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În memoria mamei, Ileana, 

care a ascultat la radio, de la Câmpulung,  
 aceste conferinţe. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Această ediţie s-a tipărit în 200 de exemplare numerotate. 

Fiecare exemplar poartă semnătura autorului. 

 

Exemplarul nr.  
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Argument 

 
 

Această carte selectează 77 dintre conferinţele rostite la 

Radio România, începând din anul 1984, în cadrul emisiunii 

„Răspundem ascultătorilor” (devenită ulterior „Studio deschis”), 

difuzată zilnic, de luni până vineri, între 9 şi 10 dimineaţa, 

reluată uneori şi după-amiaza. Majoritatea au fost susţinute 

într-o perioadă când în afara postului naţional de radio nu 

existau şi alte posturi, de aici audienţa uriaşă a celor mai multe 

dintre ele. 

Astăzi poate că unele dintre aceste conferinţe le-aş gândi 

şi le-aş organiza altfel. Am păstrat însă intactă structura lor 

pentru a constitui, în felul acesta, un document al timpului. În 

ansamblul lor, la o nouă lectură, cred că îşi păstrează actuali-

tatea, chiar dacă o bună parte au trecut, până în decembrie 

1989, prin „furcile caudine” ale cenzurii, care la radio era una 

dintre cele mai vigilente. 

Deşi cuvintele s-au pierdut demult în eter, au rămas 

textele scrise, pe baza cărora am putut face „reconstituirea” 

din acest volum. Concepute a nu depăşi durata a 7-8 minute, 

subiectele conferinţelor tratează teme dintre cele mai diverse, 

câteodată nu foarte cunoscute. Însumate, ele reprezintă o pagină 

a istoriei noastre literare, dar şi o filă a existenţei mele. 

 
Autorul 
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Centenarul Ion Codru-Drăguşanu 

 

 
Coborâtor dintr-un vechi 

neam de săteni drăguşeni liberi, 

fire nesupusă la constrângeri, Ion 

Codru-Drăguşanu, figură intere-

santă a tipului de călător ro-

mantic din veacul al XIX-lea, a 

trecut munţii dinspre Transilvania 

spre Ţara Românească la vârsta 

de 18 ani ca să încerce „rotundul 

lumii”. Discipol al filologului şi 

istoricului August Treboniu 

Laurian, călătorul transilvănean 

rămâne în memoria noastră prin 

scrierea sa fundamentală, Pere-

grinul transilvan, apărută la 

Sibiu în anul 1865. Consemnând 

aventura spirituală a autorului, un veritabil picarro valah, cartea 

demonstrează felul modern de a gândi al unui scriitor care, spre 

deosebire de înaintaşul său Dinicu Golescu, vede Apusul fără 

uimire, cu un ochi critic şi lucid. În paginile sale, Ion Codru-

Drăguşanu dovedeşte o neaşteptată adaptabilitate la urbanitatea 

occidentală. El se simte ca acasă la Roma ori la Paris, la Londra 

ori la Berlin, la Baden-Baden, Milano ori Geneva, într-o epocă 

în care alţi călători români cădeau în admiraţia fără rezerve a 

Occidentului. Codru-Drăguşanu are priceperea de a descrie 

dezinvolt ceea ce vede; binefacerile civilizaţiei i se par mai 

degrabă normale decât minunate. Acest sprinten la minte 

„cetăţean al lumii” trăieşte în mijlocul ei cu o naturaleţe 

fermecătoare. Cuget absolut liber, el înţelege să pună în carte 

Ion Codru-Drăguşanu 
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numai ceea ce a observat şi ce a făcut, fără a consulta ghiduri 

turistice, cum se proceda îndeobşte. 

La trei ani de la apariţie, scrierea sa avea ecouri chiar în 

Spania, căci autorul avusese buna inspiraţie să o ofere Acade-

miei Regale de la Madrid. În ţară însă Peregrinul transilvan 

cade în uitare la scurtă vreme de la publicare şi abia după mulţi 

ani va fi repus în circuitul public, graţie lui Nicolae Iorga, care 

va tipări în 1910 a doua ediţie, într-o prelucrare stilistică 

proprie. Ulterior, în anul 1922, Iorga va scoate o nouă ediţie, 

nemodificată, şi va aminti de Codru-Drăguşanu în Istoria 

literaturii româneşti – Introducere sintetică, considerându-l 

„unul din spiritele cele mai interesante din toată literatura 

noastră [...], cel mai talentat ardelean din generaţia lui”. În 

ciuda acestui fapt, Codru-Drăguşanu rămâne un nedreptăţit, 

căci istoriile literare continuă să-l omită. În 1942 criticul 

Şerban Cioculescu scoate o altă ediţie a Peregrinului transilvan 

în care alege o cale intermediară între ediţia princeps şi cea a 

lui Iorga. Introducerea îl prezintă pe autor în ipostaza călăto-

rului avizat, bine orientat în ceea ce priveşte coordonatele 

popoarelor pe care le-a cunoscut. Astfel Peregrinul transilvan 

va cunoaşte o clasicitate târzie, dar meritată. 

Vedem astăzi în Ion Codru-Drăguşanu un călător capabil de 

cele mai aprinse entuziasme, dar fără a pierde nicio clipă age-

rimea spiritului dubitativ. El este cel dintâi observator român de 

tip european care a avut intuiţia relativităţii civilizaţiilor şi a 

sesizat psihologia popoarelor. Tributar curentului latinist, el a plătit 

mult prea scump acest dogmatism din sectorul lingvistic, de vreme 

ce receptarea operei sale se va face abia după trei pătrimi de 

veac, iar azi, la centenarul său, nu se află încă în locul ce i s-ar 

cuveni. Prin dispariţia lui în 1884, la Sibiu, contemporanii n-au 

bănuit că fusese unul dintre finii intelectuali ai generaţiei sale, un 

european cu inima aproape de neamul lui, un singular în epocă. 

(4 decembrie 1984) 
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Ioan Barac, precursor al versului românesc 

 
 

      Pe când iluministul Ion 

Budai-Deleanu trudea la epopeea 

eroi-comică Ţiganiada, Ioan 

Barac, nu la fel de înzestrat, dar 

foarte cultivat pentru vremea lui, 

se străduia să popularizeze în 

mediul transilvan operele lite-

raturii latine clasice. Născut în 

1776 lângă Ocna Sibiului, a 

învăţat la Aiud şi apoi la Cluj, 

unde a urmat Dreptul. În 1801 

era dascăl „normalicesc” la Avrig, 

iar în 1802 deţinea aceeaşi 

slujbă la şcoala românească din 

Scheii Braşovului. Trei ani după 

aceea era numit „magistrat trans-

lator” la primăria din Braşov, 

post pe care şi-l păstrează până 

în 1848, anul morţii sale. 

Ioan Barac a fost un om cu o pregătire superioară funcţiilor 

pe care le-a ocupat. Cunoştea limbile latină, maghiară şi ger-

mană, şi a tradus şi prelucrat în româneşte o seamă de opere 

aparţinând acestor literaturi. Multe încercări au rămas în manu-

scris, dar cele care au văzut lumina tiparului s-au bucurat de o 

popularitate deosebită. Astfel a tradus, prin intermediar german, 

tragedia Amlet, prinţul de la Dania de Shakespeare care, deşi 

lipsită de poezia originalului englez, ocupă totuşi un loc printre 

tălmăcirile româneşti ale lui Hamlet aparţinând veacului al 

XIX-lea. Celebru l-au făcut în epocă publicarea la Braşov, între 

1836 şi 1840, a celor opt volume din O mie şi una de nopţi. 

Ioan Barac 
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Istorii arabiceşti sau Halima, tălmăcite după o versiune 

germană. Tot în 1840 apărea ediţia întâi din Toată viaţa, 

isteţiile şi faptele minunatului Tilu Buhoglindă, care nu era 

altceva decât o traducere accesibilă a cunoscutei cărţi populare 

din secolul al XV-lea Till Eulenspiegel. 

Dar faima de care s-a bucurat Ioan Barac e datorată, în 

primul rând, lucrării Istoria despre Arghir cel frumos şi Elena 

cea frumoasă şi pustiită crăiasă, apărută la Sibiu în 1801, care 

a circulat în zeci de ediţii. Răspândirea ei a fost de-a dreptul 

impresionantă, mulţi învăţând să citească numai pentru a o 

putea parcurge. Ion Heliade-Rădulescu, Grigore Alexandrescu 

şi mulţi alţii o citiseră cu nesaţ, fiind una dintre lecturile 

nelipsite ale copilăriei lor. Mihail Kogălniceanu o cerea de la 

Berlin surorilor sale şi chiar Mihai Eminescu a avut-o în faţa 

ochilor, căci va încerca şi el un Basm al lui Arghir, într-un vers 

popular deosebit de cursiv. Subiectul este tipic basmului. În 

grădina craiului Acleton se găsea un măr care înflorea ziua, 

rodea noaptea, dar merele dispăreau în zori. Fiind consultat 

vrăjitorul Filaret, acesta e de părere că misterul poate fi 

dezlegat numai de Arghir, fiul cel mai mic al craiului Acleton. 

În timp ce Arghir stă de veghe sub măr, o pasăre măiastră vine 

şi i se aşază pe umăr. El o prinde de picior şi pasărea se trans-

formă într-o fermecătoare fată, Elena, de care se îndrăgosteşte 

fiul craiului. Tinerii adorm sub pom şi o babă taie părul Elenei 

care, fiind vrăjită, dispare. Crăişorul pleacă în căutarea ei şi în 

cele din urmă o găseşte în Cetatea Neagră. 

În Istoria literaturii române de la origini până în prezent 

G. Călinescu remarcă farmecul unor pasaje cum ar fi, de pildă, 

cel în care apare figura Elenei, „ce prevesteşte femeia galeşă a 

lui Eminescu”: 

„Când încetişor se duce, 

Păr în aur îi străluce,  

Şi pe spate şi-l undează,  

Din soare făcându-şi rază,  
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Care la călcâie bate 

Netezit în jos pe spate; 

Clătea haine frumuşele 

Şi trăgea boare cu ele 

În trup oablă şi subţire 

Drăgălaşă la zimbire.” 

Gusturile şi orizonturile lui Ioan Barac, autor cu o solidă 

instrucţie, nu diferă în esenţă de cele ale strălucitului său 

contemporan Ion Budai-Deleanu. Ei definesc o întreagă orien-

tare a culturii române către izvoarele şi modelele literaturii 

clasice, dar şi occidentale. Totodată, Ioan Barac, prin gustul ce-l 

arată pentru scrierile cu esenţă populară, netezeşte calea creaţiei 

de mai târziu pentru „finul Pepelei, cel isteţ ca un proverb”, 

iscusitul Anton Pann. 

(19 februarie 1985) 
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Fabulele lui Dimitrie Ţichindeal 

 

 
În luna august 1870, Mihai 

Eminescu publica în revista 

„Convorbiri literare” poezia 

Epigonii, prin care autorul de-

vine dintr-o dată el însuşi, 

printr-un ton nou şi original. 

Eminescu îşi trimitea poezia 

însoţită de o scrisoare adresată 

lui Iacob Negruzzi, unde îşi des-

tăinuia admiraţia pentru poeţii 

amintiţi în primele strofe ale 

Epigonilor, nu „pentru meritul 

intern al lucrărilor lor, ci numai 

pentru că într-adevăr te mişcă 

acea naivitate sinceră [...] cu care 

lucrau ei”. Între aceşti creatori 

ai începuturilor literaturii române artistice pe care Eminescu îi 

cunoscuse prin intermediul Lepturariului românesc, publicat la 

Viena între 1862 şi 1865 de profesorul său de la Cernăuţi, Aron 

Pumnul, se numără Dimitrie Ţichindeal, supranumit de poet 

„gură de aur” şi aşezat primul în rândul înainte-mergătorilor. 

Acest Dimitrie Ţichindeal născut prin 1775 la Becicherecul 

Mic, lângă Timişoara, era un bun cunoscător al limbilor sârbă 

şi germană. Încrezător în binefacerile culturii, el participă la 

activitatea de luminare a neamului înfăptuită de Şcoala Ardeleană, 

convins fiind că acesta e unicul drum spre dobândirea drep-

turilor naţionale. S-a luptat pentru interesele învăţământului 

nostru şi a pledat pentru înfiinţarea unei şcoli pedagogice 

româneşti. În 1814 colecţia sa de fabule, din care o bună parte 

Dimitrie Ţichindeal 
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apucase să fie difuzată, a fost confiscată ca fiind periculoasă 

pentru stat, iar autorul destituit din învăţământul arădean. Va 

bate zadarnic drumul Vienei, cerând împăratului „dreptul sfânt 

al apărării şi dreptul de a nu fi pedepsit fără a fi ascultat”. Se va 

retrage în satul natal purtând în suflet această nedreptate şi va 

muri în 1818, pe când avea 43 de ani, lăsând în manuscris alte 

câteva lucrări. 

Operele sale tipărite sunt în cea mai mare parte traduceri şi 

au un caracter didactic. Tălmăcirile le-a făcut din sârbul Dositei 

Obradovici, din care a selectat acele scrieri pe care le considera 

ca fiind folositoare scopului său educativ. Popularitatea lui 

Ţichindeal se datora mai ales fabulelor sale adunate în volum şi 

intitulate Filosoficeşti şi politiceşti prin fabule moralnice 

învăţături. Acum întâia oară culese şi întru acest chip pre 

limba românească întocmite. Publicate la Buda în 1814, consti-

tuiau prima carte de acest gen în literatura română. Ţichindeal 

ne spune doar că fabulele sunt „culese” şi „pre limba româ-

nească întocmite”, fără însă a specifica numele autorului la care 

apelează. Ion Heliade-Rădulescu, tipărind în 1838 o nouă ediţie 

a acestor fabule, le numea „tablele legii aduse din pustie”. 

Pumnul în Lepturariu va reproduce opinia lui Heliade, fără ca 

să cunoască, la rândul său, că este vorba de nişte tălmăciri, 

după cum aceasta n-o va şti nici Eminescu. Abia în 1885, la 

Arad, I. Russu tipărea Fabulele lui Demetriu Chichindeal în 

traducere nouă din originalul sârbesc al lui Dositei Obradovici 

şi adevărul era abia acum pe deplin restabilit. 

Caracteristica fabulelor tălmăcite de Ţichindeal este lun-

gimea neobişnuită a moralei, aşezată la sfârşit sub titlul de 

„învăţătură”. Aici apare contribuţia personală a scriitorului 

bănăţean, care face schimbări prin adaptarea „învăţăturilor” la 

realităţile românilor, căci el vedea în fabulă nu numai un mijloc 

de moralizare, dar şi o armă împotriva ignoranţei şi dezbinării. 

(1 martie 1985) 
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„Daniil cel trist şi mic” 

 
 

Mergând pe urmele uitaţilor 

precursori ai versului românesc 

citaţi de Mihai Eminescu în 

Epigonii, ne vom opri astăzi la 

Daniil Scavinschi, despre care 

poetul citise în volumul III al 

Lepturariului profesorului său 

Aron Pumnul, după cum nu e 

exclus să fi avut informaţii 

dintr-una din savuroasele scri-

sori ale lui Costache Negruzzi, 

intitulată Un poet necunoscut, in-

tegrată volumului Negru pe alb, 

apărut în 1857 la Iaşi. În afara 

precizărilor lăsate de Negruzzi, 

nu avem alte date despre Daniil 

Scavinschi şi drept urmare nu 

putem şti cu certitudine ce e 

adevărat şi ce e fabricat în ceea 

ce priveşte biografia pe care i-o 

face autorul nuvelei Alexandru 

Lăpuşneanul. 

Scavinschi, a cărui existenţă 

Negruzzi o învăluie într-o aură romantică şi o vede apăsată de 

fatalitate, se numea în realitate Scavin şi se născuse prin 1805. 

Rămăsese orfan de mic şi se adăpostise la Liov, în Galiţia, pe 

lângă o rubedenie ce era spiţer, de la care învăţase nemţeşte, 

dar şi meşteşugul drogurilor. Mai apoi a fost elev al Academiei 

Domneşti din Iaşi. În 1814 când Gheorghe Asachi a deschis 

Comedia Democrit tradusă 
de Daniil Scavinschi 
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cursul său de ingineri hotarnici, Scavinschi se afla printre cei 

dintâi care l-au frecventat. Tot aici va fi învăţat probabil şi 

limba franceză. Închizându-se şcoala lui Asachi în 1818, Daniil 

se întoarce la Liov de unde – ne spune Negruzzi – „un boier 

moldav, înturnându-se de la Viena, îl cunoscu şi, văzând în el 

dispoziţii poetice şi spirit deştept, îl îndemnă să vie la Iaşi”. 

Aici trăieşte strâmtorat şi pentru asigurarea traiului dă lecţii de 

limba germană prin casele boiereşti, căutând în acelaşi timp să 

atragă atenţia oamenilor zilei prin ode. 

Miniaturalul Daniil era ipohondru sau, poate, chiar bolnav. 

Vieţuia în mizerie şi, beneficiind de oarecare cunoştinţe 

empirice de medicină şi farmacie, încerca să-şi prelungească 

zilele tratându-se cu decocturi, hapuri şi picături. Obsedat de 

macrobiotică, începuse să traducă o lucrare a medicului german 

Christoph Hufeland, Macrobiotica sau metodul de a lungi viaţa 

omenească. Era înamorat – ne mai mărturiseşte Negruzzi – de 

„poezie, medicină şi musteţile sale”. Tot experimentând pe el 

însuşi reţete, într-o bună zi s-a intoxicat cu mercur. Deoarece 

îşi pierduse mustăţile, măcar că avusese grijă să le colecţioneze 

într-o cutiuţă, nu vrea să mai supravieţuiască acestei grozave 
catastrofe în viziunea sa, pentru ca lumea să nu zică: 

„Iată Daniil Scavinschi cel mititel la statură, 

Cărui îi căzu musteaţa şi e chiar caricatură”. 

Scavinschi, după ce i-a dat lui Negruzzi cutia cu mustăţile, 

a luat o puternică doză de opiu şi a adormit pentru ca să nu se 

mai trezească niciodată. Era în anul 1837 şi nefericitul Daniil 

nu avea decât 32 de ani. 

Ciudatul Daniil Scavinschi a tradus Brutus de Voltaire şi 

comedia Democrit a lui Jean François Regnard, contemporanul 

lui Boileau. În fruntea acestei din urmă traduceri a pus vestita 
epigramă prin care se prezenta singur cititorilor: 

„A lui Democrit cel vesel întâmplare comicească, 

De Regnard alcătuită în limba cea galicească, 

Iar astăzi este tradusă întru această română 
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Pentru obşteasca plăcere de a unui tânăr mână, 

De un Daniil Scavinschi cel mititel de statură, 
Pe care plăcu naturei a-l lucra-n miniatură.” 

Dintre poeziile originale merită atenţie scrierea caracte-

ristică stilului epocii, intitulată Călătoria dumisali hatmanului 

Constantin Paladi la feredeile Borsăcului, un jurnal versificat 

care narează o călătorie la cunoscuta localitate cu ape minerale, 

excursie în care Scavinschi însoţea o persoană de vază a 

timpului ce-şi oferea luxul de a lua în afara arnăuţilor din coada 

caleştii şi un poet pentru a imortaliza cele petrecute şi văzute. 

Scrierea, ce dovedeşte că autorul admira „romanticeasca 

priveală” a naturii, nu e lipsită de umor şi este întretăiată de 

tablouri bucolice, respirând parcă aerul versurilor lui Vergiliu. 

Nu încape nicio îndoială că „Daniil cel trist şi mic”, aşa 

cum l-a imortalizat Eminescu în Epigonii, nu era totuşi un ins 

dispreţuit în cercurile lui. 
(6 mai 1985) 
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Ramura uitată a Bălceştilor: Barbu Bălcescu 

 

 
Eminentul om de litere 

Nicolae Bălcescu, totodată istoric, 

memorialist, diplomat, econo-

mist, fondator al istoriografiei 

moderne româneşti, a avut un 

frate, Barbu, complet uitat as-

tăzi. Bunicul lui, pe linie paternă, 

purta numele Petre şi fusese că-

pitan de seimeni. Tatăl său, Barbu 

sin Petre Căpitanul, născut în 

1770, la vârsta de 20 de ani era 

diac pe lângă un isprăvnicat şi 

avea preocupări literare, căci de 

la el ne-a rămas un codice 

manuscris cuprinzând fragmente 

din cronografe şi cronici. Ajuns 

pitar mai târziu, prin 1821 

îndeplinea funcţia de sameş în 

judeţul Dolj. Pe linie maternă, Barbu se trăgea din Tănase 

postelnicelul, zapciu în plasa Topologului din judeţul Argeş. În 

vremea domnitorului Alexandru Ipsilante, Tănase era numit 

polcovnic în judeţul Saac, cu reşedinţa la Bucov. Cel de-al 

patrulea copil al său, Zinca, prin căsătoria cu Barbu sin Petre 

Căpitanul, avea să fie mama lui Nicolae şi a lui Barbu 

Bălcescu, ultimul născut dintre cei cinci copii. Barbu primise 

probabil prenumele în amintirea tatălui său, ce se numea tot 

Barbu, mort în 1824, înainte de a-şi vedea cel de-al cincilea 

vlăstar. 

Nicolae Bălcescu, fratele 
lui Barbu 
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Ca şi fratele său mai mare Nicolae, Barbu Bălcescu a avut 

o existenţă zbuciumată. Deşi foarte tânăr, în Revoluţia de la 

1848 a jucat un rol care nu a fost relevat suficient. La 18 iunie 

îl găsim ca agitator la Buzău, împreună cu Gheorghe Magheru 

şi Golescu, cerând trimiterea de gazete prin judeţe, căci „sunt 

sume de doritori pentru a se abona”. Tot din manuscrisele 

arhivelor aflăm că la 8 septembrie 1848 se adresa lui Nicolae 

Bălcescu, din tabăra de panduri voluntari de la Râureni, cerând 

decret pentru „general căpitan Magheru”, lăudându-i caracterul 

şi curajul. Iar mai departe adăuga: „Frate, fiţi bravi şi aveţi 

curagiu, Magheru va scăpa cauza noastră şi de ai vedea tu 

tabăra sa, de ai vedea pe bravii săi panduri şi dorobanţi, nu ai 

voi mai mult şi nu ai putea visa măcar că ţara noastră poate să 

cadă vreodată”. 

Fire viforoasă şi combatantă, Barbu Bălcescu este urmărit 

pentru a fi pus în lanţuri printr-un ordin din iulie 1849. A fost 

arestat la Cotroceni de către Fuad Paşa şi, eliberat, între 1849 şi 

1850 este emigrant la Constantinopol. În septembrie 1852 

Nicolae Bălcescu, bolnav, trecea pe la Nicopole Dunărea, şi, pe 

malul românesc, cu respectarea prevederilor de carantină, îşi 

revedea pentru ultima oară familia în „vorbitorul” pichetului 

Turnu Măgurele. Printre cei de faţă, alături de mama sa, Zinca 

Bălcescu, se afla şi Barbu, cel mai mic dintre Bălceşti. 

În 1853 Barbu Bălcescu s-a căsătorit cu Elena Aman de la 

care a avut trei fete, toate scriitoare: Olga, Zoe şi Ana. Elena a 

murit de tânără şi pe lespedea ei funerară din Craiova sunt 

săpate duioase versuri care arată drama sufletească prin care a 

trecut Barbu. Între 1856 şi 1866 Barbu Bălcescu a fost 

magistrat în Bucureşti, iar între 1867 şi 1877 figurează printre 

fruntaşii baroului de avocaţi craioveni. În 1875 este ales primar 

al oraşului capitală a Olteniei. Conservatorii aflaţi la putere nu-i 

uitaseră însă trecutul revoluţionar şi nici nu vedeau cu ochi 

buni popularitatea de care se bucura. Ca urmare, i-au cerut 

radierea din avocatură; i se imputa că nu are titlu academic, 
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deşi însuşi decanul baroului de Dolj, M. T. Stătescu, cel care-i 

luase dreptul de a profesa avocatura în 1877, nu poseda niciun 

titlu academic. Cu toate că Barbu Bălcescu a înaintat un 

memoriu prin care arăta că de 20 de ani făcea parte din corpul 

magistraţilor ţării, abuzul a avut totuşi loc. Lovit moraliceşte, 

suferind de pe urma injustiţiei, uitat pe nedrept, se va stinge la 

12 ianuarie 1884 şi va fi îngropat la cimitirul Sineasca din 

Craiova. 

(10 mai 1985) 



 20 

 

Izvoarele lui Costache Negruzzi 

 

 
Originalitatea scrierilor de 

inspiraţie istorică ale lui Costache 

Negruzzi stau în ascuţitul simţ 

pentru realitatea românească, 

surprinsă pe diverse planuri, de 

la dramatismul istoriei medie-

vale la pitorescul unei feudali-

tăţi crepusculare, prinsă de vre-

murile noi. Nuvela istorică 

Alexandru Lăpuşneanul, capo-

dopera lui Negruzzzi, rămâne 

până astăzi un model al speciei, 

prin concentrare şi echilibru. 

Sursa de inspiraţie este 

Letopiseţul Ţării Moldovei până 

la Aron vodă al lui Grigore 

Ureche, cu paragrafele referi-

toare la cea de-a doua domnie a 

lui Alexandru Lăpuşneanu. Astfel, 

cronicarul ne prezintă în letopiseţul său planurile lui Ştefan 

Tomşa care, sfătuit cu boierii, trimite oameni juraţi în întâm-

pinarea lui Lăpuşneanu, căruia îi fusese dată domnia de 

sultanul Suleiman, cu scopul de a-i dovedi că ţara nu-l vrea şi 

nici nu-l iubeşte. Aici găseşte Negruzzi faimoasa replică a 

domnitorului: „De nu mă vor, eu îi voi pre ei şi de nu mă 

iubesc, eu îi iubesc pre dânşii şi tot voi merge, ori cu voie, ori 

fără voie”. 

Autorul nuvelei venise desigur în contact cu operele 

marilor romantici evocatori ai trecutului, precum Victor Hugo, 

Costache Negruzzi 
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Walter Scott, Al. Dumas, Alfred de Vigny, Puşkin ş.a. şi nu 

putea deveni robul factologiei istorice. Drept urmare, pentru că 

ficţiunea artistică îşi cere drepturile ei, scriitorul încalcă pe 

alocuri adevărul istoric, chiar cu bună ştiinţă. Astfel, despre 

Moţoc ştim că în timpul celei de-a doua domnii a lui 

Lăpuşneanu se afla în Polonia, la Lemberg, unde îl urmase pe 

protectorul său, Ştefan Tomşa. Negruzzi îl va aduce pe Moţoc 

în Moldova pentru a face din el tipul boierului linguşitor şi 

lacom. Sfârşitul lui Moţoc îşi are izvorul în Letopiseţul Ţării 

Moldovei de la Aron-Vodă încoace al lui Miron Costin, unde se 

narează într-un chip asemănător moartea năpraznică a lui 

Batişte Veveli, mare boier şi sfetnic de taină al domnului 

Alexandru Iliaş, dat spre linşare norodului răzvrătit de însuşi 

vodă: „Şi acolo au strigat pe Batişte să le dea, carele era 

aproape de Alexandru Vodă. Şi numai ce i-au dzis să se 

depărtedză de dânsul. Şi aşea l-au apucat şi l-au dat pe mâna 

ţăranilor. Şi aşea fără de nice o milă, de viu, cu topoară, l-au 

făcut fărâme”. Această scenă a revoltei mulţimii i-a putut fi 

inspirată lui Costache Negruzzi şi de drama Maria Tudor a lui 

Victor Hugo, pe care o tradusese în 1837, cu trei ani înainte de 

tipărirea nuvelei. 

Cât priveşte scena măcelăririi boierilor, aceasta este o am-

plificare epică a unui fapt menţionat tot de cronica lui Ureche. 

Negruzzi conduce episodul cu un instinct de artist, ţesând în 

jurul acestui incident o atmosferă de sarcasm atroce, dar perfect 

verosimilă. E. Lovinescu propunea ca sursă Lucreţia Borgia, iar 

Ramiro Ortiz Legenda celor 7 infanţi de Lara, ipoteze demne 

de luat în seamă, dar care au putut avea cel mult o valoare 

stimulativă, căci sursa incontestabilă e tot cronicarul moldovean: 

„Slujitorii, după învăţătură ce au avut, închis-au poarta şi ca 

nişte lupi într-o turmă făr’ de niciun păstor au intrat într-înşii, 

de-i snopiia şi-i junghia. Şi au pierit atuncea 47 de boieri”. 

În ultimul capitol, înfăţişând moartea lui Lăpuşneanu 

otrăvit de doamna Ruxanda, Negruzzi este consecvent liniei 
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dramatice imprimate nuvelei, modificând de asemeni unele 

detalii atestate de cronică. Astfel a păstrat în viaţă pe Spancioc, 

care în realitate pierise de sabie la Liov împreună cu Tomşa. 

Alături de Spancioc apare Stroici (personaj inventat de autor) şi 

ambii sunt aduşi în final la capul muribundului Lăpuşneanu în 

aşa fel ca deznodământul textului să rezolve problemele ridicate 

de primul capitol. 

Sensul nuvelei reiese şi mai limpede din confruntarea cu 

cele scrise de însuşi autorul într-un mod direct, teoretic, în 

Scrisoarea XIX (Ochire retrospectivă) în care – afirmă Nicolae 

Iorga – e cuprinsă toată istoria românilor. Dacă Ureche vede în 

Lăpuşneanu un domn crud, Negruzzi, modern, înţelege adânc 

conflictul esenţial al epocii. În necurmatele lupte dintre partidele 

boiereşti, apare explicabilă ivirea unui Lăpuşneanu, care cu 

sabia răzbunării va încerca să restabilească puterea voievodală. 

Eroul trăieşte însă o dramă pentru că, nesprijinindu-se pe popor, 

cum altădată Ştefan cel Mare, se bizuie numai pe sabie, care, 

oricât de ageră, nu poate fi totul. 

(27 mai 1985) 



 23 

 

Anton Pann cel „isteţ ca un proverb” 

 

 
Tipograf şi editor, poet plin 

de seve, cântăreţ, culegător de 

cântece, colportor al propriilor 

sale cărţi, Anton Pann ocupă un 

loc aparte în contextul literaturii 

române din prima jumătate a 

veacului al XIX-lea. 

Obârşia lui Anton Pann este 

destul de întunecată. S-ar fi 

născut prin 1796 la Sliven, târg 

al Bulgariei, şi purta numele de 

Antonie Pantaleon Petroveanu, 

căci Anton Pann nu e decât un 

pseudonim ce-l va folosi după 

1830. Tatăl său ar fi fost meşter 

căldărar ori arămar, căsătorit cu 

grecoaica Tomaida, de la care a avut o fată şi trei băieţi. Dintre 

aceştia, Antonie era cel mai mic. Rămasă văduvă, Tomaida a 

părăsit Slivenul însoţită de copii în vremea războiului ruso-turc 

început în 1806. Au pribegit prin nordul Dunării, iar cei doi 

băieţi mai mari, înrolaţi în armata rusă, au căzut la asediul 

Brăilei, pe atunci cetate otomană. Timp de vreo doi ani Tomaida 

a stat adăpostită la Chişinău, unde în 1810 îl găsim pe Antonie, 

posesor al unei voci frumoase, „printre sopranii armoniei ecle-

ziastice”. Copilul, care ştia de acasă bulgara şi turca, deprinsese 

bine a vorbi ruseşte. 

În iarna anului 1812, Antonie Pantaleon Petroveanu se 

stabileşte împreună cu mama sa la Bucureşti unde, paralel cu 

alte ocupaţii, a fost psalt până la sfârşitul zilelor. Aici a urmat 

Anton Pann 
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timp de doi ani cursurile şcolii de psaltichie înfiinţate de Petru 

Efesiul şi, potrivit mărturisirilor lui Ion Ghica, a frecventat şi 

şcoli laice, numărându-se printre elevii lui Gheorghe Lazăr. 

Cunoscător a trei limbi, va deprinde cu multă uşurinţă şi 

româna de care, credem, a avut noţiuni încă din primii ani ai 

existenţei sale. 

În 1819 Anton Pann era un fel de director al tipografiei 

aceluiaşi Petru Efesiul şi lucra pe note „numeroase cărţi de 

muzichie”, iar în timpul revoluţiei lui Tudor Vladimirescu s-a 

băjenit peste munţi de teama represaliilor turceşti şi a rămas o 

vreme la Braşov, unde l-a cunoscut pe Ioan Barac. Revenit din 

urbea transilvană în sudul Carpaţilor, în anul 1827 a fost numit 

profesor la seminarul din Râmnicu-Vâlcea. Din oraşul de pe 

malul Oltului va fugi romantic peste munţi cu Anica Milco-

veanu, călugăriţă la Mănăstirea Dintr-un Lemn, tunsă şi îmbră-

cată bărbăteşte, deghizare explicabilă prin faptul că fugarul era 

căsătorit cu o Zamfira, care nu l-a putut suferi din prima zi. 

Aventura s-a sfârşit prost însă. Se va căsători iarăşi în 1840 cu 

o Ecaterina, plin de legitime îndoieli, dar se pare că abia acum 

va avea o oarecare tihnă a căminului. 

Prin 1843 Anton Pann şi-a cumpărat o tipografie şi, afară 

de meseria „muzicească”, va tipări şi vinde cărţi din care îşi 

ţinea cheltuiala casei. Activ şi întreprinzător, colinda oraşele 

Munteniei şi Moldovei pentru a-şi epuiza o parte din tiraje, dar 

cu câştigul nu-şi va scoate nici măcar banii de drum. Robusteţea 

sa fizică şi sufletească l-a ajutat să treacă peste toate, după cum 

nu va dezarma nici când în 1847 uriaşul incendiu ce a pustiit 

Bucureştiul îi va mistui depozitul de cărţi. 

În timpul Revoluţiei de la 1848 s-a aflat din nou la 

Râmnicu-Vâlcea şi aici a luat parte la solemnitatea depunerii 

jurământului pe Constituţie. Grav bolnav, în februarie 1849, 

crezând că moare, şi-a făcut testamentul. Pann va învinge totuşi 

boala şi anii următori vor fi rodnici pentru el, căci va da acum 

operele capitale ale vieţii sale: Povestea vorbei, Spitalul Amorului, 
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O şezătoare la ţară sau povestea lui Moş Albu, Năzdrăvăniile 

lui Nastratin Hogea. S-a îmbolnăvit în toamna anului 1854, pe 

când se întorcea dintr-o călătorie în Oltenia şi a murit de tifos 

în noiembrie acelaşi an, „dând în lume altor rând”, cum stă 

scris în vestitul epitaf de pe piatra sa de mormânt. 

Anton Pann rămâne pentru noi un scriitor aparte. Aflat în 

afara mişcării de idei şi literare a vremii, străin de romantismul 

epocii, acest „fin al Pepelei, isteţ ca un proverb”, cum l-a numit 

Eminescu, a scris despre cusururi, minciuni şi năravuri rele, 

despre nevoiaşi, slugi şi stăpâni, despre învăţătură şi virtute, 

despre negoţ, amor, căsătorie, mânie şi ceartă, despre ruşine, 

obrăznicie şi calicie, despre viclenie, lăcomie şi ipocrizie, dar şi 

despre frică şi vitejie, despre făgăduieli şi daruri, sănătate, boală, 

timp şi vârstă. 

Erudiţia lui în materie era enormă. 

(7 iunie 1985) 
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O româncă la Paris: Elena Văcărescu (I) 

 

 
Obârşia familiei Văcăreş-

tilor coboară mult în vreme. Cel 

dintâi care s-a aplecat asupra ori-

ginii neamului său a fost poetul 

şi filologul Ienăchiţă Văcărescu. 

Printre hârtiile rămase de la el, 

Nicolae Iorga a aflat o însem-

nare genealogică în care obârşia 

Văcăreştilor sau Făgăreştilor mer-

gea până în timpul legendarului 

Negru-Vodă, descălecătorul de 

ţară, când Neagoe Văcărescul tre-

cea Carpaţii la Câmpulung şi lua 

în stăpânire 12 sate pe Dâm-

boviţa în jos. Însemnarea lui 

Ienăchiţă, pierdută în zilele Re-

voluţiei de la 1848, va fi fost 

cunoscută şi primului biograf al 

Văcăreştilor, Alexandru Odo-

bescu, de vreme ce în studiul 

său din 1860 dedicat poeţilor 

Văcăreşti o regăsim reprodusă aidoma. Cât priveşte descinderea 

strămoşilor din ţinutul Făgăraşului, aceasta nu poate fi pusă la 

îndoială, întrucât argumentul de netăgăduit îl constituie efigia de 

pe blazonul Văcăreştilor, descris de acelaşi Odobescu: „... scutul 

părintesc purta gravat pe dânsul Cetatea Făgăraşului, pe care 

fâlfâie o aquilă albă, emblemă de imaculată putere, şi prapurul 

purpuriu, cu cicera «virtus» scrisă în litere de aur”. 

Elena Văcărescu 
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De la ţinutul de dincolo de munţi se trage şi numele de 

Văcăreşti, căci Făgăreştii erau cei veniţi din Făgăraş. Statorniciţi 

pe Dâmboviţa, Văcăreştii apar în documentele epocii ca stăpâni 

de moşii, sate, mori, munţi şi păduri. Începând de la 1680 

încoace, arborele genealogic a putut fi reconstituit în întregime. 

În 1714 era decapitat la Constantinopol, împreună cu stăpânul 

său, domnitorul Constantin Brâncoveanu, Ianache Văcărescu. 

Al treilea fiu al acestui martir, Ştefan, va fi tatăl marelui 

Ienăchiţă. Acesta, Ienăchiţă, îl va avea pe Alecu Văcărescu, 

poetul, al cărui fiu, Iancu Văcărescu, poet şi el, autorul fai-

moasei poezii Primăvara amorului, nu este altul decât bunicul 

Elenei Văcărescu. Elena s-a născut, probabil, la 3 ani de la 

moartea bunicului Iancu, survenită în 1863. Spunem probabil, 

căci, dacă hrisoavele neamului au putut fi conservate, actul de 

naştere al Elenei Văcărescu nu s-a păstrat. 

Fiică a lui Ioan Văcărescu şi a Eufrosinei Fălcoianu, Elena 

Văcărescu şi-a petrecut primii ani la moşia părintească de la 

Văcăreşti, primind o instrucţie aleasă, precumpănitor clasică. 

Începând din jurul vârstei de 15 ani, însoţită de mama şi sora 

sa, Elena va părăsi pentru lungi perioade de timp ţinutul 

copilăriei şi se va muta la Paris. Aici, în efervescentul climat 

spiritual, Elena Văcărescu se străduieşte, pe de o parte, a-şi îm-

bogăţi lecturile, iar pe de alta, să-şi limpezească propriul drum 

al chemării poetice. Talentul ei nu va trece neobservat, căci de 

prin 1880-1881 scriitorul Sully Prudhomme primeşte să-i dea lecţii 

de poetică. În anii următori (aflăm din propriile-i amintiri) va avea 

ca magiştri pe corifeii şcolii parnasiene, Héredia şi Leconte de 

Lisle, care o iau la rându-le sub generoasa lor ocrotire. Însoţită 

de cel de-al doilea, va face în primăvara lui 1885 o vizită lui 

Victor Hugo, aflat în ultimele luni ale vieţii, în faţa căruia, 

gâtuită de emoţie, va recita o poezie ce-i era dedicată. 

Prin apariţia la Paris, în 1886, a plachetei Cântecele zorilor, 

volum de debut ce înmănunchea 46 de poeme, tânăra Elena 

Văcărescu devine o poetă cunoscută în Franţa, ba chiar mai 
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mult, este încununată cu laurii Academiei Franceze. În ciuda 

faptului că e o începătoare, deşi franceza nu este limba sa 

maternă, versul ei atinge o perfecţiune clasică, iar autoarea 

dovedeşte o bună stăpânire a meşteşugului poetic, fapt remar-

cat de o serie de articole din presa vremii. Succesul Cântecelor 

zorilor va face din talentata româncă un „personaj” cunoscut al 

cercurilor literare pariziene, frecventând seratele literare ale lui 

Gaston Paris, unde îi cunoaşte pe Paul Bourget şi Anatole France. 

Instalat ca ministru al României la Paris, Vasile Alecsandri, cel 

care o încurajase pe Elena Văcărescu încă de pe când era o 

copilă, o recomandă lui Mistral şi Merimée. 

Venită la Bucureşti, din 1888, urmaşa Văcăreştilor va trăi 

în anii următori o nefericită idilă cu prinţul moştenitor Ferdinand, 

care-şi va lăsa amprenta asupra întregii sale existenţe. Printr-un 

protest mut ia în 1891 calea exilului şi va rămâne o vreme în 

Italia. Va sosi incognito în ţară, în 1895, dar şederea ei va fi de 

scurtă durată, căci ecourile episodului biografic nu se stinseseră 

şi ca urmare se va îndrepta din nou spre Franţa, de acum înainte 

Parisul urmând a deveni reşedinţa permanentă a scriitoarei. 

(17 iunie 1985) 
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O româncă la Paris: Elena Văcărescu (II) 

 

 
După tristul episod biogra-

fic de la Bucureşti, în anii care 

vor veni Elena Văcărescu, ur-

maşa poeţilor Văcăreşti, se va 

dedica unei intense activităţi 

culturale şi literare. În această 

perioadă îi apare volumul 

Rapsodul de pe Dâmboviţa, 

care va fi tipărit în patru dintre 

cele mai de seamă limbi euro-

pene, carte care determină 

Academia Franceză să-i acorde 

pentru a doua oară laurii. Tot 

acum leagă prietenii durabile cu 

poeţii Francis Jammes, Jules 

Lemaître, Marcel Prévost, iar 

cu Ana Brâncoveanu de Noailles şi Marcel Proust formează în 

perioada anilor 1898-1905 un trio literar inseparabil. 

Elena Văcărescu începe acum să întreţină un salon literar 

care câştigă repede stimă şi prestigiu. Semnătura sa este des 

întâlnită, marcând o colaborare susţinută, în mari ziare şi 

reviste franceze. Îi apar volumele de poezie L’âme sereine 

(Sufletul senin, 1896), Lueurs et flammes (Licăriri şi flăcări, 

1903) şi Le Jardin passionné (Grădina dorului, 1908). O 

culegere de opt basme în proză ritmată sunt adunate în Nuits 

d’Orient (Nopţi ale Orientului, 1907), autobiografia autoarei se 

decantează în romanul Amor vincit (Iubirea învinge, 1908), 

viaţa unui sat românesc dominat de credinţe şi datini va fi 

Elena Văcărescu 
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subiectul unui alt roman, Le Sortilège (Vraja, 1911), pentru ca 

în 1912 să-i fie jucată la Paris piesa de mare atracţie Cobzarul. 

Ecourile succeselor răsunătoare ale Elenei Văcărescu vor 

avea, cu timpul, rezonanţă şi în ţară, căci semnează articole 

despre ea personalităţi ale culturii române precum istoricii 

Nicolae Iorga şi A. D. Xenopol. Dorind să devină cunoscută şi 

acasă, Elena Văcărescu începe să colaboreze la multe reviste 

româneşti, iar prima publicaţie de prestigiu care o găzduieşte 

este „Convorbiri literare”. Pentru talentul oratoric primeşte 

aprecierea unor oameni de cultură ca Titu Maiorescu, Duiliu 

Zamfirescu, Alexandru Macedonski, Octavian Goga, Ion Pillat 

şi alţii. 

În primii ani ai secolului al XX-lea, când vechile saloane 

literare franceze începeau a deveni uşor desuete, conferinţele 

au devenit o modalitate de a da elocinţei o nouă strălucire. 

Elena Văcărescu va fi printre membrii fondatori ai celebrei 

tribune „L’Université des Annales”, înfiinţată în 1906, unde 

românca va face dovada harului oratoric timp de aproape patru 

decenii în compania unor nume faimoase, de la Pierre Loti şi 

Paul Valéry la Jean Giraudoux şi André Maurois. După mo-

delul francez, Elena Văcărescu fundează în 1913 la Bucureşti 

„Cercul Analelor”, societate de conferinţe pe care o patronează 

cu însufleţire şi strălucire. 

În anii Primului Război Mondial susţine la Paris, prin 

acţiuni politice şi diplomatice, cauza României, având întreve-

deri secrete cu Aristide Briand, şeful diplomaţiei franceze. În 

1917 şi 1918, tot în capitala Franţei, organizează conferinţe şi 

adunări publice pentru a strânge fonduri de întrajutorare. Ca 

recunoaştere a meritelor şi a totalei dăruiri patriotice, guvernul 

român va încredinţa Elenei Văcărescu onoarea unei misiuni 

oficiale: numirea ei ca membră a delegaţiei române participante 

la Conferinţa de pace de la Paris. Tot acum Elena Văcărescu se 

numără printre membrii fondatori ai Societăţii Naţiunilor, 

forum internaţional de la ale cărui dezbateri nu a absentat nici 
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măcar o singură dată. De aici înainte, timp de două decenii – 

cât va dura de altfel Societatea Naţiunilor – cea mai mare parte 

a activităţii sale este determinată, într-un fel sau altul, de misiu-

nea ei permanentă pe lângă această tribună a păcii mondiale. 

„Când Elena Văcărescu vorbeşte în Adunarea Generală a 

Societăţii Naţiunilor – remarca un ziar al timpului – hotelurile 

se golesc şi sala se umple”. 

În perioada de după Primul Război Mondial Elena Văcărescu 

nu părăseşte activitatea literară. E membră şi uneori preşedintă 

a juriului „Femina”, unul dintre primele cinci premii literare 

importante ale Franţei. Ca militantă a Mişcării latine – preluând, 

în anii tinereţii, „făclia” direct de la Alecsandri – face parte din 

comitetul şi juriul „Latinitatis”. Autoritatea sa determină înfiin-

ţarea premiului „Elena Văcărescu”, decernat anual unei lucrări 

de critică literară sau istorie. Cea mai mare satisfacţie a vieţii 

sale a fost însă intrarea, în anul 1925, în Academia Română, la 

propunerea unui grup de remarcabili oameni de cultură, ea 

devenind astfel cea dintâi femeie primită în Academie. 

În anii celei de-a doua conflagraţii mondiale, va trebui să 

plece, urmând „Marele Exod”, spre zonele libere ale Franţei. 

Sunt anii „exilului albastru”, cum îi numeşte în memoriile sale. 

Revenită la sfârşitul lui 1944 în locuinţa sa pariziană din Rue 

de Chaillot 7, va găsi apartamentul răvăşit de percheziţiile 

Gestapoului, prilej ca o mare parte a arhivei personale să fie 

pierdută pentru totdeauna. Se va stinge din viaţă în februarie 

1947, lăsând în urma sa o operă valoroasă care ar trebui să fie 

cât mai grabnic integrată patrimoniului nostru cultural şi literar. 

(19 iunie 1985) 
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Destinul poetului Alexandru Sihleanu 

 

 
Despre efemera trecere prin 

lume a poetului Alexandru Sih-

leanu, mort la numai 23 de ani, 

nu avem prea multe date. S-a 

născut în 1834 la Bucureşti şi 

era fiul paharnicului Zamfirache 

Sihleanu din mahalaua Gorgani. 

Copilăria şi-a petrecut-o pe mo-

şia părintească de la Sihlele, 

judeţul Buzău, având ca tovarăşi 

de joacă pe copiii de ţăran cu 

care se împrietenise „uitându-şi 

rangul”. A studiat la Colegiul 

„Sf. Sava” din Bucureşti, iar 

când a împlinit vârsta de 18 ani, 

în 1852, a fost trimis la Paris 

pentru a-şi termina studiile la 

Liceul „Louis le Grand”. Cu un 

an mai devreme îl găsim citat printre redactorii revistei 

„Junimea română”, ce apărea în capitala Franţei în mai-iunie 

1851, publicaţie care în articolul-program susţinea misiunea 

tinerilor români de a propaga ideea unirii. La Paris, Sihleanu a 

urmat câtva timp şi cursurile Facultăţii de Drept, avându-l 

coleg pe Alexandru Odobescu, care era unul dintre prietenii cei 

mai apropiaţi. S-a întors în ţară pe la Viena în 1855, a intrat 

apoi în cercul colaboratorilor ziarului „Concordia”, dar în 1857 

moare pe neaşteptate, „de o boală extraordinară, necunoscută 

chiar de medici, care dintr-o mică bubă pe buza junelui, cangrenă 

în câteva ore tot trupul său”, după cum nota Odobescu. 

Alexandru Sihleanu 
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Dispariţia prematură l-a împiedicat pe Alexandru Sihleanu 

să-şi dea măsura talentului său poetic. Cu două luni înainte de a 

se stinge îi apărea volumul Armonii intime, care cuprinde, în 24 

de poezii, aproape întreaga sa creaţie. Poetul este un romantic şi 

găsim la el ecouri din Alecsandri şi Bolintineanu. Caracterul 

pasionat şi vijelios al temperamentului său l-a făcut receptiv la 

poezia lui Byron şi cele câteva balade ale volumului trimit la 

opera eroului de la Missolonghi. Aceasta nu înseamnă că „liră 

de argint – Sihleanu”, cum a intrat în conştiinţa noastră potrivit 

caracterizării făcute de Eminescu în poezia Epigonii, ar fi fost 

un autor căruia i-a lipsit nota personală. 

G. Călinescu remarca în Istoria literaturii române de la 

origini până în prezent că „între lirismul de iatac al lui 

Alecsandri şi nemişcarea lunatică a lui Eminescu, Sihleanu ar 

fi adus, de trăia mai mult, un temperament sangvin, furtunos, 

de fiu de boier cult, trăind între salon şi sălbăticia de la moşie, 

biciuit de turburea ereditate, pe jumătate aristocratică, pe jumă-

tate câmpenească. Complexitatea bărbatului rafinat şi barbar 

totodată, pe care se va încerca s-o înfăptuiască Macedonski mai 

târziu, o găsim la Sihleanu nefabricată.” 

Alexandru Sihleanu a fost un fiu al veacului său, un ro-

mantic iubitor al solitudinii şi al peisajului sălbatic, cântând 

înaintea lui Ion Pillat podgoria natală ori nostalgia unei vieţi 

rustice cu o curgere lină şi armonioasă. Portretul pe care fostul 

său coleg Alexandru Odobescu i-l face în scrierea Câteva ore 

la Snagov este elocvent: „Alexandru Sihleanu , tovarăş cu noi 

de studii în ţară şi în străinătate, avea o inteligenţă deşteaptă, un 

spirit glumeţ şi sarcastic, o imaginaţie aprinsă şi o producţiune 

lesnicioasă, care se ascundeau toate supt o aparenţă de adâncă 

lenevire, de zburdalnică nepăsare, zugrăvite pe faţa-i oacheşă şi 

palidă, dar fină şi plăcută”. 

(27 iunie 1985) 
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Fabulistul Alecu Donici 

 

 
Basarabeanul Alecu Donici, 

născut în 1806 în ţinutul Orhe-

iului, era unul dintre cei patru 

copii ai lui Dimitrie Donici şi ai 

Elenei Lambrino. A învăţat mai 

întâi acasă cu dascăli tocmiţi 

anume, după care prin 1819 este 

trimis la liceul militar din Peters-

burg. După cinci ani, la absol-

virea liceului, obţine gradul de 

sublocotenent şi este repartizat 

la un regiment din Ekaterinburg. 

Va demisiona din motive fami-

liale – moartea neaşteptată a pă-

rinţilor – şi în 1829 era func-

ţionar în administraţia civilă. 

Căsătorindu-se, din 1835 se 

mută la Iaşi, unde stă şase ani, 

după care se stabileşte la Piatra 

Neamţ. De acum înainte va îndeplini diferite funcţii în 

magistratură, participând activ şi la viaţa culturală a Moldovei. 

În 1855 era numit împreună cu Costache Negruzzi şi Gheorghe 

Asachi în comitetul de conducere al Teatrului Naţional din Iaşi, 

iar în 1860 îşi pusese semnătura pe un proiect de organizare a 

vieţii teatrale. S-a stins în 1865, pe când avea 59 de ani. 

Alecu Donici a fost un versificator îndemânatic. A debutat 

cu o traducere din ruseşte, iar mai apoi a dat o reuşită versiune 

românească a unui poem de Puşkin. Semna la numeroase ziare 

şi reviste ale vremii, între care „Foaie pentru minte, inimă şi 

Alecu Donici 
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literatură”, „Dacia literară”, „Curierul românesc”, „Curierul de 

ambe sexe”, „Albina românească”, „Zimbrul”, „România 

literară”, „Revista Carpaţilor”, „Revista română”. A transpus în 

româneşte – în colaborare cu Negruzzi – opera lui Antioh 

Cantemir Satire şi alte poetice compuneri, realizare ambiţioasă, 

cu libertăţi faţă de original şi cu un stil clar şi accesibil. 

Alecu Donici rămâne în literatură în primul rând prin fabulele 

sale, editate în două ediţii succesive: prima în 1840, a doua în 

1842. Autorul nu este un simplu traducător, cum s-a încercat să 

se spună uneori, pornindu-se de la ideea că majoritatea celor 87 

de fabule care poartă semnătura sa îşi găsesc izvorul în opera 

fabulistului rus Krîlov. E un fapt cunoscut că în fabulă invenţia 

nu joacă un mare rol, pentru că temele sunt de cele mai multe 

ori foarte vechi. Se ştie, de altfel, că originalitatea nu stă neapă-

rat în tema folosită, în însăilarea epică, ci în talentul prelucrării 

motivului iniţial, în forţa de localizare a personajelor şi întâm-

plărilor. Din acest punct de vedere, Donici ne dă o operă nouă şi 

grija lui e de a adapta conţinutul fabulei la realităţile româneşti 

ale timpului. Interesat de caractere, scoate la iveală defecte şi 

slăbiciuni omeneşti dintotdeauna, presărând din loc în loc reflecţii 

personale, schimbând câteodată morala în sensul dorit de el. De 

câte ori are prilejul, foloseşte expresii şi proverbe româneşti, 

înlocuindu-le pe cele ruseşti existente în opera lui Krîlov. 

Subiectele fabulelor sunt foarte diverse, unele dintre ele 

mergând pe teme deja verificate. Uşurinţa condamnabilă prin 

care se numeau în slujbe unii funcţionari a căror necinste era 

notorie ori pedepsele disproporţionat de mici faţă de jafurile 

săvârşite sunt dezaprobate în Ursul la priseci ca şi în Vulpea şi 

bursucul, cosmopolitismul este condamnat în Muştele şi albina, 

laşitatea mincinoşilor şi a tâlharilor în Jderul şi cacomul, ascuţi-

mea satirei este neiertătoare în Vulturul şi paingul ori în Pietrenii 

şi Bistriţa, după cum o morală oricând oportună găsim în 

cunoscuta Racul, broasca şi ştiuca. 
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Consacrat ca fabulist, Donici s-a bucurat în timpul vieţii de 

multă preţuire, care i-a venit nu numai din rândul cititorilor, 

dar, mai ales, din partea unor nume ilustre ca Mihail Kogălni-

ceanu, care îi face cea dintâi recomandare în coloanele „Daciei 

literare”. Lepturariul lui Aron Pumnul are pentru Donici o 

preferinţă deosebită, căci îi selectează fabulele în volumele I, II 

şi IV, iar Mihai Eminescu îl trece în rândul iluştrilor înaintaşi, 

consacrându-i în poezia Epigonii cunoscutele versuri:   

„... Donici cuib de-nţelepciune 

Care, cum rar se întâmplă, ca să mediteze pune 

Urechile ce-s prea lunge ori coarnele de la cerb; 

Unde-i boul lui cuminte, unde-i vulpea diplomată?” 

(1 iulie 1985) 
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Bizareriile lui Ioan Prale 

 

 
Mai nimeni nu şi-ar mai fi 

amintit de poetul Ioan Prale, 

„firea cea întoarsă”, dacă ciudă-

ţenia vieţii şi mai ales a operei 

sale nu ar fi atras atenţia lui 

Grigore Alexandrescu, Mihai 

Eminescu, dar mai cu seamă a 

lui Titu Maiorescu. Se născuse 

prin 1769, cunoştea limba greacă 

şi psaltichia (muzica orală bise-

ricească), precum mai târziu 

Anton Pann. În 1820 tipărea la 

Iaşi într-o ediţie bilingvă – gre-

ceşte şi româneşte – nişte cântări 

cu un titlu schimonosit. Cam în 

aceeaşi perioadă, om inventiv, 

Prale născocea un sistem eco-

nomic de scriere cu numai şapte 

semne, încât – considera el – 

„altele nu vor mai trebui tipo-

grafului, nici condeiului”. Alfa-

betul tipărit în 1824 s-a păstrat, 

dar aspectul său curios aducea a 

scriere cuneiformă. 

În 1827, pe când avea 58 de 

ani, Prale l-a convins pe 

doctorul în medicină şi filosofie Vasile Popp să-i publice la 

Braşov, cu o entuziastă prefaţă, opera cea mai importantă a 

vieţii sale, Psaltirea prorocului şi împărat David în versuri 

Lepturariu românesc de 
Aron Pumnul, prima anto-
logie a literaturii române 
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alcătuită de micul între musicoşii sistimii vechi Ioan Prale din 

Iaşul Moldovii. Pentru Nicolae Iorga, această carte este „visul 

rău al unui nebun”. Stihuirea îngrozitoare a lui Prale şi inte-

grarea lui în Lepturariul românesc al lui Aron Pumnul va 

atrage ironia lui Titu Maiorescu în articolul Observări polemice 

din 1867. Severitatea judecăţii de valoare maioresciene nu 

putea fi în consonanţă cu o supralicitare de genul celei în care 

Pumnul vedea în Prale „un spirit plin de artele frumoase: poet, 

muzic, arhitect, croitor, ciobotar şi aflător de lucruri nouă. 

Spiritul lui ţintea la universalitate.” 

Tot din Observări polemice ne-a rămas imaginea lui   

Prale-omul, sucit ca şi opera, graţie unei anecdote povestite 

într-o seară la „Junimea” de Alecsandri, care îl cunoscuse 

cândva: 

„Prale locuia în Iaşi pe şesul Bahluiului, lângă mănăstirea 

Frumoasa. În odaia lui îşi alcătuise un pat mişcător, scânduri 

atârnate la părete, ce le tot schimba după direcţia soarelui şi 

pentru care îşi bătuse câţiva pari în zid după punctele 

geografice. Pe lângă aceşti pari se afla în părete un şir de cuie 

de lemn, bătute în linie dreaptă de la uşă, până în locul unde se 

întâmpla să-i fie patul în acea zi. Când intra Prale în odaie 

seara pentru ca să se culce, începea să se dezbrace la uşă, şi de 

cuiul dintâi îşi agăţa căciula şi aşa mai în colo de fiecare cui 

câte o parte a îmbrăcămintei, până când ajungea la pat în starea 

lui Adam. Dimineaţa începea apoi procedura inversă şi descu-

indu-şi veşmânt după veşmânt ajungea gata la uşă.” 

Ioan Prale a murit la Iaşi, în 1847, pe când avea 78 de ani, 

după ce-şi compusese singur epitaful: 

„Toată grija mi-am luat 

Şi de lume am scăpat, 

Eu de dânsa, ea de mine, 

Şi... să ne fie de bine!” 
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Bizarul Ioan Prale îşi datoreşte renumele deopotrivă îngro-

zitoarei sale versificaţii, cât şi firii sucite. Grigore Alexandrescu 

îl dădea, ironic, drept exemplu de virtuoz al stilului în poezia 

Satiră. Duhului meu: 

„Aşa, în loc să critici greşalele streine, 

În loc să râzi de alţii, mai bine râzi de tine; 

Învaţă danţul, vistul şi multe d-alde alea; 

Iar de vrei să faci versuri, ia pildă de la Pralea.” 

(11 iulie 1985) 
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Romanticul Alexandru Hrisoverghi 

 

 
Biografia lui Alexandru 

Hrisoverghi poartă ceva din ro-

mantismul epocii sale şi cele mai 

multe informaţii despre acest 

puţin cunoscut poet le avem de 

la contemporanii săi Mihail 

Kogălniceanu şi Costache 

Negruzzi. Hrisoverghi descin-

dea dintr-o familie de greci 

constantinopolitani veniţi în 

Moldova şi menţionaţi încă din 

vremea lui Dimitrie Cantemir. 

S-a născut în anul 1811, fiind al 

doilea fiu al vornicului Niculai 

Hrisoverghi, şi la vârsta de 

numai 7 ani a rămas orfan de 

tată. A primit o educaţie aleasă, 

începând de copil să studieze 

greaca veche. Trei ani a învăţat gramatica elină, pe care o stăpâ-

nea bine, căci făcea traduceri din fabulele lui Esop, dialogurile 

lui Luchian, ca şi din Tucidide şi Zlataust, şi urma să treacă la 

Demostene, Sofocle, Euripide şi Homer când a fost mutat la 

pensionul francezului Mouton, unde a căpătat cunoştinţe de 

istorie, geografie, dar mai ales de literatură şi poezie modernă. 

În 1830 intra în oştirea naţională, la cavalerie. Fie din plictisul 

vieţii de garnizoană, fie din cauza unei boli ereditare care îi 

mistuise mai înainte doi fraţi, Hrisoverghi demisionează şi face 

în curând o călătorie la Adrianopol. În acest timp, citeşte cu 

nesaţ din romanticii francezi, în special din poetul André 

Alexandru Hrisoverghi 



 41 

Chénier. Călătoria „deşteaptă în el geniul poetic”, după cum 

remarca Mihail Kogălniceanu, şi începe să scrie. 

Alexandru Hrisoverghi, poetul îndrăgostit de o preafru-

moasă Catinca, făcând podoaba balurilor vremii, devine acum 

un nume cunoscut în jurul căruia se ţese o aură de legendă. 

Socotind că uniforma nu i-ar sta rău, reintră în armată şi ajunge 

aghiotant domnesc. Dar boala care mocnea în el nu-l cruţă. 

Doctorii l-au trimis la Viena şi apoi la băile din Ischia de unde 

se va întoarce fără vreun folos. Sosit în ţară, nu se mai poate 

ridica din pat şi cu puţin timp înainte de moarte i-ar fi înmânat 

lui Negruzzi ultimele lui traduceri din Chénier. S-a stins în 

1837, doborât de o tuberculoză osoasă, când abia împlinise 26 

de ani. 

Chiar mai puţin cunoscută decât biografia acestui poet este 

opera sa. În timpul scurtei sale vieţi nu i-a fost publicată decât 

o singură poezie. La scurtă vreme de la dispariţia prematură, 

Negruzzi i-a tipărit la Bucureşti, însoţită de o precuvântare în 

care îi făcea portretul, traducerea dramei Antony de Al. Dumas, 

în al cărei erou, damnat, fatal şi însingurat, se regăsea probabil 

poetul. Tot postum, în 1843, îi apărea la Iaşi volumul de Poezii, 

împărţit în Poezii originale şi Traducţii, purtând o substanţială 

introducere a lui Kogălniceanu. 

Din creaţia originală reţinem oda Ruinelor Cetăţii Neamţu, o 

replică la cunoscuta Ruinele Târgoviştei a lui Cârlova, alcătuită 

pe o temă frecventă a timpului, elogierea trecutului, căreia, în cazul 

de faţă, poetul îi adaugă o aspră condamnare a „vandalilor” 

contemporani care distrug monumentul pentru a-şi procura ma-

teriale de construcţie. Această odă a avut ca efect încetarea 

risipirii cetăţii, producând în acelaşi timp o vie admiraţie în 

cercurile literare. 

Ca traducător, Hrisoverghi a dat versiune românească unor 

creaţii aparţinând lui Victor Hugo, Lamartine, dar mai ales lui 

André Chénier, de care se simţea foarte aproape. Admirator al 

romantismului, n-a pătruns însă până în adâncime suflul profund 
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al curentului, rămânând în multe privinţe tributar unor forme 

greoaie aparţinând poeziei veacului al XVIII-lea. Lirica sa erotică, 

prozaică adesea, are totuşi meritul pe care-l sublinia Nicolae 

Iorga: „vechea trăgănare de oftat a boierimii orientale e înviată 

de un strop din vinul iute al romantismului”. 

Pentru noi, cei de azi, Hrisoverghi rămâne mai interesant 

prin imaginea atrăgătoare pe care a lăsat-o în ochii generaţiei 

lui decât prin versurile sale. „Educaţia sa fu nenorocirea, scria 

Negruzzi. În cea mai fragedă vârstă perdu pe tatăl său. De abia 

începu să cunoască lumea, şi ea i se înfăţoşă sub cele mai 

posomorâte văpsele. A trebuit să se lupte cu cursele şicanei şi 

cu nedreptăţile oamenilor; a trebuit să bată la uşa celor mari – 

el care nu ştia ce este linguşirea şi minciuna.” 

(15 iulie 1985) 
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Spiritul fanariot al lui Alexandru Beldiman 

 
 

Poet remarcat după anul 

1800 în Moldova, Alexandru 

Beldiman este descendentul unei 

vechi familii boiereşti. Un stră-

moş de-al său, logofătul Nechifor 

Beldiman fusese tăiat în 1615, 

lângă Focşani, de domnitorul 

Ştefan Tomşa. Alexandru, fiul 

logofătului, a învăţat la Acade-

mia Domnească din Iaşi şi cu-

noştea bine greaca şi franceza. 

Şi-a început cariera adminis-

trativă prin 1785 şi a avut o 

mulţime de slujbe. Treptele 

urcătoare ale demnităţilor i-au 

fost următoarele: la 25 de ani 

era ceauş, la 29 de ani, serdar, 

la 34, paharnic, la 35, ispravnic 

de Neamţ, la 40, pârcălab de Galaţi, la 55 agă, de Hârlău, la 58, 

mare postelnic şi la 59, ispravnic de Iaşi. Portretul de matu-

ritate, care ni s-a păstrat, îl înfăţişează ca pe un fanariot tipic 

(deşi era din veche spiţă moldovenească), cu un işlic enorm 

aşezat pe un cap ras şi osos, purtând o blană de samur pe umeri 

şi încins cu un şal. S-a stins în 1826, lăsând neterminate mai 

multe proiecte. 

Alexandru Beldiman era un om instruit şi mulţi ani a lucrat 

la traduceri pentru „îndeletnicirea” patrioţilor şi spre „podoaba 

limbii româneşti”, cum se exprima el însuşi, ca şi pentru „pro-

copsirea neamului românesc”, cum scria editorul său Zaharia 

Alexandru Beldiman 
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Carcalechi. Într-adevăr, Beldiman a tradus mult din cele două 

limbi pe care le cunoştea (greaca şi franceza), speciile sale 

predilecte fiind epopeea, tragedia şi romanul. El este primul 

traducător român în proză, direct din greceşte, al Odiseii lui 

Homer, înaintea lui Ioan Barac ce tălmăcea prin intermediar 

maghiar. Titlurile traducerilor, unde întâlnim numele unor autori 

precum Voltaire, Florian, Regnard ori Metastasio, dovedesc 

aria de informaţie destul de largă, existând posibilitatea ca 

multe alte încercări să se fi pierdut, de vreme ce de pe urma 

zelosului boier, ne spune Călinescu, ar fi rămas un morman de 

hârtii, care s-au vândut cu ocaua la un buchinist. 

Opera originală a lui Beldiman a fost tipărită la Iaşi în 

1861, a doua ediţie fiind publicată de Mihail Kogălniceanu în 

1874 cu titlul Tragodia, sau mai bine a zice jalnica Moldovei 

întâmplare după răzvrătirea grecilor, 1821. Considerată drept 

creaţia sa reprezentativă, Tragodia urmăreşte cronologic întâm-

plările petrecute în 1821 în Moldova, odată cu intrarea eteriş-

tilor. Relatare a unui martor al evenimentelor, lucrarea are 

astăzi în primul rând o valoare documentară. Cuprinzând peste 

4000 de versuri, scrierea este tributară unui mod feudal de a 

privi lucrurile, evidenţiat prin lipsa de simpatie faţă de miş-

carea de la 1821, prezentarea eteriei într-o lumină total defavo-

rabilă, antipatia la adresa lui Tudor Vladimirescu etc. Portretele 

personajelor sunt caricaturale, însoţite adesea de epitete tari, 

care nu menajează. Scepticismul autorului e lesne sesizabil şi 

nimic din cele petrecute şi descrise nu-l mai poate entuziasma. 

Trecerea vremii a dat însă un lustru atrăgător greoaiei şi 

adesea monotonei Tragodii, unele episoade prezentând astăzi 

interes artistic tocmai prin limbajul plin de înverşunare ori de 

ocară pe care-l foloseşte acest boier tulburat din tihna vieţii sale. 

(19 iulie 1985) 
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Începuturile romanului românesc (I) 

Preliminarii 

 

 
O statistică literară demon-

strează că dintre cele 679 de 

titluri de lucrări beletristice, filo-

sofice şi ştiinţifice, câte s-au 

tradus şi tipărit în Principatele 

Române între anii 1780-1860, 

un număr de 128 îl reprezintă 

numai romanele. Dintre acestea, 

120 de titluri au fost traduse şi 

tipărite numai în perioada 1830-

1860, ceea ce demonstrează în-

semnătatea crescândă a speciei şi 

apariţia unui public însetat de 

ficţiune, pe care lecturile mora-

lizatoare ale vârstei de alfabe-

tizare literară nu-l mai satisfac. 

Care era statutul social al 

primilor noştri romancieri? Transformarea oamenilor de litere în 

profesionişti ai condeiului a fost un proces îndelungat în cultura 

românească. Până spre sfârşitul veacului al XIX-lea majoritatea 

celor care se dedicau scrisului dispuneau de situaţii stabile, 

obţinute prin moşteniri ori ca mari proprietari, sau îşi câştigau 

existenţa dintr-o îndeletnicire ca avocatura, profesoratul, 

politica etc. A trăi din literatură părea de-a dreptul imposibil; 

experienţa lui Dimitrie Bolintineanu, poet de renume şi fost 

ministru, care, demisionat, se hotărăşte să trăiască din scris şi, 

în ciuda numeroaselor volume date la iveală, sfârşeşte într-o 

neagră mizerie, constituie un exemplu edificator. 

Dimitrie Cantemir, 
Istoria ieroglifică 
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O primă formă de profesionalizare a oamenilor de litere a 

fost jurnalismul, dar de cele mai multe ori condiţiile de trai ale 

gazetarilor ofereau perspective nu prea încurajatoare. Nici 

munca de traducător nu putea oferi mari satisfacţii, căci era 

modest retribuită şi presupunea un lucru într-un ritm infernal. 

Toate acestea se vor repercuta asupra iubitorilor de literatură, 

în primul rând asupra celor ce voiau să se dedice creaţiei 

romaneşti ce devenea aproape incompatibilă cu desfăşurarea 

unei alte îndeletniciri. Dimensiunile reduse, nuveliste am putea 

spune, ale primelor romane româneşti, cât şi faptul că autorii au 

la activ unul, cel mult două titluri, vorbesc de la sine. 

Cine erau editorii care slujeau începuturile romanului 

românesc? Dacă până la 1850 producţia de carte era controlată 

de câteva personalităţi ale vieţii noastre culturale (Asachi, 

Kogălniceanu, Heliade, Bariţiu), care urmăreau un obiectiv 

educativ şi nu mercantil, vizând utilul şi nu delectabilul, după 

Revoluţia de la 1848 şi mai ales după Unirea din 1859, apare 

tipul de librar-editor care vedea în tipărirea unei cărţi nu o 

activitate nobilă şi dezinteresată, ci o sursă de existenţă. Munca 

editorială se desfăcea din simbioza cu alte îndeletniciri cultu-

rale şi devenea o „întreprindere”. 

Dacă însumăm consideraţiile de mai sus, comportând triplul 

aspect al profesionalizării autorilor, al lărgirii şi diferenţierii 

publicului, ca şi al consolidării întreprinderilor editoriale pe 

baze comerciale, ajungem la concluzia că abia către sfârşitul 

veacului al XIX-lea se acumulau condiţiile unei cotituri în evo-

luţia romanului românesc. Căci chiar dacă începând cu 1845, 

anul primului nostru roman intitulat Elvira sau amorul făr’ de 

sfârşit, ritmul de creştere al „producţiei” româneşti înregis-

trează o accelerare şi calitatea romanului cunoaşte trepte ascen-

dente din punct de vedere artistic, această specie literară va 

rămâne totuşi timp de câteva decenii în faza pionieratului. 

S-a făcut afirmaţia că Istoria ieroglifică sau lupta dintre 

Inorog şi Corb a lui Dimitrie Cantemir, lucrare scrisă în limba 
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română la Constantinopol între anii 1703-1705, ar fi primul 

roman românesc. Scrierea nu corespunde însă sensului modern 

al noţiunii, căci i s-a atribuit denumirea de „roman” prin extin-

derea termenului, iar opera respectivă poate fi apropiată de carac-

teristicile speciei privind numai dintr-un foarte larg unghi de 

vedere. De altfel, în literatura europeană în sfera romanului nu 

au fost circumscrise romanele medievale, aşa-zisele „romane 

cavalereşti”, socotite ca fiind totuşi nişte creaţii artificiale, fără 

vibraţie epică. Prin consens, se consideră că romanul modern nu 

continuă romanul medieval, cavaleresc, ci reprezintă o negaţie 

a acestuia, conform ideii lui Albert Thibaudet: „Adevăratul 

roman debutează printr-un Nu! la adresa romanelor”. În critica 

noastră literară, G. Călinescu vehicula aceeaşi opinie în cunos-

cutul articol Reflecţii mărunte asupra romanului: „Ideea că 

romanul modern se trage din romanele medievale «de geste» şi 

«de la Table Ronde» mi se pare nefondată în măsura în care ne 

raportăm la conţinut”. 

Apariţia romanului românesc la mijlocul secolului al    

XIX-lea trebuie privită în strânsă condiţionare cu marea dez-

voltare şi înflorire a romanului francez din prima jumătate a 

acestui veac. Este perioada de maximă expansiune a romantis-

mului european, o revoluţie literară înfăptuită nu atât prin 

lirism şi prin teatru, cât prin roman. În romantism, romanul se 

eliberează parcă din strânsoare, personajele leapădă schematismul 

şi convenţionalismul şi devin nişte figuri vii, pitoreşti, inconfun-

dabile, apărând totodată noi tipuri, tragice sau groteşti, zbu-

ciumate sau anxioase, melancolice sau entuziaste. Eroii scapă 

de constrângerea naraţiunii şi încep să trăiască prin ei înşişi. 

Contactul cu romantismul francez a nutrit sensibil orien-

tarea scriitorilor români, ceea ce nu înseamnă că literatura 

română din secolul al XIX-lea ar fi subordonată celei franceze, 

căci dincolo de preferinţe şi gusturi pur individuale autorii noştri 

au asimilat acele idei, tendinţe şi valori care corespundeau unor 

realităţi şi necesităţi autohtone. 
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(5 septembrie 1985) 
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Începuturile romanului românesc (II) 

Istoria lui Alecu şi Istoria lui Alecu Şoricescu de Ion Ghica 

 

 
Scriitor muntean din fami-

lia spirituală a balcanicilor încli-

naţi spre pitoresc şi policromie, 

Ion Ghica aparţine, cel puţin 

biografic, generaţiei paşoptiste. 

Fondator, alături de Bălcescu, 

al „Frăţiei”, fruntaş al Revo-

luţiei de la 1848, va fi mai 

târziu bei de Samos, ministru, 

trimis plenipotenţiar la Londra şi 

prim-ministru. Opera prin care 

s-a consacrat este Scrisori către 

V. Alecsandri, epistole literare 

publicate în amurgul vieţii în 

revista „Convorbiri literare”. 

Faptul că Ion Ghica a fost 

unul dintre primii romancieri 

români a rămas multă vreme 

necunoscut istoriei noastre lite-

rare, deşi strădania sa de a fi 

scris un roman fusese relevată 

încă de la începutul secolului al XX-lea. Şi iată cum: cu prilejul 

publicării unei părţi din corespondenţa inedită a lui Vasile 

Alecsandri în revista „Arhiva” de la Iaşi, în 1905, Eugenia 

Carcalechi atrăgea atenţia că într-una dintre aceste scrisori 

poetul vorbeşte despre un roman al lui Ion Ghica, pe care îl 

citise şi îl recomanda spre tipărire publicistului braşovean 

Ion Ghica 
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Alexandru Hurmuzachi. În scrisoare Alecsandri îi comunica, din 

Constantinopol, următoarele: 

„Aici am descoperit la un prieten al meu, om de duh şi cu 

judecată, o scriere însămnată, plăcută şi folositoare ţărilor noastre, 

un roman de moeurs, un soi de Jérôme Paturot românesc. 

Această scriere, ce bate în moravurile şi în defectele societăţii 

noastre din Bucureşti, este menită a trage luarea-aminte a 

tuturor cititorilor. Prietenul meu ce doreşte a păstra anonimul 

pentru toţi, afară decât pentru tine, îţi este cunoscut bine, căci 

numele lui este Ion Ghica”. 

Profesorul D. Păcurariu, descoperind în 1955 la Biblioteca 

Academiei Române manuscrisul la care făcea referire Alecsandri, 

dovedeşte că este romanul rătăcit pe la 1849 de Ion Ghica, 

care-i scria de acest necaz lui Grigore Alexandrescu, între-

bându-l de nu cumva manuscrisul s-ar afla pe la el. 

Totuşi, cea dintâi scriere unitară sub formă de roman, tipă-

rită într-un volum de sine stătător, este Elvira sau amorul făr’ 

de sfârşit, apărută în anul 1845, purtând pe foaia de titlu, la 

numele autorului, iniţialele D. F. B. Romanul, identificat de com-

paratistul Paul Cornea, a făcut obiectul unui studiu al acestuia 

apărut într-un număr din 1968 al revistei „Contemporanul”, 

unde se arăta că scrierea respectivă este mai mult o localizare, o 

adaptare stângace a unui roman străin neidentificat până acum. 

Romanul lui Ion Ghica se reduce de fapt la două fragmente 

separate: o introducere şi un capitol distinct, cărora li s-au 

atribuit titlurile Istoria lui Alecu, manuscris anterior anului 

1849, şi Istoria lui Alecu Şoricescu, manuscris ce datează din 

jurul anului 1857, în care se reia vechiul proiect căruia autorul 

nu-i mai dăduse de urmă. 

Foarte pe scurt, subiectul ar fi următorul: ieşind în 1837 din 

închisoarea în care fusese ţinut pentru că „a încercat să răs-

toarne o sistemă de corupţie, de nedreptate şi de ruşine”, Alecu, 

eroul romanului, se complace în tot felul de combinaţii în 

scopul parvenirii şi pentru a pătrunde în lumea protipendadei. 
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Îndemnat de Sofia, aleasa inimii sale, care, în timpul când a 

fost închis, devenise cusătoreasă, Alecu intră redactor la gazeta 

„Racul”, unde inserează articole demagogice şi sterile de orice 

conţinut. Speră ca prin gazetărie să urce treptele deputăţiei, dar 

la alegeri va fi propus un altul. Înfrânt, dezamăgit, părăsit de 

Sofia care-şi uneşte destinul cu cel al unui boier bogat, Alecu 

se dedică jocului de cărţi. Ajuns ispravnic, se îmbogăţeşte prin 

furturi şi abuzuri, reuşind în cele din urmă să răscumpere moşia 

părintească şi să-şi asigure un trai pe picior mare. 

Prin intermediul personajului central, tânărul Alecu, scrii-

torul Ion Ghica satiriza şi condamna pe cei ce îşi renegaseră 

idealurile nobile în numele cărora luptaseră în perioada paşop-

tistă, critica demagogia şi frazeologia politică, meschinele 

aranjamente de culise, arivismul şi falsul democratism. Romanul 

intenţiona să fie, în întregul lui, dacă ar fi fost terminat, o 

imagine critică a societăţii româneşti dinainte de 1848. 

S-a demonstrat că Istoria lui Alecu are multe înrudiri cu 

romanul Jérôme Paturot à la recherche d’un position sociale 

(Jérôme Paturot în căutarea unei poziţii sociale) de Louis 

Reybaud, asemănări evidente atât în ceea ce priveşte conturarea 

fizionomiei personajului central, cât şi prin conţinerea unor 

pasaje foarte asemănătoare romanului francez. Intenţia auto-

rului român era să prezinte un destin modelat de asprimile 

vieţii şi anularea unui impuls, generos iniţial, de forţa opresivă 

a mediului. Astfel Ion Ghica, cel care prin Scrisorile către V. 

Alecsandri va da o capodoperă a literaturii noastre memoria-

listice, ni se dezvăluie prin încercările literare ale tinereţii şi în 

postura, mai puţin cunoscută, de romancier. 

(11 septembrie 1985) 
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Începuturile romanului românesc (III) 

Tainele inimii de Mihail Kogălniceanu 

 

 
După Revoluţia de la 1848 

sentimentul afirmării naţionale 

s-a răsfrânt şi pe plan literar, 

reclamând crearea unei litera-

turi originale bogate, manifes-

tată sub forma tuturor genurilor 

şi speciilor literare, implicit a 

romanului. Revoluţia paşoptistă 

fiind înfrântă, scriitorii au simţit 

necesitatea ducerii mai departe 

a idealurilor ei prin prezentarea 

societăţii timpului în tablouri de 

largi dimensiuni şi de mai mare 

adâncime. Aceasta n-o puteau 

face decât prin intermediul roma-

nului, care oferea alte posibi-

lităţi artistice decât nuvela. 

Printre cei dintâi care au intenţionat să scrie un roman a 

fost Mihail Kogălniceanu, care nu se afla la prima încercare 

literară, căci mai publicase până atunci pagini de proză pline de 

parfumul evocării capitalei Moldovei, cum ar fi, de pildă, cu-

noscuta Fiziologie a provincialului la Iaşi. Astfel, în revista 

„Propăşirea” din anul 1844 se tipărea o scriere intitulată Pustnicul, 

denumită de autor „roman adevărat” şi semnată cu pseudonimul 

Graf Valberg. Paternitatea lui Kogălniceanu asupra acestui frag-

ment a fost demonstrată de cercetătorul Al. Zub. Tot în stadiul 

de fragment a rămas şi mult mai reuşita încercare ulterioară de 

roman a lui Kogălniceanu ce se intitulează Tainele inimii, din 

Mihail Kogălniceanu 
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care s-a publicat o primă parte în numerele „Gazetei de 

Moldavia” din anul 1850. Foiletoanele romanului nu purtau 

nicio semnătură. Drept urmare, multă vreme nu s-a ştiut cine 

este autorul acestui început de roman. Abia în 1906 Nicolae 

Iorga îl atribuie lui Kogălniceanu, bazându-se pe analiza stilu-

lui şi a conţinutului: „E scris de un om cu spiritul ager, vioi, 

bine hrănit prin multe citiri alese, de un om crescut cu o 

îngrijire care nu era obişnuită pe vremea sa, de un cunoscător 

adânc al civilizaţiei europene în mai mult decât una din 

înfăţişările ei”. Demonstrarea indubitabilă a paternităţii roma-

nului Tainele inimii va fi făcută în 1942 de specialistul în 

literatură veche Nicolae Cartojan care, cercetând manuscrisele 

lui Kogălniceanu aflate la Biblioteca Academiei Române, des-

coperă manuscrisul după care s-a publicat textul din „Gazeta de 

la Moldavia”. 

Tipărind în 1850 Tainele inimii, autorul intenţiona, după 

cum se deduce din capitolul inaugural, să scrie un roman cu 

intrigă amoroasă, dar cu un foarte evident caracter politic şi 

social. Pregătirea acţiunii este făcută cu minuţie, după modelul 

romanelor lui Balzac, scriitor preţuit de Kogălniceanu, din care 

a şi tradus, de altfel, câteva fragmente. De vreme ce Kogălniceanu 

nu a publicat decât capitolul introductiv, nu putem şti care ar fi 

fost desfăşurarea romanului. Dar, din fragmentul rămas, putem 

individualiza câteva tipuri interesante care, probabil, urmau să 

fie şi personajele cele mai importante: avocatul Măcărescu, cu 

studii juridice în Franţa; vărul lui, student la Paris, cu exa-

menele nedate, chemat de tatăl său în ţară ca să-i administreze 

moşia; colonelul Leşiescu, un dandy stors de puteri din cauza 

abuzurilor amoroase; vărul acestuia, Stihescu, tipul tradiţio-

nalistului necioplit, refractar civilizaţiei; aga Tachi Mătiescu, 

om de lume, fără a fi însă robit mondenităţilor; Elena, soţia lui, 

un „înger” cu aer de melancolie; Laura, verişoara ei, demonul 

pervers, cocheta care-şi alege victimele. Prin profilul moral al 

personajelor feminine autorul cultivă opoziţia angelic-demonic, 
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şi chiar bărbaţii sunt construiţi pe premise antitetice, cu scopul 

de a reprezenta integral puritatea morală sau corupţia. 

Kogălniceanu era conştient că efectul criticii sale va fi mult 

mai mare dacă, în loc de a comenta el faptele, ar lăsa să acţio-

neze personajele angrenate în conflict. Considerând că o carte 

plină de precepte morale ar atrage prea puţin pe cititori, cerând 

scuze pentru unele intervenţii în desfăşurarea acţiunii, el îşi 

propune să moralizeze prin imagini artistice înzestrate cu o mai 

mare forţă de convingere. Autorul îl lua drept model pe fran-

cezul Eugène Sue, despre care făcea observaţia că „n-au făcut o 

carte de moral, ci s-a slujit de un roman”. 

Dincolo de pitorescul unei epoci de tranziţie, Tainele inimii 

denotă spiritul ironic al scriitorului care are drept ţintă obiec-

tive extrem de variate: manifestările de cosmopolitism, imora-

litate şi risipă, goana după funcţii publice, orientările filologice 

aberante, poezia cu imagini convenţionale. Kogălniceanu incri-

minează spiritul de imitaţie conjugat cu ignorarea tradiţiilor 

autohtone, fiind cel dintâi care pune în termeni hotărâţi teoria 

maioresciană de mai târziu a „formelor fără fond”: „Aşa pre-

dicând ura a tot ce este pământesc, am împrumutat de la străini 

numai superficialităţi, haine din afară, litera, iar nu spiritul, sau, 

spre a vorbi, după stilul vechi, slova, iar nu duhul”. 

Nu putem şti motivul pentru care Mihail Kogălniceanu nu 

şi-a mai continuat romanul. Întreruperea lui constituie o pier-

dere pentru literatura română căci, odată terminat, e foarte pro-

babil ca acest roman să fi devenit punctul de referinţă pe care îl 

constituie astăzi romanul Ciocoii vechi şi noi al lui Nicolae 

Filimon. 

(13 septembrie 1985) 
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Începuturile romanului românesc (IV) 

Hoţii şi Hagiul  şi  Bucur, istoria fundării Bucureştiului 

de Alexandru Pelimon 

 

 
În epoca romantică, roma-

nul a dobândit dintr-o dată o 

mare strălucire, pentru că s-a 

văzut eliberat de regulile şi ca-

noanele clasiciste, ancorându-se 

liber în complexitatea vieţii 

umane. Dacă romanul euro-

pean, în genere, a cunoscut o 

extraordinară dezvoltare şi înflo-

rire în prima jumătate a 

secolului al XIX-lea, în pe-

rioada romantică unul dintre 

cele mai de seamă „produse” 

ale romantismului a fost roma-

nul istoric. El răspundea în chip 

desăvârşit noii sensibilităţi, ofe-

rind un excelent izvor ima-

ginaţiei aprinse, fiind, în acelaşi 

timp, grandios şi patetic ca 

tragedia, burlesc şi comic pre-

cum comedia şi farsa, senti-

mental ca elegia, patriotic ca oda şi epopeea, îmbinând sublimul 

cu banalul, frumosul cu urâtul, râsul cu lacrimile. Acest tip de 

roman a adus cu sine una dintre cele mai importante trăsături 

ale romantismului: culoarea locală. 

Apariţia romanului istoric în literatura română a fost în-

ceată şi nesigură. Prima menţiune de „roman istoric” pe o 

Alexandru Pelimon, 
Hoţii şi Hagiul (1853) 
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scriere originală, datorată unui scriitor român, o întâlnim la 

Hoţii şi Hagiul de Alexandru Pelimon, roman apărut în anul 

1853. Pelimon n-a fost o figură literară strălucită a vremii, dar 

cu osârdie, de-a lungul anilor, a scos un mare număr de volume 

cuprinzând poezii lirice şi epice, impresii de călătorie, nuvele, 

romane, tragedii, melodrame. Hoţii şi Hagiul se înscrie în 

literatura noastră ca fiind primul roman românesc terminat şi 

tipărit. Deşi se subintitulează „roman istoric”, scrierea nu are 

totuşi nimic de-a face cu istoria, ea conţinând un episod luat 

din actualitate. 

În linii mari, romanul prezintă povestea de dragoste dintre 

Elefterica, fiica lui Gheorghe Hagiul, şi Costache, un mărunt 

negustor, orfan şi sărac. Căsătoria lor e împiedicată de preju-

decăţile tatălui care voia să-şi mărite fata cu un om de rang 

înalt. Plecând din Bucureşti la Giurgiu, Hagiul este atacat într-o 

pădure de o bandă de hoţi conduşi de Stângu. Deşi se apără cu 

mult curaj, totuşi Hagiul nu şi-ar fi salvat viaţa dacă nu i-ar fi 

venit în ajutor Costache, printr-o apariţie „deus ex machina”. 

Hoţii sunt prinşi şi Hagiul consimte la căsătoria dintre Elefterica 

şi Costache, care îşi dovedise devotamentul scăpându-l de tâlhari. 

Desigur că nu putem găsi profunzimi în acest roman, ce 

conţine destule naivităţi, scene lacrimogene ori declaraţii înflă-

cărate şi al cărui conflict se desfăşoară liniar, fără planuri supra-

puse. Surprizele, coincidenţele, tendinţa moralizatoare sunt la 

ele acasă. Totuşi, este foarte probabil ca această scriere com-

pletă apărută sub denumirea „roman” să fi stimulat într-o oare-

care măsură interesul celorlalţi scriitori pentru noua specie 

literară. 

Cinci ani mai târziu, în 1858, Alexandru Pelimon dădea la 

iveală romanul Bucur, istoria fundării Bucureştiului, în care 

sunt transpuse, oricât ar părea de ciudat, ideile unioniste ale 

autorului, pentru că ne aflăm doar cu un an înainte de Unirea 

Principatelor. 
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Acţiunea romanului istoriseşte şirul de fapte şi întâmplări 

care duc la căsătoria lui Bucur, fiul lui Laiotă-Vodă, domnul 

Munteniei, cu Iliana, fiica lui Bogdan-Vodă, domnul Moldovei. 

Întregul curs al evenimentelor este încărcat de elemente lacri-

mogene şi se converteşte într-o poveste de dragoste relatată cu 

mijloace romantice desuete, punându-se mare bază pe travestiuri, 

răpiri, ieşiri din situaţii dramatice prin apariţii „providenţiale”.  

Subiectul este simplu. Aşteptându-l pe Bucur să se întoarcă 

din luptă, Iliana este răpită de un tătar pentru a fi dusă vizirului 

Puki. În drum apare Bucur, care tocmai se întorcea dintr-o 

bătălie şi, în urma unei înfruntări crâncene, îl ucide pe răpitor, 

salvând-o pe Iliana. Dar fericirea regăsirii nu poate fi împăr-

tăşită de cei doi, pentru că asupra lor năvăleşte o ceată de tătari 

conduşi de Elam, căpitanul vizirului Puki, care îi ia prizonieri. 

Sosind în tabăra vizirului, Elam descoperă frumuseţea Ilianei 

şi, trădându-şi propriul stăpân, fuge cu „ghiaura”. Deşi între timp 

Bogdan-Vodă, informat, pornise cu armatele împotriva vizi-

rului, Iliana se salvează singură, înfigând pumnalul în pieptul 

lui Elam. În final, Bucur se căsătoreşte cu Iliana şi fundează 

oraşul Bucureşti. 

Bucur, istoria fundării Bucureştiului are aceeaşi factură melo-

dramatică, sentimentală, ca şi primul roman al lui Pelimon, Hoţii 

şi Hagiul. Nu trebuie să ne mire prea mult, de vreme ce pro-

cedeele compoziţionale folosite de scriitor în acest al doilea 

roman sunt comune şi caracteristice tuturor autorilor români de 

romane istorice de la jumătatea veacului al XIX-lea. 

(17 septembrie 1985) 
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Începuturile romanului românesc (V) 

Logofătul Baptiste Veleli 

şi  Coliba Măriucăi de  V. A. Urechia 

 

 
După primii paşi făcuţi pe 

tărâmul romanului de autori ca 

Ion Ghica, Mihail Kogălniceanu 

şi Alexandru Pelimon, anul 1855 

s-a dovedit a fi foarte favorabil 

pentru această specie literară. 

Numai acum au apărut nu mai 

puţin de cinci titluri: Logofătul 

Baptiste Veleli şi Coliba Măriucăi 

de V. A. Urechia, Serile de 

toamnă la ţară de Alexandru 

Cantacuzino, Manoil de Dimitrie 

Bolintineanu şi Aldo şi Aminta 

sau Bandiţii de Costache 

Boerescu. 

Cea dintâi scriere din litera-

tura română care, deşi subinti-

tulată „naraţiune istorică”, are 

toate atributele unui roman şi poate fi considerată ca atare este 

Logofătul Baptiste Veleli de Vasile Alessandrescu, cel care va 

semna ulterior V. A. Urechia, după ce-şi atribuise o descen-

denţă, fictivă desigur, din familia cronicarului Grigore Ureche. 

Făcuse studii în Franţa şi foarte de tânăr, în 1860, devenise 

ministru în guvernul lui Mihail Kogălniceanu. Va îndeplini 

funcţii înalte, fiind, printre altele, profesor de istorie şi litera-

tură română la Universitatea din Bucureşti, decan al Facultăţii 

V. A. Urechia 
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de Litere şi Filosofie şi apoi ministru al Cultelor şi Instrucţiunii 

Publice. 

Acţiunea romanului Logofătul Baptiste Veleli al lui V. A. 

Urechia se petrece la începutul secolului al XVII-lea, când la 

tronul Moldovei vine Alexandru Iliaş. Pentru înlăturarea domniei 

tiranice a acestuia, jupân Buhuşi, hatmanul Săvin şi vornicul 

Vasile Lupu plănuiesc în taină o răzvrătire contra lui Iliaş şi 

pierderea despotului. Când Iliaş se credea mai liniştit şi fericit, 

bazându-se pe acolitul său Baptiste Veleli, poporul se răscoală 

sub conducerea lui Vasile Lupu. Folosindu-se de sugestii din 

cronicarul Miron Costin, V. A. Urechia relatează groaza care l-a 

cuprins pe Veleli, care îşi strânge în grabă averea, fură banii lui 

Iliaş şi fuge. Nu va izbuti să treacă graniţa, căci va fi prins de 

ţărani şi ciopârţit, într-o scenă – una dintre cele dintâi din lite-

ratura română – care descrie răzvrătirea mulţimii, a gloatei. 

Arhitectura interioară a romanului dispune de o intrigă ramifi-

cată, plină de complicaţii neaşteptate, acţiunea desfăşurându-se 

pe mai multe planuri. Autorul alternează gradat episoadele, 

motivează situaţiile, le pune în corelaţie, dialogul e dinamic, 

stilul uşor arhaizat, cu fraze ample şi expresii luate din hrisoave 

şi cronici. 

Coliba Măriucăi, al doilea roman al lui V. A. Urechia, 

semnat tot V. Alessandrescu, a fost publicat în 1855 în ziarul 

„Foiletonul Zimbrului” şi înfăţişează viaţa plină de suferinţă a 

ţiganilor robi de pe moşiile boiereşti, prezentând evidente asemă-

nări cu romanul Coliba unchiului Tom de Harriet Beecher-Stowe. 

Romanul scriitoarei americane era bine-cunoscut la noi în acea 

vreme, căci, apărut la Londra în 1852, a fost tradus uimitor de 

repede în limba română, prin filieră franceză, în chiar acelaşi 

an, de Teodor Codrescu sub titlul Coliba lui moş Toma, având 

ca prefaţă o „Ochire asupra sclaviei” de Mihail Kogălniceanu. 

În 1853 Dimitrie Pop dădea o altă tălmăcire în limba română cu 

titlul Bordeiul unchiului Toma sau viaţa negrilor în America. 
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În Coliba Măriucăi, luând numai ideea de bază din roma-

nul scris de Harriet Beecher-Stowe, V. A. Urechia a surprins 

realităţile autohtone cu aspectele lor specifice. Romanul cu-

prinde povestea vieţii Mariei şi a fiului ei Vasile, ţigani robi pe 

moşia vornicului Gorjănilă, înainte de 1848. Vasile, sluga lui 

Tache, feciorul vornicului, nu-şi poate vedea mama muribundă 

decât noaptea, pe ascuns, deoarece stăpânii nu-i dau voie. 

Tache, ascunzând un galben, îl acuză pe Vasile de furt. Ca 

urmare, acesta este bătut crunt şi pus în fiare. Salvat, asistă la 

moartea mamei, dar e prins şi iarăşi torturat. Murind vornicul 

Gorjănilă, la moşie vin doi tineri, doctorul Silvio şi poetul 

Stelo, care intenţionează să amelioreze soarta robilor. Romanul 

se sfârşeşte astfel, fiind evident neterminat, căci episodul ce 

apărea în foileton purta menţiunea „va urma”. 

Asemănător cu povestirile lui Vasile Alecsandri Istoria 

unui galbân ori Porojan, slujind strădaniilor depuse în scopul 

eliberării robilor de acelaşi Alecsandri ori Bolliac, ca şi de 

Bălcescu şi Kogălniceanu, romanul a fost apreciat chiar de 

domnitorul Grigore Ghica. V. A. Urechia mărturisea mai târziu: 

„Cine ştie dacă la actul cel mare al emancipării robilor, al glo-

riosului domn, nu va fi contribuit cât de puţin şi lectura nedrep-

tăţilor suferite de bietul Vasile (ţiganul) din Coliba Măriucăi”. 

(19 septembrie 1985) 
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Începuturile romanului românesc (VI) 

Serile de toamnă la ţară de Alexandru Cantacuzino, 

Aldo şi Aminta sau Bandiţii de Costache Boerescu şi 

Radu Buzescu de Ion Dumitrescu 

 

 
Am arătat într-o emisiune trecută că anul 1855 s-a dovedit 

a fi extrem de favorabil începuturilor romanului românesc, 

pentru că s-au publicat nu mai puţin de cinci titluri. Unul dintre 

ele îl constituie romanul despre care vom vorbi acum, Serile de 

toamnă la ţară de Alexandru Cantacuzino. Autorul era descen-

dent al marelui vistier Iordache Cantacuzino, cumnatul lui 

Vasile Lupu. Avea faima unui cunoscător al vieţii politice şi 

Stradă din Iaşi (sec. al XIX-lea) 
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diplomatice europene, fiind în acelaşi timp un om de lume, cul-

tivat şi rafinat. A fost ministru al Cultelor, ministru de Externe 

şi de Finanţe în timpul lui Cuza, care i-a încredinţat o secretă 

misiune diplomatică la Paris, pe lângă Napoleon al III-lea. 

Romanul Serile de toamnă la ţară a fost publicat în revista 

„România literară” şi a rămas neterminat, situaţie caracteristică 

şi pentru alte romane româneşti ale epocii. Întreruperea scrierii 

lui Alexandru Cantacuzino a fost determinată de încetarea apa-

riţiei revistei şi, din păcate, autorul n-a mai revenit niciodată 

asupra romanului pentru a-l continua. Serile de toamnă la ţară 

se află pe o poziţie singulară dacă aruncăm o privire compara-

tivă asupra romanelor ce se scriau la noi atunci. Găsim aici o 

imagine a trecutului restaurată memorialistic, având punctul de 

plecare într-o dispută ideologică între exponenţii a două men-

talităţi: conservatorismul şi paseismul unui bătrân boiernaş în 

opoziţie cu vederile mai largi ale unui tânăr boier liberal, un 

voltairian, un adept al iluminismului. Romanul surprinde con-

trastul dintre generaţii şi prefacerile survenite în viaţa ţării, iar 

printr-un lung monolog al bătrânului boiernaş suntem puşi în 

contact cu realităţile Moldovei de dinainte de 1800: viaţa satelor 

răzeşeşti, îndeletniciri şi obiceiuri specifice, pricini la Divan, 

Iaşii de odinioară, calamităţi ale vremii (epidemiile de ciumă, 

jaful ienicerilor) etc. Alexandru Cantacuzino are darul evocării, 

fiind realmente un remarcabil povestitor. Lirismul discret, în-

clinaţia spre meditaţie şi cugetare aforistică, pitorescul limbii, 

stilul cu rezonanţe regionale şi arhaice, toate ne duc cu gândul 

la farmecul de mai târziu al povestirilor sadoveniene din Hanul 

Ancuţei. 

În acelaşi timp în care se publicau la Iaşi în revista „România 

literară”, concomitent, trei romane în foileton – Serile de 

toamnă la ţară, Logofătul Baptiste Veleli de V. A. Urechia şi 

Manoil de Dimitrie Bolintineanu – apărea la Bucureşti, în 

volum, romanul lui Costache Boerescu, Aldo şi Aminta sau 

Bandiţii. Costache Boerescu (1836-1908), fratele mai mic al lui 
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Vasile Boerescu, cunoscutul ziarist, traducător şi legiuitor, 

studiase la Paris, unde îşi trecuse un doctorat în Drept. A fost 

profesor la Facultatea de Drept din Bucureşti, ministru al 

Cultelor şi Instrucţiunii Publice şi preşedinte al Senatului. 

Romanul Aldo şi Aminta sau Bandiţii e o scriere de tinereţe, 

compoziţie artificioasă, aglomerând diferite influenţe livreşti şi 

rămânând din punct de vedere artistic mult în urma încercărilor 

romaneşti ale vremii. Acţiunea este plasată într-o tabără de 

haiduci şi se desfăşoară în epoca de după zavera lui Tudor 

Vladimirescu. Eroii sunt nefireşti, haiduci de operetă, cultivaţi 

şi generoşi. Intriga e nebuloasă şi ridicolul se află de multe ori 

aproape. Putem acorda însă circumstanţe atenuante lui Costache 

Boerescu pentru că, în afara dibuirilor inerente începuturilor, 

vârsta de 19 ani la care publica acest roman, scriere ce presu-

pune experienţă şi maturitate, este grăitoare de la sine pentru 

reuşita unei astfel de încercări. 

În anul 1858 ieşea de sub teascuri la Bucureşti romanul lui 

Ion Dumitrescu intitulat Radu Buzescu. Scrierea istoriseşte unele 

întâmplări de la 1595, din vremea luptelor lui Mihai Viteazul 

cu turcii. Inspiraţia istorică este însă copleşită de intriga amo-

roasă şi lucrarea capătă turnura unui roman de aventuri, autorul 

lui urmărind în exclusivitate latura senzaţională, proiectată pe 

un fond sentimental-erotic. Romanul lui Ion Dumitrescu, asupra 

căruia nu insistăm, este o încercare naivă, săracă în conţinut şi în 

expresie. Acţiunea e neverosimilă şi confecţionată după tiparul 

foiletoanelor melodramatice narate searbăd, fără colorit. Totuşi, 

romanul istoric românesc îşi făcuse debutul şi un foarte scurt 

interval de timp – numai şase ani – ne desparte de apariţia, în 

1864, a celui dintâi valoros roman istoric românesc din veacul 

al XIX-lea, Ursita lui Bogdan Petriceicu Hasdeu. 

(23 septembrie 1985) 
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Începuturile romanului românesc (VII) 

Manoil  şi  Elena  de Dimitrie Bolintineanu 
 

Dimitrie Bolintineanu are 

meritul de a se fi numărat prin-

tre primii scriitori români care 

au abordat romanul, contribuind 

în mare măsură la încetăţenirea 

acestei noi specii epice în 

literatura noastră. Primul său 

roman, Manoil, publicat în 1855 

în revista „România literară” şi 

apoi separat în volum, fusese 

scris cu câţiva ani înainte, căci 

pe la sfârşitul lui 1851 se afla în 

posesia lui Alecsandri. Ca ro-

man epistolar sentimental, el se 

înscrie în tradiţia Noii Eloise de 

J. J. Rousseau, a Suferinţelor 

tânărului Werther de Goethe, a 

lui René de Chateaubriand. 

Manoil, personajul central, e 

tipul eroului romantic, un suflet 

pur, cinstit, înclinat spre melancolie şi pesimism, suferind de 

„răul veacului”. Intriga erotică este în bună parte naivă şi 

convenţională. Manoil se îndrăgosteşte de Marioara, fata unor 

moşieri, dar iubirea îi va fi înşelată. Decepţionat, pleacă în 

străinătate la studii şi necredinţa fetei îl împinge în prăpastia 

viciului. Tânărul odinioară onest, patriot şi visător, devine un 

cinic, disperat şi nepăsător. Sosit în Bucureşti, continuă viaţa 

de desfrâu şi e salvat de pe ultima treaptă a decăderii morale de 

Zoe, fata care îi purtase o dragoste statornică încă înainte de a 

Dimitrie Bolintineanu 
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fi plecat din ţară. Sfârşitul, plin de senzaţional şi idilic, con-

semnează căsătoria lui Manoil cu Zoe. 

Acţiunea romanului nu evoluează într-un mod firesc, uni-

form, iar personajele, neadâncite psihologic, sunt grupate în 

două categorii, în contrast ireductibil, lucrându-se în alb şi 

negru, fără nuanţe intermediare. Romanul acesta, deficitar din 

punct de vedere compoziţional, rămâne interesant prin atmos-

feră şi prin faptul că Manoil deschide în proza românească 

tipologia eroului romantic. 

Mai izbutit este Elena, al doilea roman al lui Bolintineanu, 

apărut în anul 1862. Înrâurit de Balzac, romancierul ne prezintă 

destinul Elenei, femeie frumoasă, superioară, căsătorită împo-

triva voinţei sale la o vârstă foarte tânără cu parvenitul postelnic 

George. Iubirea ei pentru Elescu, un tânăr inteligent, instruit şi 

sensibil, e stânjenită de mari scrupule morale. Stările sufleteşti 

ale eroilor parcurg registre foarte variate, de la exaltare la 

obsesia morţii şi invers. Sfârşitul este tragic: Elena moare de 

tuberculoză în braţele iubitului ei, ca o nouă damă cu camelii. 

Romanul Elena e incontestabil superior lui Manoil. Există 

aici o predilecţie pentru analiza frământărilor sufleteşti, a psiho-

logiei iubirii, pentru zugrăvirea nuanţată a sufletului feminin şi 

Bolintineanu are un merit esenţial: promovarea tipologiei femi-

nine în literatura română, tipologie ce va fi conturată distinct, 

ulterior, de Duiliu Zamfirescu, G. Ibrăileanu sau Anton Holban. 

De asemenea, Bolintineanu a introdus în literatura noastră, 

analizând psihologia iubirii, un element nou – gelozia. În por-

tretul fragilei Elena, suferind discret într-o căsătorie nepotri-

vită, apar trăsături care o prefigurează pe Tincuţa din romanul 

Tănase Scatiu al lui Duiliu Zamfirescu. La apariţie, Elena s-a 

bucurat de o largă audienţă în rândul cititorilor, îndeosebi în 

mediile feminine. La vremea lui, a fost cel mai citit roman al 

literaturii române şi oricine şi l-ar fi dorit în bibliotecă. 

Cel de-al treilea roman al lui Bolintineanu, Doritorii nebuni, 

a rămas foarte puţin cunoscut. A apărut fără semnătură, sub 
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formă de foiletoane în publicaţia săptămânală „Dâmboviţa”, în 

anul 1864. Acţiunea romanului se desfăşoară în perioada 

anterioară Revoluţiei de la 1848, obiectivul principal în jurul 

căruia este grefată naraţiunea fiind societatea secretă „Regene-

raţiunea”. Se pare că autorul a pornit de la date reale. Pe lângă 

descrierea atmosferei din cadrul societăţii amintite, romanul 

conţine şi largi incursiuni retrospective în evenimentele anului 

1821, precum şi povestea romantică, de factură melodramatică, 

a iubirii lui Dem pentru o tânără aristocrată. Din punct de 

vedere artistic, Doritorii nebuni este sub cota valorică a pri-

melor două romane. 

(2 octombrie 1985) 
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Începuturile romanului românesc (VIII) 

Omul muntelui  de Doamna L., 
Un boem român  de Pantazi Ghica şi  

Don Juanii din Bucureşti  de Radu Ionescu 

 
 

În ziarul „Românul” din anii 

1857-1858 apărea sub formă de 

foiletoane romanul Omul mun-

telui, scriere care purta o sem-

nătură misterioasă: Doamna L. 

Opera, care se va publica apoi în 

volum la Bucureşti, conţinea 

povestea vieţii unei tinere de ori-

gine franceză, Matilda, femeie 

superioară, stabilită în Moldova 

şi supusă unor numeroase ve-

xaţii de societatea în care 

trăieşte. Matilda, înşelată de 

aparenţele lui Mionescu, un ins 

meschin, superficial, poet medi-

ocru şi mare demagog, între-

prinde o călătorie pentru a cu-

noaşte realităţile din Moldova. 

Făcând o ascensiune pe Ceahlău 

şi o plimbare cu pluta pe Bistriţa, e salvată de două ori de la 

pieire de „Omul muntelui”, un tânăr enigmatic ce ulterior îi va 

deveni soţ şi despre care vom afla, în final, că e un proscris 

politic, un revoluţionar. 

Sigur că povestea vieţii Matildei este transpusă melodra-

matic, în ton sentimental, cu clişee romantice şi salvări miracu-

loase, după tipicul romanului-foileton. Dar cine se ascunde sub 

Pantazi Ghica 
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semnătura Doamnei L.? E vorba de o tânără de origine 

franceză, stabilită în Moldova, pe nume Marie Boucher, a cărei 

biografie se confundă în mare măsură cu cea a eroinei roma-

nului, Matilda. Cartea a fost scrisă în colaborare cu V. A. 

Urechia, care mărturiseşte aceasta într-o notiţă: „D-ra Boucher 

a scris, pot zice, în colaborare cu mine Omul muntelui, publicat 

în foiletonul «Românului», apoi în broşură separată”. 

Alt roman al începuturilor este Un boem român de Pantazi 

Ghica. Autorul, fratele lui Ion Ghica, era cunoscut la vremea sa 

ca un boem, iubitor de petreceri şi mare amator de aventuri 

galante. Mai târziu devenise obiectul ironiei lui Eminescu, 

Caragiale şi Odobescu, ca şi al ziarelor timpului, care-l luau 

peste picior pe tema vestitei sale cocoaşe. Romanul său, scris 

pe baza propriei experienţe de viaţă, căci nu întâmplător 

Alexandru Macedonski îl numise „regele boemei române”, 

conţine sugestii din scrierea lui Henry Murger, Scènes de la vie 

de boème, apărută la Paris în 1851. Pantazi Ghica prezintă cu 

destul de puţină îndemânare viaţa personajului Paul, cu reme-

morarea copilăriei şi adolescenţei, cu boemia anilor de studii 

petrecuţi în capitala Franţei, cu venirea în ţară şi numirea într-un 

post judecătoresc în provincie, cu tribulaţiile sufleteşti provo-

cate de dragostea pentru Lina. Autorul dovedeşte instabilitate 

în privinţa compoziţiei, căci needificat pe deplin asupra limi-

telor speciei abordate alternează capitolele narative cu unele 

încercări de poem în proză sau cu expuneri curat teoretice. 

Partea teoretică, inclusă într-un mod cu totul ciudat într-un 

roman, ne apare totuşi interesantă în contextul epocii, pentru că 

inserează o serie de probleme ce se ridicau în faţa romancie-

rului timpului. Pantazi Ghica era de părere că romanul se 

bazează pe o realitate concretă, în sensul că reflectă o expe-

rienţă trăită, o acumulare fie de elemente autobiografice, fie de 

date general-umane. 

Un roman care de-a lungul anilor a atras atenţia multor 

istorici literari este Don Juanii din Bucureşti, apărut în gazeta 
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„Independenţa” între decembrie 1861 şi ianuarie 1862. Nefiind 

semnat, el a fost atribuit mai întâi lui Ion Ghica. G. Călinescu îl 

socotea ca autor pe Pantazi Ghica, dar cercetări mai recente au 

infirmat aceste presupuneri şi au dus la concluzia că autorul 

este Radu Ionescu, unul dintre cei mai talentaţi critici literari 

români de la mijlocul secolului al XIX-lea, din păcate prea 

puţin cunoscut astăzi. După ce face o incursiune în tipologia 

universală a lui Don Juan, Radu Ionescu îşi propune să ne arate 

„cine sunt, ce fac şi ce devin” reprezentanţii autohtoni ai 

prototipului, înfăţişându-ni-i prin trăsăturile lor caracterologice 

generale. Îi plasează apoi în mediul social în care evoluează, 

cel al aşa-zisei „societăţi înalte”, dezvăluind şi combătând 

moravurile decăzute, patima jocului de cărţi, parvenitismul şi 

demagogia, pervertirea sentimentelor, lipsa de aspiraţii nobile a 

tinerilor. Portretele personajelor sunt lucrate în maniera „fizio-

logiilor” larg cultivate de scriitorii timpului. Ceea ce ni se pare 

de o reală valoare este preambulul acestei opere, pledoarie în 

favoarea dezvoltării romanului original şi o invitaţie la adresa 

creatorilor de a aborda cu mai mult curaj specia. 

Radu Ionescu era încredinţat că romanul trebuie să fie un 

tablou complet al existenţei, fie înfăţişând varietatea formelor 

de manifestare a sentimentelor, pasiunilor şi trăirilor interioare 

ale omului, fie evocând figuri şi episoade din trecutul istoric. 

Aşadar el poate avea o întinsă arie de cuprindere, putând fi social, 

psihologic, erotic, sentimental, istoric etc. Scris cu o peniţă de 

fin şi avizat observator, romanul Don Juanii din Bucureşti, 

dacă ar fi fost terminat, s-ar fi numărat cu siguranţă printre 

reuşitele epocii sale. 

(7 octombrie 1985) 
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Începuturile romanului românesc (IX) 

Misterele căsătoriei  de C.D. Aricescu,  

Mistere din Bucureşti  de Ioan M. Bujoreanu şi 

Misterele Bucureştilor  de George Baronzi 

 

 
Un fenomen interesant în 

evoluţia romanului românesc de 

după 1860 îl constituie apariţia 

romanului de senzaţie, cunoscut 

şi sub denumirea roman de 

„mistere”. Astfel se publică 

aproape concomitent în interva-

lul 1861-1864 Misterele căsă-

toriei de C.D. Aricescu, Mistere 

din Bucureşti de Ioan M. Bujo-

reanu şi Misterele Bucureştilor 

de George Baronzi. 

Formula genului a fost rezu-

mată de G. Călinescu în patru 

note esenţiale: „Exaltarea popo-

rului, intenţia reformei sociale, 

realismul uneori grotesc şi tipo-

logia antitetică”. Arta scriitorului de senzaţie se bazează pe teh-

nica de a conduce acţiunea în modul cel mai palpitant, fiindcă 

înainte de orice el urmăreşte să taie răsuflarea cititorului. 

Mişcarea neprevăzută a acţiunii e totul. Pentru a menţine 

curiozitatea trează, intriga nu se desfăşoară liniar, ci se ramifică 

la fiecare pas datorită câte unui nou factor de surpriză. Deşi 

„regia” unui roman de senzaţie presupune o mare capacitate de 

invenţie, de cele mai multe ori evenimentele se reduc la 

relatarea aceloraşi scene „tari”, de efect sigur din oficiu: 

C.D. Aricescu 
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dueluri, otrăviri, înecuri, răpiri, spargeri, violuri ş.a.m.d. Totul 

se întâmplă în condiţiile cele mai dramatice, cu lovituri de 

teatru în serie. Locul acţiunii este marele oraş, cadrul 

desfrânării prin definiţie. Scriitorul are grijă ca în cele din urmă 

viciul să fie părăsit, iar virtutea să iasă triumfătoare. Cât 

priveşte stilul, aici avem de-a face cu un limbaj bombastic, cu 

solemnitatea afectată a tonului povestirii, care ţine să sugereze 

în permanenţă iminenţa unei catastrofe. Pentru a nu întârzia 

cumva desfăşurarea principală a evenimentelor, decorul sau 

portretul fizic sunt abia indicate telegrafic. 

Literatura de senzaţie s-a bucurat de mare vogă în Princi-

patele Române graţie difuzării romanului francez de acest tip, 

prin traduceri sau chiar prin circularea volumelor originale 

aparţinând unor autori precum Alexandre Dumas ori Eugène 

Sue. În epocă, triumful romanului de mistere avea dimensiuni 

greu de închipuit. „Călătoreşte mai repede decât holera” s-a 

spus despre Misterele Parisului de Eugène Sue. 

Apărut în 1861, iar partea a doua în 1863, Misterele 

căsătoriei al câmpulungeanului C. D. Aricescu, în ciuda titlului, 

nu se încadrează total în categoria romanelor de mistere, căci 

veritabilul punct de plecare îl constituie Balzac cu La physiologie 

du mariage. Scrierea lui Aricescu are o structură ciudată, 

amestec hibrid de roman şi eseu moral. Eşafodajul romanului, 

atât cât este, ţinteşte să demonstreze că durabilitatea şi virtuozi-

tatea unei căsătorii se bazează pe o legătură sacră, pe corespon-

denţa de atitudini şi interese. 

Exemplele tipice ale romanului de mistere românesc apar de 

sub pana lui Ioan M. Bujoreanu şi George Baronzi, stimulate 

de traducerea prealabilă din franceză în româneşte a unor opere 

precum Misterele Parisului,  Misterele ţintirimului Per-Laşez, 

Misterele inchiziţiei ori Misterele Londrei. Romanul Mistere 

din Bucureşti al lui Ioan M. Bujoreanu a apărut în două volume 

în 1862, într-o ediţie dintre cele mai alese. Autorul ne oferă o 

scriere care este legată vizibil de realităţile româneşti. N. Iorga 
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găsea că Mistere din Bucureşti reprezintă un document de epocă, 

în măsură a ne edifica asupra multor lucruri, chiar dacă efectele 

de senzaţie sunt căutate cu orice preţ. Lăsând la o parte ineren-

tele răsturnări spectaculoase de situaţii şi coincidenţele fatale, 

putem găsi aici câteva reuşite portrete caricaturale şi unele 

interesante tablouri ale societăţii bucureştene din acea vreme. 

Acelaşi tip de literatură îl practică şi George Baronzi. 

Scriitor cu stagiu de iniţiere la „fabrica” operelor de senzaţie, el 

concepe primul roman „negru” din literatura română, Misterele 

Bucureştilor, în două volume, 1862-1863. Datele intrigii denotă 

un roman „negru” de tradiţia cea mai autentică, comanda-

mentul suprem al tăierii respiraţiei găsindu-se împlinit prin 

cultivarea câtorva dintre motivele cele mai caracteristice regis-

trului de senzaţie. George Baronzi a vrut să scrie un roman de 

mistere – cum însuşi mărturisea – „după maniera romanţiarilor 

moderni, cu ţesătura intrigei cerută de acest ram al literaturii”. 

Cu scrierile lui Aricescu, Bujoreanu şi Baronzi romanul 

românesc încheie faza pionieratului. Suntem în anul 1863, dată 

de referinţă, când în literatura română apare primul roman 

autentic, valoros din toate punctele de vedere: Ciocoii vechi şi 

noi de Nicolae Filimon. 

(9 octombrie 1985) 
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Centenarul Mateiu I. Caragiale (I) 

 

 
În anii din urmă Mateiu I. 

Caragiale a reprezentat una din-

tre revelaţiile vieţii noastre lite-

rare. Dacă opera sa a avut şi are 

fani, căci există fără îndoială un 

cerc al „mateinilor” care-şi divi-

nizează autorul, biografia lui 

Mateiu a constituit multă vreme 

o sursă de mister, fiind la o 

atentă cercetare la fel de pasio-

nantă ca opera. Prin descoperi-

rile făcute recent în biblioteci şi 

arhive, se poate alcătui astăzi un 

„curriculum vitae” al acestui ciu-

dat „personaj” al literaturii ro-

mâne şi, pe măsură ce au apărut 

noi documente, cursul subteran 

al biografiei creatorului Crailor 

de Curtea-Veche a căpătat alte adâncimi. 

Prozatorul şi poetul Mateiu I. Caragiale s-a născut cu o sută 

de ani în urmă, la 12 martie 1885, ca fiu natural al dramatur-

gului I. L. Caragiale şi al Mariei Constantinescu, funcţionară la 

Regia Monopolurilor Statului. Copilul va rămâne la mamă timp 

de câţiva ani, iar ajuns la vârsta şcolarităţii va fi luat de Ion 

Luca în familia sa. Autorul Scrisorii pierdute se căsătorise între 

timp cu Alexandrina Burelly şi devenise tatăl a doi copii: Luca 

şi Ecaterina. S-a făcut adesea afirmaţia că în această familie 

Mateiu, „intrusul”, ar fi avut o copilărie fericită, desfăşurată 

într-o atmosferă de armonie. Privind mai cu atenţie lucrurile, 

Mateiu I. Caragiale 
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vom constata contrariul, căci această perioadă îşi va pune deci-

siv amprenta asupra unghiului său de a vedea viaţa. 

Deşi de vârstă fragedă, copilul a simţit condiţia lui de 

„supranumerar” sau, cum va scrie mai târziu într-o epistolă, de 

simplă „anexă” în căminul lui Ion Luca. Dacă în clasele pri-

mare mediile şcolarului erau foarte bune, cu timpul graficul 

notelor cunoaşte vizibile fluctuaţii, pentru ca în ultima clasă de 

liceu ele să fie apropiate de treapta cea mai de jos, cu excepţia 

istoriei, unde avea mereu 10. Ce să se fi întâmplat? E foarte 

probabil ca situaţia de acasă să-şi găsească ecoul în toate 

acestea. Cei doi copii legitimi, Luca şi Ecaterina, vor fi acaparat 

afecţiunea părinţilor şi Mateiu, „bastardul”, aşa cum observă 

Şerban Cioculescu, „simte cu necaz că i se răpeşte prioritatea 

afectivă. Exclusiv şi intolerant, nu se mulţumeşte să fie ţinut în 

casă, ca un miluit. Inegalitatea de tratament îl îndârjeşte, 

închizându-l în sine”. Sunt toate motivele pentru a crede că aici 

s-a produs „fisura”. Simţindu-se exclus, ignorat, Mateiu va 

începe un proces susţinut de a atrage atenţia asupra sa prin 

forme epatante, cea mai la îndemână fiind contrazicerea siste-

matică a tatălui. 

Criticul Al. Oprea arată în volumul Mateiu I. Caragiale – 

un personaj. Dosar al existenţei că adversitatea lui Mateiu la 

adresa lui Ion Luca ascundea, în mod tainic, şi o fascinaţie 

nedeclarată. Îndârjirea polemică a fiului traducea de fapt o 

mărturisire a rolului important, tiranic am putea spune, pe care 

îl ocupă în forul său intim persoana tatălui, ce reprezenta, în 

aceeaşi perioadă, concomitent, un obstacol şi un model. Drept 

urmare, de acum încolo, Mateiu nu va face ceea ce ar dori con-

form imboldurilor sale interioare, ci ceea ce reprezintă contra-

riul preferinţelor tatălui său. Într-un mod straniu, el ajunge să 

nu-şi mai trăiască propria viaţă, ci alta, în contrasens cu cea a 

„rivalului” – I. L. Caragiale. 

(21 octombrie 1985) 
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Centenarul Mateiu I. Caragiale (II) 

 

 
Începând cu anul 1901 îl 

putem urmări timp de câţiva ani 

pe Mateiu I. Caragiale prin inter-

mediul scrisorilor către Nicolae 

Boicescu, colegul său de clasă şi 

fiul lui Alexandru Boicescu, o 

celebritate a medicinei acelor 

ani. Scrisorile ne dezvăluie un 

Mateiu iubind deghizarea vesti-

mentară, acordând o deosebită 

atenţie ghetelor (o adevărată 

fixaţie a sa), cunoscător al intri-

gilor din lumea aristocrată ce se 

vântura în urbea de pe malurile 

Dâmboviţei, preocupat de bla-

zoane, cercetând taine nedezle-

gate încă ale heraldicii, fiind în 

căutarea unui „filon” care să-i dea alt curs vieţii. 

După ce a terminat liceul în 1903, Mateiu se înscrie la 

Facultatea de Drept din Bucureşti, ale cărei cursuri nu le ur-

mează însă. În anul următor va fi luat la Berlin de I. L. Caragiale, 

care se mutase acolo cu întreaga familie. Aici este îndemnat de 

dramaturg să urmeze cursurile aceleiaşi facultăţi faţă de care la 

Bucureşti manifestase atâta indiferenţă. Acum conflictul dintre 

tată şi fiu ia forme acute, ducând la o ruptură care nu va mai fi 

niciodată reparată. La Berlin, Mateiu va duce o existenţă boemă, 

lăsându-se în voia bunului plac, ignorându-şi studiile şi accep-

tând tentaţiile marelui oraş. Ion Luca, informat, îl va „expedia” 

acasă şi Mateiu se va reînscrie la Facultatea de Drept din 

Mateiu I. Caragiale 
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Bucureşti, unde-şi va prepara examenele cu multă silă, trecân-

du-le totuşi. La 22 de ani pleacă din nou în capitala Germaniei, 

convalescent după un pojar, prilej de a reîncepe traiul boem 

pentru care Ion Luca îl trimisese înapoi la Bucureşti. 

Corespondenţa către Nicolae Boicescu din anii 1907-1908 

trebuie privită însă cu foarte mare circumspecţie. Terorizat de 

ideea „ponturilor” şi a „filonului aurifer”, Mateiu povesteşte o 

serie întreagă de aventuri din care vrea să se deducă faptul că 

se învârteşte în lumea bună şi duce un trai pe picior mare. Dar 

toate acestea apar ca ireale în comparaţie cu posibilităţile sale 

financiare efective şi cercetând documentele publicate de Barbu 

Cioculescu ne vom întreba, ca şi acesta, în ce măsură portretul 

pe care şi-l făcea în corespondenţa cu Boicescu era o realitate, 

un deziderat sau o mască? Oricum era o perioadă în care 

Mateiu credea în „steaua” sa, când Barbu Delavrancea, pe care 

îl frecventa ades, rămânea uluit de ştiinţa lui în privinţa bla-

zoanelor tuturor familiilor nobile din Europa, este vremea când 

„bastardul” încearcă să-şi confecţioneze o origine nobiliară, 

semnând „comte de Karabey”, deşi simţea desigur în adâncu-i 

că totul nu poate fi decât un joc a cărui regulă era „să ne facem 

ca şi cum am crede”. 

Pe măsură ce anii vor trece, viaţa interioară a lui Mateiu I. 

Caragiale va fi tot mai răvăşită. Începe a vedea că mult doritele 

lui „ponturi” rămân doar nişte himere, că şi sinuciderea ar fi o 

soluţie, că banii sunt tot mai puţini, că ratarea e tot mai aproape, 

că nişte vorbe rostite cândva de Ion Luca „n-ai să fii nimic din 

toate câte le visezi, nimic, nimic...” încep a avea forţa fatidică 

şi înfricoşătoare a unei sentinţe. 

Exista oare vreo posibilitate de salvare? Mateiu a întrevă-

zut una singură: nereuşita din viaţă să o transforme într-un 

triumf în planul creaţiei, aşezând la temelia operei sale eşecul 

propriei existenţe, consfinţind astfel paradoxalul principiu „cine 

pierde, câştigă”. 

(23 octombrie 1985) 
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Centenarul Mateiu I. Caragiale (III) 

 

 
În anul 1912 îi apăreau lui 

Mateiu I. Caragiale în revista 

„Viaţa românească” 13 poezii 

din ciclul Pajerelor, poeme pe 

care însuşi Ion Luca i le-a dus 

la redacţie. Poeziile acestea sunt 

echivalentul, pe plan literar, al 

pasiunii pentru istorie a lui 

Mateiu. Citindu-le în prealabil, 

dramaturgul ar fi exclamat: 

„Nenorocitul, cât i-am spus să 

nu se apuce de literatură! L-am 

sfătuit să facă orice meserie, 

numai asta nu; e cea mai trud-

nică. Dar acum s-a molipsit şi 

acum nu mai pot să-l scap!” Ion 

Luca se va stinge însă la scurtă 

vreme şi Mateiu – beneficiar 

probabil al impresiei create în ţară de moartea tatălui – devine 

pentru paisprezece luni şef de cabinet la Ministerul Lucrărilor 

Publice. „Postul de şef de cabinet a fost începutul şi sfârşitul 

carierei mele politice” – nota însuşi Mateiu. Timp de zece ani, 

începând din ianuarie 1914, el va străbate poate cea mai grea 

parte a existenţei sale, întreţinându-se din slujbe efemere, din 

expediente şi împrumuturi. 

Dar, în 1923, Mateiu, în vârstă de 38 de ani, se căsătoreşte 

cu fiica lui Gheorghe Sion, Marica, femeie distinsă, însă cu ... 25 

de ani mai în vârstă decât el. Marica Sion aducea ca zestre un 

apartament în centrul Capitalei şi moşia de la Fundulea (Ilfov), 

Mateiu I. Caragiale 
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iar Mateiu nu-şi putea ascunde mulţumirea că dăduse o 

„lovitură” în genul celor de care-i scria odinioară, de la Berlin, 

amicului Boicescu. În 1928 redacta în jurnalul său: „La 22 

august, anul acesta, flamura mea «coupée» verde pe galben a 

fluturat pentru întâia oară la Sionu. O privesc scriind aceste 

rânduri şi în ciuda vârstei constat cu satisfacţie că din dorinţele 

mele cele mai de căpetenie câteva s-au împlinit”. În ele era 

cuprinsă, desigur, apariţia în 1921 la „Viaţa românească” a nu-

velei Remember şi începerea publicării, din 1926, în revista 

„Gândirea”, a romanului Craii de Curtea-Veche. 

Şi totuşi Mateiu, în ciuda succesului de care se bucura, îşi 

părăsise oare condiţia ce părea a fi predestinată eşecului? O 

lectură a notelor sale intime lasă să se întrevadă că nu, deşi ar fi 

existat motive care ar fi putut schimba cursul vieţii celui ce 

tocmai publicase în volum, în 1929, Craii de Curtea-Veche, 

roman socotit de autor a fi fost primit „cu o fervoare aproape 

fără precedent în literatura română”. Cam pe acum trebuie să-l fi 

zărit, fugar, pe stradă G. Călinescu şi criticul va surprinde inso-

litul insului într-un memorabil portret în Istoria literaturii 

române de la origini până în prezent:  

„Se putea vedea acum câţiva ani... un bărbat care prin înfă-

ţişarea lui atrăgea numaidecât atenţia. Era iarnă uscată cu zăpadă 

scârţâitoare sub picioare... Pentru anotimp, era învederat insufi-

cient îmbrăcat, deşi se vedea că nu lipsa, ci dorinţa menţinerii 

unei ţinute uniforme determina această alegere. Purta pe cap un 

melon, aşezat rigid ca un semi-ţilindru, pe trup un pardesiu sau 

un demi-palton uşor. Ghetele subţiri, corecte, încheiate anacro-

nic cu nasturi, călcau de-a dreptul pe zăpadă. Melonul şi demi-

paltonul băteau în verdele lucrurilor prea vechi, prea lustruite, 

deşi ţinuta omului era de o corectitudine înţepată de mare gală. 

Contrastul dintre acest om ciudat şi restul trecătorilor era aşa de 

izbitor încât te gândeai pe dată la un moşier scăpătat, inadap-

tabil, la unul din acei aristocraţi arheologici şi plini de cere-

monii, care înfruntă mucegaiul anilor”. 
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Se pune întrebarea: dacă Mateiu I. Caragiale ar fi reuşit să 

dobândească tot ceea ce şi-ar fi dorit (legaţia din Finlanda pe 

care o solicitase lui Titulescu, prefectura unui judeţ, un loc în 

parlament, decoraţiile la care aspira şi care-i deveniseră aproape 

o obsesie etc.), toate acestea i-ar fi adus mulţumirea de sine? E 

greu de crezut aceasta, pentru că ciclul situaţiilor râvnite n-ar fi 

fost probabil niciodată epuizat în mintea autorului Crailor... 

Stabilitatea în ceea ce priveşte situaţia materială nu va avea 

darul ca Mateiu să-şi găsească adevăratul echilibru. Către vârsta 

de 50 de ani străbate o „criză morală teribilă”, izvorâtă dintr-o 

subită pasiune pentru muziciana Eliza Băicoianu. Găsind în nefe-

ricire un punct de sprijin, Mateiu va trece la o reformă defini-

tivă a vieţii sale, impunându-şi nişte porunci ce nu trebuie 

încălcate. Sub adagiul latin „Cave, age, tace”, acest adevărat 

decalog suna astfel: „Afacerile sunt afaceri/ Evadare, eman-

cipare, eclipsă/ Exclusivism/ Morgă, snobism/ Gravitate, ţinută, 

reţinere/ Corectitudine, eleganţă/ Avariţie/ Energie, fermitate/ 

Calm, răceală de gheaţă/ Sânge rece/ Stil.” 

Aceste precepte consfinţesc asfinţitul unei vieţi, la doar 51 

de ani, pentru care o însemnare din Jurnal capătă valoarea unui 

epitaf: „Stirpea m-a înşelat şi eu am înşelat-o la rându-mi”. 

(29 octombrie 1985) 
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Mihai Viteazul „autobiograf” 

 
 

Toţi cei care au scris despre 

evenimentele legate de domnia 

lui Mihai Viteazul au stat sub 

impresia extraordinarului. În fol-

clorul balcanic, Mihai Beiul era 

cântat în perspectiva eliberării 

Bizanţului, iar un contemporan al 

său, diplomatul silezian Balthasar 

Walther, prezenta Occidentului 

în 1599, în limba latină, un 

document istoric şi literar valo-

ros privind domnia voievodului 

muntean. Vistiernicul grec Sta-

vrinos, curtean al domnului ro-

mân, rapsod al biografiei sale, îl 

evoca pe Mihai, „noul Ahile”, 

văzând în el un erou al Balcanilor. Despre fostul ban al 

Craiovei s-a scris foarte mult şi după aceea, şi merită amintite 

cartea la care Nicolae Bălcescu a trudit până în ultimele zile ale 

vieţii, Românii supt Mihai-Voievod Viteazul, ori Istoria lui 

Mihai Viteazul scrisă de Ion Sârbu şi, ulterior, cu altă viziune, 

de Nicolae Iorga. 

Dacă „epopeea” militară şi politică a domnului este, desi-

gur, foarte cunoscută, considerăm util a ne opri asupra unei 

laturi care ne dezvăluie un Mihai Viteazul într-o postură mai 

puţin obişnuită: aceea de biograf al domniei sale. Faptul e cu 

atât mai interesant pentru că, în afară că aparţine unei figuri de 

prim rang a istoriei naţionale, se înscrie a fi una dintre puţinele 

mărturii care ne-au rămas de la domni ce au stat în fruntea 

Mihai Viteazul 
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Ţărilor Române, voievozi care povestesc ei înşişi cele petrecute 

în timpul cât au avut în mâini cârma ţării. 

De la Mihai Viteazul ne-au rămas două „memorii” adresate 

marelui duce Cosimo de Toscana şi împăratului Rudolf al      

II-lea. Ele ne arată un domnitor care-şi pledează cauza în lunile 

grele de la sfârşitul anului 1600 şi începutul lui 1601, când 

Mihai încerca o „recapitulare”, aruncând o privire retrospectivă 

înainte de a se avânta spre a-şi împlini tragicul destin. 

Memoriul către ducele de Toscana, descoperit în 1925 de 

italianul Angelo Pernice în arhivele din Florenţa, conţine 

rememorarea unei domnii de la suirea pe tron şi până la clipele 

amare de după prăbuşirea ce a urmat anului 1600. Memoriul, 

scris la persoana I, denotă prin termenii folosiţi dictarea lui 

Mihai către un secretar care a redactat ceea ce N. Iorga a numit 

O istorie a lui Mihai Viteazul de el însuşi. Spicuind ceea ce ni 

s-a părut mai semnificativ, constatăm din capul locului simpli-

tatea şi modestia exemplară a stilului domnului. Despre eveni-

mentele din iarna 1594-1595 aflăm că „această puţină slujbă 

am făcut-o într-o singură iarnă şi apoi m-am dus să mă 

odihnesc în cetatea mea de scaun”. Povestind toate celelalte 

întâmplări pe un ton care se impune prin firesc şi veridicitate, 

lipsind orice supralicitare, către final, ca o concluzie, va fi 

dictat voievodul: „Acuma oricine va putea cunoaşte câtă 

pagubă am făcut duşmanului şi câtă slujbă Creştinătăţii, biruind 

atâtea ţări, de la hotarele Ardealului până unde se varsă 

Dunărea în Marea cea Mare, ostenindu-mă zi şi noapte fără să 

fi avut pace sau odihnă, nici iarna, nici vara, necruţând nici 

cheltuială, nici altele, nici primejdia vieţii”. 

Memoriul înaintat la 17 ianuarie 1601 împăratului Rudolf 

al II-lea a fost descoperit în 1855 de contele Kemeny în Arhiva 

Ministerului de Război din Viena. Aşa cum scrie acelaşi N. Iorga, 

„biruit, scos din cucerirea lui, izgonit din chiar ţara lui de moş-

tenire, fără ostaşi, fără bani, fără rost pe lume, Mihai, ajuns la 

Viena ca la un liman de siguranţă, îşi arată astfel, pe larg, 
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stăruitor, dreptatea către un împărat în care avea nevinovăţia de 

a vedea izvorul dreptăţilor”. Mihai Viteazul se prezenta la 

împărat ca să-l lămurească deoarece – scrie el – „înţelesei că nu 

cunoşti îndeajuns starea nenorocirii şi a răsturnării mele... Nu 

voi supăra auzul Măriei Tale cu înfrumuseţări ori plăsmuiri, 

nici cu vorbe lungi, ci, răzimat pe nevinovăţia mea, voi spune 

adevărul limpede”. Pe câteva pagini Mihai Viteazul face o 

trecere în revistă a faptelor sale de arme, dând un sens înalt 

întregii sale acţiuni militare şi politice, de vreme ce ţine să 

remarce că în Ţara Românească „puteam eu petrece foarte 

bine, în pace, sigur şi fără frică”. 

La doar puţin timp după aceasta urma asasinatul de pe 

Câmpia Turzii... 

(31 octombrie 1985) 
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Efigia lui Cezar Bolliac 

 

 
Prezenţă de prim-plan a 

vieţii noastre publice şi culturale 

în veacul al XIX-lea, autor pro-

lific, răspândit în diverse dome-

nii, poetul şi publicistul Cezar 

Bolliac, născut în 1813 la Bucu-

reşti, a primit primele învăţături 

de la Ion Heliade-Rădulescu, la 

Colegiul „Sf. Sava”. Foarte tânăr a 

intrat în armată, dar se va retrage 

la scurtă vreme şi, după cum va 

mărturisi, a abandonat şcoala pen-

tru armată, armata pentru Litere, 

iar Literele pentru publicistică. 

Participă la acţiunile Societăţii 

Filarmonice, e amestecat în con-

spiraţia revoluţionară a lui Mitiţă 

Filipescu şi ca urmare va fi surghiunit. Eliberat, activează în 

comitetul „Frăţiei”, iar în timpul Revoluţiei de la 1848 este, 

împreună cu Bălcescu, secretar al Guvernului Provizoriu, fiind 

numit şi vornic al Capitalei. Exilat după înfrângerea Revoluţiei, 

ajunge la Paris unde rămâne până în 1857. Întors în ţară în 

preajma Unirii, va fi unul dintre susţinătorii fervenţi ai lui Cuza. 

În anii ce urmează, demnităţile culturale îl copleşesc: director 

al Arhivelor Statului, preşedinte al Comitetului arheologic din 

Bucureşti, inspector al muzeelor din România, membru în Comi-

tetul teatrelor, membru al Societăţii geografice româneşti etc. 

În 1877, lovit de o paralizie, începe a trăi agonic şi va mai 

supravieţui patru ani, până în 1881. 

Cezar Bolliac 
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Cezar Bolliac a debutat în literatură cu un ambiţios volum 

de meditaţii în proză, filosofând pe teme mari cum sunt iubirea, 

prietenia ori soarta schimbătoare. Bogata lui publicistică dove-

deşte un autor cu serioase propensiuni spre teoretizare. Specu-

laţiile sale se constituie într-un adevărat program, concepţia lui 

Bolliac fiind înrâurită de scrierile unor filosofi şi sociologi ca 

Saint-Simon, Louis Blanc, Proudhon, Babeuf ori Fourrier. 

În ceea ce priveşte convingerile sale literare, el socoteşte 

poezia – pe urmele lui Giambattista Vico – drept cel dintâi act 

spiritual al umanităţii. Însuşire imanentă a sufletului omenesc, 

actul poetic reprezintă însăşi creaţia şi armonia. Bolliac nu va 

ilustra însă prin versurile sale calităţile de teoretician, căci 

poezia lui rămâne de multe ori prozaică şi aridă, scrisă într-un 

limbaj abstractizant, destul de confuz şi neîndemânatic. El 

rămâne în istoria literaturii ca un poet implicat prin excelenţă, o 

liră care a cântat „iobagul ş-a lui lanţuri de aramă”, cum îl 

caracterizează Eminescu în poezia Epigonii. Versuri precum 

cele din Clăcaşul sunt elocvente: 

„Oh! legaţi pentru vecie 

De pământul unde stăm 

Plătim vecinică chirie 

Şi pe apa care bem. 

Nu avem nimic al nostru; 

Tot în preajmă e străin! 

Venim rupţi din lucrul vostru 
Şi dăm peste-al lipsei chin.” 

Ca traducător, Bolliac s-a simţit atras mai mult de scriitorii 

francezi din care a tălmăcit şi a imitat: Hugo, Musset, Vigny, 

Lamartine. A fost un precursor al criticii literare româneşti, 

preocupându-se în acelaşi timp de chestiuni de limbă şi făcând 

cercetări asupra poeziei populare, socotită un depozitar al men-

talităţii şi al psihologiei unui popor. De asemenea, s-a numărat 

printre animatorii teatrului din Muntenia, în spiritul programului 

„Daciei literare”. 
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Fire intuitivă, cu înclinaţia teoretizării şi a speculaţiei, era 

gata oricând a născoci ipoteze îndrăzneţe, însă adesea riscate. 

Aşa s-a întâmplat cu articolul său Uzul fumatului în timpii 

preistorici, ironizat cu mult spirit de Alexandru Odobescu în 

răspunsul intitulat Fumuri arheologice scornite din lulele pre-

istorice. Totuşi, Bolliac se numără printre primii noştri arheo-

logi, obsedat de explorarea fondului străvechi dacic pentru a 

descoperi sau a crea o mitologie românească. 

Dacă toate aceste aspecte relevate sunt, în general, ştiute, o 

anumită latură a preocupărilor lui Bolliac a rămas aproape 

necunoscută – numismatica. A fost unul dintre primii discipoli 

şi totodată colaboratori ai lui Nicolae Mavrus, reputatul colec-

ţionar, în casa căruia s-a constituit cercul „Amicii numisma-

ticii”. Cezar Bolliac a depus strădanii în descoperirea, editarea 

şi comentarea relicvelor, emiţând opinii curajoase, deşi nu 

totdeauna veridice, cu privire la tezaurele monetare, piesele 

antice şi cele feudale româneşti. În 1871 deschisese un curs 

liber şi gratuit la el acasă pentru toţi cei care doreau să se 

iniţieze. Ca director al ziarelor „Buciumul” şi „Trompeta 

Carpaţilor”, a publicat nenumărate articole şi studii privitoare 

la monedele greceşti, romane şi dacice, atrăgând în felul acesta 

atenţia unui cerc larg de intelectuali. Eforturile sale i-au adus 

satisfacţia de a fi primul român care a fost ales membru al 

Societăţii de numismatică şi arheologie franceze, iar monedele 

rare din colecţia sa au fost donate Muzeului Naţional de 

Antichităţi. 

(27 noiembrie 1985) 
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Udrişte Năsturel şi prima şcoală 
 domnească în limba română 

 

 

Despre originea, neamul şi 

genealogia Năsturelilor avem o 

bogată informaţie şi ascendenţa 

acestei vechi familii poate fi ur-

mărită până în vremea lui Vlad 

Călugărul (1482-1496). Umanis-

tul Udrişte Năsturel, fiul postel-

nicului Radu Năsturel, ce ocu-

pase importante dregătorii, născut 

în 1596, ştia slavoneşte, gre-

ceşte şi latineşte; grămătic la 

1625, logofăt de taină în 1629, 

va ajunge în 1632 „vtori logo-

făt” (logofăt al doilea) în cance-

laria domnească şi vreme de 

peste un sfert de veac nu-şi va 

mai schimba această demnitate. 

Marca fundamentală a per-

sonalităţii lui Udrişte Năsturel este complexitatea. Curteanul 

atât de abil în manevrele politicii timpului era, fără doar şi 

poate, un european care – aşa cum scrie N. Iorga – „nu s-a sfiit 

să privească toată viaţa spre acea lume occidentală, nouă şi nu 

prea agreată la noi”, un european care înălţa la Fiereşti o splen-

didă construcţie în cel mai autentic stil al Renaşterii, despre care 

Paul de Alep, călătorul arab prin ţările noastre, nu-şi ascundea 

admiraţia. 

Udrişte, cel ce îşi compusese un blazon cu o alambicată 

heraldică, era un „tainic” al domnului şi fusese trimis în câteva 

solii în Polonia, la Viena şi în Transilvania. Nu va avea însă 

Hrisovul lui Antonie Vodă 
(1669) 
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ambiţii de ascensiune politică, fiind prin excelenţă un erudit, un 

om de bibliotecă, foarte apropiat tipologic de contemporanii săi 

din Occident, îndrăgostit de munca intelectuală în sine. Biblioteca 

sa cuprinzând numeroase rarităţi bibliografice (tipărituri apusene 

şi răsăritene, manuscrise ale unor vechi creaţii originale din 

Ţara Românească) va atrage atenţia cărturarilor vremii şi va fi 

cea dintâi bibliotecă a unui învăţat român despre care se păs-

trează mărturii. 

Umanistul Udrişte Năsturel este, înaintea mitropolitului 

Varlaam al Moldovei, cel dintâi versificator cult. Practica, de 

origine polonă, de a însoţi „stema” ţării cu stiluri laudative la adresa 

domnului o întâlnim în La prealuminata stemă a prealuminatei 

case a Măriilor Lor, domnitori Basarabi din Antologhionul tipărit 

în 1643 la Câmpulung-Muscel. Versurile în limba slavonă com-

puse de Udrişte în numele lui Matei Basarab, a doamnei Elena 

sau al egumenului mănăstirii Negru-Vodă din Câmpulung, 

Melchisedec, sunt alcătuite dacă nu cu talent, cel puţin cu 

tehnica savantă pe care o deprinsese prin înrâurirea modelelor 

Antichităţii greco-latine. 

Udrişte Năsturel a avut doi fii: Mateiaş, adoptat de Matei 

Basarab şi de doamna Elina (sora lui Udrişte), se va stinge 

prematur în adolescenţă, la 17 ani, şi numele său va fi luat de 

un munte din apropierea oraşului Câmpulung-Muscel. Al doilea 

copil, Radu-Toma sau Răducanu Fierescu sau Radu din Fiereşti 

(după alte documente), va fi educat în spirit umanist şi va 

moşteni, în parte, preocupările părintelui său. Postelnic, spătar, 

logofăt al doilea, mare serdar, va ajunge în 1674 mare logofăt, 

iar în anul imediat următor, mare ban al Craiovei. 

Acest fiu al lui Udrişte, Radu-Toma Năsturel, şi-a înscris 

numele printre ctitorii de cultură. Din iniţiativa sa a luat fiinţă 

la Câmpulung-Muscel, în 1669, o şcoală domnească cu învă-

ţături în limba română. În documentul redactat în limba română 

(deşi slavona era încă limba oficială), ce se păstrează la Arhivele 

Statului şi poartă datarea 10 mai 1669, se arată că Radu-Toma 
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Năsturel a donat pentru această şcoală terenul ce-l avea la 

Câmpulung. Locul nu era ales întâmplător, căci această urbe 

era cunoscută lui Radu ca purtătoare a unei tradiţii culturale. 

Documentul citat e unul dintre primele în limba română în care 

apare cuvântul „şcoală” şi nu pot fi dubii că Radu, important 

demnitar, va fi intervenit personal pe lângă domnul ţării, 

Antonie Vodă din Popeşti, pentru înzestrarea şcolii, de vreme 

ce voievodul a hotărât să se acorde acestei instituţii jumătate 

din venitul ce se încasa la vămile de la Rucăr şi Dragoslavele. 

În hrisov se mai precizează că şcoala trebuie „să fie cu putinţă 

şi bogaţilor şi săracilor”, iar acest caracter de şcoală obştească 

îl găsim pentru prima dată subliniat la noi. 

Menţionând acest document, considerăm că nu ştirbim cu 

nimic şi nu scădem meritele lui Gh. Lazăr, despre care s-a spus 

că în 1818, la Bucureşti, a organizat pentru prima dată la noi o 

şcoală în limba română. Potrivit acestor afirmaţii, ar rezulta că 

şcoala românească este de dată relativ recentă şi ar fi o eroare 

să rămânem cu această idee. După cum am demonstrat, şcoala 

românească de la Câmpulung-Muscel, întemeiată pe bază de 

hrisoave domneşti, este atestată, prin documentul din 10 mai 

1669, cu 150 de ani înaintea celei organizate de Gh. Lazăr la 

„Sf. Sava”. 

(3 ianuarie 1986) 



 89 

 

Umanismul românesc în context european: 
cărturarii şi voievozii (I) 

 

 
Teoretizat din primul mo-

ment ca o filosofie antropo-

centrică sub deviza lui Terenţiu 

„Homo sum, humani nihil a me 

alienum puto” („Sunt om şi ni-

mic din ceea ce e omenesc nu-mi 

socotesc străin”), curentul uma-

nist marchează aspiraţia către 

modelarea unui tip ideal de om, 

eliberat prin cultură de prejude-

căţi, capabil să trăiască în mod 

autentic viaţa. 

Redescoperind cultura veche, 

valorile morale ale Antichităţii, 

genurile literare cultivate de greci 

şi romani, acest curent cultural 

precede, pregăteşte şi chiar înso-

ţeşte atât Renaşterea, cât şi Reforma. Interesul pentru antici, admi-

raţia pentru arta şi literatura lor, colecţionarea de manuscrise cu 

operele autorilor vechi, atracţia pentru filologia clasică, iată ele-

mentele unui proces de laicizare a culturii şi gândirii europene. 

Umanismul se remarcă prin câteva trăsături comune. Una 

dintre cele mai caracteristice este o nouă formă a universa-

lismului cultural, care-i făcea pe umanişti să se simtă repre-

zentanţi ai unei „republici a cărturarilor”, alcătuită din cetăţeni 

ai tuturor statelor şi popoarelor. Cei mai mulţi au două patrii: 

aceea în care s-au născut şi „Europa”. Exodul umaniştilor dintr-o 

ţară în alta, corespondenţa purtată între ei, relaţiile pe care le 

Nicolaus Olahus 
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caută şi le întreţin în spiritul unei remarcabile solidarităţi de 

breaslă, sunt fenomene tipice acestui curent şi ele explică rapida 

lui extindere din Italia în întreaga Europă. Cel mai adesea uma-

nismul circulă odată cu umaniştii şi astfel noul tip de cultură 

vehiculat de ei prinde rădăcini de la o ţară la alta. Alteori el 

este adus de acei oameni care se întorc în ţară după ce luaseră 

contact peste hotare cu focarele de răspândire. 

Acum se încearcă a se institui un nou ideal uman, plin de 

temerare impulsuri spre perfecţiune. Leon Battista Alberti între-

vede posibilităţile individului de a învinge destinul prin virtute, 

Enea Silvio Piccolomini crede în virtute şi în cunoaştere, genia-

lul Pico della Mirandola exaltă demnitatea omului în faimoasa 

lucrare De hominis dignitate, Erasmus din Rotterdam satiri-

zează cu sarcasm obscurantismul medieval, Rabelais descoperă 

cu uimire şi admiraţie „omul, această lume”. Stăpân pe limbile 

şi literaturile clasice, ca şi pe muzică şi filosofie, informat în 

descoperirile ştiinţifice, orator desăvârşit şi apt să susţină o 

conversaţie interesantă în societate, umanistul trebuie să înfăţi-

şeze idealul întrupat al omului universal. 

Primul umanist român a fost Nicolaus Olahus (1493-1568), 

născut la Sibiu, descendent din Drăculeştii munteni şi nepot de 

văr al lui Matei Corvin. Cunoscător al limbii eline, dar şi al 

latinei, Olahus a întreţinut corespondenţă cu marii umanişti ai 

vremii, în primul rând cu „prinţul” umaniştilor, Erasmus din 

Rotterdam, pe care îl asigura de admiraţia sa, scriindu-i: „Deşi nu 

îţi sunt cunoscut personal, totuşi îmi eşti aşa de drag şi de 

cunoscut din deasa lectură a operelor tale, că nu mă socot mai 

prejos decât niciunul dintre aceia care zilnic trăiesc în socie-

tatea ta”. 

În Transilvania umanismul a avut două centre însemnate: 

Braşovul şi Sibiul. Figura cea mai însemnată a umanismului 

braşovean este Johannes Honterus (1498-1549), care şi-a făcut 

studiile în mediul german. Alungat din ţară de lupte pentru 

tronul Ungariei, ajunge profesor la Cracovia unde publică o   



 91 

gramatică latină, ce cunoaşte 14 ediţii în Europa, şi o 

Cosmografie, răspândită în 17 ediţii, fiind până la sfârşitul 

veacului al XVII-lea cel mai folosit manual de geografie şi 

astronomie din Germania şi sud-estul Europei. Reîntors în ţară, 

va rămâne la Braşov până la sfârşitul vieţii. Aici va întemeia în 

1535 prima tipografie din oraş, iar din 1544 va reorganiza pe 

baze umaniste gimnaziul local. 

În acest veac al XVI-lea, fenomenul umanist n-a rămas cir-

cumscris doar Transilvaniei, căci un „personaj” cu excepţionale 

resurse încearcă pentru prima oară să-l împământenească la 

Suceava şi Cotnari. Acesta este Iacob Eraclid Despotul, întâiul 

umanist în accepţia proprie termenului care urcă pe tron în 

Ţările Române. Biografia şi cariera sa ţin de romanul de aven-

turi, dar pagina pe care a scris-o Despot în istoria culturii româ-

neşti e una dintre cele mai interesante. 

Pornit din insulele greceşti, Iacob Eraclid Despotul a cutre-

ierat Italia, Franţa şi Germania, ajungând să stăpânească cu 

uşurinţă latina şi limbile occidentale. Face o carieră strălucită la 

curtea lui Carol Quintul, care îi acordă şi diploma de poet 

laureat. Din Germania trece în Prusia orientală, la Königsberg, 

apoi la Wilna şi la Cracovia, unde-l cunoaşte pe Rhaeticus, 

profesor la celebra universitate jagellonă. Din Polonia vine în 

Transilvania şi trece în Moldova. Aici, în faţa scepticismului 

unei societăţi feudale decăzute şi neîncrezătoare în forţele 

proprii, Despot, hrănit cu literatură umanistă, flutură stindardul 

vredniciei strămoşilor români. În curând domnul va fi acuzat că 

zideşte o şcoală în care se predau literaturi străine. 

Într-adevăr, Despot conduce din primul moment un pro-

gram cultural de factură umanistă care tindea să pună în acord 

învăţământul tradiţional cu progresele şcolii europene a vremii. 

Aşa numita „Schola latina”, instituţie de nivel primar şi mediu 

cu limba de predare latină, era una dintre creaţiile pedagogice 

ale Renaşterii. Întemeind o „Schola latina” la Cotnari, Despot 

punea în fruntea ei pe umanistul german Johann Sommer, cel 
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care va scrie ulterior o Viaţă a lui Iacob Eraclide Despotul, 

lucrare exemplară, mostră de biografie umanistă. 

Începută sub bune auspicii, activitatea de la Cotnari nu a 

avut timpul necesar să prindă rădăcini şi să dea rezultate. 

Despot va pune bazele unei biblioteci umaniste de curte, năzu-

ind la înfiinţarea unei şcoli superioare, o Academie, pe care 

sfârşitul tragic nu i-a mai permis a o transforma în realitate, 

rămânând doar un proiect, alături de celelalte cutezătoare, dar 

nu utopice, ale efemerului domn. 

Un „Despot-Vodă” autohton, figură pitorească a iradiaţiei 

umaniste, este în Ţara Românească domnul Petru Cercel 

(1583-1585). Călătorit prin Asia, apoi prin Italia şi Franţa, este 

contaminat şi el de acest fascinant Occident al Renaşterii, 

visând o curte apuseană la Dunărea de Jos. Ştie multe limbi, 

scrie versuri în italiană, la Târgovişte ridică un frumos palat 

domnesc, dar cum legile care guvernau viaţa politică a Ţărilor 

Române erau crude şi schimbarea domnilor una dintre sursele de 

venituri ale sultanului, este mazilit şi chiar sugrumat ulterior, 

operaţie condusă din umbră de Mihnea „turcitul”. 

(9 ianuarie 1986) 
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Umanismul românesc în context european: 
enciclopediştii şi creatorii (II) 

 

 
Începând cu secolul al 

XVII-lea, destinul culturii româ-

neşti nu mai ţine exclusiv de 

viaţa religioasă, de activitatea 

mitropoliţilor, a preoţilor şi a 

călugărilor. Atât în Moldova, cât 

şi în Muntenia, actul de cultură 

încetează a mai fi concentrat 

exclusiv în jurul mănăstirilor şi 

al bisericilor. Prin influenţa idei-

lor umaniste, boierii luminaţi 

încearcă să recupereze trecutul 

istoric, pentru a nu fi „înecat în 

uitare”. Prin operele lor istorio-

grafice, ei vor demonstra, pentru 

prima dată, ideea unităţii de neam 

şi de limbă a românilor. 

Unul dintre cei dintâi care 

ilustrează un nou tip de cărturar, 

instruit, iubitor de cultură, investit cu funcţii importante în stat, 

este Grigore Ureche. Asupra umanismului lui Ureche a atras 

pentru prima oară atenţia N. Iorga în Istoria literaturii 

româneşti, vol. I (1904). Deşi umanismul cronicarului a fost 

contestat ulterior şi apoi iarăşi afirmat, se poate vorbi de 

umanismul lui Ureche, chiar dacă e vorba de un umanism 

iezuit, de dată târzie, care nu mai este al Renaşterii. Acelaşi 

umanism târziu al şcolii iezuite îl caracterizează şi pe Miron 

Costin, ce studiase la colegiul din Bar (Polonia) şi care aducea 

Dimitrie Cantemir 
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limpezimea necesară, desăvârşind începuturile predecesorului 

Ureche, despre originea latină a limbii române şi romanitatea 

poporului român. 

Prima jumătate a veacului al XVII-lea însemna pentru cul-

tura română transformarea ei dintr-o realitate încă medievală 

într-o cultură naţională ca direcţie şi ca modalitate de expresie. 

În acest context apare Nicolae Milescu (1636-1708), primul 

nostru „uomo universale”, prevestind în tipologie pe un Cantemir, 

un Hasdeu, un Iorga. Milescu studiase la Constantinopol elina 

şi limba latină cu profesori ce iradiau învăţăturile universităţii 

umaniste italiene din Padova. Lucrare umanistă trebuie consi-

derată opusculul lui Milescu, redactat în latineşte, Scrierea 

unui boier moldovean asupra credinţei grecilor, Paris, 1669, 

prima carte publicată de un român în capitala Franţei, după cum 

operă de umanist poate fi socotită şi o altă lucrare a acestuia, 

Descrierea Chinei. 

Un umanist în adevăratul înţeles al cuvântului este stol-

nicul Constantin Cantacuzino, cancelarul domnului Constantin 

Brâncoveanu, cel care prin opera sa face tranziţia de la cronică 

la istorie. Stolnicul a studiat la vestita universitate umanistă „Il 

Bo” din Padova, unde astăzi se găseşte un bust al său. În 

scrierea sa Istoria Ţării Româneşti, tratează probleme de bază ale 

istoriei noastre şi foloseşte cea mai întinsă bibliografie înainte 

de Dimitrie Cantemir, utilizând, printre alţii, pe Strabon, Dio 

Cassius, Procopios, Eutropius, Diodor din Sicilia, Flavio Biondo, 

Filippo Buonacorsi, Bonfini, Olahus, Laurenţiu Toppeltin etc. 

Ultimul şi cel mai mare umanist din perioada feudală a 

literaturii române este prinţul Dimitrie Cantemir, gânditor, om 

de stat, poet, romancier, istoric, geograf, etnograf, orientalist, 

arheolog, cu preocupări de ştiinţă, de matematică, fizică şi 

muzică, autor de eseuri şi tratate în limba latină, greacă, slavonă, 

turcă, rusă şi română. Sub influenţa umanistului Andrei 

Wissowatius, ca şi a unor umanişti cunoscuţi prin intermediul 

lui, ca Johannes Crellius ori Erasmus, Cantemir ajunge la o 
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concepţie prin care omul este înţeles ca fiinţă raţională şi liberă, 

înzestrată cu demnitate şi încredere în forţele ei morale. În 

acest sens, în capitolul X din Istoria ieroglifică se află un 

excurs filosofic care este un adevărat tratat „De dignitate 

hominis”, comparabil cu acelea ale umaniştilor italieni Pico 

della Mirandola sau Gianozzo Manetti. 

Umanismul lui Cantemir nu e un clasicism formal, limitat 

la cultivarea limbilor clasice, a retoricii şi a mitologiei, ci ia 

dimensiunile unei concepţii despre lume. El rezultă în modul 

cel mai clar din ultima sa scriere, Hronicul vechimii a romano-

moldo-vlahilor, concepută cu intenţia de a completa şi a îmbu-

nătăţi lucrarea De neamul moldovenilor a lui Miron Costin. Nu 

numai că a amplificat considerabil aparatul critic (numărul izvoa-

relor urcă la 150), dar a sporit problemele înseşi legate de origi-

nea românilor cu ideea continuităţii elementului roman în Dacia. 

Tot aici el face, în spirit umanist, elogiul civilizaţiei şi al cul-

turii, a ceea ce grecii numeau „paideia”, iar Cicero, „humanitas”, 

căci după Cantemir civilizaţia nu stă nici în vechimea, nici în 

mărimea unui popor, ci în superioritatea moravurilor, în învă-

ţătură şi vrednicii, adică în cultură şi în creaţii spirituale. 

(13 ianuarie 1986) 
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Romanul de senzaţie 

 

 
Când romanul românesc de-

butează la jumătatea veacului al 

XIX-lea, literatura de senzaţie 

deţinea încă un loc prepon-

derent. La o primă impresie, 

varietatea acestei literaturi ar 

putea să pară infinită, dată fiind 

elasticitatea limitelor genului. 

Dar, de fapt, toate prototipurile 

urmăresc, în ultimă instanţă, ace-

laşi plan şi anume relatarea unei 

„aventuri” ieşite din comun, 

care trebuie să pună în lumină 

un individ ce înfruntă vitregia 

unor adversităţi copleşitoare. 

Romanul de senzaţie era des-

tinat marelui public, amator de ficţiuni cu un caracter cât mai ieşit 

din comun. Forma cea mai caracteristică este romanul-foileton, 

atât de cultivat în presa franceză, care a servit drept model şi 

autorilor noştri. Arta scriitorului constă în tehnica de a conduce 

naraţiunea în modul cel mai palpitant, urmărind înainte de orice 

tăierea răsuflării cititorului. În romanul de senzaţie mişcarea 

neprevăzută a acţiunii e totul. Factorul surpriză se întâlneşte la 

orice pas, complicaţiile sunt inerente, iar scenele tari, cu efect 

sigur din oficiu, de asemenea, nelipsite. Stilul romanului-foileton 

e tipic: limbaj bombastic, solemnitate afectată a tonului poves-

tirii, dialogul scurt şi sacadat. Fabricat pentru a iluziona imagi-

naţia unui cititor fără o pregătire deosebită în materie, romanul de 

George Baronzi 
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senzaţie nu trebuie totuşi dispreţuit cu desăvârşire din scrupule 

estetice prea severe. 

Pătrunsă la noi masiv pe calea traducerilor pe la jumătatea 

veacului al XIX-lea, literatura de senzaţie a avut şi creatori au-

tohtoni. Aşa e, de pildă, George Baronzi, autorul primului roman 

„negru” din literatura noastră intitulat Misterele Bucureştilor, 

în două volume, 1862-1863. Titlul aminteşte de cunoscutele 

Misterele Parisului sau Misterele Londrei, ambele la modă atunci 

în Principate. După tradiţia genului, romanul lui Baronzi apare 

în fascicole, contractate prin abonamente de publicul amator. 

Datele intrigii denotă un roman „negru” în tradiţia cea mai 

autentică şi găsim aici motivele caracteristice registrului de 

senzaţie: coincidenţă, travestire, persecuţie. În ceea ce priveşte 

galeria personajelor, întâlnim ecuaţia tipologică clasică a ro-

manului-foileton. În primul rând, eroul malefic, cu alte cuvinte 

călăul, elementul sinistru, sursa de provenienţă a răului. Apoi, 

victima, jucăria nevinovată a maşinaţiunilor călăului. În sfârşit, 

eroul salvator, principiul bun care trebuie să înfrunte toate 

obstacolele pentru a face dreptate. 

Ceva din concepţia şi stilul romanului de senzaţie vom 

întâlni şi în romanul de moravuri românesc din această epocă. 

G. Călinescu a atras atenţia asupra fenomenului, stabilind depen-

denţa creaţiilor unui Nicolae Filimon, cu Ciocoii vechi şi noi, 

sau Ioan M. Bujoreanu, cu Mistere din Bucureşti, de caracte-

rele literaturii marca „Eugène Sue”. 

Depăşit fiind „momentul George Baronzi” din jurul anilor 

1862-1863, romanul senzaţional cunoaşte o nouă formă: romanul 

haiducesc, un tip de roman de aventuri, cu specific autohton, o 

variantă locală a literaturii picareşti. Schema se poate lesne 

stabili fiindcă tipologia personajelor şi conjuncturile intrigii 

sunt aproape mereu aceleaşi. De regulă, eroul haiduc este un 

tânăr, silit să devină un justiţiar din spirit de revoltă faţă de 

neajunsurile suferite de propria familie sau de comunitatea 

românească de pe urma regimului fanariot. Personajul, al cărui 
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adăpost este codrul, are spirit inventiv şi păcăleşte poterele; în 

luptă, unde raportul de forţe e cam unu la zece, răpune adver-

sarii fără scrupule şi scapă teafăr, iar de va fi prins, aceasta e 

urmarea unei trădări. În temniţă va rezista oricăror torturi şi va 

reuşi să evadeze, fiind găzduit, în ascuns, de obicei de o hangiţă. 

O asemenea literatură de senzaţie avea o doză sporită de 

atracţie deoarece, spre deosebire de cea precedentă gen „roman de 

mistere”, părea crescută organic în spaţiul românesc. Audienţa 

de care se bucura era deosebită, mai ales în rândul tinerilor, de 

vreme ce Mihail Sadoveanu îşi amintea că de la Abecedarul lui 

Ion Creangă a trecut direct la cărţile cu întâmplări din viaţa 

haiducilor, iar Gala Galaction ori I.A. Bassarabescu găseau că 

pentru anii copilăriei lor acele volume erau „fermecătoare”. 

Cel care a pus în circulaţie tipul haiducului în literatura 

română a fost N. D. Popescu, un publicist a cărui imaginaţie era 

grefată pe o oarecare documentare istorică. Romanele sale, Iancu 

Jianu. Căpitan de haiduci, Tunsul haiducul, Bujor haiducul ori 

Codreanu haiducul, cu inerente naivităţi şi convenţionalisme, 

au cunoscut mai multe ediţii în epocă. Cel mai de seamă dintre 

imitatorii lui N. D. Popescu a fost Panait Macri, care coboară 

romanul haiducesc la expresia ieftină a literaturii de colportaj, 

dând o întindere deosebită scenelor de cruzime şi amplificând 

datele de intrigă sentimentală. Creaţiile lui Macri precum Ghiţă 

Cătănuţă, căpitan de haiduci, Haiducul Ţandură şi Bostan, 

haiduc de peste Milcov au câştigat gustul marelui public, căci 

Duiliu Zamfirescu constata scandalizat într-o scrisoare din 1894 

către Titu Maiorescu că „romanele ilustrate de pe la bâlciuri ale 

lui Macri se vând cu miile de exemplare”. 

Cum apetenţa era deschisă, în ultimul deceniu al secolului 

al XIX-lea începe să fie cultivat aşa-numitul roman tâlhăresc, 

recurgându-se la motive de inspiraţie luate din viaţa tâlharilor 

propriu-zişi. Avem de-a face cu o serie de romane care sunt o 

prelungire a genului povestirilor haiduceşti, iar dintre autorii 

„specializaţi” Ilie Ighel ajunge cel mai cunoscut. 
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În ciuda popularităţii sale, literatura de senzaţie nu a găsit 

la noi un teren prielnic în sensul ivirii unor autori care să se fi 

impus în mod decisiv prin acest gen, aşa cum se întâmplase în 

Franţa, de pildă. Punându-şi această întrebare într-un eseu inti-

tulat Romanul de aventuri şi societatea românească, Al. Philippide 

crede că „pricina va trebui căutată într-o inaptitudine a firii 

naţionale pentru asemenea producţii literare”. Percepţia clima-

tului tenebros, gustul înscenărilor infernale, viziunea monstruo-

sului par a fi străine de firea românului şi, de aici, inaderenţa 

scriitorilor noştri la registrul senzaţionalului, ceea ce lămureşte 

în ultimă instanţă lipsa unui roman de senzaţie bine consolidat 

în literatura română. 

(17 ianuarie 1986) 
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Etymologicum Magnum Romaniae  
la 100 de ani 

 

 
În aprilie 1884 membrii 

Academiei Române se întruneau 

pentru a hotărî persoana căreia 

urmau să-i încredinţeze răspunde-

rea întocmirii unui mare dicţio-

nar al limbii române. În numele 

celor meniţi a face propuneri, 

Titu Maiorescu – deşi avea în 

persoana lui Bogdan Petriceicu 

Hasdeu un vechi adversar – con-

cluziona fără echivoc: „Comi-

siunea a socotit că între bărbaţii 

cunoscuţi prin lucrările lor filo-

sofice şi lingvistice, acela care ar 

putea duce cu mai multă energie 

şi succes această sarcină ar fi d. 

Hasdeu, cunoscut prin lucrările 

sale lingvistice şi prin cunoştin-

ţele sale filologice”. Alegerea era 

justă de vreme ce după moartea 

prematură a lui Alexandru Lambrior, filolog valoros, Timotei 

Cipariu se apropia de 80 de ani, Alecsandri şi Odobescu erau 

interesaţi de problemele ortografiei, iar alţii nu aveau nici 

cultura, nici timpul, dar nici interesul de a porni un travaliu de 

o asemenea dimensiune. 

Numirea lui Bogdan Petriceicu Hasdeu ca unic răspunzător 

în alcătuirea dicţionarului limbii române, fără a trezi împo-

triviri, nu putea să nu stârnească o uşoară nelinişte, ştiut fiind 

Bogdan Petriceicu Hasdeu 
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că odată acceptat, acesta îşi va impune necondiţionat punctul 

de vedere. Hasdeu avea atunci 46 de ani, lucra cu o capacitate 

excepţională şi un randament uluitor, iar de un deceniu aban-

donase jurnalismul politic şi literatura, cufundându-se exclusiv 

în lumea istoriei şi apoi a filologiei. Recunoaşterea meritelor 

sale nu întârziase să vină: membru al Academiei Române în 

1877, premiul „Ion Heliade-Rădulescu” în 1880, membru în 

1882 al Societăţii de lingvistică din Paris, iar în 1883 al 

Academiei de Ştiinţe din St. Petersburg. Misiunea de a întocmi 

marele dicţionar etimologic al limbii române – Etymologicum 

Magnum Romaniae, cum îl va numi – despre care George 

Bariţiu scrisese că este „o problemă care cere vieţi de oameni”, 

venea aşadar ca o încununare a unei prodigioase cariere. 

Prin hotărârea şedinţei Academiei din 2 aprilie 1884 i se 

încredinţează lui Hasdeu deplina răspundere a muncii, latitu-

dinea de a-şi alege eventuali colaboratori şi i se fixează un 

termen de şase ani pentru încheierea lucrării, acordându-i-se o 

subvenţie anuală de 6000 lei. După numai două luni, autorul 

este în măsură să prezinte Academiei prospectul dicţionarului 

cu precizarea că lucrarea „nu va avea în vedere anume limba 

română literară de astăzi, ci mai ales limba cea veche şi graiul 

actual al poporului cu divergenţele sale dialectale”. Totodată el 

alcătuieşte un chestionar cu 206 întrebări în scopul de a fi 

difuzat de revizorii şcolari prin judeţe şi de a înregistra termeni 

dialectali şi rari, această iniţiativă situându-l pe Hasdeu printre 

iniţiatorii „anchetei lingvistice” pe plan european. 

La un an de la începerea muncii pentru dicţionar, B. P. 

Hasdeu prezenta Academiei un raport în care arăta cum a 

folosit mijloacele puse la dispoziţie şi în ce ritm avansează. 

Ministrul Instrucţiunii, Gheorghe Chiţu, îi angajase câţiva tineri 

colaboratori, de care, cu excepţia lui Ioan Bianu, Hasdeu s-a 

arătat nemulţumit pentru randamentul lor prea modest. 

În acest timp pluteşte în aer o oarecare rezervă şi o surdă 

ostilitate. Se ivesc întrebări în privinţa formatului şi a costului 



 102 

prezumtiv. Maiorescu, laconic ca totdeauna, pune punctul pe 

„i”, arătând că „Academia, care găseşte mijloace a tipări orice 

lucrări prezintă membrii săi, va găsi mijloace să tipărească şi 

lucrarea aceasta”. Astfel, apărea tomul I al dicţionarului, sub 

titlul Etymologicum Magnum Romaniae. Dicţionarul limbei 

istorice şi poporane a românilor. Volumul se deschidea cu o 

prefaţă, urmată apoi de un studiu introductiv pe 40 de pagini şi 

materia lexicografică, în total 1120 de coloane. 

Apariţia primului volum suscită un mare interes în ţară şi 

străinătate. În raportul de activitate prezentat Academiei, D. A. 

Sturdza nu se sfieşte a întrebuinţa cuvintele cele mai măguli-

toare la adresa colegului „care şi-a pus toată activitatea sa 

pentru a realiza această lucrare, un monument nepieritor pentru 

limba şi cultura română”. În 1887 apărea tomul al II-lea şi 

autorul arăta că „dacă nemic nu va veni să împiedice acest ager 

avânt menit din ce în ce mai mult a prinde la putere, lucrarea 

Etymologicului va deveni şi ea mai uşoară, mai îndemânatică, 

mai gata cu o oră înainte”. 

Această speranţă, implicând putinţa unei întorsături nefa-

vorabile, dar neadmiţând-o în fond, va fi infirmată în 1888 de 

ireparabilul eveniment care a fost pentru Hasdeu moartea la 

nici 19 ani a fiicei sale Iulia. Din acea zi fatală viaţa eruditului 

e zdruncinată din temelii şi distrusă în însăşi principiul său. 

Dacă primul tom apărea în 1886, iar al doilea în 1887, vor 

trebui să treacă şase ani până la apariţia tomului III, în 1893. 

Nimeni n-a cutezat în tot acest timp să discute făţiş situaţia 

dicţionarului, dar se acumulau toate elementele unui deznodă-

mânt exploziv. Acesta se va întâmpla în martie 1897, când 

preşedintele Academiei, Nicolae Kretzulescu, lăudând mai întâi 

munca şi silinţa lui Hasdeu, schiţează apoi un tablou sumbru al 

situaţiei, precizând că s-a ajuns până la cuvântul „bărbat” în 

zece ani şi ritmul înaintării devenise îngrijorător. Hasdeu pro-

testează şi pregăteşte o declaraţie de răspuns la incriminare de 

vreme ce nu-şi putea saborda propria-i operă. Atunci Maiorescu 
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propune fie reducerea proporţiilor lucrării, fie recurgerea la 

colaboratori. Hasdeu refuză orice concesie, dar propunerea lui 

Maiorescu, pusă la vot, e adoptată cu majoritate de voturi şi 

prevede sistarea publicării Etymologicului de la 1 ianuarie 1898 

şi numirea unei comisii de cinci membri, incluzându-l şi pe 

Hasdeu, care să întocmească programa noii lucrări. 

Partida era jucată. În 1898 apărea tomul IV şi într-o scurtă 

precuvântare Hasdeu scrie că „isprăvind mândru de câte am 

făcut, făcând ceea ce am voit eu a face, las Etymologicului un 

măreţ, veşnic adio”. Acesta a fost finalul unei colosale între-

prinderi, cea din urmă lucrare enciclopedică din cultura română 

întreprinsă de un singur autor, expresie a titanismului creaţiei. 

(11 februarie 1986) 
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Mari biblioteci umaniste (I) 

Biblioteca stolnicului Constantin Cantacuzino 

 

 
Dorinţa de a reconstitui fon-

dul marilor biblioteci umaniste 

româneşti, a căror soartă a fost 

ingrată în cele mai multe cazuri, a 

scos la iveală şi din uitare acele 

lăcaşuri de cultură unde învăţaţii 

vremii îşi petreceau multe cea-

suri. Dacă cea dintâi atestare do-

cumentară a unei biblioteci din 

Ţările Române coboară până către 

anul 1200, dacă biblioteca de 

curte a lui Despot-Vodă, despre 

care Johann Sommer, profesor la 

„Schola latina” de la Cotnari, spu-

nea că era constituită din „cărţi de 

tot felul”, comparând-o cu ves-

titele biblioteci ale Antichităţii greco-latine sau cu biblioteca 

regelui Matei Corvin, cea mai mare colecţie de cărţi a secolului 

al XVII-lea s-a aflat la Mărgineni (Prahova) şi a aparţinut 

stolnicului Constantin Cantacuzino. 

Cel care a pus bazele bibliotecii a fost tatăl său, postelnicul 

Constantin Cantacuzino, fapt consemnat de Anton Maria Del 

Chiaro, secretarul lui Constantin Brâncoveanu. Stolnicul însă va fi 

acela care va îmbogăţi considerabil numărul volumelor, presupu-

nându-se că acestea ar fi ajuns la 2000-3000, impresionant atât 

pentru perioada respectivă, cât şi prin compararea cu biblioteca ves-

titului Erasmus din Rotterdam, care abia trecea de 400 de volume, 

ori a celebrului Picco della Mirandola, care avea 1190 de tomuri. 

Constantin Cantacuzino 
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Intrarea în bibliotecă era pentru stolnicul Cantacuzino un 

moment sacru. După ce-şi termina îndatoririle obşteşti, se în-

drepta spre reşedinţa sa, îşi scotea hainele, poate uneori pră-

fuite, se îmbăia şi apoi îmbrăca straie curate. Era un obicei 

învăţat de la cărturarii Renaşterii italiene (studiase la univer-

sitatea umanistă din Padova), ce se dedicau muncii intelectuale 

numai după ce îşi „purificau” trupul. Înveşmântat astfel, îşi căpăta 

liniştea sufletească necesară şi îşi începea truda spirituală prin 

lectură, scris sau meditaţie. 

Biblioteca de la Mărgineni (Prahova), îmbogăţită printr-un 

flux continuu de achiziţii şi daruri, nu putea rămâne un simplu 

depozit de cărţi, mai mult sau mai puţin ordonate în funcţie de 

gustul şi rafinamentul proprietarului. Constantin Cantacuzino 

văzuse în tinereţea lui marile biblioteci europene de la Padova, 

Veneţia şi Viena, toate sistematizate după principiile umaniş-

tilor Renaşterii. Folosindu-le modelul, a creat un sistem propriu 

de organizare a bibliotecii, prin separarea manuscriselor de 

tipărituri, primele grupate după conţinut, iar celelalte după 

format tipo-editorial. Pe cotorul cărţilor era trecut un număr de 

înregistrare, cu cifre arabe, şi domeniul în care se înscria 

lucrarea. La Mărgineni se aflau şi cărţi în limbi necunoscute 

stolnicului precum franceză, germană, polonă, maghiară. El nu 

le aduna dintr-un pur arivism de colecţionar, căci din urmărirea 

notelor sale de lectură se poate remarca faptul că el cunoştea 

conţinutul acestor cărţi datorită unor traducători care i-au permis 

să extragă esenţa care îl interesa. 

Dacă aruncăm o privire asupra operelor ce poartă însemnul 

de proprietate al stolnicului – „Ex libris Constantini Cantacuzeni”, 

vom întâlni lucrări de filosofie, istorie şi geografie, de literatură 

şi filologie, de drept, ştiinţă şi medicină, periodice şi dicţionare. 

Lucrările de filosofie care au aparţinut lui Constantin Cantacuzino 

dovedesc că el avea o profundă pregătire şi un larg orizont în 

acest domeniu, fiind un apropiat al gândirii lui Aristotel, Toma 
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d’Aquino, Pietro Pomponazzi, Cesare Cremonini ş.a. Din fie-

care perioadă, a ales şi a citit operele celor mai mari filosofi. 

Cu aceeaşi patimă, ani în şir, s-a aplecat asupra cărţilor de 

istorie, care îi ofereau fie date despre antici, fie informaţii 

contemporane, fie ştiri despre români. Stolnicul cercetase, din 

biblioteca lui, Chronica lui Johannes Nauclerus, de unde a luat 

idei pentru scrierea sa Istoria Ţării Româneşti, studiase Istoria 

universală, în 6 tomuri, apărută la Veneţia în 1697, a italianului 

Antonio Foresti sau Historia della Transilvania (Veneţia, 1638) 

de Ciro Spontoni, cu date despre Mihai Viteazul. În bibliotecă 

se aflau şi lucrări geografice, ca şi hărţi cu date complexe 

asupra celor patru continente cunoscute atunci. 

La aceleaşi înalte cote se situa şi interesul pentru marile 

valori ale literaturii beletristice antice şi renascentiste. Citise 

din bibliotecă Fabulele lui Esop, Metamorfozele şi Epistolele 

lui Ovidiu, Orlando furioso a lui Ariosto, creaţii de Torquato 

Tasso, Francesco Straparola, Giuliamo Goselini. Adusese în 

ţară şi dicţionare, enciclopedii ori lucrări asupra fenomenelor 

astrale. Simţind nevoia păstrării legăturii continue cu lumea 

occidentală, primea periodicele apărute la Viena, Veneţia ori 

Roma, ca de pildă La Galleria di Minerva, prima publicaţie 

bibliografică italiană, cu o remarcabilă ţinută grafică. 

Soarta cărţilor adunate de stolnic, după multe investigaţii, 

cu mari cheltuieli, a fost, ca şi a stăpânului lor, marcată de tra-

gismul epocii. După anii rupturii de Brâncoveanu, Constantin 

Cantacuzino nu a mai putut achiziţiona cărţi şi în 1708 primea 

ultimul volum din Occident. În 1716, după arestarea stolnicului 

şi a fiului său Şerban-Vodă, biblioteca a fost distrusă şi 

împrăştiată; o parte şi-a însuşit-o domnul Nicolae Mavrocordat, 

iar alta au confiscat-o turcii, potrivit obiceiului de a se lua 

averile celui mazilit. Acesta a fost sfârşitul celei mai mari şi 

mai valoroase colecţii de cărţi aflată pe teritoriul Ţării Româneşti 

în anii Renaşterii şi ai Umanismului. 

(18 februarie 1986) 
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Mari biblioteci umaniste (II) 

Biblioteca de la Hurez a lui Brâncoveanu 

 

 
Pe lângă ctitoria sa de la 

Mănăstirea Hurez, Constantin 

Brâncoveanu ridicase şi o ade-

vărată citadelă a cărţii: vestita 

bibliotecă voievodală de aici, 

despre care o bună bucată de 

vreme de la tragicul său sfârşit 

nu s-a mai ştiut nimic. „Dar ai 

întemeiat şi o bibliotecă vred-

nică de văzut, cu multă chel-

tuială [...] şi ai umplut-o cu cărţi 

felurite şi foarte de folos”, scria 

învăţatul Ioan Comnen în pre-

faţa unui manuscris din 1702 

dedicat lui Brâncoveanu. 

Despre biblioteca domnito-

rului umanist, adunată cu atâta 

trudă şi alcătuită din sute de 

cărţi venite din toate colţurile Europei, a dat o primă înştiinţare 

la mijlocul secolului al XIX-lea Alexandru Odobescu. Succinta 

însemnare a lui Odobescu avea să fie urmată de informaţiile 

furnizate de N. Iorga, dar mai ales de cercetarea profesorului Ion 

Ionaşcu, acela care a încercat reconstituirea fondului biblio-

tecii. Astfel s-a stabilit că la Hurez se afla seria aproape 

completă a Istoriilor bizantine editate la Paris în veacul al 

XVII-lea. De altfel, nu sunt de mirare preocupările domnito-

rului muntean pentru trecutele fapte ale împăraţilor Bizanţului, 

din rândul cărora îşi trăgea obârşia mama sa, doamna Stanca. 

Constantin Brâncoveanu 
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Prezenţa monumentalelor ediţii greco-latine ale cronicilor 

bizantine reflectă şi o stăruitoare dorinţă de a culege izvoare 

narative pentru a lumina istoria Ţărilor Române şi a demonstra 

permanenţa românilor între graniţele străvechi ale Daciei, idei 

care au reprezentat cheia de boltă a umanismului românesc din 

veacul al XVII-lea. 

Scriitorii bizantini ai secolului al XII-lea sunt prezenţi în 

biblioteca domnească prin Ioannes Zonaras, Constantin Manases, 

Mihail Glycas ori Ioannes Cinamus. Brâncoveanu poseda, de ase-

menea, impunătoarea ediţie în trei volume (Paris, 1654) cuprin-

zând opera istorică a împăratului Ioan VI Cantacuzino (1292-

1383), de la care pornea descendenţa imperială a Cantacuzinilor 

constantinopolitani, scriere ce face şi unele referiri la valahii şi 

moldovenii din teritoriile de la nord de Dunăre. 

Ultimul cronicar al Imperiului Bizantin, Leonicus Chalco-

condylas, cel care a trăit tragedia căderii Constantinopolului, 

figura în biblioteca de la Hurez cu lucrarea Historiarum de 

origine ac rebus gestis Turcarum, istorie a năvălirii turcilor în 

Europa şi a declinului Bizanţului, scriere la care au apelat mulţi 

dintre cărturarii români din veacul al XVII-lea. În bibliotecă se 

aflau şi lucrări ce demonstrează preocupările filologice ale lui 

Brâncoveanu, între care principala operă a lexicografului Cornelius 

Schrevelius, Lexiconum manuale graeco-latinum (Padova, 

1687) şi dicţionarul de faimă europeană Marele lexicon al lui 

Varinus sau Tezaurul întregii limbi greceşti, tipărit la Veneţia, 

în 1712, de Antonio Bortoli, cu sprijinul domnitorului. 

Biblioteca a beneficiat, pentru prima oară în Ţările Române, 

de un „depozit legal”, întrucât în august 1714 tipograful Mitrofan 

amintea astronomului şi eclesiastului român de origine greacă 

Hrisant Notaras de un vechi obicei al pământului de a se da 

domnitorului câte un exemplar din fiecare carte tipărită în ţară. 

În biblioteca de la Hurez au mai intrat cărţi de mare valoare 

şi după moartea lui Brâncoveanu. Aşa a fost Istoria politică şi 

geografică a Ţării Româneşti aparţinând banului Mihai 
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Cantacuzino, tipărită la Viena în 1806 de fraţii Tunusli. Mai 

amintim o monumentală ediţie din Iliada lui Homer, în 10 vo-

lume, o ediţie din Odiseea (Basel, 1541), tragediile lui Euripide, 

comediile lui Aristofan, o ediţie din opera lui Herodot (Veneţia, 

1502) etc. 

Dacă la toate acestea, cât şi la multe altele pe care nu le-am 

mai menţionat, adăugăm şi valorosul fond de cărţi româneşti şi 

slavone, avem şi mai clară imaginea rolului imens al acestei 

biblioteci voievodale în păstrarea şi punerea în valoare a tezau-

rului de manuscrise şi tipărituri. 

(19 februarie 1986) 
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Mari biblioteci umaniste (III) 

Biblioteca Mavrocordaţilor 

 

 
Puţine culturi au avut 

privilegiul de a moşteni nu 

numai faima şi opera învăţaţilor 

care le-au slujit cândva, ci chiar 

atelierul de creaţie al acestor 

minţi luminate. Printre mărtu-

riile preocupărilor cărturăreşti 

ale unor umanişti ori voievozi 

români stă la loc de frunte 

biblioteca Mavrocordaţilor. 

Fondatorul acestei biblioteci, 

care a cunoscut o faimă euro-

peană, a fost Alexandru Mavro-

cordat Exaporitul. Născut în 

insula Chios în 1636, a studiat 

la Padova şi Bologna şi a de-

venit medic şi filosof, profesor la 

Academia din Constantinopol, între alţii al principelui Dimitrie 

Cantemir. Era abil şi voluntar până la violenţă. A scris o 

Retorică, o Gramatică şi nişte Comentarii asupra lui Aristotel. 

La baza bibliotecii Mavrocordaţilor stă un fond de cărţi 

preluat de Exaporit de la socrul său, Ioan Hrisoscoleu. Deşi 

mare dragoman al Porţii, Alexandru Mavrocordat va realiza 

achiziţii şi de la Viena, suspectat permanent de autorităţile 

militare austriece. După moartea sa, o parte dintre exemplare 

au fost aduse în Ţara Românească de fiul său, Nicolae Mavro-

cordat, şi încorporate bibliotecii acestuia de la Văcăreşti. Toate 

purtau un ex-libris: „Ex bibliotheca Alexandri Maurocordati 

Alexandru Mavrocordat 
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Constantinopolitani”. Nicolae Mavrocordat, bibliofil pasionat, 

a făcut achiziţii sistematice de manuscrise şi tipărituri, la care 

s-au adăugat tomurile ridicate de la biblioteca din casele can-

tacuzineşti de la Mărgineni (Prahova), rămase fără de stăpân 

prin tragicul sfârşit al stolnicului Constantin Cantacuzino şi al 

fiului său Şerban-Vodă. 

Nicolae Mavrocordat, primul fanariot, a fost un domn foarte 

cultivat. A scris un tratat filosofic De officiis (Despre 

îndatoriri), dialoguri după modelul lui Lucian şi epistole. În 

biblioteca sa de la Văcăreşti adunase un impresionant număr de 

volume şi cele care s-au păstrat până în zilele noastre poartă pe 

marginea filelor adnotările de lectură ale domnitorului. Se aflau 

în biblioteca lui Adagiile lui Erasmus din Rotterdam într-o ediţie 

rarissimă, Basel, 1559, iar marea filosofie antică era bogat 

reprezentată, aşa încât domnul putea să noteze pe marginea 

unei ample bibliografii a operei lui Theophrast: „Omnes edi-

tiones Theophrasti extant in nostra Bibliotheca” (Toate ediţiile 

lui Theophrast există în biblioteca noastră). Se mai întâlneau 

operele lui Bocaccio ori capodopera lui Cervantes, Don Quijote 

de la Mancha, într-o versiune italiană, Roma, 1677. Principele 

lui Niccolo Machiavelli poartă de asemenea însemnările dom-

nului, ca şi lucrarea Discursurile asupra primei decade a lui 

Titus Livius, aparţinând aceluiaşi mare scriitor florentin. În 

bibliotecă se găseau şi numeroase lucrări străine referitoare la 

Ţările Române. Putem cita aici opera umanistului german 

Johannes Henricus Boeclerus, precum şi foarte rara tipăritură 

despre cele trei Ţări Române, Transilvaniae, Moldaviae et 

Walachiae descriptio, a lui Levinus Hulsius. 

Cărturar umanist, cu largi preocupări spirituale, Nicolae 

Mavrocordat a fost şi unul dintre primii noştri numismaţi, 

posedând o mare colecţie de monede şi medalii, dintre cele mai 

rare. El a asociat bibliotecii şi un muzeu de antichităţi care 

cuprindea şi colecţia sa numismatică. Printre însemnările de 

lectură ale domnului pe un preţios Dictionarium historicum 
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geographicum poeticum, tipărit la Geneva în 1693, se află şi 

două notaţii în legătură cu preocupările sale de colecţionar de 

monede antice. Prin prima însemnare este relevată existenţa în 

muzeul său a unei monede de argint emisă de Nicomedes III 

(Philopator) în secolul I î.H., iar prin cea de-a doua, o monedă 

emisă în timpul împăratului Marcus Aurelius. 

În valoroasa bibliotecă a Mavrocordaţilor se aflau nume-

roase manuscrise româneşti cuprinzând transcrieri ale vechilor 

cronici moldave şi valahe. Erau aici Letopiseţul Ţării Moldovei 

până la Aron Vodă al vornicului Grigore Ureche, Letopiseţul 

Ţării Moldovei de Miron Costin, Letopiseţul Cantacuzinesc, 

cronica logofătului Radu Greceanu intitulată Istoria domniei lui 

Constantin Basarab Brâncoveanu Voievod, cronica lui Radu 

Popescu etc. 

După moartea lui Nicolae Mavrocordat, moştenitor al biblio-

tecii a devenit fiul său, Constantin, domnitor în Ţara Românească 

de şase ori, între 1730 şi 1763, şi în Moldova de patru ori, între 

1731 şi 1769. Multe volume poartă urmele trecerii beizadelei 

Constantin peste paginile dătătoare de înţelepciune; aşa e, de pildă, 

o ediţie din Tacit cu un splendid ex-libris autograf în limba 

latină: „Ex Libris Constantini Maurocordati Fil.[ius] Nic.[olai] 

P.[rincipis] V.[alachiae]”. 

Urmărit de aspra ambiţie a domniei şi de numeroşi cre-

ditori, Constantin Mavrocordat va înstrăina cea mai mare parte 

a monumentalei biblioteci a Mavrocordaţilor. După ce manus-

crisele greceşti au fost luate de armata austriacă, vor fi semna-

late ulterior la Biblioteca Naţională din Viena, iar cărţile rămase, 

puţine la număr, vor intra în 1838 în biblioteca Colegiului 

Naţional „Sf. Sava” din Bucureşti, apoi vor fi transferate în 

Biblioteca Centrală a Statului şi în 1901 la Academia Română. 

Marea bibliotecă a Mavrocordaţilor intra astfel în legendă. 

(6 martie 1986) 
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Un alt Topîrceanu 

 

 
Vor fi dezamăgiţi, poate, cei 

care vor afla astăzi că biografia 
lui George Topîrceanu (născut la 
Bucureşti, în 1886) stă, în bună 
măsură, sub semnul anodinului. Cu 

excepţia unor întâmplări neprevă-
zute din epoca războiului de la 
1916, când George Topîrceanu 
cădea în captivitate un an şi ju-

mătate, viaţa poetului lasă tot mai 
pregnant impresia că se desfă-
şoară în nota lipsei de eveniment. 

În ciuda imaginii pe care 

ne-a creat-o opera prin interme-
diul căreia ar fi de bănuit un 
autor vesel, expansiv şi plin de 
mobilitate, nu ne va fi mică mira-

rea a descoperi un om închis, sin-
guratic şi taciturn, izolat chiar. Topîrceanu trăia foarte modest şi 
Tudor Arghezi povestea în revista „Bilete de papagal”: „L-am găsit 
odată la Iaşi locuind pe panta unei străzi necirculate, o cameră, 

spânzurată ca o colivie, pe zid. Era o locuinţă de fantezie cu 
intrarea parcă pe fereastră şi cu ieşirea pe coş. Dacă şedeai pe 
scaun aveai impresia că gravitezi spre răsărit şi, în picioare, îţi 
venea să te culci pe tavan”. 

Chiriaş într-o astfel de cameră îl va fi aflat şi Demostene 
Botez, izbit de o „pitorească învălmăşeală de cărţi, caiete, condeie, 
călimări”, dar şi de un număr mare de puşti, carabine, pumnale, flo-
rete, revolvere şi iatagane. Topîrceanu era un ochitor desăvârşit 

şi adesea era rugat să facă demonstraţii în sensul de a reteza gă-

George Topîrceanu 
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mălia de la chibrit ori a lovi un măr aruncat în aer. Cum o bună 
parte dintre colaboratorii revistei „Viaţa Românească” erau pasio-

naţi vânători, poetul putea fi văzut adesea în expediţii cinege-
tice dar, fire aparte, se răzleţea de ceilalţi şi nu mai era văzut până 
seara, la întoarcere. Nu mânca niciodată ceea ce vâna, spunând că 
astfel s-ar simţi şi mai culpabil faţă de „victimele” sale. Era însă 

iubitor de animale şi, asemenea unui Dali care purta pe străzile ora-
şului un furnicar, Topîrceanu – îşi aminteşte Mihail Sevastos – 
crescuse un pui de vulpe cu care ieşea pe străzile Iaşului, la 
redacţia „Vieţii Româneşti” şi chiar la restaurant. Prietena sa 

Otilia Cazimir ne relatează că baia o avea plină de colivii, 
familii întregi de păsări care se înmulţeau „sub ochii atenţi ai 
poetului”. În maniera Creangă, iubea nespus pisicile şi la orele 
de masă se gudurau pe la poartă în număr impresionant, aştep-

tând întoarcerea lui din oraş. 
Topîrceanu avea o curiozitate de naturalist şi putea fi zărit 

adesea ore întregi îngenunchiat în grădină pentru a urmări cu 
lupa o gâză ori alta. De altfel, poseda un bagaj respectabil de 

cunoştinţe asupra „moravurilor” lumii animale. Aceasta nu-l 
împiedica să fie un pasionat cititor al cărţilor şi revistelor de 
ştiinţă. La curent cu orice invenţie tehnică, el explica şi discuta 
cu dezinvoltură despre cinematograful în relief, gramofon ori 

ultimele aparate optice: 

„Eu sunt un sarcofag de note îmbălsămate, 
Un album 

În care-o primadonă moartă 
Dă 
Gratis 
Un concert postum. 

Prin mine mor – ca să renască – 
Vibraţii pentru mai târziu, 
Eu sunt ce n-am fost niciodată 
Şi-un sfert din ce era să fiu!” 

(Romanţa gramofonului) 



 115 

În ciuda aparenţelor, căci versul lui Topîrceanu lasă o indis-
cutabilă impresie de spontaneitate, de uşurinţă a improvizaţiei, 

poetul nu scria deloc uşor. Acela despre care Păstorel Teodo-
reanu spunea că nu scrie niciun vers „fără ştirea Minervei”, era 
plin de exigenţă cu sine însuşi şi căpătase „mania” de a nu reuşi 
„să dea la tipar o poezie sau o simplă notiţă până nu o transcria 

de zece ori cu o caligrafie clară, de o putea înţelege, ca pe un gest, 
şi un analfabet”. Vorbind de poezia sa, era susceptibil la critică 
şi nu se conforma niciodată obiecţilor, chiar dacă veneau de la o 
autoritate care se numea G. Ibrăileanu. Ionel Teodoreanu arăta 

că literatura autorului Rapsodiilor de toamnă nu îl relevă în 
întregime: „În fiinţa lui era mai mult adânc şi mai mult straniu 
decât a încăput în versul lui inteligent şi în proza lui lapidară”. 
Al. Philippide îl vedea „plin de nelinişte şi întortocheri, un 

amestec de pasiuni simple şi gusturi bizare. Nu-mi dădea deloc 
impresia unui om vesel. În ciuda versurilor lui, pline de lumi-
nozitate, Topîrceanu mi se părea un om al nopţii”. 

În ultimii ani, bolnav, cerea doctorului să nu spună nimănui 

de maladia sa, pentru că nu putea suferi să fie compătimit. S-a 
despărţit de viaţă discret, la Iaşi, în 1937. Deplasându-se de la 
Câmpulung-Muscel, unde a trăit despărţită geografic de soţul 
său vreme de 25 de ani, crescându-şi fiul, sosise soţia, Victoria 

Topîrceanu. Nu ştia mai nimeni că poetul era căsătorit şi pentru 
mulţi ieşeni aceasta a constituit ultima surpriză a biografiei unui 
scriitor care a vieţuit atât de diferit de imaginea pe care am fi 
tentaţi a i-o creiona prin operă. 

(24 martie 1986) 
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Povestirile medievale despre Vlad Ţepeş 

 

 
Dintre figurile istoriei noastre, puţine au stârnit opinii şi 

atitudini atât de diferite ca Vlad Ţepeş. Faima sa, zămislită din 

contopirea faptului istoric cu legenda şi mitul, conjugă un domn 

de uluitoare îndrăzneală cu un maestru al cruzimii, un patriot 

cu un pedepsitor fără îndurare. Aceste uriaşe contraste vor fi 

făcut, probabil, ca renumele lui Ţepeş să se întindă peste mar-

ginile orizontului naţional şi ale timpului său. 

Cronicile româneşti şi însemnările străinilor au fost foarte 

zgârcite cu relatările privind faptele lui Vlad Ţepeş, avându-se 

în vedere, totuşi, abundenţa de informaţii care au rămas despre 

Vlad Ţepeş la masă (gravură germană) 
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contemporanii săi de arie europeană: Iancu de Hunedoara, Ştefan 

cel Mare sau Matei Corvin. I-au fost dedicate însă scrieri de 

altă natură, care au făcut din el o figură legendară: povestirile 

în limba germană şi slavonă, cărora li s-au adăugat altele 

româneşti. 

Încă din timpul vieţii, domnitorul muntean ajunsese faimos 

graţie naraţiunilor săseşti care povesteau „faptele grozave” ale 

voievodului. Dacă istoricii au fost înclinaţi a le considera 

documente istorice, filologii şi istoricii literari le-au socotit rod 

al fanteziei. Adevărul este, probabil, pe la mijloc, aşa cum arăta 

încă de la sfârşitul secolului al XIX-lea istoricul Ioan Bogdan. 

În naraţiunile săseşti, Ţepeş e văzut ca un personaj „negru”, 

asociat spiritelor malefice şi numit „Dracula”, iar întâmplările 

puse pe seama sa sunt şarjate uneori până la absurd. 

O asemenea atitudine prin care se urmărea blamarea şi 

compromiterea eroului trebuie căutată în tabăra duşmanilor săi. 

Or, adversarii erau saşii din Transilvania cu care voievodul avu-

sese numeroase conflicte şi împotriva cărora, trecând Carpaţii, 

întreprinsese expediţii de pedepsire. E limpede, deci, că nara-

ţiunile germane despre Ţepeş au plecat de la saşii ardeleni, 

după cum e posibil a fi socotiţi în rândul coautorilor şi unii 

dintre boierii şi pretendenţii la tron refugiaţi în mijlocul saşilor. 

Ba mai mult, se consideră că Matei Corvin însuşi ar fi con-

tribuit la răspândirea în Europa a defăimătoarelor istorioare. 

Ele au cunoscut o foarte rapidă difuzare în lumea germană şi au 

fost incluse în scrierile unor istorici, cronicari, memorialişti şi 

chiar poeţi. Putem aminti aici Historia de bellis Gothorum a lui 

Niccolò de Modrussa, Comentariile umanistului Silvius Aenea 

Piccolomini, Cosmografia lui Sebastian Münster, Rerum Hunga-

ricum Decades aparţinând lui Antonio Bonfini, Istoria Moldovei 

şi a Valahiei a lui Engel, scrierile unor cărturari bizantini ca 

Ducas, Leonic Chalcocondil sau Cristobul din Imbros, ori Legenda 

secolelor a lui Victor Hugo. 
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Naraţiunile săseşti relatează despre luptele lui Ţepeş pentru 

ocuparea tronului, despre conflictele sale cu boierii şi unii pre-

tendenţi, despre expediţiile în ţinutul de burguri săseşti ori în 

părţile dunărene împotriva turcilor. Ele lasă loc unor incri-

minări greu de imaginat şi, cu toată cruzimea voievodului, multe 

dintre faptele povestite ţin poate mai mult de practicile de schin-

giuire ale inchiziţiei feudale decât de realitatea epocii. 

Povestirile slave despre Draculea voievodul au circulat în 

Rusia şi existenţa acestora e atestată la numai un deceniu de la 

moartea lui Vlad Ţepeş. Asupra lor s-au pronunţat Ioan Bogdan 

(primul editor la noi), P. P. Panaitescu, Anton Balotă, Pandele 

Olteanu, N. Stoicescu, fără a se ajunge la un consens de păreri 

asupra originii ori scopului acestor povestiri. Versiunea slavă 

are totuşi un caracter de replică polemică la cea germană, căci 

Ţepeş e receptat de pe poziţii diferite, fiind văzut ca viteaz, 

iscusit şi patriot, apărător de ţară, dar neînduplecat în faţa lăco-

miei turceşti. Aici este povestit şi episodul dramatic al sfârşi-

tului voievodului care, asemenea unui Mihai Viteazul, cade 

străpuns de suliţele complotiştilor. Preponderent în cazul poves-

tirilor slave e tâlcul moralizator, căci Ţepeş este văzut ca un 

domn care amendează fapte şi atitudini socotite incompatibile 

cu noţiunile de onoare, demnitate, cinste, virtute morală: „Şi 

aşa de mult ura răul în ţara sa, că dacă săvârşea cineva vreun 

rău, fie hoţie sau tâlhărie sau vreo minciună sau nedreptate, 

acela nu era chip să rămână viu”. 

Spre deosebire de naraţiunile germane şi slave, care au 

cunoscut versiuni scrise, pe teritoriul românesc au circulat, pe 

cale orală, o serie de povestiri-legende care au fost culese de 

Petre Ispirescu şi, rămase în arhiva sa, vor vedea lumina tiparului 

abia în 1936 într-o broşură intitulată Poveşti despre Vlad-Vodă 

Ţepeş. Aceste povestioare sunt întru totul favorabile voievodului 

şi lipsite de interpretările caracteristice variantelor germane. 

Ţepeş e văzut ca un domn aspru, dar drept, şi numai acolo unde 
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vorba şi povaţa nu-şi aflau efectul, intervenea ţeapa, sabia ori 

focul. 

Lucrările care au apărut la noi în ultimele două decenii, 

aparţinând lui N. Stoicescu, Ştefan Andreescu, Ion Stăvăruş 

(cel care a adunat textele tuturor povestirilor medievale despre 

Ţepeş), au meritul de a restabili adevărul şi de a rectifica ima-

ginea deformată a aşa-zisului „vampir Dracula”, reprezentare 

creată la sfârşitul secolului al XIX-lea de romanul irlandezului 

Bram Stocker, scriere de ficţiune, încadrată romanului de senzaţie. 

(17 mai 1986) 
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Ion Heliade-Rădulescu şi proiectul  
de „Bibliotecă universală” 

 

 
Ca orice ctitor de cultură, 

Ion Heliade-Rădulescu este un 

om al începuturilor. Nimic din 

ceea ce reprezintă renaşterea ro-

mânească din Muntenia în viaţa 

culturală de după 1830 şi până 

către 1860 nu poate fi separat de 

numele său. Fondatorul celei din-

tâi gazete importante din Ţara 

Românească („Curierul româ-

nesc”), autorul primei gramatici 

româneşti în accepţia modernă a 

termenului, poet, critic literar, 

pamfletar şi polemist de mare 

forţă, traducător, autor de scrieri 

filosofice, om politic, librar şi 

tipograf, Heliade este acel care a 

despărţit apele de uscat într-o epocă în care a fost deopotrivă 

adulat şi contestat. 

El a dorit şi a reuşit, în bună parte, să inaugureze totul în 

Muntenia, mergând pe ideea sincronizării culturii române cu 

cea europeană. Planurile sale ambiţioase de publicare în limba 

română a principalelor opere ale spiritualităţii universale datează 

încă de pe la 1830, când scria că „mulţime de tălmăciri alese şi 

alcătuiri pline de moral stau necunoscute românilor din pricina 

neînlesnirii tiparului şi a mijloacelor de a se da la lumină”. 

Astfel, o primă încercare a lui se manifestă în direcţia alcătuirii 

unei biblioteci dramatice a cărei necesitate sporea în măsura în 

Ion Heliade-Rădulescu 
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care se dezvolta activitatea Societăţii Filarmonice. Bogata listă 

de opere pe care o publică în „Gazeta Teatrului Naţional” ne 

arată varietatea preocupărilor sale. Această bibliotecă drama-

tică a avut soarta Societăţii Filarmonice, căci a dispărut în clipa 

când Societatea a fost desfiinţată. 

Tenace, Heliade organizează atunci o „Colecţie de autori 

clasici” în care intenţiona să publice lucrările cele mai de 

seamă ale literaturilor vechi şi moderne. Prin „clasic” Heliade 

înţelege „celebru” şi mărturiseşte cu câtă bucurie şi-ar fi schim-

bat meseria lui de ziarist cu aceea de traducător al marilor 

opere literare. Deoarece intenţia nu se realizează nici acum pe 

de-a-ntregul, Heliade se gândeşte să pornească o întreprindere 

de proporţii grandioase şi în 1843 lansează proiectul „Bibliotecii 

universale” printr-un apel intitulat Chemare către folos, facere 

de bine şi glorie publicat în „Curierul românesc”. 

Aşa cum a relevat criticul şi istoricul literar D. Popovici, 

publicarea în limba română a unei „Biblioteci universale” avea 

ca model o încercare similară franceză, numită „Pantheonul 

literar”, aparţinând lui Aimé Martin. Acesta tipărise o broşură 

explicativă care încerca să demonstreze necesitatea iniţiativei 

sale şi un bogat catalog ce cuprindea cărţile de bază ale culturii, 

în toate timpurile şi la toate popoarele. Heliade, pornind de la 

constatarea că anevoie cineva poate citi în mai multe limbi, 

lansează proiectul unor vaste traduceri, care să dea cărţile nece-

sare fundamentării „Bibliotecii universale”, arătând că „într-însa 

se vor coprinde cei mai remarcabili autori antici şi moderni, ale 

căror scrieri au contribuit spre împlinirea faptei mari a civilisa-

ţiunii, spre formarea minţii şi inimii umane, spre perfecţia omu-

lui. Fără nişte asemenea scrieri nu e literatură, nu e progres”. 

„Biblioteca universală” pornise cu mari sorţi de izbândă. 

Traducerea operelor programate fusese încredinţată unor oameni 

competenţi şi angajamentul lui Heliade suna ferm: „Spre a 

putea ajunge la împlinirea cugetului său, jos-însemnatul, după 

micile noastre mijloace, promite tuturor zeloşilor români a da 
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pe tot anul câte 21 de volume”. Domeniile vizate erau cât se 

poate de diverse: istorie, filosofie, drept, politică, economie poli-

tică, ştiinţe naturale, bele-arte, retorică, poetică, poezie, roman. 

Aruncând o privire asupra catalogului întocmit de Heliade-

Rădulescu, tentativa apare uriaşă de-a dreptul. La capitolul istorie 

se promiteau: Herodot, Thucidide, Xenofon, Plutarch, Caesar, 

Sallustius, Titus Livius, Tacitus, Suetonius; la filosofie: Platon, 

Aristotel, Cicero, Seneca, Marcus Aurelius, Bacon, Descartes, 

Spinoza, Locke, Leibniz, Wolff, Kant, Fichte, Hegel, Schelling; 

la ştiinţe naturale: Ptolemeu, Copernic, Kepler, Galileo Galilei, 

Newton, Laplace, Cuvier, Euler; la bele-arte: J. Paul Richter, 

Lessing, Winkelmann; la retorică şi poetică: Aristotel, Quintilian, 

Cicero; la elocinţă: Demostene, Socrate, Bossuet, Mirabeau 

etc. etc. În materie de poezie, roman ori dramaturgie, numele 

sunt atât de numeroase încât aproape că nu scapă vreun autor 

important necuprins în plan. 

Pasionat de proiect, Heliade, lăsând redacţia „Curierului 

românesc” în seama prietenului şi colaboratorului său I. D. 

Negulici, pleacă în 1846 la Leipzig de unde îşi procură material 

tipografic. Se întoarce la începutul lui 1847 cu zece prese şi 

peste două sute de chintale de literă pentru care plătise mai mult 

de 8000 de galbeni, după unele informaţii. Dar evenimentele se 

precipită. Anul 1848 şi Revoluţia îl găsesc pe Heliade în pri-

mele rânduri. La 9 iunie, prin Proclamaţia de la Islaz, tipărită 

de Heliade în 2000 de exemplare, se cere autonomia naţională 

şi lepădarea de Regulamentul Organic. La 11 iunie poporul se 

răscoală la Bucureşti. La 9 august Soliman Paşa, trimis de turci, 

la cererea ruşilor, pentru a pune capăt mişcării din Muntenia, 

intră cu numai 200 de soldaţi în Capitală şi este primit cu flori. 

La 6 septembrie, arătându-şi din nou ostilitatea contra ruşilor, 

revoluţionarii ard Regulamentul Organic, foaie cu foaie, în 

curtea Mitropoliei. 

Diplomaţia rusească trece atunci la ofensivă, mijlocind la 

Constantinopol revocarea binevoitorului Soliman şi înlocuirea 
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lui cu durul Fuad Effendi. La 13 septembrie are loc măcelul din 

Dealul Spirii. La 15 septembrie ruşii intră în ţară, iar pe 17 

Heliade, convins că mişcarea e definitiv pierdută, fuge în 

Transilvania, în timp ce mare parte dintre fruntaşii mişcării sunt 

arestaţi. La 29 septembrie, prin pătrunderea ruşilor în Bucureşti, 

încep jafurile şi persecuţiile. Casa lui Heliade devine cazarmă 

pentru cazaci, camerele de locuit sunt ocupate de soldaţi, curtea, 

cu tunuri, grădina, cu cai. Caracterele tipografice şi maşinile 

sunt distruse, mii de volume din proiectul „Bibliotecii univer-

sale”, exemplarele din Curierul de ambe sexe şi alte tipărituri 

sunt arse şi împrăştiate, iar multă vreme după aceea va circula 

prin Bucureşti, pe la băcani, hârtie de împachetat din cărţile şi 

tipăriturile lui Heliade. 

Aşa a pierit grandiosul proiect al „Bibliotecii universale”. 

(23 mai 1986) 

 



 124 

 

Cronografele (I) 
Cronograful lui Mihail Moxa 

 

 
Vaste repertorii de istorie 

universală, cronografele fac tran-

ziţia de la literatura religioasă la 

literatura istorică. Ele începeau 

povestirea evenimentelor de la 

origini, continuau cu istoria asi-

rienilor, egiptenilor, perşilor, 

grecilor, romanilor, bizantinilor 

şi ajungeau până în vremea 

celui care le redacta. Cronogra-

fele care au circulat în cultura 

românească începând cu mijlo-

cul secolului al XVII-lea supli-

neau lipsa unor lucrări ştiinţi-

fice de istorie generală, oferind 

cititorilor informaţii asupra po-

poarelor amintite, dar având in-

tercalate şi date privitoare la 

trecutul istoric al românilor. 

De provenienţă bizantină, 

cronografele au început să fie 

scrise de prin secolul al VI-lea d.H., fiind ulterior amplificate şi 

continuate. Cel mai popular a aparţinut lui Constantin Manasses, 

autor ce ducea şirul evenimentelor până în anul 1081. Tradus în 

limba slavă, cronograful lui Manasses a fost răspândit în mediile 

de cultură româneşti, influenţând în mod direct pe cronicarii 

veacului al XVI-lea, Macarie şi Azarie, şi prin aceştia, indirect, 

pe Grigore Ureche. Prin numeroasele legende, prin anecdotele 

Mihail Moxa 
De-nceputul lumii dentâi 
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istorice interesante, prin bogatul strat folcloric, precum şi prin 

elementele de istorie universală, cronografele au fost citite cu 

interes, ele stând pe masa de lucru a unor cărturari ca Dosoftei 

ori Miron Costin. 

În Ţările Române au fost răspândite mai multe tipuri de 

cronografe, pătrunse fie prin filieră grecească, fie prin inter-

mediar slav. Cel mai vechi de la noi este cel din 1620 al lui 

Mihail Moxa, care mai semna şi Mihail Moxalie. Acesta scria 

din îndemnul lui Teofil de la Râmnic şi îşi intitula lucrarea   

De-nceputul lumii dentâi, adică de la zidirea lumii până la 

1489. Despre biografia lui Mihail Moxa nu avem prea multe 

informaţii. Credem, împreună cu Hasdeu, Tocilescu, Xenopol, 

Ion Sbierea, că este român, originar din Oltenia, cu ucenicia 

făcută în focarul cărturăresc de la Bistriţa vâlceană. Învăţaţii 

români şi străini, filologi, lingvişti, istorici, jurişti, istorici lite-

rari, bibliografi, au studiat opera lui Moxa, rostind diverse opinii 

cu privire la importanţa, izvoarele ori valoarea istorico-literară 

a cronografului său. Manuscrisul a fost găsit şi cumpărat la 

Bucureşti, în 1859, de profesorul rus Gregorovici, după a cărui 

moarte în 1877 a trecut la Muzeul Rumianţov din Moscova, unde 

l-a descoperit şi copiat Grigore Tocilescu. Acesta l-a oferit lui 

B.P. Hasdeu, care l-a publicat în întregime, cu caractere chi-

rilice, în Cuvente den bătrâni. Cea dintâi „istorie universală” în 

româneşte – cronograful lui Mihail Moxa – a mai fost editată 

de profesorii H. Simache şi Tr. Cristescu în 1942, parţial în 

Cronicari români de Al. Rosetti în 1944, iar mai recent, în 

1983, de Gheorghe Mihăilă, îngrijitorul ediţiei primului volum 

al monumentalei opere Cuvente den bătrâni, transcriind textul 

din chirilică cu caractere latine. 

Mihail Moxa a folosit versiunea slavă a cronicii bizan-

tinului Manasses şi, în plus, a utilizat analele sârbeşti. Către 

sfârşitul cronografului, el dă câteva informaţii privitoare la Ţările 

Române; despre înfruntarea lui Mircea cu turcii la Rovine (10 

octombrie 1394, în apropierea Craiovei) scrie astfel: „... se rădică 
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Baiazit cu turcii spre rumâni, deci se loviră cu Mircea voievod, 

şi fu război mare cât se întuneca de nu se vedea văzduhul de 

mulţimea săgeatelor, şi mai pierdu Baiazit oastea lui cu totul, 

iară paşii şi voievozii periră toţi, aşa de se vărsa sânge mult cât 

era văile crunte”. Fragmentul anticipează, printr-o asemănare 

izbitoare, versurile eminesciene din Scrisoarea III: 

„Şi ca nouri de aramă şi ca ropotul de grindeni, 

Orizonu-ntunecându-l, vin săgeţi de pretutindeni.” 

Tot prin truda şi vrednicia cărturărească a lui Mihail Moxa 

aflăm şi despre luptele lui „Iancul Voievod cu turcii în Ţara 

Românească la Ialovniţă”, despre „când s-au început a se des-

călica ţara Moldovei”, despre războaiele lui Ştefan, invazia lui 

Mohamed şi alte evenimente ale trecutului. 

(16 septembrie 1986) 
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Cronografele (II) 

Cronograful lui Dionisie Eclesiarhul 
 

 
Am prezentat într-o emi-

siune trecută cronograful lui 

Mihail Moxa, scris la 1620, 

prima „istorie universală” în 

limba română. Pe lângă acesta, 

dar mai cunoscute în epocă şi cu 

o circulaţie mai intensă, au fost 

cronografele traduse din limba 

greacă. Aşa, de pildă, cel datorat 

lui Dorothei al Monembaziei, 

din Asia Mică, ce s-a copiat în 

Moldova din porunca lui Petru 

Şchiopul. După Dorothei şi-a 

alcătuit cronograful său Matei 

Cigala din Cipru, într-o vreme 

când nu exista noţiunea de pro-

prietate literară. Acest cronograf 

al cipriotului a fost tradus în 

limba română pe la 1660-1670 şi 

au existat peste 25 de copii manuscrise ce au circulat până în 

veacul al XIX-lea. O astfel de lucrare s-a aflat în biblioteca lui 

Ion Neculce, după cum şi Mihai Eminescu o va fi avut-o 

printre cărţile sale, aşa cum mărturiseşte într-un articol din 

„Convorbiri literare”. În acest cronograf figurează, între altele, 

legenda „Cum au căzut Luceafărul din ceriu”, pe care, 

probabil, o citise şi Eminescu. 

Mai apropiat de zilele noastre este cronograful întârziatului 

cronicar Dionisie Eclesiarhul (1759-1820). Opera sa principală 

Dionisie Eclesiarhul, 
Hronograful Ţării Româneşti 
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este intitulată Hronograful Ţării Româneşti de la 1764 până la 

1815. A fost scrisă la Craiova şi e în egală măsură o cronică şi 

o lucrare memorialistică, organizată pe principiul cronologic. 

Având ca model Genealogia Cantacuzinilor de Mihai Cantacuzino, 

Dionisie prezintă războiul terminat prin pacea de la Kuciuk 

Kainargi (1774), pentru a relata apoi despre cârmuirea de şapte 

ani şi jumătate a lui Alexandru Ipsilanti, despre domniile lui 

Nicolae Caragea, Nicolae Mavrogheni, Constantin Hangerliu, 

Alexandru Moruzi şi Mihai Şuţu, despre războiul ruso-turc din 

1806-1812, cu agreabile digresiuni asupra carierei lui Napoleon, 

în sfârşit, despre primii trei ani ai domniei lui Gheorghe Caragea, 

rămas în istorie prin teribila epidemie de ciumă din vremea sa. 

Darul de povestitor şi evocator al lui Dionisie Eclesiarhul 

se aseamănă cu acela al lui Ion Neculce. El nu are pătrunderea 

psihologică a scriitorului moldovean, dar face dovada hazului şi 

volubilităţii în expunere. Cronograful lui Dionisie ne furnizează 

nenumărate date care denotă investigaţie. Cercetătorul perioadei 

1764-1815 poate apela la cronograful său pentru a cunoaşte 

amănunte privitoare la înscăunarea domnilor, cumpărarea tro-

nului, peşcheşuri, haraci, oastea vremii, vămile din Oltenia, 

arderea Bucureştiului în 1806, circulaţia monetară etc. Reţine, 

de asemenea, arta portretistică. Cu lux de amănunte e prezen-

tată domnia lui Constantin Hangerliu care, deşi scurtă, a fost 

chinuitoare pentru populaţie prin nestăvilita lăcomie de bani a 

domnului. Uciderea lui Hangerliu, din ordinul sultanului Selim 

al III-lea, de către un capugiu venit la Bucureşti însoţit de un 

călău harap, dă „o pagină sângeroasă de nuvelă” ce conţine 

parcă germenele epic al cunoscutei scene cu măcelul boierilor 

din Alexandru Lăpuşneanul de Costache Negruzzi. Un punct de 

atracţie al cronografului este istoria de roman de aventuri a lui 

Pasvantoglu, fost mercenar în oastea lui Mavrogheni, devenit 

prin uzurpare paşă al Vidinului şi inamic al Ţării Româneşti. 

Scrierea capătă aici un stil gen 1001 de nopţi, cu turcisme bine 

plasate şi dialog potrivit. 
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Paginile cronografului, pe lângă valoarea lor documentară, 

au şi calităţi literare pentru că naraţiunea, departe de a fi 

înşiruirea seacă de date şi întâmplări, se prezintă colorată afec-

tiv de comentariul personal al cronicarului. Astfel, Alexandru 

Moruzi strânge bani „străcurând ţânţariul şi înghiţind cămila”, 

turcii morţi sunt aruncaţi în Dunăre „să se scalde şi să bea apă”, 

Leu-paşa se închină lui Capudan-paşa „iară de la inimă-i coace 

turta”, ienicerii dau fuga cu prada „ca lupii cu oile, când le 

găsesc fără păstori”, austriecii care plecau în 1791 „s-au dus 

bătând tobele cu buzele umflate” etc. 

Cronograful lui Dionisie Eclesiarhul are însuşiri literare 

incontestabile şi oferă chiar astăzi o lectură plină de savoare. 

Dacă în privinţa politicii externe cronicarul nu are lărgimea de 

orizont necesară descifrării firelor de păianjen ale diplomaţiei, 

în ceea ce priveşte politica internă tâlcuirile şi referinţele sale 

sunt grăitoare. 

(22 septembrie 1986) 
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Istorie şi legendă în 
O samă de cuvinte de Ion Neculce 

 

 
Atitudinea cronicarilor 

moldoveni faţă de tradiţiile 

populare a fost diferită. Grigore 

Ureche le socotea „basne” şi 

poveşti, pe când Eustratie logo-

fătul, Costineştii (Miron şi 

Nicolae), precum şi Dimitrie 

Cantemir, nu le-au dispreţuit. 

Incontestabil, pentru niciunul 

dintre cronicari tradiţiile n-au 

constituit o preocupare atât de 

însemnată ca pentru sfătosul 

boier din Prigorenii Iaşilor, Ion 

Neculce, care şi-a redactat leto-

piseţul consultând un izvod scris 

ce mergea până la 1705, apoi 

bazându-se pe mărturiile unor 

boieri şi folosind îndeosebi propriile sale informaţii, ca unul 

care a fost martor, decenii de-a rândul, la desele schimbări ale 

domnilor Moldovei, într-o vreme de mare instabilitate. 

Ion Neculce a strâns cu grijă tradiţiile din cronicile prede-

cesorilor săi, a apelat mereu la amintirile vârstnicilor, cât şi la 

cele pe care le-a aflat de la rudele sale, de la bunica sa, jupâ-

neasa Iordăchioaia vistierniceasa, bătrâna care l-a purtat şi în 

cercurile Cantacuzinilor din Ţara Românească. Alte tradiţii le-a 

cules din baladele şi cântecele bătrâneşti. Atâta credit le-a 

acordat cronicarul, încât le-a aşezat, ca un fel de introducere a 

letopiseţului său, sub titlul O samă de cuvinte ce sunt auzite din 

Pagină cu autograful  
lui Ion Neculce 
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om în om, de la oameni vechi şi bătrâni, şi în letopiseţe nu sunt 

scrise.  

Neculce a considerat că nu poate lăsa nescrise „o samă de 

istorii” ce ar putea să nu fie chiar „basne” şi, ca atare, prudent 

şi înţelept, le înfăţişează cititorului, fără obligaţia acestuia de a 

crede neapărat în litera lor: „Cine va vrea să le creadă, bine va 

fi, iară cine nu le va crede, iarăşi bine va fi, cine cum îi va fi 

voia, aşa va face”. 

În afara unor istorici români ca Nicolae Iorga ori Constantin 

C. Giurescu, cel din urmă zăbovind cel mai mult în lucrările 

sale asupra legendelor lăsate de Neculce, ne-au venit în ajutor 

şi unele confirmări ale istoricilor străini. Totuşi nu s-a făcut 

încă o cercetare de ansamblu a problemei, prin examinarea fie-

cărei legende separat şi apoi confruntarea cu materialul docu-

mentar, intern şi extern, de care dispunem. De la istoricii din 

afară ne-au parvenit informaţii cu privire la existenţa şi ispră-

vile aprodului Cosma Purice, în realitate spătar vtori sau treti, 

fondatorul casei Movileştilor. Confirmând legenda din Neculce, 

s-au oferit ştiri privitoare la figura autentică a lui Daniil 

Sihastrul, sfătuitorul lui Ştefan cel Mare după cumpăna de la 

Războieni, al cărui mormânt se află în pridvorul de la Voroneţ. 

Apoi la activitatea solului şi încercatului logofăt Ion Tăutu, 

acela despre care Neculce ne informează că fiind tratat la 

Poartă cu cafea „au sorbit felegeanul [ceaşca pentru cafea] ca 

altă băutură şi frigându-se l-au zvârlit de s-au stricat”. 

Nu ne propunem să discutăm acum cele 42 de legende ale 

cronicarului, dar credem că acestea s-ar putea împărţi în trei 

categorii. Prima o formează tradiţiile al căror cuprins este ade-

verit de documente contemporane sau dintr-o epocă foarte 

apropiată. Exemplificăm câteva: calitatea de negustor de peşte 

a lui Petru Rareş-Măjarul (confirmată de Macarie şi Grigore 

Ureche); descăpăţânarea boierilor de către Alexandru Lăpuşneanu 

este confirmată şi de Cronica moldo-polonă scrisă la Iaşi în 

1566; afirmaţia lui Neculce că Lăpuşneanu a mutat capitala de 
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la Suceava la Iaşi se adevereşte documentar; existenţa dării 

fumăritului sub Vasile Lupu este întărită de documentele vremii 

şi sunt veridice informaţiile despre berbantlâcurile lui Gheorghe 

Ştefan, despre fărădelegile lui Ştefăniţă Lupu etc. 

În a doua categorie de tradiţii populare însumăm pe acelea 

care, fără să poată fi dovedite ca exacte, au totuşi un sâmbure de 

adevăr. Unele se referă la Aron-Vodă, la uciderea hatmanului 

leşesc Jolkowski, la tensiunea moldo-polonă din 1636 etc. O 

tradiţie, în parte inventată, se referă la mama lui Ştefan cel 

Mare, Maria-Olteea, personaj adevărat, care moare la 4 noiem-

brie 1465 şi e înmormântată la Probota, încât nu poate fi vorba 

de cunoscutul „dialog” dintre mamă şi Ştefan de la Cetatea 

Neamţului, după bătălia de la Valea Albă (26 iulie 1476), evocat 

ulterior şi de Dimitrie Bolintineanu, în volumul de poezii 

Legende istorice, inspirat din Neculce. 

În fine, există şi o a treia categorie de tradiţii care prezintă 

expresii, sintagme sau fraze rostite de diferite personaje isto-

rice. De pildă, nu corespunde realităţii afirmaţia că Ştefan a luat 

Chilia şi Cetatea Albă de la turci, deoarece Chilia a ocupat-o de 

la munteni şi Cetatea Albă o avea dinainte. După cum neadevăr 

conţine şi legenda că Dragoş a fost întemeietorul târgului Siret, 

întrucât aşezarea a fost mai veche decât descălecatul lui 

Dragoş. 

Prin trecerea timpului, stilul letopiseţului lui Ion Neculce, 

acest Saint Simon moldav, a dobândit valenţe aparte. Întâiul 

sfetnic al domnitorului „Dumitraşco Cantemir voievoda” ne 

captivează şi astăzi prin talentul de povestitor. Iată-l, de pildă, 

relatând circumstanţele prin care Gheorghe Ştefan se pregătea 

să-l răstoarne pe domnul său, Vasile Lupu: „Gheorghe Ştefan 

Vodă, când era logofăt mare, au fost şăzând odată în divan cu 

toiagul în gură. Iar Iordachi Cantacuzino cel bătrân, vel visternic: 

«Ce zici în fluier, dumneata logofete?» Iar el au răspuns: «Zic 

în fluier să mi se coboare caprele de la munte şi nu mai vin!» 

El au răspuns în pildă şi alţii nu s-au priceput că el aştepta 
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oştile ungureşti să vie de preste munte”. Într-adevăr, Gheorghe 

Ştefan era înţeles atât cu Matei Basarab, cât şi cu Rakoczi al   

II-lea, principele Transilvaniei. 

O nuanţă de basm popular conţine refuzul prefăcut al lui 

Mihai Racoviţă de a lua scaunul Moldovei: „Să făcè Mihai 

Vodă că nu-i trebuieşte domnia”, după cum în mod expresiv e 

prezentată apropierea unui domn de un boier bogat: „şi au şezut 

o lună şi mai bine aşè, ca lupul cu oaia, la un loc, de-şi căuta 

între ochi”. 

Ne oprim aici, cu următoarea concluzie: multe dintre măr-

turisirile lui Ion Neculce din O samă de cuvinte nu reprezintă 

legende sau ecouri legendare, aşa cum s-a crezut şi se mai 

crede, ci au un temei istoric. Unele sunt confirmate prin docu-

mentele timpului, altele cuprind un sâmbure de adevăr şi numai 

o minoritate nu corespunde realităţii. Prin urmare a avut dreptate 

Neculce să le ia în consideraţie şi să le facă loc în fruntea 

letopiseţului său. 

(24 octombrie 1986) 
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Folcloristul Constantin Rădulescu-Codin 

 

 
Constantin Rădulescu-Codin, 

acest învăţător care şi-a depăşit 

condiţia, nu a avut norocul să 

devină în timpul vieţii un nume 

de referinţă printre culegătorii 

de literatură populară precum un 

G. Dem. Teodorescu, Simion 

Florea Marian, Ion Pop Rete-

ganul, Andrei Bârseanu, deşi nu 

e inferior niciunuia dintre ei. 

Născut în 1875 la Zgripceşti, 

în apropierea Topoloveniului, a 

intrat de copil în contact cu 

creaţiile folclorice pe care le 

auzea de la părinţii săi, de la 

bătrâni înţelepţi ori de la lăutarii 

vestiţi ai zonei Muscelului. 

Având dorinţa să înveţe, băiatul a urmat cursurile Şcolii 

Normale de la Bucureşti, transferându-se apoi la Şcoala Normală 

recent înfiinţată la Câmpulung-Muscel, unde l-a avut profesor 

pe Gheorghe Şapcaliu, un erudit, bun prieten al lui Nicolae 

Iorga şi Mihail Dragomirescu. Absolvent în anul 1896, este 

numit învăţător rural, în 1908 este avansat institutor, iar din 

1914 devine revizor şcolar până la sfârşitul vieţii. 

Potrivit unui bun obicei, la baza căruia stătea îndemnul lui 

Spiru Haret, fiecare învăţător ştia că are datoria morală de a 

aduna date şi informaţii în vederea redactării unei monografii a 

satului unde locuia. Rădulescu-Codin a ascultat de îndemnul 

ministrului său şi în 1904 a publicat Monografia comunei 

Constantin Rădulescu-Codin 
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Priboieni. Această izbutită încercare se vede că nu a fost o 

preocupare pasageră, căci autorului îi va apărea în 1922 lucrarea 

Muscelul nostru. Comuna Corbi, cu o metodologie în care pre-

cumpănea profilul etnografic, iar un an mai târziu monografia 

Dragoslavele. Trecutul comunei (istoric, legendă, acte vechi). Tot 

pe această linie a îmbinării datelor istorice cu cele legendare şi 

etnografice este scrisă şi monografia Câmpulungul Muscelului 

(1926), cântecul de lebădă al lui Rădulescu-Codin, răpit dintre 

cei vii la numai 51 de ani, lucrare care va fi definitivată de 

tânărul, pe atunci, discipol Dan Simonescu. 

Activitatea ştiinţifică a lui Constantin Rădulescu-Codin s-a 

desfăşurat preponderent în domeniul folcloristicii. Abia ieşise 

învăţător şi la numai 21 de ani a publicat prima sa culegere, 

Din Muscel. Cântece poporane, care va fi călduros recoman-

dată de George Coşbuc. Codin dădea o mare însemnătate 

graiului local; ca urmare, culegerile sale se termină întotdeauna 

cu un glosar. Cei mai exigenţi filologi români care s-au ocupat 

de limba textelor populare au apreciat activitatea lui ca fiind de 

mare valoare documentară.Astfel lucrarea O samă de cuvinte 

din Muscel (1901) atrăgea admiraţia şi interesul cunoscutului 

filolog german de la Leipzig, Gustav Weigand. 

Colaborator devotat al activităţilor de culturalizare iniţiate 

de Spiru Haret, în 1908 este trimis în ţară, alături de Coşbuc, 

Vlahuţă şi St. O. Iosif, într-o călătorie de colectare a textelor 

folclorice. Roadele muncii sale, cât şi ale talentului şi perseve-

renţei, se vor materializa imediat, căci Academia Română îi va 

publica în 1909 şi 1910 două volume: Sărbătorile poporului şi 

Legende, tradiţii şi amintiri istorice. 

Capodopera strădaniilor sale de culegător al folclorului este 

volumul de cântece şi descântece încredinţat în 1913 Academiei 

Române. Lucrase la el 17 ani cu o pasiune romantică. Colindase 

aproape toate satele Muscelului şi Dâmboviţei, dar mersese şi în 

Mehedinţi, Dolj, Romanaţi, Ilfov, Ialomiţa, precum şi în Ardeal 
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şi Bucovina, oprindu-se peste tot şi căutând pe informatorii cei 

mai autentici, apelând la bătrâni cu memorie ori la lăutari. 

Publicarea de curând, la Editura Minerva, a primului volum 

(dintre cele trei anunţate) intitulat Cântece şi descântece ale 

poporului, o ediţie critică de Ioan Şerb şi Florica Şerb, cu un 

studiu introductiv de Dan Simonescu, ne face cunoscută abia 

astăzi o lucrare al cărei manuscris datează de mai bine de 70 de 

ani. Apariţia volumului Cântece şi descântece ale poporului 

are darul nu numai de a îmbogăţi patrimoniul culturii naţionale 

cu încă o operă fundamentală, ci şi de a-l integra pe Constantin 

Rădulescu-Codin în rândul marilor ctitori al folcloristicii 

româneşti. 

(19 decembrie 1986) 
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Cele mai vechi gramatici româneşti (I) 

 

 
Cele mai vechi gramatici 

româneşti datează din a doua 

jumătate a veacului al XVIII-lea, 

cea dintâi fiind a lui Dimitrie 

Eustatievici Braşoveanul, pe care 

autorul o terminase la 1757. Deşi 

se inspiră în ceea ce priveşte 

structura şi terminologia din lu-

crările străine, Eustatievici reali-

zează o operă calitativ supe-

rioară unei lucrări de compilaţie. 

Gramatica sa poartă o dedicaţie 

către domnitorul Constantin 

Mavrocordat în care realizatorul 

vedea poate un posibil sprijinitor 

al tipăririi ei. Ca şi vechii uma-

nişti, Eustatievici aşază la baza 

oricărei învăţături gramatica, 

socotită o „cheie” absolut nece-

sară, subliniind importanţa acesteia pentru dezvoltarea limbii şi 

literaturii naţionale. 

Prima Gramatică românească cuprinde patru părţi: orto-

grafia, etimologia, sintaxa şi prozodia, acest ultim capitol, foarte 

interesant, fiind unul dintre cele dintâi tratate de prozodie şi 

versificaţie referitoare la limba română. Deşi conţine pe alocuri 

inadvertenţe, inerente oricărui început, şi o terminologie ce azi 

poate să pară bizară, calchiată după gramaticile greceşti, sla-

vone ori latineşti ale vremii (cazul genitiv – „născătoare”, modul 

condiţional-optativ – „poftitoare”, diateza pasivă – „pătimitoare”), 

Ienăchiţă Văcărescu 
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gramatica lui Dimitrie Eustatievici este meritorie prin încer-

carea sa de a crea şi adopta, în limba română, o terminologie 

lingvistică şi stilistică. O copie a acestei gramatici, făcută chiar 

de autor, era utilizată, pentru partea ortografică, de austriacul 

Sulzer în cunoscuta sa operă Istoria Daciei Transalpine, Viena, 

1791. Rămasă două veacuri în manuscris, lucrarea cărturarului 

braşovean va vedea lumina tiparului într-o ediţie critică aparţi-

nând lui N.A. Ursu abia în 1969. 

În anul 1787 poetul, istoricul şi filologul Ienăchiţă Văcă-

rescu îşi publica succesiv la Râmnic şi Viena Observaţii sau 

băgări de seamă asupra regulelor şi orânduielilor gramaticii 

româneşti, prima gramatică românească tipărită. Acest aristo-

crat poliglot, dar şi erudit, era autor, între altele, şi al unor 

dicţionare bilingve. Creatorul bine-cunoscutului testament lite-

rar care îndemna la „creşterea limbei româneşti / şi-a patriei 

cinstire” deplângea în prefaţa lucrării faptul că limba neamului 

său n-avea nicio gramatică şi niciun dicţionar pentru a putea 

tălmăci cu înlesnire „cărţile de ştiinţă în limba românească”. El 

era conştient de importanţa gramaticii pentru realizarea unităţii 

limbii şi, spre deosebire de latinizanţi, nu propunea eliminarea 

cuvintelor slave şi recomanda îmbogăţirea vocabularului prin 

introducerea neologismelor din limba greacă. Mare admirator 

al literaturii latine şi eline, Ienăchiţă introduce în gramatica sa 

şi un capitol de poetică, ceea ce dovedeşte o conştiinţă preo-

cupată de problema realizării unităţii lingvistice, de cultivarea 

şi promovarea limbii. Gramatica acestui „Anacreon al româ-

nilor”, evidenţiind pentru prima oară existenţa genului neutru 

în limba română, n-a rămas fără ecou printre contemporani, căci 

modelele de versificaţie i-au fost foarte apreciate, iar editorul şi 

publicistul Zaharia Carcalechi arăta că „în toate bibliotecile 

împărăteşti şi crăieşti se află această gramatică – semn de laudă 

a neamului românesc”. 

La un deceniu după ce descendentul vechii familii a Văcă-

reştilor îşi publica Observaţiile... sale, Radu Tempea, coborâtor 
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dintr-o „dinastie” de cărturari ardeleni, tipăreşte la Sibiu, în 

1797, când încă nu împlinise 30 de ani, o altă Gramatică 

românească. Această lucrare, care a fost folosită de profesorii 

şcolilor din Iaşi şi Bucureşti, deşi e îndatorată studiilor lui 

Micu, Şincai, Molnar-Piuariu şi Ienăchiţă Văcărescu – după 

cum însuşi autorul mărturiseşte într-o „Cuvântare înainte” – 

reprezintă totuşi o etapă pe drumul căutării unei terminologii 

gramaticale româneşti. În introducere, Radu Tempea consideră 

gramatica drept aducătoare a „luminii înţelepciunii”, risipind în 

acelaşi timp „îmbeznirea minţii”. Latinist, Tempea dă dovadă 

de moderaţie, căci deşi apreciază încercările lui Samuil Micu şi 

Gheorghe Şincai ce au dat „roade şi mlădiţe” limbii noastre 

apropiind-o de latină, este de părere că mergându-se mai 

departe aşa, prin reconstituirea limbii „în curăţenia şi originalul 

ei”, limba română ar ajunge să se confunde cu latina sau 

italiana. Lucrarea e împărţită în următoarele mari secţiuni: 

„Etimologhia”, „Sintaxis” (cu reguli ale îmbinării părţilor de 

vorbire în propoziţii), „Prosodia” şi „Ortografia sau dreapta 

scrisoare” (cu norme privitoare la scriere). Intenţia lui Radu 

Tempea a fost de a construi o terminologie gramaticală unitară, 

pe înţelesul tuturor, gramatica fiind, după credinţa lui, „măiestria 

grăirii”, graţie căreia şi cei neinstruiţi pot răzbate „din întuneric 

la lumină”. 

(27 ianuarie 1987) 
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Cele mai vechi gramatici româneşti (II) 

 

 
Arătasem într-o emisiune 

trecută că primele gramatici ro-

mâneşti au apărut în a doua ju-

mătate a veacului al XVIII-lea, 

avându-i ca autori pe Dimitrie 

Eustatievici, Ienăchiţă Văcărescu 

şi Radu Tempea, deschizând 

drumul altor strădanii în secolul 

următor. Aşa este, de pildă, 

gramatica lui Ioan Alboteanu, 

profesor la Socola, printre ale 

cărui manuscrise, multe pier-

dute, s-a găsit şi o Gramatică 

datată 10 iulie 1805, refăcută 

într-o altă variantă cu un ca-

racter mai original între 1834 şi 

1844. Lucrarea reprezintă o com-

pilaţie după principalele grama-

tici apărute până la el şi a rămas în manuscris. 

După ce în anul 1818 Constantin Diaconovici Loga editase 

Ortografia sau dreapta scrisoare pentru îndreptarea scriito-

rilor limbii româneşti, cu dorinţa de a pune capăt fluctuaţiilor 

şi lipsei de unitate a sistemelor ortografice, va publica patru ani 

mai târziu Gramatica românească pentru îndreptarea tinerilor, 

rod al experienţei de un deceniu în predarea acestui obiect la 

Preparandia din Arad. Lucrarea este împărţită în cinci mari 

capitole: „Ortoepia”, „Ortografia”, „Etimologhia”, „Sintaxa” şi 

„Prozodia”. Pledoarie pentru limba naţională, cartea atestă şi 

încercările de a crea o terminologie gramaticală românească. 

Iordache Golescu 
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Considerând că gramatica e „cheia tuturor învăţăturilor” şi 

temelia însuşirii limbii literare, Constantin Diaconovici Loga 

oferă totodată cititorilor şi interesante consideraţii metodice. 

În anul 1828 îi apărea lui Ion Heliade-Rădulescu, la Sibiu, 

o gramatică foarte importantă care a marcat începutul unor 

reforme radicale în ortografie şi vocabular. Astfel ortografia 

este redusă la 28 de semne (prin eliminarea literelor necores-

punzătoare pronunţării româneşti) şi e alcătuită după principiul 

fonetic. Pledând pentru introducerea alfabetului latin, Heliade 

acreditează ideea înlocuirii treptate a alfabetului chirilic, ajun-

gându-se la aşa-numitul „alfabet civil” sau „alfabet de tranziţie”. 

El însuşi va pune în aplicare aceasta în paginile ziarului 

„Curierul de ambe sexe”, pe care îl va tipări în 1844 în între-

gime cu alfabet latin. Şi gramatica lui Heliade era structurată în 

cinci mari părţi: „Ortografia”, „Morfologia”, „Sintaxa”, „Deprin-

dere asupra analisului gramaticesc”, „Deprindere asupra analisului 

loghicesc”. Lucrarea beneficiază de o interesantă prefaţă în 

care se arată că poporul român, pentru a deveni o naţiune, are 

nevoie de o limbă unitară. Aceasta trebuie să aibă la bază limba 

populară, să se cultive şi să se mlădieze prin traduceri, să se îm-

bogăţească prin exploatarea tuturor graiurilor vorbite de români şi 

prin cuvinte noi, împrumutate din latină şi celelalte limbi roma-

nice. Într-o formă prescurtată, Gramatica lui Heliade-Rădulescu 

a fost folosită în epocă drept manual, cunoscând 14 ediţii. 

Un interes nedezminţit pentru problemele de limbă a mani-

festat lexicograful Iordache Golescu, fiul banului Radu Golescu, 

descendent dintr-o veche şi ilustră familie de boieri. În anul 

1828 Iordache Golescu avea în pregătire o gramatică, pe care a 

terminat-o în 1832, dar a publicat-o abia în 1840, cu titlul 

Băgări de seamă asupra canoanelor gramăticeşti. Ea a fost 

cunoscută, într-o primă versiune, şi lui Heliade care o amin-

teşte în prefaţa gramaticii sale, închinată, între alţii, şi lui 

Iordache Golescu. Tributar în privinţa terminologiei lui Ienăchiţă 

Văcărescu, Golescu descrie unele fenomene fonetice şi dă o 
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bună analiză a părţilor de cuvânt, făcând apel la limba vorbită 

şi străduindu-se să stabilească norme unitare de exprimare. În 

general însă, gramatica lui Iordache Golescu este inferioară 

celei a lui Heliade, dar trebuie remarcat din ea capitolul de 

stilistică. Odată cu gramatica el a întocmit şi un „dicsioner”, 

Condica limbii româneşti, în şapte volume masive, însumând 

4700 de pagini. „Condica” încetăţeneşte la noi un mare număr 

de neologisme, explică termeni speciali de folclor şi vechi 

instituţii, precum şi un număr important de cuvinte regionale. 

Ultima gramatică pe care o vom aminti este, de fapt, prima 

gramatică academică românească şi îl are ca autor pe „părintele 

filologiei româneşti”, Timotei Cipariu. Sinteză a ideilor ling-

vistice expuse în studii anterioare, lucrarea lui Timotei Cipariu 

cuprinde două volume: partea I, Analitica, 1869, premiată de 

Societatea Academică Română şi partea a II-a, Sintetica, 1877, 

premiată de asemenea. Această gramatică academică reprezintă 

o sistematizare a tuturor cunoştinţelor gramaticale româneşti de 

până la 1870. Beneficiind de o terminologie modernă, de o me-

todă ştiinţifică riguroasă, de un material de limbă bogat ilustrat 

şi interpretat, Gramatica limbii române a lui Timotei Cipariu se 

impune ca o realizare de seamă. Situând-o în gândirea lingvis-

tică a vremii, cercetătorii ulteriori au subliniat erudiţia incontes-

tabilă a autorului, analiza minuţioasă şi înţelegerea profundă a 

limbii. 

(29 ianuarie 1987) 
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Prima culegere de folclor 

 

 
Insistând asupra însemnă-

tăţii etnografice şi culturale a 

poeziei populare, Vasile Alec-

sandri era de părere că prin 

contaminarea cu folclorul lite-

ratura naţională are putinţa să se 

regenereze. În spiritul acestui 

deziderat, el va încredinţa tipa-

rului în anul 1852 volumul 

Balade adunate şi îndreptate, 

prima culegere de folclor de la 

noi, carte care a pregătit drumul 

pentru apariţia în 1866 a lucrării 

de referinţă intitulată Poezii 

populare ale românilor, volum 

de primă însemnătate în cer-

cetarea folcloristică. Metoda lui 

Alecsandri nu era una riguros 

ştiinţifică, pentru că uneori intervenea în textul cules şi îl 

„îndrepta”, şlefuindu-l. Totuşi, cu toate obiecţiile de metodă 

care au fost aduse acestei culegeri, nimeni, începând cu acea 

dată, nu va putea să nu o ia în consideraţie, fiindcă acesta a fost 

punctul de plecare al tuturor cercetătorilor, măcar că ulte-

rioarele colecţii vor fi concepute într-un spirit deosebit. 

Pregătită încă din 1862 şi beneficiind de sprijinul material 

şi moral al Doamnei Elena Cuza, lucrarea Poezii populare ale 

românilor se deschide cu o scurtă prefaţă în care, printre altele, 

autorul mărturiseşte: „Nimic dar nu poate fi mai interesant decât 

a studia caracterul acestui popor în cuprinsul cântecelor sale, 

Vasile Alecsandri 
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căci ele cuprind toate pornirile inimii şi toate razele geniului 

său. Comori nepreţuite de simţiri duioase, de idei înalte, de 

notiţe istorice, de crezuri superstiţioase, de datini strămoşeşti şi 

mai cu seamă frumuseţi poetice pline de originalitate şi fără 

seamăn în literaturi străine, poeziile noastre poporale compun o 

avere naţională, demnă de a fi scoasă la lumină, ca un titlu de 

glorie pentru naţia română.” 

Împărţită în trei mari secţiuni, Cântece bătrâneşti sau balade, 

Doine şi Hore, culegerea e completată cu note explicative, 

ataşate celor mai multe dintre texte, punând astfel bazele 

primelor interpretări ale folclorului nostru, în cele mai variate 

laturi ale sale. Publicând poezia populară, autorul nu ezită să 

facă incursiuni demonstrative în basm şi legendă, ori de câte 

ori i se oferă prilejul, în folclorul copiilor, în datinile şi obi-

ceiurile naţionale, pe toate acestea corelându-le prin comparaţii 

cu tradiţiile altor popoare, vizând originea pe care ar avea-o şi 

căutând să stabilească uneori prefacerile suferite. Toate acestea 

depăşesc vizibil caracterul de circumstanţă propagandistică 

întrunit de culegerile pe care acelaşi Alecsandri le-a publicat 

între 1853 şi 1857 în franceză, engleză şi germană, la Paris, 

Londra şi Berlin. Rostul politic extern al antologiilor anterioare 

fusese depăşit, iar culegerea de la 1866 îşi convertea însem-

nătatea politică într-una voit ştiinţifică, pe măsura în care acest 

deziderat era posibil de îndeplinit cu mijloacele autorului. 

Totodată, în volumele din 1866, Alecsandri ţine să lărgească 

aria provinciilor istorice româneşti reprezentate în colecţie. 

Cunoscutele balade populare, unele dintre ele capodopere 

ale creaţiei folclorice româneşti, Mioriţa, Mănăstirea Argeşului, 

Toma Alimoş, Mihu Copilul, Novac şi corbul, Constantin 

Brâncoveanul, Soarele şi Luna, Bujor, Jianul şi câte altele au 

intrat în circulaţia naţională graţie culegerii lui Vasile Alecsandri. 

Volumul Poezii populare ale românilor îl legitimează astfel pe 

autor printre cei dintâi folclorişti români. 

(11 noiembrie 1987) 
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Centenarul Petre Ispirescu 

 

 
Atât în literatura europeană, 

cât şi în cea română, descope-

rirea creaţiei folclorice a început 

cu poezia, căutată şi valorificată 

în special de romantici, pentru 

ca ulterior, mai cu seamă în a 

doua jumătate a secolului al 

XIX-lea, să se manifeste preo-

cupare şi pentru proza populară. 

La noi, basmele, poveştile şi 

snoavele culese în această epocă 

au fost publicate în diverse 

reviste ori în volume, activitatea 

de culegere fiind stimulată într-o 

măsură considerabilă de Bogdan 

Petriceicu Hasdeu. Din tot ceea 

ce s-a tipărit în România în 

urmă cu aproximativ un veac, o însemnătate deosebită prezintă 

colecţiile lui Ion Pop-Reteganul, Poveşti ardeleneşti (1883), I. 

G. Sbiera, Poveşti poporale româneşti (1886), Dumitru 

Stăncescu, Basme culese din gura poporului (1892) şi, mai 

ales, ale lui Petre Ispirescu. 

Folcloristul Petre Ispirescu s-a născut la Bucureşti în 1830 

ca fiu al unor oameni modeşti. Aşa cum s-a întâmplat şi cu alţi 

scriitori (Ion Heliade-Rădulescu, Grigore Alexandrescu), încă 

de copil a citit cu interes Alexandria, Halima, Arghir Crăişorul 

ş.a. care i-au deschis gustul pentru un anumit stil. Aceste cărţi 

populare fiind tipărite în broşuri, Ispirescu a încercat să afle 

cum se editează şi a intrat ucenic în tipografia lui Zaharia 

Petre Ispirescu 
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Carcalechi, unde a câştigat încrederea acestuia. Munca în tipo-

grafie l-a pus în permanenţă în contact cu publicaţii şi cărţi, 

făcându-şi totodată o cultură de autodidact, dar nedepărtându-se 

niciodată de spiritul folcloric. 

De la vârsta de douăzeci de ani a lucrat prin mai multe tipo-

grafii şi în fiecare a găsit câte ceva de învăţat: de la tipografia 

lui Carcalechi a trecut la cea a lui Ferdinand Ohm, iar de aici la 

cea condusă de Vasile Boerescu, unde a tipărit cărţi şi reviste şi a 

avut prilejul de a-i cunoaşte pe Nicolae Filimon, Cezar Bolliac, 

Dimitrie Bolintineanu, Ion Ionescu de la Brad ş.a. Va funcţiona 

apoi în tipografia lui C. A. Rosetti, care scotea gazeta 

„Românul”, iar în 1867 va fi numit de ministrul de interne Ion 

Ghica directorul Imprimeriei Statului. În tot acest timp are 

ocazia să intre în contact cu Alexandru Odobescu, Grigore 

Tocilescu, Vasile Alecsandri, B. P. Hasdeu (care îl va trece 

printre colaboratorii permanenţi la publicaţia sa „Columna lui 

Traian”), scoate broşuri de basme şi se lansează în lucrări ştiin-

ţifice din domeniul folclorului sub egida aceloraşi Hasdeu şi 

Tocilescu. În 1882 i-a apărut colecţia fundamentală, Legende 

sau basmele românilor, la tipărirea căreia investise o însemnată 

sumă, lucrare neîncununată cu premiul Academiei Române, 

care i se promisese. Moartea, survenită cu o sută de ani în 

urmă, la 27 noiembrie 1887, în urma unei congestii cerebrale, 

l-a surprins la masa de lucru, pe când avea 57 de ani. 

Activitatea lui Petre Ispirescu s-a ridicat de la naivitate şi 

simplitate la încercări propriu-zis ştiinţifice. În 1862 a publicat 

în revista „Ţăranul român” şase basme care au devenit creaţii 

clasice ale literaturii noastre: Tinereţe fără bătrâneţe şi viaţă 

fără de moarte, Prâslea cel voinic şi merele de aur, Balaurul 

cu şapte capete, Fata de împărat şi pescarul, Făt-Frumos cu 

părul de aur şi Fata moşului cea cuminte. Toate vor apărea 

ulterior (alături de multe altele, aproximativ 70 în total) în 

numeroase broşuri editate de Ispirescu într-un ritm debordant. 
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Basmelor li se adaugă un număr impresionant de ghicitori, 

proverbe, snoave, pilde şi glume. 

S-a ridicat problema dacă basmele lui Ispirescu sunt auten-

tic folclorice sau sunt opera lui de scriitor. Însuşi Hasdeu şi-a 

pus această întrebare, plecând de la ideea că n-au fost culese, ci 

au fost scrise de Ispirescu din memorie. Într-adevăr, în cazul lui 

nu este vorba de un culegător propriu-zis, ci de un povestitor 

popular care a scris ceea ce ştia. El şi-a însuşit perfect stilul 

folcloric al mediului popular în care s-a format şi când i s-a 

cerut să scrie a aşternut pe hârtie ceea ce avea în minte. Deşi a 

abordat toate speciile prozei folclorice, basmele sunt cele care 

i-au asigurat popularitatea. Compunându-le, Ispirescu a păstrat 

caracteristicile acestor creaţii epice populare, respectând schema, 

formulele fixe specifice, oralitatea ori expresiile populare. Perso-

nalitatea proprie transpare totuşi uneori din intenţiile moraliza-

toare, din tonul câteodată romantic, din amănuntele istorice şi 

mitologice pe care le include în povestire. 

Prin fondul lor general uman şi prin larga lor accesibilitate, 

basmele lui Petre Ispirescu sunt astăzi operă clasică. 

(22 ianuarie 1988) 

 



 148 

 

Un călător italian din epoca fanariotă: 
Domenico Sestini 

 

 
Între documentele atât de 

preţioase şi atât de necesare în 

reconstituirea trecutului se nu-

mără, fără doar şi poate, impre-

siile cuprinse în notele de călă-

torie. Prin conţinutul, caracterul 

informaţiilor şi observaţiilor, aces-

te izvoare constituie mărturii de 

excepţională importanţă cu pri-

vire la o epocă sau la un anumit 

moment istoric. În cazul Ţărilor 

Române, „literatura” călătoriilor 

are valoarea unei surse indispen-

sabile atât istoricului, cât şi cer-

cetătorului artei şi culturii vechi 

româneşti. 

Un călător mai puţin cunoscut, care a trecut prin regiunile 

noastre cu două veacuri în urmă şi a lăsat însemnări de mare 

interes, a fost italianul Domenico Sestini. Existenţa acestui 

izvor atât de însemnat pentru istoria românilor a fost semnalată 

pentru prima oară de Nicolae Iorga care în 1893 a publicat în 

revista „Arhiva” de la Iaşi un studiu asupra lui Domenico 

Sestini, pe care îl va îngloba în vol. II al cunoscutei sale cărţi 

Istoria românilor prin călători. 

Domenico Sestini se înscrie într-un lung şir de călători 

italieni care au trecut prin Ţările Române şi ne vom rezuma a-i 

numi, de pildă, pe Giovanni Botero, pe cunoscutul Anton-Maria 

Del Chiaro, secretarul lui Brâncoveanu, ori pe contemporanii lui, 

Alexandru Ipsilanti,  
domn al Ţării Româneşti 
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Sestini, Panzini şi Spallanzani. Născut la Florenţa în 1750, 

Domenico Sestini a făcut studii clasice şi a fost în epocă un 

reputat arheolog, numismat şi geograf. Călătorea foarte mult şi 

itinerarele sale au trecut prin Sicilia, Asia Centrală, Mesopo-

tamia ori Peninsula Balcanică. În numeroasele volume cu 

impresii de călătorie pe care le-a scris, Sestini descrie ruinele 

celor mai importante cetăţi antice, alături aflându-se studii 

despre inscripţii şi monede. 

În Ţările Române a călătorit de două ori: prima dată de la 

Constantinopol la Bucureşti, la invitaţia domnitorului Alexandru 

Ipsilanti, care-i făcuse oferta de a-l face secretar. Suntem în 

perioada de după tratatul de la Kuciuk-Kainargi (1774), când se 

prevedea o serie de înlesniri pentru Ţara Românească şi 

Moldova, când se înfiinţaseră consulate şi se simţea necesară 

prezenţa unor secretari de limbă franceză, italiană, germană şi 

rusă. Totodată, pentru că ne aflăm în timpul în care învăţaţi 

italieni vin prin părţile noastre pentru a se îngriji ca beiza-

delele, pe lângă gramatica grecească, să aibă cultură occi-

dentală şi cunoştinţe de istorie, Sestini era chemat şi cu scopul 

de a da educaţie copiilor domnitorului, Constantin şi Dimitrie. 

Italianul nu va reuşi să obţină însă locul pentru care fusese 

chemat, deşi zăbovise o iarnă întreagă la Bucureşti, pe o vreme 

în care îngheţa apa în fântânile cele mai adânci. Preferinţele lui 

Ipsilanti se îndreptaseră spre austriacul Stefan Raicevich. 

Cea de-a doua călătorie a lui Domenico Sestini a fost 

făcută prin Ţara Românească, Moldova şi Transilvania în drum 

spre Ungaria, iar observaţiile le-a publicat în lucrarea Viaggio 

in Valachia e Moldavia (Călătorie în Valahia şi Moldova). 

După ce a stat un timp în Germania, ocupându-se de numisma-

tică, apoi la Paris ca bibliotecar al unei ducese, faima lui a 

devenit atât de mare încât ducele de Toscana l-a numit profesor 

la Universitatea din Pisa. 

Însemnările din prima călătorie prin Ţările Române a lui 

Sestini lasă să se întrevadă foarte clar itinerarul. După trecerea 
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Dunării pe la Rusciuk (Ruse), în octombrie 1779 a poposit la 

Călugăreni. Prin Copăceni a intrat în Bucureşti şi aici a fost 

primit în audienţă de Ipsilanti. Iarna a petrecut-o însă fără 

folos, căci n-a reuşit să ocupe postul vizat şi abia în mai 1780 a 

putut să obţină paşaportul de plecare. În notele sale cu privire la 

traseul străbătut, Sestini lasă informaţii despre ţinutul argeşean, 

despre oraşele Găeşti, Piteşti ori fosta capitală domnească de la 

Curtea de Argeş. Vorbeşte despre mănăstirea ctitorită aici de 

Neagoe Basarab, despre mormântul acestuia şi inscripţiile de la 

faţa locului. Trecând în Ardeal şi Banat, înregistrează date 

interesante cu privire la viaţa localnicilor, la satele româneşti şi 

la frumoasele obiceiuri şi tradiţii ale transilvănenilor, cât şi ale 

românilor bănăţeni. 

În a doua călătorie, Sestini face descrierea topografică a 

Valahiei şi a Moldovei, consemnează observaţii privind clima, 

producţia vegetală, animalele, păsările domestice etc. E un bun 

botanist şi se interesează cum se numeşte în româneşte cutare 

sau cutare plantă. Pomeneşte despre fatalitatea care se cheamă 

invazia lăcustelor, despre peştii acestor locuri, despre minerale, 

despre alcătuirea satelor şi oraşelor etc. 

Astăzi nu poate fi nicio îndoială că printre izvoarele cele 

mai bogate şi mai sigure cu privire la istoria Ţărilor Române de 

la sfârşitul veacului al XVIII-lea pot figura şi notele de călă-

torie ale lui Domenico Sestini. 

(28 februarie 1988) 
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Erudiţia cronicarului Nicolae Costin 

 

 
Coborâtor din neam de 

boieri, Nicolae Costin este al 

doilea fiu al cronicarului mol-

dovean Miron Costin. Născut 

pe la 1660, a făcut studii 

temeinice de latină la Colegiul 

iezuit din Iaşi şi apoi în Po-

lonia, unde l-a însoţit pe tatăl 

său în exil. După moartea lui 

Miron, poruncită de dom-

nitorul Constantin Cantemir, 

Nicolae Costin a fost ţinut în 

prevenţie o bună bucată de 

vreme. A izbutit să fugă şi să 

se adăpostească în Ţara Ro-

mânească, de unde a revenit 

numai în 1700, odată cu insta-

larea pe tron a cumnatului 

său după soţie, Constantin 

Duca, de la care a primit şi 

funcţia de mare hatman. A 

fugit din nou în Munteia sub 

Mihai Racoviţă, în 1703, şi 

s-a întors la începutul domniei 

lui Antioh Cantemir, care i-a 

dat vornicia Ţării de Jos, 

pentru că era hotărât să se 

împace cu Costineştii. Când 

Nicolae Mavrocordat a luat 

Miron Costin, tatăl lui Nicolae 
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domnia Moldovei în 1709, Nicolae Costin a devenit boier în 

divan şi interpret principal pentru delegaţiile străine, primind 

totodată însărcinarea de a redacta cronica oficială a ţării. Sub 

Dimitrie Cantemir a fost vel-logofăt, dar luminatul prinţ nu l-a 

luat în exilul său din Rusia. De altfel, la tron a venit din nou 

Nicolae Mavrocordat, protectorul lui Costin, care i-a menţinut 

demnitatea de mai înainte. A murit în 1712, când abia trecuse 

de 50 de ani. 

Pe urmele părintelui său, Nicolae Costin voia să scrie o 

istorie completă a Moldovei, luând-o, dacă s-ar fi putut, „ab 

ovo” (de la origini), aşa cum procedau modelele ce-i stăteau în 

faţă, cronografele bizantine, cronicarii polonezi şi unguri me-

dievali. Om foarte instruit şi dornic de a-şi îmbogăţi necontenit 

cunoştinţele, Nicoale Costin nu era şi un spirit de concepţie, 

lipsindu-i talentul literar, căci sforţările sale uriaşe de a scrie o 

carte de istorie n-au avut ca rezultat decât alcătuirea unui 

corpus de izvoare. 

Lucrarea sa Letopiseţul Ţării Moldovei de la zidirea lumii 

până la 1601 este o operă de compilaţie. Autorul, conform 

modelelor sale, înglobează istoria naţională în istoria univer-

sală, căutând să fixeze locul poporului român în arborele 

genealogic al neamurilor. Primele capitole sunt luate după 

cronicarul polonezului Matei Strykowski, apoi sunt inserate 

pagini întregi din letopiseţul lui Grigore Ureche, din De neamul 

moldovenilor de Miron Costin, adausuri din Istoria panonică a 

lui Antonio Bonfini ori din cronicile lui Laurenţiu Toppeltin şi 

Martin Cromer. Nu trebuie să ne surprindă „pedantismul” 

acestei lucrări şi hăţişul inextricabil de fapte, pentru că acest 

„stil” e caracteristic cărturarilor vremii. 

În 1710 domnitorul Nicolae Mavrocordat, recunoscând în 

Nicolae Costin pe cel mai erudit istoric al ţării, l-a însărcinat să 

scrie cronica întâmplărilor contemporane din care a rezultat 

Cronica domniei dintâi a lui Nicolae-Vodă Mavrocordat, cu 

evenimentele surprinse pe parcursul a doi ani (1709-1711). 



 153 

Letopiseţul n-are strălucire, cu atât mai mult cu cât autorul nu 

vibrează, ceea ce l-a făcut pe N. Iorga să-l caracterizeze drept 

„inimă de pergament”. Partea despre domnia lui Dimitrie 

Cantemir va fi depăşită mai târziu de cronica lui Neculce, dar 

cunoscutul episod al întâlnirii dintre Cantemir şi Petru cel Mare 

al Rusiei va fi reţinut şi de Nicolae Costin: „Şi în curte la scări 

s-au adunat cu împăratul, de i-au sărutat mâna şi împăratul l-au 

sărutat pe cap, luându-l în braţe şi ridicându-l în sus cu o mână, 

fiind Dumitraşco-Vodă om scund”. 

Cele două cronici ale lui Nicolae Costin n-ar fi fost poate 

suficiente pentru a rămâne în istoria literaturii române vechi 

dacă autorul n-ar fi prelucrat în ultimul an al vieţii un roman 

clasic al Renaşterii spaniole: Orologiul principilor sau Marc 

Aureliu de Antonio de Guevara. Cartea lui Guevara a fost scrisă 

cam în aceeaşi vreme cu Învăţăturile lui Neagoe Basarab către 

fiul său Theodosie şi are la bază o lucrare despre educaţie şi 

morală a lui Xenofon redactată în secolul al IV-lea î.H. Viaţa 

lui Marc Aureliu devine în Ceasornicul domnilor un pretext 

pentru o serie de norme privitoare la conducerea familiei şi a 

statului. Sub emblema unei biografii romanţate, autorul prezintă 

un manual în folosul tinerilor principi, o călăuză în viaţa de 

toate zilele. 

În ansamblu, eruditul cărturar a încercat să dăruiască cul-

turii noastre o operă prin care istoria naţiunii sale era încadrată 

istoriei universale. Poate că a fost depăşit uneori de grandiosul 

să proiect, ca şi de faptul că în secolul „luminilor” această con-

cepţie apărea ca vetustă. El nu scria însă pentru Occident, ci 

pentru luminarea moldovenilor săi, între care cei mai mulţi, 

asemenea domnitorului Constantin Cantemir, după vorba memo-

rabilă a lui Ion Neculce, „carte nu ştiè, ci numai iscălitura 

învăţase de o făcè”. 

(24 martie 1988) 
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Ion Creangă autor de manuale şcolare 

 

 
Pusă în umbră de Poveşti şi 

de Amintiri..., strădania lui Ion 

Creangă de a scrie manuale 

şcolare merită a fi scoasă la 

lumină pentru că se înscrie într-o 

perioadă când o asemenea trudă 

se lovea de obstacolele inerente 

ale începutului. Îndemnul de a 

trece la redactarea unor manuale 

îi va fi venit direct sau indirect 

de la mentorul „Junimii”, Titu 

Maiorescu, însă nevoia unor 

astfel de cărţi în şcoală a fost, 

credem, hotărâtoare în decizia 

pe care a luat-o. 

Pe la vârsta de 30 de ani, 

humuleşteanul şi-a unit efortu-

rile cu alţi cinci institutori pentru 

a compune un abecedar care să 

suplinească o mare lipsă. Cola-

boratorii şi-au împărţit munca; 

dacă unii se ocupau de partea ştiinţifică, Creangă şi-a păstrat 

partea literară şi dreptul de a cerne totul din punct de vedere al 

vorbirii corecte. Bazându-se în primul rând pe bunul simţ, 

Creangă încerca să meargă pe un principiu dedus din 

experienţa lui de şcolar: a nu suci mintea. De altfel, chiar din 

titlu se subînţelegea intenţia, căci abecedarul avea scris pe 

copertă: Metodă nouă de scriere şi cetire. El a apărut în primă 

ediţie, cu un cuprins de 66 de pagini, în 1868, având inserate 

Ion Creangă,  
Învăţătorul copiilor 
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chiar trei texte purtând semnătura lui Maiorescu. În 1871 

manualul ajunsese la a cincea ediţie, cu un tiraj de 36.000 de 

exemplare. 

Încurajat de succesul acestei prime încercări, Creangă şi-a 

ales doi colaboratori (dintre cei cinci institutori) şi a scris un 

nou manual: Învăţătorul copiilor, carte de citit în clasele 

primare, cu litere, slove şi buchi cuprinzând învăţături morale 

şi instructive. Şi acesta a fost bine primit şi s-a bucurat de mai 

multe ediţii. După cum mărturiseşte Jean Boutière (citând o 

sursă bibliografică) în lucrarea sa apărută la Paris în 1930, 

Viaţa şi opera lui I. Creangă, această carte „era căutată într-o 

vreme ca iarba de leac”. Întrucât ediţia princeps din 1871 a 

Învăţătorului copiilor nu mai e de găsit în marile biblioteci 

publice, din cercetarea celei de-a treia ediţii (apărută în 1874) 

rezultă că aici sunt cuprinse cunoscutele povestiri Inul şi 

cămeşa, Acul şi barosul şi Prostia omenească, publicate deci 

înainte de debutul unanim recunoscut al lui Creangă: povestea 

Soacra cu trei nurori, tipărită în „Convorbiri literare” la 1 octom-

brie 1875. 

În vara acestui an, povestitorul a ţinut învăţătorilor din 

judeţul Iaşi, într-o serie de prelegeri organizate de Eminescu, o 

conferinţă despre metoda de a învăţa pe copii scrierea şi citirea. 

Ministrul Instrucţiunii Publice, Titu Maiorescu, după ce inspec-

tase şcolile primare şi văzuse că învăţătorii se ţin tot de vechile 

procedee de predare, l-ar fi întrebat atunci pe Creangă dacă n-ar 

putea întocmi un curs practic pentru lămurirea acestora. Măgulit 

de intenţia ministrului, Creangă a redactat (în colaborare cu 

Gheorghe Ienăchescu) Povăţuitor la cetire prin scriere după 

sistema fonetică. Cum Maiorescu îşi dăduse între timp demisia, 

noul ministru nu a mai aprobat cartea şi autorii (poate şi din 

respect pentru junimist) au tipărit opusculul pe cheltuială pro-

prie. Manualul a avut un destin ciudat şi bună parte din tiraj a 

rămas „la răcoare”, nevândut, în podul lui Ienăchescu. 
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Dacă manualele lui Creangă s-au bucurat de o mare răs-

pândire, aceasta s-a datorat faptului că erau bine concepute şi 

propuneau o metodă nouă. E şi motivul pentru care, chiar după 

dispariţia lui Creangă, s-a cerut reeditarea lor, semn de recu-

noaştere a calităţilor didactice ale autorului. 

(19 septembrie 1988) 
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Biblioteca lui Ion Budai-Deleanu 

 

 
Dacă biblioteca unui scriitor 

s-a păstrat intactă, e lesne de 

înţeles că putem avea cele mai 

sigure indicii asupra culturii pro-

prietarului cărţilor. Dacă s-a îm-

prăştiat, s-a pierdut ori au rămas 

numai nişte liste sau inventare, 

investigaţia devine mai anevo-

ioasă, însă prin răbdare şi uneori 

chiar şansă ne putem face o idee 

măcar şi numai asupra pre-

ferinţelor şi orientărilor celui în 

cauză. În această a doua situaţie 

ne aflăm în cazul bibliotecii 

cărturarului iluminist Ion Budai-

Deleanu. 

Autorul Ţiganiadei a fost 

un cititor asiduu, iar scrierea 

operelor lui nu putea fi posibilă fără accesul la valorile 

recunoscute ale literaturii universale. În urma morţii sale, 

petrecută în 1820 la Liov (Lemberg, Lvov – azi în Ucraina), în 

inventarul lucrurilor rămase figurează şi 62 de titluri de cărţi, 

grupate pe limbi: latină, germană, franceză, italiană. Lista de 

cărţi fusese alcătuită în vederea scoaterii lor la licitaţie (alături 

de alte obiecte), pentru că familia era înglodată în datorii. Se 

mai păstrează actul prin care dulapul cu cărţi a fost cumpărat, 

dar toate cercetările întreprinse în ultima jumătate de veac nu 

au dus la identificarea niciunui volum care ar fi aparţinut cu 

adevărat marelui iluminist. Cercetarea listei nu ne împiedică să 

Ion Budai-Deleanu, 
Ţiganiada 
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facem unele supoziţii. Din capul locului, nu trebuie să ne mire 

numărul relativ mic de volume (numai 62), de vreme ce cu 

aproape două secole în urmă, tipăriturile erau încă rare. Dacă 

aruncăm o privire sumară asupra inventarierii, este imediat 

vizibilă diversitatea lucrărilor colecţionate: istorie, drept, 

literatură, filologie, medicină, ştiinţele naturii, retorică, politică, 

muzică, astronomie, matematică. Reţin atenţia cărţile din 

primele patru categorii, cele mai numeroase, ilustrând 

preocupările predilecte ale lui Budai-Deleanu. În privinţa 

datării volumelor, cea mai veche este o ediţie din 1528 a 

gramaticii lui Priscianus, iar cea mai nouă un Codex civilis 

universalis, publicat la Viena în 1817, operă de bază a 

jurisprudenţei austriece, tradusă în limba română de Budai-

Deleanu însuşi. 

Cum îşi va fi achiziţionat autorul Ţiganiadei cărţile din 

biblioteca sa? Unele dintre ele, apărute în Transilvania (la Cluj 

ori la Sibiu), i-au putut fi trimise la Liov de prieteni sau rude. 

Altele şi le-a procurat desigur el însuşi, pentru că era un 

frecventator al librăriilor şi anticariatelor vieneze şi galiţiene, 

căutând tot ceea ce îi părea de trebuinţă şi era în consens cu 

preocupările sale. Printre volumele fundamentale care au figu-

rat în biblioteca lui Budai-Deleanu se numără operele lui Homer 

(pe care le deţinea în două ediţii), apoi fabulele lui Phaedrus şi 

Avianus, lucrările lui Quintillian, Macrobiotica lui Hufeland, 

lexiconul german-francez al lui François Roux, care s-a bucurat 

de un succes imens în epocă şi pe care-l va folosi curent ca 

informaţie şi metodologie în munca sa la lexiconul românesc-

nemţesc. 

Chiar dacă biblioteca lui Budai-Deleanu s-a pierdut pentru 

totdeauna, ne rămân aceste urme, conturate într-un act de 

arhivă, dar suficiente ca să ne îndrume spre întregirea profilului 

unei „vieţi de om, aşa cum a fost”. 

(21 septembrie 1988) 
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Centenarul Iulia Hasdeu 

 

 
Unica fiică a renumitului 

istoric, filolog, scriitor şi gazetar 

Bogdan Petriceicu Hasdeu, năs-

cută în noiembrie 1869 s-a arătat 

a fi un copil excepţional încă din 

primii ani ai vieţii. Lilica sau 

Lili, cum era numită Iulia în 

cercul de apropiaţi ai familiei, 

trecea cu o repeziciune uimi-

toare peste vârste. La doi ani şi 

jumătate cunoştea literele şi sila-

bisea poezii pe cărţile pentru 

copii, la trei ani ştia să citească, 

iar la patru ani scria primele 

cuvinte. Precocitatea Iuliei şi me-

moria ei neobişnuită nu puteau 

să treacă neobservate, de vreme 

ce la şase ani parcursese pro-

gramele şcolare ale cursului primar, pentru ca în scurt timp să 

aibă cunoştinţe satisfăcătoare de engleză, franceză şi germană. 

După ce la unsprezece ani a terminat cursul secundar al 

Liceului „Sf. Sava” din Bucureşti, în 1881 a plecat însoţită de 

mama sa la Paris pentru a urma prelegerile profesorilor de la 

Colegiul „Sévigné”. Hasdeu, încrezător în posibilităţile reale 

ale fiicei sale, i-ar fi spus: „Sunt sigur că vei fi singura româncă 

în acest liceu şi cu atât mai sacră este datoria ta de a susţine 

bine numele naţiunii noastre”. 

În anii care au urmat Iulia şi-a impus un regim de lucru 

draconic. În scrisorile către tatăl său recunoştea că dimineaţa se 

Iulia Hasdeu 
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trezea la ora patru şi că adeseori miezul nopţii o găsea la masa 

de lucru. De altfel, era premianta întâi a colegiului. În epis-

tolele trimise din ţară, Hasdeu însuşi încerca să-i mai poto-

lească avântul neobişnuit: „...nu vreau deloc o muncă peste 

măsură, o muncă exagerată, în dauna pieptului şi a ochilor. Alţi 

părinţi au nevoie de a împinge pe copiii lor la studii. Cât de 

fericit tată sunt eu, care mă văd forţat a mai astâmpăra zelul de 

învăţătură al copilaşului meu”. 

În iulie 1886 Iulia Hasdeu a trecut bacalaureatul cu lucrări 

scrise şi susţinute apoi oral la retorică şi filosofie. S-a înscris la 

Sorbona şi frecventa în aceeaşi vreme cursuri la prestigioasa 

„École des Hautes Études”. Studia limbile clasice, literatura 

antică, literatura franceză şi engleză, istoria şi filosofia. Acum 

începuse să scrie şi versuri în limba franceză, iar proiectele sale 

literare impresionau prin amploare şi varietate. În urma apre-

cierilor elogioase de la facultate, i s-a propus să colaboreze la o 

editare a operelor lui Molière destinate lecturii particulare a 

elevilor. Prin consultările cu profesorii se întrevedea posi-

bilitatea ca să pregătească teza de doctorat în numai doi ani; 

lucrarea urma să aibă ca subiect Filosofia populară la români. 

Planurile de viitor erau acum clare: la 20 de ani Iulia ar fi 

devenit prima femeie doctor în litere a Facultăţii din Paris şi, în 

consecinţă, ar fi putut ocupa un post de inspector şcolar în 

România, post la care Hasdeu se şi gândise. 

Bronşitele Iuliei repetate din an în an anunţau însă primele 

semne, îndoielnice deocamdată, ale tuberculozei. Aspectul ei 

de aparentă sănătate i-a înşelat pe cei din jur, printre ei şi pe 

istoricul Ionnescu-Gion: „Cel care scrie aceste rânduri a văzut-o 

în iulie 1887, la Curtea de Argeş. Era rumenă, frumoasă, veselă, 

zveltă în talia-i subţire şi mlădioasă, cu ochii umezi de zglobie 

fericire, prietenoasă şi glumeaţă, fără umbră de cochetărie, înflă-

cărându-se în orice discuţie în care idealul şi arta erau în joc, 

rănind pe părintele său în glume şi-n săgeţi curtene, cunoscând 

toate cestiunile ce se ridicau în conversaţiune –, şi în toate, cu 
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toate şi din toate respirând viaţa şi puterea minţei în cea mai 

splendidă a lor arătare. Cine ar fi crezut atunci că-n pieptul ei 

cocea răul care nu iartă?”. 

Începând din 1887 viaţa Iuliei Hasdeu ia o turnură drama-

tică. O tuse seacă o sufocă adesea, iar siropurile şi tratamentul 

cu iod nu-şi mai fac efectul. Doctorii recomandă Mediterana, 

apoi Elveţia, dar în ciuda prescripţiilor medicale crizele revin şi 

prezenţa lor impune drumul spre casă, la Bucureşti. În acele 

zile de suferinţă, când toţi cunoşteau adevărul şi le era deo-

potrivă de greu să se ştie neputincioşi, cea mai resemnată a fost 

Iulia însăşi, care timp de câţiva ani îşi supusese răul printr-o 

frenetică iubire de viaţă. Sfârşitul din septembrie 1888 a con-

stituit pentru ea ultimul episod al unei lupte dinainte pierdute 

cu boala. 

Opera ei literară a fost dezvăluită postum de Bogdan 

Petriceicu Hasdeu, care i-a editat trei volume cuprinzând ver-

surile, proza, teatrul, eseurile şi cugetările. Tot el i-a deschis 

drumul spre posteritate. „Singura noastră consolare, consolare 

omenească – scria el – este că fiica noastră dispărută la o vârstă 

fragedă a lăsat totuşi o moştenire literară care prin bogăţia şi 

diversitatea ei ar fi suficientă să marcheze traseul unei vieţi 

îndelungate”. 

(29 septembrie 1988) 
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Bicentenarul Gheorghe Asachi 

 

 
În amintirea prodigiosului 

Gheorghe Asachi, cel care cu 

pasiune, timp de o viaţă, şi-a pus 

energia şi cunoştinţele pentru lu-

minarea neamului său, se cuvine 

a desprinde acum câteva gânduri 

despre complexa personalitate 

deschizătoare de drumuri, deve-

nită un nume emblematic al cul-

turii noastre. 

Rolul şi locul său în Moldova, 

dar şi în aria spiritualităţii româ-

neşti în procesul de înnoire, vor 

fi înţelese mai bine, pe de o 

parte, judecând uriaşa lui trudă 

în folosul obştii prin raportare la 

vicisitudinile inerente timpului, 

dificultăţi pe care le-a învins 

singur sau aproape singur la început, iar pe de altă parte, prin 

paralelismul cu activitatea din Muntenia a unui alt mare căr-

turar, Gheorghe Lazăr. Amândoi au trăit şi au lucrat cam în 

aceeaşi vreme. Independent unul de altul, împrejurările istorice 

i-au îndrumat spre aceeaşi ţintă, având o parte comună ce nu se 

prea obişnuieşte a fi amintită: şi unul şi celălalt au căpătat îndemn 

la muncă prin ştiinţă, căci ambii prin inginerie, fie măcar hotar-

nică, au obţinut învoirea de a crea şcoli româneşti. Astfel, Asachi, 

prin ajutorul lui Veniamin Costache, înfiinţa la Iaşi, pe lângă 

Şcoala Domnească, de limbă greacă, o clasă pentru pregătirea în 

limba română a inginerilor hotarnici, iar mai târziu va organiza 

Gheorghe Asachi 
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şi va sprijini inaugurarea Academiei Mihăilene (1835), în timp 

ce la Bucureşti Gheorghe Lazăr întemeia prima şcoală supe-

rioară, deschisă în 1818 în localul de la „Sf. Sava”. În felul 

activităţii lor este însă şi o oarecare deosebire, lămurită şi prin 

firea fiecăruia, prin temperamentul diferit, unul fiind moldovean, 

celălalt transilvănean. Dacă Asachi apucă drumul scrisului 

evocând zări senine, Lazăr cheamă la înfăptuire răscolind 

sufletele printr-un verb înaripat, trezind mai lesne din toropeală 

şi amorţire. Natură vioaie, mereu nemulţumit şi mereu în 

frământare, Lazăr se consumă repede. Domol, aşezat, negrăbit, 

lui Asachi îi e dat să păşească mai îndelungată vreme pe căile 

ieşite din făgaşul pe care şi l-a tăiat cu grea caznă în 

mărăcinişul debutului. Lazăr, cât a fost în viaţă, n-a avut nici 

măcar bucuria să-şi vadă tipărite toate cărţile alcătuite pentru 

învăţătura românească. De pe urma lui Asachi însă, mai 

norocos sau mai înţeles de contemporanii săi, au rămas scrieri 

mai puţin acoperite de colbul uitării. Unele pot fi citite cu 

interes şi astăzi, altele folosesc drept izvoare de informaţie şi 

documentare. 

Gheorghe Asachi a fost un harnic şi priceput „semănător” 

şi „mirabila lui sămânţă”, răspândită şi rodită, nu poate fi tre-

cută cu vederea. Era nevoie în epocă de pregătirea lui enci-

clopedică, fiindcă aşa impuneau conjuncturile. S-a aşezat la lucru 

când erau atâtea de făcut pentru ridicarea şi modernizarea unei 

societăţi fanariotizate. Ce n-a întreprins Asachi? Din toate câte 

învăţase a răsărit câte o instituţie. În planul lui grandios de a 

aduce un suflu nou şi un ideal roman, rămânând nedespărţit de 

cultul Antichităţii, organizatorul Gheorghe Asachi s-a ocupat de 

poezie, proză, tipografie, arhitectură, pictură, litografie, gra-

vură, cartografie, inginerie, teatru, presă (în 1829 editează Albina 

românească, prima revistă din Moldova). Prin înfăptuirea din 

1816 (cea dintâi reprezentaţie teatrală, în limba română, din 

Moldova), când – mărturisea el – „în o epohă de străinomanie 

am înfiinţat un teatru de societate”, Asachi ne apare foarte clar 
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ca un anticipator al programului Daciei literare, cu imboldul ei 

spre autohtonizare. Acelaşi Gheorghe Asachi a făcut manuale 

şcolare, traduceri, calendare, istoriografie după nevoile epocii, 

a adunat şi a publicat folclor, a apelat la serviciile interdis-

ciplinarităţii. Câţi ştiu ori îşi mai amintesc că a avut preocupări 

arheologice, arhivistice (a fost director al Arhivelor Statului), 

numismatice, sfragistice (sigilografice) şi îndeosebi heraldice? 

Fostul agent diplomatic la Viena a întocmit stema Iaşilor, a 

Moldovei şi a ţinuturilor ei, s-a preocupat de armoarii (blazoane), 

fiind considerat în vremea sa o autoritate în materie. 

Întemeietor al învăţământului românesc, Asachi a pus ba-

zele unui institut agronomic, ale unei şcoli de inginerie şi ale 

alteia de silvicultură, a emis primele idei în legătură cu cerce-

tarea economică. Om de mare cultură şi receptivitate, el a dat 

mereu prioritate „duhului naţional”. Înfiinţând şcoli primare prin 

sate, reorganizând Seminarul de la Socola, ctitorind Gimnazia 

din 1828, Şcoala Normală de la Trei Ierarhi ori Academia 

Mihăileană, contribuind de asemenea la fondarea în 1834 a 

primei şcoli de fete din Moldova, iar în 1840 a Şcolii de Arte şi 

Meşteşuguri din Iaşi, Asachi câştigase lupta pentru crearea 

unui învăţământ secundar şi superior în Moldova. În casa lui de 

la Iaşi, devenită salon literar, se purtau conversaţii aprinse pri-

vind limba de predare, manualele, literatura română, obligaţia 

statului de a o sprijini şi tot acum se discuta înfiinţarea unei 

Academii Române pentru ambele ţări, înainte de înfăptuirea 

Unirii. Cărturarul a fost ani de-a rândul animatorul acestor 

„dialoguri”, până spre 1845, când se ridică impunătoare gene-

raţia paşoptistă, care va primi munca lui dârză cu toată stima. 

Prin toată truda sa, Gheorghe Asachi a lăsat cărare bătă-

torită posterităţii. Iniţiativa lui Mihail Kogălniceanu de a-i ridica 

o statuie la Iaşi se întemeia pe o motivaţie care stă şi la baza 

rememorării de acum: „Amintirea şi cultul pentru bărbaţii care 

au lucrat în folosul patriei este semn de vitalitate a unei naţiuni”. 

(22 noiembrie 1988) 
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Filologul Alexandru Lambrior 

 

 
Se vorbeşte puţin astăzi sau 

aproape deloc despre Alexandru 

Lambrior, născut în 1845 la 

Fălticeni. Nu împlinise şase ani 

când a rămas orfan de ambii pă-

rinţi; a crescut pe la uşile altora 

şi a învăţat carte prin grija auto-

rităţilor şi a rudelor de tot felul. 

La Gimnaziul Central din Iaşi a 

fost coleg cu George Panu, Vasile 

Conta şi Calistrat Hogaş, cel din 

urmă mărturisind mai târziu des-

pre fostul său prieten din şcoală 

că „era cel mai tare la carte”. În 

aceşti ani, Alexandru Lambrior 

a dat dovadă de o mare pasiune 

pentru istorie, şi în clasa a VII-a 

de gimnaziu l-a putut suplini chiar pe propriul său profesor care 

se îmbolnăvise. 

După terminarea liceului, Lambrior s-a înscris la Facultatea 

de Litere din Iaşi şi aici i-a avut profesori pe Titu Maiorescu la 

filosofie, pe Nicolae Ionescu la istorie universală, pe Ion 

Caragiani la limbă şi literatură greacă, pe Nicolae Quintescu la 

literatură latină. Student, presat probabil de precaritatea mijloa-

celor materiale, înaintează ministerului o cerere prin care 

solicită şi reuşeşte să obţină suplinirea catedrei de literatură, iar 

apoi a celei de istorie la şcoala pe care abia o terminase. După 

încheierea studiilor şi obţinerea licenţei a fost profesor şi 

director al liceului din Botoşani, iar din 1872 a devenit profesor 

Alexandru Lambrior 
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de istorie la Şcoala militară din Iaşi, de unde, doi ani mai 

târziu, Maiorescu, în calitate de ministru, îl va numi profesor la 

aceeaşi disciplină pentru cursul superior al Liceului Naţional 

din capitala Moldovei. Între timp intrase în societatea literară 

„Junimea” la ale cărei „prelecţiuni populare” participă de câteva 

ori, conferenţiind pe teme diverse, remarcându-se prin inteli-

genţa sa pătrunzătoare şi spiritul critic. 

Cu sprijinul lui Maiorescu este trimis la Paris împreună cu 

G. Dem. Teodorescu şi George Panu, ca bursieri ai statului. În 

Franţa audiază cursurile celebrului Michel Bréal, lucrează cu 

Gaston Paris, se înscrie la „École des Hautes Études” şi este 

ales membru al Societăţii de Lingvistică din Paris. I se publică 

studii, i se laudă activitatea ştiinţifică, iar unul dintre profesorii 

săi arată că „acest tânăr filolog promite a ne da ca teză de 

şcoală un studiu adânc al vocalismului român. Această teză va 

avea o mare valoare, judecând după notele ce d. Lambrior a 

publicat deja în «Romania»”. „Romania” era revista lui Gaston 

Paris, unde românului îi apăruseră câteva cercetări în domeniul 

foneticii limbii române. 

Alexandru Lambrior putea fi mulţumit de roadele dar şi de 

perspectivele muncii sale ştiinţifice. Ele începuseră să fie 

cunoscute şi apreciate de colegii săi care trimiteau în ţară veşti 

despre el. Cerându-i-se prin Nicolae Xenopol (care studia so-

ciologia la Paris) colaborarea la prestigioasa revistă „Convorbiri 

literare” de la Iaşi, Lambrior răspunse, dovedind modestie, dar 

şi un acut spirit critic, că înainte de a învăţa pe alţii trebuie să 

înveţe el însuşi. 

Studiosul Lambrior s-a întors în ţară în 1878, reluându-şi 

catedra de la Liceul Naţional din Iaşi, unde a predat pe lângă 

limba şi literatura română şi latina. După un an este recoman-

dat de către decanul Facultăţii de Litere din Iaşi ca suplinitor la 

catedra universitară a lui Andrei Vizanti, care devenise parla-

mentar. Tot acum începe un curs liber de filologie română, 

participă la discuţii iniţiate de Academia Română în legătură cu 
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ortografia, face observaţii judicioase, este consultat în pro-

bleme de lingvistică şi ales membru corespondent al Academiei 

Române. Pentru că Grigore Tocilescu avusese ideea unor 

cercetări în bibliotecile italiene pentru adunarea de documente 

referitoare la Petru Cercel, Lambrior simte că ar vrea să meargă 

spre soarele sudului şi al Mediteranei, căci sănătatea i se şubre-

zise. Promite să facă un studiu asupra dialectului napolitan, 

vorbeşte despre ultimele sale publicaţii, despre iminenta plecare. 

Dar peste numai câteva zile, în septembrie 1883, închidea ochii 

lăsând neterminate atâtea proiecte. Abia împlinise 38 de ani. 

A dispărut omul, dar a rămas opera. Alexandru Lambrior a 

fost cel care a emis întâia oară ideea întocmirii unui corpus al 

literaturii populare. Numai pe baza unui asemenea corpus se vor 

putea dezlega, considera el, multe probleme de natură lingvis-

tică, literară şi istorică. Ideea va fi reluată mai târziu de alţii şi 

pentru ea vor milita Nicolae Densuşianu şi Dumitru Caracostea. 

Aşa cum consemna Tudor Vianu, „în chestiunile de limbă, 

Lambrior a reprezentat un moment al criticismului junimist pe 

care, ca şi la Eminescu, îl colorează pasiunea romantică pentru 

trecut”. 

(20 decembrie 1988) 
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Un junimist răzleţit: George Panu 

 

 
Personalitate complexă şi 

controversată, stârnind în jurul 

său vârtejuri de polemici, me-

morialistul şi ziaristul George 

Panu, „amarul critic Panu”, cum 

îl numea Maiorescu, a rămas în 

literatura română prin amintirile 

sale despre societatea literară 

„Junimea”. 

Născut la Iaşi în 1848, era 

fiul ofiţerului Vasile Panu, unul 

dintre aghiotanţii lui Cuza. A 

urmat şcoala primară şi liceul în 

oraşul natal, fiind coleg cu 

Alexandru Lambrior şi Calistrat 

Hogaş. La 19 ani devine student 

al Universităţii din Iaşi şi 

totodată un fervent admirator al ideilor lui Simion Bărnuţiu. În 

1872 intră în rândul „Junimii” şi începe să publice în revista 

„Convorbiri literare” studii pe teme istorice, fixând atitudinea 

critică a societăţii în domeniul cercetării istorice. Deşi tânăr, 

Panu se arată un polemic vehement şi nu se dă în lături să atace 

nume mari precum Hasdeu, Heliade-Rădulescu, V. A. Urechia 

ori August Treboniu Laurian, dar de multe ori cu argumente 

care-i depăşeau competenţa.  

În vremea aceasta Titu Maiorescu, ajuns ministru al 

Instrucţiunii Publice, apreciindu-i totuşi calităţile, îl trimite la 

Paris. Aici neobositul Panu studiază greaca şi latina, dar se 

simte mai mult atras de ştiinţele juridice şi ca urmare pleacă la 

George Panu 
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Bruxelles, unde-şi trece doctoratul în Drept. Reîntors în ţară, se 

apropie de C. A. Rosetti, pe atunci ministru de interne, şi va 

rupe cu „Junimea” când Eminescu va citi la una dintre şedinţe 

poezia Scrisoarea III în care era vizat direct superiorul său. 

Va fi de acum încolo un oscilant. În 1884 scoate la Iaşi 

ziarul „Lupta”, publicaţie antidinastică, unde scrie articole ce 

dovedesc o atitudine radicală şi pentru care va fi acuzat de 

lezmajestate, scăpând de condamnare prin refugiu în străi-

nătate, la Viena. Graţiat după doi ani, revine în ţară; e ales 

deputat, pledează împreună cu Barbu Delavrancea în procesul 

intentat de Caragiale lui Caion, scrie cu ironie şi umor fin 

cartea Portrete şi tipuri parlamentare. Îmbinând vioiciunea 

dialogului, cultivarea amănuntului pitoresc cu fixarea trăsă-

turilor caracterologice esenţiale, Panu dovedeşte un adevărat 

talent dramatic, animându-şi portretele, făcându-le să se mişte 

şi să vorbească. 

Este perioada în care devine foarte cunoscut, temut de unii, 

duşmănit de alţii, dar respectat de cei mai mulţi. În 1901 înfiin-

ţează revista „Săptămâna”, care avea pe frontispiciu menţiunea 

mândră: „Scrisă de George Panu”. Nu e nicio exagerare, căci o 

scria într-adevăr integral, de la editorial la cronica fenomenului 

cultural, de la foileton la faptul divers, comentat inteligent şi 

colorat. De acum şi până în 1910 (anul morţii sale) va ţine 

singur această revistă, exprimându-şi părerea în toate chestiu-

nile care agitau într-un fel sau altul opinia publică. Aici George 

Panu, junimistul răzleţit, va începe să-şi publice Amintirile de 

la „Junimea” prin care va fixa pentru posteritate chipul acestei 

societăţi. A evocat „Junimea” la mai bine de două decenii de la 

petrecerea evenimentelor şi, cu colecţia „Convorbirilor literare” 

la îndemână, autorul şi-a dictat unui secretar amintirile. Nu 

poate surprinde pe nimeni că după atâta vreme unele fapte se 

vor fi tulburat în ceea ce priveşte amănuntul, în apa memoriei 

rămânând numai conturul lor general. Nici că altele au fost 

uitate şi aici invenţia şi-a asumat rolul de a reînnoda firul 
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întrerupt. Nu exactitatea şi rigoarea intrau în primul rând în 

intenţia lui Panu, ci atmosfera junimistă. Cu toate omisiunile 

inerente unei opere de reconstituire bazată pe memorie, 

amintirile sale au meritul de a ne fi transmis imaginea vie a 

„Junimii”, fără de care riscam să avem astăzi numai con-

tururile, uneori prea solemne şi pedante, dăltuite de Iacob 

Negruzzi sau Ioan Slavici. 

Pentru fiecare membru al „Junimii” George Panu schiţează 

un portret fugar, dar esenţial, acordând, după caz, prioritate 

datelor fizice ori morale, fiind oricum prinsă dominanta perso-

nalităţii: tutela prestigioasă a lui Maiorescu, apariţia distantă a 

lui Alecsandri, zeflemistul Pogor, scornitor de porecle, amator 

de bufonerii şi anecdote, cu glasul tăiat însă când trebuia să 

rostească o frază în public, impetuosul Petre Carp, un nemilos în 

criticile sale, pentru care o operă reprezenta sau „o capodoperă 

sau o nulitate”. Samson Bodnărescu e văzut ca poet profund şi 

obscur, dar – pigmentează Panu – „mai mult obscur decât 

profund”, Alexandru Lambrior e distins şi original, pe când A. D. 

Xenopol este întotdeauna plin de idei şi naiv sincer. În ceea ce 

priveşte caracterizările lui Eminescu, Alecsandri ori Maiorescu, 

toate oscilând între plus şi minus, socotim că nu trebuie scăpat 

din vedere faptul că în momentul redactării Amintirilor Panu 

era totuşi un adversar al „Junimii” şi de aici amestecul de păr-

tinire şi obiectivitate. 

Concepute voit fără o riguroasă organizare compoziţională, 

nu ca document plin de informaţii, ci mai mult ca un tablou 

psihologic de atmosferă, Amintirile lui George Panu şi-au căpă-

tat un loc aparte în literatura noastră memorialistică şi o viziune 

cuprinzătoare a societăţii „Junimea” este de neconceput astăzi 

fără ele. 

(9 ianuarie 1989) 
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Veronica Micle şi procesul lui Titu Maiorescu 

 

 
Ambiţiosul Titu Maiorescu, 

doctor în filosofie în Germania, 

licenţiat în Litere şi Drept la 

Paris, ajunsese la numai 24 de 

ani director al Colegiului Naţional 

din Iaşi. Cariera sa spectacu-

loasă, cumulul de posturi repre-

zentate cu cinste, nu puteau să 

nu stârnească inamiciţii în rân-

dul profesorilor mai vârstnici, 

precum şi printre cei mai tineri, 

în frunte cu Nicolae Ionescu, 

titularul catedrei de istorie de la 

Universitatea din Iaşi. În gazeta 

acestuia, „Tribuna română”, în 

august 1864, alături de necro-

logul lui Ioan Maiorescu (tatăl 

scriitorului), era inserată cu ci-

nism o relatare despre o pretinsă 

legătură amoroasă pe care Titu Maiorescu ar fi avut-o cu o 

guvernantă de la Şcoala Centrală de Fete din Iaşi, domnişoara 

Emilia Richert, relaţie ce se considera a fi un atentat la bunele 

moravuri, ştiut fiind că Maiorescu era căsătorit de doi ani cu 

Clara Kremnitz. Prezenţa acestuia la Şcoala Centrală de Fete se 

explica prin faptul că se oferise să ţină un curs gratuit de me-

todica limbii române, la ora 7 seara, de trei ori pe săptămână. 

De aici şi posibilitatea insinuărilor. 

Sesizat, Comitetul de inspecţie şcolară îşi exprimă în sep-

tembrie 1864 concluziile despre cele ce s-ar fi petrecut, 

Veronica Micle 
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rezultând netemeinicia acuzaţiilor şi suspendarea profesorului 

Nicolae Ionescu. Acesta nu se dă bătut şi prin influenţele de 

care se bucura ia calea judiciară. Aşa cum îşi aminteşte Iacob 

Negruzzi în volumul Amintiri din „Junimea”, autorii conspi-

raţiei urmăreau un scop îndoit: întâi acela de a desconsidera cu 

totul pe Maiorescu şi apoi de a înlătura pe directoarea Şcolii 

Centrale de Fete, pentru a o înlocui cu Eufrosina Cobălcescu, 

soţia lui Grigore Cobălcescu, profesor universitar de geologie, 

mineralogie şi paleontologie la Universitatea din Iaşi. 

Nicolae Ionescu, nedându-se înapoi de la nimic, având în 

mână noi atuuri, îşi pregăteşte al doilea atac. El uzează de 

câteva scrisori ale părinţilor unor eleve de la şcoală privitoare 

la aşa-numita legătură Maiorescu – Emilia Richert, ca şi de 

mărturiile Eufrosinei Cobălcescu şi ale moaşei Ana Câmpeanu, 

ce folosea declaraţiile propriei fiice, Veronica. Scrisorile ar fi 

fost inspirate din relatările elevelor care ar fi descoperit jurnalul 

zilnic al guvernantei Richert, unde aceasta şi-ar fi mărturisit 

admiraţia pentru distinsul profesor Maiorescu. În urma rapor-

tului procurorului Vârlănescu, un intim al lui Nicolae Ionescu, 

raport părtinitor şi calomnios contra lui Maiorescu, se obţine 

reintegrarea lui Nicolae Ionescu în postul său, suspendarea lui 

Maiorescu din toate funcţiile şi trimiterea sa în faţa tribunalului 

corecţional. 

Ca urmare, în februarie 1865 s-a desfăşurat procesul care a 

făcut multă vâlvă în epocă. Afluenţa publicului, venit să asiste 

la judecata „scandalului” ce tulbura liniştea oraşului de o jumă-

tate de an şi făcea obiectul multor conversaţii, a fost enormă. 

Nicolae Ionescu, îmbrăcat în frac, îşi asumase în chip ilegal 

rolul de „denunţător şi reprezentant al opiniei publice”. Iacob 

Negruzzi îşi aminteşte că insolitul procesului nu consta în 

actele de care erau învinovăţiţi preveniţii, ci „mai ales în faptul 

că un mare număr de eleve erau chemate ca martore.” Dintre 

elevele perindate prin faţa instanţei, două „ca de 15 sau 16 ani, 

şi cât se poate de frumuşele, atraseră atenţia tuturora prin isteţia 
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cu care se prezentaseră şi dezinvoltura cu care vorbeau...”. Una 

era Veronica (Micle prin căsătoria ulterioară cu profesorul uni-

versitar Ştefan Micle), viitoarea muză a lui Eminescu. În urma 

dezbaterilor, lucrurile erau încă neclare până când una dintre 

eleve, după multe contraziceri, nemaiţinându-şi firea, izbucni 

într-un plâns violent şi mărturisi, spre stupoarea conspirato-

rilor, că d-na Cobălcescu o îndemnase să fure file din jurnalul 

domnişoarei Richert şi să facă declaraţii mincinoase. Atunci, 

după ce o indignare generală s-a manifestat în sală, acuzaţia a 

fost retrasă şi inculpaţii achitaţi. 

Dar finalul n-avea să fie acesta! Împotriva sentinţei minis-

trul de justiţie a ordonat telegrafic procurorului general să facă 

apel. La Curtea de apel s-a hotărât ca procesul să se cerceteze 

în şedinţă secretă pentru ca mărturiile fetelor de la şcoală să nu 

mai dea prilejul la glume şi observaţii din partea publicului. 

După cum scrie acelaşi Iacob Negruzzi, „fetele atât de isteţe la 

tribunal, căpătară la Curte destule bobârnace”. Îndrăzneaţa 

Veronica mărturisind că „a auzit o dată pe Maiorescu vorbind 

încet cu d-ra Richert, zâmbea cu multă isteţime. Atunci 

prezidentul (Cazimir, n.n.) o întrebă ce cuvinte a auzit? «Nu 

ştiu ce cuvinte, dar impresia mea a fost că erau cuvinte de 

amor!» – «Dar dumneata ştii ce este amorul?» o întrebă atunci 

Cazimir. La această întrebare un zâmbet se ivi pe toate feţele, iar 

Veronica, făcându-se roşie, nu mai răspunse o vorbă”. Maiorescu 

luă apoi cuvântul să se apere, iar procurorul în faţa deplinei 

lipse de probe retrase şi el apelul. Întâmplarea face ca la scurt 

timp Grigore Cobălcescu să o surprindă pe soţia sa Eufrosina, 

instigatoarea întregului scandal, în flagrant delict cu însuşi Nicolae 

Ionescu, obţinând de îndată despărţirea. 

Prin reintegrarea lui Titu Maiorescu în toate drepturile 

(director la Institutul Vasilian, profesor şi rector la Universi-

tatea din Iaşi) a luat sfârşit acest episod furtunos. 

(2 februarie 1989) 
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Folcloristul Dumitru Stăncescu 

 

 
Dintre folcloriştii români ai 

secolului al XIX-lea, Dumitru 

Stăncescu este astăzi un nume 

despre care se cunosc puţine lu-

cruri. Informaţiile privind viaţa 

lui sunt reduse. Născut în 1866 

la Bucureşti, a învăţat la Liceul 

„Sf. Sava”, unde a fost coleg cu 

Brătescu-Voineşti şi l-a avut pro-

fesor pe G. Dem. Teodorescu, 

cel care, probabil, va fi con-

tribuit la trezirea interesului său 

pentru folclor. A debutat la 17 ani 

în „Literatorul” lui Macedonski 

cu schiţe mărunte şi dintre cola-

boratorii revistei s-a simţit atras 

de poetul Traian Demetrescu, de 

care l-a legat ulterior o strânsă 

prietenie. În 1885 a publicat prima 

sa broşură de basme care a îndreptat atenţia cititorilor asupra 

meritelor lui ca nou şi priceput culegător. În prefaţa scrisă de 

Moses Gaster se arată că basmele date la iveală sunt „o oglindă 

adevărată, iar nu meşteşugită a geniului popular”. Publicistul şi 

istoricul G. I. Ionnescu-Gion   i-a consacrat o elogioasă cronică 

în „Românul”, scriiind: „Eu cred că dacă d. Dumitru Stăncescu, 

autorul a şase-şapte basme publicate mai zilele trecute într-o 

broşură, nu va lăsa pajiştile înflorite ale literaturii populare şi 

din ce în ce mai mult va munci stilul popular şi minunatele 

întorsături ale frazei bătrâne româneşti, vom putea număra încă 

Numărul jubiliar 1000 din 

„Biblioteca pentru toţi”. 
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un scriitor român care împreună cu «culegătorul-tipograf», cu 

d. Ispirescu, să ne dea adevărate modele de stil popular”. În 

1890 N. Iorga într-un articol despre poveşti se referea şi la 

volumul lui Stăncescu, iar puţin mai târziu îi comunica acestuia 

că Emile Picot a analizat basmele sale într-unul dintre cursurile 

de limbă română la Şcoala de limbi orientale din Paris. 

Toate aceste aprecieri i-au fost îndemnuri serioase pentru a 

se consacra culegerii de literatură populară, activitate pentru 

care dovedise însuşiri speciale. După întoarcerea sa de la Liège 

cu titlul de doctor în ştiinţe politice şi administrative, Dumitru 

Stăncescu, reluând basmele publicate în prima broşură şi adu-

nând altele, a dat la iveală un volum esenţial intitulat chiar Basme, 

de care îi va rămâne legat numele. Cartea este precedată de o 

interesantă şi elogioasă prefaţă scrisă de Ionnescu-Gion, şi 

chiar Macedonski a întâmpinat cu laude priceperea şi însuşirile 

autorului. 

Devenise foarte clar în vremea aceea că între culegătorii de 

basme munteneşti doi, şi anume Dumitru Stăncescu şi Petre 

Ispirescu, erau cei mai talentaţi. Niciunul dintre ei n-a prelucrat 

basmele, dar fiecare le-a imprimat o dinamică şi o ritmicitate 

proprie în construcţia frazelor prin folosirea unor procedee din 

stilistica populară. Dacă basmul lui Ispirescu are o desfăşurare 

domoală, cu nuanţări lirice, care te învăluie la lectură, basmul 

lui Stăncescu este mai dinamic, mai concentrat în exprimare, 

cu dialog frecvent, cu dese coborâri din fantastic în realitatea 

imediată, cu o exprimare sobră şi neîncărcată în metafore. 

În afară de aceste valenţe, Dumitru Stăncescu a avut şi un 

alt mare merit: el a luat iniţiativa întemeierii, în martie 1895, a 

ceea ce a numit „un şir de cărticele ieftine care vor alcătui 

încet-încet o «Bibliotecă pentru toţi»”. Acest tânăr de 29 de 

ani, stimat de Macedonski, Vlahuţă, Gaster, Ionnescu-Gion, G. 

Dem. Teodorescu, Şăineanu şi alţii era preocupat să găsească o 

cale pentru răspândirea culturii între cei cu venituri puţine. A 

găsit un editor şi începând cu poveştile lui Andersen a ajuns în 
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curând la numărul 100 din BPT („Biblioteca pentru toţi”). 

Tirajele erau foarte mari: şapte-zece mii de exemplare. Când 

noua colecţie se impusese şi însuşi Stăncescu făcuse 21 de 

traduceri din literatura franceză, o tuberculoză necruţătoare a 

pus capăt, la numai 33 de ani, unei vieţi animate de mari 

aspiraţii. „Biblioteca pentru toţi” va supravieţui însă şi în 1918 

va marca numărul jubiliar 1000. 

(21 februarie 1989) 
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Vizionarul Andrei Mureşanu 

 

 
Poetul transilvănean Andrei 

Mureşanu, născut în 1816 la 

Bistriţa, a rămas în istoria lite-

raturii române graţie poeziei de 

rezonanţă Un răsunet, cunoscută 

mai ales sub titlul Deşteaptă-te, 

române, care a devenit marşul 

revoluţionarilor paşoptişti din 

Transilvania. Influenţele poeziei 

sale de debut le putem afla în 

poeţii Văcăreşti, ca şi în Cezar 

Bolliac, Grigore Alexandrescu 

ori Ion Heliade-Rădulescu. Dar 

timbrul interogaţiilor lamentoase 

părea a nu fi propriu poetului, 

care-şi va găsi nota autentică numai în creaţia de după 1843 şi 

din care va izvorî Deşteaptă-te, române, devenit repede imn 

popular, un fel de „marseileză” a românilor. Cu acest cântec 

începe gloria lui Mureşanu. Transilvănenii văd în el un 

Alecsandri al lor, e comparat cu francezul Rouget de Lisle, iar 

aureola de bard al naţiunii începe să-l înconjoare. În 1862, la 

apariţia volumului său de poezii, este sărbătorit de „Astra”, 

oferindu-i-se cu acest prilej la Braşov primul premiu naţional. 

Distincţia nu însuma decât 50 de galbeni, dar episcopul Andrei 

Şaguna i-a explicat posibilităţile pecuniare destul de reduse ale 

societăţii, dorindu-i însă în compensaţie ca în viitor să aibă 

vigoarea... munţilor din jur. Poetul n-a putut împlini urarea lui 

Şaguna, căci avea să se stingă imediat după aceea, în 1863, la 

47 de ani. 

Andrei Mureşanu 
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Faima lui Andrei Mureşanu a străbătut până dincoace de 

Carpaţi, în Moldova, apologetul ei fiind însuşi Mihai Eminescu 

care în poezia Epigonii l-a evocat printre „firile vizionare” ce 

făceau „valul să cânte”, ce puneau „steaua să zboare”. Pe lângă 

strofa din Epigonii, văzându-şi anticipat în poetul transilvănean 

propriul său destin, Eminescu îi consacră trei mari poeme dra-

matice, înfăţişându-i viaţa într-o viziune apoteotică. 

În anul 1881 se tipărea la Sibiu o nouă ediţie din versurile 

lui Mureşanu. Într-o notă ce însoţea volumul se arăta că ediţia 

din 1862 „fiind de ani încoace trecută în mâinile publicului 

până la cel din urmă exemplar, la stăruinţele multor adoratori ai 

naţiunii noastre, ai musei române şi ai neuitatului autor răposat, 

s-a tipărit această ediţiune nouă a poeziilor lui Andrei Mureşanu”. 

Exagerând valoarea operei, criticul Aron Densuşianu a comis în 

1885 eroarea de a-l considera, prin limbă şi talent, superior lui 

Alecsandri, afirmând totodată că „nime în oda naţională n-a atins 

înălţimea lui A. Mureşanu”. Afirmaţiile lui Aron Densuşianu 

au provocat indignarea lui Titu Maiorescu care prin cunoscutul 

articol polemic În lături! (1886) nu numai că a scos din 

circulaţie pe anacronicul istoric şi critic literar, vechi adversar 

al său, dar a supus la o grea încercare însăşi reputaţia de poet a 

creatorului popularului Deşteaptă-te, române. Poziţia lui Maiorescu 

era însă corectă; pentru el, Mureşanu era replica pe plan 

românesc a doi poeţi germani deveniţi cunoscuţi prin câte o sin-

gură poezie patriotică, aşadar nişte „celebrităţi monocotiledoane”, 

cum plastic scrie criticul. 

Timp de două decenii verdictul lui Maiorescu a fost con-

siderat definitiv şi a constituit o barieră de netrecut în calea 

încercărilor altor cărturari transilvăneni de a deschide o cale 

mai largă pentru aprecierea operei poetului nedreptăţit. Nici 

monografia din 1891 a lui Valer Branişte, prezentată ca teză de 

doctorat, nici lucrarea profesorului Ioan Raţiu din 1900, n-au 

reţinut atenţia criticii româneşti şi n-au schimbat atmosfera. 

Lucrurile se vor modifica abia după 1911, când Octavian Goga 
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ţine la Blaj o emoţionantă conferinţă despre Mureşanu în care 

elogia „înaltul talent literar al înaintaşului”, dar mai ales prin 

aprecierea dată în 1941 de G. Călinescu în Istoria literaturii 

române..., care vedea în el „un pas în progresul poeziei arde-

lene profetice”. 

Continuând poezia militantă transilvăneană, inaugurată de 

George Bariţiu prin tonul grav şi răspicat, plin de rezonanţe, 

Andrei Mureşanu a fost atât ca poet, cât şi ca om de cultură, 

precursorul remarcabil al lui George Coşbuc şi Octavian Goga. 

Poezia sa lirică va fi depăşită de ideile şi opiniile gazetarului 

Mureşanu de la „Foaie pentru minte, inimă şi literatură” şi 

„Telegraful român”, unde se ocupa de mijloacele prin care s-ar 

putea cultiva limba poeziei, intuind necesitatea criticii literare. 

(7 martie 1989) 
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Cărţile populare (I) 

 

 
Cărţile populare au vehiculat de-a lungul timpului teme şi 

motive care au fost adesea reluate prin marile creaţii literare. 

De origine europeană sau orientală, cărţile populare au avut o 

circulaţie universală, fiind traduse ori prelucrate în numeroase 

limbi. Sunt puţine culturile europene care se bucură de sinteze 

complete pentru cărţile populare, putându-se aminti în acest sens 

cea germană, franceză, engleză şi polonă. Cât priveşte cultura 

noastră, ea posedă ampla cercetare făcută de profesorul Nicolae 

Cetatea împărătesei Cleofila, ilustraţie din Alexandria 
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Cartojan, publicată în două volume (1929, 1938) sub titlul Cărţile 

populare în literatura românească, cât şi contribuţia însemnată 

a profesorilor I. C. Chiţimia şi Dan Simonescu. 

În literatura română au pătruns şi s-au adaptat cărţi popu-

lare din Occident prin contact cu literaturile sud-slave, bizantină 

şi neogreacă, din Orientul Apropiat, din literatura rusă ori polonă. 

La rândul său, literatura noastră a transmis, prin contactele ei, 

cărţi importante unor literaturi străine. Cele dintâi care au cir-

culat în spaţiul românesc, începând cu secolul al XVII-lea, au 

fost Alexandria, Albinuşa, Fiziologul şi Varlaam şi Ioasaf. 

Alexandria datează din secolul al III-lea î.H., punctul de ple-

care fiind o istorie a secretarului lui Alexandru cel Mare, Callist-

henes. Manuscrisul primei traduceri româneşti nu ni s-a păstrat, dar 

cea mai veche copie cunoscută datează de la 1620. Romanul are 

două părţi, cea dintâi fiind cu precădere eroică şi alcătuind un 

fel de cod al virtuţilor bărbăteşti, a doua, mai ales etică, oferă un 

îndreptar nu numai pentru viteji, dar şi pentru înţelepţi. În an-

samblu, cartea prezintă urcarea pe tron a lui Alexandru, expedi-

ţiile sale, victoria asupra trufaşului Darius, războiul cu Por, împă-

ratul Indiei. În final Alexandru moare ucis de unul dintre supuşi, 

iar calul său credincios, Ducipal, îl pedepseşte pe făptaş. Învăţaţii 

cronicari moldoveni Miron şi Nicolae Costin, ca şi stolnicul 

Constantin Cantacuzino, intuind că Alexandria era un rod al 

imaginaţiei grefat pe un cadru istoric iniţial, au socotit-o „plină 

de basne şi scornituri”, reţinând totuşi fondul moral şi, desigur, 

pe cel epic. După mărturia secretarului lui Brâncoveanu, 

Anton-Maria Del Chiaro, Alexandria s-ar fi tipărit în 1713 în 

tipografia lui Antim Ivireanul, la Bucureşti, dar prima ediţie 

păstrată datează din 1794 şi este ieşită din teascurile Sibiului. 

Albinuşa sau Floarea Darurilor se constituie ca o culegere 

didactico-sentenţioasă alcătuită cu scopul definirii şi ilustrării 

virtuţilor şi viciilor. Este o traducere, prin intermediar sârbesc, 

a faimoasei colecţii de maxime din secolul al XIII-lea a bolog-

nezului Tommaso Gozzadini intitulată Fiore di virtù. Copia 
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manuscrisă făcută în 1620 s-a păstrat numai parţial, dar există o 

alta, completă, redactată la Braşov în 1693. Traducerea româ-

nească a fost tipărită de acelaşi Antim Ivireanul în 1700. Cartea 

conţine 35 de capitole organizate dihotomic: virtute – viciu. 

Toate au o structură unică: definirea virtuţii sau a păcatului, 

comparaţia simbolică cu un animal, citate din diverşi autori şi o 

istorioară morală ilustrativă. Pentru sentinţe sunt folosiţi Platon, 

Socrate, Aristotel, Pitagora, Ovidiu, Cicero, Seneca ş.a. Pătrunsă 

în literatura noastră, Floarea Darurilor a lăsat urme în folclor. 

Extras poate de aici, motivul literar „amărâtă turturea” a trecut 

la Coresi ori Varlaam, ca şi într-o cunoscută poezie a lui 

Ienăchiţă Văcărescu, iar apologul (învăţătură morală, prezen-

tată alegoric) despre găina care face prea multă gălăgie pentru 

un singur ou se găseşte la Iordache Golescu şi Anton Pann. 

O altă carte populară, Fiziologul, este la origine un manual 

popular de zoologie cu pilde morale, alcătuit prin secolul al   

IV-lea în Egiptul elenistic şi prelucrat în limbile romanice şi 

germanice cu numele Bestiarii. La noi Fiziologul a venit din 

literatura bizantină prin canal sârbesc. Acest manual, elementar şi 

naiv, este populat mai mult de animale fictive decât reale. Dar 

tocmai aceste animale fantastice, himerice, fac din el o operă 

literară cu o însemnată influenţă asupra folclorului şi literaturii 

culte. Interesantă e simbolistica animalieră: de pildă, şoimul 

semnifică bărbăţia, iepurele – frica, ursul – mânia, păunul – 

îngâmfarea, pelicanul care-şi sfâşie pieptul pentru a-şi hrăni 

puii – jertfa, privighetoarea – curăţenia şi constanţa în dragoste 

etc. Cel mai vechi text în limba română al Fiziologului datează 

din 1693 şi copia aparţine aceluiaşi braşovean care dăduse şi 

versiunea Albinuşei, dar au circulat şi alte tălmăciri. Din 

Fiziolog şi-a luat Dimitrie Cantemir o parte a personajelor sale 

fantastice din Istoria ieroglifică, după cum motive ale acestei 

cărţi au pătruns în lirica populară ori a unor poeţi ca Ienăchiţă 

Văcărescu, Gheorghe Asachi şi Ion Heliade-Rădulescu. 

(12 aprilie 1989) 
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Cărţile populare (II) 

 

 
În secolul al XVIII-lea, 

prin influenţa elenismului 

şi prin legăturile cu Rusia, 

s-au tradus şi retradus cele 

mai multe cărţi populare, 

care prin circulaţia în ma-

nuscris sau tipărite au dat 

un serios impuls literaturii 

culte din prima jumătate a 

veacului următor şi de mai 

târziu. În lipsa unei tradiţii 

literare beletristice origi-

nale, aceste cărţi au con-

stituit multă vreme pentru 

scriitorii noştri modele cla-

sice, ele pătrunzând chiar 

şi în folclor. Cele mai im-

portante şi răspândite 

sunt: Archirie şi Anadan, 

Esopia, Sindipa, Halima, 

Etiopica, Istoria surpării Troadei, Erotocritul, Imberie şi 

Margarona, Bertoldo, Istoria poamelor. 

Povestea lui Archirie şi Anadan, păstrată în 45 de manu-

scrise din secolul al XVIII-lea, ne-a parvenit prin filieră slavă. 

Unul dintre aceste texte în circulaţie a fost reprodus, cu mici 

intervenţii proprii, de Anton Pann în tipăritura sa din 1850, 

Înţeleptul Archir cu nepotul său Anadan. Povestea, care da-

tează din secolul al VI-lea î. H., are ca loc de origine vechea 

Asirie şi este un „Hofroman”, un roman de curte. Pe scurt, 

Scenă din Varlaam şi Ioasaf 
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subiectul este următorul: Archirie, sfetnicul împăratului Sinagrip, 

neavând copii, îl adoptă pe Anadan, căruia îi dă zilnic sfaturi 

sub forma unor norme morale privitoare la zgârcenie, lăcomie, 

călătorie, primirea oaspeţilor, însurătoare etc. Anadan, caracter 

rău, dornic să-l moştenească mai repede pe tatăl său adoptiv, pune 

la cale uciderea lui, uneltind în taină. Împăratul, dezinformat, 

dă ordin ca Archirie să fie osândit la moarte, dar armaşul însăr-

cinat cu executarea pedepsei îl ascunde într-o hrubă tainică. 

După un timp, când faraonul Egiptului, aflând de moartea 

nedreaptă a lui Archirie, îi cere lui Sinagrip meşteri ca să-i 

zidească o cetate în văzduh, armaşul îl scoate din hrubă. Bucuria 

împăratului e mare şi imediat îl trimite în Egipt pentru a răs-

punde enigmelor faraonului. Archirie rezolvă cu isteţime pro-

blemele puse de faraon, dezleagă şi câteva ghicitori, capătă daruri 

şi se întoarce în ţară. Aici Anadan se roagă de iertare, este 

mustrat prin pilde şi îşi dă în cele din urmă duhul spre a împlini 

proverbul „cine sapă groapa altuia, el intră întâi într-însa”. 

Cu numele Esopia au circulat la noi viaţa şi pildele legen-

darului fabulist Esop, trăitor prin secolul al VI-lea î.H. Fabulele 

lui Esop au fost versificate de scriitorii latini Phaedrus şi 

Avianus, iar mai târziu, în Evul Mediu, din culegeri greceşti, 

latine şi apoi slavone au început să împânzească literaturile naţio-

nale. La noi, primul manuscris al Esopiei datează din 1703, iar 

cea dintâi ediţie tipărită, din 1795. Având o circulaţie univer-

sală, Esopia a pătruns adânc în cultura românească, prin 

conţinutul atractiv şi moralizator. Romanul îşi are originea într-un 

fapt real, atestat de antici: existenţa unui sclav excepţional 

dotat ca inteligenţă şi talent, frigianul sau tracul Esop, contem-

poran cu Cresus şi Solon. În carte eroul face o adevărată 

demonstraţie de înţelepciune în disputa sa cu filosoful Xantos, 

pus mereu în inferioritate, motiv pentru care în cele din urmă 

sclavul va fi eliberat. Pildele lui Esop sugerează indiscutabile 

adevăruri asupra vieţii: lucrul nechibzuit dăunează, nevoia învaţă 

pe om, câştigul necinstit se pedepseşte, binele e răsplătit cu 
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bine, lăcomia aduce numai rău etc. Fabulele lui Esop au avut o 

înrâurire directă asupra literaturii noastre, între alţii Anton 

Pann în Povestea vorbii fiind influenţat de ele. 

O carte populară de origine orientală este Sindipa. Din 

India povestea a trecut în Persia şi Siria; tradusă în greceşte, 

prin filieră slavă, a ajuns şi în Ţările Române. Cel mai vechi 

text românesc datează din 1703, iar prima tipăritură, din 1802. 

Sindipa este ceea ce francezii numesc „roman à tiroir”, iar 

germanii „Rahmenerzählung”, adică o colecţie de povestiri înca-

drate în rama unei intrigi comune, cum ar fi O mie şi una de 

nopţi sau Decameronul lui Boccacio. Naraţiunea cuprinde 

amănunte prin care este descris modul cum reputatul filosof 

Sindipa face educaţie moştenitorului împăratului persan Chira. 

Cartea Sindipa a circulat foarte mult. Episoade ale ei au pătruns 

în literatura scrisă de Kogălniceanu, Heliade-Rădulescu, Mace-

donski, însuşi Sadoveanu prelucrând-o în „povestea orientală” 

intitulată Divanul persian. 

(14 aprilie 1989) 
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Lupta grecilor cu valahii, scenă 
din Erotocritul 

 

Cărţile populare (III) 

 

 
În a doua jumătate a 

secolului al XVIII-lea s-au 

tradus în Ţările Române din 

greceşte celebrele culegeri 

de basme orientale O mie şi 

una de nopţi şi O mie şi una 

de zile, cunoscute sub nu-

mele Halima. Nucleul Hali-

mei se află în vechea lite-

ratură indiană, de unde a 

fost prelucrat şi îmbogăţit de 

perşi şi de arabi. Structura 

este asemănătoare Sindipei: o 

povestire-ramă în care sunt 

incluse numeroase alte po-

vestiri, poveşti ori anecdote. 

Rama este următoarea: înşe-

lat în credinţa sa, împăratul 

Aidin hotărăşte să se răz-

bune, ucigându-şi soţiile după 

prima noapte de căsătorie. 

Fiica unui vizir, Halima, iz-

buteşte să-şi amâne execuţia 

povestind nopţi la rând dife-

rite istorii pe care le întrerupe în momentul când curiozitatea 

împăratului este maximă, făcându-l să dorească neapărat conti-

nuarea. După 1001 de nopţi, fermecat de înţelepciunea şi talentul 

povestitoarei, împăratul renunţă la sângeroasa sa răzbunare. De 

o mare bogăţie epică, împletind fantasticul cu realul, ducând la 
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întâmplări extraordinare, istorisirile se supun prin spiritul şi 

morala lor tuturor basmelor, rezultând din ele biruinţa calită-

ţilor umane fundamentale. Motive din 1001 de nopţi au fost 

preluate de Anton Pann şi Petre Dulfu. Traduceri şi prelucrări 

ale acestui roman oriental (tălmăcit pentru prima oară la noi în 

1783 la Hurez) au dat Ioan Barac, Emil Gârleanu, Mihail 

Sadoveanu, Liviu Rebreanu, Eusebiu Camilar, iar o traducere 

integrală după cea mai completă versiune franceză a fost 

începută de Petre Hossu şi continuată de D. Murăraşu şi H. 

Grămescu. 

Mult răspândit în secolul al XVIII-lea a fost romanul Etiopica 

al cărui autor este fenicianul Heliodor. În apusul Europei, 

Etiopica, familiară unor scriitori ca Rabelais, Racine, Tasso, 

Calderon de la Barca, Cervantes ori Shakespeare, a influenţat 

romanul cavaleresc medieval. Acţiunea este amplă şi e susţi-

nută de o intrigă complicată. Interesul este polarizat de cuplul 

de eroi înzestraţi cu însuşiri excepţionale, Teaghen şi Haricleea, 

constrânşi să-şi apere iubirea în împrejurări neobişnuite şi 

dificile. Peripeţiile din ţinuturi exotice, răsturnările de situaţii, 

surprizele, alcătuiesc materia abundentă a romanului, care se 

bazează pe teza că dragostea împinsă până la sacrificiu învinge 

toate piedicile. Racine fusese în tinereţe atât de încântat de 

acest roman, încât îl învăţase pe dinafară. Dimitrie Cantemir 

citează Etiopica în prefaţa Istoriei ieroglifice, afirmând că a 

împrumutat de aici o anumită tehnică a compoziţiei. Însuşi 

Eminescu poseda două manuscrise ale cărţii. 

O altă carte populară este Istoria Troadei sau Istoria 

surpării Troadei, un roman cavaleresc italian prelucrat după o 

poemă a unui truver normand din secolul al XII-lea, care la 

rândul său folosea surse mai vechi. Cartea conţine o versiune 

diferită de cea homerică a mitului troian, în sensul că îi pune pe 

troieni într-o lumină deosebit de favorabilă, insistându-se 

îndeosebi asupra faptelor acestora. Cel mai vechi manuscris 

românesc al Istoriei Troadei datează din 1689; cartea, tradusă 
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prin intermediar grecesc, a stârnit interesul datorită vitejiilor 

descrise cât şi prin învăţămintele pe care le cuprinde. 

Erotocritul este o carte populară din seria romanelor cava-

lereşti de dragoste. Subiectul a fost localizat în lumea antică de 

poetul cretan Cornaros. Tema o constituie iubirea dintre doi 

tineri de condiţie socială diferită, care înving prejudecăţile şi 

piedicile prin statornicia sentimentelor. Protagoniştii sunt Aretuza, 

fiica regelui Iraclie al Atenei, şi Erotocrit, fiul unui sfetnic. 

Popularitatea acestui roman la noi e dovedită de cele peste 15 

copii manuscrise păstrate, una dintre ele fiind amplu ilustrată 

cu gravuri colorate, nu lipsite de valoare artistică. Conţinutul 

bogat în aventuri şi latura sentimentală a romanului i-au asi-

gurat un ecou prelungit în Principatele Române. 

Asemănări cu Erotocritul dovedeşte Imberie şi Margarona, 

cartea care îşi are originea îndepărtată într-un roman cavaleresc 

francez tipărit la Lyon în 1453. Răspândită în literaturile euro-

pene, lucrarea a ajuns şi la noi prin intermediar grecesc. Singura 

copie păstrată aparţinea logofătului Ioniţă Şoimescu, din părţile 

Muscelului. Se povesteşte cum Imberie, în urma unei întreceri 

cavalereşti, câştigă mâna Margaronei. Conflictul e declanşat de 

răpirea unui giuvaier în căutarea căruia pleacă Imberie; după 

multe peripeţii, se întoarce la Margarona alături de care va 

domni în Provenţa. În literatura română această veche povestire 

cavalerească dobândeşte factura unei naraţiuni de basm. 

O carte populară de înţelepciune, cu un caracter satiric, este 

Bertoldo. Motivul, care-şi are originea în vechile legende indiene 

ale brahmanilor, este acela al înfruntării spirituale, cu întrebări 

enigmatice şi răspunsuri înţelepte, dintre un suveran şi sluji-

torul său. O parte dintre motivele populare incluse în roman au 

fost preluate de Anton Pann, altele au îmbogăţit povestirile lui 

Petre Dulfu despre Păcală. 

Istoria poamelor reprezintă numele sub care este cunoscută 

traducerea şi autohtonizarea unei satire alegorice bizantine din 

secolul al XII-lea. Rangurile şi fastul personajelor din original 
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sunt adaptate la realitatea unei curţi domneşti autohtone, reunită 

într-un divan bizar. Strugurul învinuieşte în faţa împăratului 

Gutăi neamul mirodeniilor care nesocoteşte poruncile împără-

teşti. Din acuzator, Strugurul devine în final condamnat. Hazul 

Istoriei poamelor este dat de înşiruirile de demnităţi atribuite 

pompos unor fructe ori legume. 

În concluzie, cărţile populare care au circulat în literatura 

română nu sunt reproduceri întocmai, ci, în dese cazuri, scrieri 

noi cu remanieri serioase, omisiuni de text ori adausuri de 

episoade şi motive. Multă vreme ele au suplinit lipsa unei lite-

raturi de imaginaţie proprie, formând gustul literar al cititorilor. 

Alături de literatura veche originală, cărţile populare reprezintă, 

după cum arăta G. Călinescu, marmura în care dorm încă 

netocmite statuile de întâia mărime şi strălucire ale literaturii 

române. 

(25 aprilie 1989) 

 



 191 

 

Cine a fost Zilot Românul? 

 

 
Cronicarul şi făurito-

rul de versuri care semna 

cu numele Zilot Românul, 

adică „românul zelos”, ce 

s-ar fi chemat pe numele 

adevărat, potrivit informa-

ţiilor lui Grigore Tocilescu, 

Ştefan Ioan Mor sau Mora
1
, 

este astăzi un autor aproape 

necunoscut. S-a născut prin 

1780 în Oltenia, într-o fa-

milie de condiţie mijlocie; 

avea, probabil, ceva cultură 

grecească şi latinească şi 

se interesa de scrierile istorice. Gândul de a redacta cronici îi 

venise în tinereţe, pe de o parte din iubirea de ţară, căci, 

mărturiseşte el cu o sintaxă cam greoaie, „am simţit în inima 

mea o aprindere de dragoste către patrie-mi”, iar pe de altă parte, 

din presupunerea că era născut poet: „Poezia foarte mi-au fost 

lesne şi mi-au fost drag din firească pricină sau pornire”. 

Datele despre viaţa lui sunt puţine; la 1802, când paz-

vangiii prădau Oltenia, Zilot, care se afla la Bucureşti, a fugit 

înspăimântat la Braşov, de unde s-a întors numai când lucrurile 

s-au liniştit. Vremea care a urmat ni-l înfăţişează ca fiind un 

mic boier, ocupând diverse funcţii în serviciul domnitorilor 

                                                
1 O cercetare ulterioară susţinerii acestei conferinţe demonstrează că 

numele real este Ştefan Fănuţă (cf. Zilot Românul, Opere complete, ediţie 

îngrijită, studiu introductiv, note, comentarii şi indici de Marcel Dumitru 
Ciucă, Editura Minerva, Bucureşti, 1996). 

Acrostih cu numele cronicarului: Ştefan 
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Mihai ori Alexandru Şuţu. Era un devotat al familiei Văcăreştilor 

şi încerca să imite versurile lui Iancu Văcărescu, cel căruia îi va 

lăsa în păstrare manuscrisele sale. În timpul mişcării lui Tudor 

Vladimirescu a trecut iarăşi munţii la Braşov. Nici după 1822, 

data reîntoarcerii la Bucureşti, nu va ocupa posturi importante. 

Trăia încă prin 1850, dar alte ştiri despre el nu mai avem de 

acum înainte. 

Întâia cronică a lui Zilot Românul e scrisă la 20 de ani şi 

vorbeşte despre domnia lui Constantin Hangerli. Compusă în 

versuri, fără umbră de poezie, cronica este un răboj al faptelor 

şi abuzurilor fanariotului. A doua scriere, fără titlu, preponde-

rent în proză, presărată ici-colo cu versuri, se referă la perioada 

dintre 1796 şi 1820, cuprinzând istoria domnilor Alexandru 

Ipsilanti, Constantin Hangerli, Alexandru Moruzi şi a domniilor 

scurte şi repetate ale lui Mihai Şuţu, Alexandru Şuţu şi Constantin 

Ipsilanti. În peste o mie de versuri cronicarul consemnează 

atacurile şi jafurile turcilor pazvangii, oamenii lui Osman 

Pazvantoglu, „din a căror groază şi spaimă s-au şi risipit ţara”. 

Dacă în timpul primei invazii a fost lovită numai Oltenia, cea 

de-a doua a căpătat proporţii înfricoşătoare şi ameninţa să 

cuprindă întreaga ţară, însuşi domnitorul refugiindu-se la Braşov. 

Tot în această cronică găsim relatări preţioase despre războiul 

ruso-turc dintre 1806 şi 1812, Zilot Românul dovedind că are 

capacitate de portretizare. Aşa, de pildă, aflăm amănunte despre 

comandanţii militari ruşi ca feldmareşalul Prozorovski care se 

apropia de o sută de ani, Nicolae Kamenski ce se arăta foarte 

învăţat şi aspru, Kutuzov care, deşi ajuns la bătrâneţe, „era întreg 

şi desăvârşit la toată treaba ostăşească, cât şi politicească”. 

Într-o altă cronică în stihuri greceşti privind domnia lui 

Ioan Caragea, tălmăcită mai apoi de însuşi autorul în româ-

neşte, Zilot pune dărăpănarea ţării pe seama fanarioţilor, insta-

lată în urma lichidării Cantacuzinilor, care la rândul lor prici-

nuiseră uciderea pământeanului Brâncoveanu. Într-un poem 

alegoric, intitulat Dăsluşire, Zilot se dovedeşte a fi un bun 
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cunoscător al relaţiilor dintre Principatele Române şi ţările 

vecine. Personajele care stau de vorbă sunt animale, închipuind 

fiecare câte un popor. 

Ceea ce se intitulează Jalnica cântare a lui Zilot, întru care 

să cuprind revoluţia românilor supt Tudor slugerul Vladimirescul, 

i zavera supt Aleco beizadea Ipsilant este – aşa cum o anunţă şi 

kilometricul titlu, care în realitate e chiar mai lung – o lamen-

taţie şi nu un elogiu al vremurilor pe care Tudor încerca să le 

instituie. Contrar sensului istoriei, Zilot crede că înlăturarea lui 

Tudor a fost necesară. Este, de fapt, momentul când autorul 

începe să fie tot mai vizibil depăşit de evenimente, de spiritul 

epocii, până într-acolo încât în 1850, cu puţin înaintea morţii, 

„zelosul” român de altădată vedea în Revoluţia de la 1848 o 

ridicare a norodului inconştient, o absurdă mascaradă. 

Mai puţin talentat decât mai tânărul său contemporan 

Dionisie Eclesiarhul, Zilot Românul, el însuşi conştient că uneori 

înmulţeşte vorba şi aproape nu mai ajunge la capăt, trebuie 

aşezat în istoria literaturii române între cronicarii întârziaţi, 

dovedind similitudini cu Naum Râmniceanu, pitarul Hristache 

ori Alexandru Beldiman. 

(1 septembrie 1989) 
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Aron Pumnul, profesorul lui Eminescu 

 

 
Acest făgărăşan, men-

torul lui Eminescu în anii 

adolescenţei, născut într-o 

familie de ţărani în 1818, 

făcuste liceul la Blaj, 

„mica noastră Romă”, şi-i 

avusese ca profesori pe 

Simion Bărnuţiu şi George 

Bariţiu, care l-au îndrumat 

spre studiul filosofiei. Pre-

gătirea şi-a continuat-o la 

Cluj, dar mai ales la Viena, 

în capitala imperiului, unde 

a plecat cu o bursă. Aici 

şi-a consolidat formaţia inte-

lectuală, orientându-se spre 

filosofia „luminilor”, deve-

nită la majoritatea cărtu-

rarilor ardeleni ai vremii 

temeiul programului de 

emancipare a românilor din 

Transilvania. Cu o bună 

pregătire în specialitate, căci îi citise asiduu pe Aristotel, 

Spinoza, Voltaire şi Rousseau, mişcându-se lejer în filosofia 

kantiană, se întoarce în ţară unde va îmbina activitatea didac-

tică, spre care manifesta o vădită pasiune, cu cea publicistică. 

Evenimentele furtunoase din prejma anului 1848, ca şi cele 

următoare, îl vor purta dintr-o provincie în alta a pământului 

românesc, dar nimic nu-l va împiedica să rămână cu o parte a 

Aron Pumnul 



 195 

sufletului la cei de acasă, la oamenii săi din Ţara Oltului, pe 

care – după cum scria Iorga – ar fi ştiut să-i înveţe şi plugărie şi 

carte. Ultima parte a vieţii, petrecută la Cernăuţi, apăsată de 

boală, ni-l dezvăluie drept un mare profesor, dar şi ca truditor 

în alcătuirea primei antologii de literatură română, cu titlul 

Lepturariu românesc cules den scriptori români. 

Prin felul său de a fi, prin pregătirea şi însufleţirea lui, pro-

fesorul Aron Pumnul se făcuse foarte iubit de elevii săi şi o 

mărturie de acum o sută de ani a unui fost discipol, folcloristul 

şi istoricul literar I. G. Sbiera, sună astfel: „Chiar de la prima sa 

apariţie la catedră Aron Pumnul a fermecat inimile auditorilor 

săi şi i-a lipit de sine cu legături nedisolubile. [...] El nu a 

încetat a împrăştia cu mână largă idei naţionale, simţăminte 

patriotice şi aspiraţiuni româneşti”. 

În jurul acestui profesor se constituise o imensă admiraţie 

în spiritul căreia s-a format, desigur, şi Mihai Eminescu. Criticul 

şi istoricul literar Perpessicius vorbeşte cu dreptate de o relaţie 

biunivocă, de afecţiunea lui Pumnul pentru Eminescu, dar şi de 

cultul poetului pentru marele său dascăl. Eminescu era elevul 

preferat al lui Pumnul, a stat chiar o perioadă în casa de la 

Cernăuţi a profesorului, citind cu nesaţ din biblioteca acestuia 

care se afla şi în folosinţa elevilor săi. Aici va fi întâlnit poetul 

cele patru tomuri masive ale Lepturariului care încerca să fie 

un tablou cuprinzător al literaturii şi culturii româneşti. Printr-o 

trudă uriaşă, Pumnul a însoţit selecţia textelor de biografia 

autorilor şi a cuprins informaţii adunate cu stăruinţă din cărţi şi 

periodice sau culese în scris, direct, de la cei în cauză. A lucrat 

cu multă pasiune, deşi mistuit de boală. „Am scris zăcând în 

pat, numai pe genunchi, pe o scândurică, căci la masă nu 

puteam şedea”, mărturiseşte el undeva. Tot concediul ultimilor 

ani de viaţă şi l-a rezervat numai pentru a termina Lepturariul. 

Această antologie nu omite niciun scriitor român cunoscut la 

acea dată, pentru că în viaţa lui Aron Pumnul literatura – aşa 

cum o definea într-un Curs de literatură românescă – însemna 
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„cuprinsul tuturor scriptelor câte s-au făcut în limba românescă 

de când a început a se scrie într-însa şi până astăzi”. Ca dovadă 

cât a preţuit Eminescu Lepturariul dascălului său stă şi această 

primă intervenţie publicistică a sa din 1870, intitulată O scriere 

critică, unde răspundea ironiilor ieftine ale poetului Dimitrie 

Petrino în aceşti termeni: „Nu râdeţi, domnilor, de Lepturariu, 

pentru că secaţiunea sa de pe alocurea e oglinda domniei voastre 

proprie; nu râdeţi de nihilismul său, pentru că e al dv.”. 

Imaginea postumă a lui Aron Pumnul a avut de suferit dato-

rită ideilor lui lingvistice, în fond bine intenţionate, dar inaplica-

bile mersului firesc al limbii. Varianta sa latinistă, aşa-numitul 

„ciunism”, căuta să impună anumite legi fonetice, contrazise de 

evoluţia firească a limbii române. 

Aron Pumnul n-a trăit decât 48 de ani, timp în care a 

suportat atât vitregiile soartei, cât şi ale propriului trup. Un 

fragment dintr-o scrisoare a lui Alexandru Hurmuzachi către 

Vasile Alecsandri este simptomatic: „Avem aici un ardelean, 

pe Pumnul; are şi el paradoxele sale, dar am dori să ne dea 

Dumnezeu o sută ca el. Mai mult zel, mai multă abnegare nu 

am văzut; ne plecăm cu respect înaintea lui. Lovit de opt ani de 

o boală nevindecabilă şi cât mai crudă, o lărgire a inimii, sufe-

rind ca un martir, îl vezi lucrând zi şi toată noaptea, târându-se 

cu trăsura la şcoală, numai ca să mai poată aduce folos, servi-

ciu cauzei căreia s-a închinat”. 

(18 septembrie 1989) 
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Dora d’Istria, publicistă de talie europeană 

 

 
Se vorbeşte foarte puţin as-

tăzi, dacă nu cumva a ajuns să 

fie complet necunoscută, despre 

Dora d’Istria, ambasadoarea cul-

turală a românilor în Europa se-

colului al XIX-lea. Dora d’Istria e 

pseudonimul sub care se ascunde 

Elena Ghica, născută în 1828, în 

Bucureşti, la Curtea-Veche, ca 

fiică a banului Mihalache Ghica 

(fratele domnitorului muntean 

Alexandru Ghica) şi a Catincăi 

(Facca înainte de căsătorie), una 

dintre „cele mai frumoase femei 

ale timpului din câte s-au văzut 

în societatea bucureşteană”, după 

cum îşi amintea Cezar Bolliac. 

Cu această însuşire moştenită de 

la mamă, înzestrată cu o minte 

limpede şi cu o voinţă nestrămutată de a cunoaşte, Dora d’Istria 

învaţă de copil greaca şi latina, dar şi franceza, italiana, engleza 

şi germana. E preocupată de muzică, pictură, înot, la 15 ani 

traducea cursiv din Iliada pentru examene, depăşindu-şi cu 

mult colegii, aşa încât cei ce o îndrumau „nu puteau ţine pe 

nimeni în studii alături de ea”. 

Din 1841 – data la care Alexandru Ghica, unchiul său, e izgo-

nit din scaunul Munteniei – Dora d’Istria va trăi cea mai mare parte 

a vieţii departe de ţară, dar fără s-o uite şi evocând-o mereu în 

scrierile sale redactate în franceză. A călătorit mult: în Grecia (aici 

Dora d’Istria 
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a fost aleasă membră de onoare a Societăţii de Arheologie din 

Atena), în Franţa, în Italia unde însuşi Garibaldi o întâmpina la 

sosire. Academii din diverse ţări, ca de pildă Germania ori Statele 

Unite, s-au simţit onorate s-o numere printre membrii ei de seamă. 

Din 1870 s-a stabilit la Florenţa, unde proclamată „cetăţean de 

onoare” al oraşului va rămâne până când s-a stins din viaţă în 1888. 

Personalitatea Dorei d’Istria, „publicistă de talie europeană” 

– cum o numea G. Călinescu – despre care s-a scris insuficient, 

poate fi astăzi conturată prin cercetarea unor mărturii din ţară şi 

străinătate, lăsate mai ales de contemporanii săi. Au scris la noi 

despre ea G. I. Ionnescu-Gion în publicaţia „Revista nouă”, George 

Bariţiu în „Transilvania”, Cezar Bolliac în câteva articole din 

„Trompeta Carpaţilor”, cât şi talentatul critic Radu Ionescu în 

„Revista română” ce se socotea dator a vorbi, ca român, de un 

nume care era cunoscut, prin scrierile sale, în toate ţările Euro-

pei. Analizând o parte dintre lucrările Dorei d’Istria, exprimân-

du-şi speranţa că aceasta va scrie şi în româneşte, Radu Ionescu 

îşi susţinea cercetarea prin numeroase citate din opera autoarei. 

Dora d’Istria şi-a pus pana în slujba unor nobile idei pe 

care le-a slujit cu entuziasm, folosindu-se de cunoştinţe enciclo-

pedice, recunoscute de un cărturar de talia lui N. Iorga: „Dar e 

de uimit – mărturiseşte acesta în 1931 – câte cunoştinţe se adu-

naseră în mintea acestei excepţionale femei şi cu câtă uşurinţă 

le putea ea scoate în front de câte ori era o bătălie de dat”. Dora 

d’Istria devenise un nume care circula cu atâta insistenţă, încât 

într-o biografie s-a făcut chiar afirmaţia – probabil adevărată – 

că „timp de câteva decenii, nicio altă femeie, în afară de 

George Sand, nu fu atât de respectată în lumea intelectuală 

europeană ca această prinţesă română”. 

Dora d’Istria poate face obiectul unei monografii care nu s-a 

scris încă, dar pe care o merită cu prisosinţă. Concluzia vieţii 

sale ne-o dă ea însăşi într-o însemnare fugară: „Am îndeplinit o 

datorie, fie ca şi alţii să şi-o îndeplinească pe a lor”. 

(2 octombrie 1989) 
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Un scriitor care şi-a depăşit epoca: 
Dimitrie Ralet 

 

 
Se mai cunosc puţine lucruri 

despre viaţa lui Dimitrie Ralet. 

Dedus, anul naşterii sale s-ar 

situa prin preajma lui 1817, dată 

la care tatăl, spătarul Alecu Ralet 

din Botoşani, se va fi mândrit cu 

întâiul său născut, Dimitrie. Pe-

rioada când şi-a făcut studiile 

rămâne la fel de nebuloasă, exis-

tând informaţii după care ar fi în-

văţat la universităţi din Germania 

şi Franţa, preocupat de partea 

literară, ca şi de cea ştiinţifică. 

Într-o mărturisire autobiografică, 

Ralet afirmă însă că n-ar fi 

studiat în străinătate, ci acasă, cu 

profesori particulari. Poate fi 

adevărat, de vreme ce numeroşi 

studenţi români care i-au fost 

prieteni apropiaţi (Kogălniceanu, Alecsandri, Ghica şi Negri) 

nu-şi amintesc să-l fi întâlnit peste hotare. Cert este că, dincolo 

de aceste dispute, Dimitrie Ralet rămâne un autor de o mare 

erudiţie istorică şi filologică, cunoscător a cel puţin patru limbi 

(greaca, latina, germana şi franceza), precum şi al unor noţiuni 

de engleză şi italiană. 

Debutul său literar a avut loc în 1840 cu un mic volum de 

Scrieri în proză prin care se dezvăluie predilecţia pentru re-

flecţie şi aplecarea spre satiră. Ralet avea 23 de ani când, în 

Dimitrie Ralet 
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deschiderea volumului amintit, îşi făcea un autoportret parodic 

inspirat probabil din La Rochefoucauld şi intitulat Eu de mine. 

Ceea ce atrage atenţia e maxima concentrare, firescul limbii ce 

duce spre clasicitate: „Nu vreau să mă cred mic de stat şi 

neplăcut, tras la faţă, oacheş, părul mi-i aspru deşi-s prea bun, 

n-aştept vârsta legiuită ca să mă prefac şi nu mi-aş schimba 

decât locul unde mă trec pe nesâmţite şi voi pieri necunoscut”. 

Lecturile din moraliştii francezi, dar şi cele de provenienţă autoh-

tonă, cum ar fi, de pildă, Fiziologiile lui Negruzzi şi Kogălni-

ceanu, sunt valorificate de Ralet prin creionarea câtorva portrete, 

cu mărturisite intenţii etice. Tentat atât de reflecţia morală, cât 

şi de satiră, autorul găseşte mijlocul de a le face să fuzioneze în 

101 maxime şi întrebări, nişte cugetări care, deşi nu excelează 

în adâncime, rămân interesante ca joc de cuvinte. 

O misiune diplomatică la Constantinopol, îndeplinită îm-

preună cu Costache Negri în 1855, i-a prilejuit o seamă de 

impresii şi observaţii pe care le-a consemnat într-un jurnal 

publicat în primăvara lui 1858 la Paris, intitulat Suvenire şi 

impresii de călătorie în România, Bulgaria, Constantinopole. Fără 

să difere esenţial de ceea ce se scria în epocă în legătură cu 

Orientul, volumul lui Ralet e superior pe alocuri încercărilor 

asemănătoare aparţinând unui Bolintineanu sau Alecsandri, fie 

prin rafinamentul percepţiilor, fie prin complexitatea şi amploarea 

perspectivei. Între atâtea descrieri de călătorii (româneşti ori 

străine) care făceau deliciile unui public avid de noutate şi de 

culoare locală, dar încă temător de avatarurile unei deplasări 

reale în îndepărtatele ţinuturi ale Orientului, călătoria la Constan-

tinopol era un punct obligatoriu de trecere. Pe aici se perinda-

seră cunoscuţii poeţi francezi Lamartine, Gautier, Nerval, marele 

orientalist austriac Joseph von Hammer, atâţia simpli călători 

care au lăsat un jurnal, pe aici va trece şi românul Ralet preo-

cupat nu de aspectul protocolar, ci de viaţa obişnuită, de 

existenţa mozaicată. 
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Citindu-i jurnalul, mai mulţi comentatori au remarcat 

„umorul englezesc” al scriitorului, bonomia surâzătoare prin 

care sunt sancţionate micile contraste ori slăbiciuni omeneşti 

ale atâtor „personaje” întâlnite. Publicarea acestor însemnări de 

voiaj, scrise cu talent şi sclipind de ironie, dezvăluind plăcerea 

digresiunii, l-a găsit pe autor bolnav, pe patul de moarte. Dispariţia 

sa, la 41 de ani, survenită în 1858, deplânsă de gazetele 

timpului, care aduceau un ultim omagiu dispărutului prin glasul 

lui C.A. Rosetti ori George Sion, a fost urmată de o inexpli-

cabilă tăcere. Vremurile se schimbaseră, se înfăptuise Unirea, 

se deschidea o nouă pagină a istoriei. Pe această filă numele lui 

Dimitrie Ralet nu va mai apărea. După 20 de ani, George 

Bariţiu, regăsindu-i volumul cu însemnări din călătoria la 

Constantinopol, are aproape sentimentul unei descoperiri arheo-

logice. Alecsandri îi va scoate numele din uitare, doar pentru o 

clipă, în 1882, consacrându-i în „Convorbiri literare” un mic 

portret. 

Citit astăzi, jurnalul de voiaj al lui Dimitrie Ralet, unul 

dintre cele mai inteligente din câte ni s-au păstrat în veacul al 

XIX-lea, ne dezvăluie un autor care îşi depăşeşte vremea. 

(7 noiembrie 1989) 
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Destinul lui St. O. Iosif 

 

 
Blajinul poet tradiţionalist 

St. O. Iosif, născut în 1875 la 

Braşov, era al cincilea copil, din-

tre cei unsprezece, ai profe-

sorului Stefan Iosif. Studiile şi 

le-a făcut în oraşul natal, apoi la 

Sibiu, Turnu-Măgurele şi la lice-

ele „Gh. Lazăr” şi „Matei Basa-

rab” din Bucureşti. Înscris la 

Facultatea de Filosofie şi Litere 

din Capitală, nu şi-a dat exame-

nul de licenţă. 

Anii petrecuţi de St. O. Iosif 

la Bucureşti stau sub zodia boe-

mei, dar şi a dificultăţilor mate-

riale. Încearcă să trăiască din 

scris, îi apare în 1897 volumul 

de debut, ocupă funcţia de 

corector prin redacţii, e copist la Ministerul Domeniilor, se 

deplasează la Iaşi, unde devine secretarul lingvistului H. Tiktin. 

Revenit în Bucureşti, deşi era socotit de publicaţia „Epoca” (la 

care lucra) „un distins talent poetic al tinerei generaţii”, Iosif se 

simţea totuşi plictisit de munca la gazetă. 

În 1899 o întâmplare neprevăzută şi neaşteptată avea să-i 

schimbe pentru o vreme cursul vieţii: prietenul său Virgil Cioflec 

îi propune să meargă pe cheltuiala sa la Paris. Iosif pleacă în 

toamna acestui an în Franţa, colindă străzile oraşului de pe malu-

rile Senei, vizitează muzeele, se întâlneşte şi poartă discuţii cu 

românii aflaţi la studii la Paris, călătoreşte în Bavaria, scrie.     

St. O. Iosif 
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E perioada când selectează versurile pentru al doilea volum de 

poezii intitulat Patriarhale, care-l va impune. 

Reîntors în ţară, St. O. Iosif e preocupat de găsirea unei 

slujbe. Cu sprijinul lui Spiru Haret, în 1902 este numit custode al 

bibliotecii Fundaţiei universitare din Bucureşti. Aici, una dintre 

cititoare, cu ochii albaştri şi strălucitori, a început să-i atragă 

atenţia. Fata se aşeza mereu la aceeaşi masă şi privea din când 

în când lung şi ciudat la bibliotecar. Pe fişa prin care îşi cerea 

cărţile iscălea Natalia Negru. Era studentă la Facultatea de 

Filosofie şi Litere din Bucureşti. Într-una dintre zile, odată cu 

fişa de lectură, bibliotecarul primea de la Natalia o poezie prin 

care era invitat, pe un ton glumeţ, la o promenadă, Iosif urmând 

să constate puţin mai târziu că studenta care scrie versuri are 

numeroase manuscrise cu creaţii originale. Astfel, sub semnul 

poeziei, s-a înfiripat dragostea dintre studentă şi bibliotecar.  

Într-o zi de primăvară cei doi îndrăgostiţi s-au dus la mor-

mântul lui Eminescu. Iosif s-a aplecat şi rupând câteva fire de 

iarbă le-a împletit făcând două inele: aceasta le-a fost logodna. 

Nunta s-a sărbătorit în iulie 1904 la Buciumeni, în apropierea 

Tecuciului, locul natal al miresei, după ce cu multă greutate 

Avram Negru, tatăl Nataliei, îşi dăduse avizul. Erau de faţă prie-

teni ai poetului, printre ei N. Iorga, care avea să scrie: „Iosif e 

în frac – pentru întâia oară. Are peteală şi flori de alămâi pe 

piept, şi ochii mari, buni, îi strălucesc de bucurie sub marele 

păr romantic bine clădit pe frunte”. 

După nuntă, mirele a devenit custode al muzeului „Theodor 

Aman” din Bucureşti unde îşi avea şi locuinţa, tânăra familie 

fiind vizitată de Ilarie Chendi, Emil Gârleanu, Jean Bart, Dimitrie 

Anghel. Postul de custode se desfiinţează însă curând prin insis-

tenţele doamnei Aman, care se simţea probabil stânjenită de 

prezenţa soţilor Iosif. Natalia pleacă în Moldova, în aşteptarea 

copilului, Stefan umblă iarăşi după slujbă. Intră în redacţia 

„Semănătorului”, revistă fondată de Vlahuţă şi Coşbuc, devine 
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chiar proprietarul acesteia, deşi programul său poetic nu poate 

fi considerat în esenţă semănătorist. 

La începutul secolului al XX-lea St. O. Iosif ajunsese unul 

dintre cei mai apreciaţi poeţi ai vremii. Când în 1907 în pagi-

nile „Semănătorului” a apărut o semnătură nouă – A. Mirea –, 

de la ţară Natalia Iosif, surprinsă de originalitatea versurilor, i-a 

scris soţului, întrebându-l cine e necunoscutul. Câteva luni nu se 

putu afla nimic precis, până când criticul Mihail Dragomirescu 

a rupt vălul mărturisind că „A. Mirea este pseudonimul de 

colaboraţie al poeţilor Iosif şi Anghel”. Cine şi-ar fi putut 

închipui atunci că acest aliaj concretizat în „Caleidoscopul lui 

A. Mirea” va evolua spre o dramă familială? Acasă la Iosif, ca 

şi la Buciumeni, poetul Dimitrie Anghel s-a aflat prea multă 

vreme în preajma frumoasei Natalia pentru a rămâne indiferent. 

Între un Iosif neglijent faţă de sine şi faţă de cea care îl aştepta 

ca să-l revadă, şi un Anghel întotdeauna proaspăt, strălucitor, în 

vervă şi insistent, i-a fost prea greu Nataliei să rămână devo-

tată. Despărţirea n-a putut fi evitată, căci Anghel nu era un erou 

clasic care să renunţe la o dragoste pentru o prietenie. 

Spulberarea căminului a însemnat pentru Iosif dezorgani-

zarea definitivă a vieţii şi accelerarea procesului de prăbuşire 

fizică. La serbările din 1911 ale „Astrei” a fost zărit pe Câmpia 

Libertăţii de la Blaj; după cum ne relatează un martor ocular, 

„avea ochii tulburi, iar două cute adânci în colţurile gurii trădau 

suferinţă şi durere”. Ca să-şi aline singurătatea şi-a adus-o pe 

Corina, fiica sa, din Moldova. Tudor Arghezi şi-l aminteşte în 

aceste ultime luni de viaţă ca fiind copleşit de o invincibilă 

tristeţe. Pe 22 iunie 1913 zbuciumul poetului lua sfârşit printr-o 

congestie cerebrală. La cimitirul Bellu au vorbit Bogdan Duică 

şi N. Iorga. „A murit un poet naţional”, scria presa. 

Drama familiei nu se va opri aici. Dispariţia lui Iosif va fi 

urmată de cea a Corinei, lovită în 1916 de bombele aruncate de 

un zepelin german. Pe front vor cădea fraţii poetului, Liviu-Ion 

şi Eugeniu-Corneliu. Între timp, Dimitrie Anghel, proaspătul 
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soţ al Nataliei, îşi împuşca nevasta în urma unui acces de gelo-

zie. Crezând-o moartă, se împuşcă şi el; Natalia supravieţuieşte 

însă şi Anghel va muri câteva zile mai târziu, la spitalul din 

Iaşi, din proprie voinţă, prin ruperea pansamentelor. 

Natalia Negru, acuzată de contemporani că prin comporta-

mentul său a provocat moartea a doi poeţi, a trăit până la o 

vârstă venerabilă, stingându-se în anul 1962. 

(20 februarie 1990) 
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În câte fotografii apare Mihai Eminescu? 

 

 
Dintre călătoriile lui Mihai 

Eminescu în străinătate, mai pu-

ţin cunoscută până acum este cea 

făcută la Praga, la vârsta de 19 

ani. În august 1869, după ce tatăl 

său, energicul căminar Gheorghe 

Eminovici, îl determină să re-

nunţe la instabila profesiune 

deţinută în trupa de actori a lui 

Mihai Pascaly, Eminescu, înso-

ţit de fratele mai mare, Şerban, a 

luat trenul spre Praga, marele 

oraş al Boemiei, cu o destinaţie 

precisă: Universitas Carolina Pra-

gensis. Poetul era atras îndeo-

sebi de cursurile de filosofie ale 

vechii şi celebrei universităţi, dar 

neputând prezenta obligatoriul 

„testimoniu” de absolvire a liceului (diploma de bacalauret), s-a 

văzut în imposibilitatea de a se înscrie ca student. Şerban, care 

se înregistrase însă la Facultatea de Medicină, solidar cu fratele 

Mihai, va renunţa. 

Deşi Eminescu nu a stat la Praga decât două sau trei săp-

tămâni, momentul este important pentru că de el se leagă cea 

dintâi fotografie a poetului, care îi va imprima întru nemurire 

efigia de „tânăr voievod”, cum îl definise cândva Blaga, o 

imagine intrată în conştiinţa naţională. Întrucât din anul 1870 

Eminescu începuse să colaboreze la revista „Convorbiri literare”, 

poate prin intermediul lui Iacob Negruzzi, care-l vizitase la 

Ultima fotografie a lui 
Mihai Eminescu 
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Viena unde era acum student, o copie a acestei prime fotografii 

a ajuns în cercul „Junimii”, făcând o puternică impresie. Aici îi 

va fi zărit pentru prima oară chipul Veronica Micle, care a fost 

atât de emoţionată, încât a început a-i scrie versuri, mistuită de 

dorinţa de a-l întâlni şi a-l cunoaşte. 

Este de presupus că următoarea fotografie a lui Mihai 

Eminescu ar data din perioada vieneză, căci o mărturie din 1923 

a lui Vasile Gherasim atestă că aceasta s-ar fi executat cu un grup 

în care apăreau doctorul în drept Samuil Isopescu, Theodor V. 

Stefanelli şi Eminescu. În ciuda încercărilor ulterioare ale lui 

Stefanelli, bun prieten cu poetul, nu s-a putut descoperi nimic. 

O unică ocazie a fost pierdută la marea Serbare de la Putna 

(27 august 1871), desfăşurată cu prilejul hramului mănăstirii, 

unde a participat o delegaţie a studenţilor vienezi, având pe Ioan 

Slavici preşedinte şi pe Mihai Eminescu secretar. Între cei 3000 

de oaspeţi, dintre care i-am menţiona pe Alecsandri, Kogălni-

ceanu, Ciprian Porumbescu ori Al. Xenopol, se afla şi Carol 

Popp de Szathmary, cunoscutul pictor, dar şi fotograf. Din 

păcate, Szathmary a realizat doar litografii ale evenimentului, nu 

şi fotografii, în care mai mult ca sigur ar fi apărut şi Eminescu. 

Ideea de a se fotografia poate nu l-ar fi interesat pe poet, 

care nu pentru propria sa imagine se frământa, dacă societatea 

„Junimea” n-ar fi luat hotărârea realizării unui „Tablou al 

Junimii” care să-i cuprindă pe membrii săi. Proiectul nu-l entu-

ziasmează pe Eminescu, proaspăt gazetar în Bucureşti la ziarul 

„Timpul”. Autorul moral al acestei a doua fotografii cunoscute 

a poetului este Maiorescu, cel care însemna într-un colţ de 

pagină: „cu Eminescu am să mă duc eu mâine la fotograf, mai 

înainte însă la bărbier, să se radă. La bohème roumaine...” Foto-

grafia, realizată în 1878 în atelierul artistului Franz Duschek, la 

aproape un deceniu de la prima păstrată, înfăţişează un chip 

schimbat, subţiat de gânduri, de un elan temperat, cu ochii 

păstrând strălucirea vie a inteligenţei. Această fotografie va fi 

într-adevăr folosită de Iacob Negruzzi la „Tabloul Societăţii 
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Literare «Junimea»” pe 1882/1883, care grupa 74 de membri, 

Eminescu fiind situat pe acelaşi rând cu Maiorescu, al treilea 

de sus în jos. Însuşi criticul se va servi de ea cu ocazia editării 

volumului de Poezii eminesciene, apărut în 1884, şi va fi 

retipărită în toate ediţiile maioresciene ulterioare. 

Deşi tehnica fotografierii era la început şi ziarele vremii 

relatau că trebuia „să stai ore întregi până să-ţi iasă bine 

fotografia”, prin 1885 Eminescu se lasă înduplecat să facă o 

nouă fotografie. Mărturia lui A. C. Cuza, un apropiat al poe-

tului în ultimii ani de viaţă, ni se pare relevantă: „În sfârşit, 

într-o zi, profitând de bunele lui dispoziţii, l-am luat de pe 

terasa otelului «Traian», împreună cu Wilhelm Humpel şi cu 

Petru V. Grigoriu, şi aşa, îmbrăcat în costumul său alb de vară, 

cum era, ne-am dus cu toţii la atelierul fotografic Nestor Heck, 

unde a consimţit a se fotografia, însă numai în grup, alăturea cu 

noi. Ne-am şi aşezat împreună. După indicaţiile noastre însă, 

fotograful l-a scos numai pe dânsul, ceea ce nu puţin l-a supărat 

mai apoi, văzându-se amăgit ca un copil”. Cu toate că data 

certă a realizării acestei a treia fotografii păstrate nu e sigură, 

ea pare a fi realizată în mai-iunie ori octombrie 1885 la Iaşi. 

Imaginea lui Eminescu la 35 de ani ni-l arată maturizat, fără a 

se ghici neapărat tragica boală care-l măcina din interior. 

Cea din urmă fotografie, a patra, datează din toamna lui 

1887, când poetul se întorsese în ţară după tratamentul de lângă 

Innsbruck (Austria). Era un scurt moment favorabil şi Harieta, 

sora poetului, o informa pe Cornelia Emilian: „Fotografia lui 

Mihai a reuşit foarte bine. Trei m-au costat cincisprezece 

franci...” Cel care a realizat-o este „pictorul şi fotograful” Jean 

Bieling, de pe „uliţa Teatrului” din Botoşani, cum stă scris pe 

spatele cartonului. În ciuda aprecierilor Harietei, care se refe-

reau desigur la calitatea tehnică a clişeului, imaginea e cutre-

murătoare: surpat ca un crater, cu ochii stinşi, duşi în fundul 

capului, cu faţa răvăşită de boală, slăbită, poetul priveşte parcă 

în gol, sceptic. Călătoria se apropia de sfârşit... 
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(11 februarie 1991) 
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Însemnările despre China 
ale spătarului Nicolae Milescu 

 

 
Cărturar, diplomat, istoric, 

geograf, etnograf, filolog şi me-

morialist, Nicolae Milescu călă-

torise mult în apusul Europei, ca 

şi la Constantinopol, făcând peste 

tot dovada cunoştinţelor sale şi 

impresionând prin uşurinţa cu 

care stăpânea latina, elina, sla-

vona, turca şi neogreaca. La un 

moment dat a încercat să ia 

chiar scaunul Moldovei, unde 

domnea Iliaş Alexandru, dar 

planurile fiindu-i descoperite, i 

s-a aplicat pedeapsa obişnuită 

atunci pentru astfel de fapte: 

tăierea nasului. După această 

năprasnică întâmplare, Milescu 

a plecat din ţară pentru a-şi 

repara sluţenia. Peregrinând, în 

anul 1671 a fost recomandat ţarului Alexei Mihailovici drept 

foarte potrivit ca interpret la departamentul soliilor. Remarcat 

chiar de la început de şeful departamentului, Artemon Matveev, 

unchiul ţarinei Natalia, mama lui Petru cel Mare, Nicolae 

Milescu va fi trimis în mai 1675 la Pekin pentru a stabili relaţii 

de prietenie şi legături comerciale între Rusia şi China. 

Jurnalul acestei misiuni diplomatice în China a rămas 

opera de căpetenie a lui Nicolae Milescu. Deşi nu s-a publicat 

decât peste două secole sub titlul Călătoria prin Siberia de la 

Nicolae Milescu, 
Descrierea Chinei 



 212 

Tobolsk până la Nercinsk şi hotarul Chinei (Petersburg, 1882) 

şi Jurnalul de călătorie de la fortul Nercinsk până la Pekin 

(Orenburg, 1896), el a circulat în copii manuscrise şi în traduceri 

încă mai înainte. În acest jurnal de călătorie, după ce descrie 

itinerarul, lung şi anevoios, dând preţioase detalii de ordin geo-

grafic şi etnografic, autorul vorbeşte despre îndelungatele trata-

tive ale prezentării la curtea chineză. De o mare savoare şi 

pitoresc este, de pildă, descrierea vizitei la curtea imperială din 

Pekin. În ziua hotărâtă ambasada a sosit până în faţa zidurilor. I 

s-au deschis trei porţi şi a pătruns într-o curte în care erau 

cincizeci de elefanţi. Şapte dintre aceştia aveau baldachine cu 

soldaţi înarmaţi, înveşmântaţi în roşu şi cu pene galbene pe 

cap. Pe laturile curţii se aflau treizeci de tobe. În spate, alte 

porţi, prevăzute cu foişoare, se deschideau pe un drum de 

marmură albă care ducea la o clădire. Drumul era întretăiat de 

un podeţ pe sub care trecea un râu. După al cincilea rând de 

porţi, a apărut o altă curte, cu şase foişoare, ultimul fiind al 

împăratului. Poteci cu îngrădire aurită şi scări de marmură albă 

duceau spre tron. De o parte şi de alta se vedeau soldaţi 

înveşmântaţi în galben şi oameni îmbrăcaţi în mătase vişinie, 

brodată cu aur. De la distanţa de 56 de picioare Milescu l-a 

putut observa, în fine, pe împărat, înălţat pe tronul aflat la şapte 

picioare de pământ. Era un tânăr de numai 23 de ani, înconjurat 

de rude şi curteni. S-a servit ceai fiert cu unt şi lapte, în sunete 

de muzică şi emanaţii de arome din vase mari de bronz. 

Recepţia s-a sfârşit fără să se spună un singur cuvânt. 

De-abia la o a doua audienţă împăratul i-a adresat prin 

tălmaci câteva vorbe, prin care se interesa de vârsta, talia şi anii 

de domnie ai ţarului. Conversaţia s-a purtat de la aceeaşi 

distanţă de 56 de picioare şi tălmaciul „transporta” întrebările, 

întorcându-se dintr-o parte în alta. S-au schimbat şi daruri, însă 

misiunea spătarului n-a avut succes din cauză că n-a vrut să 

accepte unele hotărâri ale protocolului chinez, între care aceea 
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ca împăratul să se adreseze ţarului rus ca de la superior la 

inferior. 

Cronicarul Ion Neculce auzise de călătoria lui Milescu în 

China şi o povesteşte în O samă de cuvinte: „Şi l-au trimis 

împăratul Alecsii Mihailovici sol la mareli împărat al chitailor, 

de au zăbovit la chitai vreo doi-trii ani. Şi au avut acolo multă 

cinste şi dar de la mareli împărat al chitailor şi multe lucruri de 

mirat au vădzut la acè împărăţie a chitailor. Şi i-au dăruit un 

blid plin de pietri scumpe şi un diamant ca un ou de porumbu”. 

Cea de-a doua carte a lui Nicolae Milescu scrisă cu ocazia 

misiunii sale, intitulată Descrierea Chinei, nu este o lucrare 

originală, dar prezintă un interes de netăgăduit. Autorul a con-

topit aici toate observaţiile sale directe asupra Chinei, precum 

şi informaţiile ce existau la vremea respectivă, începând cu 

însemnările veneţianului Marco Polo. Lucrarea, structurată în 

58 de capitole, se ocupă de treburile obşteşti ale chinezilor, 

împărăţia şi obiceiurile lor şi face o prezentare a celor 15 pro-

vincii chineze, a oraşelor mai importante, a râurilor şi munţilor, 

a faunei şi florei. Se vorbeşte despre arhitectura chineză, sunt 

descrise monumentele, se fac aprecieri asupra ştiinţei medicale 

de acolo, asupra tehnicii militare, asupra ciudăţeniilor reliefului, 

toate împletite cu povestiri şi comentarii personale. Redactată 

în limba slavonă, care la vremea aceea, ca şi latina, era o limbă 

de cultură, lucrarea n-a fost tipărită decât târziu, în 1910, la 

Kazan (Rusia). La noi, după o primă încercare a lui George Sion 

în secolul al XIX-lea, aceste două cărţi ale lui Milescu, Jurnalul 

de călătorie în China şi Descrierea Chinei, au fost traduse în 

româneşte de Corneliu Bărbulescu cu trei decenii în urmă. 

Parcurgând însemnările spătarului, cititorul de astăzi va înţe-

lege de ce Nicolae Milescu a fost numit primul „uomo univer-

sale” din cultura română, povestitorul unui Cantemir, Hasdeu 

sau Iorga. 

(15 aprilie 1991) 
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Un cărturar polivalent: Petre Dulfu 

 

 
În anul 1880 un profesor al 

Universităţii din Cluj recomanda 

lui Vasile Alecsandri lucrările 

unui student de-al său pe care îl 

considera deosebit de înzestrat. 

De la Mirceşti îi venea răspuns 

în care, printre altele, se scria: 

„Găsesc o adevărată satisfacere 

de a vă declara că sunt de păre-

rea dv. în privinţa talentului poe-

tic al junelui Petre Dulfu. Ziua 

se cunoaşte de dimineaţă, zice 

românul. Astfel, din primele poezii 

m-am convins că el posedă în 

suflet scânteia sacră şi sub con-

dei o limbă armonioasă pe care 

ştie s-o mlădie după cerinţele 

ritmului”. 

Provenind dintr-o familie de intelectuali, Petre Dulfu, născut 

în 1856 în comuna Tohat din judeţul Sălaj, s-a remarcat de pe 

băncile şcolii prin inteligenţa sa, uimindu-şi profesorii. Pre-

miant în toţi anii, a debutat cu versuri încă din liceu, la 

„Familia”, revista lui Iosif Vulcan, cel care tipărise primele 

poezii ale lui Eminescu. După anii de liceu făcuţi la Baia Mare 

şi apoi la Cluj, se înscrie la Universitate unde a fost un student 

eminent. Preocupat de literatura română şi cea universală, 

cunoscător al mai multor limbi, Petre Dulfu dă acum un prim 

examen al seriozităţii sale prin traducerea a două capodopere 

ale literaturii eline, Ifigenia în Aulida şi Ifigenia în Taurida de 

Petre Dulfu 
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Euripide, tălmăciri ulterior premiate de Academia Română. 

Legat de aceasta, N. Quintescu preciza în raportul său din 1903: 

„Ca să întreprindă cineva o lucrare de asemenea natură, trebuie 

să aibă, domnilor colegi, o mare încredere în puterea sa de 

muncă şi în aptitudinile sale. Nu ezit a considera Ifigeniile d-lui 

Dulfu ca o adevărată operă literară, excelentă sub toate punc-

tele de privire”. 

Petre Dulfu a fost cel dintâi care a consacrat o mare sinteză 

operei lui Vasile Alecsandri; de altfel, creaţia acestuia va con-

stitui şi subiectul doctoratului de la Cluj din 1881. Deşi se 

anunţa ca un prestigios cercetător al literaturii române, tânărul 

ardelean, prin venirea în Regat, va opta pentru o carieră didac-

tică. După o scurtă trecere pe la Şcoala Normală din Turnu 

Severin, este profesor în Bucureşti la Şcoala Normală Supe-

rioară, Şcoala Normală de fete „Elena Doamna” şi Şcoala 

Normală de băieţi. A fost un pedagog de vocaţie, în cei 40 de 

ani de carieră contribuind la formarea a peste 2000 de învăţă-

tori. „Cred, într-adevăr, că ai fost dascălul desăvârşit al genera-

ţiei pe care o reprezinţi” – îi mărturisea în 1927 Izabela 

Sadoveanu cu prilejul sărbătoririi prefesorului de către foştii săi 

elevi şi colegi. 

Petre Dulfu a îmbinat activitatea de la catedră cu cea de 

autor de lucrări pedagogice. În afara unui mare număr de arti-

cole în revistele de specialitate, el este autorul a numeroase 

cursuri şi manuale didactice. Ideile sale pedagogice, atât de 

apreciate de discipolii săi, se bazau pe legi specifice dome-

niului. „În cât priveşte modul de expunere – aprecia Petre 

Dulfu – am căutat să mă conformez principiilor didacticii 

moderne: a merge de la simplu la complicat, de la concret la 

abstract, a da mai întâi exemple şi a scoate apoi din acestea îm-

preună cu şcolarii regulele abstracţiei, a prezenta întâi obiectul 

şi pe urmă a-i da definiţia”. 

Petre Dulfu a fost un polivalent: traducător, pedagog, literat, 

estetician. Aici trebuie neapărat adăugată încă o latură, poate 
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cea mai durabilă dintre toate – folcloristica. Între culegerile 

publicate, trei s-au impus în mod cert prin valoare, cât şi prin 

popularitatea obţinută prin ediţii succesive: Isprăvile lui Păcală, 

epopee populară premiată de Academia Română, Gruia lui 

Novac, operă baladescă inspirată din faptele Novăceştilor, şi 

Povestea lui Făt-Frumos, transpunere în versuri a unor nara-

ţiuni populare. 

După Primul Război Mondial autorul se va apleca cu mai 

multă atenţie asupra creaţiei de inspiraţie religioasă. Astfel va 

publica Isus Mântuitorul, versificare a întâmplărilor relatate de 

Evanghelia după Matei, şi Dumnezeu şi oamenii, tot o versi-

ficare a celor mai cunoscute texte ale Vechiului Testament: 

Facerea lumii, Cain şi Abel, Potopul, Turnul Babel, Sodoma şi 

Gomora, Mergerea în Egipt, David şi Goliat, Robia babiloniană 

etc. Isus Mântuitorul a cunoscut patru ediţii în perioada interbe-

lică, autorul intrând apoi într-un con de umbră generat de inter-

dicţiile ideologice ale epocii comuniste. Prin recenta reeditare, 

la Sibiu, a acestei cărţi, se înfăptuieşte un necesar act reparator. 

Petre Dulfu a trăit până la venerabila vârstă de 97 de ani, 

stingându-se din viaţă în 1953. 

(18 mai 1991) 
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Mihai Eminescu şi Serbarea de la Putna 

 

 
Ideea studenţilor români de 

la Viena de a organiza un impu-

nător pelerinaj al românilor de 

pretutindeni la mormântul lui 

Ştefan cel Mare de la mănăstirea 

Putna, aflată atunci sub stăpânire 

austriacă, data încă din 1869, 

când, la împlinirea a 400 de ani 

de când voievodul ctitorise mă-

năstirea, studenţii lansează un apel 

către colegii de la alte universi-

tăţi şi academii din ţară şi străi-

nătate – Bucureşti, Iaşi, Paris, 

Viena, Pesta, Berlin, Torino, Pisa, 

Sibiu, Oradea, Cluj, Blaj, Arad, 

Cernăuţi –, chemându-i să se ală-

ture acestei iniţiative a libertăţii şi 

a unităţii. Chiar din primele mo-

mente ale pregătirii serbării, Eminescu a propus ca, paralel, să se 

organizeze şi un congres al studenţilor români de pretutindeni, prin 

care să se stabilească acţiuni comune de ordin spiritual, cultural 

şi moral, ce vor duce apoi la unitatea politică şi naţională. 

Rolul decisiv al lui Mihai Eminescu încă din această fază 

apare cât se poate de clar în evocarea Serbarea de la Putna a 

prietenului său Ioan Slavici, care preciza că „ideea congresului 

de la el a pornit şi serbarea nu s-ar fi făcut dacă el n-ar fi stăruit 

ca ea să se facă cu orice preţ”. De la Viena, în martie 1870, 

pornea către studenţii Facultăţii de Teologie din Blaj o adresă 

semnată de Eminescu în calitate de secretar al comitetului de 

Mihai Eminescu în 1870 
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organizare a serbării în care putem recunoaşte stilul incon-

fundabil al celui care simţea în acel moment sensul simbolic al 

pelerinajului studenţesc la mormântul lui Ştefan pentru unitatea 

morală a întregului neam. „Domnilor auditori la Facultatea Teo-

logică din Blaj – se spunea în acest document – Crist a învins 

cu litera de aur a adevărului şi a iubirii, Ştefan cu spada cea de 

flăcări a dreptului. Unul a fost libertatea, celălalt apărătorul evan-

gelului ei. Vom depune deci o urnă de argint pe mormântul 

Creştinului pios, a românului mare. Dar asta nu e totul. 

Serbarea trebuie să devină şi purtătoarea unei idei. [...] În trecut 

ni s-a impus o istorie, în viitor să ne-o facem noi.”  

Apelul, cât şi Proiectul de program al manifestării (ambele 

lansate de comitetul de organizare) au avut un mare răsunet atât 

în ţară, cât şi în străinătate. După cum scria „Curierul de Iaşi”, 

„pentru prima oară junii români de la toate academiile şi univer-

sităţile române şi străine au decis a se întruni la o comună 

serbare românească pe pământul cel clasic al Bucovinei”. 

În vara anului 1870, când totul părea pregătit, prin izbucni-

rea războiului franco-german, proiectul serbării e zădărnicit pen-

tru moment, căci ar fi reprezentat – în opinia autorităţilor – un 

prilej de a se cere drepturi şi libertăţi. „Iată cum se pierde un an din 

viaţa noastră comună!” ar fi exclamat Eminescu. Dar cel care a 

făcut ca serbarea de la Putna, aparent compromisă din cauze 

externe, să reînvie în sufletul studenţimii române a fost acelaşi 

Eminescu. În primăvara lui 1871 se reiau preparativele şi se 

ajunge la concluzia că, în ciuda lipsei de fonduri, manifestarea 

trebuie ţinută. „... Am declarat că vom face ca fraţii noştri la 1848 

pe Câmpul Libertăţii, că vom merge cu dăsagii în spinare la mor-

mântul lui Ştefan cel Mare” – va scrie în Amintiri Slavici. De 

altfel, îngrijorată de noua amploare a mişcării, poliţia din Viena îi 

va chema pe Eminescu şi Slavici pentru a da relaţii despre natura 

şi scopul serbării. Indirect, se recunoştea în ei conducătorii. 

Dar nimic nu mai putea împiedica manifestarea. Pe 14/26 

august 1871 au început să sosească la Putna nesfârşite coloane de 
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oameni, români de pretutindeni. Printre ei, Mihail Kogălniceanu, 

Vasile Alecsandri, G. Dem. Teodorescu, Grigore Tocilescu. Seara 

s-a privegheat la mormântul lui Ştefan. A doua zi, duminică 

15/27 august, a avut loc adunarea festivă la care Slavici şi-a 

exprimat credinţa că viitorul va aduce libertatea şi unitatea 

naţională. După oficierea serviciului religios, A. D. Xenopol a 

ţinut discursul festiv, luându-l pe Ştefan ca simbol al unităţii 

tuturor românilor. Participanţii purtau eşarfe şi panglici cu trico-

lorul românesc, arborau drapele, aprindeau lampioane, Eminescu 

împărţea foi volante. 

Serbarea de la Putna a rămas înscrisă în analele noastre ca 

una dintre cele mai puternice manifestări ale solidarităţii naţio-

nale. Ea a fost urmată, în trapeza mănăstirii, de congresul 

studenţesc, atât de mult gândit şi dorit de Eminescu. Discuţiile 

au continuat până noaptea târziu în clopotniţă, locul de odihnă, 

aşternut cu fân, al lui Eminescu şi Slavici. Punctele de vedere 

au fost diverse, uneori divergente, în ceea ce priveşte calea 

înfăptuirii unităţii naţionale. Dacă studenţii din Bucureşti şi Iaşi 

susţineau prioritatea activităţii politice, cei din provinciile  

româneşti aflate sub dominaţie străină vedeau în activitatea 

culturală o etapă absolut necesară, pregătitoare celei politice. 

Slavici, susţinut de Eminescu, dădea ca exemplu unificarea Italiei 

din 1866 şi a Germaniei din 1870, acte precedate de o amplă 

mişcare de unificare morală, spirituală şi culturală. Fără a se 

trage concluzii definitive, a rezultat necesitatea luptei pentru 

unitate naţională prin orice mijloace posibile. 

„Episodul” de la Putna, rod al cugetului eminescian, este 

unul dintre momentele decisive ale formării sale, căci – aşa cum 

mărturisea Slavici – „multe din faptele lui Eminescu şi din scrie-

rile lui ar rămâne neînţelese dacă n-am ţine seamă de zbuciu-

mările prin care a trecut el când cu silinţele lui de a pune la cale 

congresul de la Putna”. 

(15 iunie 1991) 
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Controverse privind ziua  
naşterii lui Eminescu 

 

 
Ziua de naştere a lui Mihai 

Eminescu a creat printre bio-

grafii săi multe controverse, ade-

sea împinse către fabulos, ali-

mentate de documente incerte, 

generatoare de discuţii. După 

cum mărturiseşte Titu Maiorescu 

într-o notă asupra zilei şi locului 

naşterii lui Eminescu, inserată la 

sfârşitul studiului Eminescu şi 

poeziile lui (1889), într-un regis-

tru păstrat de Iacob Negruzzi, se-

cretarul „Junimii”, toţi membrii 

societăţii şi-au însemnat data şi 

locul naşterii. Astfel, pe pagina 

a doua, scrisă de mâna lui 

Eminescu, se află precizarea „20 

dec. 1849” şi deasupra este chiar 

intercalat Sfântul Ignat, pe care biserica ortodoxă îl serbează la 

data respectivă. Dar... la înscrierea lui Eminescu în şcoala pri-

mară se comunica data de 6 decembrie 1850, iar în matricola gim-

naziului din Cernăuţi, unde poetul a urmat ceilalţi ani de şcolari-

tate, poate fi văzută data de 14 decembrie 1849. Aglaia, sora lui 

Eminescu, admitea ziua de 20 decembrie, socotind însă Ipoteştii 

ca loc al naşterii. Matei, fratele poetului, după ce susţinuse la 

început fantasmagorica dată de 8 noiembrie 1848 şi localitatea 

Dumbrăveni, revine la o alta, aflată într-o veche psaltire pe care 

căminarul Gheorghe Eminovici, tatăl, însemnase naşterea tuturor 

Mihai Eminescu în 1885 
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copiilor săi şi unde ar fi stat scris: „Astăzi, 20 dec., anul 1849, 

la patru ceasuri şi cincisprezece minute evropieneşti s-au născut 

fiul nostru Mihai”. Psaltirea n-a văzut-o însă nimeni până astăzi. 

Când lucrurile păreau a fi lămurite, Octav Minar, necro-

forul eminescian, inventa la rândul său o poveste cu o însem-

nare autografă a căminarului într-o altă formă: „Fiul nostru 

Mihai întru Domnul hărăzit vieţii la Ipoteşti în noaptea de 24 

dec. 1849 şi botezat la Botoşani 21 ghenarie la Sfânta biserică 

Uspenia”. Octav Minar afirmă că inscripţia s-ar găsi pe o psal-

tire a sfântului proroc David, întocmită de mitropolitul Dosoftei 

şi dăruită lui Theodor Stefanelli (prieten al lui Eminescu) de 

Aglaia, sora poetului. Dar nici această psaltire şi însemnarea ei 

autografă n-au fost văzute niciodată. 

Elucidarea dilemei s-a produs însă în urma cercetărilor lui 

N.D. Giurescu, cel care trimitea în 1892 o scrisoare „Convor-

birilor literare”, unde mărturisea: „Am pornit spre Biserica 

Uspenia, ce-i mai zice şi Biserica Domnească – Catedrala din 

Botoşani. Am căutat pe preotul Dimitrie şi după răscolirea 

câtorva groase volume, prăfuite de vreme, în care erau trecute 

numele tuturor botezaţilor de dumnealui preotul iconom Ion 

Stamati, acuma răposat, începând cu anul 1832, am găsit în 

«metrica partea I de naşteri şi botezuri» următoarele rânduri pe 

care le dau în exactă transcriere: «Născut la 15 ghenarie 1850, 

din părinţii Gh. Eminovici, proprietar şi soţia sa Ralù, născută 

Vasile Iuraşcu, care primi botezul la 21 ghenarie; s-a numit 

Mihail, având naş pe dumnealui stolnicul Vasile Iuraşcu»”. 

Acest document descoperit de N.D. Giurescu, după îndru-

mările date de maica Fevronia, soră a Ralucăi Eminovici 

(mama poetului), a avut darul să stingă elanul biografilor fan-

tezişti. Faţă cu acest act incontestabil extras din registru şi 

legalizat la tribunalul din Botoşani, toate aserţiunile contrare îşi 

pierd obiectul. Oricum, după cum scria G. Călinescu, fiind vorba 

de un mare poet, puţină mitologie nu strică. 

(15 ianuarie 1993) 



 222 

 

Iluzia lui Panait Istrati 

 

 
La începutul anilor ’20, pe 

Coasta de Azur, la Nisa, un 

român încerca să-şi reteze bere-

gata într-o grădină publică din 

luxoasa staţiune franceză. Nimic 

senzaţional. Dar, printre hârtiile 

nefericitului, transportat de poliţie 

la spital, se găseşte o scrisoare 

trimisă cu doi ani în urmă unui 

scriitor ilustru şi returnată cu 

menţiunea: „plecat fără adresă”. 

Din fericire, sinucigaşul este sal-

vat şi scrisoarea ajunge în sfârşit 

la destinatar. Acesta descoperă 

în necunoscutul său corespon-

dent un veritabil talent literar. Îi 

răspunde, îl îndeamnă să scrie, îi 

înlesneşte publicarea primei lucrări într-o revistă şi pe urmă a 

primei cărţi, pe care o şi prefaţează. „Corespondentul” se nu-

meşte Panait Istrati; „destinatarul” – Romain Rolland. Aşa s-a 

ivit în literatură „cazul Panait Istrati”. Aşa a aflat publicul fran-

cez de existenţa unui scriitor venit din Est, care apăruse pe lume 

în afara convenţiilor şi a regulilor, după cum şi avea să trăiască. 

Copilul Gherasim Istrate, după cum este numit în registrul 

de stare civilă viitorul scriitor Panait Istrati, se născuse din legă-

tura neoficializată dintre comerciantul grec Gheorghios Valsamis 

şi Joiţa Istrate, la Brăila, în 1884. Îndemnat de un demon al 

pribegiei sau poate din lacoma dorinţă de a cunoaşte, la numai 

12 ani copilul fuge de acasă şi vreme de două decenii rătăceşte 

Panait Istrati 
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prin lumea largă, străbătând Egiptul, Siria, Libanul, Grecia, Italia, 

Elveţia şi Franţa. Face toate meseriile: e chelner, plăcintar, căl-

dărar, mecanic, zidar, lucrător la terasamente, hamal, servitor, 

purtător de reclame, zugrav de firme şi de case, ziarist, fotograf. 

De ce oare literatura lui Panait Istrati a fost receptată cu 

atâta interes în Franţa şi în Occident? Răspunsul pare să-l fi dat 

încă din epocă G. Ibrăileanu, care vedea în opera istratiană un colţ 

de natură rustic pentru un citadin deprins cu parcurile stilizate. 

Într-adevăr, scrierile brăileanului deschideau o fereastră asupra 

unui aspect original care nu mai fusese tratat în lumea occiden-

tală atât de cultivată şi de rafinată – exotismul. Dar nu e un 

exotism oarecare, ci acel tip care dă impresia de lucru trăit, de 

lucru adevărat. Ce altceva sunt scrierile Codin, Unchiul Anghel, 

Kir Nicola şi atâtea altele decât o îmbinare între ficţiune şi 

realitate, pornită de la experienţe autobiografice? 

Din întâmplare sau din convingere, Panait Istrati a fost o 

bună parte a vieţii sale un om de stânga; recluziunea din 1909 

de la închisoarea Văcăreşti pentru o demonstraţie de simpatie în 

favoarea fruntaşului socialist Cristian Rakovski (viitor activist 

al puterii sovietice), prietenia ulterioară cu Romain Rolland şi 

relaţiile cu Henri Barbusse (cunoscuţi intelectuali francezi de 

stânga), fascinaţia propagandei din U.R.S.S. şi altele desigur, l-au 

determinat pe Panait Istrati – în urma unei invitaţii oficiale 

venită de la acelaşi Racovski, demnitar acum – să cunoască la 

faţa locului, în 1927, realităţile Rusiei sovietice, chiar cu inten-

ţia mărturisită de a se stabili aici. Numai că în spatele paradei şi 

a fastului silit, scriitorul român începe să descifreze pe zi ce 

trece realitatea. După lungile itinerare parcurse de la nord la 

sud şi de la est la vest, ezitările iniţiale în faţa mult-trâmbiţatei 

fericiri generale ce ar domni în ţara sovietelor s-au transformat 

pe parcursul celor 16 luni de peregrinări în certitudini cutremu-

rătoare. La întoarcere, în pofida sfaturilor lui Romain Rolland de 

a nu publica nimic din cele văzute şi trăite acolo, Panait Istrati, 

zguduit, se aşterne pe scris şi, foarte repede, în 1929, avea gata 
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manuscrisul unei cărţi incendiare, care, după cum însuşi anunţa, 

„va fi o petardă teribilă, ce va răsuna în toată Europa”. Titlul 

este edificator şi simbolic: Spre altă flacără. Spovedanie pentru 

învinşi. E cartea în care scriitorul îşi mărturiseşte rătăcirea şi 

recunoaşte că s-a înşelat. Într-o cronică pe marginea ei, Camil 

Petrescu dădea nota necesară: „Noi, câţiva scriitori români, în 

ţinutul acesta aspru şi greu de cultivat cu flori, unde ne ducem 

osânda literară, am ştiut mai de mult ceea ce Panait Istrati a 

aflat aşa de târziu”. 

Vindecat de utopia comunistă, hoinarul Istrati s-a întors în 

ţară, proclamându-se „omul care nu mai aderă la nimic”. Însin-

gurat, izolat, bolnav, repudiat şi atacat violent de foştii prieteni 

de stânga din Franţa, Panait Istrati s-a stins în România, în anul 

1935, după ce în ultima parte a vieţii a trăit intens dezamăgirea 

produsă de o mare iluzie a tinereţii sale. 

(10 august 1993) 
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Nicolae Steinhardt, monahul de la Rohia 

 

 
Numele scriitorului-călugăr 

N. Steinhardt a fost cunoscut 

înainte de 1989 doar iniţiaţilor. 

Redescoperirea lui este legată 

de publicarea postumă a cărţii 

Jurnalul fericirii care, prin titlu, 

pe mulţi i-a derutat: e un jurnal 

al anilor de temniţă, interferat 

cu amintiri anterioare, dar şi cu 

secvenţe posterioare experienţei 

carcerale. 

În linii mari, biografia lui N. 

Steinhardt se confundă cu cea a 

majorităţii intelectualilor români 

născuţi la începutul veacului XX. 

Parcursul vieţii lor cunoaşte două 

etape distincte. Cea dintâi ex-

primă evoluţia normală a unui 

tânăr care, după absolvirea facultăţii, intră în publicistică, îşi dă 

doctoratul, publică volume, polemizează cu confraţii ori irită 

câteodată prin prea multă originalitate etc. Faza aceasta are ca 

termen limită anul 1947. A doua etapă începe din anul imediat 

următor, odată cu „schimbarea la faţă” a României. De acum, 

un intelectual integru nu mai poate publica, de cele mai multe 

ori i se interzice semnătura şi, de regulă, refuzând compromisul 

şi înregimentarea, e închis pentru motive imaginare. 

Existenţa lui N. Steinhardt urmează întocmai acest „scenariu”: 

se afirmă în perioada interbelică prin colaborarea la cele mai 

prestigioase reviste, îşi trece la Bucureşti un doctorat în drept 

Nicolae Steinhardt 
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constituţional, urmează studii literare şi juridice la Paris, profe-

sează avocatura la întoarcerea în ţară, dezbate patetic condiţia 

etică a creatorului etc. Cu dreptul de semnătură ridicat din 

1947, trăind din slujbe mărunte şi nedemne pentru amplitu-

dinea spiritului său, N. Steinhardt va cunoaşte experienţa reclu-

ziunii la sfârşitul anilor ’50. După eliberarea din 1964, reîntors 

cu anevoie în circuitul vieţii culturale, scriitorul se călugăreşte în 

1970 şi urmărit în permanenţă de Securitate va duce o existenţă 

retrasă, la mănăstirea Rohia din Maramureş, până în martie 

1989, când se desparte de această lume. 

De la debutul din anii ’30 şi până în ultimele clipe, N. 

Steinhardt a scris relativ mult şi foarte dens. Articolele, tradu-

cerile, volumele de critică şi eseistică n-au putut, toate la un 

loc, să producă extraordinara impresie pe care a făcut-o asupra 

cititorului român volumul de memorialistică Jurnalul fericirii. 

Cartea aceasta, vorbind despre lumea de dincolo de gratii, 

poartă un titlu contrariant. Ce fericire poate fi în recluziunea 

care îţi ameninţă clipă de clipă fiinţa? Explicaţia, aproape de 

neînţeles la o privire superficială, ne-o dă însuşi creatorul jur-

nalului, într-una dintre paginile sale: „Am intrat în închisoare 

orb şi ies cu ochii deschişi; am intrat răsfăţat, răzgâiat, ies vin-

decat de fasoane, nazuri, ifose; am intrat nemulţumit, ies cu-

noscând fericirea; am intrat nervos, supărăcios, sensibil la 

fleacuri, ies nepăsător; ies împăcat cu cei cărora le-am greşit, 

cu prietenii şi duşmanii mei, ba şi cu mine însumi”. 

Cu ochii credinciosului, N. Steinhardt, evreul botezat întru 

ortodoxie în celula închisorii, a văzut lumina. În universul con-

centraţionar el s-a simţit liber prin soluţia (mistică) a credinţei, 

consecinţa harului prin esenţă selectiv. 

(20 decembrie 1995) 
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Obârşia lui I. L. Caragiale 

 

 
În toamna anului 1812, sub 

lumina calmă a unei dimineţi, 

pleca din Constantinopol spre 

Ţara Românească un alai plin 

de strălucire. Fanariotul Ioan 

Gheorghe Caragea reuşise, după 

multe strădanii, să obţină mult-

râvnitul scaun domnesc, arvunit 

cu pungi de bani, dar încredinţat 

că şi-i va scoate cu prisosinţă. 

După o călătorie lipsită de inci-

dente, noul stăpânitor îşi făcea 

cu pompă intrarea în Bucureşti. 

Înconjurat de oameni cre-

dincioşi, ca nu cumva să i se 

picure în băuturi ori bucate vreo 

otravă fatală, Caragea-Vodă nu 

neglijase niciun amănunt, căci aducea şi un bucătar care se 

numea Ştefan. I se mai spunea Ştefanachis şi nu era altul decât 

bunicul viitorului scriitor I. L. Caragiale. Din tradiţia familiei 

aflăm că Ştefan sosise de la Constantinopol pentru a se ocupa 

de cofeturile, mirodeniile şi băuturile domnitorului. Bucătarul 

domnesc, grec din Stambul, plecase la drum lung cu soţia sa, 

Maria, şi un copil mic, Luca, abia născut. Soţii se vor deprinde 

în curând a vorbi româneşte, aşa că următorii născuţi (Costache, 

Ecaterina, Anastasia şi Iorgu) vor fi nişte bilingvi. 

Luca Caragiale, cel mai mare, crescând, va cocheta un timp 

cu teatrul, alături de ceilalţi doi fraţi, rămaşi fără stare de pe 

urma părintelui lor scăpătat. În 1838 Luca s-a căsătorit cu 

Luca Caragiale, 
tatăl scriitorului 
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„madam” Caliopi, o actriţă a Societăţii Filarmonice, dar nesim-

ţindu-se dăruit pentru scenă s-a despărţit atât de teatru, cât şi de 

Caliopi, care îl dezamăgise. Căutându-şi un rost, a intrat prin 

1850 ca grămătic la mănăstirea Mărgineni din judeţul Prahova. 

Închinată grecilor, foarte bogată prin întinsele păduri şi nenu-

măratele podgorii, mănăstirea era un loc unde secretarul şi 

copistul Luca se bucura de multă consideraţie şi era tratat cu 

respect şi căldură. 

Nemulţumirile îi veneau din altă direcţie, şi anume dinspre 

partea mamei, Maria, care îi imputa lipsa unui act legal privitor 

la despărţirea de Caliopi, cel care i-ar fi permis întemeierea unui 

cămin definitiv cu recenta lui pasiune, braşoveanca Ecaterina 

Chiriac, o femeie atrăgătoare, trecută de pragul primei tinereţi, 

dar încă frumoasă. În 1852 Luca avea 40 de ani, iar Ecaterina – 

care-şi zicea acum Caragiale, fără acte doveditoare însă – 37. 

Astfel, din dragostea celor doi, în imediata apropiere a mănăs-

tirii Mărgineni, într-un cătun căruia i se spunea Haimanale, în 

geroasa noapte de 29 spre 30 ianuarie a anului 1852 se năştea 

în modesta locuinţă a lui Luca, băiatul Ion, viitorul dramaturg, 

nuvelist şi autor de schiţe. 

Documentele şi mărturiile contemporanilor au suplinit pentru 

istoria literară vehemenţa ciudată prin care I. L. Caragiale refuza 

orice referiri biografice. Nu ştim în ce măsură l-ar fi iritat pe 

născutul dintr-un tată de origine greacă şi dintr-o mamă arde-

leancă această mică incursiune în obârşia familiei; probabil că 

autorul Scrisorii pierdute ne-ar fi răspuns ca acelui elev de liceu 

care la începutul veacului XX îl ruga să-i comunice câteva 

informaţii despre viaţa sa: „Când ai dumneata o pereche de 

ghete, şi ieftine şi potrivite, poartă-le sănătos, şi nu-ţi mai pese 

de locul naşterii autorului lor şi de-mprejurările vieţii lui care 

n-au deloc a face cu ghetele dumitale”. 

(9 februarie 1996) 
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Vasile Voiculescu, „doctorul fără arginţi” 

 

 
În anul 1964 o adevărată re-

velaţie a produs în lumea literară 

românească un volum de poezii 

cu un titlu oarecum ciudat: Ulti-

mele sonete închipuite ale lui Sha-

kespeare, în traducere imaginară 

de V. Voiculescu. Era opera pos-

tumă a unui creator care „tăcuse” 

forţat vreme de două decenii. 

Vasile Voiculescu fusese în 

perioada interbelică una dintre 

figurile proeminente ale grupării 

din jurul revistei „Gândirea”. Era 

născut în 1884 la Pârscov, sat de 

pe apa Buzăului, şi făcuse Facul-

tatea de Medicină în Bucureşti, 

ros însă de pasiunea pentru 

literatură. Debutase cu un volum 

de poezii în anii Primului Răz-

boi Mondial, fără ca să-şi găsească acum adevărata cadenţă; 

scria o poezie pe linia Goga, Vlahuţă, Iosif, pe tema dezrădă-

cinării, dar şi pasteluri în maniera Alecsandri ori Coşbuc. Tonul 

autentic al poetului se va auzi prin volumul din 1927, Poeme cu 

îngeri (premiat de Societatea Scriitorilor Români), şi prin cele ce 

vor urma de aici înainte, toate expresie a programului gândirist, 

care prin glasul lui Nichifor Crainic căuta – în plină perioadă 

modernistă – reapropierea de tradiţie şi, mai ales, valorificarea 

filonului religios, ortodox. Ediţia definitivă de Poezii, semnată 

V. Voiculescu, apărută în 1944 la prestigioasa editură a Fundaţiilor 

Vasile Voiculescu 
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Regale, va încununa, în ultima clipă, activitatea unui poet 

valoros. 

Pentru Vasile Voiculescu vor urma, după sfârşitul războiului, 

cumplite suferinţe morale şi fizice. Caracter nesupus vreunui 

compromis, doctorul Voiculescu, cel care acorda consultaţii 

gratuite bolnavilor nevoiaşi, este exclus din viaţa literară, iar 

semnătura sa rămâne interzisă până la sfârşitul vieţii. În această 

vreme scrie doar pentru sertar. Extraordinarele sale povestiri, 

redactate în jurul anilor ’50, când spaţiul literar era dominat de 

proletcultism şi realism-socialist, aveau capacitatea de a crea, 

prin mijloacele artei, o anti-realitate semnificativă, o Românie 

arhaică şi legendară, o ţară fără vârstă, anistorică. „Decorul” 

acestor povestiri e satul românesc de munte sau de deal, oprit 

din curgerea timpului. Locuitorul lui e o fiinţă izolată, cel mai 

adesea pescar sau vânător, care prin actul său nu urmăreşte un 

profit material, ci relevarea unor adevăruri supra-umane. 

Într-o epocă de cumplită opresiune, Vasile Voiculescu, părin-

tele Dumitru Stăniloae, logicianul Anton Dumitriu, Ion Marin 

Sadoveanu, Paul Sterian, Sandu Tudor şi alţii au organizat la 

mănăstirea Antim gruparea „Rugul aprins”, mişcare de clară 

rezistenţă duhovnicească, adevărată şcoală a duhului cu descăr-

care în realitatea imediată. Grupul, care se întâlnea în fiecare 

duminică după-amiază, a fost dispersat de Securitate prin mij-

loace punitive. Deşi trecuse de 70 de ani, nevinovat, Vasile 

Voiculescu, „doctorul fără arginţi”, va cunoaşte experienţa carce-

rală, care îi va grăbi sfârşitul din primăvara lui 1963. 

Abia postum scriitorul va fi cunoscut în integralitatea operei 

lui. După publicarea sonetelor, poezii de maximă şlefuire şi con-

centrare, capodopere ale liricii româneşti, vor apărea povestirile 

şi romanul Zahei orbul, întregind imaginea unui autor complex. 

Intrarea operei lui Vasile Voiculescu în programa şcolară repre-

zintă un ultim act de reparaţie necesară. 

(5 aprilie 1996) 
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Centenarul Tristan Tzara 

 

 
În anul 1916, la Zürich, în 

Elveţia, un tânăr în vârstă de 20 

de ani, plecat de câteva luni din 

România, propunea în atmosfera 

teribilistă a cabaretului „Voltaire”, 

loc al unor expoziţii de pictură şi 

recitaluri de muzică şi poezie, o 

nouă metodă, cu totul insolită, 

pentru a scrie un poem. Practica 

era următoarea: 

„Luaţi un jurnal. 

Luaţi foarfeci, 

Alegeţi în acest jurnal un articol 

având lungimea pe care aveţi de 

gând să i-o daţi poemului. 

Decupaţi articolul. 

Decupaţi apoi cu grijă fiecare 

din cuvintele care formează 

acest articol şi puneţi-le într-un sac. 

Agitaţi uşor. 

Scoateţi apoi fiecare tăietură una după alta. 

Copiaţi cu grijă... 

în ordinea în care ele au ieşit din sac. 

Poemul vă va semăna 

Şi iată-vă devenind un scriitor infinit de original 

şi de o sensibilitate fermecătoare, încă neînţeles 

de vulg.” 

Autorul acestei tehnici de redactare, prin care toate canoa-

nele artei erau dinamitate, se numea Tristan Tzara. Era promotorul 

Tristan Tzara,  
pictură de M. H. Maxy (1924) 
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unei mişcări de înnoire literară, care sub numele „Dada” va 

deveni în curând celebră. Denumirea îi fusese găsită graţie ha-

zardului, introducându-se cuţitul de tăiat hârtie într-un dicţionar 

Larousse. Întâmplarea l-a oprit în dreptul cuvântului „dada”, 

care deşi semnificând „căluţ de lemn” ori dubla afirmaţie în 

ruseşte ori româneşte, la urma urmei „nu înseamnă nimic”, aşa 

cum mărturisea mai târziu iniţiatorul. 

Tristan Tzara, născut cu o sută de ani în urmă la Moineşti – 

Bacău, pe 16 aprilie 1896, nu era la prima năzbâtie literară. 

Tipărise în liceu, în două reviste destul de obscure, dar şi în 

propria sa publicaţie numită „Simbolul”, primele lui poeme 

care pot fi socotite nucleul „pre-dadaist” al autorului. Poeziile 

se articulau pe teme simboliste, dar adolescentul le adăuga 

imagini extrem de disparate, care nu numai că surprindeau, dar 

chiar şocau. Era aici o vădită intenţie de a de-convenţionaliza 

clişeele şi artificiile epocii, precum şi o ironie la adresa epigo-

nismului eminescian şi a semănătorismului de început de veac 

XX. Se demistifica, se desacraliza o întreagă poetică tradiţio-

nală, fie ea de provenienţă romantică, bucolică ori simbolistă, 

prin imagini-şoc, de un non-conformism epatant. 

Prin dadaism, mişcare de negare violentă a modului în care 

se scria literatură, Tristan Tzara inaugura o direcţie în avan-

garda europeană ce va cunoaşte manifestări şi în alte domenii 

artistice precum pictura, sculptura, arhitectura ori cinemato-

grafia. Dacă iconoclasmul lui Tzara avea la Zürich un ecou relativ 

limitat, firesc pentru un oraş relativ potolit, mutarea poetului la 

Paris, imediat după sfârşitul Primului Război Mondial, i-a oferit 

o altă scenă de afirmare. În capitala artistică a Europei, Tzara 

se va întâlni cu André Breton, Paul Eduard, Louis Aragon ş.a. 

şi aici va avea loc cu adevărat tumultoasa existenţă a mişcării 

„Dada”. Acum se vor compune celebrele manifeste în spiritul 

anti-artei, cu idei provocatoare, în scopul iritării publicului. 

Cum intensitatea oricărei flăcări e de scurtă durată, soco-

tindu-şi misiunea încheiată, dadaismul se va autodesfiinţa la 
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începutul anilor ’20. Din spiritul lui de negare a valorilor se va 

naşte constructivismul şi suprarealismul, noul val avangardist, 

care va grupa atât în România, cât şi în Europa, mari creatori în 

domeniul artei. 

Românul Tristan Tzara, regele neîncoronat al avangardis-

mului european, a trăit la Paris până în 1963. La Zürich, în 1966, 

primarul oraşului dezvelea solemn o placă încastrată în zidul 

fostului cabaret „Voltaire” de pe Spielgasse nr. 1. Trecuseră 

cincizeci de ani şi scurgerea unei jumătăţi de veac era un timp 

suficient pentru ca insolenta mişcare „Dada” să devină istorie 

literară. 

(5 aprilie 1996) 
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Un „suflet japonez” – Gheorghe Băgulescu 

 

 
În ziua de 15 ianuarie 1939, 

într-un comunicat oficial al Casei 

Imperiale din Japonia, transmis 

prin Radio Tokyo în lumea în-

treagă, se menţiona: 

„Majestatea Sa Împăratul 

Japoniei a binevoit să decearnă, 

sâmbătă 14 ianuarie, ordinul 

«Tezaurul Sacru» clasa a III-a 

colonelului Gheorghe Băgulescu, 

ataşatul militar, naval şi aero-

nautic al României în Japonia, 

ca recunoştinţă pentru serviciile 

pe care colonelul le-a adus rela-

ţiilor amicale dintre România şi 

Japonia.” Acest comunicat al 

Casei Imperiale reprezintă recu-

noaşterea oficială a meritelor excepţionale pe care Gheorghe 

Băgulescu le-a avut, pe de o parte, pentru promovarea culturii 

româneşti în Japonia, iar pe de altă parte, pentru aducerea în 

spaţiul cultural românesc a spiritualităţii japoneze. 

Complet necunoscut astăzi, Gheorghe Băgulescu, născut în 

1890 la Craiova şi emigrat după al Doilea Război Mondial în 

Franţa, este unul dintre primii români care s-a ocupat în mod 

sistematic cu studierea şi cercetarea culturii tradiţionale japo-

neze. Stau mărturie pentru aceasta cele aproape o mie de pagini 

ale romanului său în trei volume Yamato Damashii (Suflet 

japonez), carte care pleacă de la ideea că sufletul unei naţiuni 

trebuie căutat la mari adâncimi. Aşa cum mărturiseşte autorul, 

Gheorghe Băgulescu 
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după ce a călătorit prin toate epocile istorice ale Japoniei, după 

ce a cutreierat muzeele, bibliotecile şi a discutat cu reprezen-

tanţi de seamă ai culturii nipone şi cu sine însuşi, a considerat 

că este suficient documentat pentru a scrie trilogia Suflet 

japonez, apărută în română, franceză şi engleză. 

Cele trei volume, editate între anii 1937 şi 1939, cuprind o 

naraţiune care, începând în jurul anului 1645, este dusă până în 

perioada contemporană, urmărindu-se evoluţia personajelor din 

generaţie în generaţie. Cu profundă cunoaştere, scriitorul înfăţi-

şează cititorilor săi spiritul samurailor, frumuseţea peisajului 

nipon, morala religioasă, viaţa de familie, specificul existenţei 

japoneze etc., într-o vastă frescă întinsă pe mai multe sute de ani. 

Activitatea ataşatului militar, naval şi aeronautic al României 

în Japonia, desfăşurată la sfârşitul anilor ’30, a fost remarcată 

de o serie de personalităţi nipone ale vremii. Astfel, amiralul 

Yamamato, vice-ministrul marinei, evidenţia calităţile romanului 

Suflet japonez, considerându-l o „splendidă lucrare”, amiralul 

Arina, consilier privat al Majestăţii Sale Împăratul Japoniei, 

releva: „Faptul că sunteţi singurul dintre străini primit în Aca-

demia noastră subliniază înaltele d-voastră calităţi şi în al 

doilea rând afecţiunea noastră”, iar Hakusan Katayama, preot 

al templului Kagaku-ji, remarca: „Mă întreb totdeauna cum aţi 

putut d-voastră pătrunde atât de adânc spiritul celor 47 de 

ronini ai noştri. În acelaşi timp nu pot să mă opresc ca să nu-mi 

arăt profundul meu respect, al meu şi al prietenilor din Ako, 

pentru spiritul d-voastră critic atât de pătrunzător”. 

Gheorghe Băgulescu a fost un autentic ambasador al cul-

turii româneşti în Japonia. În conferinţele sale ţinute în „Ţara 

Soarelui Răsare” a vorbit despre specificul şi tradiţiile româneşti, 

a prezentat arta românească, oraşele României, şi-a ilustrat 

expunerile prin muzică şi imagini din ţara natală. De asemenea, 

ataşatul militar la Tokyo a publicat numeroase articole despre 

România în prestigioase reviste japoneze. 
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Crezul de care a fost animat Gheorghe Băgulescu, acest mare 

iubitor şi cunoscător al spiritualităţii nipone, poate fi dedus 

limpede din conferinţa despre sufletul japonez ţinută la Radio 

Tokyo în ianuarie 1939, ascultată pe unde scurte chiar şi în 

România şi publicată în întregime de toate ziarele din Tokyo. 

Analizând cu pătrundere spiritul japonez, ataşatul român remarca, 

în sinteză, că acesta este complex ca popoarele care s-au con-

topit aici, tenace în nenorocire, reţinut în fericire, totdeauna 

statornic, variat ca terenul şi climatul, ermetic ca mările ce-l 

înconjoară, fatalist, dar cu o puternică nuanţă de optimism. În 

finalul conferinţei, ca o concluzie, reliefând că „spiritul şi tra-

diţia unei naţiuni vor fi întotdeauna respectate de toţi acei care 

au un suflet şi o tradiţie a lor”, colonelul Gheorghe Băgulescu 

încheia: „O ţară este un altar în care atunci când un străin pă-

trunde trebuie înainte de toate să aibă respect şi bună-cuviinţă”. 

(17 februarie 2001) 
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