unde, în Giornale 

di Napoli, scrisese un articol intitulat Srudji „storico- 

politici. ] Rumani di fronte aşli Ungheresi ed 

alP Austria. | 
Tor la Napoli făcu cunoscinţa lui Alexandru Dumas - 

tatăl, care tocmai atuncea “călttorea prin. Italia pen- 

tru scrierea nenumăratelor scle romane cu subiect 

italian. 4) Dumas semprieteni cu tentrul Român şi pe- 

trecură *mpreună multă vreme. Uă fotografiă a ma- 

relui scriitor. frances, cu elogiosă dedicaţiă, rămase 

lui Obedenaru ca amintire a acelor timpuri. 

- După concurs, în 1864, Obedenaru îşi petrecu . 

vacanţiele la Amelie-les-Bains, pentru a'şi reîntrema 

sănttatea sdruncinată de fatiga' esamenului de in- 

rernat. Se 
Vesel, plin de vorbi, urmărind tot ce Parisul li- 

zerar şi artistic producea pe fiă-care di,. posedând 

minunat -de bine limba francesă și vorbirea parti- 

culară a Studenţilor. în mediciuă, Obedenaru era 

adorat de colegii sti în sala de gardă. Acolo și la 

cursuri, doctorul a contractat amiciţii francese şi 

italiane cari au durat pent la morte-i. 

“Tocmai cum dice cl, în conversaţiune era vesel 

3) 1863, 
4) Corricolo, Speronare şi “altele. 
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glume ; când se pornia îţi trebuia urechi şi timp 

ca st te ţii, 

Les. scies, les farces, les tours, les îmitations, 

„Obedenaru le reuşise mai bine decât toţi. Întrun 

Larifla, făcut probabil pe la 1863 — 1864, şi in- 

titulat Bedainard (de la bedainie, „burtă; scu de la 

Obedenar), doctorul care „ compunea şi la „piano, 

scria versurile următâre: 

L'autr” jour, sur le pont des Arts, 
Je rencontre Bedainard,- 

Avec m'ame Dedainard 
Et le ptit Bedainard. 
Larifla, fla, fla, Lariila, fla, fla ) bis 

Larifla, fla, fla. . -) 
1 

Pleur dis ; tas de trainards! 

D'oui done qu'on vient si tard?! 
Nous v'nons d'ehercher du homard 

„Pour le p'tit Btdainard 
Daria e... d... . ... - 

Şi ast-fel înainte, în 12 strofe, aventurile unui 

'Burtă-verde cum era Monsieur Prudhomme cu co- 

câna şi cu «odorul» lor, — t6te acestea debitate cu 

talent şi spirit fâceaă în acele momente pe Obe- 

denaru st nu mai semene, cum îi diceaii prietenii 

şi Gmenii ce nwl cunosceaii, cu un Jrate- călugă- 

raş,— adică Monsieur Pabbe. 

“Tot Obedenaru este.— deca: nu m?nşel — pri- 

mul care a “inaugurat la cpuțin cunoscutul» bal
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Bullier costumul naţional românesc, cam pe la 1862. 

Când EnsE era vorba pe lucru, atunci Obedenaru 
nu glumea. În August 1865, ilustrul profesor al 
Facultăţei de medicină din Paris, unul din cei mai 

- mari diagnosticiani ai Franciei medicale moderhc, 
d. Jean-Baptiste Bouillaud, dise doctorului Obede- 
naru la esamenul tesei de doctorat următârele cu- 
vinte, cari erai consecraţiunea solemnă a unci munci 
şi unor cercetări de ântâia mână, | | 

«Eu, mam trebuinţă să te mai esaminez ; te-am. 

“avedut lucrând, am luat parte la esamenile dumitale: 
«şi am r&mas totdtuna mulțumit. Pot dice că te-am: 
«vădut copil. şi te redaii om patriei dumitale, Tre- 
«bue să felirit Facultatea că a produs un doctor. 

"cca dumneta. Sper că nu vei uita şcola Parisului ; 
«datoria te chiamă în patriă ; du-te şi?i vei fi folo- 

«sitor. Felicit de uă miă de ori principatele  dună- 

«rene şi le urez a ave în'tâte ramurile Gmeni atât de 

ceminenţi ca dumneta. Cu fericire îţi adresez aceste 

«cuvinte în. numele Facultăţei de Medicină» 1), 

Tesa sa fu De la Trachtotomie dans PCEdime de 

la Glotte et de la Laryngite iccrosigue *). Faculta- 

tea de medicină i-a încoronat-o.. 

Acestea se petreceau în August 1866, i&r în Oc- 

  

1) Românul de la 96 August 1866, - - 
„2) Paris 1866, librăria Adrien Delahaye,
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tobre din acelaşi an, tenerul doctor — ave. 27 de 

ani — semtârse în Bucuresci. 

+ 
+ + 

Indată ce sosi în Bucuresci, Obedenaru, după cum 

singur dicea, «intră în cupea» şi. începu s& practice 

“medicina. “ 

Intră în cupei şi nu voi st iâsă dintr'ensul nici 

pe frigul de 250.sub zero al lui Ianuarit, der nici 

pe căldurile de 35% Wasupra lui zero ale lui August. 

Obicnuit îÎn- tre cu vicţa Parisului și enervat de 

«orientalismul» âncă neştirbit al Bucurescenilor, i se 

pârea doctorului laureat că, fiind închis în cupei şi 

vera şi ierna, contrastul isbitor dintre aceste dout 

civilisaţiuni nwl va lovi atât de tare. | 

„Îşi păstra tot ce avusese la Paris ca obiceiuri, 

port, libertate de vorbă. Părul: lung, mustăţile rase, 

cravata ă la Louis-Philippi de două ori adusă pe 

gât şi totdcuna de culore albă; fracul şi — tot ca - | 

la Paris —uă ură pronunţată în contra gardei-na- _/ 

ţionale. | 

Epigramele şi vorbele scle cu haz în contra me- 

dicilor comandanţi în gardi fâceaii se rîdă chiar şi 

pe aceia "cari erati piersicaţi de verva caustică a doc- 

torului nostru. . 

Vro câze-va luni după întârcerea -în ţeră, Obe- . 

denaru, fâcendu-şi visitele forte rac călare şi de
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regulă în cupei, deveni un al doilea Musiii Jean. 

_Se scie că cel dântâii, d. I6n  Creţenu, avusese 

curagiul st se îmbrace în frac şi se umble pe pod 

cu haine nemțesci, i€r nu cu îșlic şi antiriii. 

Original şi faisant nargue ă la modeet le procis 

ă la vanite, doctorul Obedenaru fuse, decă nu mt 

„ Înşel, cel dântăiii doctor 'român care se purtă cu 

mustăţile rase. | 

Îi plăcea clientela «printre Gmenii cu instrucţiune» 

cum spune el însuşi în portretul mai sus citat, Cel 

mai sigur midloc de al face să sară în sus de ne- 

caz cra, buniâră, de ai da adresa bolnavului cam în 

modul următor : | 

— De la biserica Sfântului Spiridon apucaţi, Dom- 

nule Doctor, la mâna - stângă, pe la cârciuma lui 

Frige-Linte. Niţel mai "nainte de maidanul lui Ghiză 

Lingăul, faceţi la mâna dreptă şi, peste trei case, 

aci e bolnavul, , 

Mi se spune de cei ce Pat cunoscut bine că, la 

audul unor asemenea cuvinte, doctorul 'Obedenaru 

sălta în sus şi, după-ce te 'numia «barbar, selbatic 

şi oriental» te meca sub un potop de întrebări şi de 

învinuiri : - 

— Ce îmi pasă mie, Domnule, de-biserica S-tu- 

lui Spiridon şi de cârciuma lui Frige-Linte? Eu nu 

cunosc pe Domnul Ghiţă Lingăul, nici maidanul 

d-nelui ! Spune-mi strada şi n-rul, şi numi mai spune
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să fac la mâna stângă şi se fac la mâna dreptă, că 

ei nu sunt chiămat se fac mustră la comanda du-. 

mitale.... 

_„ Înzestrat de lă natură cu un dar de observaţiune 

viă şi pătrundetore, doctorul Obedenaru îşi cunoscu 

“şi şi ?şi drămui colegii, după un an de practică şi de 

consulturi cu dânşii. Articolul publicat în Ghimpele 

de la. 12 Mai 1668 pote servi şi astădi a recunsce 

pe cei cari, mai trăesc. | , i 

Tot întracest ân, cu ocasiunea concursului pentru 

“postul de medic primar la spitalul de copii, doctorul 

scrise un memorii Despre Fenomenele spinale în 

Febrele eruptive.1). 

“Despre modul cum şi-a înţeles datoria şi şi-a | 

practicat sciinţa, succesorii sti şi alţi doctori at spus-o 

cu laude la diferite ocasiuni solemne sei: durerâse 2). 

Gonirea elementului străin, covtrşitor pe - atunci | 

în corpul nostru medical, hotărirea garanţielor sci- 

inţifice ce un medic trebuia st dea înaintea de ase 

juca cu viâța bolnavilor, punerea fiă-căruia la locul 

lui, mulţămirea numerâsei sele clientele crai ţintele 

1) Bucuresci, 1868, tipografia Lucrător. Asociaţi.” 

2) Dr, Boicescu: De VErytheme noucuz palustre, Bu- 

curesci 1889; — dr. Boicescu: Discurs funebru (...«Obe- 

«ăenaru era sublim la patul copilaşilor bolnavi»...) ; — Dr. 
“Sergiti : Discurs la inaugurarea spitalului de copii (..aa- 
acela care a ridicat renumele spitalului prin sciinţa şi devo- 
atamentul săi a fost doctorul Obedenaru....»).
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către cari tindea dilnic şi neobosit activitatea doc- 
torului Obedenaru.  - 

In vederea punerei fiă-căruia la locul lui, în 1872 
doctorul nostru, literat şi spiritual localisă zorbă cu . 
vorbă, cum dice însuși în glumă, farsa lui Moliere, 
D'Amour Mădeciu, — dialog vesel, sărat, p'alocurea 
piperat. Tipurile dăftorilor Nerodovici, Colică, Bo- 

” jangescu, Răposatu şi Bătăiosu erai străvedii şi mi- 
 nunăt de bine luaţi de pe natură din doctorii bu- 

curesceni.. Publicul îi recunoscu îndată și comedia, 

doctorului avu mare şi durabil succes 1), 

| In: 1873, doctorul Obedenaru publică un Mic. 

: Tratat despre Friguri, potrivit pe - înțelegerea po- 

 porului român, pentru a servi în localitățile unde 

“na sunt medici 2), 

Tot în 1873, apăru, ca resumat.de clinică medi- 

cală, uă altă lucrare a doctorului : Cercetări asupra 

intoxicațiunei palustre 2). | 

In acest an şin următorul, ca fost intern al spi- 

talelor din Paris, doctor, laureat (medalia de ar- 

gint) al facultăţei de acolo, membru al societăţei 

1) In Iuliu şi Augus 1872, Columna lui Traian a d-lui 

Iasdei a publicat-o în trei din numerile sele. 
2) Bucuresci 1873. Imprimeria Statului. Acâsta era .ediţi- 

unea a patra, căci prima fusese publicată în 1871 în limba 

francesă, a doua fa 1872 în Ievista Sciinţifică, ier a trei 

În Românul din Luliă-August 1872, 
3) Bucuresci, 1874, Imprim. Statului, - -
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anatomice, medic primar al spitalului de copii, pro- 

. fesor la facultatea de Medicină din Bucuresci, mem- 

bru corespondent al Societăţei academice române 

doctorul Obedenaru mergea nainte spre posiţiunile: 

cele mai înalte ale ştrei scle când,” de odată, în 

Novembre 1874, pentru a "şi căuta sănztatea sdrun- 

cinată şi dintr'alte cause intime, el hotări, cu tote 

stăruinţele contrarie ale numeroşilor sti amici și 

clienţi, a părăsi ţera şi a sc retrage în sudul Fran- 

ciei, la Montpellier, de unde, peste îrci ani, 1) în 

grele împregiurări, guvernul român 7] rugă st trecă 

la Roma ca însărcinat de afaceri al agenţiei nostre 

diplomatice. La 1878, Octobre în 16, când agenţiele 

fură ridicate la gradul de legaţiuni, doctorul Obe- 

denaru fu numit tot la Roma prim-secretar. Atunci 

“şi mai târdiui, prin sciinţa şi darurile sele, noul di-. 

plomat îşi. atrase stima şi afecțiunea Omenilor de 

stat ai Italiei. Mancini, Cairoli, “Tornielli, Farini, 

Minghetti întreţineaii cu dînsul frecuente relaţiuni, 

i&r Depretis, îl vecchio di Stradella, avea pentru 

doctorul Obedenaru aceiaşi prieteniă părintescă, pe . 

care tot pentru doctorul nostru o avusese în ţeră 

- şi la Paris neuitatul C. A. Rosetti. 

In calitate de prim-secretar, Obedenaru funcţionă 

la: Roma ptnă în lulit 1879, când fu trămis cu 

1) 1877, Aprile 17.
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acelaşi titlu la Constantinopole, cu d. Dumitru Bră- 

tianui “ca. ministru .plenipontenţiar. Se întors din 

noi la Roma la 1880 Februariit şi stete tot ca prim- 

secretar pent la 19 Februariu 1885, 'când fu numit 

— în fine! — trămis extraordinar și ministru pleni- 

potenţiar al M. S. Regelui României pe “lângă M. 

S. Regele Greciei. 

Aci transcriem întocmai raportul. cu data de 25 

Iulia 1885 ce d. G. Ghika, prim-secretar de lega- 

ţiune la Atena, adresă d-lui I6n Câmpinenu,: mi- - 

nistru afacerilor străine din Bucuresci : 

«Precum am avut ondrea de a face cunoscut Es- 

acelenței Vâstre prin telegrama mea cu n-rul 141; şe P S CL : 
«domnul  Obedenaru, ministrul plenipotenţiar al 

«României la Atena, a ?ncetat din viţă în diua 

«de 9 (21) Iuliii, dimineţa li orele douz. — 

c«Escelenţa Sa, sosit la 1 (13) Iuliu, la postul sea 

«fârte bolnav-de friguri paludeane, a presintat scri- 

«sorile sele de acreditare în diua 4 (16) Iuliu, der 

«puterile sele, slăbind din di în di, nu i-ati permis dea 

«face de cât-uă parte din visitele oficiale. In 8 (20) di-- 

«minsţa, am primit un bilet de visită asupra căruia d. 

“«Obedenaru scrisese liniele următăre în limba fran- 

ecesă: j'implore votre charite, prenez la şerance ; 

«en arrivant, amenez le meilleur medecin. 

_ «Scrierea sa era cu totul schimbată. 

«Am adus cu mine pe doctorul P. Sutzu, medic-
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«şef al armatei elinc. D-nia sa a constatat că tem- 

«peratura corpului se suise la 41 17, grade, din care . 

«causă nu Sa putut administra bolnavului sulfatul. 

«de chinină: Faţa era galbenă, setea ardetore. 

«După plecarea doctorului cu care a voit st vor- 

«bescă singur câte-va minute, Domnul Obedenaru 

«a stăruit s& redacteze imediat uă notă spre a însci- 

cinţa pe d, Delyannis că starea sănttăţii scle îl silia 

«st ?mi încredinţeze direcţiunea legaţiunei. 

- «Semnând acestă notă, Escelenţa Sa a dis: acum 

«suntem în regulă ; a citat articolul din regulament 

«ptin care casul cra prevedut şi a rugat pe Dâmna 

«Obedenaru St aducă şi s&mi dea dicţionarul cifrat 

«ce cra închis întruă lădiţă. | ! 

«âĂtunci, ministrul na strîns în braţe şi mi-a dis: 

«Adieu, je suis perdu ; ; demain: atin je serai mort, 

emais je ne venă pas encore înquidter ma pauvre 

afemnte. E , 

«Domna Obedenaru intră, şi bolnav ul începu din 

noi a suride şi a glumi. o 

«Doctorul Şutzu venind icrăşi- la orele 7 7 sera, 

„ama găsit nici uă îmbunătăţire ; din contra căldura 

«corpului, mânţinendu-se la 41 1/a grade, mai tin- - 

«dea să crescă. D-nia sa s'a retras forte îngrijat, căci 

«starea bolnavului era din cele mai grave. 

„«Sera, la orele '9,: domnul Obedenaru a scris în 

«îndoit esemplar testamentul pe care am avut on6-  -
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«rea a] înainta Escelenşei Vostre pe lângă nota mea 

«cu .n-rul 146 din 1/3 Iuliii, a dis socici sele să fiă 

«cu curaj; i-a înmânat testamentul şi i-a pr edis cu li- 

„«nisce şi cu esactitate feluritele fase ale agoniei sele. 

«După ui agoniă şi un delir careţinură aprope trei 

«ore, D-nia sa a cădut întruă stare de imobilitare 

«şi de amorţelă. Văgend că acestă stare se prelungesce, 

«D5mna Obedenaru, înspăimântată, a trimis după 

«mine, Am găsit pe ministru mort. Corpul cra cald, 

«der inima nu mai bătea. Doctorul Şuţu ma putut 

«de cât se constate decesul causa? de un acces per- 

-«nicios.» | 

%*. 

+ + 

“Că şi Gui Patin care adora pe Les grands hiros 

des Belles- Lettres, şi ca şi doctorii cei mari ai Fran- 

ciei, de ale căror tradiţiuni se inspirase âncă de când 

era intern al spitalelor din Paris, Obedenaru simţea 

pentru istoriă, filologiă şi literatură uâ iubire ce nu 

Sa desminţit nici odată. | - 

Inainte de 1873, Academia Română, pe atunci 

Societatea Academică, îl primise în sinu-i în cali- 

ate de membru corespondent. După 1873, anul ple- 

„cărei scle din ţeră, doctorul Obedenaru dete curs 

liber iubirei sele pentru sciinţă şi literatură şi, lă- 

sând la uă parte medicina cea vechiă cu şubredele 

“ci midlâce, s& puse a studia cu pasiune tot ceia ce.



125 

  

fisiologia cu Claude Bernard şi antropologia cu Paul 
-Broca descopereati pe fiă-care di, spre lămurirea 
cât mai sciinţifică a cestiunilor sociale, istorice şi fi- 
lologice. 

Instructiunile craniologice şi crantometrice 1) şi 

Memoriele 2) lui Broca,-precum .şi tot ceia ce La 
Revue d'dnthropoloşie. şi Societatea de. Antropo- 
logiă din Paris discutau, găseaii și publicaă ca în- 
cercări, cercetări şi adevăruri noui, Obedenaru le: 

urmărea cu gândul la şera lui şi la cestiunile întrtnsa 
pendinte ; el căuta, adese ori în modul pripit, ca cu 
ajutorul lor să resolve problemele române, - 

"După directorul Revistei Nout, d. B. P. Hasdeit 
care, primul, sa folosit în mod magistral de datele 
sciinţei esperimentale în lămurirea „Istoriei critice a 

„Românilor, doctorul Obedenaru va fi socotit, cre- 

dem îoi, printre cercetătorii plini de bune intenţi-- 
uni, cari aii aplicat în studiul naţionalităţei române, 

„tot ce sciința antropologiei moderne a. găsit: pe. un 

terem încă pe trei sferturi ncesplorat. | 

“Inceptnd cu La Roumanie  Economique 2): meri-- 

toriă şi bogată lucrare în care geografia, antropolo- 
ia şi starea economică a Statului român sunt bine: 
studiate pentru timpul acela, şi pent la Une forme 

- 4) Paris, 1875. 

9) Paris, 1871 — 1876, 
3) Paris, 1870.
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de PArticle roumain gui se met devant les sub- 

stantifs et les. adjectifs, 1) doctorul Obedenaru şi-a 

adus totdcuna aminte de studiele lui Broca, fiă în 
craniomctziă, fi în cercetările şi repartiţiunea lim- 
belor ). i . 

Teoria celtismului în Euşopa orientali, — diago- 
nala de populaţiuni celtice, si mai propriii “ galo- 
celtice şi galo-kymrice, diagonală care plecă din pe- 
ninsula armoricană prin Bavaria meridională, Tirolul 
austriac, Istria, Carniolia, Slavonia, Banatul, Temi- 
siana, România, uă parte din Serbia, lanţul Pindului, 
şi se sfârşesce: în Acarnania şi Etolia vechci Elade, 
doctorul! Obedenaru a espus-o ântâiu întruă comu- 
nicaţiune făcută Societăţei de Antropologia din Paris 
şi a publicat-o sub titlul de Les Celtes de P Europe 
orientale. 

“Tot acestă teoriă, doctorul a desvoltat-o întrun 

prim articol Les Rouinains din a III-a seriă a ma- 
relui Dictionnaire eneyclopedique des Sciences MEdi- 
cales,3) şi întrun al doilea din acelaşi Dicționar 

întitulat La Regioa Danubienne, *) — ambele lu- 
crări curiose, fruct pentru densul al multor cerce- 

1) Florenţa, 1885. — Estrato dalla „Miscellanea“. di Filo- 

, „logia, dedicata alla memoria dei professori Cuix e Canello. 

9) Paul Broca: Sur Vorigine st la repartitien de la 

langue basque (Paris 1875). 
3) Paris, 1877 ; pag. 477-500. - 

4) Paris, IN serie, 1879 ; pag. 536—698, Us .
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tări sciinţifice, der din conclusiunile cărora puşine 

vor remâne spre folosul studielor viit6re, 

Pe lângă 'ideia-mumă a tuturor acestor încercări 

antropologice, adici pe lângă ideia celtismului pe 

care cu entusiasm o îmbrăţişase şi-apoi tot cu en- 

tusiasm 0 părăsise, doctorul  Obedenaru, atât în 

aceste încercări: cât şi în Les Tiganes Roumaius,) 

în Corses et Albanais?) în Religiosite des Rou- 

mains 2), interesant memorii întemeiat pe storia 

Toleranţei religiâse în Romania. de D. B. P. Hasdeu, 

„doctorul Obedenaru, “dic, ţine morţiş a spunecănu e 

nici uă legătură intre Celţii peninsulei balcanice şi 

Albanesi. Ă 

Macedoncnii, uă parte din. populaţiunile Serbiei şi 

Greciei sunt favoriţii sti. Craniele lor, esaminate la : 

“Paris de el şi de alți antropologişti, îi inspiraseră 

acestă afecţiune tenace care, în deosebi pentru Ma- 

cedoneni, umplu ultima parte a vieţei lui, şi pe 

„care, prin scrieri stii din gură, când fu câteva luni 

prim-secretar la Constantinopole, Macedonenii i-o 

„arătară şi că în tordeuna. NE 

Pe Albanesi însă nu putea st'i sufere și, de temă 

ca „părintele sti să fi tost de origină albanesă icr nu 

1) Paris, in la Xature, 1816. 

2) Paris, 1877; Fatrait des Bulletius de la Socicte 
P Anthopologie. - ' | 

3) Montpellier, 1 1878— Ectrait de VPălliance Latine.
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macedo-română, doctorul Obedenaru, cu învoirea 

bătrânei sale mame,  desgropase la 1874 craniul pi- . - 
tarului Hristache și cercetase cu tâtă pttrunderea 

de care era înzestrat; 

Dintr'alte puncte de vedere, Obedenaru nu putea 

s& sufere pe Unguri şin cestiunea israelită, atât de 

durerâsă la noi, doctorul era un antisemit hotărât 

şi inexorabil. 

Anii după resbelul independinșei, când începură 

luptele nostre cu înderătnicia Europei şi cu înfa- 

miele Aliantei Israelite Universale, Obedenaru îi 

petrecu cam în paguba cercetărilor sele istorice, fi- 

lologice și mâi cu semi macedo-române, căci spre: 

acesta entusiasmul şi neobosita activitate a doctoru- 

lui se întorsese mai cu stăruinţă şi mai cu succes, 

Rapârtele ensă, studiele şi convenţiunile 1) ce să 

găsesc le ministerul de esterne ne spun cu elocinţă 

că întraltă ramură de activitate intraseră patriotis- 
mul şi sciinţa doctorului nostru. , 

Totuşi, diplomaţia nul împedică, în 1878 Maiu, . 

a arta şi esplica amicilor şi colegilor sti Mistral, 

Roqueferrier, 'Fourtoulon, Roumanille şi alţii, ju- 

decători la concursul publicat de Societatea lim- 

belor romane din Montpellier, Cântul Gintei Latine 

al poetului de la Mircesci. 
S 

1) Convenţiunea comercială încheiată între Italia şi Ro- 
mânia este semnată de el şi de prietenul lui, Depretis.
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Cântul fu încoronat, icr Alcesandri scrise din: 

Mircesci, la 6 Iuniui 1878, doctorului Obedenaru: 

între altele şi următârele : 

«Înorcendu- -mă de la Bucuresci, am găsit scri— 

„asârea d-vestră împreună cu douE esemplare din: 

«traducerea Cântului Gintei Latine, şi cu musica: 

-«compusă de celebrul maestro . Marchetti. ME gră- 
«besc der a vă răspunde, spre a vE mulțumi din. 
«t6tă inima pentru tot ce aţi făcut în favârea mea, 
«inlesnind succesul, pcesiei: mele în sînul Juriului 

«punerea musicci ce avea a fi adaptată pe strofele 
«Cântului Latiu. 

«Coucuisul inteligent şi patriotic, adus de d-v6s- 
«tră, a avut un resultat fericit, Broșura ce aţi pu- 
«blicat cu traducerea poesici şi cu note csplicative, 
ca servit a lumina pe d-nii membri asupra prosodiei 
«limbei nostre şi ast-fel versurile mele ati „eşit din 
«undă... 

7 

Între 1578 şi 1855, doctorul Obedenaru na mai 

publicat decât broşura deja citată asupra Arricoluluy 1), 

şi traducţiunea română şi francesă a celebrei ode 

a lui Al. Manzoni asupra. morţei lui Napoleon I, 

“intitulată 17 Cingue Maggie 2) . o. 

4) Montpellier, 1884, şi Florenţa, 1885. 

2) Montpellier, 1855. .
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Vremea Ense nu şi-o perdea nici odată. Mai ales 

în timpii din urmă, el a lucrat în mod febril la a- 

dunarea. a uă mulţime de isv6re pentru studiul lim- 

bei macădo-române. St află în manuscripte volumi- 

nâse lucrări deja: terminate, icr altele aprâpe pe 

“ sfârșite.” Cirtăm următârele: a) Paradigmes de con- 

jugaison ; remarques philologiques sur les conjugai- 

sous macedonienne, roumaine et frangaise 3 —b) 

Colecțiune de basme, legende şi cântece, în limba 

macedo-română, cu traducţiunea în românesca de 

la Dunăre şi în limba francesă ; — c) Două volume 

de Dictionar macedo-romăn. 

Doctorul Obedenaru a lucrat li Mostre de Dia-. 

lect macedo-român ?) şi la Escrivela *), 

Condus ca totdtuna în viță de iubirea sa neţăr- 

murită pentru propăşirea patriei române, doctorul 

Obedenaru a lăsat, prin testament făcut în tragicele 

momente ce am vEdut mai sus, manuscriptele şi în- 

_trega sa avere Academici Române, al cârci mem- 

-bru corespondent era. Moștenitorii sti naturali -nu 

ai primit dirtacestă avere decât usufructul viager. 

Voi adauge pentru completarea acestor probe 

| de ncîntreruptă activitate şi de dorul stu de 1eră, 

un număr însemnat de documente istorice ce a cules 

3) Evanghelie Petrescu. 

-4) Taşcu Iliescu.
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din bibliotecile Romei cu privire la istoria trecutului 

_ nostru, documente cari să află în posesiunea Aca- 

demici Române, precum şi uă Colecțiune de 200 de 

arie, culese şi notate de el, şi cari,sunt în posesiu- 

nea familiei. 

* 

x + 

Ast-fel a fost doctorul Mihail Georgiade Obede- 

naru în scurta carieră medicală, sciinţifică și diplo- 

matică ce-a percurs între Octobre 1866, data în- 

torcerei sele în ţeră şi Iuliii 1885, data morţei sele 

la Atena — adică în timp de 18 ani şi 9 luni. 

Cititorul a putut st vedă din enumerarea aprope 

completă a probelor activităței doctorului Obede- 

ndru nota caracteristică şi dominantă a acestei vieţei | 

pline şi folositâre. | 

Acestă notă este entusiasmul care de nimic nu 

st îndoiesce, către tâte se aventă, în multe reaşesce 

şi, decă e biruit întPunele, la altele începe fără 

obosclă, fără descuragiare, cu îndoite puteri. 

Natură eminaminte entusiastă, doctorul Obede- 

naru — am spus-o de la începat — și-a. risipit ac- 

tivitatea. A. reușit ca medic, a lucrat cu ardâre în 

acestă ingrată “carieră şi a lăsat un nume citat cu 

' laudă în operile succesorilor sti ; Sa încercat în an-. 

lropologiă șim filologi cu acelaşi entusiasm, der nu 
s
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şi cu acelaşi succes; alte pregătiri şi altă stăruinţă 

i-ar fi fost necesare pe acest terem atât de alunc- 

„cos şi de înşelător pentru cei nepregătiţi ; înfine, în - 

a treia și ultima fasă a activităţei scle, doctorul 

Obedenaru a produs lucrări cari vor remâne şi cari, 

ca documente adevtrate și sciinţifice, vOr servi, În— 

vețaţilor viitori. 

Entusiasm, voinţă, variate cunoscinţe şi. un pa- 

triotism care” făcea să dorescă înălțarea terei sele 

numai. întrun minut, doctorul Obedenaru, în anii 

câţi a lucrat, a justificat pe deplin cuvintele ce ilus- . 

trul Boullaud îi le adresa în August 1866, în Sala 

Actelor Faculrăţei de Medicină din Paris : 

«Felicit principaiele dunărene şi le urez a ave 

cân tâte ramurile Gmeni atât de eriiitenți ca Don 

ania Ta 

=
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DORA DISTRIA 
“ 

ARI , ă 
Şt Se n cunoscuta Gartenlaube din Lipsca (No, 15 

pp din 186.4), „d-rul Schmidt. Weissenfels nu- 

ea mesce pe Dora dlstria cine angesvohuliche 

Frau — uă femeii estraordinară. 

“ Doctorul -german nu Sa înşelat căci, întradevăr, 

pentru epoca şi mediul în care a trăit; pentru pu- 
3erea de asimilare cu care fusese înzestrată şi pe cara 

citiri şi studie neîncetate 1-0 măreaii continui ; pen- 

tru scrierile scle a căror varietate în subiecte nu: 

este întrecută de cât de mulţimea lor, — Dora d'Is- 

tria merită pe deplin titlul de feniciă estraordinară. 

“Elena Ghika, — celebră dela 1855 încâce sub 

numele de Dora d'Istria — este fiica lui Mihalake 

Ghika şi a soţiei lui, Catinca, născută Faca. Ea sa 
născut în Bucuresci la 3 Februariă, anul 1825, 

ajunul celui d'al şeselea r&sboi cu Ruşii (1$285—29) 

i pe când unchiu-sti despre tată, adică Grigore
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Ghika- Vodă, era încă Domn în Ţera Românescă. 

Penă la versta de 14 ani, adică. pent în 1842, 

anul suirei. pe tron a lui Bibescu- Vodă, Dora d'Istria 

a stat în România, şi de mică copilă își începu în- - 

“strucţiunea literară şi sciinţifică cu profesorul “casei 

Ghikulescilor şi”n deosebi al ei, Grecul Papadopolo, 

care, mai târdiii, deveni profesor cu reputaţiune cu- 

ropenă la universitatea din Atena. O - 

De ahmintreli, muma sa, Bănâsa Caterina Ghika 

„„€ra uă femeiă învățată forte pentru timpul seu] Doră 
d'lstria spune întruă notă din scriereasa GI; Alba- 
nesi în Rumenia. (pag. 441) că Bânâsa Caterina 

Ghika'e prima femeiă română care a scris şi pu- . 

blicat în limba patriei uă_ carte, şi-anume Pentru 

.. Educaţia Copiilor de Dâmna Kampan (Bucuresci, 

(559, tipografia S-tului Sava), Î- operă pe care, nu 

scim cum, Jarca într'al sti Catalog general o'atri- 

bue sub anul 1839 la uă altă traductâre, Safta Stir- 

bei, şi ne-o dă ca tipărită în tipografia lui Eliade. 

Catinca Ghika, pe care Colson o numesce, vor- 

bind de influenţa ei la curtea lui Alexandru Ghika, 
«inteligenta cumnată a lui Vodă» avea multă tra2 
gere de inimă pentru belelezarte şi pentru literatură 
„Poesia lui. Eliade, Vocea, din Poesii generale, este 
închinată bănesei Caterina Ghika, muma Dorei d']s- 

„tra, precum şi poesia aceluiași: poet, intitulată La - 

Elena (Octobre 1846, pe vaporul Galathea), din
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aceiaşi colecţiune, este închinată Dorei bIstria, într uă: 

căl&toriă făcută pe Dunăre de Eliade şi de familia. - 

Banului Mihalake Ghika, de la Giurgiu la Viena. 

„Gustul deci pentru studii, citiri şi literatură, Elena 

- Ghika 7] supse uă dată cu laptele mamei. . 

De la 1842 şi pent ln 1849, anul căsătotiei scle, 

„Dora d'Istria, împreună cu familia sa, locui mai 

mult la Viena, Dresda, Berlin şi Veneţia. In 1846, 

veni pentru câtă-va vreme în România, dâr numai 

în plimbare, E | 

La vârsta de 21 de ani se ?ntârse ?n şeră întim- 

pul ocupaţiunei muscâlesci, după convenţiunea dela 

Balta-Liman, (19 Aprile 1849) şi st căsttori cu un 

Rus, oficer de husari, principele Kolzoff-Massalsiy, 

descendinte din spiţa primogenită a familiei lui 

Rurik, întemeiătorul imperiului Tarilor. 

Dora d'Istria urmă pe bărbatul săi în Rusia, unde - 

stete vro ş—6 ani, pent când, în timpul resboiului 

din Crimeia, opiniunile scle forte liberale fâcură pe 

miniștrii muscălesci sti spună neted că altă şeră, nu. 

imperiul lui Nicolae I, sar potrivi şi mai bine cu. 

- obiceiurile şi pornirile spiritului. -ti. 

_Uă nebiruită nepotrivire în caractere cu bărbatul 

seu făcu pe Dora d'lstria st primâscă cu deosibită 

plăcere avisul guvernului rusesc şi de-aceia, ca fe- 

meiă, reîncepu peregrinaţiunile cu cari, de fâtă, în- * 

tre 1842 şi 1$49, s6rta o obicinuise. |



Plecă în Elveţia unde'şi alese pentru câtă-va vreme 

domiciliul recunoscut, şi de unde întreprindea că- 

l&lătorii îndelungi prin târe ţările Europci. | 

Nu scii hotărît decă în Elveţia seu tot în Rusia 

unde lăsă şi numai vădu pe bărbatul seu, Dora d'ls- 

tria a pierdut şi unicul copil ce a avut — un biiat — 

«din căsătoria sa cu principele Koltzoff- Massalsky. 

În privinţa nenorocirilor casnice, *Dora Istria 

putea dice ca D-ha 'de Statl : «me voit “ridica sin- 

«gură de sub povara 'vicţei, De vreme ce sorta mă 

«silesce a căuta gloria — pe mine care nași fi mul- 

aţămit cu iubire, —ei bine, voii câştiga ! gloria». 

De la 1860, Dora d'Istria a trecut în Italia pe 

care ma mai părăsito, locuind ântâiti când la To- 

rin, când pe Rivicra di Ponente, re la Genova, 

Pegli şi Florenţa, unde înfine s'a stabili definitiv 

a 1872 întruă villi (Villa dbIstria) situată pe Via 

Leonardo da Vinci, şi zidită de cunoscutul scriitor 

Angelo de Gubernatis. 

Aci, în Villa dlstria, pe care a mărit-o şi îm- 

Tumuseţat-o întruna,şi unde avea uă splendidă 

grădină plină de flori şi arbori-exotici, Dora d'Is- 

tria a mai lucrat pînt la 1878; din anul acesta în- 

cetă de a mai scri, după 23 de ani deuă activitate 

prodigisă pe tâte tertmurile cunoscinţelor omenesci. 

„De la 1878 pent m 16858 Novembre, se mulţămi 

a citi, a primi cu afabilitate pe amicii şi cu-



noscuţii ce avei în Florenţa scii pe străinii ce voia: 

so vedi, şi a corespunde prin scrisori cu toţi aceia 
cari aveait recurs la nenumăratele ei cunoscinţe des-. 

pre populaţiunile orientale. o | | 

Dora d'lstria a. murit -la 17 Novembre 1888. 

întruă Sâmbătă, la orele 6 sera, în Villa d'Istria,. 

la Florenţa, în verstă de 6o'de. ani, 9 luni şi 14 dile.. 

Prin testamentul olograf ce Sa găsit după morte-i,. 

Dora d'lstria, după mici legaturi lăsate fraţilor şi 

servitorilor sti, institue moştenitâre a averei sele din 

România pe Primăria Capitalei Bucuresci ; însărci-. 

„ nâză pe Primăria Florenţei-a vinde Villa d'Istria 

în folosul institutului de surdo-muţi de acolo; or-- 

donă în fine prin acelaşi testament 'ca ceremonia 

îmormentării st i s& facă civil, icr corpul sti fii 

incinerat, —— ceia ce va şi făcut în. diua "de Marţi, 

20 în Novembre, faţa consulilor român şi tus din 

Florenţa. | 

Cenuşa sa este astidi depusă în Crematoriul de 

la 'Trespianc, — departe, fârte departe de pămentul 

patriei, pe care blestemul unui obiceiii nenorocit 

şi ncromânesc făcuse pe Dora d'lstria, ca pe multe 

alte” familie române şi bogate (prin bogăţia ăstui. 

păment românesc) sl uite cu destverşire. 

ko, 
x + 

La 'mceputul uneia die operile celebrei scriitre,.



Gli Albanesi în Ru menia—Storia deipriucipi Ghika 
(Firenze, 1873), d. Ceccherti, traductorul italian 
al acestei lucrări, scrise în limba francesă de Dora 

«Vlstria, a pus bibliografia tutulor publicaţiunilor ei. 
După divisiunile ce d. Cecchetti face în activita- 

tea sciinţifică şi literară a principesei Dora d'Is- 
tria între anii 1855_şi 187 73, cititorul va vede cât 
«de multe şi cât de variate erai: cunoscinţele acestei 
“scriitore, | a 

D. Cecchetti: pune: în prima parte a bibliografiei 
„storia Literară cu uă clasă de scrieri privitâre la 
„Poesia populară a. peninsulei orientale (naţionali- 
tăţile română, albanesă, serbă, bulgară şi grecă, 
după cântecele poporului) ; uă a douaclasă: Poesia 
populară d finno-mongolilor ; uă a treia clasă : Epo- 

peiele; uă a patra clasă :: Portretele Iiterarie (între 

cari dou ale lui Eliade Rădulescu, unul în L?17/us- 

„tratiou din 14 d Novembre 1868, er altul, când cu 
mortea lui, în Neologos. de la 23 Mai şi 4 lunii 

1872). 
A doua parte a Biblioprajici coprinde Cesiiumile 

“ religiiăse (viţa monastica în România şi biserica or- 
todoxi, România și papalitatea). 

In a treia parte, d. Cecchetti pune Cestiuuile 

"sociale pe care le subdivide în: Cestiuni feminine 

:întracestea, se coprinde opera întitulată Des femmes 

par zinc” femme, publicată la Paris şi la Bruxelles, .
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radusă în grecesce şi italienescc, şi discutată de multe 

. diare europene); şi Cestiuni de polemică în contra 

rsboiului. | 

Uă altă parte, a patra, coprinde Feonomia poli- 

tică şi agricultura, pe cari Dora d'Istria .le-a stu- 

diat cu plăcere între -1870- şi 1873. 

În a cincea parte găsim în bibliografia d-lui Cec- 

chetti Cestiunile artistice. Dora Istria zugrăvea cu 

deosebit talent. La 1854 a espus în Academia im- 

perială din Petersburg dout tabeluri ( paysaşes ) 

pentru cari a primit de la Juriui uă medaliă de ar- 

gint. În Italia a mai studiat pictura cu artistul 

Schiavoni care i-a fâcut frumosul portret ce dăm 

şi noi într'acest studii | 

Dinainte de 1544, adică din vârsta cea mai fra- 

“gedă, Dora d']stria se ocupase şi ?n şeră cu pictura. 

Cesar - Bolliac spune în. Trompeta Carpaţilor (26 

Aug. 1873) că el avea în colecţiunea tabelurilor 

scle unul semnat Elena Ghika, 15.44, şi care represinta 

“un paysage selbatic, luat de unde-va de prin Bucegi. 

De altmintreli, adauge aceleași scriitor, palatul 

Banului Mihalache Ghica, -vornic din Intru şi pre- 

şedinte al sfatului “domnesc în perpetuii, era un a- 

devtrat' museii. Antichităţile, tabelurile şi sculpturile 

dintacest museii erai citate de Europenii călttori 

“prin ţerile române, Se scie câ Banul Mihalake Ghica “ 

a întemeiat Museul. Naţional din Bucureşti.



Sculptorul toscan, Giovanni Dupre, a făcut bus- 

tul Dorei d'Istria, care este citat printre operele de 

căpeteniă ale acestui artist bine cunoscut în Italia 

şi ?n Francia, la Paris, unde cra membru asociat aj 

Academici de Bele-Arte, şi despre care“ Dora d'Is- 

tria a scris în Pludipendance hellenique ' (Athena, 

19 Nov. 1870). Ancă de când era în România, Dora 

dlstria a cultivat ct pasiune musica. Avea uă voce 

splendidă. Mama ei, Catinca Ghica, „născută Faca, 

cra renumită în Bucuresci, ne spune d. A. L. Odo- 

bescu, pentru vocea sa cea. frumâsă. 

Cesar Bolliac ne spune icrăşi: «Catinca lui Mi- 

«halake Ghica şi Mariţica Spătarului Costale Ghica. 

«erati cele mai frumâse femei ale timpului, din 

«câte S'aii vădut. în” societatea -bucurescână». Mi 

Er mai la vale, Bolliac adauge: «Catinca lui Mi- 

«halake Ghica cu vocea de ânger deşteptător, blon- 

«dina-serafim Mariţica Spătarului, divina Cleopatra 

«între densele,. răpitorea Odobeasca, erai Dâninele 

„acurţei patriotice a lui Alexandru Ghica... Vodă 

«Ghica jaca în horă “care închiâia tâte balurile și 

«Domnele curţei erai îmbrăcate ţrănesce. 

„In talia între 1642 şi 1549, şi mai pe urmă, 

Dora d'lstria -a mai studiat musica cu artişti că il 

> Cicarelli, la Persiani şi îl Ronconi. La 1845, Elena 

Ghica compunea. Ea a făcut aria unei poesii a lui 

Eliade, întitulată Ja Istru.



  

În partea a şesea a bibliografiei sele, d. Cecchetu 

pune Politica, în care România şi cestiunile politice 

române . dintre 1855 şi 1860 ocupă locul de că- 

peteniă. | 

Uă a şeptea parte coprinde Istoria, studiele, în- 

"cercările, biografiele şi articolele istorice. România 

şi cele-l-alte naţionalităţi ale Orientului europen 

sunt obicctul studielor şi cercetărilor pe atât de 

numerâse pe cât de grăbite ale fecundci publiciste. 

“In partea a opta, d. Cecchetti claseză  Romanțele 

“(2 Proscrit de Biherstein, 1557 ; Elconore de Hal- 

lingen şi Ghislaine, 1871; la Veneziana,. 1867), 

ier în “partea noua scrierile privitore la Vita O- 

rientală (Ss? rbătorile ronuine, 1861; Orientalii la 

„Paris, 1567 ; Schițe albanese, 1868 ; Scene din vicța 

serbescă, 1868). 

Pe lângă aceste publicaţiuni şi scrieri în diare 

periodice pent la'1873, Dota Istria a mai cola- 

borat pent în ultimii ani ai vieţi la următârele 

„reviste su într'ensele despre ea şi lucrările ei sa 

„vorbit: Nuova Antologia, Rivista Europea, Re- 

vista 'Orientălă, Revue des Deux-Mondes, Revue 

Suisse, Revue Britannigue, Revue Politigue et Lit- 

teraîre, International Review din New-York, Pau- 

dora din Athena, Omiros din: Smirna, Actele Syl-- 

logului din Constantinopole. | ” 

In fine, scriitorii cari ad studiat şi judecat vicța şi 
. 10
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scrierile ci sunt următorii :  Brockhaus ( Conuersa- 

tion's. Lexikon) ; Vapereau: Dictionnaire des Con- 

temporains i Ducketr şi Louver (Diet. de la 

“Conversation) ; Pier (Universal Lexikon)  Lorck. 

(F'rauen der: Zeit) ; Armand Pommier ( Profils con- 

iemporains) ; Charles Yriarte (Portraits Cosmopo- 

lites) ; Al. Rizu Rhangabe (Dora Istria) ; Fre- 
derica Bremer (Nona Corriua) ; Adam Wolf (Uă - 

_visită la Livorno) ; dr. Schmidt Weissenfels (Uă 

femeiă estraordinară) ; Richard Cortambert (Le 

illustres voyageuses) ; Radu Ionescu "(Domna Dora 

d'Isiria, în Revista “Română, 1861 şi 1862), Ce- 

sar Bolliac (Trompeta Carpaţilor, ulii şi August 

1873); A. de Gubernatis (//lustri stranieri în 
“Ttalia). 

Dora dlsria cra membră a celor mai multe din 

Academiele Franciei, Germaniei, Italiei, Americei, 

Greciei şi Turciei europene. 

M. S. Regele României îi conferi medalia Bene- 

merenti de aur. Prin votul Parlamentului athenian. 

din 1868, Dora Istria a fost proclamată cetâţenă a 

Greciei; mai pe urmă ea câştigă cetățenia de o- 

năre în multe din cetăţile Ialici meridionale. 

La sfârşitul  notiţei ce d. A. de Gubernatis îi 

- consacră în Dizionario dei * Contemporanei, se iai 

citesc şi umhătorele rânduri: 

«Amintim că se face la Bucuresci sub direcțiunea
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«şi cu cheltucla Etorici Spitalelor Civile uă splendidă 

«ediţiune a principalelor opere ale priricipesei Dora 

«Istria, Ediţiunea acesta se va compune din a- 

«prâpe dece volume în 80. Ai apărut deja trei vo- 

«lume-(!); următorele se află sub presă. Traducto- 

«rul român este d. Grigore P. Peretz, care a pus 

«în fruntea traducţiunei sele uă introducţiune  bio- 

«grafică, fâcută de d. Cecchetti şi tradusă în româ- 

«nesce de d. Sihleanu». | 

Se dice într'adever că esistă. dintr”această ediţiune 

cele trei volume semnalate, dâr nici Bibliotecele 

publice nu le posed, nici în_ comerciă nu ai fost 

date. Trompeta lui Bolliac semnaleză lucrarea d-lui 

Ze Grig. P. Peretz âncă din 1573, Decembre în 2 

PR 
= x 

Din amenuntele biografice cu cari am început a- 

cestă notiţă şi, mai cu semă, din estrasele nume- 

rose ce am cules din completa Bibliografii a ope- 

rilor principesei, fâcută de d. Cecchetti, cititorul a 

putut vede sub ce punct de vedere caută st se 

pună acela care sar încerca st judece ncobosita și 

fecunda activitate a scriitârei Dora. Istria. 

Din primele. rânduri ale acestor schiţe, când am 

spus că d-rul Schmidt: Weiscenfels a numit pe Dora 

d'lstria ză femeiă estraordinară, ne-am grăbit a 

" adauge că întradever publicistul german nu s'a în-
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şelat decă, numind-o astfel, el se va fi fost gândit 

la epoca în care a trăit principesa Elena M. Ghica, 

la natura subiectelor ce a tractat în lucrările sale şi 

la minunata putere de asimilare a spiritului său. 

Popârele Orientului europen, începend cu Ro- 

mânia şi sfârşind cu Albanesii, erai, scii cu dest- 

verşire necunoscute si — ceia ce e şi mai rii —: 

cunoscute pe jumătate, în mod fals, în mod păgubitor. 

„Cu un an înainte de nascerea principesei Dora 

d'lstria, Le Journal des Debats dicea vorbind. des-. 

pre Români: sunt nenorociţi, sunt necunoscuţi, ca- 

rent quia vate sacro—căci mat un poet mare, pen-- 

tru a le buciuma în patru părţi de lume viteţiele - 

şi nenorocirile lor. | 

Dora Istria, ca şi toţi scriitorii cei mari ai Re- 

nascerei Orientului. europen, de la nceputul pent 

la sfârşitul “carierei lor, ai fost totdeuna conduși: 

de acestă ideii: st me facem ennoscufi. 

Acesta a fost cuvîntul de ordine, credul, neîn- 

duplecata lor dorinţă.. Pentru atingerea acestei ţinte 

către care diplomaţii şi scriitorii străini îi îndem-- 

naii cu aceleaşi chinuitâre şi desesperante cuvinte: 

- faites-vous connaitre l—Dora Wlstria în străinătate: 

şi, buniora, Asake în Moldova şi Eliade în Romă. 

- nia, alergau pe tâte căile, scriai în 16: genurile,. 

întrebuința tâte midlâcele ce sciința şi literatura. 

oferiau entusiasmului -lor de a se face cunoscuţi.



„Cuvintele lui Eliade: scriţă băeți ! I—adi ridicule 
şi nenorocite—se pricep pentru epoca de atunci mi- 
nunar de bine. - | E 

Geografiă, filosofiă, polemică, aritmetică, romanțe, 
istoriă, economiă politică, agrimensură și metafisică 

„—luptătorii din vremurile începutului fâceati de tâte 

pe îute, de grabă, fară multe cercetări, fâră multă 

<umpenă. | | 

Sciinţa trebuia adusă în j6ră, €r istoria, vicţa, 

credinţele şi dorinţele jerei trebuiaii aduse cu ener- 

gii, cu sgomor, pe ori-ce câle-şin 'ori-ce mod, la 
cunoscinţa străinttăţei, - | i 

Astfel se pricep, se îndreptăţesc şi se iertă lip- 
sele, slăbiciunile, graba şi, deci, superficialitatea a- 

„desea ori uimitâre a multora din lucrările scriitori: 

lor din prima epocă literară a secolului nostru, 

Adi, un Răcăiandru bacalaureat cu fumuri de: 

publicist, un ucenic înt/ale condeiului— 72 galopin 

des leltres—de felul cărora furnică, şi la noi şin 

"alte ţări, redacţiele gazetelor politico-literare,  pâte 

„si facă mar; în trei timpuri pe Asake şi pe 

Eliade. 
Mai fericită de cât Asake şi Eliade, Dora d Istria 

a intrat pe arena publicității mult, forte mult mai 

bine pregâtită de cât aceşti doi vulgarisatori. Dora 

«Pstria învățase. în şeră şPn străinttate clasicismul 

solid şi folositor carierei de publicist. La 15 ani,
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tradusese din grecesce în limba germană întregă 

Iliada lui Omer. Umanidrele, pe cari Eliade şi le 

făcea singur când. deja era profesor.şi publicist, 

Dora d'Istria le făcuse pe deplin şi se obicinuise de 

mult âncă cu marile modele ale literaturilor clasice, 

greco-romană, francesă, germană şi - italiană. 

De aceia, mai rare, mai. mici, mai puţin bătă- 

tore la ochi sunt în scfierile ei erorile și slăbiciu- 

nile ce sc văd în opera lui Eliade şi a lui .Asake. 

Der, ca toţi cei cari sunt bine-cuvintaţi — seii 

. blestemaţi — de sortă a lucra pe teremuri fecio- 

relnice, unde alţii mai pus plugul, şi deci bogate 

chiar şi prin colțurile lor cele mai singuratice, — 

Dora dlstria a voit st facă totul. 

A tractat istoria pororelor balcanice, der a trac- 

tat şi folhlorul lor; a scris despre situaţiunea lor 

politică, der a scris şi despre situaţiunea femeici în 

Orient şi de pretutindeni; sa ocupat cu plantarea 

arborilor exotici în Toscana, der sa ocupat și cu 

istoria şi critica artistică-a picturei şi a sculpturei. 

„l-ar fi trebuit uă putere intelectuală, un dar: de ob- 

"servaţiune şi de analisă, uă penctraţiune în cerce- 

tarea subiectelor și un,timp însutit de mai mult—" 

pentru a pute tracta tâte aceste subiecte aşa cum 

sciinţa, cu cerinţele scie moderne, le pretinde de la 

ori-ce cugetător. 

“D-na de Stael, cu care. într'ale vieţei de femeiă,



151 

în spiritul de societate, în nobleţa manierilor şin 

pornirile artistice, Dora dIstria are Gre-care puncte 

de asemenare, a scris opere tari nici pe degete nu 

se pot numera. De PAllemagne Ensă rămâne şi adi, 

după părerea criticei germane, uă carte care cu fo- 

los se pâte şi se va pute consulta asupra începu- 

turilor literaturei naţionale în Germania, asupra 

spiritului german de la sfârşitul secolului trecut. 

Nu'tocmai acelaşi lucru se pote şi se va pute: 

dice. despre, bunioră, scrierile principesei Dora d']s- 

“tria,. privitore la Români scit la Albanesi. 

Qui trop embrasse, mal ctreint, dice un înţelept 

şi precaut proverb frances, Dora lstria a ?mbră- 

țişat în-opera sa tâte genurile. ' Pentru ce,—am 

vedut mai sus. a 

A fost uă eminentă diaristă pe care, nu cerința 

imperativă şi inexorabilă a f6iei: dilnice, ci bogă- 

ţia şi noutatea subiectelor o îndemnaii st producă 

mult şi de tote felurile,-ca st fiă pentru tote 

gusturile. 

Analisele încete, profunde şi sciinţifice, documen- 

zarea completă a tesei, observaţiunea stăruitâre, 

înlânţuirea rigurâsă a gândirilor, — întrun cuvent 

cernerea şi rescernerea adevtrului, fâcute cu răbda- 

rea neclintită a specialistului, a omului care şi-a. 

închinat puterile minţei uneia şi. numai uneia din. 

părţile sciinței omeneşti,— Dora distria nu le-a cu--
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noscut şi,- cunoscut fiind clinul pe care apucase, nici 
nu putea sk le cunâscă. E | 

Specialisarea desăverşită, studiele cu microscopul 
sunt posibile numai în literaturile betrâne cari, ân- 
tâiii, ai generalisat vreme îndelungă şi cari, acum, 
pot, li-endrept, sunt datâre st despice firuil în patru. 
„Dora dlstria a trăit tocmai întuă Epocă care 
fost pentru Orient—și Gre nu mai este âncă 2—uă 
epocă de Renascere, de” generalisare, de universali- 
tate în cunoscinţe, de uă poftă, ba chiar de uă neîn- 
lăturabilă necesitate de a sci multe şi de tâte, uă 
epocă pe care — toutes proportions gardtes—o pu-. 
tem compara cu epoca lui Ronsard în Francia şi cu 
aceia dinaintea şi din timpul lui Herder în Ger- 
mania. | | i Ă 

Creeri admirabil de bine organisaţi, inteligenţe 

într'adevăr superi6re, uă neîntrecută putere de muncă 
der, după cum diserăm, uă ncinduplecată poftă de 
a face de tâte. | 

Acesta”i nota activitiţei lui Ronsard, lui Herder, 

lui Danre,—şi acestati nota — si magnis componere 
parva fas est — activităţei, scriitorilor din timpuri 
Renascerei nâstre literare şi sciinţili cz, acesta'i nota 

ce se percepe mai lămurit în operile principesei 

"Dora WIstria, 

Potrivit acestei pofte de a face de tâte şi deci 

yarietăţei scrierilor lor, toţi aceşti luptători sprin-
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teni—dâr numai sprinteni cercetași pe og6rele sciin-. 

şei” şi literaturei, — puteau dice cuvintele S-tului Je- 

ronim : fimeo hominem unius libri, — şi de aceia 

făceau cărți multe şi f&rre multe, felurite şi fârte 

felurite. | 

Câte din ele vor rămâne? 

Acesta” întrebarea pe care posteritatea O punc, 

şi la care, având în vedere pentru dreptate consi- 

deraţiunile ce espuscrăm "mai sus, ea va respunde : 

puţine, forte puţine din operile. cele forte multe var 

rămâne. a fi consultate spre folosinţa viitorului, “der 

cunoscendu-se efectele bine-fâcttore ce aceste opere 

avură când eşiră la lumină, meritul scriitorilor. de 

“atunci— şi Dora dblstria ocupă printre dânşii un loc, 

de frunte,——meritul scriitorilor pentru vremurile lor 

mic nu va fi. ”



“IULIA B. P. HASDEU



 
   

  

IULIA B..P. HASDEU 

  - „Jerez 

 



“IULIA B. P. HASDEU 
1 

Le ciel de ses clus devient-il envieux ? 

Ou faut-il croire, helas ! ce que disaient nos ptres, 

Que lorsqu'on mcurt si jeune on est aimă des dieux ! : 

„_ (Musset: d la Malibran). 

   

     
3) . 

(5 ând, în 1853, d. Wychgram, profesor la sc6la 

AG înaltă de fete din Lipsca, visită instituţiunile 

SN superidre de cultură feminină ale Parisului : 

liceul Finelon, scâlele normale de la Stvres şi de 

la Fontenay-aux-Roses şi colegiul Stoiguă, pen- 

tru a stringe materialul necesar scrierei sele Das 

aveibliche Unterrichtsivesen in Frankreich),— înve- 

țatul german ar fi putut vede pe băncele colegiu- 

lui Sevigne uă tentră feră, uă copilă de 1ș ani, 

întrai cărei ochi şi pe a cărci frunte strălucea lu- 

- mina cea mai intensă, der şi cea mai gingaşă a sciin- 

ţei moderne. 

1) Leipzig, editura Reichardt. 

7
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Şi decă profesorul ar fi cerut şi aci, precum ce-. 

ruse la liceul Fenelon, composiţiunile scrise: ale ele- 

velor, mai presus şi mai mult de cât ale celor-l-alte, 

composiţiunile frumosei copile cu ochii mari şi frun- 

tea lată Par fi oprit îndelung în cercetările sele, și 

“Var fi pus pe gânduri prin bogăţia şi noutatea însuşi- 

rilor lor. E Ă | 

Căci, întrensele, Germanul, rîcnitor după callie- 

pia nativă a Francesilor şi după destoinicia, — die 
Geschichlichheit der Franzosen — în composiţiuni, 

ntrensele, dic, el ar mai fi aflat şi alte însuşiri: 

;ndependinţa judecății, mulţimea ,cunoscinţelor de 

.0t felul, fenomenala pricepere de coordonare a a- 

cestor cunoscințe, şi noutatea vederilor personale în 

Subiecte de mult învechite. | 

Venit din liniscita, din mult liniscita și studiosa 

Lipscă, unde întrun secol,. pâte numai uă dată scu 

de dout ori se trece peste legile firci şi, chiar de pe 

bâncele sc6lei, scolarul întrece pe profesor, de sigur 

că înveţatul german ar fi cerut:st vedi şi st admire 

pe minunăta elevă care, ca odinidră Hortensia la 

Roma şi lane Gray: la Londra, grămădia asupra 

familici, asupra înstituţiunei în care lucra şi asupra 

„cctăţei în care trăia, alesele onoruri ale minţei. 

Copila care, şi?n Paris şi pretutindeni, entusiasma 

pe toţi cei ce o vedeau şi o audiati, şi care ar fi 

entusiasmat pe d. Wychgram ; eleva care într'ade-
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- ver trecuse peste legile firei şi, cu uă putere cum 

rar se vede, întrecea așteptările tuturor; era uă Ro- 

mâncă, era Iulia Hasdeu, “fecira căreia părinţii 

“din iubire şi profesorii. din sciință îi prediseseră 
pentru viitor cele mai splendide victorie în lupta 

Adeverului, în vitţa socială, în tot ce omul iubesce 

s&ui: urăsce aci pe pământ. 

Şi Iulia Hasdeu a murit Sâmbătă, la 17 Sep- 

tembre 188$ ! - Ma 

Omul nasce. Pentru ce ? Carei ţinta astei ialnice 

acţiuni? A trăi scui a muri? 

Poeta Louise Bertin întrebă: 

Si lu mort est le but, pourquoi done sur les routes 

„Est-il dans les buissons de si charmantes fleurs? 

Et lorsqu'au vent d'automne elles s'envolent toutes, » 

Pourquoi les voir partir d'uv oeil mouille de pleurs? | 

Si lu vie est le but, pourquoi donc sur les routes 

Tant de pierres dans lherbe et d'epines aux fleurs ? 

Que, pendant le vovage, helas ! nous devons toutes 

'Tâcher de notre sung et mouiller de nos pleurs? 1) 

Acestă întrebare şi-ati pus-o în reslăţirei vecu- 

rilor tâte sufletele rănite de durerea morţei, cr răs- 

punsul ei nu ne va fi dat de cât atunci când, după cuvin- 

cele lui Musset, Dumnedeii singur va. spune omului 

- taina nepetrunsă al acestui «pentru ce ?» al creaţiunei. 
. 4 

4) Louise Bertin : Les Glanes. 

| 11
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Pen€ atunci, pent când omul se va înălța, sei 

va fi înălțat icrăşi către Dumnedeire, noi.cari r&- 

mânem în urma celor cari se duc, noj cari înotăm 

âncă în valurile sdrumicătore ale vieţei, ne simţim 

mângâiaţi sciind că cei duşi au ajuns la şărmul li- 

niscei eterne, acolo unde nu este nici jale, nici du- 

rere, ci numai senină şi dulce fericire. 

Julia Hasdeu dice înitruna din Cugetările -sele :" 

«La vie, Cest une-rivitre gwon traverse d la 

nage ş ceux qui arrii vent plus tot ă Păutre bord 

sosit les plus heureuăy. 

Şi pentru că, după credinţa, luliei Hasdeu : 

Tout finit ici-bas, tout recommence ailleurs, „ _ 

ni-este consolătre şi iubită sarcina 'de a spune aci 

cum Ynceput şi Sa sfârşit ca uă di de Mai vicţa 

tinerei fecidre ; cum a trecut prin lume ca uă stea 

strălucitâre Iulia Hasdeu. - 

Acolo, unde reîncepe vita eternă, în acele uu- 

discovered countrys de cari vorbesce Hamlet, —e«nc- 

descoperitele ţinuturi» ale Ideici sublime, vitza fe- 

cirei se resumă și se va resuma în absoluta fericire. 

Aci jos, seninul vieţei săle sa sfârşit cu nori 

ncgri, fericirea. începutului cu durerea sfârşitului, 

liniscea sufletului cu trăsnetele nenorocirci. 
Printuă lovitură care ne face se strigâm cu poetul : 

O Dicu juste, pourquoi la mort? 1) ; 

1) Alfred de Musset PEspoir en Dieu.
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vicţa Iuliei Hasdeu posede contrastul cel mai io- 

lent. Pe dilele celor 19 ani ai sei se întinde, —legân- 
du-se în mod îngrozitor, —culorile azurii şi vesele” 

ale lui Greuze şi Vanloo, dulceţa şi blândeţa pene- 

lului divin al lui Rafael, şi-apoi tonurile, aşi dice 

gemctele sumbre; durerose şi “sfaşiătore a ale lui Goya 

şi Zarbaran, - 

Iulia Hasdeu sa născut la 2 Novembre 1869 în 

Bucuresci. . = . 

La versta de: doui âni și jumetate, atunci când 

celor mai mulţi copilaşi li se adreseză âncă în gun- 

gunele virgilianul, încipe, parve pier, risa cognos- 

cere matrem; lulia Hasdeu citia deja, de şi nu pu- 

a pronunța bine tote cuvintele. | 

îi atunci, trecu peste. legile firci. | 

Doboriţi de iubirea în care își înfăşati şi "şi îndum- 

nedeiaui copila, părinţii nu se temură, — cine s'ar fi 

temut? — că Firea, ta barbară e cuşmană, avea si'şi răs- 

bune infiorător asupra acestei fenomenale precocităţi. 

La S ani,ea depuse esamenele claselor primare la 

Scâla de băieţi. din Verde, -al cărei director era re- 

gretatul poet Scurtescui. | | 

La versta de 11 ani, fetiţa termină cele patru clase 

gimnasiale la liceul St. Sara, şi fu premiată împre- 

ună cu cci-l-alţi elevi de ministrul instrucțiunei pu- 

blice de pe atunci, reposatul Vasile Boerescu. ” 

- = _
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Necesitatea psichică, firescă în acest admirabil or- 

ganism, de a studia, pricepe şi stăpâni cât mai mult 

„din cunoscinţele spiritului | uman, d'atunci chiar o 

„silia s& iesă. din cercul micelor ocupațiuni ale cla- 

selor gimnasiale. Musica, în deosebi pianul, fu unul 

din studiele ce învăza de atunci. ca uă petrecere ar- 

tistică. - 

Conserv atorul nostru o: premiă. 

Studiele, esamenele, conservatorul, cu, uniformita=" 

tea lor, nu aruncară nici uă umbră asupra. veseliei 

care lumina într” una figura gingaşei fetiţe. 

Erantocmai ca acele copile pe cari le va cânta că 

însăşi mai târdii: 

Eles vont î pas menus, 
Fraiches et rieuscs, - 

“ Chantant leurs chants ingenus 

"De leurs voix joyeuses. 1) . 
N 

Ancă de la + versta de 9 ani, cântecele liliei. Has-: 

deii, versurile ce făcea petrecând ș şi jucându-se, ară- 

tati, în Jicăririle lor puterile, vioiciunea minţei sele. 

Scria satire în contra profesorilor. D-nii Jacomi şi 

Tânăsescu trebue să fi” trecut pe rând cu tâte ono- 

rurile ce” li se: cuvin prin versurile . elevei-copile. - 

A scrie, a cugeta, a descoperi singură: noui Ori- 

1) Iulie Iasdeu : Qui: e „lus (din poesiele publicate în 

N-a ral 10 al Revistei Noue (antet! 1888.)
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sonturi eră pentru Iulia Hasdeu petrecerea cea mai 

„de frunte. 

Pe când sfârşia gimnasiul, se ncercă a compune 

comedii, şi drame, Adora teatrul âncă de când, co- 

piliţi, părinţii neputând 's st se despartă de densa, o 

aduceai în logia lor la “Teatru Naţional. 

Dicea versul la versta 6—7 ani cu atâta căldură, 

în cât nu. puţine din dmnele cari o sărutati cu 

„drag la adunările Socictăţei Concordia, plângeau 

ascultând-o cun spune Sila lui Boliac, sei Penes 

Curcanul şi Balcanul şi Carpatul''ale lui Alecsan- 

dri, îndată după resboiul ncatârnărei. 

„După ce termină gimnasiul la St. Sava în Bu- 

curesci, plecă însoţită de mamă-sa la Paris, pentru 

„aşi lua acolo! bacalaureatul. . 

Parisul! — oraş de supreme fericiri și de crudă 

nenorocire, — cetate unică şi incomparabilă, 

Qui brille comme un phare €clatant dans la nuit 1). 

şi către care Iulia Hăsdeu sendrepta cu nesaţiăi, pen- 

tru a privi şi ?nţelege într'ensa sciinţa în cea mai 

măreţă ă ei cRorescenţă. 

Ancă din copilăriă, — avut-a 6re copilâriă acestă 

fiinţă care nu fu de cât sufle ? — Parisul era unul 

din visurile cele mai daurite, cari alinta bogata 

imaginaţiune a copilei-poete. 

4) Iulie Ifasdeu: Pais d'aintan. 

n
e
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Il cânta şi-atunci cum îl va cânta şi pe urmă. 

Senchina şi-atunci cum se va ?nchina şi pe urmă. 

înaintea Cetăţei-Lumină. 

” Princesse des cites et du progres le temple, 

Oi la science est reine, or tous les arts sont rois, 

Ilonte ă qui sans flâchir ie genou te contemple!1) 

Unde ar fi dus-o părinţii pentru a'şi continua şi 

sfârşi studiele, şi pentru a încorona măreţul edificii 

al acestei strălucite inteligenţe, decă nu acolo unde 

chiar pornirea “firescă a lulici Hasdeu, le areta cu 

dilnice şi luminâse probe. . | 

Dilnic copila-poetă trăia din -Ideiă, — ideia viă, 

mare, generâsă, umană, totdcuna nouă, în perpetuă 

activitate, caldă de simpatiă, adimenitore prin 'nurii 

ci gingaşi şi veseli. 

Puteai 6re st-o ducă în Germania : > în Anglia? 

în Italia ?. 

“Poetul dice: 

D'Allemagas en travail est un laboratoire 

Ou lalambic î froid-distille la raison. 

I'Angteterre, marche du monde, â l'horizon 

Voit luir de ses vaisseaux la banderole noire. 

T?ltalie, ctalant les debris de-sa uloire, 

Sous le soleil couchant de larricre-saisan, 

Est un muzee " immense ct sans comparaison. 2) 
. _ N 

_11) Iulie lasdeu: Paris d'autan. 

2) Eugene Manuel: '/Alce
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Niciuna nu ar fi convenit Româncei care se nu- 

mia Iulia Hasdeu. O cuseră în Francia, pentru că, 

după spusa aceluiaşi poet: 

La France est une forge oii Ton fait de lhistoire. 

Liidee ă flots brilants sort des canaux ouverts 

Et la coultt en feu, rejetant ses scories, 

Donne assez de metal pour mouvoir univers. 2) 

Ajunsă în Paris, Tălia Hasdeu întră -în colegiul” 

Stvignc, înstituţiune superioră de cultură feminină, 

patronată de ilustrul Breal şi avend drept profesori 

înveţaţi cari at vedă întinsă în lumea universitară 

a Franciei. D-nii Giry; Maurice Albert, Roy şi alţii 

dederă-luliei Hasdeu învețătură liceală în vederea 

bacalaureatului. îndoit. | 

Cu puterile 'ce avea şi cu profesori ca aceştia se 

pot lesne pricepe progresele ce tânăra elevă făcu cu 

paşi răpedi, orisonturile ce i se deschiseră şi pc- 

cari privirea ei le scrută cu bttrână siguranţă. | 

Şin litere şin sciinţe, învețământul liceal fran- 

ces este simpatic prin excelenţă. Şi sufletul, şi inima 

Iuliei Hasdeu nimic alt nu cereaii în vicțăi de cât 

a iubi fâră saţiti sciinţa în tote ale ei manifestaţiuni. 

“Fu totdeuna cea Vântâii în clasa ci. 

Profesorii citeau cu un fel de afectudsă curiosi- 

3) Eugene Manuel: VIdee.



” 165 

tate composiţiunile acestei străine, pentru care limba 

“francesă nu mai avea nici un secret şi care, în des- 

făşurarea şin judecata subiectelor de composiţiune, 

arăta atâta îndependinţă şi atâta francheță. 

Se pâte ca unele, câte uă dată, se nu fi fost in- 

tocmai potrivite după tiparul -tradiţional al vecini- 

cului devoir liceal frances, tâte înst erai totdtuna 

cu: nota personală a Iuliei Hasdeu. În tâte profeso- 

“rul vedea lucruri nout, şi de aceia toţi, fără temă 

de a fi falşi profeţi, îi prediseră cel mai strălucit 

succes la esamenele de bacalaureat. 

Trecu în lulic 1886, la Sorbonna, atât esame- 

ncle de retorică cât şi” cele de filosofii, iute, si- - 

gură, liniscită. Succesul fu astfel cum spuseseră toţi : 

„strălucit. 

In Novembre 1886, Iulia Hasdeu, acum studentă, 

mai viă ca totdeuna, mai veselă, mai bogatăn pu- 

teri şi patimă pentru "nvăţătură, senscrise pentru 

licenţa în filosofii la Facultatea de litere, în Sor- 

bonna Parisului. | E | 

La 4 Novembre se deschiseră cursurile. 

La 2 Novembre, Iulia Hasdeu împlinise 17 ani. 

La Rochefoucauld dice: Ia jeunesse est une-î- 

“ oresse continuelle ; cest la fitore de la rqisou 1). 

1) La Rochefoucauld: Jazimes. 

N . . E
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Dinainte chiar frigurile minţei încăldiaa şi 

_însutiaii puterile tinerei studente. Acuni însă, în faţa 

sciinţelor înalte, în faţa acelei activităţi ncţermurite- 

pe care, ca prin descântec, o imprimă creerului t&- 

nr cursurile Sorbonnei, frigurile lui a sci ajunseră 

în sufletul şin inima Iuliei Hasdeu gradul lor de 

supremă intensitate. 

. Cursurile pentru licenţa m filosoftă, şi anume 

cursurile comune de literatură elină, latină, francesă, .. 

cursurile speciale licenţei în filosofiă, cursurile de 

agregaţiune, unele cursuri ale scâlei des Hautes E- 

tudes, erai .pentru . studenta-poctă petrecerile cele 

mai iubite. 

Pentru cei cari ai supt conscient laptele sciinţei 

francese, acestă nesăturată poftă de a'nviţa, de a 

citi, de a 'cugeta într'una, nu li se va părea lucru 

esțraordinar, câci ei scii cât de suggestive, cât de 

rodnice, cât de bogate în stimulante sunt cursurile 

universităţei francese. i 

C. A. Rosetti îmi spunea uădată că nici un ora- 

tor nu Pa făcut să adore mai mult un adever şi st 

voiescă a” urmări sub tâte formele lui, decât ori- 

care profesor, ascultat uă oră la Sorbonna sei la 

College-de- France: în Paris. Pentru .că, adăugea ne- 

muritorul publicist, nimeni, cred ei, nu a putut st 

îmi arcte mai cu iubire calea pentru ca, pe urmă, 

ei singur șin voiă. st întru în templul sciiaţci.
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Profesorul Universităşei  francese nui dă numai 

Sciinţa, îşi dă şi iubirea sciinţei ce profeseză. In a= 

cest strălucit prisos stă marea şi pent adi încom- 

parabilă gloriă a sciinței francese. Va fi întrecută 

pote în bogăţia faptelor, în crudita legătură' a de- 

ducţiunilor, în cercetările şi descoperirile geniale; 

îi va remâne €nst totdeuna darul de a te face st 

iubesci. Din acestă imensă caritas generis bhumani 

care este lauda neperitore a Franciei, sciinţa francesă 

ate partea 'cea mai pură. Onore şi recunoscinţă ei! 

Astfel fiind, lesne se pote înţelege “cu cât foc lu- 

lia Hasdeu începu studiele scle. 

Ce muncă! câtre cetiri! ce şir legat de înalte 

„cugetări ! | 

Intrecere superbă pe uă cale pe care,-pentru a a- 

„junge la culmea Adevtrului, trebuie se asudi, să te 

chinui, sengenunchi înaintea problemelor ce Sciinţa 

— îmimense reservoir aux  gouffres  înconnus ! — 

le'nfăcişeză fâră încetare sufletelor alese, inteligen- 

şelor superire. 

Cu. «spaima sfântă» de care vorbesce Virgilii, 

cel care scrie aceste rânduri - şi-aduce aminte de 

gândirile ce spuntati în mintea sa, la cursurile de 

dimincță ale Sorbonnei, când se uita la figurile 

pălite şi ostenite ale studenţilor cari adormiseră la, 

diuă luptându-se în muncă sfărămărore cu Platon 

seu cu. Tacit.
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Versurile lui Paul Alberr despre studenţii >
 

5 Y 

litere : n 

Galcriens de lintelligence, 
„Defricheurs de lântiqui!6, 

Vous que l'on nourrit de science 

Et de gigot souvent gâtă, * 

Quand uvez-vbus dans: la roste 

L.aiss6 courir vos pieds pesants, 
Rafruichir votre âme emhbrasee 

„An soufile embaumet du printemps? î) 

şi versurile Iulici Hasdeu 

„de vois les dtudiants, les habits dechirez, 
Nourris de haricots et ehantant des cruelles, 
Sur Îa paille dormir, de Virgile enivres. 2) 

vor: fi totdeuna adevărate. 

Oboscla, greutatea .cugetărilor cari aptsă asupra 
minţei -lor, uneori lipsa, — căci nu. milionari fre- 

cuentă Sorbonna, — adeseori descuragiarea,” aruncă 

- peste “aceste tinere figuri velul întristărei întunecate 

sci. pe acela al taciturnităței senile. 

Cu Iulia Hasdeu lucrul nu merse astfel. 

Mai uşoră decât Camila lui Virgiliu, tânăra poetă . 

se plimba printre stânci şi peste piscuri cu uă des- 
toiniciă întraripată. Sciinţa era pentru ea. uă eră- 

aină. Nici una din problemele cugetărei nu cuta 

1) Paul Albert: Podsias posthumes. 

9) Iulie Ilasdeu ; Paris d'adtau.
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pentru multă vreme fruntea senină a feciorei. Su- 
- părarea, tristeţa, preocupaţiunile cari înfăşoră în - 
negură privirile tentrului, o - fâceati sk glumescă: 

Nous rions des Yeux ceints 

Et. mouilles de larmes!!) 

Urma atâtea şi atâtea cursuri, şi tot avea timpa 
lua lecţiuni de canto cu mult cunoscutul tenor Wag- 

nerian Lauwers şi lecţiuni de „pictură cu pictorul 

- Maillart, | 

Lăsa îndată penelul pentru a lua . condeiul şi a 
face planul conferinţelor ce” trebuia se ţină pe rând: 
sub direcţiunea profesorului, în faţa studenţilor, la 

-Sorbonna. | | | 

Când orbi întrun rând despre Logica îpotesei 

şi plimbă pe auditorii sti de la Aristotele care a 
numit şi introdus ipotesa în cercetările filosofice şi 
sciinţifice, şi penă la scâla scoțiană care, cu Tho- 

mas Reid, gonesce cu desevârșire şi pe nedrept îpo- 

_tesa din * cercetările cugetătorului ; când lămurit, 

bine legat şi cu nenumtrate probe luate din astro- 

nomiă, fisiologiă, filosofiă şi filologiă, Iulia Hasdeu 

aretă că îpotesa caută forte adescori în sciinţă s& 

precedă esperienţa şi demonstraţiunea, şi combătu, 

“ea teneră fată de 17 ani, argumentele scâlei sco- 

ţiane Sprijinind tesa sa pe. marile name ale lui Co- 

1) Iuliu Hasdeu: Quinze ans.
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„pernic, Kepler, Huygens, Newton, Leibnitz şi Cu-- 
vier, — profesorul şi studenţii se uitau cu iubire şi 
ascultai cu plăcere pe acestă tentră. străină, care le 
arăta victorios că, departe, “departe, spre Sore-Re- 
sare, Roma-Mumă a lăsat, ca sin luminata Gahă, 
aceiaşi putere de minte vidiă, adâncă, de lucruri: 
noui făptuităre. E | | 
„Câţi din tinerii cari-0 ascultai şi cari nu cunos-. 

„ceai pâte şera nâstră de cât prin Le Paysau du. 
Danube al lui La Fontaine, fură convinși că, de la 
«Țeranul Dunăre» atât de clocinte în faţa Senatu- 
lui roman și pent la Iulia Hasdeu, şi ţera românescă 

fâcut-a pași gigantici, i ” 

Altădată, întraltă conferinţă de literatură istorică, 

Iulia, Hasdeu. csplică şi comentă cartea II din Erodot.. 
Tatăl ei studiase cartea IV. pentru lămurirea îs-: 

torici române ; fiica, la 17 ani, luă cartea II. In 

Sorbonna Parisului, părintele Istorici, betrânul Ero- 

dot, primi Omagiele recunoscetâre ale unei Românce, 

care întrevedea în opera neperitâre a Elinului lică- 

irile străvechiului trecut al patriei sele! 

“Şi ecourile Sorbonnei, cari nu mai resunaseră de 

numele iubite de Român şi Româniă. de când d. 

Alfred Rambaud vorbise de revoluţiunile lui Horia 

şi lui Iancu, resunară acum din noă, de aceleaşi. 

“nume, „mai. calde, mai iubite, prin vocea tentră şi 

_elocinite a fiicei. lui Hasdeu !
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Ce reamintiri! ce trecut în veci presiute, şi tot- . 

<Acuna dureros! Jalea aduce cu grabă sub pena'mi 

zremurândă întrebarea sfâşiătâre a lui Musset: 

Pourquoi promenez-vous ces spectres de lumicre 
Devant le rideau noir de nos-nuits sans somimeil, 

Puisqu'il faut qn'ici-bas tout songe uit son râveil ? *) 

De ce!? de cel? — Ore sciti "eu de ce!? 

Revin.. - | . 

Sorbonna, cantul, pictura şi lucrările sele —- poe- 

sii, legende, cugetări, drame schiţate, comedii în- 

cepute, material pentru tesa sa de doctor în filosofiă 

(Filosofia în literatura nescrisă a poporului român, 

teodicea, metajisica, logica, psicholoşia, etica), basme, 

corespondenţa cu . părintele - sti, în care, adescori, 

Iulia Hasdeu critica cu “un discernământ - şi cu uă 

sagacitate  estraordinară cestiunile literare, istorice 

şi filosofice la ordinea dilei în Francia şi n ţera sa, 

——t6te acestea făceau se trecă, şi pentru ca, și pen- 

tru părinţi, şi pentru prietenele scle,. timpul studie- 

lor ca visurile fermecătâre ale adormiţilor în fe- 

ricire, , 

Aşi voi st vorbesc de fericirea tatălui şi a ma- 

mei, şi mengrozesc ; aşi voi st le zugrăvesc dure- 

rea, şi mi-e nemărginită milă. Ca 'Timante, picto-! 

1) ALL de Musset: Xamouua.
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rul antichităţei eline, arunc velul cernit al durerei 

asupra mamei şi asupra tatălui, cari împreună, ca 

Rachela în Rama, își. chiamă. adi copila, şi copila 

nu mai este. i - 

Pe atunci şi tatăl, şi muma: primiau laude după 

urma fiicei lor, unul în ţeră, cea-l-altă în străint- 

tate, —- şi ambii concentra în momentul de faţă, 

în presintele trecttor, şi trecut, şi viitor, și lume, şi 

dericire, şi tot ceia ce omul judecă drept sârele stră- 

“Iucitor al vieţei, — şi care, în realitate nu era să fiă 

de cât vent şi vitor, foc şi pară. 

Atunci, fetiţa li-era ?n vieţă. Aveait lumina», şi 

timpul trecea senin... 

Et le temps s'âcoulait comme fond dans la bouche 

Un fruit delicieux sous la dent qui le touche, 
Ne luissant apres lui que parfum et saveur. 1) 

Sântrosă, puternică, veselă, glumâţă şi -blând- 

muşcătâre, Iulia Hasdeu lucra întruna: Lampa ei, 

şi vera și i&rna, se stingea cu miedul nopţei. pentru 

ase reaprinde după ş stă chiar şi mai puţine ce-. 

„suri de odihnă. | - | 

A'trăi era pentru ea a scrie, citi şi cugeta ; min- 

tea Iulici Hasdeu străbărea fără mcetare întreg uni-. 

versul sciinţei. 

1) Lamartine : Jocelyit. 

r
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Şi când, ca poetului, i se punea întrebarea: 

Voyageur, voyageur, pourquoi marcher sans cesse ? 
Pourquoi toujours chercher un nouvel horizon ? 

Pourquoi sur Vunivers râpandre ta jeunesse ? 

Pourquoi ne pas dormir quand le sommeil te presse ? 

"Pourquoi toujours la tente et jamais la maison *? - 

Iulia Hasdeu respundea ca acelaşi poet * 

Vai peur de marreter : c'est Pinstinct de Ia vie! 1) 

Sfârşitul lui 1886 şinceputul 1887 o găsiră şi o- 
lăsară mai gata decât totdeuna la luptă. 

Lucra meri. 

„In Aprilie 1888 cra st depună licenga. 
Peste un an, în 1889, uâ dată cu centenarul Re- 

voluțiunci francese'care a redat omului drepturile 
şi claselor umilite ale naţiunilor consciinţa puterci 

lor, Iulia Hasdeu, pentru obtenţiunea gradului de 

doctor în filosofiă, era st aducă în Sorbonna Pari- 

sului omagiele scle poporului român şi geniului lui. 

„Atunci norul negru şi plin de nenorocire apăru 

pe orisontul ncîntinat al acestei vieţe. 

Incepu st verse sânge. 

Era după ?nceputul lui 1887.—Ce ?mi pasă ! dise: 

fecidra,. şin faţa eroicei sele nepăsări toţi credură 

în inocuitatea acestor prime emoptisii. Veni ?n şeră 

1) Maxime du Camp : Chants d'Amour. 
i N
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în vacanţele lui 1887. -“Tuşia puţin. "Doctorii din .. 

Paris, doctorii din ţeră diseră că nu-i nimic. 

Cel care scrie aceste “rânduri a vădut-o în Iuliit 

1857, la Curtea- de Argeş. 

Era rumenă, frumâsă,, veselă, svcltă în talia-i 
subţire şi mlădiesa, cu ochii umedi de sglobiă fe- 
ricire; prictendsă şi glumeţă, fără umbră de coche- 
tăriă, înflăcărându-se în ori-ce discuţiune în care 

Idealul şi Arta crai în joc, rămânând pe părintele 
stu în. glume şi?n săgeți curtenc, cunoscând tâte 
'cestiunile ce se ridica în conversaţiune,—şi în tâte, 
cu tâte şi din tâte respirând vicşa şi puterea min- 
şei în cea mai splendidă a lor arătare, ' 
“Cine'ar fi credut atunci căn- peptul ci cocea rtul 

care nu iertă ? - N ” 

An! qui done frappe ainsi dans la mere nature, 
Et quel faucheur aveugle, alfame de pâture, 

"Sur les meilleurs de nous ose porter la main? 1) 

Plecă la Paris. | , 

B6la se agrava din ce în ce. Cutâte rugăciunile 

părinţilor, ale doctorilor, ale profesorilor, nu voi 

s%şi întrerupă studiele pân& în Aprile 1885. Atunci 

"emoptisiele începură mai des. - , 

Fu dusă, după consiliul doctorilor, la Montreux, 

1) Musset: A la Malibran.
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întracea Elveţiă pe care, în alte timpuri, o visitas€ 

împreună cu "părinţii sei. 

Putea să scape, diceau doctorii. 

Bela mergea nainte. O aduseră în ţeră, o duseră la A- 

gapia, şi teribila şi ultima emoptisiă se declară pe drum. : 

- Sângele ce versă supse cu deseverşire puterea fe- 

ci6rei, care luptase cu atâta eroism penE atunci, îi 

cât doctorii cei mai celebri, şin ţeră şin săi 

tate, credeati âncă în însănttoşirea «i. 

"O aduseră icrăşi în Bucnresci,—călătorii lug ubre, 

negre, înfâşate. în întunerecul amar al desperărei şi”n 

care nu se. zăria, ca lumină arctătore, de cât suri- 

sul. dulce, trist și supus al tinerei feci6re ! 

O aduceaii icrăşi în Palatul derîmat şi rece al 

Arhivelor, ziduri vechi şi mâncate de lăcomia vre- 

mei, — cetăţuiă pustiă în care soldaţii par poposiţi 

can țeră duşmană. , | - _- 

Uă tăcere mormântală înconjâră colina; sgomo- 

tul viu al oraşului abia se urcă, slăbit şi confus, 

până în curtea cea mare a . Arhivelor, în midlocul 

căreia uă biserică informă adiuge uă culâre mai 

mult la acest tabel de jalnică părăginire. 

_IntPun ast-fel de cadru se deseverşi contrastul 

cel “violent, care brâsdeză îngrozitor. via feci6rei. 

Ruinenă şi fetimâsă, veselă şi plină de vicţă, Iulia 

Hasdeu făcuse odinioră st rtsune aceste derimături 

de cântecele ei de fericire.
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Acum, bâla cea fâră milă secase târe puterile fe- 

ci6rei. | . | 

Diafană în albeţa”i de marmură, .lulia Hasdeu 

simţea că, cu fie-care di ce trece, viâţa scade în 

peptu-i chinuit, - - E 
Nici ui mâniă, nici uă revoltă ; regrete şi sublimă 

.. 
_resemnaţiune. 

Scrisese în Marte 1588, pe patu-i de durere, uă 

poesiă de genială: inspiraţiune întitulată Mortea. 

Je ne hais point la vie et ne crains pas la mort, 
Car la mort est fâonde et source de lumnitre. - 
Ce n'est pas d'un sommeil 6ternel que s'endort 
Le mourant qui s'aftaisse en fermant la paupitre. 

"La corps mâme qui reste ici-bas solitaire, 
Quand Vâme Pa quitt€ pour s'enroler ailleurs, 
Sert encore au travail &'ernel de la terre, ' 

Et ce sont.nos cercueils qui la parent de fleurs. 1). 

Mârtea se apropia -şi feciora o aştepta cu surisul 

pe buze. 

Cu vocea stinsă der tot caldă de iubire, ca ? şi 

mângâia părinţii. 

Pârea ui vedeniă sântă care, uşără şi străvediă, 

lumin6să şi suridătâre, se arâtă ochilor în întune- 

recul bolnav al nopței. 
In diua de Sâmbătă, 17 Septembre 1888, la orele -. 

1) Iulie Hasdeu: La Mort (din poesiele inedite).
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2 după amici, — uitându-se cu dor în zarea suve- 

nirului cum 

« . . dans un raşon delumiere, 
Comme une vision legere, 

Passent les ombres d'autrefois, 2) 

Parisul, vicțai de fecioră, Sorbona, artă şi steua 

polară a minţii sele: Sciinţa, — sufletul Iuliei Has- 

deu îşi luă sborul, lin şi candid, spre sferele eterne. 

Cântase în magnifica poesiă Solitude, la 16 Aprile 

1$88, cu cinci luni înaintea morţci, câletoria sufle— 

tului în În/nit : 

Viens, mon âme, allons bien loin,: 

" Allons dans Linvisible espace, 
Par or nul soulfle humain ne passe, 

Oi n'atteint pas Phumain besoin ; 
Allons-nous-en, mon ârme, loin 
Et du monde perdoas la trace! 

Allons-nous-en dans Vinfini, 

De lidcal sonder les cimes, i 
Errer dans les hauteurs sublimes ; 
Dans le ciel bleu, abri. beni,: 

'Tâchons de scruter Vinfini | 

Et de ne plus voir les abimes... 5) 

La Bruyere dicea ; 

«Si la science et la sagesse se trouvent unies en si 

„mâme sujet, je ne uvinforme pls du.sexe, jadmire». 

2) Musset: La nuit d” Octubire. 

3) Iulie Ilasdeu ; Solitude. — Din!poesiele inedite. |
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Pe. lingă sciință şi înţelepciune — cuvîntul din 

urmă luat fiind în marea şi vechia sa accepţiune,— 

în scrierile Iulici Hasdeu noi mai admirăm şi uă 

altă fârmecătore însuşire : graţia feci6rei. - | 

„Găsesci întradevtr în poesiele ei cea ce Sainte- 

„Beuve spune că -lipsia Eugenici de Gutrin, şi-anume 

la griffe virile ; der acestă putere bărbătescă în 

plăsmuirea ideii este temperată, îndulcită, ași dice 

“catifelată de blândeţa ingenuă i femeii, care de cu- 

rând a deschis ochii asupra lumei — un farmec mai 

mult în opera de primi şi radiantă juneţă- a artistului. 

. Citiţi scrierile dâmnei de Sevignt și pe ale fiicei 

scle, dâmna de Grigaan; percurgeţi pe acelea ale 

domnci de La Fayette ; impresiunea linâlă ce veţi 

resimţi va fi plăcută, iubită, întregă spre lauda aces- 

„zor pene alese ale literaturei marelui secol frances. 

* Recitiţi însă şi pocsiele Iuliei Hasdeu pe cari Re- 

vista Nouă le-a publicat în n-rul 10,1 588 şi veţi vede 

că impresiunca finală va ave aceleaşi frumâse cali- 

tăţi, der şi un ce: indefinisabil, mai delicat, mai plin 

„de roua sincerităţei albe; un ce mai spontanei şi 

mai nepregătit în firea lui, şi care, la sfârşitul! ci- 

tirei, v& va face s& esclamaţi Cu dulceţă cuvintele 

puse de Iulia Hasdeu î în fruntea uneia din poesiele 

s6le:. gioventă | gioventi ! 

E uă deosebire care se percepe, der care cu grei 

Sar pute esprime.
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Iulia Hasdeu scrie cum un copil se jocă, cun: 

_ paserea cântă, "cum rîul murmură, — firesce, fără 

silinţe, fără pregătiri, fără «mânecuțele d-lui de 

Buffon». | ” 

Oh! mânecuţele, dantelele, rochiele şi tâte acele 

nenumărate chiffous ale îmbrăcămintei feminine, €că 

un ce pe care scriitorea-fecioră nu Pa avut nici. uă- 

„dată înaintea ochilor sti. Nu ci, de sigur,i Sar fi 

“putut aplica definiţiunea femeii de Alphonse Karr : 

la femnie est un ctre qui shabille, babille, se des- 

habille et se rhabille! 

„Din contră, cu bunul simţ şi cu puterea de ob- 

servaţiune estraordinară întruă fiinţă atât de tentră, 

unele din Cugetările sele arctă cu câtă nepăsare, şi 

adeseori cu câtă milă, Iulia Hasdeu se uită la fe- 

meia-Dantelă, la domnişâra-Jupon. 

"De alumintreli, ctă în ce mod scria lulia Hasdeu 

„despre femeiă: 

«ll est des fenimes dont le sourire est exquis ; 

«mâne lorsgwelles sont laides, leur souire cclaire 

«leur figure Pun rayon de beaute. Îl en est Wautres, 

«belles meme, qui ont un sourire hideux, repous- 

, 

«sant, ccoenrant. Elles relivent leur lture superi- - 

ceure, relitcissant leur ne et faisant faire ă leur 

«joue nu pli profond et disgracieux. Ces femmes-lă, 

«leur sourire les devoile : ellcs sont jalouses, întri- 

«gantes, acariătres, însupbortables. On connait la 
+ -
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«femme ă son sourirte, quad ce sourire lui-meme 

amest pas dtudi€ ă Pavance, comme qui dirait' un 

«sourire de conventiou». | 

Intuâ- altă Cugetare, tot despre femeiă, Iulia 

Hasdeu dice cu aceiaşi dreptate: | 

cLa femme a dans le cocur des qualites exqui= 

«ses, inâlees & taut de defauts, que les qualites en . 

«sont paralystes, ctouffies ; la femme est tendre, 

“emais elle est cogucite, et par lă devient” însen- 

«sible ; —elle a les împressions vives et fortes ; mais 

"“celles ne se gravent pas profondement dans son coeur; 

«elle est capricieuse et .incoustante ; —elle. est boune 

cet gentreuse, mais elle est jalouse: Poti la cruautej 

«son amour pour Pintrigue ; —elle est sinc:re, fran- 

«che măme, mais elle est faible et lâche, doi son y- 

«pocrisie, sa perfidie, ses dternels TMENsouges; — 

cenfiil, ses” gualits et ses defauts sont comme les 

«corps en chimie :. les. defauts sy combinent avec les 

«gualites, mais ils sont les bases des combinaisous 

cet ont le pouvoir de changer les gualites en vices». 

Pentru .lulia Hasdeu, suprema fericire era de a 

cugeta, de a citi în cărţi înţelepciunea trecutului, 

Er în presinte; în natură, în lume, în cugetare, ceia ce 

ea înţelegea şi ceia ce cu ochii sti vedea şi întrupa. 

- De la 1ş ani, lulia Hasdeu a fost şi a remas 

de părerea poetului : 

Libre, on perce la nue; on rampe en imitant! ,
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De când aluat condeiul în mână şi pent când, 

pe patu-i de durere, abia putend sl mai ţină, scria 

Cugetări pe mică bucățele de hârtiă, “Iulia Hasdeu 

a avut nota sa personală: 

A fost şi a remas ea. 

„Şi astfel a fost totdcuna căci, după e cum am spus, 

pentru ca era uă necesitate, uă pornire iresistibilă a 

minţei de a scrie, de a produce, de a'realisa lumea” 

de idei cari clocotiaii în puternica-i inteligenţă.  - 

Marele pictor alFrancici, Eugine Delacroix, dicea 

uă dată: «Ja sttrilită west point seulement un mal- 

cheur pour Partiste ; Cest une tâche au talent de 

«Partiste. Toute- production Pun homme gii west 

«pas abondaut porte. necessairement un cachet de 

afatigue». 

Şi Goethe credea că «talentul şi feconditatea sunt 

cinsuşiri forte vecine.» | _ 

Astfel se esplică cum, de la 1885 şi pent la A- 

- prilie 1888, Iulia Hasdeu a putut gramădi una după 

alta, în ascuns, fâră ca nimenea, nici chiar părinții 

st nu le sciă pe tte — poesiele, cugetările, schiţele, 

"de drame şi comedii, diferitele materiale ale tesei 

de “doctorat, tot atătea probe ale necesitățci de cre- 

aţiune continuă, bogată şi variă, - 

În poesiele şin' cugetările sele, feci6ra-poctă a 

atins tâte subiectele cari se înfâcişeză de sine min- 

ţilor alese, şi nu Sa mulţămit numai a le semnala
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„<i le-a acetat subt uă formă nouă, subr altă lumină : 

Ecă din Cugetări vr'o . câte-va. - 

pi — 1 > a des gens qui se disent vertueux, 

parceqwils aimeni les Dous ; aimer le mechant Cest, 

donc ître un saiut. 

sa — Duand on aime une personne, on ne 

songe pas pourquoi on Paime; et tout ce que l'on 

deleste dans Pautres, on Painie en celle-ci. 

»a — Les philosophes pretendent. hair les com- 

bats, ct îls combaltent sans cesse entre eux ; ; est 

comme les grands congetrants qui pretendent tou- 

jours aimer ia paix. 
x 

+ x — Un monarque. tranger qui rgue sur le 

penple dont îl est aime, Cesi_comme une fleur ex9- 

ique plantee dans. un beau jardin d'Europe: 

jardinier la soigne et Ia cultive avec preference, 

parceqw'elle est rare pour lui. 

„a -— Le Donheur minteresse pas dans le theă- 

tre, ni dans le roman, Et pourquoi? Serait-ce 

Barcegu on connait si pen le malbeur, wil 110145 

intâresse ? Et le bonheur nous est-il si connu qu Sl 

nous semble banal? Helas ! non. Nous conndissous 

si pen le boubear qiil nous par ait invraisemblable 

lorsqiwil est. sans milange: tout homme, tout . ctre 

doit souffrir, est la loi de la Nature. Or, ce qui 

est pas vrai ne touche ni minteresse pas. Voilă 

ponrquoi le bonhenr est monotone sur la sciue.
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Cugetătâre cu mintea neaburită de nici un pre- 

judişiii, mergend fâră temă. pent acolo până unde 

o ducea drepta judecată, Iulia Hasden credea cu 

tăriă în Dunmnegeire. 

Ea dice: 

Avez-vous entendu, quand la nuit est sans voiles, 

La vaste mer chanter sa chanson aux dtoiles ? 

Quelle musique, amis! Dicu parle en cette voix. 

Sublime crâateur de /'Infini, — son monde, — 

“Dieu prete î locsan cette basse profonde, _ „. 

Et 'occan chante ses lois. 

Şintraltă poesiă, Pourguoi je suis gaie, scrist 

întrun moment de melancoliă seu de descuragiare 

Iulia Hasdeu adauge: 
» 

 . . .accusez-moi bien de coquetterie. 
Le malheur me va; il faut donc que je rie. 
Que voulez-vous ? J'âtais faite pour le bonheur. 
Oh! Yhorribe gaite qui sert de voile aux larmes ! 

Souvent â bout de force, et jetant bas les armes. 

Je nvenfuis pour pleurer ă Vautel du Seigncur, 

Il sait pourquoi devant sa croix je magenouille, 

Il comprend ma douleur, .et quand mon ocil se mouille 
II regarde â ses pieds mon iront humili6,, 

Reul necunoscut de care tânăra poetă credea: în. 

momentul. când a scris pe Pourguoi je. suis saie, 

că suferă, nu. era amorul. 

Oh! nu.: aa 

Blond Amour aux traits percans, 

Tu produis des larmes; 

Mais ce n'est pas ă quinze ans 

Que Pon craint tes armes... |
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Ideia era totul pentru poetă. Iulia . Hasdeu nu a 

vădut în amorul lui Petrarca pentru Laura de cât 

partea ideală şi sublimă: 

L'âme est tout; c'est le doigt de Dieu sur la nature. 

Lâme ne peut mourir. Et le flot qui murmure, 

Et les bois, et les monis, et univers, un jour, 

Peut-âtre ne seront qu'ombre et que fumee, 

Mais nos âmes vivront toujours, ma bien-aimee, 

Rendaut cternel notre amour, 

Şi de aceia, în veselia sufletului, -aducându-şi a-— 

minte de văictriturile amorâse ale acelor pocţi şi pocte. 

. . .. . Qui, fous de sens rassis, 

S'erigent pour rimer en amoureux transis, 

Iulia Hasdeu mărturisesce cu sinceritatea încân- 

tătâre a inimei sele: 

- Les oiseux qui, dans. les cieux 
Et 'sous. la ramee,- 

Roucoulent indlodieux : 

Pour leur bien-aimec, 
Nous font rire, Amour jaloux, 
Mais comme des folles, 

Car nous nous moquons de vous 

Et de vos paroles, 

Er într'altă. parte, că aceiaşi sinceritate, der cu o 

-notă mai puternică şi mai înduioşătâre, Iulia Has- 

deu dice: 

O vous, qui de l'Amour me vantez la science, 

Laissez-moi ma candeur et mon insouciance ! 

Laissez-moi profiter âu luşițit moment,
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'0u par Vâge on est femme, ct par le coeur enfant ! 
Laissez-moi libre et gaie errer par les prairies, 
Sans qua. mon front charge de sombres râveries 
Soit rougissant, ainsi que ceiui d'un voleur; 
Laissez-moi dans les bois cueillir le Iys en fcur,. 

" Chaste et pur, virgina] et blanc comme mon âme; 
Laissez-moi fuir encore les detauis de la femme, 
Etre belle sans art, sans imtme le savoir, 

"De mes charmes naissants ignorer le pouvoir 
Et vivre dans la joie ineflablc et puissante 
D'avoir mon coeur lâger et mon âme inn:cente D. 

Işi adora ţera. Departe de dânsa, Iulia Hasdeu o 
vedea în veci presinte înaintea ochilor inimei, şi 
uitându-se la uă rosă care, tristă şi ofilită, se stin- 
gea în vasul ei măreț, poeta dice Cun duios smi- 
ţimânt “de dor şi de iubire : 

Le Souvenir qui la dâvore 
Et lu consume lentement, | 

C'est l'ombre des bois quelle adore, 

C'est l'azur chaud dn firmanent. 

Telle je suis, o fleur flâtrie, 
Arrachâe â mon sol natal, 

Je languis loin de.ma patrie, 
Comme toi dans ion fin cristal !. 

Când tâte operile ci vor fi publicate, când tâte 
poesiele şi cugetările vor fi strinse în volum, ori- 
cine va „pute st vedă că unica plăcere a acestui 
suflet ales era Frumosul ideal. 

1) Iulie Iasdeu : Dedain (din -poesiele publicate în stu- 
diul făcut de d. Aug. Clavel in V'Etoile Roumaine din 
“Septembre 1887). Ă
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* 
In momentul când mortea îşi întindea velul asu- 

pră-i, lulia Hasdeu ceruse să i se citescă ceva, — 

căci şi-atunci, pe pragul vieşei, ca: considera: ca 

suprema fericire tot. pe nemărginitul, şi dulcele, şi 

chinuitorul a sci—uă treptă, mai sus spre îndum= 

nedcire. _ ar 

O delices, o volupte, 

„Centempler la verit6 pure, 
Sonder tes secrelz, o Nature, : 
Et ton impassible beaute! 
C'est la supreme voluptă, - 

Dent le vif desir nous torture,.. 1). 

  
1) Iulia Ilasdeu : Solitude.



  

D-şăra HHasdeii pe catafalc (după natură de Heniţa). 

Sunt nenorociri a căror groză întrece . puterile 

închipuire ! | 

“La audul şin fâţa acestor trăsnete mintea nu voesce 

: să credă că ele se -pot îhtempla. Inima. se sbuciumă 

într'uă nelinisce, întunecată ca cerul înaintea fur- 

tunci; voinţa se sgârcesce asupra ci înst-şi şi, cu 

buzele înghiăţate de uă spaimă necunoscută, omul
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îşi dice sie-şi — nenorocitul !—: nu! nu se, pâre! 

Mila Domnului e mare. Puterea: omului a făcut 

miriuni. Există în totşi în. tote uă armoniă sublimă. 

Sunt legi cari guvernă şi *mpodobesc viţa. De a- 

ceia, nu! nu se pote!. E un negru presimţimânt 

- care matinge cu aripa-i de jale şi ?nfricoşeză su- 

“fletul meu. Uă asemenea cruntă -nenorocire ar ne- 

“cinsti mila Domnului, ar nimici” puterea omului, ar 

“sparge armonia sublimă a naturi, ar înfrânge şi 

spulbera legile vieţei. Nu! nu se pâte! 

Işi dice, nenorocitul! aceste cuvinte' în uimirea 

ce”i împietresce gândurile şi, când caută st “fugă în 

lumea visurilor, când, cu sufletul şi cu inima, caută 

să se avente departe de realitatea îngrozitâre, — ţi- 

pttul sfăşiitor al mumei, gemetele sdrobite ale ta- 

-tălui, jalea celor cel înconjoră Paduc cu tâte înain- 

tea nenorocirei, i-o arâtă, i-o :spun cu totă a cei 

înfiorătâre întindere. 

Cine, din cei cari, anul trecat, avură mândria şi . 

„fericirea de a cunâsce pe domnişără Iulia Hasdeu, 

“cine ar fi putut măcar .bănui nenorocirea carei a- 

dâncesce astă-di în desfreul durerei? 

Cui Sar fi părut cu putinţă că tentra fată veselă 
frumâsă, spirituală, plină de viță şi r&spândind în 

giuru-i farmecul celei mai: caridide fericiri, va ave 

s& stea astă-di înaintea nâstră, în cosciugul rece, în 

maiestatea nemişcată a morţei, gata a începe dru-
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mul ce duce la vecie ; — fecidră închinată de cru- 

dimea neînduplecată a sârtei, nu iubirei nemărgi- 

nite a părinţilor, nu prieteniei sincere a multora, 

nu admiraţiunci entusiaste a tuturor,—-ci, numai şi 

numai adânc-mâhnitei religiuni a suvenirului? 

Nenorocire | Nenorocire ! 

«Plângeţi, o fete ale Sionului, crinul ce plecă din 

«rândurile nâstrev—cântă proorocul pe harpa duiâsă 

a inspirațiunei -sele. . 

"Er noi, cari scim cine a "fost domnişâra lulia 

Hasdeu, dicem astă-di: plângeţi, o litere române, 

luceferul care, pe cerul nostru. încă.. neluminat de - 

pulbere. de stele, av ca să strălucescă cu puternice rade. 

„Şi astă-di, acestă comoră de inteligenţă intră în 

pământul” trist şi rece, care o primesce. cu eterna-i 

“mepăsare! | 

Nenorocire ! Nenorocire! . -- 

Şi noi aşteptam cu românescă mândriă timpul în 

care. pentru obtenţiunza gradului de doctor în litere 

şi'n filosofiă, domnişăra Iulia Hasdeu, cea Pântâitt 

dintre fiicele României, avea să provâce cu sciinţa, 

ci admiraţiunea 'străvechei „Sorbonne a Parisului. 

Ea, căruia Revista Nouă a ?ncredinţat jalnica o- 

nâre de a da fetei Directorului stii cea din urmă 

închinăciune, am audit anul trecut, cu bucuriă şi 

admiraţiune, pe domnisăra Iulia Hasdeu discutând 

înaltele speculaţiuni ale filocofiei cantimporare, des-
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ficând şi elucidând cu fenomenală pătrundere ces- 
tiunile istorice şi artistice, conducend conversaţiunea 

cu sciinţa bogată a înveţatului de frunte, cu gustul 
şi graţia fascinantă a feciorei, . 
„Scenă de' neuitat !—avend “drepr fond Carpaţii şi 

bulgărul de aur care se ridică în verdeță întune- 
cată a muşcelelor, monăstirea Curţei-de-Argeşi, și 
drept personagii de căpeteniă pe domnişăra Iulia 
Hasdeu, care desfăşura “înaintea ochilor noștri, în 
trâmbe nesfârşite, podobele unei superbe inteligene. . 

Şin timpul când domnişora Iulia Hasdeu vorbia, 
muma Îşi sorbia din priviri copila, muma vedea în 
ochii fetei, ca înt”uă” aglindă neauburită, “fericirea 

completă, mare, nețermurită a vieţei sele; er e tatel 
citea pe fruntea ci fala -viitâre a nemului stii,—şi 
“ei, necunoscutul, ascultând- -0,:m& duceam cu cândul 

la acele frumose şi înveţate profesăre ale facultăţi- 

lor de drept şi de litere din Bologna, Laura Bassi, | 
Iulia Manzolini şi Maria delle Donne, şi'mi diceam 
că va veni timpul când şi Universitatea Bucurescenă 
va numera printre magistrii sei de renume pe domni- 
şora lulia Hasdeu, care, pe umeri tineri der de viţă, 
avea se pârte şi st urce âncă numele părintelui stă: 

Momente de indicibilă mulţămir€ sufetescă, asu- 
pra cărora sârta astădi aruncă velul cernit al morţei. 

Amintiri înduioşătâre pe cari, ca mănuchiuri de 
crini, le depunem pe altarul Suvenirului! 

4 

13
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Şincolo 2... încolo nimic! căci ce pote. face omul 

când Dumuedeirea Pingenuchiă înaintea cosciugului, 

hotarul fâră trecâtâre al vicţei ? | , 

Sufletul tace, inima senchide şi pe dinaintea 0- 

chilor întunecaţi de lacrime trec umbrele fericirilor 

de odiniâră! 

«Jăli-oi, Domne, seninul vieţei mele» cânta proo- 

rocul. ” | | | 

A cui vicţă, o Dumnedeule, fuse mai senină de 

cât vicţa domnișorei” Julia Hasdeu? Cine. născu? 

cine crescu ? şi cine sorbi sciinţa sub cele mai în- 

viorătore şi albe auspicie ? | 

“Natura grămădise asupră-i tote darurile! 

In Paris, întPacel focar de sciinţe şi de arte, so- 

mităţile geniului frances se uitaii cu mirare şi cu 

iubire la acestă frumâsă tenără, care venise din 

spre sOre-răsare, pentru a da minţei sale_ puterea 

completă de a se urca pe înălțimile din urmă ale - 

- sciinței umane.  -! - a 

Şi vedend-o -poctă, artistă, cugetătâre, învățații 

Franciei fericeau—o ! .nefericire—fericeat pe mumă 

a cărei inimă crescea dilnic adorând succesele fiicei 

sale; ci rîvniaii la bucuria adâncă a tatălui, care 

„mergea la Paris pentru a recolta laude dup urma 

“fiicei- sele ! Di - 
ŞPn timpul acesta, cu surisul pe buze, cu uă 

voinţă neclintită şi necunoscând obosela, domnişora 
-
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Iulia Hasdeu frământa în mintea ci tântră der pu- 

vernică cunoscinţele fâri număr ale sciinţei contim- 

porane. Filosofiă, istoriă, literatură, poesiă, musică, 

—cerceta totul cu pasiune, şi cu acea sete, nesfăr- 

şită care stăpânesce sufletele de elită, inimile înflă- 

cărate de entusiasm! 

Suia teciâra, eroică prin voinţă ca. Vestalele Ro- 

mei ș, suia merci, cu ochii ţintă spre "nobilul scop, 

aventându-se spre culmile sciinţei, când bâla care 

nu icrtă se artă în faţă-i. Voi să sută ?nainte, se 

uite în căldurile inviâtâre ale sciinţei durerile nimi- 

citâre ale trupului. - | 

Luptă deşertă! Vifor de curagiii generos, der tre- 

cetor şi zadarnic! | | | 

Vidu că nu-i cu putinţă, surise cu tristețe gân- 

dindu-se pâte la cei 19 ani ai verstei scle şi se culcă 

supusă pe patu-i virginal. 

"Intocmai precum, în vechime, fitrele silbatice ale 

circurilor romane sfâșiaui mai cu turbare pe marti- 

- rele creştinismului a căror blândeţe ângerescă stră- 

lucea mai cu duioşii; — tot ast-fel pe domnişâra 

Hasdeu, pe acestă tentră martiră a sciinţei, b6la, 

monstru fară milă, o chinui mai cu crudime, se- 

când întrânsa isvorul vieţei, mai iute de cât usucă 

s6rele lui Iuliii picătura de apă după setâsa că- 

rămidă. o 

Şi totul se sfârşi!
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Acum, sufletu-i tentr se înalţă candid către splen- 

dorile eterne. Dumnedei o va primi în rândurile 

aleşilor-sti; memoria domnişorei Iulia. Hasdeii va 

“ rămâne pentru tordcuna viă în sufletul şin inima 

tinerilor şi tinerelor nâstre ; istoria literaturei ro- 

mâne va consfinți uă pagină înduioşată poesielor şi 

talentului tinerei martire; xoinţa sa va fi dată ca 

neperitor şi strălucit model gencraţiunilor viitore,— 

der totuşi o fecibră, şi acum, când de pe pragul 

"acestui templu al sciinţei şi literilor române îţi a- 

dresăm ultimul adio şi ori de câte ori în viitorime 

se va vorbi de domnișra Julia Hasdeu de pe bu- 

zele fic-căruia vor sbura cu amărăciune cuvintele 

negre: 

Nenorocire ! Nenorocire!



    

  

Ş is ) esgustat de. netrebniciele lumei, părăsit de 

35 prietini şi chinuit de mari şi grele gânduri, 

17 Dante se plimba odată în tăcerea neîntre- 

                                         „ruptă a 

faimos în istoria artelor italiane şin care S'ar crede 

că murmurul ventului redeştăptă din seninttatea 

morţei lumi întregi, adormite pentru veciă. 

Cu privirea perdută în nesfârşitul amestec al gân. 

durilor, Dante trecea dus pe lângă fiă-care mor- 

ment, — ca un spectru eşit din lumea umbrelor şi 

alunecând de-a lungul aleielor ca purtat de vă pu- 

ere dumnedeescă. 

A tăcă, a cugeta, a te isola prin tine în tine, 

“mulţămită spiritului care te av întă în ciuda corpului 

ce te ?ngreună sk remâi jos — supremă fericire! 

Şin timpul când marele cugetător al Florenței, 

spirit ales în pleiada spiritelor alese, colinda pe lângă 

morminte ca şi cum ar fi început călătoria din care
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nici un călător. nu se mai reîntârce pe calea pe 

care aplecat, — un călugăr "1 opri şi, amestecând 

glasuză strzin în concertul glasurilor cari umpleau 

mintea şi inima lui Dance, | întrebă ce caută? ce 

voiesce ? | 

Poetul îşi cobori privirea, din înălțimile cterne 

în cari plana, asupra acestui corp, şi, cu uă vote 

venind dintr'alte lumi, respunse călugărului: pace? 

pace! pace! ! 

Acestă dorinţă te coprinde în narejile?i nevădute 

când, suind colina Filaretului, intri, pe pârta cea 

mare a cimitirului de la Bellu, pe sub bolta căreia 

dilnic-rsună suspinele şi jalea celor cari vin se aducă 

pământului ceia ce pământului e scris: st fiă dat. 

Pace şi isolare! chiar lumea care prin prejuru-ţi 

vine şi trece, calcă într'alt fel; la sgomotul paşilor, 

“şi cuvintele, al-fel rostite, se aud ca un ecoă lung 

depărtat, jalnic şi obosit; — [ungo, lontâno, piauge- 

cole, stante, cum dice Carducci cântând munca 

naturei. | ă 
Intrând în aleia cea mare, și îndreptându-te spre 

biserică, la laturea altarului, pe stânga, un mormânt” 

ți-atrage şi”ji pironesce pentru multă vreme privirile. 

Doritor de pace senină și nu chinuită, apropiă-te ! 

Omule, care credi mârtea ca uă simplă trecere din 

astă vale a plângerilor din colo, unde nu e nici 

jale nici suspine, vino cu fruntea iluminată de radele
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credinţei şi cu surisul speranţei pe buze; vino şiţi 

vedi visul întrupat în marmură -şin flori, în fer şin 

fluturi, în luminele artei ş?n lacrimile induioşătre 

ale iubirei şi eternei amintiri, — contrastele vicţei 

de aci, prevestind cu a lor fire unitatea în perfec- 

ţiune a vieţei de dincolo: 

Nu citi ântâiu inscripţiunile! Nu; uită-te la lu- 

crurile mute; tăcerea lor e mai vorbitore de cât 

ori-ce stă scris. Şi marmura, şi -ferul, şi sticla, şi 

bronzul îţi vor spune, că -acesta”i mormântul Dor- 

nişărei Iulia B. P, Hasdeu, născută la 2 Novemhre 

1869. Martira iubirei de sciință şi artă. MOrtă 
la 17.Septembre 1888,-—-tot ast-fel spune şi inscrip- - 

țiunea după uşuliţa de pe laturea anterioră a -alta- 

rului din mormânt. 

Totalitatea construcţiunii, unică în felul ei, sim- 

boliseză dout sfere: dasupra, pe pământ, sfera ma- 

terială cu ocupaţiunile şi preocupaţiunile. ei; în lă- 

untru, sub „pământ, sfera ideală cu aspiraţiunile ei 

spre infinit ; sc, cu alte cuvinte, materia e espusă 

din capul locului vederii trecătorilor, pe când idealul 

„e ascuns şi trebue st] cauţi. | 

Sus, stâlpii grilagiului -sunt suluri marmoree de 

vechi manuscrise, legate intre densele cu grilagiul în 

urzela de fer a căruia albul virginal se mărită cu 

verdele azuriă şi cu galbenul de aur, spre a forma 

poruinbcii ce se privesc pentru a să săruta, şi co--
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rânele sprijinite pe arma nebiruită a timpului nos- 
“tru: condeiul.. Lanţuri legate în noduri gordiane a- 
târnă de stâlpii de fer ai intrărei ; de pe verful aces- 
tor stâlpi se avântă flacări în sus, tot mai sus — 
excelsior ! 

In fata i intrării, dominând totul şi cu cul&rea gal- 

benă blajină domolind vioiciunea celor-l-alte culori 
se ?nalţă un tron-bibliotecă de uă formă particulară, 

susținut de două col&ne încoronate cu frunde de c- . 
deră, simbolul încurcăturilor acestei lumi. “Totul e 

dintruă singură bucată de pâtră, naltă aprope de 

trei metri; un monolit de Albesci. Pe frontispiciă. 

inscripţiunea în litere de aur: Mai şedi puțin. ! As-. 

cultă, privitorule, apropiă-te ; totule atât de vesel 
şi de senin, şi radele sorelui se Sbegue printraceste 

culori ațât de iubitor, în cât îţi simţi inima că s& 

înmâiă. Vino! Jos sunt rafturile bibliotecci; pe co- 

torul volumelor colorate se citesc titlurile cărţilor 

şi numele scriitorilor cari sunt, în reslăţirea vecu- 

rilor, fala spiritului omenesc, proba vedită că avem 

în noi scânteia Dumnedeirii. Evangelia, cărţile Ori- 

entului străvechiă, Platon, Victor Hugo, Dante, 

Milton, Petrarca, Darwin, Mickiewicz, Shakespeare, 

Spinoza, Kant, — condeiul, — icrâşi, şi ?ntruna, şi 

mereii condeiul ! — călimara, volumele d-şârei Julia 

Hasdeu şi portretul ei. In interiorul tronului, un 

cesornic de bronz incastrat în granit; a stat la 1 și



a]
 

a. 201 

jum, când vicţa de aci s'a oprit pentru, corpul Iu- 

liei B. P. Hasdei. , ” 

Şedi pe tron, obositule de munca vieţei sân de 

frâmentările durerei ; odihnesce-te şi, pentru că pu- 

terea, ca şi lumina, vine de sus, ridicăţi ochii. ... 

De ce'i pleci cu grâbire? Ceţi încruntă privirea? 

Ce'ţi sbârcesce fruntea?... A! sciti! un cap de 

mort de marmoră albă, încastrat în cerul tronului, 

cu uă mare gură deschisă, adânc scobită în lăuntru 

ast-fel că să pâte băga pumnul. apel de ce te 

sperii, copile al pământului şi al morţei? La stve 
de la vie a jailli de la mort. Reinalţă-şi- privirile: 

spre capul de mort, şi citesce geniala inscripţiune 

care, ca un şireg de mărgele, înconjură capul de 

mort : Lăsaţi rândunica sEşi facă cnihul. Stăi şi 

cugetă, privitorule, odihnesce-te în pacea mormân- 

zului; fii liniscit, mortea ţi-e Wasupra capului. A- 

cesta” viţa viă, căci mârtea i-e temeiul! ,.,. 

Acest tron-bibliotecă, ori-cât de întreg la prima 

vedere, nu este âncă isprăvit; am vedut la d. sculp- 

zor Storck modelul dup care lucrarea se va _ter- 

mina şi se va aşeda pene la 1 Maii. D'asupra mo- 

numentului, vor fi doi sfinxi din petră de Câmpu- 

ling, €r pe aceşti simboli ai enigmei se va înălța 

un glob pămîntesc de marmoră albi de 7o centi- 

metri în diametru, cu cele cinci continente colorate,
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fară alte indicaţiuni de cât numai trei petricele stră- 

lucitâre la puncturile unde sunt: Paris-Roma-Bu- 

curesci | 

Acest măreț glob: completeză pe deplin ideia 

materialismului pămîntesc, pe care'”] represintă. în- 

trega parte exteridră. 

Şi-acum, vino, prietene, st ne coborîm în mor- 

ment : se lăssm rândunica st-și facă cuibul în gura 

de mort, er noi st câlcăm cele dece trepte de mar- 

mură 'ale scărei pentru a pttrunde jos, de unde spi- 

ritul s& ?nalță dus pe aripele credinţei. 

Der mai întâiii, un cuvent despre acestă scară. 

Fâcută din fer văpsit negru, cu trepte acoperite de 

marmură albă, ea este un „Bont- -levis. din timpul 

Cavalerismului.- Cele cinci trepte de sus sunt fixe ; 

cele cinci de jos se pot rădica pe balamale, acăţân- 

du-se cu lanţuri de o arcadă, astfel că spaţiul de 

desubtul scării remâne liber, când va fi st se aşede 

uă remăşiță mortală întPunul din cele dout cosciuge 

de fer, aşedate acolo. de pe. acuma.: 

Trecem înainte, 

L.a intrare, pe frontispiciii, citim cuvintele înţe- 

lepciunei senine : ! 

“Trecitori, priviți dasupra. 

Cugetători, căutați în lăduutru. 

1 

Mârtea dă vicță. 

Coboră !. Etă-ne jos. Pentru ce respiraţiunea nu
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ţi se ?ngreoe ? Pentru ce nu simţi că te mvtlue şi 

re apâsi acel aer năbuşitor al altor necropole? de 

ce privirele-ţi se plimbă liniscite şi scânteiătore de 

vieţi împrejurul tii? Dâmne! pentru că de la în- 

trare ai simţit că nimic din cele ce te înconjâră 

nui lugubru ca vitţa mortă sâi ca mârtea fără 

vicţă. Nu esci în mormtnt, esci întrun templu fâ- 

cut întreg din marmură de Carrara, întrunul din- 

tPacele templa serena ale înţelepciunei, aşa cum le 

pricepeai. spiritele mari ale vremurilor bătrâne. 

In fund, uă oglindă care se aşterne pe întreg pe- 

retele boltei, prelungesce privirile, irreal, în infinit. 

De-asuprai un compas, mesura, deci armoniza în e- 

conomia prestabilită a Imensului- Tot. De uă parte 

şi de alta, la colţurile de jos ale oglindei, pe mar- 

„mura altarului, dout vittalie, din dosul cărora li- 

'curesc douE candele în majestatea linisciră a tem- 

plului şi ilumineză doui ângeri pe sticlă,— chipul fru- 

mos şi privirea scânteictore în arcanele sciinței a. 

Feciorei, în ondrea căreia templul se nalţă. 

“ Inscripţiunea de pe acestă marmură,—uă masă de 

altar —glăsuesce as-fel : 

Cu vota cut Dustsepeu . 

SA SEVEAŞIE ACEST TEMPLU SPIRITIST ISTOCAAL 

- DUPĂ PLANUL DAT CU 1T0OTE AMENUSTELE DE 

: JULIA Hasoed -
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“ Execuron ruso B. P. Hasoei 

DUPĂ ISDEMSUL CĂRUIA AU LUCRAT - 

scuLpruRnă Î. Geoncescu 

MARMURĂ ȘI MOSAIG FRAȚII AXERIO 

FERĂRIĂ A. O. Czirsen 

viTRALIU ZIEGLER ȘI Senior 

pnoxz: Pa. ScnweroRERr 

„- MDCCCAG 

- Cu voia Lui DuusepEet. 
Î 

Interior şi exterior, acest templu s'a construit fără 

nici un architect, fâră nici un inginer, fără nici un 

antreprenor : totul s'a esecutat treptat, în curs de 

un an, după desemnuri şi modeluri în carton date 

de tatâl r&posatei. | 

"Jos, lângă altar, la colțuri, lipite de altar şi de 

păreţii de marmoră ai boltei, dou& postamente pen- 

cru busturi viităre, de uă cam dată pentru două 

frumâse vase albastre de Stvres cu flori artificiale; 

în faţa altarului, în centrul templului, bustul Iu- 

liei Hasdeu din soclul căruia plecă înttuă parte. şi 

alta dou: uscire de fer şi oţel cari separă altarul 

de spaţiu cel-l-al al bolţei şi cari . represintă doi 

sori cu rade de aur şi argint pe fond azuriu. Din 

- dosul soclului este gravat versul din poesia Iuliei 

Hasdeu «Petrarque ă Laure» :
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Que Phomme uime le beau partout, en toutes choses; 

Qu'il Yaime dans les fleurs. de juin â peine 6closes, 

Dans les bois, dans les eaux et dans Ie grand ciel bleu; 

Dans toute action pure et droit 6levant lâme, 
Dans un coeur innocent, dans une noble femme : 

A la în, il trouvera Dieu! 

In spaţiul anterior. al templului, la drepta intrând, 

mesci6ra de lucru a tinerei poete, de care stă un 

registru acoperit: pent acum de sute de iscălituri 

ale dilnicilor pelegrini, operele ei, şi drept scaune, 

unul aci şi alte într'alte părţi, nisce cuburi de Do- 

“mino, ale căror puncte negre pe:marmură albă ma- 

sivă îşi ati simbolica lor semnificare, ca şi fiă-care 

punct în acest templu, căci aice, ca şi sus, nu cun 

“singur lucru care st nui vorbescă ceva şi despre 

ceva dintrastă Inme sei din lumea cea mare şi e- 

ternă a spiritelor. 

Intre cele patru colâne de oţel dintruă parte şi 

patru din cea-l-altă, cari sprijină bolta şi dă uă 

tăriă care va, infrunta timpul, lanţuri aurite” și ni- 

kelate, de unde atârnă decimi 'de corâne. 

Sub scară am spus deja că sunt două cosciuge. 

De lături, pe păretele din stângă, săpat în marmură 

şi-poleit, sub uă stea octogonă cu fondul albastru, 
următorul cred spiritist: «Legea religidsă: Crede. 

«A Crede în Dumnedei. Crede în nemurirea 

«sufletului. Crede în darul comunicărei cu. cei 

«duşi. C ai Legea . morală: lubesce şi ajută. A lu-
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«besce şi ajută n6mul. lubesce şi ajută pe cine 

ate ajută şi te iubesce, ubesce şi ajută fâră a pre- 

«cugeta la folosul tzii.» Pe păretele din drepta, con- 

tinuarea inscripţiuni din stânga: Legea socială. 

«Nu necinsti. A, Nu necinsti pe tine însuţi, ca să 

ate cinstescă alţii. Nu necinsti pe alţii, ca si te 

«cinsteşti pe tine însu'ţi, Nu necinsti munca,căci munca 

«e visţa. 0] Legea filosofică. Când-atunci. A Când 

«faptul ţii, atunci adeverul scii. Când nu vrei să 

«credi, atunci nu poţi să vedi. Când cauţi dovadă, 

«atunci găsesci tăgadă.» - ” 

Şi-acum, cugetătorule, după ce ai citit şi.vei cu- 

geta la adâncimea acestor adevtruri, ridicăţi privi- 

rile pentru aţi explica de ce lumina este atât de 

veselă, de viă şi de amabilă, întracestă criptă în care 

poesia pare a încăldi inima şi a însenina sufletul. 

Plafondul de- un albastru admirabil şi ferestrile 

luminătorului de sus cu ângeri trandafirii, precum şi 

oglinda din firida plafondului, îţi vor explica lumina 

| înveselităre a mormântului, şi "acea simţire "de 'quie- 

tudine prietin6să ce ţi-a coprins inima. In luminător- 

pe pereţii laterali, portretele de familiă ale Iuliei 

Hasdeu, fiă-care în câte 'uă stea de bronz: 

Pe drept, fiind spre altar: Iulia Hasdeii 

(1569—1888), Bogdan tatăl (1838—-), Iulia mama 

(1840—), Tadeii străbunul (7691555) Niculae 

anchiul , (1540-1860).
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Pe stânga, fâcend faţă celor din drepta : A/exan- 

dru “bunicul (1Sr1—1870), Valeria străbuna 

(1S00o—1560), Elisa bunica (18241848), Boleslaă, 

moşul „(1 812-—1886). 

In aceiaşi firidă, avend 'stele-portrete de mai sus . 

de dou: lanţuri, chiar în faţa bustului Iuliei 

Hasdeu, se află ca și când ar fi în aer un 

al doilea altar, “un mic altar superior, cu trei 

busturi din terracotta de o esecuţiune remarca bilă | 

Christ având la drepta pe Shakespeare şi la stânga 

pe Victor Hugo; din dosul acestor busturi este ui 

oglindă şi uă altă oglindă în laturea opusă „a firi- 

dei, astfel că ambele oglinde reHectându-se şi re- 

fectând tot-odată pe ângerii de lă ferestră, produc 

efectul feeric al unui infinit paradisiac.. 

Ne ntorcem un moment la altarul cel mare, sub 

care zac remişiţele pământesci ale Iuliei. Hasdeu. 

-D'asupra lui plafondul c compus din dou table de 

marmură albi represintând ui carte deschisă, pe 

cele dou: pagine ale cârii1, îndoite la margine peste 

unghiurile ocupate de candele, stă. scris cu aur în 

opt patraturi albastre numzle lui Dumnedeii: gre- 

cesce, Ltinesce, arabesce,: evreesze, chine esesce,. cu 

ieroglifi, cu cuneiforme şi cu devanagari. 

Şi pretutindeni,. şi sus, și jos, pe altar, atârnate 

“de lanţuri, I picibcele tronului-bibliotecă, aruncate 

pe pământ, flori, şi irâşi fiori. Manibus date lilia
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plenis, par a dice busturile din firidă : Christ, Shake- 

speare şi Victor Hugo. Flori şi icrăşi flori, cer şi flu- 

turii cu arigele destinse, aninaţi pe buzele arcadelor, 

şese la altarul inferior şi opt la cel superior. 

Poesiă şi simbolism, — în totul uă neturburată şi 

" placidă veseliă, ceva “care mulțămesce pe cugetător, 

pe “artist, pe trecttor, şi le coverşesce unica dorinţă. 

cei stâpănesce în cimitire, dorinţa păcei senine, şi 

deci sborul de nimeni jicnit spre sferile ideale. 

Te aşedi pe unul dintr'acele cuburi închinate Dom- 

nului: «Domino». Lasă'ţi ochii s& îmbrăcişeze tâte 

părţile templului; se vor plimba cu iubire prin 16:€ 

colțurile lui, der la urmă se vor pironi tot asupra 

chipurilor iluminate de candeiele ascunse ale alta-— 

rului. i se va părea că ângerii se ?nalță din ce în 

ce mai sus şi că privirile -lor scânteiă de lumina 

geniului şi de candârea virginirăţii. Pâreri iubite, cari 

te fac:st credi că acei ângeri sunt, cum dicea Dante.. 

- î . . . . UNa COSa venuta 

Dal cielo in terra a miracol mostrare. 

In adevăr, acest mormânt fâră păreche, represintă 

înPun mod plastic uă poemă în dout cânturi: da- 

supra, pământul cu globul sei şi. cu vanităţile sele: 

de adi pene mâine; în fund, cerul cu stele şi cu: 

ângeri întrun infinit de lumină.
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Şi aşa'i Mormentul-Poemă, care fârmecător. va 

rămâne totdeuna, şi când radele sorelui de veră îl 

vor face să scânteiă întruă mare de aur, şi când 

lumina estompată a dilelor de iernă va cătifela și- 

oiciunea culorilor!



C.A. ROSETTI
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A va fi munca aceluia care, mai târdiii, 

e năzui a face pentru. viitorime icâna com- 

*pleză şi adevărată a vieţei lui C. A. Rosetti. - 

Nu sunt trei âncă, în istoria țerilor române din 

secolul XIX, Gmenii cari se fi intrupat cu atâta de- 

plinetate ca Rosetti tot ce a fost luptă, deci via, 

deci aspiraţiuni, în inima şi ?n mintea tuturor Ro- 

mânilâr. | | _ 

A scrie vieţa lui C. A. Rosetti va sE dică a po- 

vesti pe larg şi ?ntruna vitța României în ţâră şin 

străinetate, pe tote terămurile şin: tâte direcţiunile, 

In inima şin mintea acestui ales din aleşii popo- 

_rului român: erai cârde neniimtrate, cari resunaii 

îndata. ce un curent se punea n mişcare venind 

dintr”ori-ce pare a lumei. 

Asupra lui, de a lungul a șo de ani din vicţă 

cea mai plină şi cea mai roditâre a Românismului
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se vor aţinti, cu vrere Gri “fără vrere, ochii istori- 

“cului, căci totdcuna şi fără greşi, în primele rân= 

duri ale marilor noşiri luptători, istoricul va "vede 

pe C. A. Roseti luptându-se, al-fel de cât. toţi, 

cu uă minte care era numai a luă, € cu un entusiasm 

care era numai al lui. i 

Şi va trebui istoricul, cu vrere, ori fără vrere, 

st vedă, să constate şi să - mârturisăscă că "puterea 

acestui 'om a fost, nu'o dată, ci de sute de ori, atât 

de mare, atât de coverşitâre şi atât de comunicativă, 

în cât sate, oraşe, uă ţeră întregă, şi'n dese rânduri 

țeri multe, locuite de Români, şi'aii uitat şi mintea, 

şi voinţa, şi pornirile lor, pentru a judeca şi pentru 

a simţi, în momente măreţe şi hotăritâre, prin şi 

cu mintea, inima şi entusiasmul lui C. A. Rosetti, 

— ccel - mai democrat dintre noi toți, după cum 

declara adese ori Ion C. Brătianu |când, uitându-se 

în ochii cei mari şi blăndi ai lui Rosetti, citea în 

ei iubirea cea nemărginită pentru popor şi pentru 

cei” ce luptau pentru popor. 

De aceia dic că a scrie vicţa lui c A. Rosetti 

va se dică a scrie vița României, vicța Românită- 

Hii de-a lungul a 50 de ani şi mai bine. 

II. . 

“Nu acestă iubită, der mare şi doboritâre sarcină 

-S6im a purta astă-di pe umerii noştri; nu cu vi€ţa
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lui. C. A. Rosetti vorm a însoţi “portretul pe care 

îl punem adi în fruntea paginclor acestora — ci 

în câte-va condeie r&slețe, ne ?ncumetăm a artta 

cu graba timpului. nostru ceva din activitatea lui - 

literară, a reaminti numai uă parte dintracest com- 

plex bogat în de tâte. 

Şi mai ântâia, fii pentru criticul care despică cu 
uă lupă adese-ori fumură firul de ptr în patru, fiă 
pentru omul care vede ce este și]: spune cum este, 

ceia ce reiese mai desluşit și se artă mai limurit 

“întPacestă nemuritâre individualitate, este dorinţa de 

a sci totul. [/ faut tout voir pour tout. savoir — 

cată' să vedi totul, ca să scii totul, — cra unul din 

articulele credului lui Rosetti din 'tote momentele 

vieţei lui. Mulţămită setei celei nepotolite de a cu- 

nâsce cât mai multe adeveriri- mari şi adi sei mai 

tărditi folosităre; mulţămită unei puteri minunate 

de a percepe şi de a'şi asimila pe dintregul cele ce 

se potriveaii minţei: şi inimei lui, Rosetti nu avea 

preferinţe; Rosetti citea tot. S'ar crede adeseori că, 

pentru Gmeni de felul lui, proverbul on ne peat 

courrir deux litures ăla fois — «nu poţi ţine doui 

pepeni întruă mână» — încetâză de a fi adevărat, 

Incepeaii de 16te şi, în limitele puterinţelor deatunci, 

făceaii de tote 6menii generaţiunei în midlocul că- 

reia apare ca protagonist C. A. Rosetti. 

Armata, ln denşii, mergea alături cu teatrul ; acesta
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cu politica ; politica cu pcesia; poesia cu comer- 

ciul — tre la un loc, unite între: ele priniruă le- 

gătură ce apare strălucitore ori-cum ţi-ai întârce 

omul, şi care legătură” este veselia, încrederea n. 

sine, neinfrânta cenergiă, entusiasmul. » 

Roseti a fost vesel de când sa născut şi, cu 

câre-va luni înainte de mârte, chinuit de cumplite, 

dureri, nu scăpa nici uă ocasiune fără st facă asu- 

pră-i una dimr'ale lui observaţiuni vesele, adeverate 

şi adeseori, muşcătâre .... pour ce que .rire- est le 

propie de Phomme, dicea el .cu Rabelais, întrun 

rând când citise pe chipul unuia din noi un fel de 

încurcată mirare. o .. 

În 1852, când plecase cu Stefan Golescu şi cu 

Dumitru Brătianu din Paris spre Orient, pentru a 

căuta se intre în ţeră set st se ducă în Crimeia, 

Rosezri scrie într”una din notele diarului săi de că- 

letoriă : este ?un natura mea de a glumi», şi, mai 

la vale, din Malta, la 3 Decembre, într'acelaşi diar, 

el adauge : .cinimele ni sunt închise, der avem un 

«capital. de veseliă care ne susţine», IE 

In şeră, probabil între 1834 şi 1837 fusese în: 

armată, sub comanda: maiorului Engel. Veselia şi 

spiritul lui 7] fâceai s& fiă adorat de camaradi, și 

asprimea comandantului se evapora totă înaintea 

„unei argumentări hazlii a iunkerului Rosetti.. 

Boer de viţă vechiă, Rosetti câlcă ridend tote
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acele ridicule piedici cari despăr,iati clasele societăţii 

române din vremurile tinereților sele. In prăpastia 

care despărţia pe boer de neguţător, Rosetti în prosă 

şi în "versuri, aruncă tâ:e caftaele şi işlicele, pen-. 

iru ași face uă punte de trecere, a ?ntinde tot uă 

apă de la vlădică la opincă şi a deschide el—Ro- 

setti, Cretzcn, Obeden şi Cornescu — librăriă, adică 

“prăvăliă, în care mătuşa lui, Dâmna Cornescu, nu 

putea intra decât după ce leşina uă dată scii de dout 

ori casă, — de 6ze ce când vizitiul o întreba : unde 

mergem, coconiţă ? — nobila dâmnă trebuia se r&s- 

pundă : la ?conu Costake la visită....la prăvăliă! 

La Paris, unde plecă se ?nveţe după 1840 cu I6n 

Brătianu, Dumitru Brătianu, Rosenthal și unde în- 

talni pe d. Ioa Ghica, pe Alexandri şi pe - Cuza,— 

la Paris, veselia lui Rosetti inviora totdcuna dorul 

şi întristările tuturor. 

- Nimeni nu reuşia mai bine de cât densul sc în- 

locuescă un fel de bucate cu uă anecdotă, cu uă 

vorbă de spirit scu cu uă istoridră, potrivită cu si- 

tuaţiunea în care se găsiati. Nimeni nu scia s&și 

măture și :%si diretice mai bine odăița de student 

„de cât Rosetti. -«S& măturâm, să scuturâni, să a- 

runcâm pehlivănii» . cânta el celor cari veniau să] 

vedă şil găsiai ciglindisindu-se» cu acestă însem- 

nată lucrare. 

Totuşi, cursurile de la Coll:ge de France, unde



320 

în vremurile acelea, - profesati Michelee, Quinet şi - 
- Mickiewi ici erati “frecuentate de dânsul cu uă aten- Ă 
„Şiune neobosită. Focul acestor trei mari «dascăli» 
- atunci să aprins în inimă „lui, Rosetti, şi atunci” 

nu Sa mai stins pent la morte. “Entusiasmul cu care 
a vorbit t6tă vicţa despre acești învățători ai tine= 

_reţilor sele te - ficea- s&.juri “că % aude ori de câte 
ori povestia despre dEnşii.  - - 

De altmihtreli, pentru a sorbi cu nesaţiii învăță= 
turile lui Michelet, Quinet şi Mickiewici, Rosetti era 
pregătit atât de firea lui în totdeuna caldă cât şi 

| de înv&jăturile lui Aristia, profesorul de la Sf. Sava, 
despre care şi. Rosetti şi I&n C. Brătianu, diceau a- 

desca: rar. om care se fi putut săi insufle mai 

mult şi mai adânc iubirea de patriă şi de lucruri 

mari ca acest dascăl -grec ! 

“Aristia ?] învățase grecesce şi'i arâtase fericirile 

cu cari patriotismul umple inimele; profesorii fran- 

cesi din Bucuresci (unul era Liebert) şi în urmă, 

Ja Paris, scriitorii şi profesorii cei mari îi deschi- 

seseră - orizonturi nemărginite mai cu deosebire în 

câmpiele romantismului ; tot în Bucuresci, doctorul 

Bernhard Stolz Pinveşase englezesce înainte de 18.43 

şi 71 ajutase a pricepe şi traduce pe Lord Byron. 

Din 'operile poetului engles, Rosetti traduse şi 

publică la 1843 .poema Manfred, pe care o înso- 

jesce cu cunoscuta prefaţă: «Socrate a dis, sti dacă
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ma dis, avea de gând să dică, că tot omul e dator. 
se facă ceva bun pentru patria sa», — poemă pe 

care o închină colonelului In Câmpinenu * cu ver- 

surile : 

La 'tot ce e virtute, la tot ce e sfințire, 

La tot ce aduce bine în nâniul-r. "mânesc, 

“ AT fost și ești tu gata cu să te dal. jetiire, 

La ori-ce bine în [runte, Române, te găsesc! 
"Mi-am învățat cii legea de când te sciă pe tine, -- 
Părinţi, virtute, țâră, tu m'ai făcut s'ador.. - 

L'ucesteu der, ca 'ntâia hicrare de la mine, 

Primesce a fi în frunte; primesce-o ca odor, 

* 

„Imainte de. 18.43,. Rosetti fâcuse versuri, Poesia.. . 

din Cesurile de mulțumire, cunoscută sub titlul A: 

„cati e vina ? € şi adi populară; a.stat în cartea de - 
cântece Daruri şi -Amoruri. de la începutul ediţi- 

unilor . şi pent acum; ca este din anul 1839. 

Tu nf qiceal ui dată cum că pân” la morte 
Dragostea ta totă inie mi vei păstra ş 

Mai uitat pe mine, le-ul uitat pe tote, 

Ast-fel merge lumea, nu e vina ta, 

“a fost” cântată şi se cântă și adi de lăutari pe la 

petreceri şi veselii. “lot în Cesurile de mulțămire 

se găsesce şi Cămeșa fericitului care sa învăţat: 

> multă vreme prin clasele n6stre. primare şi gimna- 

siale. -- - 

Şi acestă pocsiă, că-şi multe din versurile cele-l- 

ale. care se găsesc în Cesuri de mulțămire, Rosetti



  

le scria în fugă şi cu-limba ce îi era la "ndemână 

-penE la 1843, când. nu se adăpase încă pe deplin 

din îisvorul cel limpede şi bogat al-limbei curat 

populare, şi pânt când nu citise âncă Sfânta Scrip- 

tură cu uă veneraţiune fără semen. 

In cele mai multe din poesiele Cesurilor nota 

veselă, p'alocurea satirică, şi tordeuna tentră se 

percepe la fiă-ce vers. Ast-fel eta patunci, şi-aşa 

“va r&mâne t6tă viâţa. 

Când se întârse de la Paris şi când se uită la 

Starea în care s& găseau ţările nâstre şi se 

gândi la ceia ce ele ar îi putut se fiă decă puterea 

«de a' munci Sar fi dat tuturor, şi decă piedicele u- 

nor legi nelegiuite sar -fi ridicat din calea tuturor, 

Roseti lăsă versurile “la uă parte şi deschidând 

prăvăliă unde avu ca «teşghetar» pe  Winter- 

halter pe care ?] cunoscuse din armată, de la 

Enghel, se puse a publica scrierile tinerilor cari, ca 

şi densul,: voiau se grăbescă deşteptarea Românilor. 

Se înfiinţă Societatea literară care tipări multe 

din scrierile membrilor sti. 'Fraducţiuni, calendare, 

scrieri de propagandă în marginele unei censuri bă- 

nuitâre şi severe, istorii ale nemului românesc, cărţi 

de filosofiă, de morală și romane — librăria C. A. 

Rosetti publică de tâ:e. 
___ Cu tinerii cari veneau stl întrebe despre versu- 

rile lor, Rosetti nu făcea nici ca Eliade, nici ca
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Lamartine, nu le dicea: sunteţi genie! — ci, cu 

sfaturi blânde, cu vorbe bune şi luminate, le reco- 

manda munca, cercetările, poleirea cunoscinţelor” ce 

aveai, şi în urmă, după înveţătură şi veghi îndes- 

tule, adevăratul talent nu avea pe un altul prietin 

măi hotărit şi mai frățesc de cât pe C.A. Rosetti. 

- Pentru completa lui fericire Ros sti se căsătorise 

la 1947 cu d-sora Grant. | 

Revoluţiunea din 1545, după peripeţiele” ce se 

cunosc și se.vor cunâsce cu timpul şi mai bine, ?l 

pornesce în Francia unde remâne de la 1848 şi 

pen& la1557, când la Paris, când în Bretania fran- 

cesă, la ţeră, lângă Clisson. Din Paris, Rosetti a- 

dreseză Românilor scrierile : a) Apel către Gmeni? 

cei liberi; b) D-lor Eliad şi Tell; c) Apel la tâte 

partidele; 4) Increderea "n sinej €) trei scrisori 

Domnului Barbu Stirbei. 

In cei nout ani cât a stat. la- Paris, limba scrii- 

rorului se preschimbă, se înoesce, adică se româă- 

nesce şi se imbogiţesce, aşa că Sar crede că nu mai 

„este același scriitorul Cesurilor şi scriitor ul Apelului 

la tâte partidele ă 

Intracest timp a studiat cu uă ardâre neclintită. 

Pentru ași hotâri bine credul stă social și politic, 

pentru a sci încotro va trebui să tindă și pe ce 

căi se ajungă la şintă, Rosetti a frâmentat indelung 

în” mintea sa scrierile tuturor acelora în care el gă2
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sia ce câuta. Țera şi cele ce într'ensa se desever- 

şiaă eraă punctul de. miră, lucăfărul de la care pri- 

virile“i nu se despironiai. 

Acum îşi făcu fundatorul Românul acea ediu- 

caţiune completă de diarist, atât de grea şi de com= 

plexă pentru cel ce cu adevărat voiusce se fiă diarist, 

cr nu se facă din diarism a cincea r6tă- la carul o- 

cupaţiunilor sele, + | 

- Cursuri, întruniri, discuţiuni, teatru (când punga 

i-era durduliă, şi lucrul acesta se ?ntempla fârte 

rar), corespondenţa în şeră şin străinătate, colabo- 

“raţiunea la mai multe-diare francese şi române, ci- 

tirea literaturei n6stre populare făcură, împreună 

cu iubirea soţici şi copiilor sti, ca nici „măcar. un. 

singur moment encrgia cea peste fire a lui Rosetti să 

se desmintă seu să sțăbescă în lungile dile ale exilului. 

> Pregătit cu tot ceia ce Oraşul-Lumină dă cu 

prisosinţi celor ce sciii s&l înţelegă, Rosetti reintră 

“în şeră după peripeţiele de ale căror elemente dra- RE 

matice chiar adi ne mai. mirăm. a | 

La %a, August 1857 apare primul număr al Ro- 

măiului, diarul în colânele căruia stă scrisă de 35 

de ani, di cu di, istoria vieţei nostre, aşa cum dia- 

“ristul, luat în fuga evenimentelor dilnice, este adus 

s'o scrii, pentru ca mai tărdiii istoricul st cernă şi 

'sE rescernă aceste documente spre limurirea deplină 

a adevcrului unul și neschimbat. |
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“In primii ani, în Românul, făcea de tote: politică 
internă, politică - esternă, teatru, literatură, glume, 
snâve și principie de cducaţiune şi de... . bon ton. 
Crease le iers-ctat, clasa de midloc a naţiunci; ar îl 
voit. să creeze totul, câci totul era de creat în Ro- 
mânia, în ajunul unirei a dout din şerile surori. 

Ii trebuia şi lui, şi trebuia tuturor, instrumentul 
cel mai necesar pentru respândirea' ideilor, adică 
limba. Rosetti şi-aducea aminte «şi povestea cu drag 
cdespre limba vorbită de betfânii satelor veniţi la 
«Divan, şi cita textual proposiţiunea cu care unul 

_«dintr'ânşii îşi începuse cuvîntarea. Țeranul respun- 
«dea la afirmaiunile nedrepte ale unuia din marii. 

" aboierii ai Munteniei şi dicca: la t5le cele spuse de 
«luminatul boer. rispuns se cade Acest se cade, 
«pus la sfârşitul proposiţiunei, era, dicea Rosetti, de 
«uă mircţiă antică». -- 

Pentru limbă, el cercetase, cugetast şi studiase 
ani de-alungul la Paris. Când sentârse în eră, cu 
t6tă fierberea ce eran politică, Rosetti consideră ca 
ui mare şi sfântă a lui datoriă de a recomanda tu- | 
turor limba „poporului. 7 

La 9 August 1857 apăruse Româinul ; la 16 Au- 
gust, el începe uă seriă de articole (şepre) despre 
frumuseţea poesiei şi limbci în. literatura nescrisă a 
“poporului român, cu privire la colecţiunea Doine 

și Lăcrimidre a lui Alecsandri ; în ele, spune Rosetti
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cititorilor Românului, în ele, mai mult de cât în 

„x6te scrierile nstre, avem st găsim ” «taina acelei 

«călduri a inimei care a făcut pe“poet creator». 

— Versurile dumitale, disese el lui Alecsandri pe 

bulevardele Parisului cu. câţi-va. ani. mai "nainte, 

versurile dumitale sunt versurile mele şi ale tuturor 

Românilor. Ai simţit ca noi toţi şi al spus simţimintele 

d-tele în limba î în care am voi st vorbim noi,toţi și în 

care, de vom lucra şi vom învăţa, în curând vom 

+orbi toţi. _ - a 

Intraltă parte a acestui studii, Rosetti declară că 

poesia populară este pentru Români ceia ce ati fost 

Jliada şi Odisca pentru Greci. . E | 

„ Laudă adeverată, pe care: toţi scriitorii noştri "de 

frunte ai adus-o şi o vor aduce limbei vorbite de 

popor şi cernute de scriitori. 

Alături de literatura populară, adorată de Rosetti 

pentru frumuseţile ci poetice şi pentru limba ei cea 

măndră şi mlădiosă, el mai considera ca un alt pu- 

ternic instrument de lumină “şi de educaţiune Tea- 

„_trul, representaţiunile de tragediă, de dramă şi de - 

„comediă. . . 

„In prima Critică Dramatică, apărută în Româ- 

nul dela 19 Novembre 1857, sub semnătura lui C. 

A. Rosetti, citim între altele: | 

«Eram de '16—17 ani când născu Teatru Naşio- 

anal, eram unul dintre primii actori ce se esersail:
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«atunci pentru ântâia representaţiune, și lui i i sunt 
«dator cele Wântâi cuvinte de amor, de on6re, de. 
«patriotism ce buzele"mi rostiră pentru întâia Oră. 
«E mEnveţă pentru ântâia Oră anu mă-nchina la: 
«Omeni : : ÎN - 

Cine? Ei să îmi plec capul la farmece, la minciuni ? 
Se tămăiă unui fanatic, să cred ale lui minciuni? 

«El me fâcu a dice pentru cotă viţa mea : 

„Nu, da deilor dreptate Zopir [5 pedepsit, 
Dâcă libera mea mână şi curată vei vede 
A linguși viclenia şi tâlhari a mângâia... 

a. «Lui îi sunt dator cele Wântăt.... A! dile frumsse, 
«visuri, năluciri, inchipuiri fericite ale fragedei ju- - 
«neţi, ce” aţi făcut voi Gre..... Cititorii Românului | 
«vor înţelege cu.ce amot, cu câtă sete an alergat 
«să ved în verstnicia lui pe acest tovarăș al june- 
«ţei mele...» | 

Rosetti urmeză apoi cu criticele dramatice de-a - 

lungul lui 1857 şi 1858. La Februarit 1855 are a 
se lupta pentru Teatrul. Naţional în contra a trei- 
tineri din clasa cultă, d-nii C. Cornescu, A. Odobescu 

IA. Cantacuzino cari, câteşi trei, — C-y trei Coconi, 
„cum le dicea Rosetti, — îi Scriseseră. pentru ce nu 
se duc la teatru românesc, şi Rosetti le respundea 
pe tonul uşor şi” glumeţ, cu potrivite şi spirituale 
înţepături. o - -
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Millo era atunci în tâtă splendârea geniului stii 

dramatic, Vorbind de prima representaţiune din 

Prăpăstiele Bucurescilor Coi, 6 Novembre - 1857) 

Rosetti dice:: 

«Millo a luat înaintea destoltărei artelor în Ro 

«mânia cu şo de ani». “ 

In Septembre. 1859; Roseti devine director al 

Teatrului Naţional: şi de atunci criticele sunt făcute 

când de Florica seu Elena (d-na M. C. A. Rosetti). 
când de Aricescu care îşi instruna la prima din 

Cerşetorul Orb (Novembre, 1859) lira 'sa cea mai 

resunătore, pentru a cânta jocul lui Millo: 

Elecirisezi de uă dată infern şi paradis ! 
Atuncea, peste un tuuet de-aplause şi bis, 
Parterul strigă: Vivat Românul Mollier ! (sic). 

Rosetti rămâne directorul al Teatrului pent la Sep- 
tembre 1860, când .direcţiunea se încredinţeză unui 

comitet, Acesta închiriază sala lui Millo și în curând 
„ încep îstoricele certe ale lui Millo cu Pascaly. Cri- 

ticele dramatice ale lui Rosetti desân din ce în ce 

mai rare. | . a 

Cu t6te acestea, Rosetti nu se desinteresă nici de 

teatru, nici de nimic. Atăt câr- luptele politice îi per= 
miteaui, e] se ţinea ?n curent cu tot ceia ce se pro- 
ducea ?n literatura română şi . n lireratura străină, 

Nici uă dati ui cartă cu adevărat genială nu a 
apărut, fâră ca printre primii ci cititori-st nu fiă 

.
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şi Rosetti. Nu "şi legase preferințele de nici uă 

scolă. în literatură. Roinantismul lui nu?l impiedica 

a iubi pe clasici şi pe ori-cine când îi plăcea. Era 

eclectic cu discernăment : admira frumosul ori- şi- 

unde ?] găsia. Nu'l interesa nici timpul, nici locul 
când şi unde se produsese cap-dopera stă lucrarea 

de talent ce studia. Era frumâsă? Era a lui. i plă- 

cea să repete adeseori inaintea nâstră cuvintele lui 

Flourens, criticul lui Buffon: j'appellerai toujours 

grande la pensce qui me fai: penser, — voiă numi 

totdeuna mare gândirea care me face st gândesc. 

II. 

După ce se întârse de la. Paris la 1844, Rosetti 

începu s&şi înveţe limba cea curat românescă, pe 

care a ?ntrebuinţat-o în Pruncul Român din tin- 

pul revoluţiunci, în traducţiunile fâcute la Socie- 

tatea Literară (1845 — 46 — 47) şi apoi, mai tăr- 

Qi, la Paris, în Apeluri şi n Scrisorile mai sus 

pomenite. | 

_ Invețătura şi-a “luat-o din citirea primelor pu- 

blicaţiuni de literatură populară, prosă şi versuri, 

din audul şi din învăzatul limbei vorbită de ţăran-şi 

din citirea Bibliei şi Evângeliei, în bunele traduc- 

iuni române din vechime. 

Rosetti cirezi cu plăcere şi adeseori” cu venera- 

ţiune -cuvintele lui Isus, ale lui David, “ale lui



"Teremia, Isaia şi Daniel. Mănuirea limbei, ale- 

gerea: frasei şi sciinţa pentru a ei alcătuire,: de este 

românescă scii nu, capitalul bogat de cuvinte. ce are 

la *ndeinână pentru învestimentarea cu podâbe ar-. 

tistice a ideii îi sunt date dintraceste' curate isv6re 

de limbă românescă. | 

Argumentaţiunile, tonul, modul de a tracta ideia, 

de a ?nţelege cestiunea aduc aminte pe acelea ale 

lui Michelet şi ale lui Lamennais. Rosetti trebue să 

fi citit la Paris, fiă înainte, fă după revoluţiune Les 

Paroles bun Croyant, cu acciaşi câldură cu care 

citea cuvintele” lui Crist când scria Apel Ja ste 

partidele, 

Reamintiţi-ve les Paroles d'un Croyaut, Psalmii 

lui David şi vro câte-va din înflăcăratele pagini ale 

lui Alichelet, şi apoi citiţi aceste bucăţi din prosa 

"dinainte de 1857 a lui. C. A. Rosetti: 

«ln adeter, starea de astă-di nu este ore caa 

«naturei cu câte-va. cesuri înaintea furtunei ? | 

«Pământul uscat pîn& în pânteci se svârcolesce 

«sub radele sârelui -ca femeia păcătâsă sub sărutările 

«soţului ei, şi rimele se tiresc prin crăpăturile lui 

«ca viţiul prin sbârciturile inimelor v6stre. Atmos- 

"«fera plina de miasme în€că omenirea ca legile 

"avâstre cele „nedrepte. Florile sunt abătute la pă- 

«ment ca feciâra, amăgită, şi .vermele bancheteză în 

«inima lor ca amăgitorul în balurile vâstre. Arborii 

.
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«cei mari aplecă împerâtesca lor frunte gălbenită 
«înaintea timpului, şi frundele cad pe pământ ca 
«diamantele corânelor în diua revoluţitinilor. Stri- 

«gătul pastrilor, mestecându-se cu şueratul vânturilor 
„ «şi detunările tunetului cu suspinele poporului, cu 
«şueratul bicelor şi detunările tunurilor vestesce so- 
asirea furtunei, reînvierea şi mântuirea naturci în- 
«tregi.» - 

Mai” la vale: , , 

«Curcubeu sânt al legei celei nouz, cum să nu 
«cred în tine, când vzd astâdi apele potopului abătute 
«şi m6rte din minut în minut afundându-se' în abi- 
«sele pământului, corbii fâlfâind pe capetele vrâj- 
„«maşilor noştri, şi porumbiţa cu ramura de măslin. 

«jucându-se-de-asupra capului “meii. Revoluţiune! 

«Scânteiă sântă a sufletului urditor, cum st nu 

«cred în tine când în România, unde mii de ba- 

cionete veghiază pe mormântul ti, căldura?ţi din 

«ce în ce mai mult desamorţesce inimele Româ- 

«nilor, circulă din vine în vine şi tresaltă pen€ chiar 

«şi pena mea.» | 

Mai la vale: 

«apoi, este 6re culpeş cela “ce crede că națiunea 

dlui va birui ? Ş - 

«Pârlite fiă buzele ce vor ride, mute fiă buzele ce vor 

«cleveti națiunea mea, căci, cu mâna pe mormentul 

, 

«maicei mele, spun c'am credut şi cred acum că Româ-
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“enia va st trăiescă sei să moră luptându-se pentru di 

„«bertate; că stcua ci lucesce pe ceruri ca s6rele 

«Orientului, şi că lumea jumetate de se va apăsa 

«acuin pe densa, România t6tă în unire o va ri- 

«dica pe umerii sti.» | po 

Şi în fine, una din cele mai: măreţe „pagine din 

câte a scris Roserti, model de prosă maiesrusă şi 

inspirată, în care durerea patriotului resună ca gla- 

sul profetului din Scriptură : 

«Spre voi der, tineri Români, se întârce inima 

«mea, căci numai în inimele cele tinere este vir2 

«tutea cea mare şi adevirată, energia cea necorup- 

atibilă, curăţenia cugetului, voința cea curată și 

«dreptă ce nobileză tot. ce se atinge de densa; mă- 

crinimia, devotamentul, sacrificiul, inspiraţiunea, e- 

«saltaţiunea, amorul, flacăra cea sântă şi neatinsă 

«de nici uă patimă şi de nici un interes, ce arde 

«neîncetat pentru libertate şi dreptate. 

«Tineri Români! pentru lumea cea nouă ne tre- 

«bue Gmeni noui, pentru lumea de libertate şi de 

«frăţiă ne trebue suflete tinere, nelănţuire cu obi- 

«ceiuri, suflete drepte, nesbărcite în nedreptăţi, inimi 

ace umede âncă de laptele maicei lor pot îmbrăţişa 
«cu iubire România întregă. Că 

«O! ascultă-mE un minut, tinerime dulce, lume 

«nouă, lume fără margini, lume de iubire, “frăţiă și şi 

«dreptate. Iea-mă, iea-me cu. tine un „minut, căci,
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«cu tote neputințele mele, te iubesc cum iubesce 

„«mama nădejdile bitrâneţelor scle ; iea-m:, căci mă i 

«dau ţie cu totul, din inimă şi fâră tocmelă. Ei 

«nu am a tocmi şi tine! este puţin, frte puţin, 

«ori-cât de mult ași ave săi dai, căci sufletu-mi, 

«slab de dilele trecute, era st se stingă “mâne pun 

«pământ străin, când tu me vei duce în România 

«cea mare, una şi nedespârţită, în lumea de frăţiă şi 

«libertate, în împerăţia Dumnedeului celui noi can 

«midlocul - credinţei “şi al amorului, se me retrag- 

«lângă mormântul maici mele cum se stinge lu- 

«mina candelei la lucirea s6relui.» 

Acestea sunt paginele pe cari Rosetti le scria în 

Paris. o | 

„Întors în ţeră, în Românul, el ţine câtă-va vreme, 

acest stil, der nu trece mult şi polemicele dilnice, 

graba diarismului, concisiunea articolului ?1 silesc a 

“părăsi trasa lungă, împodobită, plină de mireţiă în 

aducăturile şi întorsăturile ei. Cu ?ncetul, cu ?mcetul, 

Rosetti e adus pe nesimţite aşi forma un alt stil. 

Frasa scurtă, sveltă, săgerătâre, der mereu limpede 

în râpedea-i mişcare înlocuesce frasele ce citaiii . 

mai sus, | 

Din fericire, studiele ce fâcuse, iubirea lui pentru 

literatura populară, pentru proverbele şi dictonele 

folklorului nostru îl feresc de străinisme. Stilul se 

schimbă, românitatea tnst a frasei, a întrebuinţărei
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cuvintelor în tâte accepţiunile lor rămâne neschim- 

bată. In ultimii cinci-spre- -dece ani, Rosetti discuta 

cestiunile întocmai cum un matematic demonstră uă 

„teoremă. ÎInducţiunile şi deducţiunile - privitâre la 

1esa ce “şi propunea, semenai cu nesce, formule, 

unele din altele ceşind, unele de. altele _înlănţuin- 

du-se pentru a conchide id - guod erat demons- .- 

tranduum, 

Pricepuse diarismul şi menirea lui; văduse cu 

ochii minşei şi ai inimii viitorul, puterea şi marile 

binefaceri ce are acestă incomparabilă instituţiune 

de libertate a timpului nostru; îi. cântărise efectele 

presinte și, ca şi Kogălniceanu, “ca şi Bolliac 

Roseti tresălta la audul sâu la citirea unui articol 

"bine cugetat şi bine scris. Cu pena sa în totde-- 

una tEnEră şi neobosită, el saluta cu vorbe de laudă 

şi încuragiătâre cinste apariţiunea unui talent noi în 

publicistica” română. _ 

“Pentru el, diarul, sfătuitor cu mii de guri cari 
dilnic. vorbesc, era os magna sonaturum al timpului 

nostru, era acel glas puternic care se ridici mai 

presus de ori-ce în bătăliele vieţei şi cerceteză, judecă, 
condamnă, achită, lumineză, derimă, reconstruesce, 

înflacără, arde; consumă tot ce e fiinţă sei lucru în 

cer şi pe pământ, | -
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Şi de aceia, diarului şi succedancelor lui, Rosetti 

închină fâră întrerupere, cu iubire şi entusiasm, de 

la 1857 şi până la 1885, ui minte şi uă inimă 

cari, printre minţile şi înimele . cele alese ale naţi- 

unci române, printre cele mai alese vor remâne. 
—
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ca *am cunoscut la Paris, în i€erna anului 1881, 
pF, venise st-și vedă pe unul din copii şi se-și 
caute de sânttate. 

A “stat vro trei luni în otelul în care locuiam şi 

că, şi ?n timpul ăstor trei luni stând de vorbă cu 

“I&n Brezoianu, ?mi-a fost dat “să înțeleg 6re-cum 

firea, puterile şi faptele minunatei generaţiuni de 

Gmeni şi luptători, pe cari anul 1845 îi găsi în fl6rea 

tinereţei seu în toiul bărbăţii, gata a birui pent şi 

nebiruitul pentru eră şi viitorul cei. 

Suntem âncă aprâpe de acele timpuri, pentru a fi . 

adi pe deplin în stare st le judecăm cu adeverata-le 

“măsură și st le aşedăm în cadrul ce. li se cuvine. 

Istoricii secolului șiitor, privindu-le dintuă depăr-. 

tare liniscitore, vor pute mai bine de cât noist le 
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pună în datorita lor lumină. Ei vor sci st zugră-: 

vescă pe dintregul entusiasmul, aventurile şi credinţa 

acestor Gmeni cari găsiati atât de firesc şi atâr de 

simplu să facă cele ce făceaii, încât la betrâneţe — 

vorbesc de C. A. Rosetti — povestindu-ne nout a: 

ceste fapte, ei se mirat adânc de mirarea. nâstră, 

ba chiar, adese-ori din privirile lor, păreau că he 

întrebă : puteam re face alt-fel 2: 

In rândurile bântâii ale luptătorilor cari începură. 

munca cea mare a redesteptărei naţionale şi cari 

luară uă părte modestă, der trainică şi folositâre, la 

pregătirea naţiunei pentru menirea cea nouă, se află 

şi I6n Brezoianu. ” 

Bucurescen, el sa născut cam pe la 1817 şi a 

avut fericirea să urmeze cursurile scâlei de la Sf. 

Sava cu nisce profesori cari, pe lângă sciința de 

„atunci, aveai şi darul cel rac şi mai mult de cât 

preţios de a aprinde pentru totdcuna în inimile ele- 

vilor' lor. focul iubirei de patriă ş şi un dor neînfrenat 

pentru tot ce este bun, cinstit şi mare. 

Generalul |. Em. “Florescu şi d. Al. Orăscu; r&- 

posatul Sc. Filipescu, crai conscolarii lui I6n Bre- 
zoianu. Cu un an stii doui înainte se afla ne- 

muritorul Bălcescu. Profesorul de sciinţele matema- 

tice era nenitatul eforal scolelor, Petrache Poenaru. 
Cu el, elevii cursului Superior eşiaii.- adesea la Şeră 
pentru a mâsura moşiele, ca odiniâră Lazăr cu sco-
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larii sti; Socotelele de mâsurătâre ale tinerilor Sa- 

vişti erati mai adevărate și mai consciinţi6se de cât 

ale inginerilor străini “cari făceaii trebă . de porun- 

<clă şi plecati paci încolo. Moşia Vizureştii,: pro-" 

prietate a. tatălui ' generalului I. Em. Florescu, a 

fost mesurată de Poenaru şi de elevii mai sus citați. 

Indată ce termină cursurile, l6n- Brezoianu fu tră- 

mis profesor la şcâla superidră din Cerncţi, pe a- 

-tunci reşedinţa . judeţului Mehedinţi. 

Acestea se petreceaii pe la 1837. 

Cu iubirea sa cea ncsfirşită pentru răspândirea 

“sciinţei În t6tă ţera şi cu acea activitate care a. fâcut-o 

nemurităre, vechia Eforiă a'şcâlelor hotăresce ca 

şcola superi6ră din Cerneţi să devină ca un fel de şcolă 

normală de înveţători, șcâla de candidaţi—cadi ndați 

cum dicea poporul. In decursul anilor 1837, 1838 

şi 1839, I6n Brezoianu este însărcinat de uă parte 

a pregăti pe tinerii candidaţi pentru viitârea lor” 

sarcină, €ră pe de alta a cutreiera districtul Mehe- 

dinţi din comună în comună, ca st alegă locurile 

unde aveai st fii clădite de: primării localele de 

şcolă. - 

«Era măreț ş şi înduioșător lucru, ne spunea Bre- 

“azoianu la Paris în Ianuari 1881, st ne fi vâdut pe 

“celevii mei şi pe mine plecând din Cerncţi cu trai- - 

«stele la spinare. De cât ori citesc acum prin ga- 

„«zete că emigraţii germani, după ce ajung în por-



«turile Americei, plecă cu traistele la spinare spre 

«câmpii şi păduri necunoscute, de atâtea ori îmi 

«aduc aminte de pornirile nâstre din Cerneţi. In 

«vacanţele Pascilor şi ?n vacanţele cele mari începeam 

«măsurătorile din sat. în sat. 'Țeranii ne primeaii.cu 

«bucuriă, căci vedeaii pe dată că nu semânăm nici 

«a Greci, nici a catane, nici a zapcii; ghiceaii ei 

«că bine mare va eși din munca nostră. Mesuram, 

«bătcam ţăruşii, le spuneam ce ai să- facă după 

«planul trămis de Eforiă şi-apoi plecam luându-ne 

«frăşesce diua bună». | 

In tâmna lui 1839, mulţumită ncobositei activităţi 

a lui. I6n Brezoianti, “judeţul Mehkedinţilor deschise 

260 de locale de şcoli, cr populaţiunea scolară se 

urcă în anul acela la sooo de elevi. Profesorul lu- 

cră în Cerneţi cu «candidaţii» și ?n anul scolar 

-1839—1840 când, de_uă dată, din chiar senin, | 
primi prin grabnică stafetă ordinul st vină reş ede 
la Bucuresci. La sosire î se spuse să mergă la șcâla 
Sf. Sava. Acolo fu închis şi primi straşnică poruncă 
st nu cumva s& 6si pe unde-va prin oraş. Causa a-. 
cestei pedepse care râpia Mehedinţilor şi. şcolei un 
minunat profesor, era bănuela lui Alexandru Ghica: 
câ I6n Brezoianu ar fi luat şi el parte, fiă numai 

“prin corespondenţă, la complotul urzit de Mitică 
Gr. Filipesci pentru detronarea Domnului şi pro- 
clamarea unci constituţiuni liberale, în principiele .
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căreia se citeai multe din cele ce Vai citit “mai 
târgiti în proclamaţiunile 'revoluţiunei din 1848.” 

Brezoianu se desvinovâţi pe deplin de acusaţiunile 
ce i se aduseseră şi, dup şese luni de "nchisore, se 
reîntorse în Mehedinţi, nu pentru a 'continua st ?n- 
deplinescă mult-folositârea-i sarcină, ci pentru a “şi 
lua diua bună de la toţi aceia dintre înveţătorii şi 
profesorii de prin Cerneţi şi Craiova, care ?] iubiaui 
ca pe un frate mai mare şi mai luminat. Fu uă a- 
deverată jale pentru foştii lui elevi din Mehedinţi. 
La Craiova, prietenul lui, Chiriţă Vrăbiescu, orga- 
nisă un banchet în on6rea! «mazilitului dascăl», er 

"elevii lui, acum înveţători în plăşile Motru, Dum- 
brava, Bahniţa şi Baia, veniră în număr mare sc-şi 

„iea giua bună şi st-i esprime recunoscinţa lor pen- 
tru învățăturile și bunele sfaturi ce le dedese, 

Ori de câte ori simpaticul bătrân.povestea acestă 

scenă,— cea mai frumâsă și cea mai iubită din vicţa 

„mea! esclama. el, — tot de atâtea ori vocea îi tre- 

mura de "nduioşare, €r ochii i se scăldaui în lacrimi. 

Citeai pe faţa lui întipărirea neştersă ce-i lăsase în 

inimă acestă scen:, «când—dicea el—toţi voiau st- 

«mi sarute mânile, er eii nelăsându-i, m& coborii 

«în curte şi plângend de fericire îi sărutai pe toți 

«şi în urmă, ne mai putând de emoţiune, trebuiră 

«st-mi ajute st suiii icrăşi scările de la mânâstirea 

« Obedenului, unde locuia prietenul meii Vrăbiescu.



Se întârse în Bucuresci şi remase fâră slujbă. 

Eliade care 7] cunoscea 7] luă st Jacreze la Curie- 

rul Românesc. Singura gazetă străină ce li- se per- 

mitea de censură să primescă la 1841 — 1842 cra 

Jurnalul de Francfort, din care Brezoianu traducea 

câre ceva din afacerile Europei pentru cititorii Cu-- 

“ rierului. Eliade. făcea articolul de fond din, care, 

„forre des şi fără milă, tăia de-l: sventa censura. 

După căderea lui Alexandru Ghika, Brezoianu fu 

chiămat din noi la Eforia şeglelor și trămis să or-.. 

ganiseze şedla de candidaţi din Câmpu-lung. Şi aci, 

ca şi la Mehedinţi, cl desfâşură aceiaşi activitate şi; 

cu blândeşea fărmecătâre a caracterului stii, sciu 

să-și câştige iubirea Muscelenilor întocmai după 

cum câştigase pe aceia a Mehedinţenilor. 

Indată după sosirea lui: în' Câmpu-lung, şcolele 

începură st mergă atât de bine încât, în 1543, Bi- 

bescu-Vodă, visitână judeţul “Muscel și fosta capi- 

tală a primilor domni, şi audind fruni6sele răspun- 

suri ale elevilor şi candidaţilor de învăţători, înălță 

pe Brezoianu la rangul de pitar şi “i dărui şi ui 

sumă de galbeni 200. | 

Anul 18.48 îl găsi la Câmpu-lung unde, impreună 

- cu fraţii Rucăreni, Brezoianu pregătea ogârele pen-“ 

zru aruncarea semînţei celei nout. Audind de miş- 

carea din Bucuresci, profesorul plecă repede în 

capitală pentru a da capilor Revoluţiunei ajutorul”
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sciinţei și muncei stle. In Octobre 1548 se afla 

plin de mâhnire cu Eliade la Braşov. Se ntârse de 

acolo la Câmpu-lung la începutul lui 1849. Pre- 

fectul judeţului Parestă şi-l trămise la Bucuresci . 

unde comisiunea ruso-română care judeca pe revo- 

luţionati condamnă „şi pe Brezoianu la câte-va luni 

de închisâre. 'Tentrul profesor îşi făcu închisorea 

împreună cu profesorul de la Buzti, Dionisie, mai 

zărdiu episcop al Buztului, al cărui prieten ca frate 

rămase Brezoianu pentru totdcuna. | 

Sub Stirbei-Vodă “se redeschid scolele. Pentru a 

treia 6ră organisatorul sc6lelor normale din Mehe- 

dinţi şi din Muscel este chiăma: de Eforiă şi însăr- 

cinat cu înfiinţarea şcolei de candidaţi din Ploesci 

și cu organisarea şcolelor rurale din Prahova. După 

ce sfirși cu bine şi acestă îndatorire, Brezoianu se 

reintârce la Bucuresci unde este numit cap de.can- 

celariă la Obstesca Epitropiă a orfanilor. Nu mult 

după acesta trece în comisia documentală ca mem- 

bru, ântâii cu Simeon Marcovici şi cu poetul Gr. 

" Alexandrescu, mai pe urmă cu Sc. Orăscu şi cu d. 

Al. Odobescu; având comisia de secretar pe ncui- 

tatul Filimon. | | 

La 1857, după tractatul din Paris, la alegerile pen- 

cru divanul cd-hoc, proprietatea cea mică din Ilfov 

trămite pe Brezoianu st o represinte la Adunare. El luă 

deci parte la actul cel mare, la unirea ţtrilor surori.
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Când începu să se agite faimosa cestiune a se- 
cularisării monăstirilor închinate, Brezoianu. făcea 
parte din comisia documentală cu d-nii Ştefan Gre- 
cenu şi B. P. Hasdeu, sub preşedinţa arhiereului Fi- - 
laret Scriban. Atunci avu ocasiunea de a studia ces- 
tiunea călugărilor greci din şeră şi publică substan- 
țialul memoriu întitulat : Monăstirile „dise închinate 
şi călugării greci, Dintracest studii pe care prin- 
cipele Cuza îl ceru âncă în manuscris prin adju- 
tantul s&ă Pisoschi, trămisul nostru de la Constan- 
tinopole, nemuritorul C. Negri îşi luă multe. din 
argumentele cu cari apără înaintea ambasadorilor 
Puterilor Garante şi Curţei Suzerane, drepturile Ro- 
„mâniei în contra Patriarhului din Țarigrad şi în 
contra unei sumedenii de alţi patriarhi, mitropoliți 
şi episcopi din Asia-Minoră şi din Alexandria Eghip- 
tului, . 

La 1862, I6n Brezoianu fu numit de Cuza- Vodă 
consiliar. la Curtea de Apel din Bucuresci.. După 
1868, a fost vro 4 — 5 ani şi membru în comi- 
tetul general al “Teatrelor. E . 

Brazda Enst la care Brezoianu lucră mai cu spor 
şi mai îndelungă Yreme fu aceia din ogorul scâlei— 

„şi acesta întruă vreme când totul era la ? nceput şi 
: totul înţelenit. El remâne. în istoria învețămentului 
nostru, printre primii dascăli ai României de din- 
c6ce de Milcov, ca unul din cei cari ai pus temelia



scâlelor normale şi scâlelor rurale. Istoricul viitor 

al Eforiei scâleloi de la 1829 şi pînă la păgubirâ- 

rea desființare a acestei folositore instituţiuni, va da 

lui Brezoianu în rândul primilor profesori şi orga- 

nisatori un loc de râvnită cinste. 

Pentru aceste prime şcole normale şi rurale, Bre- 

zoianu traduse, prelucră şi publică: 1) Metâda mu- 

tuală ;.2) Invitător ul primar ; 3) Rudimentul agri- 

col universal ; 4) Curs de agricultură și economiă 

rurală ; ş) Despre educaţiunea mumelor ; 9) Me- 

dicina și farmacia domestică ; 7) Elemente de isto- 

ria sântă, 

Istoria patriei era Enst studiul mult iubit al blân- 

dului şi veneratului mei pricţin. «Când am dat, 

«mi spunea densul în 1851, când am dat lui Băl- 

«cescu manuscrisul din cronica lui Constantin Că- 

«pitanul, moştenit din familia, pentru ca să-l pu- 

„«blice în Magazinul Istoric, îmi sălta pieptul de 

«fericire şi scit că am petrecut atunci cu istoricul 

«lui Mihai: Vitezul uă jumătate de ceas, fericindu-ne 

«unul pe altul pentru serviciul ce aduceam istoriei 

„«românesci.» 

Fiind multă vreme în comisia documentali, Bre- 

zoianu cercetă şi: studii cu midlâcele ce avea ve- 

chile chrisâve şi ofise de” prin arhive, şi cu ajuto- 

rul acestora, publică studiul sta Afonăstirile dise 

închinate şi călugării străini, de care vorbiam mai
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sus. Mai târdiu dede la lumină Reformele Romăni- 

lor. şi ?n fine; cu câre-va luni înainte de morte, în - 

1882,. publică Vechile Instituţiuni ale Românilor. 

Acestea sunt în linie mari faptele de senă. ale 
vieţei lui I6n Brezoianu. Ceia ce a remas neşters 

în inima prietenilor tineri şi bătrâni cari Pau cu- 

noscut şi Paii iubit, este: memoria unei blândeţi fără 

semen şi unui entusiasm care nu a ?mcetat de-a 71 

încăldi pentru ori-ce interes românesc pent la ulti- 
mele cesuri ale vieţei. i 

Brezoianu apucase t6te tinipurile prin cari de la 
1821 şi pent la August '1882 le-ai trecut ţările 
române şi putea, deci, st apreţuiescă “paşii cei mari 

ce a făcut România de-alungul acestui secol. Era - | 
pentru ei uă. neastmuită fericire, când vedea în 

străinerate numele României cunoscut, respectat! şi 
onorat, ai 

Intruă gi, la Paris, după ce mersese pentru prima 
6ră la Legaţiunea României, îmi povestia sera: cu 

lacrimile ?n ochi că ?n' tinereţea lui aii fost pentru 
Români timpuri când nu puteam căletori de cât cu 
pasport turcesc, şi ?n tâte capitalele Europei la am- 

basadele “turcesci trebuia st mergă si-l viseze, | 

„ŞI aceste timpuri, I6n Brezoianu” avea darul de a 

le povesti minunat de bine, aşa cum dânsul le sim- 

"ţise şi le înţelesese. Memoria îi punea înaintea o- 

chilor evenimentele, inimă i le reînvia, și era uă”
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plăcere adâncă st vedi pe betrânul albit de muncă. 

reîntinerind în entusiasmul şi căldura vremurilor a- 

celora, când totul era de făcut, der şi când descu- 

ragiarea şi oboscla nu erai cunoscute de luptători. 

- Printre aceşti luptători, istoricul redeşteptărei naţio- 

nale va da, suntem siguri, lui I&i Brezoianu locul 

la care drept are prin cinstea neştirbită a unei vieţi 

de 66 de ani, prin focul cu care a muncit la lu- 

minarea poporului, 'şi prin iubirea de ţeră şi de 

Românism care nu Pa părăsit un singur moment în. 

L6tă viţa lui. 
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A E i | | , | | : : 
FA fost uă epocă eroică în evoluţiunea şin re- - 

Soy voluţiunea literaturei nâstre, „după cum a 

- fost-uă epocă eroică în propăşirea Români-: 

lor pe tâte terâmurile activităței lor. 

S'a fâcut, acum :cinci-deci de ani, la noi, politică, ii 

administraţiune, financic, istoriă, filosofiă, literatură 

şi poesiă, cum se pote Omenesce “face atunci când 

nu € nici tradiţiune, -nici cale de” mai înainte bără- 

țorită, nici muncă a mai multor “ generaţiuni ante- 

ri6re, nici chiar. crebuincisa şi priinci6sa pregătire 

a omului care: are de gând st facă ceva. Aa 

Entusiasm fâră friu, voință peste măsură denflă- 

cărată, inimă câtă vrei şi uă patimă bolnăvicios de ” 

mare, care „voia cu ori-cc preţ st ne deșteptăm î în- 

ui bună dimincţă pe aceleaşi culmi ale civilisaţi-



258. 

unei, unde se aflau de secole Francia, Italia, Anglia, 

"Germania cu politica, administraţiunea, financiele, 

istoria, filosofia, literatura şi poesia lor... 

Epică epocă ! Măreţe aventuri ! 
” Nu e locul st arttim aci cum Sai introdus, na- 

turalisat şi mistuit într'aceste vremuri eroice ale Re- 

nascerei nostre lucrurile nou&, pe cele-l-alte teră- 

muri ale economiei nâstre sociale. Vorbim numai 

de literatură şi de poesiă, şi caracterisăm întrega e- 

pocă cu vorbele, pe atât de 'entusiaste pe cât de 

împrudente, cu cari Eliade imboldia pe tineri la 

mânuirea adeseori primejdi6să a condeiului ; scrieți, 

băeti ?. | 

ŞintPadevtr, în epoca eroică a Renascerei lite- 

rare, — care sentinde, cred, de la apariţiunea Cu- 

rierului Românesc (1 Aprile, 1829) la Bucuresci 

şi de la apariţiunea Albiuei Românesci (1 lunii 

1$29) la laşi, şi pent după 1875, — întracestă e- 

pocă «ai scris băieţii» de zor, pe brânci, cu cotu, 

cantrun' fel de friguri enciclopedice, fără semen în 

istoria literaturelor începătore. îi | 

- Minunate vremuri! Nu sendoiaii de nimic : totul 

era cu putinţă la_Dumnedeii şi la Ţera-Românescă, 

Filosof adi, luându-mE la trântă cu a patra ră- 
dăcină a raţiunei suficiente, cum Sar dice, deveniam 

„mâne un emerit agrimensor ; tot ei, după uă ba- 

„ladă stii un început de epopeii pe cari le înstru-
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“nam sera la lumina unei luminări de set din când 

“în când vivificată prin operaţiunea delicată a mucă- 

rilor, a doua di de dimincţă respundeam întrun 
diar politic unui adversar încăptţinâr asupra unei 

-cestiuni financiare ; plecam după prând la Cameră 

unde interpelam pe unul sâi pe doui miniştri în 

«chestia» monăstirilor închinate, icr sera, discutam 

cu comisiunea tecnică a ministeriului lucrărilor pu- 
blice. podurile de făcut pe Prahova sti şoselele de 
la Câmpina la Predeal. , , 

Le făceam 6re pe tâte aşa cum se cade st fii 

făcute, seu nu le făceam de cât pe jumătate, pe 

sfert, într'uă optime ? — acesta era uă altă trebă. 

Principalul era atunci s& âibi aerul că le faci, — 

atâta tot!.... Timpului viitor avea sei cadă sarcina 

«Wa spune cum şi ce le făceai. | | 

Credinţa Enst a acestei minunate generaţiuni, 

-credinţă mai mare, nu de cât bobul de muştar, ci 

«de cât merul cel creşesc, îi susţinea neclintiţi şi neo- 

bosiţi întracestă muncă uriaşe, der în care, la urma 

“urmelor, vedem adi că cei “mai mulţi băteaii apa în 

piuă şi făcea stelelor cu ochiul... nu ?n poesiă, ci 

dn prosă, | 

Sunt în literatură genuri cari, fâră tradiţiune 

şi, deci, fără timp, nu nasc, nu pot nasce stii, decă 

printruă cultură artificială şi prin năzuinţe dispe- 
“rate, reuşesci a le da fiinţă, îndată ce es la lumina
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dilei, -ele pălesc, senclină şi cad, intocmai ca acele 

biete plante exotice, aduse cine scie de unde. întruă 

climă: pentru ele: omoritâre.: 

De aceste consideraţiuni, de asemenea. piedici nu 

se poticniaii nici:uă dată - protagoniștii, ba chiar şi 

devteragoniştii, ba pent şi tritagoniştii epocei eroice 

a. literaturei nostre. Ei: dai ?nainte, unde: va ieşi st 
iesi! m i a . - O. ta 5 

Scrieţi, băeţi ! - „ama Eliade îmboldindu-i prin” 

propriu-i exemplu; st scriem mereu ! o fi dis Assache 

care făcea la..Iaşi tot .ce plănuia. şi fâcca Eliade la 

Bucuresci.: Şi scriaii . «băieţi» fară saşii şi de. târe 

felurile. - i A 

- După uă elementară pregătire prin şcălele primare 

şi prin câte-va clase gimnasiale cşiau în lume. 'In- 

teligenţi, cntusiasti, rivnitori la nebuniă. de-a face 

mult, câr.mai mult posibil pentru patriă şi'nălţarea 

ci sus, cât mai sus posibil, ci: vedeai îndată că .ne- 

„numtrat de multe lucruri şi. cunoscinţe le lipsesc. 

Cu uă voinţă de. fer se înjugaii: atunci “ singuri “la 

muncă fâră preget, şincepeaii fără discerntmânt şi 

fără. pregătiri nesce citiri fenomenale ca . varietate şi 

"ca materiă. Citeai tot ce le câdeam mână. 

-: Cei. mai mulţi din luptătorii “şi scriitorii dintra- 

cestă. fericită. şi entusiastă epoci a Renascerei nâstre 

erai ca. acel oliţer: român din. Scrisorile. d-lui” In 

Ghika, ofiţer pe care Saint-Mare Girardin, celebrul
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profesor de la Sorbonna, îl întâlnesce întrun punct 

în: România, şi care vorbesce publicistului de uă 

mulţime 'de lucruri interesante. 

„_— Şi de unde le scii t6te acestea, Dotonule ? Pîn- 

trebă cu mirare Saint-Marc Girardin. 

1. — Le-am învăţat singur, Domnule; răspunde ofi- 

jerul român, -.: i S ai 

_Învăşaii tot singuri și scriitorii, poeţii, istoricii şi 

economiştii Alin Principatele “române, Se scie nea- 

junsurile şi ciudăşeniele autodidacticismului; 

= Câţi dinw/aceşti autodidicţi nu au dat 'de şugu- 

bină mai târdit, când. satul ma mai fost fără câini, 

când controlul începu şi când alţii, mai tineri, în- 

torcându-se de la, «carte înaltă», cu .rost' «procitită» 

pe la şcoli străine, sencumetară a le spune cu de- 

osibit respect şi cu fiescă 'mesură că. nu e aşa, că 

senşclă, câ sunt departeide ceia-ce se: cere în sci- 

inţă, în poesiă, În literatură să fiă, când vrei cuade- 

-verat st fă. î aa : 

Unii dintre bitrânii noştri, ca dirjul Royer-Col- 

"lord în “Francia, care de-la uă vârstă: dicea' tinerilor 

ce veniati st-i: presinte .Jucrări noui: vE mulţumesc, 

Domnilor, der cu nu mai citesc, ci recitesc, — urii, 

-dic, nu voirt s€ asculte, nu de sfaturile, ci de no- 

uele lumini pe cari Sciinţa, adevărata Sciinţă le pu- 

nea: înainte prin gura tinerilor. “Dirjii betrâni di- 

ceai : remănem întrale nâstre ; aşa ne-am pomenit;
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ast-fel am lucrat, şi ne-a fost bine; nu ne mai 

schimbăm la vreme de bătrâneţe. Urma alege, ti- 

“nere, urma alege. Crede-ne pe noi, şi întrenă-ți: 

firea. Urma alege ! . 

Puțin va alege urma din lucrările acelora cari nu: 

voiră st mergă cu vremea, sE se preschimbe după. 

cerinţele: inelucrabile ale “Progresului şi st se desbare: 

cât mai mult în sciință de entusiasm, în poesiă de: 

prosaism, în istoriă de combinaţiuni şi potriveli fan- 

tasiste, în literatură de comune banalităţi. 

Alţii, din contră, ascultând de cuvintul din Evan 

geliă merseră împreună cu carul lumei, îşi recu- 

noscură neajunsurile, işi completară chiar la vreme 

"de bătrâneţe ceia-ce puteai completa şi, urând cu 

păriritescă iubire tinerilor s€ le ajute Dumnedei şi: 

Sciinţa se facă şi mai bine, conveniaii fâră greutate 

că lor multe le-a lipsit şi că mule greşit, şi pe dos,. 

şi pe jumătate ai vădut, înţeles şi scris. 

Din rândul acestor din urmă şi printre cei d'ân-: 

tâiu este a se număra şi” George Sion. 

Născut la 1822 Maiii 22, în satul Hirsova (Vas-- 

luiu) dintruă familiă, dice-se, tătărescă, George: 

Sion 'a făcut studie -uşâre de tot şin urmă la ver-- 

sta de 18 ani, a intrat ca funcţionar prin tribuna- 

_lele Aloldovei. 

In Suveniri Contimporane el povestesce în prosă 

curgătore şi adese-ori forte frumosi uă mulţime de:
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cpis6de ale acestei părţi a vieşei sele de tener, — 

zâte interesante pentru zugrăvirea unei stări sociale 

nemesurat de curi6să, — de vreme ce -intr'ânsa se 

băteau de zor în-capete vro trei seu patru feluri 

de civilisaţiuni: grecescă, nemţescă, rusescă şi fran- 

țuzescă, | 

Fiind funcţionar, Sion avea timp cu carul st ci- 

„zescă şi st compleie, atât cât putea singur, lipsele, 

enorme ale unei instrucţiuni altă dată făcute pe. 

sponcii. i 

Şi, nici vorbă ! cum era "pe atunci, cu cât citea 

cu atât se simţia... o minune! cu atât se simţia 

poet. A mărturisit-o elsingur mai târdii în Revista 

Carpaţilor, cu uă sinceritate care 7] onoră şi pe 

care a avut-o t6tă vița: credeam că numtrul si- 

labelor şi rima de la sfârşitul versului va să dică 

poesia. — Vers şi poesiă era tot: una pentru densul, 

cum este şi până astădi pentru niulți. | 

Citind mult şi forte mult și, deci, simțindu-se “ 

poet,» Sion scrise pentru prima 6ră în Foid pentru 

minte, inimă şi literatură din Braşov ui poesiă 

Viitorul, în care da cu ceva piper Venin, benin, pe 

pe la nasul coasulului rusesc. Efectul fu pentru > 

densul tor atât de simţitor ca şi simţimentul ce'l a- 

nimase scriind versurile Viitorului. Perdu funcțiunea 

şi se făcu... firesce, pe acele timpuri, se fâcu aren- 

daşi. Era cam pe la 1847.



«Pustiul. de 48» — cum .-dicea un biet unchiă al 

“mei, -— ridică pe Sion de la cârnele plugului şi... 

tot „firesce, aruncă în slăvile politicei. Der-Mihai 

“Sturdza găsi cu cale se'] invite, şi pe el, ca pe a- 

-tâţia alţii, s€. mai ica aer, şi printralte. şări afară 

de Moldova, pe cuvint pote că asemenea oportune 

-căletorii: recoresc şi instruiesc: pe: tineri. 

„Sion plecă în Bucovina şi prin Ardel, şi. trăi pe 

acolo: între anii. 18.49 şi 1856. Nu atât în Suveni= 

rile” Contimporane cât în amintirile publicate anii 

trecuţi în Revista Literară, —. şi .ele forte intere- 

sante. şi scrise întrun. stil uşor. și. natural, — Sion 

vorbesce de primirea: frățescă -ce întempină. pretu- 

tindeni la : fraţii noştri. diri Bucovina şi Transilvania. 

", Sentorse: la Iaşi în timpul lui “Grigore Ghika şi 

Ocupă funcțiunea de: arhivar al Statului. Trecu apoi 

în. Muntenia unde continuă a ocupa diferite func- 

ţiuni şi a scrie întruna 1). Fraduse din grecesce şi 

din- franţuzesce, compuse. opere dramatice, fâcu ver- 

suri,. scrise pe la diare, redactă. reviste literare, fu 

- 1). Istoria, trad, după traţii, Tunusli; . — Istoriu to md- 

“ nilon de „Dionisie Fotino ; — Oiaţiii de Corneille, trad. 

versuri ; —— Athalia de Racine. trad. în "versuri; — Fedra. 

de Tacine, trad. în versuri; —. Misantropiul, de Moliere, 

trad. în. versuri; — Dramatice originale ;—Suveniri Gon- 

tim porane;-— 101 Fabule ; — Din poesiele vechi ; —C6- 

suri” de mulțămire; — Revista Carpaţilor, articole de 
diare, reviste, broşuri, ete, :
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fabulist, vorbi ca conferenţiar; pontifică în calitate 
de critic, şin fine se alese membru al Societă iţei 

„academice române şi, deci, mai târdit, remase mem- 

bru al Academiei române. -.. Sita 

Afabil, prietenos, fâră pic de duşmâniă. într Ptnsul, ] 

Sion, când Pam cunoscut noi, era un betrân fâţos 

şi frumos, “un pr alb ca colilia. Semtna forte cu 
. Victor Hugo la chip.şin deosebi la frunte. Ori 
„de câte ori îi 'spuneani lucrul acesta, amabilul b&- 
trân nu uita a-ne povesti că, la Geneva, un librar 

la care intrase st cumpere un volum asupra Elve- 
țici, “îl servise cu uă grabă, cu un respect și cu 

„nesce complimente cu câdă, care îl miraseră adânc. 

-— După ce plătii, -ne' spunea Sion, nu me putui 

opri şi]. întrebai de pricina atâtor mari politeţe, 

Pentru-un geniu ca Domnia-ta, : Domnule . Victor 

Hugo, dise librarul, aceste politeţe nu vor îi nici uă 

„dată destul de mari. Ii spusei cine sunt, der citea 

în ochii lui că nu credea vorbelor mele. Am plecat 

„lăsându-l cu. acestă “credinţă carc, lui, îi făcea plă- | 

-cere şi pe.mine me măgulia. ...-- _l 

- Vesel, dusă . fire „totdtuna lină şi senină, Sion a 

suferit: uă mare durere în vitţa sa, şi acesta a fost 

mortea fiului stii Demir, un tener pe care Pam cu- 
noscut la Paris şi care era de-uă simpatiă rară. 
Vorbiam adesea: cu bătrănul academic despre 
Demir, şi lacrimi mari: picura din ochii. lui obo-
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siţi. Era frumos şi "nduioşâtor bătrânul în durerea 

de tată! ” | 

In urmă, schimbam vorba şi ncepeai mărturisirile. 

Nu ca alţii, ci din contră, Sion își recunoscea tote 

slăbiciunile. 

— Sunt multe lucruri, dicea el, pe cari le-am 

cunoscut şinţeles târdiii de tot, der despre cari 

m'am încumetat a scrie şnainte. St citesci dedi- 

caţia Inflnenţei, morale!) şi st vedi acolo cum o: 

închinam-lui Alecsandri «fiului iubit al muselor, 

«Aristofantelui României». | 

De ce Aristofantelui? m?ntreb şi acum. Lasă 

numai Aristofan nu-era Alecsandri, der mai scriam 

şi Aristofante 1... Ce credi câ ei mam recunoscut 

îndată greşelile ce Haşdei mi a arttat în Istoria 

Critică şinrralte studie ce le-am făcut în traduce- 

rile fraţilor 'Tunusli şi Dionisie Fotino? Şi et zâm- 

besc acum citind multe din cele ror tunuri... adică 

Fabule... _ 

— Las, Domnule Sion, Pintrerupeam noi, cei 

viitori vor ţine sâm1 de tâte. Vor da de-uă parte 

versurile după ce le vor fi studiat cu atenţiune ca 

documente ale timpului; vor constata că prosa ri- 

„mată Mult e dulce și frumăsă—Limba ce vorbim 

a venit la timp şi a avut rara fericire de a deveni 

1) Comediă întrun act şi versuri, Bucuresci, 1869.
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populară, icr din prosa D-tele vor alege nu puţine- 
bucăţi pe cari, împreună cu multe dintrale d-lui” 
Ion Ghika, le vor recomanda ca model de stil fa- 
miliar, simplu, temperat şi totdeuna. curat româ-- 
nesc ; fii sigur că va fi apreţuită limba D-tele fi-- 
râscă, vorbită de tâtă lumea, fâră frase pe piciorânge,. 
fără imponişături latinesci, fără „piţigăieli franţu-- 
zesci. | 

Cred şi astădi acelaşi lucru despre operile şi ta-- 
lentul lui George Sion, mort în Bucuresci la Oc-- 
tombre 1892. " 

FINE.
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