DIN CORESPONDENŢA INEDITA A LUI
COSTACHE NEGRI
de PAUL PALTANEA

S crierile lui Cos tache Negri , i nclusiv corespondenţa sa familiala şi
particulară, au fost reeditate în 1966 1• Ed itoru l Emil Boldan, din motive
pe care nu le precizează, în ,.notă as upra ediţiei", a omis să includă, în
ediţia pe care a îngrijit-o, o parte di n cores pondenţa edită 2 şi inedită.
1 C. Ne1<ri, Scrieri, tPxt ales.. . de E mil Boldan, Bucurl'�ti, 1966, I, LXXXII+

20\J p:, II, 512 p. Vezi şi A. Pippidi. Cu prilejul unei ediţii rece11te a scri er ilor lui

C. Neqri, in RITL, 17, 1968, 1, p. 149-147.
2 Amintim �crisorilt> : C. Negri cătrE' Maria Hazu, Ralu şi Caliopi NegrE',
lH3ti-'H:Jî. Baciau (Mih;lil l. Kogălnict><ll111, Ştiri uoi de�pre viaţa şi actil:itatpa lui
/.udodc Stce�w. In A/?, IX, 2, 1944, p. 252-254). C Nl•gri ci1tre Ecaterina Nt>l(rC',
l'J decembril· 1839 (ibidem, 258-259), 1H '30 mai 1841, Veneţia (Ibidem, p. 264).
C. Negri e;itre Ludovic StaegP, 30 iulie 1841. Iaşi (Ibidem, p. 265-266). C. Negri,
L. Rost>lti. V. AlPcsandri c;itre N. Bălcescu, 25 iul ie (i august 1848, Cernău'ţi, au
\oj;n·af C. N�gri (I. Muşlea, O scrisoarea inedită a lui Alec.�andri şi C. Negri către
Bălcescu, In GR, 1937, 5. p. 558, 562; Ştefan Mdeş, Din rPlaţiile şi corespondenţa
poetului Gh. Sio11 cu co11temporanii săi. Cluj, 1939, p. 178-179). C. Negri către
D. Bolintineanu, 22 mai 3 iunie 1861, Constantinopol (RI, X, 1924, p. 202-204).
C. Negri c;itrc Catinca Negri, 12 apriliP 1865. Constantinopol (Arhiva, XIV, 1903,
p. 178-179: Rl, T.- 1915, p. 76-77). C. Negri către Carol Davila, 2 m art ie 18fi6
IBARSR. S. (i 'LXVI : Elena Perticari Davila. Din viaţa şi corespondenţa lui Carol
Davila, Bucureşti, 1935, p. 156). C. Negri către Alt>xan dru Lupaşcu, 12 ianuarie
!BG9, Ocna (G. Missail. Constantin Ner�ri, Bucureşti, 1877. p. 3 15-320). C. NPgri
cratre redacţia ziarului Dreptatea, 22 martie 1869, Iaşi (Dreptatea, II, nr. 121, 27
martil' 1869, p. 2). C. Negri către M. Costa c lw � Epureanu, n oi embrie 1870, T ;'îrl
g/u/ Ocna (Gh. Munteanu - Birlad, Cincizeci ele ani de la moartea lui Negri, în
ALA, VII, nr. 310, 14 noiembrie 1926, p. 2). C. Negri către Gh. Sion, 22 februarie
1871 (Şt. Meteş, op. cit., p. 180-181) C. Negr·i către Gh. Panaiteanu, .29 iulie 1871,
T/îr/g 11
OC'na (A. D. Atanasiu, Colecţia Costache J\'e�/l'i în Pinacoteca din Iaşi,
in A1·hil:a, XVIIT. 1907, p. 25). C. Negri că t re . Gh. Panaiteanu, 3 / 15 octombrie ' 187 1
(lbidem, p. 2G). C. Negri căt e Jraclie Porumbescu, 17 fl'bruarie 1872, Ocna (Dra

pdul, 1a�i.

Hl, !i februarie 1889, republicat:i in Uricariul, VIII, 1889, p. 340-34 1
III, nr. 101, 23 decembrie 1893
Foud şi formă, TI, 1944, p .
10-13). C. Negri ci\trt> Gh. Panaiteanu, 2H februa�·ie 1872. Ocna (A. D . Atanasiu,
OjJ. cit., p. 113-114). C. Negri către Gh . .Sion, 30 martie 1872 (Şt. Meteş, op. cit.,
p. 182). C. Negri ditn• Titu Maiorescu, 3 iunie 1874, Ocna (A. D. Atanasiu, op. cit.,
p. 16 2). C. Negri c�1tre Iacob Negruzzi, 8 iunit> 1875, Ocna (I. C. Negruzzi, Auto
ri ·nfe român,•, în AA U. MSL, s. III, t. I, 1924, p . 6, rl'publicată în I. E. Torouţiu,
Studii şi documeJite literare, I I, Bucureşti, 1932, p. 6).
(;azC'ta

nr.

Rucot:iuri,
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Ne referim, desigur, la corespondenţa politică editată, din păcate selec
tiv, tot de E. Boldan 3.
Am publicat, cu alt prilej, cîteva scrisori inedite adresate adminis
tratorului moşiilor Ecaterinei Vogoride - Ruspoli, lui Manolache Cos
tache - Epureanu, · Costache Rosetti - Teţcanu 4 şi Alexandrinei Ghica "·
Adăugăm acum alte scrisori inedite trimise lui M, Kogălniceanu 6, Gh.
Asachi, fraţilor Alexandru, Dumitru, Larscăr, Răducanu Rosetti şi unor
membri ai familiei.
Prima scriso�re. din cele cinci expediate de C. Negri lui M. Ko-.
gălniceanu, este nedatată, dar fiind adresată .,Domnului colonel Mihail
Cogălniceanu" ar putea fi din perioada 3 noiembrie 1 852, cînd acesta
are rangul de colonel, şi 1 0 mai 1 853, data 'demisiei din armată 7. Scrj
soarea este în legătură cu una din multele călătorii făcute de Negri la
mănăstirile din munţii Neamţului şi mai ales la Văratec, unde trăia sora
lui, Evghenia, călugărită la 1 5 august18 36 s.
Următoarea scrisoare (Anexa II) se referă l a preocupările lui Kogăl
niceanu de a găsi un plasament mai bun postavului fabricat la Tîrgu
Neamţ. Fabrica de postav, înfiinţată în 1 854, avea, la început, o produc
ţie de 4 000
5 000 de coţi pe lună 9, pentru a cărui desfacere Kogăl
niceanu apelează şi la Negri, care se afla la Constantinopol ca să susţină
hotărîrea domnitorului Grigore Al. Ghica de a "seculariza" 2/3 di n ve
niturile mănăstirilor închinate 1o.
-

3 Ale:randru Ioan Cuza si Costache Neqri. Corespondenţă. Text alc>s... dr
Emil Boldan, Bucure$ti, 1980, XLVIII + 571 p. Vez i şi recenzia no ast ră in Anuar.
XIX, 1982, p. 221-223.

4 Paul Păltănea, Cost a che Neqri. Corespondenţă ineditii, in Carpica, III.
1970, p. 65-70 ; Idf'm, Co sta che Ner�ri. Scrisori ciitre C. Rosett i-Te ţc anu, in Car
pica, XVII, 1985, p. �09-225.
5 P. Păltănea. Costache Neqri către Alexandri na Ghica. Corespondenţii incditii, in Bibliotheca Valachica. VIII. 1975, p. 349-368.
.
6 E. Boldan a indus in ediţia sa două scrisori ale lui Negri către Kogăl
niceanu. folosind textul publicat de profesorul Nicolae Bănescu (Din corespondenţa
lui M. Koqiilniceanu, In Ramuri , lV, 1909, P. 88-90), deşi OJ7iginalele acPsto" scri
sori, din 16/28 ianuarie şi 14/26 februarie 1816, se găsesc in colecţiilE' Bibliotecii
Academiei R.S.R. Privitor la aceste două scrisori, E. Boldan precizează că au fost

transcrise de N. Bănescu "după ms. 1164 frantuzesc, aflat la Biblioteca Academiei
Române ; noi n-am putut găsi manuscrisul" (C. Negri, Scrieri, II, P. 467). De ·fapt,
N. Bănescu a citat manuscrisul românesc ·1164 de la BARSR cu indicaţia .,Origi
nalul in· frartţuzeşte". Aceasta l-a indus in eroare pe E. Boldan . care putea con
stata, cu destulă uŞurinţă, că această cotă nu priveşte manuscrisele franceze, ci

pe cele româneşti.

7 Al. Zub, Mihail �ogiilntceanu, bibliografie, Bucureşti, 1971, p. XL-XLI.
8 Paul Păltănea, Viaţa lui Costache Negri, Iaşi, 1985, p. 28.

9 G. Zane, M. �gi!lniceanu intemeietorul marei industrii textile din Ro
mania. Bu cureşt i, 1!!42, extras din AR, VII, 1941, p. 5. Alte referinţe la L. Boicu,

Industria in Moldova intre anii 1848 şi 1864, în Dezvoltarea economiei Moldovei
intre anit 1848 şi 1864, Bucureşti, 1963, p. 233�237 ; Gr. Chiriţă, Date noi privind
fabrica de postav de la Tirgu Neamţ a lui M. Kogălniceanu, in Studii, XVII, p.
1391-1407.

10 P. Păltănea, Viaţa lui Costache Negri, p. 127-131.
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Kogălniceanu mai vînduse postav pentru armata turcească Il şi nă
dăjduia ca prin intermediul lui C. Negri şi Sadyk Paşa, care cumpărase
postav de. la Kogălniceanu în timpul războiulut Crim"eii, să obţină o
ofertă avantajoasă. Kogălniceanu îi scrie lui Negri, la 1 4/
26 septembrie
1855, cu rugămintea "Ştiu că eşti foarte ocupat, dar poate vei găsi ct
teva ceasuri ca să te informezi la Ministerul de Război al Turciei, dacă
din întîmplare nu ar fi dispus să încheie un contract cu mine pentru o
furnitură de postav". 12 Răspunsul lui Negri, din 27 septembrie
9 octom
brie 1 855, este plin de bunăvoinţă, 'dar şi de părerea de rău· că iniţiativa
lui Kogălniceanu "nu este deloc apreciată şi susţinută în Moldova". Pen
tru a da curs solicitării lui Kogălniceanu, ii cer.e eşantioane şi îi pro
pune să intre în legătură
cu un .,negustor român", C. Polichrony, un
om de ispravă. 13 Dacă ar deschide un magazin Ia Constantinopol, ar
face "afaceri strălucitoare." H

Negri persistă în ideea deschiderii unui magazin de desfacere la
Constantinopol şi în scrisoarea din 5/1 7 decembrie, aducînd ca argument
indemnul exprimat, în acest sens, de "toată lumea". ln plus îi aminteşte
de oferta făcută 'de doi negustori de la Constantinopol, care doreau să
creeze un magazin de desfacere a produselor fabricii lui Kogălniceanu
Pînă la definitivarea acestei propuneri, reuşeşte, printr�un inter
mediar francez, să prezinte eşantioanele oficialităţilor turceşti. Ii co
munică lui Kogălniceanu bunele aprecieri asupra calităţii produselor.
rlar şi părerea că sînt mai scumpP decît postavurile francpze şi belgien<>.
Kogălniceanu explică, într-o scrisoare, cauza acestei diferenţe de preţ.
Postavul fabricat la Tg. Neamţ era cu mult mai lat decît postavurilc
franceze şi belgiene. La această dată, 1 9 decembrie, este dispus să intn•
în tratative cu intermediarul francez gă.sit de Negri, Violet, şi chiar s<i
reducă preţul. 15
Probabil că tratativele lui Negri, la care s-au mai adăugat, desigur.
�i demersurile lui Kogălniceanu, cu ocazia vizitei ta Constantinopol din
ianuarie 1 856 ro, au avut un rezultat pozitiv, căci la 28 august 1 856, Ko
gălniceanu îi cere lui Negri "restul din inscrisul t<iu de două mii de
ducaţi". 17 Bani reţinuţi, poate, din
vînzarea
produselor
fabricii de
postav.
·

Il L. Boicu, Industria Î11 Moldova, p. 347.

1 2 Augustin Z. N. Pop. Dan Simionescu, M. Koyăl11iceanu. Scrisori. No t e rle

călătorie, Bucureşti, 1967, p. 59-60.

13 � e la bancherul Const�ntin Polichronie a împrumutat N. BălcPscu. la 12/2-i
septembne 1852, 50 de galbem (G. Zane, Aspecte noi a le vieţii lui N. Bălcescu î11
lumina unor documente inedite, în Studii, XIII, 1960, 1, p. 34).
1 4 Kogălniceanu îi răspunde lui Negri la 10/22 octombrie 1855, am�ntind pri·
mirea scrisorii pe care o publidtm (Augustin Z. N. Pop, Dan Simonescu, M. Ko
găln iceanu. Scrisori. Note de călătorie, p. 62-63).
15 Documente privind Unirea Principatelor, l!I, Bucure�li, 1963, p. 59.
16 Al. Zub, Mihail Kogălniceanu, p. XLII.
li Augustin Z. N. Pop, Dan Simoncscu , M. Kogălllicea11u. Scrisori. Note de
('ălătorie, p. 67-68 ; Documente, III, p. 1 37-138.
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'Producţia mare a fabricii l-a obligat pe Kogălniceanu să caut e şi
alte posibilităţi de desfacere. Face d�mersuri pe lîngă guver nul Mol
d ovei şi obţine, in 1858, concesiurrea furnizării postavului necesar echi
pării armatei. 18
Scrisoarea trimisă lui Kogălniceanu, la 5 17 decembrie 1855, {Anexa
III), mai relevă, încă o dată, multa modestie, mărturisită permanent 'de
Neg ri. faţă de tot ce a înfăptuit pentru binele şi prosperitatea ţării.
,,St eaua Dunării", prin condeiul redactorului ei, publicase un arti
col elo,gios l a adresa lui Negri l!l, pentru tratativele pe care l e ducea,
împreună cu D. Rallet, la Constantinopol, în chestiunea mănăstirilor în
chinate. Rallet este nemulţumit ş i Negri îi cere lui Kogălniceanu să facă
L'Uvenita rectificare.
Kogălniceanu nu-i va urma îndemnul �i în răspunsul trimis, la Hl
de cembrie , îşi justifică atitudinea .,Je ne d oute nullement de la bonne
volonte d e Ralleti mais dans une q uestion a u ss i importante ou les plus
L{rands interets de notre p;;tys sont engages, Ralleti aurait du consulter
ses talents, ses connaissances, sa capacite reelle, avant d'aller a Constan
tjn.opole... Comme ami, â son retour, je lui ferai mes excuses ; comme
redacteur. tout ce que puis faire c'est de me tair e " . 20
Nu mai insistăm asupra aprecierilor lui Negri privind apariţia zia
rului unionist ,,Steaua Dunării". Le-a relevat, cu multă competenţă, în
1909, profesorul Nicolae Bănescu.
S cris orile următoare {Anexele IV, V) sînt adresate lui Kogălniceanu
- omul politic. prim ministru în răstimpul 30 aprilie 1860-17 ianua
rie 1861. Insistenta cu care Negri solicită o intrevedere la Galaţi, care
a avut loc, probabil, la Bucureşti 21, dovedeşte interesul pe care l-a de
pus pentru rezolvarea dificilei chestiuni a secularizării averilor mănăs
tireşti.
1 8 Gr. Chiriţă, Date noi, p. 1 397.
19 C. Negri se referă In u rmă to ar ele rînduri publicate de KogălniL�•anu .,D('
pe acum pu tem a ne· rosti cii o mai bună alegere decit aceea a Domnului C.
N egri nu s-au putut face. Patriotismu. naţionalismu luminatu, min te sănătoasă,
rîvnă e l oc ven tă , �i m ai a!E's căldură de> inimii. toate aceste calităţi D/omnul/ M i 
nistru Lucrarilor Publice Il' posed ea z ă in gradul cPI mai inalt. �i g u ver nu l n-au
putut. încredinţa în miini mai demne acPst mare interes al ţării" (Steaua Du
nării, I, nr. 1 5. 3 noiE'mbrie 1855, p. 57) .
20 BARSR, S. 74 (6) / DCCXLIX ; Documente, III, p. 58-59. B o l in tinean u ,
in schimb. sede desprE' Rallet: "Un esprit disti ngu(>, une instruction solidE' ne
sant pas ses seulE'S qu al i tes : son coeur et sa pl u me egalement, sont au servicP dP
�a Patrie". (L'Autriche, la Turquie et les Moldo-.Valaques, P aris, 1 856, p. 1 40. Vezi
�i P. Păltănea, Viaţa lui Costache Negri, p. 1 34).
2 1 La 2 1 august / 2 septembrie 1861, Al. Plagino îi sede lui V. Alecsandri că
Negri este de citeva zile la Bucureşti (BARSR. ms. rom., 2253, f. 333 v). La acea s tii
întrevedere se referă, desigur, "Reponse de M/onsieur/r Negry a I a conversation
tenue par• lui avec M /onsil'll /r Cogălniceanu", nedatat, scris pe un concPpt de te
legramă (BARSR, S. 6 1 (3) 1 DCCXXIX). Mai ami n tim şi alte doUă telegrame inl'
u i te adresate de Negri lui Kogăl n i cean u. Una, nedatată, se referă Ia ur.f;!e nţ a ob
ţ i nC'ri i Unirii d P fi n i t ive " (BARSR, S. 61 (4) 1 DCCXXIX). Cea la ltă ffitP din 20
iunie 1 864, cînd î i a nu n ţ ă plecarea domnitorului Alexandru I. Cuza din Constan
tmopol cu vasul .,Beyrouth (BARSR, S. 61 (2) / DCCXXIXi; P. Pă l tănea , op. cit.,
�· 203 fi urm.).
.,
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Scrisoarea către Gheorghe Asachi este un răspuns la o rugăminte
a bătrînului dascăl, ·care îi cere sprijinul pentru obţinerea unei· ,,recom
pense naţionale"22 (Anexa VI). Scrisoarea trimisă lui Negri, care. se
pare, nu s-a mai păstrat, a precedat atît cererea trimisă, în acelaşi scop.
Senatului, cit şi scrisoarea adresată domnitorului Alexandru 1. Cuza la
8/20 februarie 1865 2.1.
Nu a fost nevoie ca domnitorul Cuza să intervină în favoarea lui
Asachi pe lîngă guvern, prezidat de Constantin Bosianu. sau pe lîngă
Corpurile le�iuitoare, pentru că cererea lui Asachi, citită în şedinţa din
5 februarie 1865 a Senatului, a fost susţinută cu multă afecţiune de către
deputaţi. N. Docan, de pildă, luînd cuvîntul. declară .,D 'omnull Asachi
este ce} dintîi care, pe lîngă alte fapte meritorie a înfiinţat o tipografie
şi un jurnal şi care s-a ocupat cu toată stăruinţa cu răspîndirea lumine
lor în ţară... D 'umnea/lui e unul dintre aceia care merită recunoştinţa
naţiunii prin conduita şi faptele sale". Propune ca Senatul să ia în con
sideraţie cererea lui Asachi si s-o recomande_ guvernului pentru a i se
acorda ..o recompensă naţională". Yo Leon Ghica, in raportul prezentat .,Ca
misiunii de petiţiuni", in şedinţa din 1? februarie 1865, precizează că
Machi "în adevăr de Ia 1813 la 1862 a servit Patriei. Numele său se
vede figurînd cu demnitate in analele învăţămîntului si
. ale .. belelor artP
române"..,Comisiunea de petiţiuni" recunoaşte, în umlnimi,tate, că
D 'omnul/G. Asaky a binemeritat de la Patrie si că cererea sa meriti! a
fi recomandată cu deosebire guvernului" 2,; C'are, pentru moment, nu dă
curs acestei propuneri. 21>
.,

22 Domnitrwul Grigorp Al. Gl-ticn ci;jdusP dispozitii, la 20 augu� t 184'l, ,.a s;\ i
se aco rd e lui Gh. Asachi tnce-oînd cu t ia n ua l'i P 1850, .. o pPn�ie pe viaţă dP 8.000
lei pe an" (Uricariul. XIX. p. 304-305).
23 Scri soa rea fiind inedită o r epr� d ucem

Pr ea T nă l ţ ate Doa mne,
D ;om n u l f El iad, întemeietorul cel ui întei ju rna l in Bucureşti. SP bucură PPn
tru aceasta de o pens ie viageră de 24.000 l ei pe an. Eu c a r i le la 1829 am fondat
la Iaşi cea întîi foae i ntitulată Al b i na Română, am reclamilt pentm mine asemin•·
pensie, şi S ena tul In unanitate a de cla ra t. în sesiunea anului t rec u t ain' anexat
in �opie, că am b i nemeritat de la Patrie şi de urgint<i a cerut a mi se acord a asP·
mine pensii". Deşi in m ai multe rînduri pentru aceasta am reclamat l a MinistPt·riul.
·
totuşi ptnă acum nu am căpătat d or i tul rezultat.
A T năl tim e i Voastre prea pl eca t 'ii suuus serv.
Gheorghe Asaky
Prin urm<l<·e, de tot nlecat rog pe Tnălţi mea Voastr:i sii b i n f' voi ti a o•duna
familiei p r in care se va şi constata că r omâ n i i din ambele părţ i a Milcovului sP
bucură de an aloa gp recompense

pPntru set·viţiele cătnl. comuna Patril·.
Iassi, 8/20 Fevr , l uarie/1865
BARSR Arhiva Gh. Asachi - Th. Codrescu. 1, Varia 2 a.
24 Monitorul, nr. 35, 16/28 februarie 1865. p . 165.
25 Ibidem, nr. 41, 23 febr uari e 1 6 martie 1 865, p. 1 90.
26 La 17 ;29 decembrie 1 865 Gh. Asachi intervine. tot pentm această pensie,
pe lîngă Nicolae Kretzu!Eiscu, preşedintl'IP Consil i ului de Mi niş t r i (BARSR. S. 3
(2) 1 CCCXIX. Scrisoarea ne-a fost semnalată. de N. A. Ursu căruia îi mulţumim
�i pe :această cale. Vezi şi S. 3 (1) 1 CCCIX.
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Nu ştim dacă Negri a mai avut prilejul să susţină, in vreun fel .
cererea lui Asachi. Fusese ales deputat, în alegerile din noiembrie 1 8 64,
la Craiova, Bucureşti, Iaşi, Galaţi şi Tecuci, dar a acceptat numai nian
datul de deputat al oraşului Galaţi. Era la Constantinopol în acest timp
şi se reintoarce în ţară după 8120 ianuarie 1 865, "pentru a aduna mai
multe acte trebuitoare întru rezolvarea cestiunii ce este a se da la Lo
curile sfinte, după secularizarea averilor mănăstireşti". "2/
Cuvintele de multă preţuire adresate lui "Asachi dovedesc că, ori
de cîte ori are prilejul, Negri laudă, cu toată buna lui credinţă, meri
tele contemporanilor săi care au activat, în mod dezinteresat. pentru
propăşirea poporului român.
Dintre scrisorile adresate fraţi!� Alexandru, La<;căr, Dumitru şi
Ri1ducanu Rosetti :!.8 (Anexele VII, VIII, IX) mai interesantă este cea
care se referă la activitatea lui Negri de culegător al poeziei populare.
Nu se poate preciza momentul în care Negri incepe sii se preocupe
de adunarea poeziei populare, dar el estt' anterior anului 1 844, cînd
Negri· avea transcrise versuri culese de la Nicolae cobzarul "2!1, stabilit,
pr�babil, la Mînjina sau Blînzi. Este de pre<;upus că Negri, după Cl'
V Alecsandri devine ,.un membru deosebit de drag al fami'liei" sale,
a continuat să-şi manifeste interesul pentru poezia populară, cei doi pril'
teni di<>cutînd ades-eori despre mulţimea de "prejudcţe şi superstiţii poe
tiCe" ale poporului nostru ao_ Asemenea discuţii ;JU continuat şi în timpul
exilului, în vara anului 1848, în Bucovina, la Cernăuca, moşia fraţilor
Hurrnuzachi 31_ Tot aici, Negri şi Alecsandri au avut prilejul să asmlte,
cu vădită emoţie, cîntecele ţăranilor aduşi de lracle Porumbescu :u_
27 Monitorul, nr. 26 5j1 7 februarie 1865, p. 129.
2R Sînt fiii lui Răducanu Rosetti si ai EufrosinPi Manu (Radu Ros!'lti, Fa
milia Rosetti, I, Bucureşti, 1 9 38 p. 195: 201 -202, 207) . Au fost print··e prieţenii
,

a pr opiaţi ai lui Negri. Răducanu Rosetti cu. N e gri �i M. Costache-Epureanu _au
i niţiat ..pe la 1847" o acţiun e de protest împotriva domnitorului M. Sturdza, chnd
for aroperămîntului ce proteja stîlpul ridi cat de domnito:- în amintirea reconst•·ui
rii podului lui Ştefan cel Mare de la Borzeşti (Radu Rosetti, Podul lui ·5tefan diu
comuna Bogdana, judeţul Ba cău, in CL, XL, 1906, 10. p. 90). Lascăr C'Ste a li1 tu ri
de Negri în toate acţ i uni i <-> revoluţionare din \'ara anului 111411 de la Bra�ov �i

Cernăuţi. Pentru a-i fi de folos, lui Răducanu, Negri. în ca li ta tea lui ciP direc tor al
Departamentului Lucrărilor PUblice, propune Sfatului Adminiskativ. la 6 iulit- 1 65 5.
�it se cumpere casele acestuia, pentru a strînge la un loc toate serviciile Depar
t ament ului (P. Păltănea, op. cit., p. 119). Rădu canu l-a ajutat �i el pe Negri, în
unele împrejurări dificile, împrumutîndu-1 cu o mare sumit de bani (P. Păltănea,
Noi contribuţii la biografia lui Costache Neqri, în Da nubius, II-III, 19 6 R, p. 145).
Lasd1r a fos t unul dintre susţinătorii aleg el' i i lui Negri ca domn al Moldovei. Dl'
nc-eea a fost aliHuri de V. Alecsandri, M. Costache-Epureanu �i C. Ros e tti-Teţcan u
la facprea legatului prin care-i asigurau lui Ne�ri posibilitatc-'a de a candida în
ale geri (P. Păltănea, Viaţa lui Costache Neq1�i, p. 1 69).
29 Al. Papadopol-Calimach, Amintiri desprc Costa('he Ncyri, în Nevista 110Uă,
11, 1889, p. 450.
:JO V A l e csandr i , Opere. Poezii, I, te"t sta bili t. .. cţt.• G. C. NiC'olaesc-u
G.
Hădule!-.c-u-Dulghhu, Bucureşti, 1965, p. 150.
31 Idem, Opere. Proză, IV, text ale s... de G. R<-Jdulescu-Dulgheru, Bucu:e�ti.
1974, p.

127-1 28.
32 lraclie Porumbescu, Amintiri, Ediţie îngrijit<i...
Nupora, 197R, p. 195- 1 96.

de
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Probabil
scria versuri
chiar creaţii
s-au păstrat

13

că după asemenea adunări sau în alte împrejurări, Negri
a căror inspiraţie folclorică este sigură, dacă nu cumva sînt
populare. Cîteva fragmente inedite, pe care le reproducem,
printre documentele rămase de la fraţii Hurmuzachi
"0, Moldovă maică ţară
Pe cît ţi-i soarta amară
Veniţ/i/-a vremea vreodată
Să te ştiu de grţ>u scăpată"
*

*
*

"P.:'tsărică p.ăsiire a/
Incotro pleci draga me/a/
Aşa sus prin nori zburănd
Şi-n văzduh duios cîntînd.
Du-te duci către ce a/ ţară
Cu văntul de primăvară,
Du-mi durerea pe-al tău zbor
<;e af de jale şi de· dor'1•
*

*
*

,,Dunăre sor�"t măreaţă
Diiruim-va Domnul viaţă
Să-ţi văd apa spumegată
Cu duşmani amestecată".

:13

Versurile populare pe care Negri le comunică fraţilor Rosetti au fost
culese de la Nicolae cobzarul, cunoscut de aceştia cu prilejul unei vi
zite făcute la Mînjina 3". Incurajat, poatej de Alecu Hurmuzachi, care, în
septembrie 1 849 , începme să publice în gazeta ,Bucovina" studiul· lui
V. Alecsandri, "Românii şi poezia lor" 35, Negri îşi. consultă prietenii dacă
ar putea să le publice,tot în "Bu<'ovina", "pentru faima lui Nicolai".
Nu cunoaştem opinia fraţilor Rosetti .asupra versurilot culese de la
Nicolae cobzarul, dar ele nu au fost publicate în "Bucovina". Poate Negri
33 BARSR, ms. rom., 3349, f. 95. W. von Kotzebue traduce ,.un cintec po
pular" (Ein Volkslied) ne inclus in colee ţia lui V. Alecsandri �i pe care-I p ublicase
.. ln sh>fe" C. NPgri ( Humănische Vollcspoesie, Berlin , 1857, p. 166-170).
34 Fr·aţii .HosPtti au fost pentru prima oară la Minjina, probabil, pe la i n ce 
putul lui trtai 18-!G Au. venit însoţiţi de V. Alecsandri (V. Alecsandri. Scrisori.
l1tsemuări, :}!;tliţte îngrijită de Marta Anineanu, But:ureşti. 1961, p. 170-lil).
35 Bucovina, nr. 3-2, 30 septembrte. '_184Y� p. 1 i5-178, cu titlul Poezia popu.,.
·
lard a românilor.
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nu le-a trimis sau poate au ajuns la Alecu Hurmuzachi după ce gazeta
"Bucovina" şi-a i nce tat apariţia, 20 septembrie 1 850 3'6.
Ver surile lui Nk: olae cobzarul erau însă pe placu l lui Negri , care
l e-a transcris , cu cî teva mod ificări, intitulindu-le "Doi na". Sî nt datat e
" 1 844, Mînjina" . A l . Papadopol-Cali mach a găsi t la V. Alecsandri ma
nuscrisul lui Negri :J7, din care lipsea următoarea strofă
Lune a goală, răce, rară
Vi ni<Xl ce/a/primăvar ă
Ci nd pjr/i n răc hi şi p/r/in ponoară
Creştiţ/i/- a frunza mai lat ă
Ş i potica mai umblată
Să-m/i 1 C îşti g hrana din ţară.
Chiar dacă nu mai avem, deocamdată, dovezi că Negri a contin.uat
îndeletnicească cu culegerea poeziei p opulare, el a răma<> un mare
admirator şi preţui tor al cînt ăreţilor populari. Dovada o avem in cuvin
t ele rosti te la adunarea unioni stă din 22 mai/3 iunie 1 856
"Fiindcă
s-au rosti t aici cuvîntul de mari şi mici , şi fii nd că eu unul nu am făcut
niciodată în inima mea o asemenea deosebire, propun să bem în sănătatea
acestor feciori de ci obani şi de plugari . .. cari luî nd uniforma s- au făcut
aşa de buni muzicanţi , încît se pot p une, fără ruşine, alăturea �i cu
al altor neamuri civilizate" . :JB
Scrisoarea redată, (Anexa X) adresată nepoţi lor Alexandru şi Ni c. u
Negri ,fiii lui Ni col ae Neg ri :I!J şi ai Ma ri ei Krupenschi, este însoţi t<:1 de
manus crisul poeziei ,,Blînzi , 26 noi embrie 1 860", publicat de Ni cu N .
N egri '•0 . E. Bold an n u a cunoscut acest manuscTis c u însemnarea autogru
fă "c ătre/ V 1 asile/ A ilecsandri/" .
să se

A N E X E
I

'11:i52 uct ombrie 1 - 1 853 mai 1 0 / C. Negri către M. Kogălniceanu.
D oreşte să-1 întî lnea<;că şi speră că va accepta s�o vizi teze pe sora lui ,
l'� vgheni a, �i alţi pri eteni care-1 aşteaptă neapăr at.
1 1852 octombrie 3 - 1 853 mai 10 /
36 Alecu Hmmuzachi apr ecia poezia scrisă de Negri, căci a pu blic at
Strigoiul" (Bucot·ina, I, nr. 3, 2 5 februarie 1 9 martie 1 849, p. 14-15). E.
nu a cunoscut această primă pu bl icare a baladei (C. Negri, Scrieri, II, p .
37 Al. Papadopol-Calimach, Amintiri, p. 450; C. Negri , Scrieri I, p.
..

II, p.

balada
Boldan

366).
31-32,

378.
38 D. A. Sturdza, Acte Şi documente relative la istoria renaşterii României,
1 II, Bucureşti, 1 889, p. 497-499.
39 Fiul lui Mihalache Nel{re şi a Păunei Stamatin.
40 Arhil•a., V, 1894, 7-8, p. 437. Textul poeziPi din această scrisoare a re unele
versuri modi ficate, pe care le reproducem v. 5, Şi duios adeşăori ; v. 8, De dulce
suflu-i topit; v. 16, Unde-i gindu-mi priponît.
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Mon cher Cogalnitchano,
Nous avons e te tre s contraries d'e tre prive s tous du pl aisir de vous
voir. On avai t corupte sur cela et 1-on vous attendait avec f orce bons
plat s.
Le superieur de Niamtzo a eu la bonte de m'envoy er sa voH ure
pour aller te voir. Aussi j'y vais ce soir et j'y passe rai la nuit. Faîtes e n
sorte d e venir nous y rejoi ndr e pour q ue nous passions l a nuit ensemble,
apres quoi demai n ma soeur e t ses amies vous attendent ie i absolument.
T out a vous
C. N( egry /
La Neamţ.

Domnul ui Col onel Mihal achi Co�ălniceanu.
.
BARSR, S. 74 (8)/DCCXLIX

�"'�';[:'

.. ..!

II
1 855 septembr ie 27
oct ombrie 9, Con stantinopol . C. Negri către M .
Kogălniceanu. Aşte pta să- i tri mi tă , pri n E . G renier , eşantioanele de pos
tav l ucrat la fabrica sa dl' la Tîrgu Ne amţ. Se bucură că, "Steaua Dunări i"
va apar e în curînd.
Le 27 septe mbrie• 1 9 f octobre / 1 855, Constanti nople
Mon che r K ogalnitchano !
Je suis vrai ment bien etonne qu'au lie u de m'ecr ire se uleme nt , vous
ne m'ayez poi n t aussi e nvoye ·par Monsieur Grenier "1 vos e chantillons
aVl'C lPs prix cote s sa ns d' aut re s pream bules.
Vous dP vPz ce pendant sa voir· combien je de sire rendre sprvice a
v ous surtout et a l' occasi on de votre fabrique, qui n'es t point apprecieC> et
soutenue en Moldavie, comme elle devr ait l'e tre , au �rand regre t ' de t ouo.;
ceux qui de sirent le bien de leu r pays. Ainsi , mon cher hâtez vous de
m'en voycr vos echanti llons avec de s prix rai sonnables d'adord , et puis
Dieu est · b on , comme on dit i ci .
J'ir ai ave c, chez l e Grand vi zir e t puis chez l e Seraskier e t je mettrai
en avant tous les amis que j' ai ici dans cette affaire, extre me ment heu
reux de vous ser vir. Vous avez de ux voies, d' abord la p oste autrichienne ,
e t pui s le bateau a vapeur de Galatz . J e pense q ue vous fe rie z bien de
vous ser vir de de ux pour e tre plus sur ; e t puis il y a les tatares du
Prince dont '12 vous pour rie z vous servir par l'entr emise de Photi n o t,J
de la Postelnitchia.
J' ai vu avec un bien gr and pl aisir q ue vous all iez f aire par aît re l'E
t oi le du Danube. Vous savez vous meme q u' il n'y a pas de ga r� ons chez
nous qui ont plus de tal ent et d' i nstruction que vous- mais ne vous atta
que z q u'aux choses et pas aux per sonnes, et ne perdez pas de vue le peu
41 E d oua rd GreniPr, secretarul domnitorului G r ig·ore
A scris iniţial : par lesquels, pe care le-a şters.

42

43

Al.

Ghica.

Alexandru Fotino, di rector al Secretariatului de Stat, numit anterior Pos

telnicia.
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d'habitude que l'on a au pays de la presse ; car il faut compter avec son
epoque et le degre de notre echelle politique et sociale 44.
Voila les quelques mots que je me permets de vous dire la dessus,
qui a toujours .su ce que vous valliez. Il y a ici M/onsieu/r Baligot de
Beyne '.5 qui redige la Presse d'Orient, notre grand ami - envoyez lui
votre feuille, quand elle commencera a paraître, il vous enverra la sienne.
C'est un garc;on tres intelligent aussi et qui nous veut beaucoup de bien.
J'ai oublie de vous dire que le drap turc est bleu comme celui de nos sol
dats a peu pres. mais d'une qualite unter aller Kriti k, caF apres 'deux ou
trois pluies il devient presque blanc et puis leurs manteaux sant d'une
espece de drap aba blanc-pris, plut6t vous m'enverrez vos echantillions et
prix, mieux cela vaudra. On depense un argent fou ici avec les soldats et
malgre cela, ou peut-etre a cause de cela, ils ont l'air de mendiants. Je
vous mettrais en rapport avec un negociant roumain d'ici, Mfonsieuj'
C. Polichrony; Cambour-Kan, Constantinopte qui est un bien rave gar
c;on et qui se chargera bien volontiers de voo affakes d'id. Dans ce
meme moment je parle avec quelques amis lesquels me dlsait que si
vous aviez un depot de draps ici, vous feriez de brillantes affaires. :F:cri
vez moi vite et n'oubliez pas de me parler des couvertures en laine auss i .
Mais adieu mon cher Cogalnitchano. Mes tres humbles respects a
votre Dame et croyez moi t0ut a vous.

ţ>

BARSR, S. 7 4(3)/DCCXLI�
III
1855 decembrie 5/17, Constantinopol. C. Negri către M. Kogălniceanu.
Este mulţumit că în ţară a apărut un ziar politic, "Steaua Dunării". A
tradus programul ziarului, care a apărut în "Presse d'Orient". Kogălni
ceanu nu ar trebui să-şi deschidă un magazin la Constantinopol pentru
vinzarea postavului.
Le 5/17 decembre 1855, Constantinople
Mon cher Cogalnitchano,
Il faut qu'avant de vous parler de vos draps ou de toute autre chose
je vous exprime ma satisfaction bien grande d'avoir vu enfin un j ournal
au pays, serieux, bien et sagement redige - en un mot - une feuille
politique.
'
J'ai traduit votre programme etil paru dans la Presse d'Orient. Tant
que vous ne vous en ecarterez pas, que vous mettrez de sang froid et de
l'impartialite dans vos apper<;u, tant que vous tien - drez compte de
H ,Pasajul referitor la "Steaua Dunării" a fost publicat de N. Bănescu" Cum
primită aparitia foii "Steaua Dundrii", în Ramuri, III, 1908, p. 382.
45 Negri il cunoscuse, in 1846, la Paris, Baligot rămînînd un înflăcărat "lup
t.ător, fără încetare, pentru poporul şi interesele române" (E. Boldan, L'Attitude
de la Porte Ottomane envers l'Union des Principautes Roumaines, telle qu'elle a
ete vue par A �thttr Baltgot de Beyne, în R$SFE, XVIII, 1980, 4, p. 737. Vezi şi
Arthur Baligot A:l e Beyne, Corespondenţă c u Alexandru Ioan Cuza ş i Costache Negri.
Studiu introductiv de Emil Boldan, Iaşi, 1986, XXXVI + 403 p.

a fost
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la position politique et morale du pays, derivant de ses malheurs ante
rieurs, L'Etoile du Danube entre des mains comme les votres ne peut
qu'avoir un avenir trc··; utile et bienfaisant pour le pays. Je vous offre
moi-meme mes minces services pour vous fournir, de temps en temps,
quelques petits articles '•u.
J'ai ete tres se{lsible aux bonnes paroles que vous di tes de moi dans
de vos numeros, mais elles ont mecontente Monsieur Rallet, qui, parta
geant avec moi toutes les vicissitudes de notre mission byzantine, avait
de meme de droit de se voir ci1te dans une feuille comme la v6tre.
Corrigez cela mon cher Cogalnitchano pour l'amour de moi et je vous en
serai bien reconnaissan t.
J'ai remis vos echantillons de draps a M/on/slieu/r Violet, depute
du commerce fran�ais d'ici, il les a fait voir a,u Grand vizir, au Seras�
kier, au Captain Pacha et au Grand maître de l 'artilleri�. partout on a
trouve la qualite tres bonne, mais les prix de beaucoup superieurs a
ceux de France et de Belgique. Il vous faudrait etablir ici un magasin
d'apres a que me di-t tout le monde. Au reste, Violet me doit voir ces
jours-ci et m'apporter une reponse definitive. Je crois ne plus rester
longtemps ici, et a mon retour nous combinerons quelques choses a
propos de draps.
Tou t a vous de coeur mon cher Cogalni tchano
C. Negry
Mes hommages tres respectueux a Madame Cogalnitchano.
Mon cher Cogalnitchano,
Je rouvre ma lettre pour vous dire que deja on m'a proposee de ce
charger d'ouvrier un magasin ici de vos produits. Ce sont des negociants
d'ici, Mjessieu;'rs Joderman ca Marin, ainsi je vous prie de ne pas differer d e
m'envoyer immediatement des echantillons de tous vos produits et quant
aux prix vous me les indiquerez a moi dans votre lettre et vous ne lec;
mettrez pas sur les echantillons. Depechez-vous et tout ira bien.
A vous de coeur
Tastu 4i et Grenier 48 sont arrives.
DARSR, S. 74 (4-5) 'DCCXLIX
IV
1 860 august 9/2 1 , Constantinopol. C. Negri către M. Kogălniceanu do
reşte mult să se întîlnească la Galaţi pentru a discuta modul în care
trebuie să acţioneze în chestiunea secularizării averilor mănăstireşti.
46 Ambele pasaje au fost
publicate de N. Bănescu, op. cit., p. 382-383.
fntr-o altă scrisoare din 14/26 februarie 1856 (C. Negri, Scrieri, II, p . 198) Negri
s e oferă să colaboreze la "Steaua Dunării". S - ar putea ca Negri să fie "corespon
dentul" din Constantinopol care protestează fn "Steaua Dunării" impotriva poli 
ticii Turciei de tergive sare a recunoaşteri i alegerii domnitorului Alexandru 1 .
C u z a (Steaua Dundrii, n r . 5 1 , 11 martie 1859, p. 198).
47 Eugene Tastu, consulul Franţei la Iaşi şi Bucureşti in 1 855.
-18 Pentru concjiţiile neplăcute In care cei doi au călătorit de 1:1 Galaţi la
Constantinopol, vezi Steaua D unării, I, nr. 8, 1B octombrie 1855, p . 30.
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Le 9/2 1 aout 1 860, Stambol
Mon cher Cogalnitchano,
Je decachete ma lettre pour vous dire que je viens de recevoir votre
depeche telegraphique. Je crois qu'il est urgent que nous ayons une en
trevue a Galatz pour que je puisse vous mettre au falt de ce qui se
passe ici et arranger en comun notre future ligne de conduite ; car nous
n ' avons pas a faire seulement avec les Grecs des Principautes, m ais
aussi avec les Grecs d ' ici, avec la Porte et quelques ambassades.
Vous comprendrez donc qu'il est tout a fait necessaire de nous bien
entendre apres ce que je vous aurais dit d'ici et une fois entendue ne pas
ceder d'une semelle, dussions nous tous nous rompre le sou. Il faudrait
,que des a present la presse s'occupa de l a question des Grecs pour eclai
rer l'opinion de ceux qui n'en savent pas le premi er mot et qui s'eri
gent en dictateurs. Je vous prie dane si vous le croyez necessaire aussi
de me faire savoir commeut et quand nous pourrions nous voir, car
apres ce que j 'ai deja vU sur la forme seulement de cette question des
Grecs, je comprends a ce qu'il faut nous attendre pour le fond lu i-meme.
Tout a vous
C. Negry
BARSR, S. 6 1 ( 1)/DCCXXIX
V
1 360 august 24
septembrie 5, Co n <; t a n t i n opol . C. Negri că t re M. K ogiil 
n i cean u . Tra nsmite informaţii despn' situ aţia d i n Ital i a <,;i Orientul mij
loci u .
Le 2 4 ao ut 1 5 septembrie 1 8GO, Buyk-nere 'o!l
lVIon cher Cogălniceano,
L'Europe va entrer, je crois, dans une ere de faits qui pour - raient
bien lui en changer la face de fond en comble. Garibald i va bient6t
entrer dans Naples avec l'aide de la defection des troupes royales elle<;
memes 50. Le Piemont craint qu 'une fois la, cet habile condottiere ne
prolonge trop sa dictature et ne fasse quelque coup de tete qui le met
dans la double alternative ou de rester en arriere sous ce dictateur ou de
trop s'avancer avec lui ; en d'autres termes, ou de s'attircr la desaffec
tion italienne fomentee par Mazzini qui reparaît, ou de se mettre sans
y etre encore prepar€ l'Autriche, la Prusse et tout la Deutsche Bund
contre lui.
Il a ete stipule, paraît-il, a Toplitz " ' que l a Venetic devait etre con 
sideree comme faisant partie de l'Allemagne ainsi que Trieste, et que
49 O scrisoare către I. Ghica, d i n ilC'l'eil'ii dată, conţine informaţi i a«Pmi' m fl -

toare• (C. Negri. Scrieri, I I , p. 159-160).

·

50 Garibaldi a i ntrat in Neapole în d i m ineaţa zilPi de
sepl<'mb r i e (Ctonaca della guerra d'Italia 1859-1860, I I I, I Bo l , p. 1 90-1 92).
51 Se referă la intilnirea din 9 -..eptembrie 1813 din tre impăratul Austriei.
Francisc

1 , al Rusiei, Alexandru 1, şi regele Prusiei, Frederic Wilhelm
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venant a etre a ttaquec elle serait defendue par les forces combinees de
la Confederation entiere. La Prusse, d'apres ce que disent les journaux, a
promis a l'Autriche de faire agreer a l 'Angleterre cette 'decision. �
France d'un autre câte qui a constamment proclame la non intervention
en Italie ne la souffrira point d'ou qu'elle vienne et fera avancer ses
legions tant en Italie que sur le Rhin. A la moindre etincelle donc, il y
aurait un embrassement general en Occident.
Quant a !'Orient le danger est non moins eminent et •C'est ici que
la Russie aura beau jou. La Turquie eroule vermoulue de tous câtes. In
dependamment de l'incapacite et de l'insuffisance de son gouvernement
a maitriser les divers mouvements qui s'y operent en tous sens, il y a
pour elle la question financ�ere qui est plus grav� que tout le reste.
Tous ses revenus vendus d'avance pour 4-5 ans, la plupart de ses troupes
non payees depuis deux ans presque - son papier subissant une baisse
de 60 o;0, ses creanciers ne voulant plus attendre. Son dernier emprunt
compromis ou plutât rendu impossible par l'indignation suscitee par les
masacres de Syrie - ayant recours aux derniers expediants. Tel est
l'etat actuel financier de ce pays. Il ne pourra pas durer selon le dire le
tout le monde. Une guerre generale venant a eclater , pour !'Italie, la
Russie seule ne s'y engageant point, aura sans contredit toute l'attitude
de faire ici ce qu'elle voudra et pourra.- L'Angle terre qui ·a vote 300
millions pour fortifications et autres moyens de defense, a supposer que,
contrairement a ce qui a ete dit a Toplitz, reste neutre dant le conflit
de la Peninsule, ne fera, cependant, pas a elle seule la guerre a la Ru
ssie. Il faut 'donc que nous ayons toutes ses eventualites en vue et que
nous combinions des a present comment nous pourrions le mieux tirer
notre epingle de ce jeu, en cas qu'il se realise.
La Convention pour la l'occupation de la Syrie n'a point ete sig
nee ; la Russie a demande qu'a l'instar de la Commission internationale
d'enquete sur les evenements de la Syrie, il y en eut une autre. comme
deja elle l'avait demande anterieurement, qui s'occupa de meme d'une
enquete sur le sant des chretiens de la Turquie d'Europe. C'est a cause
de cette demande que les Conferences oilt ete interrompues, et que sur les
deux seuls premiers protocoles la Syrie se trouve occupee par six miile
frans:ais 52. Quelques personnes d'ici pretendent que la Russie avait en
core propose que la Turquie retira ses troupes de la Bulgarie pour les
envoyer en Asie, que les Principautes envoyassent 1 0 mille hommes en
Bulgarie et que les troupes russes occupassent a leur taur les Principau
tes pour ne pas entrer directement en Bulgarie. On dit qu'il a 80 mille
hommes entre le Bug et le Pruth. Tant est�il qu'en combinant , tout
cela avec les notes collectives et l'unanimite qu'ont mises les ambassa
deurs ici a nous empecher dans cette minime et insignifiante question
des contrats grec, il faut en deduire un certain· danger couru. Encore,
52 Pentru
ocuparea Siriei.
ronstituit şi o
octombrie 1 86(}

protejarea populaţiei creştine, Franţa a
La 3 august s-a , încheiat, în acest sens,
comisie internaţională. Prima şedinţă a
(Richard Edwars, La Syrie, 1 840-1 862,

propus, la 22 iunie 1860,
un protocol la Paris. S-a
comisiei a 'avut loc la 5
Paris, 1862, p. 1 90- 197).
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aujourd'hui le Marquis de Lavalette ă:l m'a dit qu'il avait re\U une note
de M/onsieu/r Thouvenel 54 a propos de la prolongation d'un an des baux.
Il m'etonne veritablement que cette affaire ait ete si serieuse sans
m'en douter et sans y· avoir une autre chose qu'un entetement de quel
ques pretres Grecs qui n'etaient apres tout que des instruments, parait-il.
Cette affaire m'a envenime, corhme je ne saurais vous le dire.
Il y a eu a Damas 160 executions dont 1 1 1 subies par les soldats,
colonels, cap itaines etc. Il s'en faut de bien peu de chose pour que les
affaires ne s'::1ggravent en Syrie. Un massacre impromptu de quelques
troupes franc;aises, ou bien meme quelques assasinats partiels, et il peut
se faire que les commissaires ne s'entendent point sur la maniere de les
empecher 55• Alors a France ferait la chose a elle toute seule et le con
flit ne commenceratt pas plus loin qu'a Beyrouth meme ou se trouvent
les flottes de toutes les nations. C'est une eventualite qui a ete prevue
et de tout part il y a eu des ordres et des instructions ex tremement se
veres.
Adieu, mon cher ami, je continuerai a vous ecrire comme a present.
Copie d'une lettre a M/onsicu.'r Cogalnitchano, autograf C. Negri
BARSR, S. 1 2/LXVI, copie.

\

-

VI

J HG!J ianuarie 27, Bucureşti . C. Negri către G. Asach i . Rer·unosc!nclu-i
m e r i tele ce le are, îl asigură cii va face tot ce va putea pentru a obţi n e
"răsplab" c e i s e cuvine.
26 ianuarie 186 :i, D u curcc;ti
Domnul meu,
Vă rog să credeţi că purure am fost unui din acei ce au recunoo;cut
marele merit al Domniei Voastre. Sînteţi cel dintîi ce ne-aţi pus pe calea
ve de 30 de ani urmăm şi astăzi, cel dintîi ce aţi desvăl i t î n văţ{t tura
şi sentimentele de naţionalitate în Moldova.
Mă găsesc silit şi dator a face această mărturisire, d i n care uşor
veţi pricepe cît mă voi sili a vi să da dreptul ce vi se cuvine în clrcolul
mij locirilor mele. Vă mulţumesc că mi-aţi făcut onoare a vă adresa
la mine şi aş vrea să văd cum Camera ar înlătura pe veteranul litera
turii noastre române de la o răsplată atît de cuvenită.
Cu aceasta nu vreau a lua meritul altora, dar aici vorbesc ca u n
moldovean ş i pentru cele în Moldova petrecute.
Să contaţi dar Domnul meu, dacă nu asupra dreptăţii şi recunoş tin
ţii altora, măcar pe ale mele care nu vă vor Hpsi nici în ocazia de faţii,
n i ci în oricare alta.
5 :1 Ambasa:lorul Franţei la Con<;tantinopol.
54 Edouarcl A n toine Thouvenl'l, ministm de t·• xterne al Fra n ţ e i , � ianua· i P
1 860 - 1 2 octombrie 1 862.
55 Pentru masacrul de la Damasc-, vezi Fran�·ois de Lenormat. Istoria mâce
lurilor în Syria î n 1860 de . .. , tradusă din franţuzeşte de Cl eopatra A . Tabac:clpul o,
Bucureşti, 1 862, p. 1 0 1 - 1 28.
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Vă rog Domnul meu să binevoiţi a primi încredinţarea celei mai ade
vărate stime cu care vă rămîn plecat serv.
.c. Negri
Domniei Sale
Domnului George Asaki.
BARSH, S. 3/LXVI

VII
1 849 am;ust
1 8 'i 0 septembrie 20 1 C. Negri către fraţii Alexandru,
Lascăr şi Dumitru Roscetti . Le comunică, împreună cu alte informaţii , o
parte d i n versurlle culese de la Nicolae cobzarul, pe care ar vrea să le
- -

publice în ziarul "Bucovina" .
- . --·

- � - - -.,--

/ 1849 august - 1 850 septembrie 20 /, Dimanche 00

.. ...�· ..

Mes chers et bien bons amis Alexandre, Lascăr et Mitica,
Parmi la collection de vos proverbes il doit y avoir, sans doute, ce
lui qui dit
que l'homme propose et Dieu dispose
ainsi en a-t-il ete
-

cettP fois et ainsi en est-il souvent, helas !
Nous avons eu h i er et avant hier une fortune 57 moldave qui noua

a la chasse. Si cela a
fa i t du m al a g uelq u ' u n , c'est bien a moi qui me rejoui.ssais tout de pu
voir encor passer deux tranquilles jours avec vous.
a de suite fait voir que nous pouvians pas venir

Mais comme il y a un autre proverbe qui dit que kathe emp6 dion dia kalo ;,s et que les proverbes sont la sagesse des nations, je tâche
d'C' me consoler par ce dernier, en attendant le dimache prochain.

Je vais vous faire part de deux nouvelles dont l'une triste et l'autre
trop bonne et trop incroyable. Cette pauvre et jeune brigadiere vient de
mourir et le Prin ce Ghyca a refuse lec; 1 00 miile ducats qu'en lui a all
loues en dedommagement de ses depenses princieres.
La premiere nouvelle est de celles qui entrent dans la cateqorie des
choses malheureuses, mais possibles et naturelles - la seconde est de
relles qu'on ne croit pas, meme apres y avoir mis la main dedans comme
S/ain 1t Thomac;. Tant est il cependant que cela est rellement vrai, et il
nous faut en tenir un reconnaissant compte au Prince susdit. Je vous
envoie deux ocas de paudre, 7 de plomb et deux boîtes doubles de capsule
ainsi que deux canfs pour Lascar dant il en choisera un ă son gout et

vol onte, en cas qu'il ne s'en trouve pas un de vous qui veuille en gar
d0r l 'autre. Pour la pierre a aiguilles impossible s'en trouver apres en

avoir cherche chez Bugiusky, Bell, Bogusch etc. 59. Il y en a des mau5Ji Scrisaarm Pste nedatată. A fost scrisă
s0ptembrie 1 850, supri marea ziarului "Bucovi n a"
57 Aşa este In text.
53 Orice greutate spre bine.
59 Negustori ieşen i.

In

In

intervalul

augut>t

text este �ris cu litere greceşti.
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vaises chez les Brachovans. �J'ai expedh� la lettre de Kosti a Steriady t�o,
1.
pour qu'il lui envoie ses effets par le courier du comis Ianco 6
Mais en attendant que j'aie le boncheur de vous revoir mes chers
et bons amis et passer un jour ou deux de nouveau eloignes des conti
nuels tripotages soit disant politiques d'ici, je vous embrasse de tout
coeur et suis tout a vous tous.
C. Negry
a•apprend que Rolla 62 est tres en froid avec le nouveau Colbert 63.
Ecrivez lui qu'il ne fasse po_int le besoin de s'eloigner au detriment des
affaires publiques par des ressentiments particulaires.
Voiei une partie des vers de Nicolai cobzariul. Je t'en enverrai
les autres et dites moi Messieurs si vous croyez que je puis envoyer cela
â la Bucovine pour faire un renomme â Nicolai.
Verde codru des, tufos 64.
Mult cu umbră, răcoros
Cît m-eşti vara de frumos, 65
Toamna, putred, singerate,
A tale frunze uscate,
Roşă, roşă, zac pe jos
Aşa vara vieţii mele,
Ca dalbele floricele,
Fost-au să fie ca ele ;
Dar de chin şi muncă mare
Trupul meu hodină n-are
Şi mi-i traiul tot în jale. oo
Vîntul fioros cînd bate
Spulberă-n străinătate
Frunzele veşnic chicate.
Departe de-a lor tulpină,
Unde-i moartea mai străină,
Şi pier pe-n lumi aruncate.
Aşa vîntul de urgie

60 Poate Nicolae Steriadi care în- 1 857 era comandantul flotilei de Dunăre.
6 1 Iancu Cozoni, d i rectorul Carantinii din Galaţi, unchiul, după mamă , al
lui V. Alecsandri.
62 Costache Rolla, cumnatul lui V. Al�csandri. Domnitorul Grigore Al . Ghica
1-a numit director al D ep artam entul u i de Interne (G. Bogdan-Duică,, Despre Cos
tache Rolla cumnatul lui V. Alecsandri, în Transilvania, III. 1921, p. 8 1 0). In august
1850 este numit membru al Divanului domnesc în locul lui Iancu A. Ghica (Zimbrul,
nr. 16, 21 august 1850, p. 65). La 23 n oi embri e 1850 a fost numit membru al co
misiei însărcinate să completeze codul c ivil (Ibidem, nr. 46, 7 decembr i e 1850, p.
181).
-' �··�
63 Gheorghe Suţu, numit ministru de finanţe la 23 iunie 1849 (Buletin. Foae
of1cială, VII, nr. 49, 23 iunie 1849, p. 24.
64 In transcrierea lui Negri din "Doina"
Verde codru şi tufos.
65 Idem : Vara cit eşti de frumos.
66 Versul este şters şi Negri a adăugat cu creionul : Nici s ftrş i t muncile grer

le.
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Aspru sufla-n sărăcie,
Şi românu în iob4 g i e 67
Are pe-ntinsul pămînt
Numai locul de mormînt
Ca să moară-n duioşie.
Lunea goală, răce, rară,
Vin ioa ce fa/ primăvară
Cînd p 'r 1in răchi şi p/r/in ponoară
Creştiţ/i /-a frunza mai lată
Şi potica mea umblată
Să-m i i i cîştig hrana d i n ţară.
Dalei ! măi român bărbate,
Mai deşteaptă-te, măi frate !
Că de tine g i oc îşi bate
Şi-n robie tot mereu
Te ţine-n lanţul cel greu
Lumea ce/a/ fără dreptate.
Ce sont quelques complets detaches que j 'arrangerais ensuite avec
d 'autres.

VIII
septembrie 4. C. Negri că t re Răducanu Rosetti . Ar dori să-1 ajute
la vînzarea moşiei Mînji na. 1-a cump�rat un loc la Galaţi, pe malul Du
nării. Peste cîteva zile va preda conducerea Pircălăbiei de Galaţi lui
Lascăr Cata.rgiu .
'Le/ 4 septembrie · .1 1 853, Galaţi / �

/1 853 '

Mon cher Radoucano,
J''avai s charg� dans l e

lP-n1e l e'1�11 i seP rle mettre

temns Constantin Morousy !JI! par une veki�
tern· ne M ;;m g i n ==t 70 en vente _vo] ontaire a
t'<"cri c; ::'t toi. m on ami , de te chan�er de cette

m :t

l 'encan . Il ne l'a pac; fai t . .Jp
l1eso<:rne qui nE' te d on n era n:ts hP·m cm m de peine, car il y d es acheteurs
rt E'n cac; oue tu veuilles l J i en t'r'n ch arrrer. toi ou Lasc�r reoonds moi
de sui te a fi� que d'ici je t :0nvoie toutcc; ] ee; legalisations ne�e� saires. Tu
sauras que j'ai paye pour to i 200 ducats a ton vataf, 1 000 irmilik a Jassi,
600 ducats a Pronco, 80 ducats pour sucre it Sechiari 71 ainsi 7 ou 8 mille
fi7 V e r su l a fost păstrat i n
Do i n a " Tn �edsoare. cuvintul . .iobăgie" esote
şters 5i versul refăcut : Şi-a românu l u i mo�i e 1 E<;te pe-ntinsul pămînt.
68 Anul a fost fixat după data demisiei din p ostu l de p ircă l ab al ţinutului
C'ovrului.
69 Constant i n Moruzi , fiul lui Dumi tru Mom7.i 5 i a Sevastiţei Gerachi. A
stăpînit o parte din moşia Pechea. vecină cn Mînjina.
70 Pe n tr u vînzarea Minjinei, vezi P Păltănea, Noi contribuţii, p. 145-146.
7 1 Negustor găl ăţean .
..
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piastres encore pour 30 tonneaux bacalies transport. J'ai fait garder 3
emplacemets sur le Danube a la Spiridonie par une supplique en man
nom pour toit et moi 72. Il y a le numero 1 2 1 pour toi comme etant meil
leur et plus pres du port et puis les numeros 130 et 1 3 1 pres de la Qu<�
rantine que j 'ai garde pour moi et Basile Sturza 73. Ainsi en cas que tu
veuilles avoir soit l'un ou les deuXi ecris le moi, afin que je fasse faire
le dorument en ton nom, outre le petit cain qui vaut de l'ar en face
Capitainie rlu port qu'il faut que tu ne laisser pas. Maintenant, mon cher
Radoucano, je te promets de m 'occuper de l'hâpital 74., car dans deux ou
trois jours je vais cesser d'etre percalabe 75 - puisque je crois qu'en a mis
a ma place Lascar Catargi et j 'attends par l a premiere .paste l'acceptation
de ma demission qui pourrait bien ne pas venir, car natre gauvernement
n'use pas beaucoup des procedes necessaires en pareil cas et ne faire quc
nommer simplement Catargi a ma place. Heureusement que j'al affaire
a lui qui est un brave garcţon et qui viendra me le dire.
Maintenant t'expliques pourquoi et comment je- ne viens pas mai
meme a Jassy pour la vente de ma terre, cela serait long et je demande
a service de l'un de vous ou de Nastasaki Pana ;r, et puis je suis occupe
a regler a Percalabie et surtout a me rlebrouiller d'un compte de farines
russes ou j 'ai figure comme un veritab1e juif meunier, pour ne point lai s
ser apres moi des embarras a Catargi.
Ah ! mon cher Radoucano, il me faudra bien un mois d'air par les
montagnes quelques part ou ă Bohotin et la chez tes freres pour' ma
reposer de cette servitude consciensieuse qui a fait de moi , pendent deux
ans, non un percalabe, mais le calarasche du gouvernement, du Prince
Ghyka et de tout le monde.
Adieu ă tous mes bons amis et j'attends ta _ reponse Radoucano pour
laquelle je te prie de ne pas faire la paresse.
C. Negry
BARSR, S. 3/DCXLIII
IX'

1 872 iunie 18, Tîrgu Ocna. C. Negri către Lascăr şi Dumitru Rosetti. Işi
consolează prietenii după moartea fratelui Răducanu. Ar dori să ştie
dacă vor mai pleca din ţară.
18 iuni/e/ 1 872, Ocna
72 Amănunte despre vinzarea . acestor locuri la Arhivele Statului Iaşi, Epi·
tropia generalii S!t. Spiridon, dos. 201, f. 37, 48.
73 Cumnat c u C. Negri. S-a căsătorit cu Zulnia intre 10 februarie şi 14 no
iembrie 1850 (P. Păltănea, Viaţa lui Costache Negri, p. 6 1 ), după ce aceasta di
vorţase, in februarie 1846, de Nioolae Mavrocordat.
74 Spitalul filială din Galaţi . a Epitropiei Sft. Spiridon. Negri a fost numit
epitrop in j urul datei de 17 decembrie 1 85 1 (P. Păltănea, op. cit., p. 1 1 7).
75 Negri

a

fost numit pircălab al ţinutului Covurlui la 4 iunie 1851, in timp

ce el era plecat in Franţa.

Şi-a

cerut demisia cu puţin

inainte de 4

1853 (P. Păltănea, op. dt., p. 1 1 2-1 1 7).

76 Anastasie Panu.
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Iubiţilor mei buni prieteni Lascarache şi Mitică,
Petrecurăm cîteva zile triste împreună ii ; care asemene a/ zile, cînd
ne va bate ceasul, le vor pitrece şi alţii pentru noi. Compensaţie filoso
fică - de puţină valoare însă, pentru unul ca mine confundat în marea
gloată de rînd a omenirii .
Nici voi n u sînteţi niscaiva filosofi, adecă c u capul mai mare decît
inima. Şi deci · mfe /argă lucrurile cum ie cărmueşte firea ce la/ mult în
ţeleaptă durerea la vremea ei şi liniştea asemene/ af.
Să-mi însemnaţi ce să pun să sape pe piatră şi aceasta vă rog s-o
faceţi cît mai curînd.
Vă trimit 2 chitanţe, una de 14 şi alta de 1 3 1 galbeni. Doresc ase
menea să ştiu cînd vă duceţi din ţară şi care încotro merge, căci po/a/te
să mă aducă nevoile pe la Iaşi , ş-atunci pe tine măcar iubite Lăscarache
te voi mai pute/a/ găsi la Răducăneni.
Vă fericesc că vă puteţi duce unde şi cînd vreţi . Şi dacă este ca să
nu vă mai văd înaintea porniri.i voao;tre, vă îmbrăţişez din tot sufletul.
dorindu-vă drum bun, sănătate mai cu seamă, mulţămiri şi neuitarea
vechiului şi bunului vostru prieten .
C. Negre
Frăţeşti complimente de la Catinca şi Zulnia.
Anexă plic Domnului Stamatopulo pentru fraţi i Lascarache şi Mitică
Hosetti. Lîngă Trei Sfetitele. La Iaşi.
BARSR, S. 1 7 (1)/LXVI

După �5 noiembrie 1 860 /. C. N�ri către Alex andru şi Nicu Negri . Le
romunlC'ă îndemnul de a-şi ach i ta toate datoriile şi apoi să-şi împartă
frăţeşte averea rămasă.
! După 25 noiembrie 1 860 1
Nepoţil or mei Sandu şi Nicu Negri,
De cîte ori m-ati consultat asupra trebilor voastre de familie tot
deauna tot într-un singur fel m-am rostit. Viu şi acum a vă sfătui, tot
:-tşa, ca a<ie('ă să �ăutaţi a vă desface de tot ce aveţi, ca să plătiţi tot ce
datoraţi ; că e după ideea mea cu cît veţi mai întrzie asăminea tranzacţie,
cu atîta mai mult vă veţi inRreuia trebile şi nevoile.
Făcînd aceasta, cu cît va mai rămîne din avere să o împărţiţi în
narte dreaptă pentru toti şi aşa să să pue capăt onorabil şi in bună înţă
ll�gere poziţiei voastre de astăzi, unde lămurit fiecare din voi să-şi poată
căuta liniştit de viitor.
C. Negre
BARSR, S. 1 4/LXVI
77 La e

iunie 187:il deeelias� Răliucanu Rosetti (R. Rosetti, Familta, 1, p. l!il8).

http://www.cimec.ro / http://cmiabc.ro

26

PAUL PALTANEA

DE LA CORESPONDANCE INEDITE DE COST ACHE NEGRI
H e !> u m e

Continuant ses preoccupations d'edi ter la correspondance i nedtte de Costache
Negri, l'auter publie quelq ues lettres il d ressees a M. Kogălniceanu, Gh. Asaky
et les freres Alexandre, Lascar, Deml'tre et Radoucano Rosett i .
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