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GENEZA UNEI OPERE FUNDAMENTALE
A CULTURII ROMANEŞTI
Pentru Andre Malraux memoriile secolului douăzeci se
înscriu pe două mari direcţii : unele sînt mărturii asupra evenimentelor trăite de cel ce le înfăţişează atenţiei publice, altele
reprezintă un proces de introspecţie înţeleasă ca un studiu asupra omului. 1 O viaţă de om - ,,una din cele mai frumoase cărţi
din cite s-au scris în limba românească" - aşa cum pe drept
cuvînt o numea istoricul Mihai Berza 2, sintetizează aceste două
direcţii într-o formă memorialistică unică în cultura noastră.
E drept, dat fiind faptul că Iorga a fost pateticul inspirator
al unor direcţii fundamentale în viaţa noastră socială, politică
şi spirituală, ceea ce a in1eresat în primul rînd a fost caracterul
de mărturie asupra evenimentelor sau a personalităţilor proeminente ale României sau ale lumii.
Ideea fundament.ală a acestei autobiografii este asemănătoare
în fond cu propoziţiunea goetheană care cerea memorialistului
„să descrie pe om în împrejurările vremii lui" sau, cum spW1ea
Iorga, ,,în ce putem, în ce facem e atîta care vine din ce ne
incunjură" ; tot N. Iorga explica existenţa unui om, faptele, gîndurile sale, prin două elemente esenţiale : mediul (ecou al
influenţei lui Taine, vizibilă încă din articolele sale de început)
şi [naintaşii. Este şi aici, în această monumentală autobiografie,
consecvent cu sine pentru că de la necrologul scris sub impreAndre Malraux, Antimem.oires, Paris, 1967, p. 14-15.
Mihai Berza, Nicolae Iorga - moralist, în Revista istorică, 32,
1946, p. 8-36.
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sia evenimentului, pînă la marile construcţii, toate au în vedere
explicarea personalităţii umane prin ambianţa în timp şi spaţiu
care şi-a pus amprenta asupra formaţiei sale şi a determinat
drumurile ei.
Citată adesea pentru sporul de cunoaştere a faptelor de istorie politică şi literară, O viaţă de om luminează portretul deosebit
de complex, contradictoriu şi neprevăzut al memorialistului, conţine date esenţiale ce configurează structura sa morală şi explică
resorturile psihologice intime ale acţiunilor istoricului, literatului,
omului politic.
Fără îndoială, în cazul lui Nicolae Iorga, cele două aspecte
sînt adeseori inseparabile, dar de cele mai multe ori pînă acum
s-a reţinut numai ceea ce era acţiune propriu-zisă, iar cit priveşte
înţelegerea impulsurilor sufleteşti care au determinat fapte'.e sale,
exegeţii s-au menţinut la clişeele convenţionale apostolul, animatorul, luptătorul - adjective care stirneau nu o dată iritarea
istoricului însuşi.
Nu-i mai puţin adevărat că. încă din primele file ale acestei
cărţi, Nicolae Iorga considera ca o datorie pentru cel ce a „văzut
fapte istorice" de a le „păstra" în forma în care i s-au înfăţişat,
după cum tot datorie este pentru omenire de a scrie istoria, pentru
fiecare dintre noi de a o adăugi cu ce a aflat. iar pentru cei ce
posedă acest dar să aştearnă ,pe hirtie ceea ce ştiu şi ceea ce au
auzit. In ţesătura acestor rînduri de început ale cărţii aflăm unul
din elementele definitorii ale sistemului său etic şi anume acela
de datorie, a cărui sorginte stă în vechiul gind cronicăresc. A
scrie istorie însemna atunci o misiune şi autorul nu avea înainte
nici o altă satisfacţie decît aceea de a şti că cititorul primeşte
.,atîta din truda noastră, cît să nu uite lucrurile şi cursul ţării" 1•
Dacă în modul de a concepe datoria memorialistului gîndul său
nu ezita, omul care, chiar atunci cînd a comis erori, a avut fermitatea să nu cedeze şi să meargă pînă la capăt, adeseori cu
superba nepăsare a unui Don Quijotte modern, sfidînd deopotrivă
evidenţele şi opinia majorităţii era încercat de sentimentul că
a scrie o autobiografie e „un lucru je:-iant şi i,mpiu".
Cel care timp de peste patru decenii îşi făcuse publice toate
simpatiile şi antipatiile, toate gîndurile şi toate sentimentele, folo1 Miron Costin, Letopiseţul Ţării Moldovei,
Panaitescu, Bucureşti, 1958, p. 42.

ediţie critică
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de P. P.

sind orice mijloc, de la cortegiul public la notiţa de revistă, de
la tribuna parlamentară la articolul de ziar, de la întrunirea politică la cw-sul universitar, de la conferinţa ra.diofonică la articolul
de strictă specialitate (şi cit de largă sau de restrînsă trebuie să
fie această noţiune în cazul lui Iorga !) - avea acum, cînd voia
să-şi sintetizeze într-o carte destinată tuturor, întreaga viaţă o
reţinere.

Concurau mai mulţi factori la crearea acestei stări de inhifaptul că unii oameni i-au fost cunoscuţi numai „printr-o
singură lature", apoi „deformarea" pe care timpul o aduce amintitii, după aceea dezvăluirea trăsăturilor celor ce n-au avut o
viaţă publică şi deci n-au stat înaintea forumului şi, în sfîrşit,
revelarea unor lucruri care s-ar putea să-i doară pe cei vii ca şi
precauţia pioasă faţă de cei ce nu mai sînt şi nu se mai pot apăra.
Şi ni se par fireşti toate reţinerile lui Nicolae Iorga dacă ne
gîndim că omul care se aruncase în vîltoarea vieţii publice cu
pasiune şi dăruire fusese adesea obiectul campaniilor vulgare
menite să-i transforme mitul în caricatură. Omul care trebuia
prin toate darurile unei inteligenţe şi cunoaşteri neobişnuite să
strălucească nu nwnai în cultura noastră, dar şi în cea universală, cu o notorietate spirituală absolută şi indiscutabilă, ajunsese
subiect de pamflet şi anecdotă. Omul care se cuvenea încununat
de nimbul unei autorităţi ştiinţifice ieşite din comun, devenise
obieotul celui mai banal şi uneori meschi.n comentariu şi zvon
public.
Şi totuşi pma atunci apăruseră primele cinci volume din
Memorii 1, ca şi Războiul nostru. în note zilnice, iar în prefaţa
primei lucrări N. Iorga promitea un volum „cu ce e mai caracteristic" în corespondenţa sa ; şi tot acolo vorbea despre „sinteza•
pe care încerca să o realizeze pe baza acestor trei lucrări 2 . Şi.
atunci, ne dăm seama că ideea unei mari retrospective autobiografice nu-i era străină. O viaţă de om nu poate fi privită numai
ca o descărcare spon,tană de minie, pe măsura temperamentului
său vulcanic, în umia insuccesului guvernării de un an care aşa cum vom vedea a demonstrat cît de himerice şi de conbiţie:

vol. I-V, Bucureşti,
1932-1933. Prima însemnare
17 mai 1917, ultima (cea din vol. V) poartă data de
7 iunie 1930. Volumele VI şi VII au apărut ulterior şi cuprind
însemnări de la 7 iunie 1930- 24 februarie 1938.
2 Jbid,, voi. I ,Cuvînt înainte.
l Memorii,
datează diin
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trastante cu realitatea erau ideile sale de salubrizare a statului
românesc.
Deşi, aşa cum spuneam, n-a fost în cultura românească viaţă,
operă, concepţie mai cunoscută şi mai supusă judecăţii decît aceea
a lui Nicolae Iorga, - George Călinescu avea dreptate să spună
că „acţiunea d-lui Iorga e prea largă, prea la îndemîna oricui pe
o anumită latură" 1 - totuşi, contemporanii aşteptau această sinteză autobiografică. La apariţia Memoriilor, Per,pessicius considera
că ele „rămîn, cu toată bogăţia lor de informaţie, materialul documentar al operei ce va să vină [... ] Ea va împlini un gol destul
de adînc resimţit, pe care opera memorialistului, pulverizată cum
e, în note zilnice, o suplineşte abia în parte, ea va elabora, după
aceea, adevăratele memorii ale d-lui N. Iorga, acea călătorie în
tilnp şi în evenimente, vie, colorată, pregnantă, cum d-l N. Iorga
ne-o poate da" 2• Şi tQt Perpessicius avea să consemneze în nota
adăugată acestor rînduri : ,,Cit de mult a fost depăşită ~teptarea
aceasta, cetitorul de obşte ca şi scriitorul rîndurilor de mai sus
au putut să constate la apariţiunea, în 1934, a magistralelor d-sale
memorii intitulate: Orizonturile mele. O viaţă de om. Aşa cum
a fost." Teama de a nu comite injustiţii de apreciere asupra celor
ce sînt ca şi a celor ce nu mai sînt - şi Iorga comisese destule
pînă atunci -, teama de a nu se cunoaşte bine pentru a nu se
lăuda prea rrrult sau pentru a nu se înfăţişa „mai rău de cum
este", îl însoţeşte de la bun început. Care era sorgintea acestei
nelinişti, cu atît mai ciudată pentru un om care nu nwnai ai avea
o voluptate a profesiunilor de credinţă, dar ştiuse să înfl'Wlte
uneori chiar singur curente potrivnice, oameni puternici, personalităţi influent.e, care nu ţinuse niciodată seama de sfaturile
prudente şi nu numai o dată a cutremurat inerţii prin demnitatea
şi tăria morală cu aare a spus adevărul ? Omul care, la sfîrşitul
cărţii, rostea cu mîndria cu care a rostit adeseori adevărurile cele
mai grave : ,,Şi aşa stau, la şaizeci şi doi de ani ai mei, şi tare,
mîndru, drept înaintea conştiinţei mele şi a judecăţii vremurilor",
avea toru.şi, cînd începea să-şi aştearnă pe hîrtie autobiografia,
o spaimă abia ascunsă de ceea ce numim opinia publică, ,,care ştie
aşa de puţi:n totdeauna şi judecă aşa de mult şi aşa de tăios".
N. Iorga, Oameni cari au fost, în G. Călinescu, Ulysse, Bucureşti,
1967, p. 266-270.
2 Perpessicius,
Menţiuni
CTiUce, vol.
IV, Bucure.şti, 1938,
p. 230-236.
1
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Vorbea de „invidia", de „răutatea" acestei opinii, se întreba de
oe „ne-am striga, în piaţa cască gurilor, sfintele noastre dureri".
Scrisă într-o perioadă de tensiune sufletească (dar cînd a trăit
oare Iorga la o temperatură morală scăzută !), cartea debutează cu
precauţiile amintite, pentru a avertiza asupra caracterului ei
obiectiv, pentru a nu fi înţeleasă ca un pamflet, ci ca o mărturie.
N. Iorga caută încă de la început să elimine orice suspiciune de
parţialitate, înscriindu-şi autobiografia în „felul cum, din ce a
văzut, din ce a cetit, din ce s-a prelucrat în el însuşi, pe ce căi
misterioase a alcătui.Jt fiinţa lui morală". Mai ales o fiinţă morală
ca a lui, care a tăiat brazde şi a lăsat urme, ,.chiar dacă acelea,
mai curînd sau mai tirziu, se acopăr ca valurile pe faţa mării",
cum spunea el într-o splendidă şi lucidă metaforă.
EŞECUL

UNEI

GUVERNĂRI ŞI

CĂRTURAR

IZOLAT

DRAMA UNUI

ŞI NEINŢELES

Pentru o mai dreaptă definire a operei de faţă trebuie să
seama că aceste precauţii erau expresia unor răni morale
adînci care nu pot fi puse numai, aşa cum spuneam, pe seama
eşecului unei guvernări şi a sfărfunării speranţelor pe care în mod
real Iorga şi le pusese în regele Carol al II-lea. Mai ales că descăr
carea de conştiinţă se produsese violent chiar în cursul anului
cînd părăsise conducerea guvernului, prin broşura Doi ani de
ţinem

restauraţie 1.

Finalul cărţii ne poate duce cu gîndul la explicarea ei prin
starea de nemulţumire provocată de căderea lui de la guvern 2
după treisprezece luni. In acest timp, principiile în numele cărora
decenii întregi luptase n-au putut fi aplicate, iar cele dteva oare
au fost puse în practică au apărut insuficiente faţă de starea
alarmantă a economiei şi finanţelor ţării, agravată şi din pricina soluţiilor sale cel puţin naive. Cît despre regenerarea
morală profetizată atît de mult, ea a rămas o himeră. Cîteva tentative - mai ales ţinînd de domeniul impunerii unei anume
vestimentaţii funcţionarelor publice au trecut în domeniul
anecdotei şi al hazului public. A fost nevoit să se confrunte cu
N. Iorga, Doi ani de restauraţie. Ce a fost, ce am vrut, ce am
putut, Ed. Vălenii de Munte, 1932.
2 N. Iorga a fost preşedintele Consiliului de Miniştri între 18 aprilie 1931 - 6 iunie 1932.
1
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probleme practice deosebit de complicate cărora nu le putea face
faţă, iar buna sa credinţă i-a fost înşelată nu o dată.
E drept, eşecul acestei guvernări n-a avut semnificaţia obiş
nuită în acea vreme. Nicolae Iorga nu se bizuia pe un partid
puternic 1 sau cu perspective de a cîştiga o viitoare bătălie electorală. Nu-i reuşiseră sau nu avuseseră efectul scontat din pricina aceleiaşi lipse de partizani nici una din tentativele de a
forma pentru un timp îndelungat un „bloc-' de partide, ,,carteluri"
sau „fuziuni" trainice (după 1925, mai ales, toate aceste încercări
au eşuat), formaţiuni care puteau, prin baza lor de masă, să aibă
un cuvînt de spus în viaţa politică a ţării. Fiecare din conducă
torii marilor partide era reticent în faţa unor formule care
puteau să-l propulseze pe Iorga fie în fruntea coaliţiei, fie ca
părtaş cu drepturi egale cunoscînd tendinţele sale autocratice şi
numărul de voturi practic nul ce-l puteau aduce adepţii săi
politici.
Nicolae Iorga, care condamnase „partidismul" ca supremul rău
al vieţii noastre politice, cel care îi vedea nu numai o dată
„roadele otrăvite" şi îi spusese regelui că „partidul e banda de
exploatare", dovedise prin guvernarea sa „pe deasupra partidelor" că structura politică a Român.iei timpului, bazată pe existenţa
unor partide influente, respingea o asemenea concepţie, ca lipsită
de realism. Se închidea un drum politk şi se prăbuşea un ideal pe
care el îl susţinuse cu ardoare de la începutul secolului, în numele
căruia desfăşurase lupta sa. Partidele triwnfaseră acum, dar de
data aceasta nu barîndu-i calea spre conducere, cum făcuseră de
atîtea ori, ci demonstrînd indirect întregii ţări nemulţumite de
măsurile guvernului Iorga, că soluţiile sale nu pot opri degringolada politică şi economică a României. Nu era vorba de o înfrîngere
momentană, ci de faptul că principiile în numele cărora acuzase
toate partidele, toate personalităţile politice, îşi dovediseră inadecvarea la realităţile societăţii româneşti moderne, iar Nicolae
Iorga nu întrunea în atributele uriaş~i sale personalităţi şi pe
acela de conducător al unei ţări confruntate cu atîtea probleme
practice ce se refuzau unor idei livreşti şi unei concepţii nosta!1

Chiar el îi spunea regelui Carol al Ii-lea la începutul lui aprilie 1932, spre sfîrşitul guvernării : ,,Incepe a-mi fi greu. Partid
n-am. Am numai prestigiul meu personal şi acesta e singurul
lucru pe care nu-l pot jertfi Majestăţii voastre" (Memorii, VI,
p. 366)
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gice medieviste. Fără îndoială, Nicolae Iorga comisese o eroare
fundamentală : preluase puterea într-una din perioadele cele mai
critice din istoria economică a României, urmare a crahului din
1929 1• Şi chiar dacă a existat sabotajul regal şi cel al partidelor
politice, tot atît de adevărat e faptul că guvernarea Nicolae Iorga
nu a reuşit să-şi creeze· o bază de mase, fiinr\ una din cele mai
detestate 2 din cite s-au perindat la cîrma ţării în perioada dintre
cele două războaie mondiale.
Soluţiile propuse mai ales către sfîrşitul guvernării accentuau
această stare de nemulţumire 3 de care în ultimele zile devenise
din ce în ce mai conştient. (,,După ce-i arătasem că după atîta
popularitate ce am jertfit, sunt gata să arunc la picioare şi restul..."). Ignorarea angrenajului societăţii româneşti în dezvoltare,
cu toate convulsiile ei economice legate în chip fatal de cele ale
întregii lumi capitaliste, la care se adăugau informaţiile false
furnizate de unul din miniştrii săi. C. Argetoianu, politician cinic,
lipsit de orice simţ moral, explică şi diminuează într-o măsură
răspunderea lui Iorga faţă de cele petrecute în timpul guvernării
sale. Dar, la vremea respectivă, toate ,acestea i-au adus atacuri
extrem de violente, venite din partea unor categorii foarte largi de la muncitori la profesori universitari -, ceea ce i-a creat lui
Nicolae Iorga o stare de anxietate şi derută. El, care se considera
suprema rezervă morală a ţării şi după război,' voia să aşeze
totul pe baza ideii de regenerare etică a ţării, nu a reuşit să solidarizeze în jurul crezului său - care era fie prea utopic, fo: prea
conservator - energiile şi inteligenţele creatoare. A rămas, astfel.
Vezi consecinţele crizei în viaţa economică şi socială a României
în C. C, Giurescu şi Dinu Giurescu Istoria Românilor, Bucureşti,
1970, p, 612-618,
z ,,Reclamaţiile celor neplătiţi curg necontenit. Se adaugă scrisori de insulte" (Memorii, VI, 384, 27 aprilie 1932).
3 .,Vorbesc pe vapor cu regele. li arăt că, după informaţiile ce
mi s-au dat chiar acum, armata nu e plătită cu lunile, ofiţerii
avînd datorii de peste 100.000 lei. Ii declar că aşa nu mai pot.
6chiţez un program care cuprinde imediata plată integrală a
armatei,. reducerea lefilor pe jumătate, înlăturarea funcţionari
lor de prisos" (Memorii, VI, p. 402).
4 „Lucrez cu funcţionarii înalţi ai Ministerului la reduceri bugetare : pLata pe jumătate a salariilor se uneşte cu trecerea la
învăţători a lefilor primarilor, cu monopolul rechizitelor şcolare
şi al luminărilor ... " (Memorii, VI, p. 405)
1
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simplu, izolat. Nu ar fi deci exagerat să vorbim de o mare
a guvernării Nicolae Iorga, care a căpătat conducerea
într-una din perioadele cele mai dificile din istoria ţării, aceea
a crizei economice, ce nu putea să fie remediată - aşa cum s-a
dovedit - într-un timp atit de scurt.
Dacă aşa stăteau lucrurile, nu mai puţin adevărat e faptul
că in aceeaşi vreme Nicolae Iorga se afla din ce în ce mai
izolat şi din pricina ascensiunii forţelor de dreapta cărora le-a
fost un adversar hotărît. Relaţiile sale cu mişcările extremiste de
dreapta nu sînt nici simple, nici lineare şi implică multiple conexiuni istorice. Pînă în 1920, N. Iorga a fost alături de A. C. Cuza,
conducătorul Partidului Naţional-Democrat, care a avut o orientare pronunţat naţionalistă şi unii din cei care mai tîrziu vor
forma rîndurile partide!or de dreapta de aici vor porni. 1 Nu se
poate aşeza însă un semn de egalitate între ţelurile şi metodele
partidelor extremiste de după primul război mondial şi doctrina
naţională a lui Iorga, Filiaţia poate fi stabi!ită dintr-o altă perspectivă. Marcata sa înclinare spre cortegii publice cu cîntece,
spre asociaţii cu o titulatură vizînd o pronunţată tendinţă exclusivistă pe plan naţional (vezi „Frăţia bunilor români" din 1906)
marchează şi ele etape ale afirmării sloganurilor pe care le vom
reîntîlni într-o formă exacerbată şi cu altă finalitate în arsenalul
curentc:or de dreapta.
pur

şi

neşansă

Dar tot atît de adevărat e faptul că Nicolae Iorga a fost
cel dintîi care a denumit mişcarea antisemită drept „un nou
fascism", vorbind chiar în filele acestei cărţi despre „zvastica
importată de la Berlin". De altfel, încă din 1922 (momentul afirmării masive şi agresive a mişcării fasciste, care cuprinsese mai
ales tineretul universitar şi şcolăresc, cunoscută sub numele de
„generaţia de la 22"), N. Iorga dezaproba răspicat abuzurile comise
împotriva cetăţenilor români de al tă naţionalitate şi acţionează
cu toată energia pentru curm'.lrea lor.
Se mai face încă o gravă eroare confundîndu-se doctrina sa
naţională

cu ura de

rasă

şi

şovinismul.

A

înţeles

după

primul

In timpul unei audienţe, 4 decembrie 1937, N. ·Iorga îi spune
lui Carol al II-iea „că în ţară, supt viaţa de partide, simt, ca un
tropot de cai, mişcarea spre dreapta. Trebuie să se ţină seama de
dînsa. Fireşte că Zelea Codreanu e un prost. Dar ai lui vor sări
în Camere de la 5 la 25. - Sînt fiii d-tale. - Bastarzi... Singurii
pe care mi-i permite morala" (Memorii, VII, 437).
1
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război

mondial

că

una din problemele României este aceea a reaspirituale între naţionalităţi. De aceea, la cursurile de vară de la Vălenii de Munte, a urmărit în chip deliberat
invitarea reprezentanţilor din rîndurile minorităţilor naţionale.
Iar la sfîrşitul anului 1937, cînd guvernul Goga-Cuza porneşte
măsurile represive, el avea să scrie: ,,Seara apare decretul de
suprimare a gazetelor evreieşti. Din păcate e sprijinit pe o doctrină cu totul neacceptabilă. Nu se pot crea principii de drept
prin singure deciziuni ministeriale. Sînt hotărît s-o aduc la cunoş
tinţă Regelui. N-aş putea măcar să rămîn într-o ţară condusă pe
asemenea baze", iar o zi mai tîrziu şi acţionează împotriva acestei
măsuri : ,,Chem pe Armand Călinescu pentru a-i vorbi de aceasta
intolerabilă călcare a rosturilor constituţionale. O recunoaşte şi
el [ ... ]. Nu pot admite o situaţie, care, odată stabilită ar putea să
aducă şi alte interziceri a drepturilor constituţionale" (vezi Memorii, VII, p. 344). La Teatrul Popular, condus de el, a chemat
actori evrei - printre care Al. Finţi -, cărora le-a acordat roluri
în p'.ese istorice româneşti, solidarizîndu-se cu ei ori de -cîte ori erau
aU:icaţi de elemente huliganice. Şi esenţial din perspectivă ideologică e faptul că, în opera lui, nu se află îndemnuri la ura de
rasă, la înlăturarea prin forţă, la excluderea din viaţa publică
şi intelectuală a persoanelor de altă naţionalitate, la încălcarea
drepturilor constituţionale. De aceea, cînd în 1922 se începuse în
mod evident o acţiune în acest sens, Nicolae Iorga nu numai că
nu a dat girul său unor asemenea manifestări, ci, dimpotrivă, le~a
dezavuat, nu numai în scris, ci printr-o netă acţiune publică 1 ,
ce a dus la despărţi.rea sa categorică de mişcarea de dreapta.
lizării înţelegerii

Spre deosebire de sterilitatea altor acţiW1i politice ale sale,
de agitaţia lui uneori vană şi lipsită de rezultate, Nicolae Iorga
a dovedit aici un adevărat simţ politic, intuind deopotrivă faptul
că, prin arsenalul demagogic folosit, mişcarea riscă să devină
l La 11 noiembrie 1922 se afla la Bîrlad : ,,La conferinţă mulţi
evrei. Dăunăzi, elevi de liceu au spart geamurile aici. Cursul inferior al liceului e deci oprit de la conferinţa mea. Vorbesc despre
misiW1ea Ligei Culturale, în relaţie cu trecutul Bîrladului. Mulţi
evrei în asistenţă : le cer patriotism şi conlucrare, dezaprobînd
brutalităţi:e contra lor" (Memorii, IV, p. 14). ,.Studenţii din Cluj
- se pare că şi saşi şi cîţiva unguri - au atacat pe evrei, au
ucis pe unii din aceşti colegi ai lor şi au stricat materialul unei
redacţii" (idem, p. 23). In momentul cînd se propune închiderea
universităţilor, ca urmare a acestor agitaţii : ,,Anunţ la cursul
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contagioasă. iar caracterul ei agresiv poate avea urwnări nefaste
asupra climatului politic şi moral românesc, evoluţia evenimentelor ratificind integral toate ideile sale, demonstrind că de partea
lui se afla dreptatea.
De aceea, în timp ce era preşedinte al Consiliului de Miniştri,
încearcă măsuri drastice împotriva partidelor fasciste pe care înaintaşii lui nu le luaseră : ,,Se pregăteşte dizolvarea Gărzii de Fier.
Şeful tulburătorilor a vrut să reia la Cameră chestia studenţilor,
dar a fost împiedicat". ,.Iscălesc jurnalul Consiliului de Miniştri
pentru suprimarea Gărzii de Fier şi oprirea acţiunii publice a
Cultului Patriei" (Memorii, IV, p. 358).
Ceea ce este deosebit de important pentru atitudinea lucidă
a lui Iorga, ceea ce îl singularizează printre oamenii politici ai
vremii, e5te conştiinţa pe care a avut-o cu privire la indulgenţa
vinovată faţă de Garda de Fier. Revolta' sa cu prilejul asasinării
lui I. G. Duca nu este numai de natură sentimentală : (,,Sînt trezit de îngrijitoare, care-mi anunţă că Duca a fost omorît în gară
de un membru al Gărzii de Fier, un mizerabil ignorant şi stupid
care ieri încă era elevul nostru la Academia de Comerţ"), cu acest
prilej savantul îşi aminteşte că a avertizat cu şase ani înainte pe
Ionel Brătianu de creşterea pericolului legionar, însă acesta ,,n-a
luat nici o măsură serioasă". ,, ... Aflu pe Mironescu (fost preşe
dinte al Consiliului de Miniştri, n.n.) şi-i amintesc de toleranţa
lui faţă de Garda de Fier. Tace. Propune măsuri împotriva Gărzii
de Fier, deoarece „crima e contagioasă".
Ascensiunea Gărzii de Fier îl neliniştea mai ales că printre
fruntaşii ei începeau să se afle intelectuali, unii precum Nae
Ionescu, Traian Brăileanu, Dragoş Protopopescu, oameni de o
înaltă pregătire sau reprezentanţi ai aristocraţiei aceştia ridicoli -, precum generalul Cantacuzino-Grănicerul, deci mişcarea

meu care se dezvoltă neturburat, că voi continua, în caz de închidere, la Casa Şcoalelor şi deza,prob sălbătăciile" (idem IV, p. 32) .
., .. .Intre agitatori recunosc pe un fost colaborator al foii mele, care
mai ieri îmi cerea o contribuţie în bani la nevoile lui ; un tînăr
palid îmi vorbeşte de păduchii evrei şi de ciomag. Majoritatea
se arată oameni de înţeles" (idem, p. 33). ,,Studenţii iscălesc o
adresă de dezaprobare a huiduitori:lor. O nouă întrunire antisemită a fost interzisă. Studenţii au fost la primul ministru ( ... ].
Unii dintre dînşii se laudă că au corespondenţe cu antisemiţii
germani" (Idem, p. 52).
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începea să pătrundă în pături diferite ale societăţii. Denunţa
apărarea Gărzii de Fier prin „dări de seamă sentimentale" de
către ziarul Cuvîntul, condus de Nae Ionescu, reproba scenele de
delir colectiv care însoţe;rn ascensiunea mişcării şi ii creau un
nimb printre naivi : botezul a zeci de copii cu numele Cornel~u
şi Cornelia. Reliefa complicitatea şi uşurinţa cu care autorităţile,
inclusiv Carol al II-lea, au privit afiI1!Ilarea, practic nestingherită,
a Gărzii de Fier. 1
Cu prilejul inmorimintării fruntaşilor legionari Moţa şi Marin,
în timpul războiului civil din Spania (februarie 1937) despre care în mod cu totul inexplicabil scrisese un articol elogios intitulat Doi băieţi viteji - se suspendă cursurile Universităţii. In faţa acestei slăbiciuni a Consiliului Universităţii, N. Iorga
îşi prezintă demisia : ,,nu pot continua a vorbi înaintea unui tineret care s-a consacrat politicii de partid ... Ministrul e în Consiliu,
1i nu mi se dă legătura cu dînsul. Merg acolo la Consiliu. Tătă
rescu (preşedintele Consiliului de Miniştri, n.n.) vine la mme. Cer
să le vorbesc la toţi (Consiliul se isprăvise dar erau încă acolo).
îngăduirea lor fricoasă :
Le arăt spre ce prăpastie duce ţara
ucişi

1 Cu prilejul unui dejun (22 iunie 1934). la care N. Iorga a fost
invitat de regele Carol al II-lea, acestuia „i se pare, după con. versaţii cu două persoane care l-au cunoscut că Hitler e un iluminat". ,,Pe Mussolini l-a văzut de mai multe ori" .. ,Studenţii fac
elogiul lui Corneliu Codreanu în faţa regelui" (Memorii, VII,
p. 170-171). Atitudinea sa publică ostilă Gărzii de Fier nu rămîne
neobservată. In aprilie 1936, intervine un incident îngrijorător şi
semnificativ : ,,Seara un tînăr cearcă să pătrundă la mine ... ca să
mă omoare spunînd că Garda de Fier mi-a pus capul la preţ.
Inştiinţez pe Angelescu care se uimeşte de o astfel de sălbăticire
a moravurilor. Inculeţ e la ţară. Tătărescu nu poate fi găsit. Descoperim numai pe secretarul general Sergiu Dimitriu care asigură
că va da de capătul incidentului. Şoferul meu va descoperi pe
\ acel tînăr care pretinde că, arnnea.n, voia să mă întrebe ceva despre ... cauza amneană. I se dă drumul, ca fiind nebun" (Memorii,
VII. p. 329). La conferinţele sale asistă ameninţător membri ai
Gărzii de Fier, iar cursurile de la facultate îi sînt boicotate : ,,Se
aruncă vitriol asupra celor ce vin la cursuri. Toţi bandiţii se
mobilizează ca public. Pot face cursul la Academia de Comerţ, dar
la Universitate vorbesc înaintea a patru foste singure eleve, acum
licenţiate, care au avut curajul să vie şi pe care trebuie să le
strecor ca să nu fie atacate de huligani" (idem, p. 336). In acelaşi
an îl îngrijorează intensificarea pregătirilor militare ale Gărzii
de Fier (idem, p. 349-350).
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Codreanu a defilat ca un suveran după carul funebru ...
trebuie luate imediat, pînă nu încep asasinatele. Să se
universităţile

Măsuri

închidă

!

Tăcere ... Tătărescu vorbeşte de caracterul de simplă pietate
a ceea ce se petrece". (Memorii, VII, P. 398). Era firesc deci ca
Iorga să fie ameninţat din ce în ce mai des : ,,Sentinţele de moarte
plouă la mine (două din Iaşi)" (idem, p. 399) ; ,,La Văleni mi s-a
pregătit un parastas cJe-al Gărzii de Fier" (idem, p. 401). Una din
atitudinile consecvente ale lui Iorga a fost aceea de a cere tuturor
oamenilor politici, tuturor forurilor vremii de a acţiona împotriva
mişcării legionare. Lui Octavian Goga, pe atunci prim-ministru,
ii spune: ,,Deci n-ai să faci filozofie, ci să acţionezi" (idem,
p. 453). 31 ianuarie 1938 : ,,La Ploieşti, a fost o adunare de gardişti, cu miile, şi călări. La Văleni, un biet tînăr a dat alte mii,
ca o mică oştire. Fac atent pe Armand Călinescu asupra obrăz
niciei şi primejdiei". (idem, p. 454.) 13 februarie: ,,Cer oprirea
foii Decembrie a lui N. Roşu şi Radu Gyr" (idem, p. 458). ,,La
ofertele lui Codreanu răspund că nu pot avea nimic cu acel care
lucrează prin crimă, că mi-e indiferentă şi ura şi preţuirea lui ... "

(idem, p. 459).

1

Bineînţeles, din mulţimea evenimentelor am selectat numai
cîteva din faptele care dovedesc cum, încă de la începutul agitaţiilor naţionaliste şi pînă în momentele maximei agresivităţi
legionare, omul politic a avut o atitudine nu numai de netă dezavuare a faptelor monstruoase comise dar şi de energică acţiune.
Aici se află în fond drama lui Nicolae Iorga din momentul
redactării acestei autobiografii. Părăsit de cercurile populare datorită faptului că în timpul guvernării sale aproape toate categoriile
sociale avuseseră motive să fie nemulţumite, supus atacurilor
cercurilor de dreapta din ce în ce mai agresive, în timp ce alţi
politicieni se complăceau într-o nepăsătoare expectativă, nu numai
izolarea dar şi deruta sa morală se accentuau. De aceea în anii
cind „sentinţele" Gărzii de Fier se succedau într-un ritm şi cu o
violenţă de-a dreptul alarmante, Nicolae Iorga nu avea încredere
nici în forţele de stînga, trăia stări de îngrijorare şi în faţa

1 Cu privire la împrejurările asasinării lui N. Iorga vezi Dosarul
asasinilor lui Nicolae Iorga, în Manuscriptum nr. 3 (4), 1971,
p. 69-75. In acelaşi număr, o scrisoare de ameninţare din partea
unei „echipe a morţii" legionare, datată 1934 (p. 9).
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„pericolului comunist", fiind neliniştit de afirmarea „frontului
popular" în citeva din ţările vestice, aflînd prin reacţia la marile
manifestări populare scuze unor acţiuni de extremă dreaptă chiar
ale adversarilor săi. 1
Redactarea autobiografiei nu a stat deci sub auspiciile liniştite
ale unei bătrîneţi încununate de veneraţie, ci se făcea după furtuni ce înconjuraseră numele său de oprobriul public şi-l supuseseră unor discuţii deloc măgulitoare, iar alteori atacurile venite
din partea extremiştilor îi periclitau chiar viaţa.
Tristeţile lui N. Iorga aveau pricini mult mai adînci decit
eşecul guvernării în timpul căreia n-a putut demonstra în erup
obiectiv - înaltele sale idealuri de regenerare etică a ţării.
Era sentimentul din ce în ce mai acut al izolării pe care
nici recunoaşterile ştiinţifice internaţionale, nici expresiile unei
simpatii culese din diferite medii din ţară, la care omul se arăta
din ce în ce mai sensibil, mai ales după ce guvernarea sa îşi
dovedise lipsa unui credit public, nu-l puteau atenua. Era bucuros
de orice gest de simpatie - chiar din partea copiilor : (,,Şi copiii
de şcoală te cunosc").
In lumea literară ideile sale reprezentau un capitol al istoriei
depăşit încă din primul deceniu al secolului 2 şi numai arareori,
cum s-a întîmplat cu prilejul debutului lui Lucian Blaga sau a
primei audiţii a operei Oedip de George Enescu, glasul său se
afla în consonanţă cu căile fireşti de dezvoltare ale culturii noastre. Perpessicius remarca faptul că : ,,Pînă mai acum ciţiva ani
se ştia că generozitatea d-~ale critică mergea pînă la Nichifor
Crainic în poezie şi Cezar Petrescu în proză. Nu e rău, ba e chiar
foarte bine, numai că nu e de ajuns".
Cuvintele sale mînioase, ce urmăreau denunţarea lipsei de
aderenţă a artei la realităţile naţionale sau abolirea simţului
moral, loveau din păcate în valori certe ale culturii noastrf'
„Seara conferinţă a lui Cuza despre monarhie. E, în formă plă
cută, ce a spus de atîtea ori. Pază poliţienească enormă. Un public
de studenţi care strigă la oricine atinge antisemitismul. Faţă de
ce fac comuniştii uniţi cu socialiştii la Paris, la Viena, şl această

1

stare de spirit poate fi de folos" (14 februarie 1934, Memorii,
VII, p. 146).
2 Aşa cum spune Perpessicius: ,,Dar d-l N. Iorga vorbeşte şi de
trecut. Ori, trecutul acesta nu mai activează. Respectabil ca
orice valoare istorică, semănătorismul, căruia d-l N. Iorga continuă
să-i păstreze cea mai caldă afecţiune, a trecut de mult în rîndul
celor inviolabile."
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dovedind nu consecvenţă, ci inaderenţă şi lipsă de !nţelegere.
Glasul său se asemăna din ce în ce mai mult cu cel al unui
profet ce predică în pustiu. Inclemenţa şi dogmatismul făceau ca
pe planul artei cuvintele lui să pară că vin din timpuri depărtate,
lipsite de orice contingenţă cu frărnîntările şi drumurile noastre
spirituale. Multe din lucrările sale treceau neluate în seamă 1,
piesele de teatru erau cînd şi cînd comenta.te, dair nu ca opere
de artă, aşa cwn unele meritau, şi 1n oriice caz se pierdeau în
indiferenţa publicului după un număr infim de reprerentaţii 2•
Atitudine cu atît mai regretabilă cu cît, între cele două războaie,
N. Iorga a dat teatrului românesc piese de o excepţională forţă
artistică şi mă gîndesc aici în special la Doamna lui Eremia,
Constantin Brincoveanu. După cum tot acum apar strln.se în volwn
neegalatele portrete din Oameni care au fost, note de drum şi
alte cărţi capitale ale literaturii noastre ce i se datoresc lui.
Din generaţiile care s-au succedat după primul război mondial,
nici intelectua.Jii care îl admirau şi scriau ou respect despre
personalitatea şi operele Jui nu mai manifestau o admiraţie
necondiţiona'tă, aşa cum magistrul ar fi vrut, aşa cum îl deprin1 Excepţie

- pe tărîmul literar - a făcut în special primul volum
dLn seria Oameni cari au fost. Vezi - din cronicile serise V'ladimir Streinu în Pagini de critică literară, Fundaţia pentru
literatură şi artă, 1938, p. 129-138, republicată în Pagini de critică
literară, Editura pentru literatură,
1968, p. 111-117, din care
cităm: ,, ... d. N. Iorga din Oameni cari au fost apare, în contra
judecăţii contemporane, ca un stHist, după definiţia clasică a
stilului văzut în conţinutul de amănunte ... " Vezi de asemenea
cronica citată de G. Călinescu, datată 15 septembrie 1935, în velumul Ulysse, p. 266-270, care conchide : ,,A scrie fraza cea mai
savantă, cea mai aptă de a fi descompusă în clasa retorică şi
· studiată, şi totuşi, a înlătura orice miros de stil, într-atîta expresia
aceasta e forma firească a rostogolirii gîndurilor, iată marele
merit al d-lui Iorga. Desigur, culegerea aceasta cuprinde articole
de gazetă. Unele n-au pulsaţiunea trebuitoare unei opere de artă.
Rămîn ca document. 1n altele, aflăm ştiri preţioase despre viaţa
şi ideile autorului. Totul laolaltă merită să fie tipărit."
2 E. Lovinescu, Istoria literaturii române contemporane (19001937 ), p. 352 : ,,O premieră răsunătoare în prezenţa tuturor notabilităţilor vieţii politice şi culturale, a doua zi o presă multă
vreme ostilă -, azi convenţional elogioasă în a recunoaşte «domnului profesor... cele mai eminente calităţi dramatice; la a doua
reprezentaţie jumătate de sală e goală, la a treia sau a cincea
aproape nimeni, încheind, astfel, oariera ,piesei oricare şi oricum
ar fi fost ea."
XVIII
https://biblioteca-digitala.ro

seseră

acei discipoli ai
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admiraţie necritică.

Mai mulţi foşti elevi - P. P. Bainaitescu, C. C. Giurescu,
George Brătianu ·- îl părăsesc şi unii dintre ei supun lLilUi riguros
examen critic opera profesorului lor, cum a procedat - ca să
dăm numai un singur exemplu - C. C. Giurescu cu Istori.a Românilor şi a civilizaţiei lor, care considera că : ,.Erorile sînt aşa de
numeroase şi de grave, ele se referă la probleme a.tît de importante ale trecutului nostru, încit încrederea pe care în mod firesc
ar trebui să o avem într-o asemenea operă este cu totul zdruncinată" 1 . Iar un reprezentat al generaţiei tinere, e vorba de Mircea
Eliade 2, crescut în cultul lui Nicolae Iorga, al sava:-itului enciclopedist, descoperă în băncile facultăţii nu numai lacunele de
bibliografie şi informare, ci şi lipsa unei structuri solide a cărţi
lor, care înainte formau obiectul unei admiraţii idolatre şi a unui
ideal de viaţă. După cwn, nu numai o dată, împotriva cărţilor
lui N. Iorga - adevărate ca.podopere ale ,literaturii noastre, precum Oameni care au fost - s-au declanşat atacuri obtuze, s-au
scris note şi articole dovedind p patimă oarbă şi incapactatea de
a sesiza valoarea lor de excepţie. Fie că erau privi-te cu simplă
condescendenţă, fie că erau supuse unei critici din ce în ce mai
drast:ce, fie că erau ignorate 3 , variatele sale contribuţii încă de
la începutul secolului se succedau atît de rapid şi în atîtea direcţii, incit nici nu puteau fi receptate şi judecate toate la adevărata
lor va:oare. Iar unele din ele apăreau, cum însuşi Iorga spunea
cu amărăciune, pentru a rămîne în de,pozitele editurilor. Contemporanii au avut un sentiment de pel'plexitate, care i-a făcut şi
pe cei ce stimau omul şi opera să nu poată selecta ceea ce era
menit să rămînă, să nu realizeze care erau momentele je sinteză
dintr-o operă unică în cultura românească.
1

C. C. GiurPscu, O

Istoria Românilor

şi

nouă

a

sinteză

civilizaţiei

a trecutului nostru ( N. Iorga,
lor), în Revista istorică română,

2 (1932).

Cu privire la polemica Nicolae Iorga - Mircea Eliade vezi volumul de faţă, note.
a In prefaţa la Istoria Românilor, voi. I. Bucureşti, 1936, p. 4,
scria după ce prezenta ediţiile în limbi străine ale Istoriei Românilor şi a civilizaţiei lor: ,,Un monument de moravuri ştiinţifice
e recenzia injurioasă, iscălită C. C. Giurescu, în Revista istorică
română, I. De altele nu m-am învrednicit".
2

XIX
https://biblioteca-digitala.ro

„O VIAŢA DE OM" CARTE NEEGALATA IN
MEMORIALISTICA ROMANEASCA
Dar ceea ce este într-adevăr impresionant, ceea ce. mai presus
de erori, emoţionează este neclintirea de care a dat dovadă savantul. Bineînţeles, aşa cum remarca prof. Mihai Berza : ,.Decît
să căutăm consecvenţa, adică regăsire<i. în virtejul ·amănuntelor, e
mult mai rodnic pentru înţelegerea întregii opere a-i căuta unitatea, adică regăsirea pe planurile mari, pe liniile directoare ale acestui vast ansamblu" 1 . Or, chiar dacă în amănunt opera lui Iorga
conţine multe contradicţii şi concesii făcute conjuncturii. datorate
nu puţine şi temperamentului irascibil şi impulsiv al omului,
care nu o dată afirma sau nega sub impresia primului moment,
ca şi unei inexplicabile sensibilităţi la flaterie, op~ra şi activitatea
lui este unitară în direcţiile ei fundamentale. Cea dintîi dintre
ele este desigur ideea de luptă. Iorga nu a scris niciodată la o
tensiune scăzută : panegiric sau pamflet, pagină de istorie sau
articol despre contemporani, totul la el poartă această amprentă,
de parcă un duşman nevăzut veghea în timp ce-şi redacta fiecare
filă. Ceea ce a pus o pecete şi asupra stilului său, după cum cu
bună dreptate remarca şi Tudor Vianu : ,.Dacă atmosfera morală
în care pluteşte oricare din paginile lui Bălcescu este «cucernicia»,
aceea a scriPrilor lui Nicolae Iorga este «lupta».'' 2
Dacă paginile cele mai inofensive, care nu-l priveau direct,
aveau acest ascuţiş scăpărător, atunci desigur că o carte în care
Iorga îşi istorisea propria sa viaţă era înainte de toate o carte
de luptă. Pentru că a istorisi, în concepţia lui, nu însemna a
depăna în linişte fapte şi evenimente asemenea unui fir al Ariadnei, ci a afirma un punct de vedere, iar în cazul de faţă a infirma
ceea ce i-a fost potrivnic, a explica ce nu a fost intuit, aşa cum se
cuvine, dintr-o viaţă extrem de bogată şi de controversată, a
spulbera calomnia sau pur şi simplu neînţelegerea. Avem astfel
sentimentul unui amplu colocviu al umbrelor, pe care Nicolae
Iorga le recheamă, cu puterea adeseori miracu!oasă de magician
a verbului său. De aici şi interesul deosebit al cărţii, care nu
priveşte doar propria-i personalitate, ci o întreagă lume politică, literară, artistică, ştiinţifică, de peste cinci decenii de viaţit
1
2

M. Berza. Nicolae Iorga, moralist, Revista istorică, nr. cit., p. 8.
Tudor Vianu, Arta prozatorilor români, Bucureşti, 1941, p. 152
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românească.

Arta de portretist se îmbină cu aceea de pamfletar
tocmai aici se vede timbrul specific al cărţii faţă de literatura memorialistică românească ţinută prea adeseori, fie în limitele unei relatări anecdotice, fie ale unor efemeride de semnificaţie
pur documentară. Fără îndoială, faptul că - aşa cum spuneam
- Nicolae Iorga a fost implicat în evenimente cruciale ale istoriei
româneşti şi că, în consecinţă, contactele sale intelectuale au fost
stabilite cu personalităţi de prim ordin ale societăţii româneşti
sporeşte acest interes. Dar nu-i mai puţin adevărat că întîlnirea
cu oameni din inima vieţii sociale şi intelectuale nu dă în chip
instantaneu valoare unei cărţi de memorii, deoarece, nu arareori,
această înscriere pe orbita marilor spirite i'l face pe intimul persona:ităţilor celebre fie să di\'ulge .,faţa ascunsă" (ceea ce a dus
la vechiul adagiu „în halat şi papuci", degenerat în anii din urmă
în indecente dezvăluiri ale unor slăbiciu:1i per,sonale), fie să
transforme totul într-o flaterie. tinzînd să-şi atribuie merite de
mentori, de .,conducători din umbră", cărora li s-ar datora în fond
cutare sau cutare gest istoric.
şi

Pînă

la apariţia cărţii lui Nicolae Iorga, memorialistica româînregistrase puţine titluri marcante şi această penurie fusese
observată şi comentată de Eugen Lovinescu 1, care constata : ,,Atît
de înfloritoare în alte literaturi, pînă a fi devenit un element
esenţial, adevărată cale regală a literaturii franceze, de pildă,
memorialistica şi-a făcut o apariţie sporadică şi tîrzie în cadrele
generale ale publicisticei române". Această aserţiune, aflată în
fruntea celui de-al doilea volum al său de memorii era explicată
de autorul Criticelor prin lipsa de stabilitate istorică a ţării noastre. Eugen Lovinescu J)Oi"nea de la constatarea că : .,In timp ce,
la adăpostul unei protecţii seculare, la popoarele apusene, economia s-a transformat într-o adevărată virtute naţională, într-un
semn sigur de civilizaţie în vîrtejul atîtor vicisitudini istorice,
încunu:1ate printr-o dublă spoliaţiune, la noi omul nu agoniseşte,
ci trăieşte de pe o zi pe alta, în aşteptarea neprevăzutului, care
să-i poată da fără să aibă ce-i lăsa". Situaţie istorică ce a înrău
tăţit după părerea lui Eugen Lovinescu nu numai atitudinea românească

1 E. Lovinescu. Problema memorialisticii la noi, în Memorii, vol.
II, Craiova, 1931, p. 5-11.
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nului faţă de bunurile materiale, ci şi preocupările intelectuale,
,,printre care în prima linie" este socotită memorialistica. Păre
rea, seducătoare la prima vedere, care lega memorialistica de sentimentul continuităţii pe toate planurile vieţii sociale, nu a întru-·
nit în epocă adeziunea lui Perpessicius care, în cronica asupra
acestui volum din Memoriile lui Eugen Lovinescu, socoteşte explicaţia ,.falacioasă", spunînd că : ,,Fără a voi să mergem la lnvăţă
turile lui Neagoe ca la un caz aparte şi de un memorialism prea
didactic, socotim că întreaga
literatură a cronicarilor, aşa de
hogată, de diversă, de pitorească şi de perspectivă, trebuie socotită ca începutul somptuos al literaturii noast e memorialistice,
7
la strălucirea căreia cine ştie cînd vom mai ajunge, Dovadă
«memoriile» d-lui Nicolae Iorga, temperament prin excelenţă de
c,·onicar şi de memorialist şi ale cărui «memorii... aşa de puţin
ale genului, contrazic teoria d-lui E. Lovinescu."
Fără îndoială, literatura croaicărească era o li tera tură de
memorialişti, de oameni care ,nu aveau altă ambiţie decît să
însemne curgerea vremii şi a faptelor pentru ca acestea să nu
cadă în uitare. Am spune că la noi memoria.listioa (şi ne referim
la cea adevărată, nu la producţiile proliferate în anii din urmă,
cînd a scrie memorii nu a mai însemnat o datorie, ci o opera.ţie
de rut:nă, de imitaţie în serie) s-a dezvo1tat atunci cînd a existat
sentimentul participării la fapte şi evenimente de importanţă istorică. După cronicari, cei dintîi au avut acest sentiment făuritorii
revoluţiei de la 1848 şi ai unirii Prind,patelor.
Aşa

în fond, adevărata literatură memorialistică
cu scrisorile publke dintre Vasile Alecsandri
şi Ion Ghica care aveau conştiinţa că epoca de la 1848-1859 a fost
o epocă a luptelor „pentru introducerea marilor reforme sociale
şi mai cu seamă pentru redeşteptarea simţului de demnitate persona:ă" 1 • De aceea, primul mare moment al memorialisticii româneşti moderne se dezvoltă din tulpina anului 1848, deci a unei
perioade de frămintări revoluţionare. 2 Războiul de independenţă
produce o literatură beletristică dat fiind elanul patriotic ce
însufleţise
toate straturile societăţii şi mai puţine au fost
s-a

românească

născut,

odată

V. Alecsandri, Scrisori, I, publicaţie îngrijită de Ilarie Chendi
E. Carcalechi, Bucureşti, 1904, p. 104.
' Ion Ghica, Amintiri din pribegia după 1848.

1

şi
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expresiile memorialistice propriu-zise 1 , ceea ce s-a întîmplat în
chip mai acuzat dutpă primU!l război :mondial.
A,poi, alt filon memoriaJ.i~tic 2 a început să se hrănească din
viaţa mai mult sau mai puţin cunoscută a cercurilor literare:
„Junimea" şi
Convorbirile literare, din şedinţele şi paginile
cărora, timp de mai multe decenii, iradiase marea lil<>ratură
română. Istoria lor a furnizat substanţa a două din cele mai
populare cărţi de memorii, cele ale lui Iacob Negruzzi şi George
Panu. Eugen Lovinescu va fi cel care, după primul război mondial,
dă acestui gen de memorii ţiouta intelectuală şi semnificaţia ce
d e p ~ amănuntul anecdotic, şi acesta cu mult farmec povestit.
Cit priveşte valoarea documentară a portretelor, sînt unele
pagini de-a dreptul antologice. Ni se relevă pentru prima oară
în cultura românească un itinerar ideologic, constitui.rea unei
concepţii şi a unei gîndiri literare. De fapt, după primul război
mondial, mem<>rialistica românească trăieşte ceea ce s-ar putea
numi adevărata ei „explozie" cantitativă şi calitativă, cunoscînd
toate genurile posibile: de la „memoriile deghizate" ale lui Constantin Stere din romanul ln preajma revoluţiei, pînă la atît de
popularele efemeride - cu a lor patină desuetă, dar nu lipsită
de culoare jurnalistică -, ale lui Const.antin Bacalbaşa din
Bucureştii de altădată, de la lnsemnările zilnice ale lui Titu Maiorescu şi Notele politice ale !ui Alexandru Marghiloman, pînă la
incomparabila frescă a unei jumătăţi de veac de viaţă socială şi
intelectuală românească pe care o reprezintă autobiografia de
faţă, de la cele mai fermecătoare evocări ale începuturilor unui
Una din ele, Amintiri militare, de căpitanul Mihail Dumitrescu,
a fost apreciată de Caragiale : ,,Nu avem, prin urmare, a face cu
o operă de artă, ci cu relaţia exactă a unuia dintre făptuitori.
Astfel, tot aparatul artistic lipseşte ; el e înlocuit in această dare
de seamă, prin bogăţia episoadelor şi prin simplicitatea expunerilor." Caragiale laudă în special ,,felul natural şi simplu de expunere a faptelor vitejeşti, fără încurcături retorice, fără declamaţi
uni mai mult sau mai puţin artificialeM (vezi I. L. Caragiale,
Opere, IV, Bucureşti, ed. critică ingrijită de Al. Rosetti, Şerban
Cioculescu, Llviu Călin, p. 271-272).
2 Această sumară incursiune nu include memoriHe artiştilor liTici
şi dramatici, specie extrem de productivă, diversă şi inegală.
Apariţia lucrărilor de acest gen datează din primul deceniu al
secolului nostru şi N. Iorga semnalează Memoriile de teatru ale
doamnei Romaruiscu (O luptă literară, Bucureşti, vol. I, p. 280284, articol dat.at ianuar 1905).
1

XXIII
https://biblioteca-digitala.ro

geniu al literelor româneşti, document şi roman de epocă în
acelaşi timp, Anii de ucenicie ai lui Mihail Sadoveanu, la justificări ale unei vieţi şi atitudini pline de meandre cum sînt volumele
memorialistice ale lui Ion Slavici.

COMPLEXELE DOMINANTE
ALE UNEI MARI PERSONALITAŢI
Şi totuşi

cartea lui Nicolae Iorga întrece prin arhitectura sa
prin însuşirile ei artistice, prin judecăţile rosti•c
asupra celor ce au dominat viaţa politică a ţârii şi, nu Îl'
ultimul rînd, prin perspectiva care ne-o dă asupra personalităţii
autorului însuşi, tot ce se scrisese pe tărîmul memorialisticii româneşti. Pentru că valoarea acestei autobiografii stă nu numai în
deschiderea către lumea exterioară, ci şi în explicaţiile ce ne duc
către definirea portretului său moral. Intrarea atît de tumultuoasă
în viaţa publică a lui N. Iorga, marea sa sete de dominaţie, nevoia permanentă de a se adresa publicului, de a fi aclamat şi
adulat de mulţime, îşi au sorgintea într-o sumă de complexe a
căror prezenţă o putem remarca încă din anii copilăriei. Fiecare
trăsătură a personalităţii sale singulare şi titanice se explică prin
cîteva motive fundamentale. ce au mal"Cat întreaga sa existenţă
şi care apar în chip evident în paginile acestei cărţi. Complexul
sărăciei a fost cel dintîi şi poate cel m:1.i acut resimţit în anii
formaţiei personalităţii sale. Rămas de timpuriu fără tată, silit
să locuiască în case modeste, în condiţii penibile, adăpostit de
rude bogate în timpul vacanţelor, nevoit să fie meditator încă de
pe băncile liceului, copilăria şi adolescenţa lui sînt legate de imaginea unei frustrări ,materiale, peste care el nu a trecut cu indiferenţă. Dimpotrivă, chiar după ce ajunsese la apogeul carierei şi
notorietăţii, aceste imagini îl obsedează, de aceea le etalează cu
amănunte, cu ·amărăciune şi revoltă chiar: ,,O, chinul de umilire
şi de oboseală a lecţiilor acestora, începute aproape de la zece
ani ! Unde nu m-au dus ele, prin străzi întunecate şi pustii, cu
groaza zăvozilor lăsaţi liberi, străbătînd cimitire în care crucile
păreau că se mişcă de zgudui.rea morţilor, doriţi să iasă din nou
deasupra pămîntului !" Casele bogate erau ca un adevărat eden
îndrăzneaţă,
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pe care le privea cu uimire : ,,ce splendori răsăreau înaintea
mea !", dar nu o dată trebuie să facă drumul înapoi, ,,cu o piesă
de cinci lei în buzunar, ca primejdios, prin sănătatea mea şubredă,
pentru odrasla casei. .. " Se adăuga pregătirea examenelor „adesea
în frig ... acoperiţi cu pături care înlocuiau focul".
Lipsurile şi umilinţa se accentuau mai a'.es în anii de internat, cînd adolescentul se abandona pur şi simplu unei neglijenţe
vestimentare ce avea să ducă la rezerva celor din jur. Istoriseşte
cum o „fată frumoasă ... ruga discret" pe fratele său purtînd cocheta
tunică albastră cu epolete roşii a Şcolii Militare, să înlăture :
.,urîta şi trista fantomă buhoasă şi prematur bănboasă, care apă
rea uneori în privazul uşii". Nicolae Iorga nu evocă ac2ste momente numai cu umor şi amărăciune, nu le priveşte numai cu
îndurerare şi nu le socoteşte capitole închise. Ele constituiau un
preludiu la ceea ce avea să se întimple mai tîrziu, se înscriau
într-o lungă suită de vexaţiuni morale ce i-au însoţit î:1treaga
viaţă: ,,Am fost eliminat scrie el povestind o asemenea intimpiare survenită în anii liceului - a doua oară în viaţă, şi din cite
locuri era să mai fiu, pînă şi de la Academia Română, de trei
ori, de bunii mei colegi şi foşti elevi, pe lingă încercări de a mă
elimina şi din viaţa politică şi din literatură şi, cu iscălitura a
şaptezeci de profesori, de la Universitate ... " Iorga a avut în fond
francheţea de a nu disimula traumele provocate de aceste vexatii
asupra conştiinţei sale (,,numai mîndria mea a fost adînc jignită,
cîteva luni, prin experienţa vieţii cui trăieşte din mila altuia"),
asupra structurii sale sufleteşti.
Dacă în copilărie şi adolescenţă viaţa lui Nicolae Iorga a stat
în chi,p obiectiv sub semnul privaţiunii şi a consecinţelor morale
provocate de această stare de inferioritate pecuniară, mai tîrziu,
cînd existenţa lui avea să fie ferită de i:1certitudini, cărturarul
rămîne cu sentimentul renunţării la bunurile materiale, cu conştiinţa că prin modul său de a fi, pri:1 regimul de muncă pe care
şi l-a impus, prin întreaga sa activitate de cercetător, conferenţiar, profesor, om politic, a sacrificat bucuriile vieţii. Nu uită
niciodată să amintească austeritatea existenţei sale, fie că se referă la perioada studiilor în străinătate, la lungile călătorii de
cercetări istorice în ţară şi peste hotare, chiar şi la turneele electorale. Astfel, vorbeşte de hrana frugală şi impro_vizată pe un
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petec de ziar, călătoria în condiţii .precare şi obositoare 1 , odihna
pe apucate, de faptul că - în toată viaţa lui - n-a ştiut ce stnt
distracţiile, petrecerile în localuri publice. Ceea ce era desigur
adevărat. Dar ostentaţia cu care toate aceste amănunte ne sînt
relatate, unită cu permanenta nevoie de a argwnenta că nu a
abuzat de bunul public, că a fost tot timpul dezinteresat, că nu a
profitat de pe urma funcţiilor sale, ne conduce către o interpretare mai nuanţată a personalităţii lui. Deşi avea toate datele să
facă abstracţie de accidentele materiale ale vieţii, sau să le
trateze pe cele din prima tinereţe cu umor, cu detaşare, ca perioade revolute, le-a privit cu gravitate, dîndu-le, pe măsură ce anii
treceau, dimensiuni neobişnuite, punîndu-le în legătură cu evenimente survenite mai tîrziu, transformîndu-le în probleme de o
importanţă vitală.

Credem că şi moralismul său exagerat îşi are sorgintea într-un complex erotic refulat, a cărui prezenţă ar putea fi detectată
tot din anii adolescenţei. Nu trebuie să confundăm sensul moral
al operei lui Nicolae Iorga, care porneşte de la nonnele stră
vechi ale poporului român întruchipate de ţăran, cu acel moralism sever care îl ducea pe cărturar, acwn rector al Universităţii, în inspecţii la căminele studentelor sau, cum am mai ară
tat mai sus, la impunerea unor uniforme pentru funcţionarele de
stal E drept, principiile prin care N. Iorga juidecă faptele celor
despre care scrie, de la eroii istoriei la contemporanii săi, sînt
acelea ale preţuirii unei conduite riguroase cu o valoare exemplară.
Nu-i vorba doar de sfera comportamentului propriu-zis, ci de o
înţelegere a rostului şi a sensului vieţii în lumina unor norme la
temelia cărora stau cultul muncii, al echilibrului şi al cumpătării.
Dar de aici şi pînă la inclemenţa cu <:are a urmărit scriitori şi
opere literare ce i se păreau că ,propagă ,,pornografia" (Tudor
„Voi străbate, cindva, Ardealul
trăsura plătită din punga mea -

de la un capăt la altul, oprind
d. Goga, acum alt om decit rtnă
rul student de la Budapesta, decît visătorul din primele poezii
pe care mi-am făcut cea mai plăcută datorie să le salut, va vorbi
de nu ştiu ce rechiziţii de Ia preoţi pentru excursii de ..Sultan»
răsfăţat sau conrupt -, la fiecare bisericuţă, pătrunzînd în mizeria
ei umedă, răsfoind vechile cărţi de slujbă, căutnnd în ele fărime
de adevăr con ternporan."
1
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Arghezi), ,.desfrîul", tot ce i se părea că jLgneşte morala, chiar
dacă în fond acestea reprezentau cuceriri ale artei moderne, ale
limbajului contemporan, e o distanţă apreciabilă. Une~-tele sale
critice atît de suple, de nuanţate şi de vii în tinereţe se pietrifică acum ; savantui nu mai caută să pătrundă esenţa operei
analizate. O expresie mai hazardată, o situaţie mai insolită îl
fac să respingă vehement întreaga lucrare. Manifestîndu-se impetuos şi cu vehemenţă, intervenind de timpuriu în polemici ce
vizau opere fundamentale şi pel'\Sonalităţi marcante (vezi disputa î.n jurul Năpastei), avînd o putere neobişnuită de muncă
ce acoperea spaţii extrem de întinse ale gazetăriei, editurii, învăţămîntului, manifestărilor politice, anexîndu-şi noi teritorii,
cum ar fi institute ştiinţifice şi de popularizare a ştiinţei, a:l căror
fondator a fost, biblioteci şi lectorate româneşti în străinătate,
teatru -, era firesc deci ca totdeauna să existe un decalaj între
forţa sa v,ulcainică de manifestare şi capacitatea acestor instituţii
de a urma ,ritmUil prod'll'Cţiei unui singur om. De aceea N. Iorga
a avut nevoie de una sau mai multe edituri (ldupă C{', în primul
deceniu al secolului, frecvenţa lucrărilor sale ferise de la faliment
o casă de editură), de publicaţii proprii (unele precum Floarea
darurilor, Neamul românesc, fiind scrise în bună ,pa-rte de el),
de un teatru propriu, de institute de cercetări ,proprii etc. Ritmul
acesta fără oprire, revărsat .peste toate sectoarele activităţii umanistice a stîrnit rînd pe rînd uimire şi respect, perplexitate, după
aceea reţinere.
Iată de ce, la un moment dat, chiar Iorga trebuia să mărturi
sească, nu fără lucidă amărăciune : ,.Unele din lucrările pe care
le adusesem în manuscript de la Iaşi au fost tiipărite de Academia
Română, în depozitul căreia, destul de vast, ca să nu fie nevoie
de a vinde cărţile, intrară pentru a rămînea". Dar chiar şi din
această frază ne dăm seama că savantul nu-şi asuma niciodată
în chip integral cauza unui eşec. Şi aceasta încă din tinereţe.
Ideea că înaintea lui se ridică tot timpul mafii, că este lovit
neîncetat de coaliţii adverse, că meritele nu-i sînt recunoscute,
că invidia caută să surpe nu numai opera sa ştiinţifilcă sau viâ.toruJ. său politic, dar chiar integritatea fiinţei sale morale, l-a îns_oţit
neîncetat. Şi chiar de la primele manifestări publice asemenea
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obsesii au fost prezente, iar mărturiile unor intimi care îi atrag
încă de atunci atenţia asupra acestei trăsături de caracter, ce
se va hipertrofia mai tîrziu pînă la obsesie, vin să sprijine opinia
noastră.

De foarte tînăr - avea douăzeci de ani - Iorga interpreta
orice aluzie la persoana sa drept un atac şi cerea intempestiv
lămuriri. Socrul său din acea vreme, Vasile Tasu, îi scrie în
termeni liniştitori, restabilind adevărul : ,,Sturdza în Senat a spus
că limbile clasice nu se învaţă mai deloc şi ca o excepţiune te-a
citat pe d-ta, zicînd că i s-a spus că eşti perfect în greacă şi
latină, prin urmare pomeneala nu e răuvoitoare, nici
indiferent-voitoare" 1. Tot Vasile Tasu,
observînd probabil această
timpurie exacerbare a eului şi neîncetata suspiciune faţă de cei
din jur, îi scrie în acelaşi an : ,,Eu cred că ai exagerat peste mă
sură necazurile ce le suferi, despre care mi-ai trimis o
listă
(sub!. n.s.) î:1 scrisoarea ce-am primit astăzi. Nu cred că (Odobescu) să fie contra d-tale cum îl crezi. Am vorbit cu Hasdeu
despre concurs şi el mi-a spus că trebuie să te prezinţi la concurs,
fără să te ocupi de soarta bursei, căci nid nu se poate lua mai
înainte o rezoluţie în această privinţă" 2. O întreagă arhivă se constituie în jurul publicării primului său volum de poezii. Este insistent, îşi somează cunoscuţii să intervină pentru publicarea volumului. Vlahuţă îi scrie : .,N-ai deloc dreptate, frate Iorga, cînd
spui că, în desperare de cauză te adresezi la cel mai leneş - la
mine". Cîţiva ani mai tîrziu, tot Vlahuţă, care nici el nu avea o
conformaţie psihică dispusă să vadă viaţa în roz, îi scrie: ,,Greutăţile şi neajunsurile pe care le întîmpini în viaţa de scriitor
n-ar trebui să te surprindă, nici să te descurajeze. ~a ni-e ţara.
Dar eşti tînăr şi talentat. Vei răbda şi vei învinge" 3 • Din pricina
pennanentei suspiciuni, omul care se plîngea de ingratitudinea
foştilor elevi dovedeşte aceeaşi ingratitudine faţă de cei ce i-au
fost profesori şi chiar protectori, cum ar fi A. D. Xenopol 4.
Vezi scrisoarea în Torouţiu, Studii şi documente literare, Bucuvoi. VII, p. 272.
2 Idem, p. 237.
3
Idem, p. 345.
" Istoricul relaţiilor cu A D. Xenopol, în voi. III, Note.
1
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A avut Nicolae Iorga conştiinţa va!orii sale sau mai bine zis
genialităţii lui ? Complexul de superioritate se dezvoltă la el
încă din tinereţe, ca un antidot al umilinţelor, al lipsurilor şi
al izolării h care trăia. Astfel, pe măsură ce anii, treceau, se
accentua într-o măsură tot mai mare nemulţumirea ,legată de
nerecunoaşterea sa ca om de stat, de ignorarea acţiunii sale
politi,ce, şi mai puţin îl şoca ~nsufioienta cunoaştere a lucrărilor
sale ştiinţifice. In fiinţa lui a sălăşluit deopotrivă cercetătorul,
tenace mai ales la începutul activităţii, care a defrişat cu o
dăruire necondiţionată şi o uitare de sine monahală terenuri încă
necunoscute sau ignorate - de la marile biblioteoi de peste hotare
pînă la colecţii particulare din ţară. de la arhive vestite dar
în care nu se bănuia exi.stenţa unor izvoare despre istoria noastră, pînă la nu ştiu ce teancuri de note şi hîrtii neluate în seamă
şi necercetate cu omul ce a vrut să trăiască în forum, pentru
care auditoriul era asemenea oxigenu'.ui. Nu ezită să mărturi
sească acest fapt, ,,prins de dorinţa de a vorbi poporului pe care
ajunsesem să-l cunosc". Şi tot în acest sens spu:1ea : ,,Multă vreme
suferisem de lipsa contactului cu pub'.icul cel mare. Nu cred să
fi ţinut, ani de ziJe din tinereţea mea, altă conferinţă decît aceea
de la Iaşi în care mă luptam
împotriva artei tendenţioase".
După cum jurn.ailismul nu a fost o preocupare accidentală, ci aşa
cum spune tot el : ,, ... şi vechea mea patimă de ziarist se trezise,
pentru a nu se mai istovi niciodată". De aceea, autobiografia ca şi
memoriile sale dovedesc, cu vremea, o restrîngere a timpului dedicat lucrărilor ştiinţifice propriu-zise ca şi cercetării istorice (,,în
acest timp lucrez din greu la volumul V din Istoria românilor",
spune la 7 ianuarie 1937, Memorii, VII, p. 395), preocupat tot mai
mult de obligaţii politice sau de protocol, de conferinţe pub!ice cu
subiecte din cele mai insigni:filante, ţinute oriunde (dorinţa de a
vorbi în public îl făcea să meargă în universităţi, şcoli, asociaţii
profesionale, atenee şi chiar închisori), în faţa oricărui auditor. 1
a

De pildă la 21 februarie 1934 : ,.Conferinţa la Cercul militar
despre lectura ofiţerilor" (Memorii, VII, p. 150) ; 9 mai 1036 : ,,Despre scrisul românesc la Asociaţia dactilografelor. Seara, ·:ia Ligă
despre ,.şcoala nouă" de istorie antinaţională. Lume nu prea
multă. Ţopa a adus studenţi de la Căminul macedonenilor" (idem,
p, 336).

1
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Activitatea sa academică era· şi ea dominată din ce în ce ma
mult de manevre menite să îm::,iedice alegerea şi ,premierea ad
versarilor sau, pur şi simplu, a unor oameni neagreaţi, precum
Eugen Lovinescu, Tudor Arghezi, Tudor Vianu ş.a. Fără îndoială,
această pertractare permanentă cu fruntaşii politici, necontenitele
aşteptări de audienţe, participare la ceremonii, la dezbateri parlamentare, întruniri publice făceau ca omul de ştiinţă să nu se
mai poată reînnoi, să nu mai ţină pasul cu progresele disciplinei
sale şi. în ultimă instanţă, să nu privească deloc cu ochi burii
cercetările celor tineri şi formarea lor. 1

MESIANISMUL SOCIAL

Această dorinţă de a avea public, de a se face ascultat, de
a fi în fruntea mulţimilor a determinat ca de numele lui Nicolae
Iorga să se lege nu numai procesiunea din 1904, cu prilejul aniversării lui Ştefan cel Mare, nu numai manifestaţia din 1906 împotriva unei reprezentaţii în limba franceză pe scena Teatrului
Naţional din Bucureşti, dar şi numeroase alte demonstraţii în
fruntea cărora se afla, dovedind disponibilităţi juvenile pentru
asemenea manifestări. 2 La maturitate are însă revelaţia faptului
că titlul de „animator", care nu numai o dată i se dădea, era menit

să-I ,.jignească".

A se vedea - ca să dăm numai un singur exemp}u - adversitatea cu care a primit monografia despre Mihai Viteazul a lui
P. P. Panaitescu (Memorii, VII), incitînd pe confraţi să ia atitudine
publică împotriva ei : ,,Lupaş se arată indignat de cartea lui
P. P. Panaitescu ... Il întreb de ce n-o spune în public. Promite
că o va face" (Memorii, VII, p. 341).
2 26
martie l!J20 : ,,Splendidă btrunire la Dacia. O mulţime
enormă. Sînt şi socialişti, cari aplaudă mai ales pasagiile contra
bogaţilor fără merit... In uimirea lumii care revine de la Şosea,
în automobil şi trăsuri de lux, trecem cu ţăranii de la Niculiţel
în frunte pe Calea Victoriet şi pe Bulevard, fn cintece naţionale
(s.n.) pînă la Vaida" (Memorii, III, p. 5-6).
1
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Curios pentru cel ce priveşte viaţa lui Nicolae Iorga este
faptul că, deşi a înţeles cu o luciditate cutremurătoare esenţa
politicii de partid, nu a avut totuşi tăria să se retragă. Omul
care, după ce a plecat de la guvern, îi spune regelui Carol al
Ii-lea că va lupta „contra a orice are aerul de partid", care
vedea că pentru opinia publică „violenţa are un farmec deosebit
şi moare dup'ă scandal", se lasă totuşi atras în această luptă
încercînd o guvernare „peste partide", după eşecul căreia nu va
trage nici o concluzie. Chiar î,n anul 1935, se bucură cînd află
că regele Carol al II-iea ar fi calificat discursul lui drept al unui
,.om de stat" şi crede că ar fi singurul chemat să realizeze un
guvern de coaliţie naţională : .,Ministerul naţ;onal nu e de făcut :
singurul care ,l-ar putea face, eu, nu e dispus" (Memorii, VII,
p. 344). Cea mai vagă perspectivă de guvernare, un simplu zvon
sau o amabilitate, cea mai nesigură ofertă de colaborare, un
cuvînt măgulitor venit din ,partea rege!ui, a cutărui şef de partid
poHtic sau a unui conducător de formaţie guvernamentală îl
făcea să creadă în posibilitatea unei noi guvernări.
Ce l-a determinat pe Iorga, omul care ne-a lăsat cele mai
elocvente pagini despre roadele nefaste ale politicii de partid, ale
combinaţiilor neoneste ce nu urmăreau decît satisfacerea setei de
putere, de dominaţie, de îmbogăţire, rapidă 1, să nu se poată desprinde totuşi din acest joc? Mai întîi conştiinţa că în politică el
avea de îndeplinit o misiune faţă de poporul său, că el reprezenta
suprema valoare şi rezervă morală a acestei ţări. Spunea la un
moment dat : ,.N-am reuşit să conving pe nici unul din corifeii vechi şi noi ai politicii româneşti nici cit de puţin doresc,
nici cit de mult pot". Avea credinţa unui divorţ spiritual şi a
unei deosebiri structurale între ei şi oamenii politici ai vremii,
după own îi spunea la începutul lui iulie 1917 regelui Ferdinand:
,,Nu ştiu dacă am viitor politic, dar sînt fericit că nu am trecutul celorlalţi ; cu ei alături aş fi jenat eu şi i-aş jena pe dînşii" 2 • Conştiinţa unei
lumi de moravuri detestabile, despre
1 „Fireşte, nu puteam face obişnuita socoteală că, ajungînd la
guvern, îmi voi plăti cu vîrf şi îndesat tot ce voi fi împrumutat
în opoziţie", spune chiar în paginile a.cestei cărţi.
2 Memorii, I, p. 56.
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care autobiografia, memoriile 1 , articolele sale ne-au lăsat atîtea
mărturii revelatoare, totdeauna însoţite de revoltă şi indignare,
a avut-o mereu: ,,Eram la ţară, hotărît să nu mă mai amestec
într-o viaţă de partid aşa de neonestă, într-o viaţă politică aşa de
necivilizată, între oameni pentru care nimic n-are valoare dacă
se interpun interesele personale cele mai cinic exhibate. Un
suprem desgust mă cuprinsese, pe mine care înţelesesem înainte
de război că amestecul în viaţa politică nu e un mijloc de a-l
folosi ca avere sau ca notorietate, ci îndeplinirea unei stricte şi
grele datorii faţă de ţară {s.n.) fără să aştepţi nici-o răsplată. Ce
căutam eu în această zgomotoasă hărmălaie a unor suflete atît de
urîte ?"
Şi, cu toate acestea, nu s-a putut desprinde de „zgomotoasa
hărmălaie" care i-a măcinat energia, i-a consumat timpul şi disponibili tăţi!e, expunîndu-1 nu numai o dată unei judecăţi publice
meschine, pamfletarilor vulgari, amestecîndu-i numele în coaliţii
şi alianţe temporare, ce au vrut să-i folosească notorietatea, energia, temperamentul de luptător neobosit, părăsindu-l atunci cînd
devenea incomod. De aceea a şi căzut victimă unor combinaţii de culise fiind înlăturat în momentul cînd credea că are să
cucerea"Că puterea. Era oare pentru el insuficientă notoritatea
obţinutA ca urmare a activităţii sale literare şi de istoric? Greu de
presupus, deoarece încă de la primele sale articole Iorga intrase în
atenţia tuturor cercurilor literare, a tuturor şefilor de şcoală
(Maiorescu, Hasdeu, Gherea), a marilor scriitori {Caragiale, Coşbuc,
Vlahuţă ş.a.). Chiar oei care nu-l agreau {Duiliu Zamfirescu) nu
puteau trece cu vederea contribuţiile sale. Revistele şi ziarele
timpului nu i se arătau indifer~nte, ci, dimpotrivă, îi căutau colaborarea şi-i ofereau spaţiu pentru studii întinse şi polemici, iar
perioada direcţiei de la Sămănătorul îl impune ca un adevărat şef
1

In recenzia la primele cinci volume de Memorii, Perpessicius
observa drept una din trăsăturile fundamentale repulsia savantului faţă d~ lumea politică : ,,Sub cuvintele acestea reci, protocolare, bănuieşti de tot atîtea ori abisuri de desnădejde. Desnă
dejdea ce se revarsă şi asupra cetitorului şi-l împotmoleşte în
toată acea parte a memoriilor în care se svîrcoleşte şi mişună
viermii politicei de după încheierea păcii. Ariditatea aceasta nu
e fără farmec special pentru toată această perioadă. In apa scă
zută a Memoriilor şi în milui verde rămas pe fund se vede şi mai
bine cum colcăie lipitorile şi cum bunătate de energie se consumă".
(Menţiuni critice, vol. IV, p. 234-235).
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dţ .şcoală.

Iorga şi-a cîştigat o notorietate cum nici Titu Maiorescu
nu avusese la vîrsta sa. Şi totuşi, acest renwne, sporit şi prin activitaţea sa de profesor şi prin publicaţiile sale ştiinţifice, se pare
că. nu era pe măsura
neobişnuitei sale personalităţi.
Dacă
în paginile de critică din tinereţe Nicolae Iorga, deşi dădea artei
o judecată din perspectiva etică, se menţinea totuşi în esenţă pe
tărîmul esteticului, la începutul secolului viziunea sa cunoaşte
profunde mutaţii. Din ce în ce mai mult, şi aceasta nu .numai în
studiile sale de istorie, dar şi în cele dedicate literaturii, politicul
şi socia:lul încep să predomine, iar viziunea sa asupra artei să
fie o rezultantă a acestor doi factori. Dar nu numai atît : politicul
şi mai ales socialul, înţelegînd prin aceasta îndeosebi soarta ţă
rănimii, încep să-l preocupe cu o pasiune mistuitoare şi o consecvenţă exemplară. Articolele sale din primul deceniu al secolului dovedesc că drumul său ducea în mod irevocabil către
activitatea politică şi că pasul pe care avea să-l facă în acest
prim deceniu nu a fost numai rezultatul ll'Ilei ambiţii personale,
ci consecinţa logică a unei concepţii asupra societăţii, asupra
rolului şi datoriilor intelectualului în viaţa poporului român.
Activitatea sa publicistică de la începutul secolului, nerămasă
ecou, conferinţele, care şi ele, fără îndoială, îl puneau în contact cu un vast auditoriu, constituiseră de asemenea un îndemn
la acţiune : ,,Din toate părţile veneau semnale că această societate, care părea vrăjbită de o detestabilă politică şi veştejită
de aburul fierbinte al intereselor materiale, trăieşte, vrea să tră
iască· de o altă viaţă, tot mai sus şi tot mai larg, peste brazdele
tnsfngerate ale hotarelor săp&te în carnea ei". Complexul mesiaJJ.ic,
nident încă din perioada tinereţii, îl făcea să creadă că, în fond.
l'l exprimă „sentimentele a sute şi mii de intelectuali oare,
din diîerite
1noti'Ve, nu puteau scrie".
Eroarea sa nu a fost
aceea de a fi făcut politică, aşa cum în chip empiric se. mai spune .
şi ~tăzi, deoarece încă din primele sale articole îşi arăta „dispreţul abso:ut pentru o politică de la o zi la a:lta, fără sens, fără
ţintă. fără folos, ţinînd în loc de atîtea decenii un neam întreg'',
ci de a se fi lăsat, pe măsură ce anii au trecut, înghiţit de angrenajul poHticii a.şa cum era practicată atunci. Esenţial şi pilduitor, -este faptul că Nicolae Iorga nu concepea o altă menire a
;ntelectualului român decît aceea de a fi prezent în viaţa pop?rului sku, de a activa pe toate căile, nu numai pe cea a scrisufără
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lui, pentru a afla soluţii de îndreptare a stării sociale a ţără
nimii noastre şi a realizării idealului de unitate naţională. 1
Impulsul acţiunii sale politice a fost dictat de o înţelegere
lucidă, lipsită de orice umbră de amăgire, a realităţilor româneşti,
a inegalităţii sociale, a stării de pauperitate a ţărănimii : ,,In adevăr, era de toată evidenţa, chiar cînd nu era produsă de flacăra
răscoalelor, care nici ele nu lipsiseră cu totul, că e imposibil s:i
se trăiască mai departe cu milioane de ţărani fără pămînt, fără
drept adevărat în viaţa politică - afară de glume insultătoare
care era colegiul al III-iea, încadrat de jandarmi, minat ca vite'.e,
bătut sau plătit şi, la capăt, înşelat -, şi lipsit de orice creştere
prin şcoală, cu o burghezie care în Moldova era aproape total
străină şi nenaţionalizabilă, cu o boierime sfîşiată de patima politică, dar oprită într-un putred oportunism peste al cărui fond
regele îmbătrînit hotăra sterpe schimbări de regim şi cu o intelectualitate complect zăpăcită, care nu-şi dădea seama nici care
e datoria ei faţă de neam şi de artă, nici de tot ce ele, bine înţe
lese şi servite, ar putea să puie la îndemînă o totală transformare." 2 Cind spunea des.pre Eminescu : ,,Nu, el n-ar fi consimţit.
de dragul nici unei teorii şi nici unui ideal estetic, să se izoleze
de viaţa întreagă a poporului său, dintre cei pe care-i avea materialiceşte lingă dînsul, dintre şirurile înaintaşilor, de la poarta
viitorului, printre care zărea aşa departe", în fond, Nicolae Iorga
făcea o profesiune de credinţă. Ideea acţiunii, a realizării unor
1 Cîteodată era încercat şi de scepticism : ,,Am ajuns însă a crede
- îi scria lui Andrei Bârseanu - că acolo, ca şi dincoace, neamul
se poate urni cu greu din loc. Cei mici sînt prea înapoiaţi şi rutinari, cei mari sînt invidioşi, dezordonaţi, uşurateci şi pînă la gît
în viaţa materială. Să dea D-zeu să mă înşel" (scrisori în depozitele Bibliotecii Centrale Universitare-Cluj, fond Andrei Bârseanu.
II, P. 57).
2
Inechităţile sociale i s-au relevat încă d~n adolescenţă oa un
adevăr obiectiv. In timul vacanţelor petrecute la ţară era îndntat de ineditul priveliştilor şi al întîmplărilor, de frumuseţea
robustă a fetelor. Dar „am văzut şi oameni venind încrezători la
socoteală şi plecînd deznădăjduiţi că le-a crescut datoria. Am
înţeles că sînt multe feluri de a măsura cu prăjina. Am scrişnit
din dinţi cînd biciul stăpînului a încunjurat trupul secerătorului
intirziat. Mi-am dat seama de ce, vărul, sara, pleacă pe prispa din
grădină, unde mergeau - de silă mai mult <lecit de voie - , fete
al căror farmec nu era de obrazul lui. Am plecat de acolo duşman
al unei societăţi sprijinite pe astfel de baze.•
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fundamentul pe care

şi operă.

Profesorul Mihai Berza sublinia ca unul din criteriile normeetice ale lui Iorga ideea că : ,,Viaţa trebuie să fie continuă
a
nare, faptă" 1 . La şaizeci şi patru de ani, cînd încheia Istoria
f
.ânilor, spunea că nu are conştiinţa că ar fi „făcut rău pop dui meu" sau că ar fi „pierdut vremea în zadar". Istoricul
c ~ a reînviat cu un patos neîntrecut, cu o vibraţie dramatică
o a dreptul cutremurătoare, figurile Jegendare ale istoriei, a avut,
c nimeni altul, un adevărat cult al muncii duse în tăcere, de
c e nu se leagă rezultate strălucitoare, ieşite din comU1I1, dar fără
d care nu poate fi concepută nici viaţa şi nici progresul societ. ii. Multele portrete închinate unor asemenea oameni, menţiu
n e totdeauna elogioase la activitatea Jor nu sînt simple gesturi de
i: ietenie şi curtoazie, ci corespund unei concepţii atît de bine
s ucturate încît pe temelia ei s-a ridicat o întreagă gîndire desP ~ societatea românească, despre raportul de forţe şi de clase în
e c.luţia ei. Spunea, cu prilejul comemorării lui Mihai Viteazul,
1909 : ,,Nici un om mare nu e aşa de mare, incit el singur să
i: ată îndeplini o operă mare. Omul cel mai mare are nevoie de
c i mai mici, de dorinţa de muncă, de setea de jertfă a lor...
C 1menii mari însă cresc în puteri prin valoarea morală a societă
ţ
în care trăiesc". Eroul, în concepţia lui Nicolae Iorga, nu îşi
v lidează pe deplin însuşirile decît atunci cînd întruchipează nă21u[e'.e unei colectivităţi, iar drama unor personalităţi începe
c r1 momentul în care nu-şi mai află reazimul în conştiinţa
,pulară : ,,Nenorocirea lui Mihai Viteazul fu că el se găsi
c · la o vreme singur cu conştiinţa lui, cu încrederea lui în sine,
vitejia şi mîndria lui". Aceasta a fost una din credinţele sale
c le mai statornice. Semnificaţia personalităţii lui Aurel Vlaicu
ecior de ţăran, fără carte, fără avere, fără sprijin, dintr-un neam
c .ruia guvernul său îi vede numai păcatele" stă în faptul că un
>por întreg, ,,toţi acei iobagi de ieri, setoşi de libertate, de lumină,
c i neatîrnare" l-au privit ca „pe un vestitor" al biruinţei, al „apoozei victorioase", după cum drama vieţii istoricului Nicolae
,nescu a fost contratimpul în care acesta s-a aflat necontenit faţă
1

~ cerinţele societăţii româneşti.

1

Mihai Ber:zia, art. cit., p. 13.
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CULTUL

TRADIŢIEI,

TEAMA DE REFORME.

Ni se impune astfel o altă pennanenţă a gîndirii lui Iorga,
anume, aceea a tradiţiei. Pentru Iorga, tradiţia avea un . sens
pozitiv, optimist, energic şi constructiv. Eroarea ce încă se face
este aceea de a considera că tradiţia în concepţia lui Iorga este
redusă la cultul unor opere şi scriitori şi că ea s-a constituit ca
un concept abstract, livresc, ca o simplă frază ce nu avea un
corespondent social, filozof~c. istoric sau estetic. Tradiţia nu
a fost numai o profesiune de credinţă, ci a reprezentat cheia
de boltă a întregii activităţi şi a gîndirii lui : ,.Fraze n-avem, cum nu le-am avut niciodată, şi numai cînd ideea, această
idee a naţiei mai presus de orice, a naţiei care singură creează
şi st1sţine, care poate să reclame dreptul ei, peste tot ce dau,
fiecare la ceasul ei şi individualităţile cele mai fericite, mi s-a
vădit limpede, numai atunci forma, ca!dă. dar deloc sărbăto
rească mi s-a impus de la sine". O cunoaştere parţială a operei
lu,i Nicolae Iorga a dus uneori la concluzia că tradiţia era pentru
savant un conglomerat nediferenţiat, lipsit de reliefuri. Trecutul
avea pentru el o valoare exemplară în perspectiva acelei conr:epţii funciar active pe care o dădea vieţii şi în numele valorilor
lui perene, Iorga dresa rechizHoriul său la adresa prezentului :
.,Iubirea pentru trecut, pentru marile figuri de energie 'şi· sinceritate (s.n.), de aplecare către orice risc, tocmai contrariul dispoziţiilor pe care la observam la contemporanii mei, mă priRsese
şi, adăugtndu-se preocupaţiilor politice, astfel de inch.ieri îmi
serveau pentru critica timpului prezent mai mult decît orice
argwnentare de natură abstractă, logică (s.n.)". Aflăm în aceste
rinduri sensul fundamental al noţiunii de tradiţie, care, pentru
Iorga, a fost o
realitate învăţată
deopotrivă de la oamenii
care o perpetuau şi de la ceea ce a~ştia înfăptuiseră (,.în umbra
vechilor ziduri şi între oameni care vorbeau de trecutul nostru").
Faptul că, adeseori, aşa cum spune chiar el în rîndurile de mai
su~. critica la adresa prezentului s-a exercitat din optica trecutului, a făcut ca atitudinea ,lui să pară retrogradă şi conservatoare. Ideea de tradiţie în gîndi,rea lui Nicolae Iorga se cere şi ea
nuanţată : pînă în. preajma primului război mondial acest concept nu avea nici sensul exclusivist la adresa influenţelor stră
ine, nici cel pietrificat într-un ev mediu revolut. El ·vedea
această
noţiune
dintr-o perspectivă evolutivă : ,.Dar tradiţia nu e neatacabilă şi nici forma de viaţă socială ce se reazell'lă
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pe. dînsa nu e eternă. Această viaţă nu are imutabilitatea morţii,
ea se schimbă, se preface, evoluează. In măsura schimbării ce se
petrece într-însa vechea bază slăbeşte" - spunea Iorga în anul
1909. Cît priveşte întărirea civilizaţiei naţionale, aceasta o vedea
deopotrivă „hrănind-o cu tot ce am păstrat ca monumente, datine
şi amintiri", dar şi ţinînd-o în strînsă legătură cu orice curente
sănătoase ale culturii europene. Critica lui se adresa formelor
moderne şi efemere, se exercita în numele ideii de permanenţă
spirituală şi etică autohtonă. Dar ceea ce este permanent constituie contribuţia nu numai a unor aleşi ci a mulţimilor care „ţin pe
umer.ii lor palate şi temple". Tradiţia e o operă colectivă populară în sensul cel mai strict al cuvîntului şi o sinteză a geniului
naţional : ,,Veacuri întregi îmi aduceau învăţăturile lor şi în milioanele de oameni găseam un instinct ce corespundea pe deplin
cu. glasul lor". El căuta „sensul vieţii naţionale" şi afirma un
idea! .pornind de la conştiinţa a ceea ce puteam noi realiza mergînd · ,pe un drwn propriu. De aceea, dacă Nicolae Iorga a avut
conştiinţa transmiterii acestor mari idei în succesiunea genera(.iilor, . a respirns şi ideea preluării ad-hoc a tuturor conclu.ziilor
la care au ajuns înaintaşii. Pentru el tradiţia se constituia din două
componente : studierea datelor furnizate de litera cărţii, a documentului şi a monwnentului, dar şi experienţa proprie, nemijlocita, cunoaştere a vieţii, a sufletului şi gîndului milioanelor de
oameni. El credea în idealul de viaţă românesc, despărţindu-se
astfel de „atitudinea descurajatoare" a „junimismului degenerat şi
politicianist, care .ne relega în rîndurile naţiilor mici, fără originalitate culturală, menite a trăi supt toate raporturile la remorca
alor mari ai lumii, ale căror forme ar fi prin ele înseşi neapărat
superioare formelor prin care ne simţim în stare a le elabora".
Îl'l acelaşi timp,. tradiţia constituia pentru Iorga chezăşia atitudinii de rectitudine morală şi estetică ce l-a făcut să respingă
.,toate scrîntelile", cum le numea el, ,,modelor vane".
Dar, din nefericire, odată cu trecerea timpului, aceste noţiuni
includeau în sistemul critic al lui Iorga - mai ales după primul
război mondial - opere şi autori de o certă valoare artistică ce
au înnoit cultura ;românească. Savantul nu a mai făcut distincţie
intre ,,lllloda vană" şi ceea ce era cu adevărat nou, c0nducînd la
progresul artei, chiar dacă nu se înscria la prima vedere pe coor:ionatele de pînă atunci ale evoluţiei culturii româneşti. De aici
rezerva unor esteticieni la a.dresa tradiţionalismului său. Credinţa
lui în existenţa unei tradiţii româneşti a dus la deschiderea, în
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multe domenii culturale, a unor perspective nebănuite, a pus în
un imens material de fapte şi documente concludente,
interpretate într-o riguroasă perspectivă istorică, fără de
care capitole vaste ale istoriei noastre spirituale nu ar fi pur şi
simplu înţelese. Dar nu e mai puţin adevărat că Iorga a redus
această noţiune la un concept închistat, dogmatic, opus progresului literar, nemaiacceptînd nici o expresie a noului, nici o altă
cale de a îmbogăţi cultura noastră. Şi este cu atît mai curioasă
această opoziţie cu cit cărturarul nu pornise la drum animat de
exclusivismul care a făcut prezenţa sa pe tărîmul esteticii literare
atît de anacronică în anii dintre cele două războaie. In introducerea la Istoria literaturii române în secolul al XVlll-lea, apărută
în anul 1901, spunea : ,.Trei scriitori pot trăi în aceeaşi vreme,
dintre cari unul reprezintă spiritul public, estetica adoptată, forma
curentă a epocii sale, un altul se leagă de tradiţii de formă, de
capitolul de idei şi de nuanţa de sentiment al unui timp dispărut,
un al treilea întrece pe contemporanii săi, îi precede şi-i călăuzeşte
către idealuri, formule de artă şi ooncepţii noi." 1
Tradiţia nu reprezenta o noţiune abstractă, ci o realitate evidentă, întruchipată de virtuţile morale şi înzestrările estetice ale
ţăranului român, singura permanenţă a acestui popor, singura
•certitudine. Călătoriile pe care le-a întrElprins în ţară la începutul
secolului nu i-au facilitat numai contactul cu tezaure de documente şi de artă, nu i-au confiMDat numai imaginea globală asupra unităţii pămiintului românesc. Ele au avut o valoare şi un sens
iniţiatic şi i-au permis descoperirea a ceea ce sufletul românesc
avea activ, trainic şi a ceea ce intuise doar în anii adolescenţei :
,,Am descoperit, vale de vale, povîrniş, tot cuprinsul ţării mele,
care atingea aşa de puţin pe drumeţul bucuros să-şi poarte picioarele aiurea, iar, aici la noi, găsind în contacte întîmplătoare, numai
prilejul de a rîde, în felul lui Caragiale, dar dincolo de epoca
acestuia, de tot ce e strîmb, pretenţios, desarmonic, uitînd că pe
alături e o altă lume, aşa de respectabilă şi demnă de iubire, mai
presus decît pitorescul romantic care-i plăcea aşa de mult lui
Delavrancea." Orizontul savantului se lărgise nu numai cunoscînd
cadrul viu al „istoriei poporului" (termenul cel mai frecvent folosit de Iorga) dar călătoriile îi dăduseră prilejul să capete certitudinea organicităţii vieţii româneşti, a dezvoltării ei printr-un înlumină

t Op.

cit.,

Bucureşti,

1969, p. 7.
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delung proces de sinteză şi selecţionare, pornind de la „faptul
pnimordial, punctul de unde plecaseră toate celelalte, vechea
celulă regeneratoa,re". Ceea ce altora li se releva drept entităţi
întîmplătoare sau de sine stătătoare, legate doar
de o idee
abstractă, pentru Nicolae Iorga deveneau expresii ale unui gînd
şi proces unitar, ce se desă,vîr,şise prin secole în chip logic. De
altfel nici chiar călătoriile din timpul campaniilor electorale nu
reprezentau pentru el numai un scop propagandistic, ci erau un
prilej de a adînci această perspectivă, mai ales după primul răz
boi mondial, cînd unul din obiectivele acţiunii sale a fost şi
rea'.izarea unei apropieri între naţionalităţi: ,.Dar călătoria în
Ardeal, prima călătorie cu scopuri politice după aceea, pentru
cunoaşterea şi împăcarea naţionalităţilor, ca preşedinte al Camerei Deputaţilor, mi-a fost de mare folos pentru a pătrunde şi
ma:i mult în sufletul acestui admirabil popor care, din nenorocire,
nu şi-a căpătat conducătorii, nu numai vrednici de dînsul, dar
măcar asemenea cu dînsul". Eliminînd ceea ce aparţine unei
modernităţi ,,neinteligentă, pripită, vanitoasă", Iorga vedea ceea
ce era „autentic şi armonios" 1 în firea poporului român.

Aceste

exprimă în fond concepţia sa despre
despre bazele pe care urmărea să le statornicească. De aici deosebirea sa
fundamentală de Caragiale :
şi unul şi celălalt văz~ră pripeala unei modernizări cu atîtea
consecinţe nefaste şi chiar ridicole ; în ti,mp ce Caragiale nu a
putut afirma un ideal pozitiv, Iorga, în schimb, căuta fondul
nealterat, ceea ce rămăsese conform cu structura românească, cu
datele fundamentale ale originalităţii sale sufleteşti. Critica lui
Nicolae Iorga care întîlnise în călătoriile sale şi „cîte un mojic

societatea

două

noţiuni

românească,

1 Va repeta ideea directoare din primele sale cărţi de călătorie
pe pămîntul romănesc: ,.Din partea mea căutam să învederez
întîiaşi dată, pornind de la vechea constatare din Istoria Românilor în chipuri şi icoane, ele înseşi sprijinite pe cercetarea răb
dătoare a monumentelor de veche artă, descrise pe scurt, dar nu
fără stabilirea de legături, în Drumuri şi oraşe şi mai ales în
Sate şi mînăstiri că în clădirile domneşti, boiereşti, negustoreşti
şi ţărăneşti ale pămîntului românesc nu e o serie de imitaţii răz
leţe, cînd de la unii, cînd de la alţii, ci manifestarea progresivă,
pe baza realităţilor naţionale, locale şi cu adausul, chibzuit şi cîntărit, al influenţelor de aiurea din multe şi felurite părţi, a unei
concepţii unitare şi armonioase."

XXXIX
https://biblioteca-digitala.ro

di-n clasa cultă" se făcea cu conştiinţa clară, adî,nc înrădăcinată
mereu reînnoită a existenţei unor forţe active, regeneratoare,
înzestrate cu toate însuşirile morale ce pot da stabilitate şi inipulsuri de energie vieţii unui popor şi încredere într-un viitor construit pe temelii trainice. La ţărani nu găsise „decit bunăvoinţă
şi o politeţe înrădăcinată care face mai mult decît cincisprezece
ani de guvernanţă ai celor deprinşi în viaţă a face o a doua categorie din oamenii care vorbesc limba ţării şi trăiesc oarecum după
obiceiul ei". Şi din aceste călătorii se va forma ceea ce el numeşte
un „ţărănism" opus curentelor cu acelaşi nume dintre cele două
războaie mondiale. ,.Ţărănismul" său n-avea sorginte doctrinară, ci
pornea de la realităţile vieţii : .,l-am învăţat acolo, în umbra vechilor ziduri şi între oamenii care vorbeau de trecutul nostru· prin
însăşi înfăţişarea lor, prin fiecare cuvînt din graiul lor bci,gat".
Cunoaşterea aceasta echivala la Nicolae Iorga cu „tot mai larga
desfacere de orizonturi".
şi

Dar omul care dovedise o cunoaştere atît de adîncă a sufletului şi a istoriei româneşti pe care nici un alt om politic din
acel moment nu o mai avea, pentru care iubirea de pop?r a
fost raţiunea supremă a vieţii, nu a putut găsi soluţie de îndreptare a structurilor sociale din acel moment.
Căuta să demonstreze că soluţia răului social ar fi un sistem
care să elimine „rotativa" partidelor. Aşa a ajuns să nutrească
o simpatie declarată pentru
regimul
po!itic al lui Mussolini. Aici se impune o precizare : nu fascismul ca atare, pe care
el l-a respins net şi consecvent, ci impresia -:le ordine pe care
Italia de atunci o făcea călătorului l-a atras : .,Seara - scrie el la
20 martie 1927 - conferinţa mea la ·Institutul Italian despre «impresii din Italia de azi..... caut a explica prin poporul itallan
însuşi marea schimbare de la partidism la creaţiune."

De fapt, contrazicerea lui Iorga nu-i aici accidentală, ci semdeoarece, de multe ori, aversiunea sa justificată faţă
de o stare de lucruri îl făcea să caute modele cu orice preţ, fără
să pătrundă în esenţa fenomene!or, să le înţeleagă_ adevărata lor
semnificaţie. Intr-adevăr, Iorga a vrut să asaneze viaţa pol<itică
fără să aibă uneltele potrivite la îndemînă. El a trebuit să accepte
tot acest joc şi uneori chiar să-l propulseze, în aşa fel incit,· nu
după mult timp, numele lui nu s-a mai distins de al celorla!ţi
nificativă
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politicieni ai vremii. Ca să cucerească puterea politică a treltuit
s;i unneze aceleaşi căi ca şi cei pe care îi blama : combinaţii electorale cu oameni pentru care nu nutrea simpatie (Iuliu Maniu
sau Ion :'.Vlihalache), să încheie alianţe şi să încerce fuziuni p.1
p.'lrtide politice mai puternice, la anexa cărora s-a aflat,. s!i
fie confundat cu politicienii manevraţi de ,palatul regal, să .fieîngrijorat cînd nu era chemat în audienţă, înainte sau în timp\ll
u:1ei crize guvernamentale, să întreprindă 1ungi pertractări cu
oameni care nu urmăreau decît interese de moment, să adopte
atitudini de conjunctură care să pună sub semnul întrebării consecvenţa lui, să desfăşoare campanii electorale soldate uneori cu
ir.succese catastrofale 1 ; să se supună jignirilor şi atacurilor unor
adunări dubioase de agenţi e!ectorali. O dată cu acestea s-au
hipertrofiat şi celelalte trăsături ale caracterului său, în special
personalismul exagerat 2, slăbicitL!lea faţă de orice cuvînt măgti
lLor - memoriile sale ne demonstrează că nu mai făcea deoSf'bire intre ceea ce era expresia sincerităţii sau a flateriei -.
faţă de acţiunile, discureurile, conferinţele, lucrările sale !,i să
SE
bucu'I'e de orice semn de bunăvoinţă faţă de viitorul său
politic. Aici stă, în ţond, drama activităţii politice a lui Iorga :
nu nwnai că nu a putut să asaneze moravurile, nu numai că nu
a izbutit să tempereze nici unul din relele denunţate de el,
nu numai că nu a re~it să impună o altă ţinută etică vieţii
publice burgheze, ci s-a văzut integrat în această atmosferă, care
pină la urmă a maculat o notorietate, fără să adauge nici .un
punct luminos uneia din cele mai strălucite expresii ale spiritualităţii româneşti.

Vezi oîteva din aceste rezultate în note.
,,D-rtil Anghelescu află la Senat cuvinte bune pentru conferin~
ţele mele din apus" (Memorii, VII, 325) ; ,,Seara pleca~a Regelui.
Vlne amabil către mine" (idem, p. 317); ,.La preşedintele Republici[ (franceze n.n.), care spune secretarului său că mă primeşte
ca pe un prieten" (idem, p. 316) ; ,,La telegrama mea către Rege el
ră.spunde cu una extraordinar de călduroasă, trimeasă din trenul
regal chiar• (idem, p. 272). O ciudată amnezie îl făcea să uite
adversităţi de decenii, antipatii nete atunci dnd : .,în termeni
foarte măgulitori - Titulescu - îmi anunţa acordarea Cordonului
Lligiunii de Onoare" (Memorii, VII, 315).

1

2
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FORME FARA FOND SAU
REINTOARCERI SPRE EVUL MEDIU

Dar drama vieţii politice a lui Iorga nu se opreşte numai la
ceea ce prestigiul său a pierdut, nu numai la deturnarea unei
mari energii intelectuale pe căi nefertile, ci şi la inadecvarea
soluţiilor sale de îndreptare a vieţii româneşti, a relelor de care
suferea atunci societatea noastră. Dacă a ,pornit la drum cu cele
mai bune intenţii, dacă a fost extrem de aspru cu politica de
încropeală, lipsită de sistem -şi de organicitate, împotriva improvizaţiei
şi a
grabei, dacă
aşa cum spune
el însuşi,
„durabil, logic, normal e numai ceea ce nu porneşte de la clasa
bogată" 1, perspectiva pe care el o deschidea nu ţinea seamă de
sensul progresului, de necesitatea imperioasă a unor reforme chiar
în cadrul societăţii respective. Nu numai o dată Iorga a vorbit
de ceea ce e „adînc conservator şi organic în sufletul său".
A fost Nicolae Iorga un adept al conservatorismului ? După
cum am văzut şi pînă acum, încă din adolescenţă, savantul avusese în chip categoric revelaţia răului de care suferea organismul
nostru social, rău ce nu mai putea dura. Mai mult, a intuit, cu ciţiva
ani înainte de 1907, iminenţa răscoalelor ţărăneşti. Dar pentru el
reformele nu trebuiau să fie acte pripite, neainforme cu structura
unui organism social, cu particularităţile lui, cu formele lui specifice şi caracteristice de manifestare. O reformă trebuie să servească !X)porului, claselor active şi nu unor scopuri demagogice
de moment. ,,Conservatorismul" său, evident chiar din perioada
Sămănătorului, a ieşit mai clar în evidenţă după primul război
mondial, cînd Iorga nu a împărtăşit aplicarea unor reforme,
care - după opinia sa -·, nu fuseseră gîndite în toate consecinţele lor şi nici nu aveau pregătite .toate premisele pentru a-şi da
roadele scontate 2 • S-a temut - şi nu o dată realitatea i-a dat
dreptate - că toate aceste reforme ce n-au fost însoţite de mă
suri eficiente vor servi scopurilor demagogice ale partidelor .

•

N. Iorga, România - cum era pină la 1918, Bucureşti, 1939,
p_ 274.
2 In 1916 se întreba : ,,Ce-am făcut cu grija ţărănimii pe care o
tîrîm în ceasurile libere, de la un compromis la altul, în aştepta
rea unui binecuvîntat prilej de zăbavă nouă"? Un sfert de veac
de la moartea lui Mihail Kogălniceanu, în Oameni cari au fost,
II, p. 223-225.
1
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Astfel, deşi paginile sale conţin unele din cele mai cutremură
toare mărturii ,privind „istoria sodală a mundtorilor plugari",
deşi a avut pe deplin conştiinţa faptului că „dacă s-a format
în sfîrşit un singur sufilet al ,neamului, în mijlocul poporulu'
nostru este totuşi o graniţă, una veşnică ,poate, dar care nu trece
pe unde se crede de obicei", a privit cu reticenţă reforme de
importanţă vitală pentru evoluţia României, care au dus deopotrivă la ameliorarea situaţiei unor largi categorii sociale şi
au deschis calea cîtorva prefaceri moderne ale ţării noastre.
Credea că „gospodăria seculară,
legînd inextricabil pe proprietar de ţăran nu se poate desface dintr-o dată, iar un om de
stat prevăzător trebuie deci să procedeze în etape, ţinînd o bucată
de vreme laolaltă pe cei doi factori al producţiei agricole, destul
pentru a nu risipi o întreagă înzestrare cu vite, unelte şi clădiri".
La fel şi votul universal, pe care îl considera „marea dreptate, dar
şi marea primejdie a epocii noastre", H vede aplicat tot în chip
progresiv, vorbind mai întîi de o „lărgire a dreptului de vot", care
.,să se facă pe categorii sociale, dind fiecăruia numărul de sufragii care corespunde cu aportul său în viaţa naţională, o revizuire
din cînd în cînd permiţînd rectificarea proporţiei". Nu însemna
aceasta o păstrare a sistemului de vot pe colegii, atît de drastic
infamat - aşa cum am văzut - tot de Ior.ga? Mai tîrziu, î:1
timpul campaniilor electorale postbelice, are prilejul să constate
la ţărani „porniri nobile, care se cereau numai educate, pentru
ca votul universal, dat cu intenţii care nu erau cu totul curate,
să devie nu un mijloc de nesiguranţă şi încurcătură pentru noua
Românie, ci instrumentul popular atît de puternic pentru refacerea
ei politică şi morală".
Ne aflăm din nou în faţa uneia din problemele pe care ni le
pune concepţia lui Iorga, concepţie deloc simplă şi lipsită de
contradicţii, dar care se baza pe o cunoaştere a datelor fundamentale ale spiritualităţii şi realităţilor româneşti.
Sînt cîteva elemente constitutive ale gîndirii sale, care credem
că vădesc, nu aşa cum s-a spus, naivitate, ci o mare luciditate şi,
privind atent evoluţia fenomenelor, vom vedea că temerile lui
Iorga s-au dovedit uneori întemeiate. Legile votate la ciţiva ani
după promulgarea reformei agrare, cum ar fi legea circulaţiei
bunurilor agricole, au atenuat ceea ce era pozitiv în prevede-,
rile acestei reforme. N. Iorga releva cu temei unul din defectele
fundamentale ale reformei agrare : neînzestrarea ţăranului român
cu unelte, pentru a putea să-şi cultive pămînXLIIJ
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tul. Dar el se gîndea - chiar după primul război mondial
mai degrabă la banca sătească (reminiscenţă haretistă) ,,pe 'rere
eu aş înţelege-o ca o mare unealtă de progres economic al satelor, făcînd şcoli adunînd instructori agricoli şi industriali, organizînd vinzarea' produselor" (Memorii, III, p. 65). tn privio.ţa
votului universal - deşi nu se poate nega necesitatea i,mperio;asă
şi obiectivă a acordării lui -, rezervele lui Iorga sînt şi elf
întemeiate deoarece, nu numai o dată, in perioada dintre cele
două războaie, corpul electoral a dat voturile în mod masiv şi
fără discernămînt partidului de la putere sau a trimis m parlament deputaţi de extremă dreaptă, din partidul cuzist şi .din
mişcarea legionară. Fără îndoială, falsurile, deturnările, presiunile, mai apoi prima electorală acordată partidului care înt~unea 400/o din voturi acţionau asu,pra acestor rezultate uimitoare şi contradictorii de la un an la altul. 1 Şi iarăşi îi vom_ da
dreptate lui Iorga spunînd că folosirea votului universal
nu a fost totdeauna, între cele două războaie mondiale, la nivelul
aşteptărilor şi al speranţelor. Şi aceasta şi din pricina unei in~uficiente pregătiri a corpului electoral, a labilităţii lui, a credulităţii cu care erau însuşite toate pr-0misiunile demagogice. Fără
îndoială, nici formulele de reformă preconizate de Nicolae Iorga
nu erau viabile deoarece savantul nu ţinea seamă decît de r~alitatea societăţii ţărăneşti, de relaţiile fundamentale dintre ţăran şi
proprietar. Aceasta mai ales după primul război mondial,_ cînd
schimbări esenţiale interveniseră în structura claselor socţale,
schimbări pe care el nu le-a înţeles. Apoi, soluţiile propuse de el
erau unilaterale prin absolutizarea factorului educativ, al prqcesului extrem de îndelungat de cîştigare a bunăvoinţei claselor
avute - reminiscenţă sămănătoristă - şi de luminare a celor
sărace. Totul într-un contrast evident cu ritmul vieţii moderne, cu
necesităţile de înnoire ale societăţii româneşti. De aceea, epoca
nici nu a receptat opiniile sale altfel decît ca strigăte în pustfo.
Totul era inadecvat atît prin caracterul paleativ, cit şi prin temporizarea care ar fi adus-o celor interesaţi aplicarea acestor reforme, favorizînd deci menţinerea unor stări anacronice. Chiar în
cărţile sale de călătorii de la începutul secolului, atunei cînd · 1ua

ln mai 1926 Partidul Poporului (generalul Averescu) întruneşte
530/o din voturi ; în iulie 1927, PaTtidul Naţional Liberal 61,71/o din
voturi ; în decembrie 1928, Partidul Naţional Ţărănesc 78¼ din
voturi.
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cunoştinţă

româneşti în toată complexitatea lor,
nu numai un sentiment de reticenţă, ci chiar
de repulsie în faţa noilor aşezări industriale. Nici aici, desigur,
o ··privire atît de pătrunzătoare ca aceea a lui Iorga nu rămînea
doar la impresii de suprafaţă şi nu deplîngea conform reţetelor
sămănătoriste macularea peisajului rustic. Că şi această idee
se exprima nu o dată in cuvinte pline de mînie, este adevărat,
da/ ·Iorga vedea în primul rînd consecinţele sociale şi morale
ale. procesului de industrializare. Ar fi eronat să confundăm o
pagi,nă a lui Iorga, care rămîne în chip funciar o pagină de literatură, oricărui domeniu ar aparţine ea, cu o analiză sociolog1ca propriu-zisa şi a o supune aceloraşi rigori. Ceea ce trebuie
reonârcat este acuitatea observaţiei sale, care surprinde/'\ fenomenele chiar în forma lor incipientă şi mai ales aversiunea
manifestată de el împotriva a tot ceea ce repreze:1 ta puterea
banului, a îmbogăţirii, a ,parvenitismului.
· Iorga a manifestat chiar în primii ani ai secolului. o netă
opoziţie faţă de clasa de îmbogăţiţi, de oameni a căror bunăstare
nu se ridica pe un merit real, imitînd servil tot ceea ce era
sttăi'n : ,,Clasa politică avea altă grijă : îşi făcea palatele de
pe:' bulevard, înzestrate cu toate rafinamentele civilizaţiei pariziene ... Afacerile de petrol, ridicînd în sus o clasă de advocaţi
care nu-şi merita bogăţia şi nu ştia ce să facă dintr-însa, căzînd
repede în imoralitatea luxului de îmbrăcăminte, femeiesc şi chiar
bărbătesc, şi al sporturilor de paradă, a umplut văile de străini
de toate neamurile, care au stricat şi preţurile şi moravurile."
Ceea ce trebuie să remarcăm e faptul că Nicolae Iorga a avut,
dupj 1900, rolul pe care l-a jucat Titu Maiorescu la începutul
carierei sale : acela de a preveni asupra pericolului însuşirii şi
apl\\:ării pripite a unor reforme lipsite de contingenţa cu realită
ţii~· şi structura poporului român, neizvorite din organicitatea
fiinţei sale, cele mai multe împrumutate şi netrecute prin filtrul
·1~ei gîndiri creatoare. A fost unul din cei care au adus cele mai
co.ntludente dovezi cu privire la perpetuarea veşnicului decalaj
al' societăţii româneşti : fonna fără fond, cerind aflarea acelor
1oriine care să rores,pundă fondului de veacuri al societăţii românei;;ti. Numaii că, atunci cînd a i~cercat să pună de acord cei
c!oi termeni, soluţiile erau fie anacronice, fie în discordanţă cu
ri111nul' de evoluţie al societăţii moderne. Fără îndoială, saTant:J.l şi omul politic N. Iorga nu a fost un adversar al ideii de
ptogres ; dimpotrivă, el vorbea despre triumful ener.giei omeneşti.

Iorga

de.

realităţile

mărturisea
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care e oprită adesea în loc, care pierde din roadele silinţelor sale.
din care îşi cîştigă înapoi, prin luptă îndărătnică, cuceririle cotropite un timp. O dominantă a concepţiei sale era că „nimic
trainic nu se poate răzima decît pe sănătatea, bogăţia şi bucuria
de .Jucru a ţăranului". Opoziţia lui s-a manifestat faţă de acele
,,creaţiuni, în parte fără viitor, a atîtor jertfe pentru lucruri necugetate sau netrebnice uneori", a „revoluţiei culturale, zgomotoase,
risipitoare şi încrezute" 1. Oroarea sa în faţa luptelor politice, a
dezbinării unei societăţi dominată de vanitatea cuceririi puterii şi
a unei vieţi ~oare li,psite de o elementară coeziune, l-au făcut
să caute modele în epoci revolute ale societăţii, dar care întruchipau ideea de solidaritate naţională, idee dominantă a ideologiei
lui Nicolae Iorga. El credea astfel că „solidaritatea naţională, mai
presus de orice, e baza cea mai solidă şi garanţia cea mai deplină
a unei tovărăşii omeneşti". Fără îndoială această idee stătea la
baza criticii pe care cărturarul o făcea vieţii politice din ţara
noastră, sfîşiată de lupte de partid, oamenilor pentru care noţiunea
de putere era mai presus decît aceea de patrie, iar poporul reprezenta doar o masă de manevră pentru a-şi ajunge scopuri:e.
Intruchiparea ideii de solidaritate, Nicolae Iorga o vedea realizată
în Evul Mediu : ,,Aşa era în oraşele medievale, create nu printr-un vot parlamentar sau printr-un decret, ci prin această strecurare de ţărani în urmărirea libertăţii şi autonomiei, pentru dezvoltarea muncii, şi creşterea bogăţiei, pentru răscumpărarea de
la stăpînul care era seniorul. Cite lupte nu se dădeau în cuprinsul
zidurilor, între deosebitele părţi ale cetăţii... Dar, la ceasul de
mare primejdie, fiecare breaslă ştia unde, la ce linie de ziduri
trebuie să alerge cu steagul şi căpetenia ei." Solidaritatea naţională
,.cea mai fericită şi mai sigură de sine e, desigur, aceea care vine
dintr-o religie comună, înţelegînd prin aceasta şi religia muncii,
religia datoriei, religia sacrificiului". Dar Iorga considera că cel
mai perfect mijloc de a solidariza o generaţie era prin mijlocirea
unui ideal 2 • De fapt, înainte de marea Unire din 1918, Nicoale
Iorga chezăşuia „unirea materială în hotarele ei" a ţării noastre 3 .
1
2

Doctorul Jacob Felix, în Oameni cari au fost, li, p. 7-10.
Solidaritatea naţională, în Sfaturi pe întunerec, Conferinţe la

Radio, 11,
a 10 Mai

Bucureşti,
şi Vodă

1936-1938, P. 5-16.

Cuza, în Oameni cari au fost, voi. I,

Munte, 1911, p. 305.
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Vălenii

de

Această solidaritate se exprima plenar. în momentele hotărîtoare
ale istoriei, în momentele în care lupta pentru eliberarea naţio
nală lua forme acute, cînd toate energiile chemate să se unească
pentru înfăptuirea unui ţel unic: ,,Nu pe o cale plină de flori
izvorîte din dreapta şi din stînga, pe cînd de sus ploua lumina
cerului albastru, ci pe calea caldă a trupurilor calde, stropite de
sînge, se merge la izbîndă cu ostaşi : şi nu cu cerşetorii neobosiţi
ai tuturor vremurilor ' Biruinţa smulsă la Călugăreni lui Sinan
Paşa n-a fost, astfel, fapta unui singur om, ci a unui neam întreg,
a miilor de tineri care de bunăvoie, s-au coborît spre brazdă, jertfindu-se pentru ca să putem trăi noi, cei de astăzi". Individ,
societate, naţiune erau noţiuni care se intercondiţionau reciproc,
avînd necontenit ace'.eaşi drepturi şi datorii : ,,pentru a putea trăi
o viaţă, ce ţi-a fost dăruită, eşti dator să o meriţi, ca om şi ca
neam, în fiecare clipă". Dar ideea aceasta de solidaritate Iorga o
vedea realizată de monarhie : ,,Marele avantagiu al monarhiei spunea el în 1936 - este acela că există totdeauna omul la care
trebuie să privească toţi şi căruia i se recunoaşte dreptul de a
spune oovîntul pe care nimeni nu l-ar putea rosti cu o astfel d~
autoritate, că, atunci cînd părerile sunt osebite, aceea pe care e'.,
monarhul, o are, se impune imediat, înlăturind orice împotrivire
a intereselor de grup sau de persoane."

Această frază explică atitudinea pl"o-monarhică a lui Nicolae
Jorga, faptul că - aşa cum rezultă şi din paginile acestei cărţi
şi nu numai de aici omul politic a crezut în cei trei regi, că
n,1 numai o dată a rostit şi a scris cuvinte de apreciere, mergînd,
mai ales în cazul lui Carol al Ii-lea, pînă la exaltare, că a fost
adeseori mişcat de cuvintele măgulitoare şi de semnele de preţuire pe care familia regală i le-a arătat. Fără îndoială, Iorga
avea un cult al 81\ltorităţii constituite după cum îşi marufeste
aversiiunea faţă de oamenii care-şi cuoorJseră nu numai o notori-e1Bte, dar îşi păstrau. oalmul, echi•librllll. şi ştiau să domine silJIJlaţia chiar în momente critice pentru ei. Eugen Lovinescu a analizat cu multă subtilitate simţămintele lui Iorga faţă de Titu Maiorescu şi Ion Brătianu 1 : ,,In T. Maiorescu se lovea de o mare au-

1

Vezi pentru aceasta Eugen Lovinescu, Titu Maiorescu
critică, Bucureşti, 1943, p. 185-186.

şi

posteri-

tatea sa
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toritate

morală,

de un olimpianism, de un echilibru neclintit de
uraganului pasional. De aici atitudinea lui de respect
.şi de atragere, dar şi de repulsie şi de înverşunare. In 1. C. Bră
tianu se lovea de o mare autoritate politică, moştenitoare a unui
trecut istoric, de conducerea de fapt a ţării..." S-ar putea adăuga
faptul că lectura atentă a cărţii. ne atestă că acelaşi complex .de
inferioritate l-a trăit în faţa lui Iuitu Maniu, care dovedea o abiJitate
deosebită în a folosi oamenii (printre care şi pe Nicolae Iorga) şi
a deveni arbitrul· situaţiei, chiar atunci cînd totul se părea că îi
este neprie'.nic. Dar cu cei trei monarhi ? Nu putem elucida aki
toate etapele relaţii'.or lui Iorga cu casa regală, în legătură cu
care zvonul public ajuns la adevărate infamii l-a obligat adeseori
pe Iorga să se disculpe de a fi folosit aşa-numita „munificienţă"
a celor trei regi. Esenţial ni se pare faptul că încrederea sa în
monarhie avea o bază teoretică, pornind de la realităţile Evului
Mediu şi că în epoca luptelor între partide, adică în societatea
bur~heză, dinastia întruchipa pentru el singura speranţă de a se
realiza solidaritatea naţională, într-o ţară sfîşiată de lupte politicianiste.
Dar nu-i mai puţin adevărat că atitudinea sa nu a fost aceea
de. a accepta pe reprezentanţii Coroanei fără rezerve. Foarte
multe elemente intrau aici în joc : era mîndria naţională în faţa
unui rege străin, care-şi aroga aerul de civilizator, deoarece credea că ne-a aflat barbari. Se adăuga veneraţia pe care Iorga o
avea· faţă de Alexandru Ioan Cuza, faptul că simţise încă de la
î:~ceputurile carierei sale că regele Carol I nu suferea să fie pus
alături de Domnul Unirii, apoi erorile acestor monarhi în ceea· ce
priveşte conducerea ţării (vorbea despre „ochii din ce în ce mai
obosiţi ai lui Carol lngăduitorul"), inef1c1enţa lui Ferdinand; care
„au;zea atît de mult şi făcea atît de puţin", tendinţele despotice
al~ reginei Maria, spiritul vindicativ al regelui Ferdinand, apoi
~lversaţiunile lui Carol al II-iea, de pe vremea cînd încă .nu
dot:nnea. După cum nu-i mai puţin adevărat că aceste obserV;aţii
luciqe erau expresia momentelor de minie atunci cînd din.iştia
nt1,l chema la guvern (spunea chiar el : ,,dinasticismul meu se
arată cî:nd Coroana are nevoie, nu cînd eu am nevoie de dînşiiM).
Fără îndoială însă că în istoria vieţii noastre politice Nicolae .Iqr~~
rămîne unul din teoreticienii monarhiei ca formă de stat. El nu
a fost pur şi simplu un politician în slujba dinastiei Hohenzollern.
cări!la în momentele critice (legate de aventurile viitorului rege
Carol al II-iea) a căutat să-i asigure continuitatea, ci unul din
vehemenţa
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aceia care au crezut în ideea de monarhie ca un factor de progres
şi de coeziune a forţelor naţiunii, chiar atunci cînd faptele celor
trei regi vor contrazice această credinţă, chiar cînd mîndria sa va
fi jignită. Aşa se explică de ce în autobiografia sa aflăm pagini
în care Iorga justifică acest principiu.
Scrisă aşa cum Nicolae Iorga a scris fiecare pagină a sa. la
o mare temperatură emoţională, bîntuită de marile furtuni ale
certitudinii şi îndoielii, ale luptei şi ale frămîntării continue,
scrisă la tensiunea maximă la care a trăit totdeauna Nicolae Iorga,
cartea de faţă nu este numai un document de excepţională însemnătate pentru cinci decenii de viaţă românească, sub ,toate înfă
ţişările ei, ci şi o capodoperă a literaturii noastre.
Valoarea acestei neobişnuite autobiografii ce nu-şi află pereche decît în marile creaţii ale literaturii universale, precum Poezie
şi adevăr a lui Goethe, stă în faptul că în paginile ei sînt sintetizate toate darurile scriitorului de geniu care a fost Nicolae Iorga.
Aici s-au revărsat calităţile celui mai mare portretist din literatura noastră, ale pamfletarului ce pustia terenurile adversarului
cu o forţă de uragan, ale autorului de note de drum ce unea
perspicacitatea scriitorului şi enciclopedismul savantului şi nu
în ultimul rînd, ale creatorului de mari fresce sociale. Pentru că,
pînă acum, numai O viaţă de om are în literatura română atributele marii construcţii epice care reînvrie cu dragoste, evlavie,
cu dispreţ şi minie, şi totdeauna cu fulgerul geniului o jumătate
de secol de viaţă românească autentică.
Adevărat roman, O viaţă de om întruneşte toate atributele
maJ·ii literaturi. Sinteză şi punct culminant al operei lui N. Iorga,
ultima sa carte de seamă, ea se înscrie în istoria literaturii române
cu drepturi egale, alături de operele lui Eminescu, Caragiale,
Creangă, Sadoveanu.
O autobiografie nu poate fi confundată cu un tratat de
istorie. Ea reprezintă o viziune personală, uneori subiectivă. Dar
marile adevăruri ale istoriei rezultă din însumarea şi confruntarea
acestor perspective particulare. Şi chiar dacă perspectiva noastră
de astăzi este în multe privinţe deosebită de a lui Iorga, chiar
dacă evoluţia a infirmat, nu numai o dată, aprecierile sale, autobiografia nu-şi ştirbeşte din valoarea ei artistică. E o carte ce
iradiază lumina unei conştiinţe şi a unui talent care nu reco::istituie cu minunţia unui arhivar, ci cu forţa nepieriitoare a geniului,
o viaţă fără pereche.
VALERIU RAPEANU
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NOTA ASUPRA

EDIŢIEI

Ediţia de faţă are Ia bază cele trei volume ale autobiografiei
lui Nicolae Iorga O viaţă de om - Aşa cum a fost, apărută cu
supratitlul Orizonturile mele, în anul 1934. Fiecare volum purta
un titlu distinct. Primul volum a fost intitulat Copilărie şi tinereţă, cel de al doilea, Lupta, iar cel de al treilea Spre înseninare.
Transcrierea textului a urmat normele ortografice în vigoare,
păstrînd însă cîteva din caracteristicile scrisului lui Ndcolae Iorga,
din care amintim : supt. gici, adecă, ţeran-ţerii, coloare, samă,
vrîsta, răpede, păreche, rădica, martur, despreţ. despreţuit, încunjur etc. Acolo unde am întîlnit fraze lacunare sau erori oare
schimbau în erup evident sensul, am semnalat în subsol greşeala,
indioînd şi înţelesul probabil. Erorile de tipar au fost corectate
tacit.
Notele finale urmăresc să completeze - acolo unde e cazul imaginea oamenilor şi a evenimentelor evocate de Iorga, şi să teimită la alte surse care pot să ofere o privire largă asupra faptelor
relatate. Cele mai multe din evenimentele şi oamenii care în anul
apariţiei cărţii aparţineau fie contemporaneităţii, fie istoriei imediate, astăzi nu mai sînt tot atît de cunoscute cititorilor. Ca
să nu mai vorbim de faptul că Nicolae Iorga emite uneori şi
judecăţi nedrepte sau incomplete. De aceea a fost necesar aparatul de note de la sfîrşitul cărţii, menit să completeze cititorului
imaginea asupra multor aspecte evocate de Iorga sau să prez~nte
evoluţia celor prezenţi în paginile acestei autobiografii. Dar afară
de aceste opinii şi aprecieri controversate ale unor portrete unilaterale, pe care în notele şi în studiul introductiv am căutat
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să

le prezenităm în principalele lor conexiuni, există în această
carte şi alte aprecieri - total eronate - privitoare la fenomene
social-politice, la evenimente internaţionale, la schimbări teritoriale, la mişcări sociale. S-a renunţat, mai ales în cazul volumului
al treilea, dar şi al celui de al doilea aa unele din aceste pagini.
care dădeau o imagine istoriceşte infirmtă. Ou aceasta nu a fost
ştirbită însă de fel concepţia lui Nicolae Iorga cu privire la anume
probleme, ooncepţie care, într-un fel sau altul, fusese expusă în
alte pagini. Ediţia de faţă este deci una selectivă, păstrîndu--şi
însă, sîntern încredinţaţi, oara.eterul ei integral reprezentativ.
Semnul [ ... ] indică pasajele eliminate. Semnul (... ) aparţine
autorului. In notele de subsol am făcut cîteva precizări imperios
necesare pentru a se înţelege textul şi am rectificat unele erori de
cronologie, citări inexacte etc. Alte erori au fost implicit corectate
în notele finale care caută să încadreze faptele în limitele lor
cronologice reale. Cum nici Nicolae Iorga nu a urmărit în ·mele
acestei cărţi o pură reconstituire cronologică, ci relevarea direcţiilor morale şi intelectuale ale vieţii sale (,,Să încerc a reconstitui desfăşurarea acestor campanii de cercetări, pe ţeri, dacă nu
pe ani...") nici noi nu am restabilit în amănunt toate detaliile
existenţei sale, a imensei sale activităţi editoriale şi publicistice,
operaţie care ar fi dus la mărirea exagerată a aparatului crîtic.
O reconstituire cronologică a vieţii şi operei repirezintă - în
fond - aUă lucrare, în mai multe tomuri. O viaţă de om nici
nu şi-a propus acest obiectiv. Cititorul oare vrea să aibă imaginea
cronologiei operei lui N. Iorga se va adresa lucrării, Bibliografia
istorică şi Uterară

a lui N. Iorga.
VALERIU ŞI SANDA RAPEANU
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ORIZONTURI

MOŞTENITE

A sar:ie o autobiografie - şi m-am gîndit deseori la
aceasta - mi-a părut, la
urmă, un lucru jenant şi
impiu·. Cu ce drept amesteci oameni pe care i-ai prins
printr-o singură lature, ,într-un anume moment şi a
căror amintire, în legătură cu atîtea altele, a putut fi
diformată de timp ? Oameni care n-au avut o viaţă publică
şi care nu sînt deci datori ca în fiecare clipă să stea cu
înfăţişarea, cu gîndul, ou fapta lor înaintea acelei opinii
puhlke caire ştie ~ de puţin totJdeaiuna şi judecă aşa de
mult şi aşa de tăios, creînd ea, alături de omul care a
fost, unul care corespunde neştiinţii şi adesea invidiei şi
răutăţii sale ? Dacă vorbeşti de oameni încă vii şi ce
răpede ne trecem, ca nişte umbre triste pe ecranul veşni
ciei ! - atingi lucruri care-i dor - şi de ce ai adăugi la
durerile pe care trebuie să le cauzezi alte dureri pe care
nu ţi le cere nici o datorie, nu le pretinde măcar un
interes care să se poată mărturisi. Atingi şi lucruri bune
din viaţa lor, al căror farmec dispare îndată ce-l află şi
alţii. Oricum, ei ar avea un drept să te oprească. Ei, stră
inii. Dar ce să spun de aceia de la care vin şi de aceia
c:are au stat lingă mine, au trăit cu mine, de aceia care
vin de la mine ? Faţă de oricine te-a iubit datoreşti cea
mai desăvîrşită discreţie : acestea sînt lucruri care nu se
scot în piaţă.
• Nelegiuit (N. ed.)
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Că era altfel odinioară, aceasta se datoreşte unei naivităţi pe care noi n-o mai avem, unei simplicităţi a:e
viaţă tipi-că şi unei apucături de spirit care tipiza ş1
locurile deosebite, aşa încit o viaţă de om se deosebea
de alta numai prin nume, date şi cîteva anecdote, fără

a te cufunda pînă în adîncul care simte, pe care-l doare.
Iar, dacă e vorba de morţi, de aceia care nu se pot apăra
şi pe care, cum sînt oamenii, nu-i nimeni care să-i poată
apăra, apoi cu cită precauţiune, pioasă şi faţă de cei
mai răi dintre cei răi, trebuie să te apropii de o viaţă
pe care, cum de obicei se ascunde de fiecare o parte din
el însuşi, care, fiind cea mai smerită, poate să fie şi
cea mai bună, nu este deloc sigur că i-ai înţeles în
adevăr ! Şi, de fapt, oare în fundul nostru al tuturora,
nu este acelaşi om bun, făptură a puterilor pe care, oricum le-am numi, tot nu le pricepem, care zace uneori,
din vina lui şi mai ales a atîtor altora, necunoscut pînă
la moarte şi care s-ar fi putut .gici doar, o clipă care
nu se întoarce, clipă nepăzită, printr-un zîmbet sau printr-o lacrimă ?
Dar de tine poţi vorbi, de tine într-o anume privinţă.
Te cunoşti prea bine ca să te poţi lăuda prea mult. Ai
atîta milă de tine ca să nu te înfăţişezi mai rău de cum
eşti. Imprejurări ca ale altora, de ce le-ai mărturisi ?
Imprejurări ca ale nimănuia, ele sînt adesea în domeniile unde nimeni n-are voie să se uite. De ce ne-am
scoate în vitrină fericirile, care şi cite au fost, de ce
ne-am striga în piaţa cască-gurilor sfintele noastre
dureri?
Dacă ai văzut fapte istorice, ai obligaţia să le păs
trezi în forma în care ţi s-au înfăţişat ţie. A scrie istoria
e o datorie pentru omenire, a o adăugi cu ce ai aflat
e o obligaţie pentru fiecare, rămînînd ca acei care pot
scrie să adune ce au aflat de la cine poate numai vorbi.
Dar mai e ceva caire, pentru un anume fel de om, poate,
trebuie să iasă la iveală. Anume, felul cum, din ce a
văzut, din ce a cetit, din oe s-a prelucrat în el însu(şi,
pe ce căi misterioase a alcătuit fiinţa lui morală. Mai
ales dacă aceasta a tăiat bMzde şi a lăsat urme, chiar
"/
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dacă

acelea mai curînd sau mai tîrziu se acoperă ca valurile pe faţa mării.
E, în acest caz, o istorie de idei, şi ideile merită a fi
ştiute, în originea şi dezvoltarea lor.
In ce putem, în ce facem e atîta care vine din ce ne

încunjură. Şi cel mai mîndru, mai si,gur de sine, prostul
care se îngîmfă ori pretenţiosul de genialitate, care crede
că toate pleacă de la el, încă nu-şi poate ascunde sau,
dacă i se pune în faţă, n-ar cuteza să tăgăduiască tot

ceea ce-i vine de la atîţia oameni ca <linsul, mulţi tocmai cit <linsul şi unii mai mari <lecit dînsul, care i-au
stat împrejur, de la acea vastă umanitate risipită pretutindeni, acel eter uman umplînd toate spaţiile în care
oricine î1Şi lasă partea, fie ea şi cit de mică.
Dar atîta n-ajunge pentru a înţelege tot ce avem în
noi străin. ,,Străin" e un fel de a vorbi şi nu cel mai
bun, căci nici un om nu e străin cu totul de tine şi nici
tu nu poţi fi străin de nimeni, nici de acela, pe care,
din vina lui sau şi din vina ta, ajungi pentru citva timp
- cine ar putea spune pentru totdeauna ? - a-l de5preţui ori a-l urî mai mult. Mai trebuie ceva, aşa de
puternic şi aşa de plin de mister, care e omul de'naintea
ta, omul de la care vii şi care, prin figuri pe care le-ai
văzut, prin altele care n-au trecut niciodată înaintea ta,
se înfundă în adîncul vremilor pînă se pierde în nesfîrşirea lor : părinţii, moşii, strămoşii, viaţa pe care ai fost
chemat s-o duci mai departe.
De la ei vine ceva mai scump <lecit toate moştenirile
materiale, mai greu de purtat <lecit toate sarcinile, ceva
care adesea trebuie înfruntat cu mai mult curaj desperat decît toate pericolele : felul lor de a fi, transmis,
corectat, sintetizat cu mii şi mii de experienţe, care
ajunge pînă la tine, omul de azi. Ceva care abia poţi să-l
înfrinezi, dar să-l suprimi cu totul nu, căci morţii nu se
dau morţi. Ceva care, în ceasurile în care nu e nimeni
viu care să-ţi stea alături, dă puterile pe oare le păs
trearză partea aceea singură care continruă viaţa lor, ca
1
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s-o

,păstreze măcar cum a fost,
lor, s-o i~păşeasică.

dar

şi

s-o

înalţe şi,

pentru

păcatele

Ei, înaintaşii, dau aplecări, în torsături de spirit,
îndemnuri şi putinţe de fapte.
l-am simţit totdeauna în mine şi cu mine şi, dacă
am făcut şi vreun lucru bun, lor li l-am închinat în partea care lor le revine, întocmai aşa cum plugarul antic
depunea o parte din rodul cîmipului sau ial turmei înaintea icoanei zeului. Căci ei, antecesorii, sînt zei, zeii noştri
ocrotitori pe căi pe care conştiinţa noastră trebuie să le
aleagă, căci ele vin de la mulţi din ei şi sînt aşa de
deosebite, adesea oum ei au fost deosebiţi.
Am învăţat multe lucruri pentru care nu eu mi-am
ostenit mintea. Am ajuns a înţelege şi a vorbi uşor limbi
pentru că ei le-au vorbit, am găsit în mine, pentru idei,
un fir înnodat de dînşii, pe care n-aveam decit să-l
duc înainte. Simţiri izbucneau la anume momente în
mine pe care ei le plătiseră prin suferinţe pe care nu
le-aş fi putut bănui altfel. M-am oprit ca înaintea unor
lucruri familiare în faţa unor realităţi care erau ale mele,
pentru că ei le trăiseră.
Am fost născut cu orizonturi depărtate în spaţiu şi
în timp, cu prevestiri de străinătăţi din fundul lumii şi
cu viziunile unui trecut din .adîncul vremilor.

Duipă mamă 1, eram şi din acel Bizanţ nou pe care,
cînd îl batjocorim, îi zicem Fanar, dar care e tot vechiul
Bizanţ, cu mai multă apăsare şi suferinţă. Arghiropolii
au fost mari dragomani ai Porţii şi la 1818 au tr,ecut dreptul lor la domnia Moldovei şi a Ţerii Româneşti celor
patru familii, cu mai multe drepturi, în schimbul unei
pensiuni care i-a dus, cu toată această glorie efemeră a
întregului grup de familii vechi sau adoptate prin înrudire de cele vechi, în tragedia grecească de la 1821. Fiul
unuia dintre dîru,ii a trecut Rusia, şi odrasla lui, Ioan,
crescut în şcoala militară împărătească, a intrat ca tînăr
ofiţer în Moldova la 1828. Aici a rămas, luînd în căsăto
rie o româncă şi întemeind o familie care, prin vicisitudinile curioase ale soartei, a ajuns să se cufunde şi să

4
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rămiie în viaţa satelor. Căci fiul din a treia căsătorie cu
o săteancă de pe restul lui de moşie de la Cucii Romanului al lui Gheorghe Arghiropol, micuţul meu bunic
roşu la păr, cocoşat dintr-un accident de copilărie, voluntar şi duşman al lumii, care nu preţuia pe cel fără cultură mai înaltă şi fără talente, e azi un bun gospodar
îmbrăcat moldoveneşte, un boier bizantin cu suman şi
iţari, pe pămîntul pe care, singur, ca un adevărat cuc,
se stinsese la peste şaptezeci de ani, noaptea, de oprirea
inimei obosite, cel ce mai dăduse călare o raită prin locurile care odată pînă în fundul zării fuseseră ale lui şi
era acuma numai un răzeş sărac.
De la dlînsul şi de la ai lui îmi vine ce e mai istoric
în fiinţa mea. Prin ei înţeleg istoria aşa cum aş fi văzut-o,
simţindu-mă tovarăş, rudă, prieten, uneori complice cu
toţi aceia a căror viaţă o scriu. Din cauza lor am intrat
în viaţa politică, deşi tîrziu, aşa cum intru într-o odaie
cunoscută, fără trufie şi fără sfială. Le mulţămesc că în
sufletul meu nu e nimic de parvenit, că mă uit drept
în faţa oricui, că sînt gata să arunc totul pentru un
scrupul de onoare, că nu îndur ofensa de la nime, că ea
mă face să sînger şi-mi cere s-o plătesc. Lor, Arghiropolilor constantinopolitani, a căror spiţă merge pînă la
împăratul din veacul al Xii-lea, ceea ce făcea pe micul
moşier de la Cuci să-şi boteze copiii : Constantin, Manuil
şi Zoe.
Ioan Arghiropol luase pe o Miclescu, de la Bogdana
din Tutova. Vechi neam, ale cărui origini se pot urmări
pînă la 1600, neam care a dat boieri de sfat domnesc şi
mitropoliţi, ca Sofronie, unchiul lui Gheorghe, şi Calinic.
,,Iaca", bunica mamei mele, aceea care în parte a crescut-o, era din boierimea cea mai înrădăcinată a ţerii.
De la dînşii, şi de la alţii veniţi la mine prin mama
mamei mele, am acea simţire pentru tot ce se leagă de
acest pămînt, făcînd din scrisul meu, în fiecare clipă
cînd ating acest trecut, un omagiu lor şi în acelaşi timp
o recunoaştere a tot ceea ce mă leagă de iubita mie
istorie a Moldovei noastre.
Gheorghe Arghiropol a luat în căsătorie pe fata frumoasă, fină, şubredă de sănătate, căci alignia cu piciorul,
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a marelui vornic Iordachi Drăghici, luptătorul pentru
drepturile micii boierimi moldovene la 1822, promotorul,
cu cumnatul său de origine munteană, Bucşănescu, al
constituţiei de la 1822.
Impotriva unor calomnii de furioasă ură politică, care
căutau să scadă pe „ciocoi1Ul democrat", făcînd dintr-însul
nu ştiu ce plămădeală de armean şi evreu din Focşani
- şi cum oare pe acele vremuri putea ajunge cineva in
fruntea boierimii celei mai vechi, cum l-ar fi recunoscut
public ca ramură înstrăinată din neamul lor Filipeştii
munteni?-, Iordachi, ban, spătar, vornic, sfetnic al domnului pămîntean Ioan Sandu Sturza, venea din apriga
boierime munteană, între care Filipeştii lui au fost cei
mai neastîmpăraţi şi mai dîrji.
De la aceştia simt în mine porniri de luptă pe care
întotdeauna le regret : de la aceşti făcători şi răsturnă
tori de domni, totdeauna sinceri şi fără nici un interes.
iDar d~ la ei mai am şi alte însuşiri pe care nu le-am
cîştigat prin munca mea.
Iordachi Drăghici a luat în căsătorie pe Maria Nacu.
Dar Năculeştii, dintre care unul, colonel al lui Gheorghe
Ştefan cel pribeag la Stettin în Pomerania, Teodor-Toderaşco, fost vornic de Cîmpulung, a fost şi sol la Ludovic
al XIV-lea pentru Domnul său, sărac şi singur, vin, pe
moşia lor de lingă Podul Iloaiei, Lunganii, din Costea
Viteazul, boier al lui Alexandru cel Bun, maramurăşean
din ai descălecării.
Şi cum să nu fiu „romantic", precum mi se aruncă
în faţă cu o brutalitate de rîndaş, de cine ştie ce abia
iniţiat în istorie, care e o artă, cum să nu fiu astfel
atunci cînd trece supt condeiul meu acea istorie a vechii
Moldave, în care neamul meu se S1Uie aşa de sus pentru
ca, şi prin Arghiropoli, continuatori prin căsătorie ai
Mavrocordaţilor, iar aceştia prin femei, mlădiţă a însuşi
lui Alexandru cel Bun, să simt în mine zvîcniri a căror
origine mă sfiesc să o spun ?
Dar Drăghiceştii au scris, şi Elena, mama mamei, a
tradus Adolphe al lui Benjamin Constant şi aJtă literatură franceză, cu care din nenorocire s-au învelit mai
tîrziu gavanoasele acasă la noi.
6
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Şi astfel nu scriu din ambiţie adesea-mi ascUIIld
cărţile şi nu-mi place a vo.rlbi de ele - , ci din impulsul
cu neputinţă de înlăturat al tradiţiei, care vine de la
această femeie, moartă tînără, după despărţirea, voită
de ea, de un soţ care nu-i înţelegea nevoile de o viaţă
culturală, cu dus la teatru, cu lecturi, cu luxul cuvenit
„unei fete de Vornic Mare" - şi soţul răspundea, spune
actul divorţului : ,,Şi faţă de Domn să fie, soţ îi sînt şi
trebuie să mă asculte".

Vin, în acest domeniu întreg despre partea mamei,
care a moştenit iubirea nesfîrşită a cetitului prin care,
la nouăzeci şi doi de ani, cînd ochii se trudesc a prinde
două slove, îşi mîngîie adînca bătrîneţe lipsită aproape
cu totul de dumnezeiescul dar al auzului şi care, cu o
creştere de pension polono-francez şi un singur drum
împreună cu tatăl meu bolnav la Toplitz, în Boemia, s-a
încumetat a traduce şi din nuvelele lui Alfred de Musset.
Neamul lorguleştilor, şi el acoperit de injurii, care
pesemne ni se cuvin din neam în neam, aceşti „bulgari"
ai calomniatorului Sion de pe la 1850, au un început pe
care-l al"ată icoana de argint păstrată azi de fiul meu
Mircea şi documentul distrus de ocupaţia germană din
casa mea de la Văleni. Oameni din Find, de la Adriatica,
şi-all.l trimis :pe la 1760 odrasla în Botoşani, oa negustor,
numele românesc, de Gheorghe, arătînd din ce neam se
ţin, iar porecla de Galeongiul, marinar al flotei imperiale
turceşti, dovedeşte calitatea de ostaşi liberi, nu raiale
ca grecii de pe continent şi slavii.
Răsăritul, cu soarele lui cald, cu albastra lui mare,
cu dumbrăvile lui de portocali, cu zîmbetul Adriaticei
şi cu munţii unde s-a născut
mitologia elenică, prin
această ereditate sînt deci aşa de adînci ai mei şi, cum
soarta a făcut ca din darul graţios al regelui Albaniei
să-mi am moşioara mea la Santi Quaranta în faţă cu
vechea Corciră, picioarele-mi vor atinge poate un pămînt
cunoscut strămoşilor.
Neamul Iorga a ajuns adînc înrădăcinat în Botoşani,
Manolachi Iorga sau Gheorghiu, a cărui casă de bogat
comerciant o are azi d-na Saint-Georges şi în care nu o
dată am simţit alunecînd prieteneşte umbrele alor mei,
a fost efor al negustorilor pămînteni şi - ciudată potri-
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vire - , acestui „cinstit bătrîn'', spune actul constituţio
nal al oraşului, i s-a încredinţat păstrarea Arhivelor
botoşănene. Fiul lui, Costachi, care avea şi un frate,
Iancu, de o tristă viaţă, dar om nesfîrşit de bun, acest
Costachi, avocat, cu studii făcute, se pare, la Viena, a
fost tatăl a mulţi fii şi fete, dintre care unul, moştenind
avocăţia săracă, iar nu îmbogăţitorul negoţ, a fost Nicu
Iorga, tatăl meu.
Ai Galeongiului au fost buni gospodari, făcînd ceva
din nimic, şi iubirea mea nesflrşită pentru orice unghi
de pămînt al meu, prietenia cu fiecare mugur şi fiecare
colţ de iarbă, patima de a răscoli ţărîna, încîntarea privirii florilor pe care nu mă îndur a le culege, de la <linşii
vin, de la aceşti harnici şi economi balcanici, care n-au
iubit numai banul negoţului lor.
Dar Galeongiul a luat pe românca Ecaterina din icoana
de la 1770. Fiul lui a fost soţul Zoiţei Costea şi fiul
Zoiţei a luat pe Maria Bucur, din neamul brăniştean
dintre Prut şi Jijia.
Răzeşi, urmaşi şi reprezentanţi, apărători ai tradiţiei.
Şi, cînd, împotriva scrîntelii modelor şi inovaţiilor vane,
ridic steagul unei culturi strecurate şi limpezite prin sita
deasă a cuminţeniei ,generaţiilor, nu mă lupt eu, ci voi,
Costeşti şi Bucureşti, oameni care n-aţi ştiut decît drumul fără primejdie al experienţei învăţătoare şi aţi făcut
cu gîndul vostru smerit ce aţi făcut şi cu braţele, <lucind
mai departe prin adîncul codrilor drumul pe care l-a
tăiat iniţiativa celor dintîi strămoşi.
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II
CEA DINTII lNVAŢA TURA

Eu n-am învăţat a ceti şi scrie : sînt lucruri care
mi-au venit de la sine. Nu-mi aduc aminte de nici un
ceas de pregătire „pedagogică 1 ' pentru a descoperi literele şi a le îmbina în silabe, care pe urmă să-mi dea
cuvîntul. Poate de aceea nici cugetarea mea n-a plecat
de la măruntele elemente prime ale unei desfaceri nenaturale, ca să ajungă apoi, tîrîndu-se, la ultimele rezultate. Toată această înceată alunecare spre înţeles oboseşte
poate sufletele ; în orice caz, nu-ţi dă impresia, singura
care îndeamnă şi asigură, că ai cucerit ceva, de o cucerire tot aşa de cutezătoare ca a primelor noţiuni de
natură şi de viaţă, cele dintîi străbateri dincolo de hotarele în care ai fost închis. M-am deprins astfel să încerc,
să îndrăznesc şi să risc. Desigur că e ceva din acest întîi
pas făcut pe sama mea în toată acea însuşire a limbilor
străine pe care am făcut-o fără gramatică şi fără dicţio
nar, îndată ce şcoala m-a lăsat din ghearele ei!. care prind
orke ari,pă şi omoară.
Oricum, eu n-am avut în mini niciodată pentru însăşi
limba neamului meu sau pentru cea franceză, care nu-mi
prezenta greutăţi la cinci ani - şi franceză de carte, cum
se va vedea, nu mizerabila franceză de guvernantă ! - ,
acele urîte cărţi de învăţat pe de rost care se cheamă
abecedar şi gramatică. Ci cartea mi~a stat înainte, cartea
întreagă, cartea pe care un om o scrie pentru oameni,
iar nu îngînarea cu glas subţire a învăţătorului siste9
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matic pentru copii, ceva cu glas11l fals cu care se vorbeşte
cînilor de ma.nşon şi pisicilor de cultuce. •
De aici a ieşit un folos, pentru care nu pot fi îndestul de recunoscător cui n-a alergat după mine cu ultimele
metode ale ştiinţei. Am prins de la început felul de a
vorbi al minţilor formate, al sentimentelor care s-au
încercat cu viaţa. De aici mi-a venit dispreţul, dezgustul
pentru tot ce e strîmbătură, nenereală ··, artificialitate. Mi
s-a spus că, în anii copilăriei dintîi încă, aveam groaza
alintatului şi gestul de netezire mă înspăimînta. Şi, pe
urmă, de ce sinceritate sau una din două - calitate
a trebuit să fie vorba bună ca să mă mîngîie şi să-mi
placă! Pe :răni nu se presară zahăr.
Româneşte am învăţat din casa părintească, adecă din
casa mamei, aşa cum se vorbea; limpede, frumos şi mai
ales puternic şi colorat, fără amestecul ziarului, discursului şi cărţii de succes - deşi umbla prin toate colţurile Dorul inimii în casele boiereşti ale Moldovei
de Sus. Dar, cînd a fost vorba de slova tipărită, cum s-a
nimerit de am avut înainrea mea înseşi Letopiseţele 2 de
vedhi şi bun grai ale lui Mihail Kogălniceanu ...
Ieşise atunci a doua ediţie a acestor cronici ale Moldovei, data aceasta cu litere latine, căci pe cele chirilice
a trebuit să le deprind pe urmă la şcoală, iar manuscriptul cu slovă veche mi-a fost o cucerire de mai tîrziu, de
foarte tîrziu. Cu spiritul său format la pensionul polonofrancez al domnişoarelor Wiwocki din laşi, nu mama era
să cumpere aceste trei volume de format mare, în care
se cuprindea altă poveste decît a literaturii curente,
foarte mult căutată în societatea feminină a Botoşanilor.
Dar umbla pe atunci din casă în casă, musafir cu vizite
foarte lungi, aproape interminabile, dar bine primit totdeauna pentru frumosul său nume boieresc, pentru bună
tatea sa nemărginită şi marea plăcere de a fi de folos
oricui, pentru infirmitatea sa fizică şi simplicitatea sa
* La această vrîstă, în balconul casei Frank din Botoşani am
dovedit unei frumoase domnişoare, fiica farmacistului, că pot
ceti Oirect în româneşte un text francez. (N.a.)
•• a alinta (n. ed.)
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de spirit, un om între două vrîste, întunecat la taţă, cu
ochii mari şi blînzi, mai totdeauna înfăşurat
într-o
imensă blană vara trebuie să fi fost la ţară, la Vereştii
lui - , cuconul Alecu Canănău. Din vechi neam grecesc
mutat la noi în secolul al XVIII-lea, rudă de aproape cu
Callimachii, care au dat trei domni Moldovei şi al căror
Stănceşti de origine era în marginea oraşului, el, care
purta povara coc-CJaşei sale şi, mare calculator din memorie, nu putea să lege ideile tot aşa de bine ca oricare
cifre, ducea darul cărţilor de la o familie la alta, - căci
cred că şi aiurea, nu numai în casa mamei, căreia îi
făcea naive complimente, puţin cam întîrziate, venea
adueînd acest prinos sufletesc.
Se crede că un copil nu poate să înţeleagă decît într-o
biată

formă

t01pi·:ă,

spălăcită,

vulgarizată

şi

trivializată

povestea de vitejie şi d2 cîrmuire grea, de suferinţă lungă
ţ;i de puţină bucurie amestecată în atîta amar, care alcă
tuieşte istoria ţerii şi a naţiei sale. Incercarea făcută,
fără nici o intenţie şi nici un plan, cu mine, dovedeşte
că nu e ,a,şa. E sigur că din foile cronicii pe care am
cetit-o după plac, cînd ici şi cînd colo, n-am tras nici o
provizie de nume, nici o cantitate oarecare de date. Ceea
ce se impunea minţii mele, care se deschidea unor zări
mai largi - şi ce largi în timp şi în spaţiu erau acestea !
- era întîmplarea, scena, şi dintr-însa nu amănuntele,
care pentru pove.cştile nescrise se înfig atît de adînc şi
:rainic în memor.ie, ci impresia de total, senzaţia de
viaţă. De viaţă trăită întocmai ca viaţa pe care o trăiam
eu, dar aceea cu atîta zgomot şi praf şi sînge ! Mă mutam
pur şi simplu în ea, în ac2a lume trăită cu un veac, cu
două, cu mai multe în urmă. Din colţul odăiţei cu tavanul
jos şi ferestrele mici de la cucoana Marghioala Vizdogeasa eu priveam incăierările şi luam parte la judecăţile
Divanurilor; din Scaiunul lor pecetluit cu zimbrul, Vodă
vorbea de ajungeau cuvintele pînă la mine. Nu eram
părtaş, dar că eram şi eu un martur, de aceasta nu mă
put@am îndoi. De atunci, de cînd stătusem cu DabijaVodă cel care nu bea <lecit din oala de lut, cu Alexandru
Iliaş, care nu ştia româneşte, dar era aşa de bun, cu
Duca bogatul, ale cărui pietre scoase din rinichi le-am
li
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privit de atîtea ori, cu Dimitrie Cantemir, prins, cu
muscalii lui cu tot, în cursa de la Stănileşti, am căpătat
putinţa de a trăi aiurea, oricînd şi oriunde, cu aceeaşi
realitate ca şi aceea de la care plecasem şi la ,care, bogat
de amintiri ciudate şi rare, trebuia să mă î'ntorc. Nu
m-am făcut istoric nici din cărţi, nici de la profesori,
nici prin metodele seminariilor ; eram aşa de cînd îmi
aduc aminte şi poate din ceea ce au lăsat în mine alţii
care pe vremea lor au văzut larg istoria ţerii, şi au şi
făcut-o.

Tot prin blajinul bătrîn, în veşnică rătăcire, cu „menajera" lui Mărgărinta, ţiganca aşa de asemenea cu dînsul,
de să juri că-i era fată - şi cred că puteai jura - , am
căpătat cărticica galbenă, frumos tipărită la Socec, în
care, fără a-şi pune nlllmele, acelaşi Kogălnkeamu 3, din
nou introductorul meu în trecutul Moldovei noastre,
pusese cu cîteva pagini de caldă înfierare zvîcnită din
sufletul lui cel mare, povestea răpirii Bucovinei. Un colţ
din această Bucovină l-am găsit şi eu cîndva, mergînd
cu mama şi fratele pentru nu ştiu ce rugăciune sau mulţămită de îndurare, la Sfîntul Ioan de la Suceava, negru
şi luciO's de mir în mela lui de argint şi aud încă în
urechi adîncile răsunete ale străvechiului pod de lemn
acoperit prin care ajungea cineva în oraşul domnesc,
a cărui sfîntă taină nimeni nu venea să mi-o spuie. Dar
simţul pentru o bucată de ţară pierdută, pentru un Domn
omorît aşa cum zicea Kogălniceanu, pentru o man~
nedreptate pe care a suferit-o neamul meu de la oameni
lacomi şi răi, acesta pătrundea în mine prin cetirea,
uşurată de un atît de frumos tipar, a foilor în care se
făcea şi socoteala banilor cu care se cîştigase de nemţi
. îngăduinţa grecilor care trebuiau să tacă. Am avut astfel,
fără să ştiu ce va trebui să fac cîndva cu dînsa · şi noţiu
nea materiei istorice imediate, a cunoşti.iţei directe.
Dar cartea care mă aştepta şi mă ispitea, care mi se
îmbia în fiecare clipă era alta : cea franceză.
Tatăl meu, avocat al librarului ieşean Petrini, care
lichidase, fusese plătit pentru serviciile sale cu unf'k
din obiectele unui magazin unde se vindeau şi acele
lucruri de artă, care multă vreme au rămas pe rafturile
12
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etajerelor noastre şi din care, cîte unul şi astăzi se află
la mine, dar şi cu cărţi. Frumoase cărţi franceze din
editura Calmann Levy, avînd flori în relief pe legătura
lor multicoloră. Nimeni nu făcuse o alegere ; veniseră în
bloc, şi astfel stilteau înaintea mea, bucuros de atîta viată
ce se cuprindea într-însele şi răsărea în faţa mea ~u
acelaşi vechi şi depărtat adevăr ca şi isprăvile moldovenilor din alte timpuri.
Pot face lista lor şi acuma, deşi a trecut de atunci
atîta vreme, o jumătate de veac şi încă mai mult. Cu
puţină sforţare le cunosc şi culoarea legăturii acestor
cărţi de mult vîndute în lipsa mea la şcoală. Unde n-am
mers eu cu dînsele, păreţii de vălătuci ai umilei căsuţe
pierind ca o perdea de fum la cel dintîi avînt al imaginaţiei trezite ! Cu un călător englez m-am dus în India
şi m-am aşezat în răcoarea vilelor ascunse în tamarini,
pe cînd servitori arămii se aplecau adînc înaintea senioriei mele. Cu o călăuză care cunoştea Antilele spaniole
m-am plimbat în palanchin pe străzile Havanei, uneori
stropite cu sînge, strigînd şi eu ca şi creolii cu care făcu
sem cunoştinţă : il Za derecha, a la izquierda *, cele dintîi
cuvinte spanioleş;:i care mi-au sunat în ureche. George
Sand 4, frumoasa doamnă cu ochii mari şi părul negru
încreţit pe tîmple, m-a dus în Veneţia lui Oria Soranzo
şi am netezit şi eu, ca şi iubitul Giovannei, ogarul cel
alb al patricianul~i, dar uneori tot cu dînsa, în Simon,
am intrat în satele din bogatul Berri al naşterii sale.
Alsacia cu evreii ei superstiţioşi - ce frică-mi era, şi
de aceea receteam pasajul - m-a făcut să mă înfior
de strigătul la spate care anunţă, cum spune Daniel
Stern, moartea apropiată şi de fantomele albe în care
se prefăceau pe malul gîrlii cămăşile atîrnate. Mă scuturam de frigul viscolelor scoţiene care fac să piară cu
grămada turmele şi uneori şi păstorul împreună cu <linsele. Emile Souvestre 5 imi deschidea interioruri de provincie franceză în care era atîta linişte şi măsură şi frică
de orice lucru nou. ln poveşti de marinari am ajuns să
cunosc toată mecanica vasului amiral şi m-am ferit şi
,... La dreapta, la stîngau (n. a.)
13
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eu să nu calc teribilele porunci ale căpitanului. Champfleury 6 m-a condus în sălile de gimnaziu francez, pline
de învăţătură pe de rost ~i de multă obrăznicie copilă
rească, de care suferea de-mi era aşa de milă şi-mi
este şi pînă acuma - bietul profesor Delteil, şi în Dijonul burgund de alaltăieri, în care sînt cămătari aşa de
nemiloşi ca Blaizot, de trebuie ~a un biet dogar să-şi
culce copiii cei mulţi într-o biserică părăsită, făcîndu-le
paturi din poloboace, dar, după o masă bogată, Dumnezeu l-a pedepsit - şi-mi părea bine şi mie - , făcîn
du-1 să urle în visurile rele cînd pisici fioroase se aruncau
asupra lui şi-l sfîşiau. Impreună cu acelaşi camarad de
rătăcire am mers în colţuri de ţară franceză unde răuta
tea de Madame Brodard „la mere" tortura bătînd cu vergi
cqpHul, oare s-a vădit o copiliţă, a.I organistului german,
pentru o muzicuţă dată în apă de alţii ~i mica fiinţă
blondă a murit în chinuri, iar tatăl, acum cu totul singurate<:, şi-a luat lumea în cap. Ba pî,nă şi în mansarda lui
Chien-Caillou am mers cu acest călăuz ca să văd cum
trăieşte aşa un tînăr foarte de treabă, cu talent, dar fără
căpătîi.

Multe drumuri am făcut eu pe atunci, şi oameni mari
au rfost uneori aceia care m-au îndreptat la <linsele ! Prin
Victor Hugo din Orientale am văzut pierind în flăcări
Sodoma şi Gomora, cînd îngerul a spus focului neştiu
tor : ,,aici(' ; prin el, zburînd pe aripile unei măreţe poezii,
am intrat în palatul lui Ali-Paşa, ,,lumină a luminilor('
pe care numai dervişul vagabond îl poate face „cine" şi
„blăstămat", am văzut cum fata din Răsărit cearcă apa
cu piciorul, am compătimit cald pe vizirul care-şi vooe
toată oastea sămănată pe cîmpul de măcel, am auzit
cum vuiesc în jurul casei djinnii • neastîmpăraţi ai nopţilor, am strigat de bucurie cu Kanaris cînd a sărit în
aer galera Capudanului, ba îmi pare că am ajutat şi eu
să i se pună fitilul, drept supt camera prafului de puşcă.
binefăcător
musulmană (n. ed.).
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răufăcător,

inferior îngerilor, în
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credinţa

Trăiam mai
cărei îngustime
stăpîn pe atîta

mult în aceste zări decît în căsuţa a
îmi era aşa de indiferentă cînd eu eram
lume ! Fără nici o îndrumare şi fără
nici o oprire - mama dăruindu-mi chiar, cînd nu era
mijloc de alt dar, de ziua mea, aceeaşi carte pentru încă
o dată - am străbătut această literatură pe care nici o
teorie nu i-ar permite-o unui copil de cinci ani. Şi
nimic din ea nu m-a putut 'îndrepta unde nu trebuia,
n-a putut să tulbure un suflet rămas cum se cădea să
fie. Şi totuşi erau în această mică bibliotecă şi Poeţii
amorezaţi ai Angliei, înişiraţi ipe rînd, de la Ch.atterton
înainte, erau şi cîntecele de iubire ale lui Corradini, poetul francez pierdut fără urme, al Moldovei din epoca
Renaşterii, cîntece pe care tatăl meu le cumpărase în
. două exemplare pentru că mama avea acelaşi nume de
Zulnia al iubitei nenorocitului romantic.
Cu astfel de lecturi se face un „mic omi', cu mult
înainte de vreme - eram în stare, în materie de fabule,
să prefer pe La Fontaine cel cuminte lui Florian cel
uşurel - , şi sănătatea lui suferă atît de puţin încît
mă aflru gata de muncă în al şaptelea deceniu al vieţii
mele ...
Dar vremea-mi va aduce înainte o altă literatură. In
cămăruţa de din dos a casei mari a lui Budachievici unde
stătea unchiul meu Manole, avocat şi om cu influenţă
politică, soţia lui, Tinca, din neamul Bontăşeştilor, dar
fiica unei polone exilată acolo i:fără nid o legătură cu
ginerele, mă punea să cetesc pentru amîndouă, în fumul
ţigărilor care se succedau răpede, romanele în fascicule,
care au stăpînit şi încîntat ,o întreagă societate pe la
1880 : Dramele Parisului cu „domnul de Morley luptîndu-se cu lupii" şi nemuritorul Rocambole, Misterele casei

aurite, Contesa palidă
împărăteasa francezilor

şi

şi

Marchiza sîngerîndă, Eugenia,
Isabela, regina Spaniei. 7 Dar

sufletul copilului, lăsat o bucată de vreme, în timpul unei
boli a fratelui, în această casă de rudă, unde supravegherea putea fi mai rea decît lipsa de atenţie, nu reţinea
nimic din aceste lucruri de o copilărească grozăvie. Locul
în domeniul imaginaţiei era prins acuma - şi pentru
totdeauna.
15
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Numai marea stricătoare de gust, şcoala, m-a putut
fa.ce apoi, la treisprezece ani, să schimb romanu~ de Eden
al lui Lamartine, Evenor et Leucippe şi suferinţele, pe
jumătate înţelese mie, ale lui AJbelard şi ale ~eloisei din
micuta
. bibliotecă Hetzel, asa de dulce la cetit, cu acel
Dor al inimii unde era totuşi şi Alecsandri şi Bolintineanu, şi ou fioro1Şii haiduci ai lui N. D. Popescu 8 , pe
care l-am cunoscut apoi, funcţionar grăsuliu, cu căsuţa
cîştigată prin literatura Calendarelor istorice, în strada
Icoanei, ai lui Panait Macri şi ai concurenţilor lui. Dar
ce s-a prins din aceste poveşti de potere, de cîrc-serdari,
de ga:.z:de, de frumoase cîrciumări,ţ.e ins,pirînd ,pe Tunsu,
pe Bujor şi toată seria vitejilor de drumul mare care
luau preţul de răscumpărare aJ negrustorilor, se prefăcea
într-o lecţie de istorie care se lega, cît de cit, de nobila
povestire a cronicarilor şi stătea alături cu· istoria stră
lucită a Franţei ouleasă din măreaţa improvizaţie neglijentă a lui Alexandre Dumas tatăl, •cu scenele de conspiraţie de pe vremea lui Napoleon a studenţilor din
Burschenschaften, * culese în alte romane din vremea
franceză, şi cu înfiorătoarele torturi ·şi pîrjoluri din Spania
,,invizibilului" luptînd sălbatec contra invaziei franceze.

.

Ingust, foarte îngust întîiul meu orizont. Abia în
două licăriri, de bucurie sau de mare durere, îl deosebesc.
O casă străină, groaznicul lucru care se cheamă casa
altuia, în care ·vii după alţii, care au trăit, s-au iubit
şi s:...au urît, au petrecut, au suferit şi au murit acolo,
vii pentru un timp, îţi plăteşti adăpostul, încarci apoi
totul pe mini aspre, grăbite, care pătează şi strică şi te
duci aiurea, iar pentru un timp numai şi iar plătindu-ţi
acoperişul. Se pare că m-am născut undeva în „casele
lui Cuza", pe care nu le~am văzut niciodată pe urmă
si care nu s-au înscris în mintea mea. Pe atunci tata
~ra avocat cu · clientelă, şi stăruinţele prietenului său
politic, şeful liberal paşoptist Gheorghe Hasnaş, copie
botoşăneană a lui C. A. Rosetti, cu păr lung, alb, de
vechi revoluţionar, cu barbişonul plin şi cu ochii mari,
roşii, înlăcrămaţi, :supt care vrîsta făcuse pungi mari

•

coi,poraţii studenţeşti
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- ce foc era soţia lui, cocoana Lenţa, sora Pilăteştilor,
ce femeie de inteligenţă, voinţă şi pasiune ! - , îl silise
a fi subprefect la Ştefăneşti. Post mare pe atunci, cu
uniformă de general de administraţie, trei trăsuri la
scară şi escortă de călăraşi cu petliţe albastre pe cămaşa
albă, cu drept de a face şcoli şi datoria de a prinde hoţii
- , pentru ca, la retragere, să fie rugat în scris să mai
rămîie pînă se va găsi altul tot aşa de vrednic.
Acuma stăteam într-o casă cu un lung şir de odăi
avînd faţa spre curte : mai tîrziu s-a aşezat acolo un
meşter polen Uşlainschi : văd cheia lui de aur mişcîn
du-se la vînt. Două odăi şi o săliţă, în fund o grădină
care pentru mine era mare ca o pădure fără fund. Trebuie să fi fost dincolo de zaplaz locuinţa unui Buicliu ;
o ·căsuţă armenească era în faţă, cu bătrîna Manana, fata
Opisica şi voinicul ei fiu, Mihai. Acolo m-a speriat cea
dintîi javră şi de atunci rnu le pot suferi la alţii, iar cind
au numai două picioare, nici la mine. In fund, două
odăiţe, unde stătea, ori venea, o bătrină, cocoana BaJaşa,
cu o frumoasă fată, Victoria, care a murit de piept pentru
că îmbrăcase rochii dăruite după moarte. Chipul frumos,
faţa rotundă, ochii vioi mi-au rămas în minte ca şi feţele
de mironosiţe ale armencelor şi voinicia prietenoasă a
lui Mihai. Uit ce e urît : orice element de frumuseţă
fizică sau morală rămîne nedespărţit de mine. Umbre
simpatice, de departe, dincolo de moartea lor, mă urmă
resc şi mă vor urmări pînă ce eu însumi voi trece în
amintirea altora ca o umbră de trecut.
Ani de întăie copilărie cu totul goi de alte amintiri.
Numai din cînd în cînd picură cîte un moment rămas
adînc înrădăcinat în mine. Moment de bucurie - pentru
lucruri de nimic, dar de nimic era, în marginile acelea
strîmte, şi însăşi viaţa mea - , moment de adîncă durere,
a cărei urmă niciodată nu se poate şterge. In căsuţa aceea
cu şirul de trei odăi în lungime : două unde n-am fost
niciodată şi care sînt deci dincolo de orizontul meu, cu
lucrurile neştiute şi la urmă grozave, pe care le-au
cuprins, iar cealaltă plină de puţina mea viaţă de atunci,
în căsuţa cu lungul cerdac în care mă văd purtîndu-mă
cu scaunul de sprijin şi odată căzînd, desperat, în imen17
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sitatea lui, acolo s-au strecurat patru ani din viaţa mea,
din viaţă atîta cit trăia tata.
Tot ce s'e mai prinde de mintea mea din cele de
atunci e legat de dînsul, tatăl cu care nu-mi era dat să
schimb un singur gînd.
L-am ştiut numai din ce mi s-a spus de dînsul. Tînăr
student şi medelnicer de birou, prieten cu fraţii mamei.
O căsătorie pe neştiutele cu o fată de şaisprezece ani.
fără părinţi, căci bunica murise, lăsînd copii fără sprijin,
fără îndreptare şi sfat, iar la moşioara lui, cu a doua ori
a treia soţie, ţerancă, bunicul închisese după dînsul porţile lumii în care trăise şi care nu fusese înţelegătoare
şi plină de cruţare pentru metehnele şi lipsurile ei. O
slujbă pe apucatele într-o biserică ; înscrierea grăbită
şi fricoasă în matricole. Pe urmă note răzleţe din viaţa
lui de avocat corect, de funcţionar cinstit. I\lai în fund
aprige scene de tinereţă, cu un rival de dragoste lovit
la minie şi aşteptarea pînă-n ziuă cu calul la scară, pentru a trece peste Prut dacă i-ar fi aceluia să moară : la
Moara Grecilor, uru::le aga Costachi Iorga era aTenda.';rnl,
„posesorul" ; din acea violenţă
nestăpînită a omului
puternic, in stare să ridice scaune în aer pînă-i plesnea
pielea între degete, pasiunea norocului, nopţile petrecute
în dîrză, disperată luptă, nu pentru banul care, o dată
cîştigat, cu fişicurile de galbeni, se topea pînă-n ziuă,
ci pentru plăcerea, pentru suprema voluptate de a birui.
Tot sufletul prins în luptă, oricare ar fi aceea, toată
averea, toată sănătatea puse în joc fără o clintire, o îndoială, o părere de rău după hotărîrea sorţii : moştenire care
mi---a rămas -şi pe care am dus-o ipe alte drumuri, şi eu
îndîrjit în apriga întrecere, in lovitura pe care o urmă
r€5C, dar fără să ţin la îndemînă calul să·lbatec al mîntuirii, ci stînd îndărătnic la locul meu, unde am dat bătălia,
gata să înfrunt toată răspunderea.
Nu pentru a mă opri uneori - căci e aşa de greu,
mai ales cînd ţinta ţi-ai ales-o atît de sus ! - , ci pentru că, o dată stabilită aceasta, să nu mă despart niciodată, orice m-ar ameninţa, acolo, orice m-ar ispiti aiurea, e disciplina cărturărească, boiereasca măsură din
partea cealaltă, sufletul chibzuit în lucrurile o dată alese,
18
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cumpăna de minte a bătrînului vornic Drăghici. El m-a
sfătuit totdeauna,_
din locurile care nu se văd, la un
lucru : a fi faţă de oricine, pînă în clipa cînd războiul
neapărat porneşte, plin de cuviinţă, gata de întîmpinare
cu un zîmbet şi, după ce s-a isprăvit încercarea, să nu
mă înverşunez asupra învinsului, asupra aceluia pe care
eu îl simt învins, chiar dacă n-o recunoaşte el.

Dar căsuţa aceea dintre Podul de Piatră, Podul lui
Harbuz şi „Medeanul" cu lemnele care mă cheamă iarăşi
înapoi, pentru a vrăji în faţa mea trecătoarea ivire a
părintelui pe care aşa de tînăr îl pîndea moartea.
O odaie umbroasă ; s-au tras „transparentele'~ de la
fereşti. O masă rotundă în mijloc. Două paturi care se
taie în unghi drept : unul e „crevatuP nostru de fier,
cu ocrotitoarea reţea care închide cuşca de păsări zburdalnice. Ceva scaune risipite_ Un om înalt, drept se ridică.
A adus pentru noi o cutie de halva de Adrianopol. O
întinde. Nu văd faţa : faţa aceasta, odată plină de tinereţă şi voioşie, cu ochii mari, umezi, dulci ai mamei sale,
ai Mariei Bucur, cu favoritele nemţeşti fluturînd pe
obrajii delicaţi pînă la băribia deosebit de mică, de blîndă,
gata de iertare şi după zguduirile celei mai oarbe mînii,
apoi prelungă, devenită tristă de oboselile pasiunii, de
prevederea bolii, aceea răsare numai în fotografii ; prietenul anilor lui tineri, doctorul !sac, isteţul, spiritualul
şi binefăcătorul refugiat polon, mi-a dat o a treia viziune, din anii încă senini, cu aceeaşi expresie în ochii
care parcă rîd în lacrimi_ In vedenia mea se vede numai
umbra înaltă şi dreaptă şi mina care, alintător, se întinde
spre mine.
Mîna care, mai tîrziu, lovită, la o trezire din somn
după--amil9Zi, de trăsnet.ul unei premature şi neexplicabile paralizii, a trecut stîngii putinţa de a scrie, pentru
ca, un timp, amîndouă să se poată pune deopotrivă la
acest lucru. Mina blîndă şi bună, cu care, în lunile de
suferinţă, deprinsese ca un copil pe canarul său favorit.
Dlllpă un drum la Toplitz, după o a,parenţă de completă însănătoşire, după o undă de soare cald acela e
19
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ceasul naşterii mele, în noaptea de 5 spre 6 iunie 1871
şi, în curînd, a fratelui - , norul nenorocirii s-a întors
răpede asupra casei cu cerdac. Prin ce vom fi trăit atîta
timp, nu ştiu. Sau ştiu prea bine : din ceea ce astăzi nu
se mai poate regăsi, nici acolo, în Botoşanii copilăriei
mele, nki aiurea, într-o lume sfărîmată, îmbucăţită,
redusă la indivizi care se pîndesc şi se sfîşie. Nimic din
solidaritatea elegantă şi discretă a familiei întinse din
care făceai parte, a întregului cartier al unei mici boierii,
care în toate se simţea una singură.
In patul lui îl simt acum fără a-l vedea. In patul pe
care nu-l va părăsi niciodată. Deşi bunicul avea o bibliotecă franceză destul de întinsă şi variată, din care la
unchiul meu Gheorghe, la „moşul Gb 1', mai rămăsese
ceva, mergînd şi pînă la studii asupra marinei franceze,
pe care le păstrez, nu cred ca tata să fi fost atras vreodată către lectură, deşi limba franceză, ca oricărui om
de sama lui, nu-i era necunoscută. Dar la năcazuri aşa
de mari, cineva care se simte menit morţii, ceteşte în
cartea de aur a fericirii pierdute şi pe cîmpiile ei însorite se alină şi ne mîngîie. N-aud vorbindu-se. Şi se va
fi vorbit puţin în cuprinsul odăii de umbră, unde se
prelungea agonia. E ceva religios în amintirea acestei
dureri prin întunericul căreia mi-am făcut drumul în
viaţă.

Dar mina cea iubitoare şi bună dă din nou. Peste
cele două speteze ale paturilor alipite, ea-mi întinde
coperţile colorate de pe hîrtiile de ţigară ale fumatului
cu care-şi alina urîtul. Le văd încă : scenele franceze
din 1870-1871, cu lupta de la Bazeilles din Les dernieres cartouches, în ·care, rănit de moarte, soldatul cu
chipiul roşu se razimă de uşă în mijlocul flacărilor, cu
sprintenul voltigeur, copilul voios supt chivăra mare,
modele pentru ce va fi mai tî-rziu la noi Dorobanţul
din războiul de dezrobire, apăsînd cu opinca piedestalul
de tunuri.
Pe urmă, oricît am căutat în fundul păstrător al minţii mele, nimic. Nimic <lecit două alte vedenii, care sînt
tot legate de <linsul, dar -fără părintescul gest al mînii
care mă caută iubitoare.
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Mama se aruncă făcîndu-şi cruce spre odaia aceea
dinspre stradă unde n-am intrat niciodată. O furtună
de durere şuieră lîngă patul unde mă odihnesc. Dincolo,
cineva e gata de drumul cel fără întoarcere. Il gîcesc ;
nu-l văd.
Ne-am dus undeva, la o familie prietenă, la Măndiţa
Davidel, soţia remăritată cu un palid avocat cu favoritele
lungi şi ochii şterşi, a lui Alecu Iorga, fratele bunicului şi
mama unui fiu, Costică, de care odată m-a apropiat viaţa
mea de şcolar, ca preparator al unei mai mici şi zglobii
vere cu părul blond. O casă lîngă Sfîntul Spiridon, cu
multe odăi, mai multe decît la noi, unele în fund pentru
a se ascunde tragice figuri, sfioase de lume : bătrîna Botez, mama d-nei Davidel, pmtîndu-şi nemîngîierea ochilor .orbi, frumosul ei fiu brun cu minţile pierdute bătînd
necontenit acelaşi drum. In faţă, grădina întinsă cu tufişurile de „pomuşoară" în care ne zbenguiam cu Natalia,
fiica lui Davidel, apoi colegă de universitate, profesoară
cine ştie unde, moartă tînără.
Dar, din toată această casă, care-mi va impune apoi
prin proporţiile ei şi mă va fermeca prin comorile de verdeaţă şi prin ispita roadelor ascunse, eu văd atunci, în
acea clipă neuitată, o singură fereastă, o fereastă mică
dînd asupra străzii care se suie sus, tot mai sus, - nu
ştiam eu spre ce se suia şi mai ales spre ce punct, unde
s-a risipit de mult, supt zidurile Sfintei Paraschive, cenuşa
morţilor care s-au uitat. Nici un zgomot, nici un cuvînt.
Toate amintirile mele vechi sînt cuprinse în tăcere, în
tăcerea absolută. Imi pare bine că aceste rînduri şi ele
tac. Pe strada aceea fără capăt pentru cît orizont mă
cuprinsese pînă atunci, trec cruci înalte şi prapuri se
mişcă în vînt şi, înainte de a vedea ce trebuie să vină în
urmă, un braţ milos mă trase violent în urmă.
Trecea tata ...
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III
IOEL DINTlI MEDIU : ORAŞCL

Astăzi, cînd copiii umblă pe toate drumurile şi cînd
visul fiecăruia e să se desfacă pe cît se poate mai iute din
casa părinţilor, a căror vedere singură pare că le stăvileşte
libertatea şi înseamnă o umilinţă, nu-şi închipuie cineva
din generaţiile noi cit de pe încetul ajungea un copil de
atunci să cunoască lumea din jurul său.
Am cunoscut deci străzile mai puţin prin drumurile pe
care, gătiţi în rochiţe de pichet alb cu brandenburguri
albastre, gătite de talentul în croitorie al mamei, le fă
ceam cu prilejul necurmatelor vizite care se obişnuiau
între „boierii" localnici, pînă la ultimul copist de la Primărie, vizite în care timpul nu intra în socoteală şi fiecare venea, în voie, cu cîtă familie îi dăduse Dumnezeu
şi stătea cit găsea cu cale, între dulceţi şi cafele, ci mai
mult prin mediul cel nou pe care-l crea orice mutare
de la o casă cu chirie la alta.

Cea dintîi a fost o completă desţerare, într-o altă parte
a oraşului şi în altă încunjurime de natură, tocmai la
vrîsta cînd mintea ccipilului, după ce a lăsat, ca într-un
farmec, să treacă toate, începe a prinde unele lucruri,
numai pe acelea, dar cit de bine !
O stradă larg tăiată, strict aliniată, cu casele albe,
mici, şindilite, în mijlocul vastelor grădini cu pomi îngrijiţi, fără un salcîm lipsit de rod şi dacă e un oţetar,
apoi nu e din paraziţii puturoşi ai curţilor şi drumurilor
muntene, ci acela care poartă la trupul său floarea ro}ie
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în spic care dă oţet. Aici nu mai e ca în cea dintîi stradă
a vieţii mele conştiente, de la răscrucea Podului de Piatră
pînă la „Medeanul" cu lemnele, un amestec de case modeste, din vechea mahala patriarhală, de oameni cuprinşi,
avînd pe alocurea şi cite un atelier ca acela al „ciubotarului" Baraboi, plin de ciocăneala uneltelor, şi numai
rareori „curţi' 1 ca ·a doamnei Chiriac, văduvă, destul de
frumoasă şi de voinică pentru a se mărita la ,peste cincizeci de ani cu cineva de departe, din celălalt capăt al
oraşului, sexagenarul Tăutu, cu părul alb colilie, ori
„ourtea", de al doi'lea rang, fiind că era numai a unui
negustor îmbogăţit, a lui „Tudorache covrigarul" - care
nu mai vindea covrigi. Ci aici e dumbrava grădinilor, din
care a:bia se iţesc cerdacele pe stîlpi supţiratici, înaltele
coperişuri de zale neagră constelată de muşchi din toate
speţele, ogeagurile văcsuite de fumul mai multor generaţii. De la „Biserica Nemţească ', a polonilor refugiaţi,
dintre care se alege şi preotul, căsuţa de rugăciuni a unor
pribegi cărora încă nu li s-au stins visurile şi care stau
şi aşteaptă pînă ce românismul dimprejur i-a prins în
caldele lui îmbrăţişări, clădire curată de piatră goală.
străină, prin podoabele-i gotice, de tot ce se găseşte împrejur, pînă sus, la bariera, la „rohatca" spre Curteşti,
unde aşteaptă de cu noapte evreii [... ] precupeţi, zăpă
cind pe ţeranii greoi, cu cizmele mari şi pe femeile
legate îngrijit la cap cu tulpanele negre, e numai o
lume din acelea care nu ae ,poate numi nici bogate, nici
sărace, colţ de sat cuprins în marginea oraşului care s-a
tot întins de-a lungul vremilor.
Ce nu se găseşte aici ! Liceul nu şi-a împlîntat încă
masiva clădire pe care, într-un ceas de încurcătură a socotelilor, la ofiţerii cu aprovizionarea, vor pîrjoli-o ruşii.
Pe locul unde va începe să se deşire nesfîrşita bondăneală
ohiiiluită şi obosită a lecţiHor învăţate pe de rost o,
povară de stîncă a copilăriei mele, foc de iad în care au
ars toate pornirile unei sprintene libertăţi ! - este casa
mărunţică a familiei Straja : un bătrîn foarte alb, foarte
curat şi sever, o bătrînă care se stinge de boală, un tînăr
cu favorite care-şi tuşeşte sfîrşitul plămînilor şi o domnişoară, o „duducă", slabă ca o umbră, de o gingăşie fricoasă pînă la ridicul, ferindu-se de orice i se pare că ar
1
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putea-o atinge şi care va isprăvi muşcată de un cine turbat - ce tragedie la sfîrşitul a ce viaţă ! Odăi umbroase,
cu miresme de sulcină, tablouri istorice, care mi-au dat
intîia oară, mai mult decît ale noastre de acasă : Carol I
al Angliei cu scutarul, Leonardo da Vinci în faţa Giocondei, interioruri flamande, Sf. Vincc>nţiu de Paul ce:ricetind
prizonierii supt ochii unui dulău ciudat întors de spate,
căci aici, la ,,Lenţa Strojăi(', Maria Stuart îşi punea gingaşu,! gît ipe trunchiul călăului fioros şi un Napoleon cu viţa
rebelă pe frunte şi cu dominatorii ochi albaştri stăpînea
pe toţi şi ipe toate. In faţa „Bisericii Nemţeşti" crenelele
casei Ciolac, zidită în impozantul stil mixt de pe la 1850,
venit, cu germani, cu poloni imigraţi, în oraşele Moldovei-de-Sus, lasă să se vadă, lingă aidîn~urile grădinii fără
soare, solemne chipuri boiereşti deprinse cu huzurul : cine
ar fi crezut că în saloanele cu ,peroele grele "ii oglinzi
lungi în oadre de aur, cu fotelurile îmbrăcate în ere-ton
peste catifeaua lor scumpă se vor aşterne în cîteva zeci
de ani, după ce proprietarii, închişi în viaţa lor de o bogă
ţie sigură, ca pentru toate vremurile, se vor fi împrăştiat
în largul lumii pînă la cotiturile strîmtorărilor materiale,
paturile de fier şi larvia,bourile de tinichea ale unui initernat pentru copiii ţeranilor din satele vecine !
lndelung se întind grădinile celor două clase care nu
se cunosc, nu vor să se cunoască, în stricta osebire de ranguri care hotărăşte cercurile sociale şi le împiedică, nu
numai de a se amesteca, dar de a se şi atinge. Apoi, din
ce în ce mai mult, coperişurile se fac joase, pridvoarele
se îngustează. Numai grădinile, livezile, acelea rămîn
neschimbate.
Grădinile de flori din faţă, al cărora dor, în oraşe
fngrămădite, banal croite după acela.5i plan, purtat din
ţară in ţară, 1--&n dus toată viaţa, urmărit de miir-esmele
lor, ipe cînd albine îngreuiate de nectar imi bîzîie la -urechi
şi toate colorile curcubeului îmi joacă înaintea vrăjiţilor
ochi întorşi departe în urmă. E acolo nalba mare, roşie,
triumfător deschisă, scoţînd în faţă spicul seminţelor albe,
mărunte, cu mirosul lăptos, este conduraşul care-şi scoate
Înainte ciuboţica de un roşu-brun pătat cu galben palid
şi trimete o aromă vie, proaspătă, este nemţişorul albastru
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şters şi roz palid care tremură între frunzele mărunte ca
a mărarului din toţi clopoţeii ciorchinilor sale, este floarea
de piatră a portolacului, care între foile cărnoase deschide
ochiul mare, nevinovat, al florii multicolore, ce ar părea
făcută din ceară de mînile măiestre ale ,unei zîne capricioase, sînt bujori care te cheamă din toate foile multe ale
florii cărnoase şi rujele învoalte care le stau şi mai mîndre
în faţă. Sînt garoafele cu sepalele ca nişte trompe de fluturi, floarea potirelor profunde care îmbată, şi micşunele
rotunde, micuţe, între foile uscate ca de hîrtie. Şi e atîta
- mai trebuie oare ceva mai mult?
In fund sînit cireşi şi vişini, mai ales vişinii cu frunza
lucioasă şi roşul transparent al frudelor acre ; sînt '.l.,arzăre cu carnea galbenă, moale, dukea.gă, pline de mireasma
de floare şi mai ales nalţii, impunătorii nuci cu întinsele
ramuri creatoare de umbră, al căror miros puternic, iute,
răspîndeşte în jur ca o atmosferă de profundă religiozitate păgînă.
Abia dacă o circiumă evreiască s--a putut strecura, înşi
rînd în ferestrui'Cile chioare culorile aprinse ale tuturor
rachiurilor, în care zac înseşi materialele vegetale din care
sînt alcătuite : acolo este un Bercu mic şi o Feigă cu ochii
mari, melancolici, pe care toată ziua o cheamă de pe drumurile 'Unde îşi plimbă neocupaţia mama, toată din valuri
de grăsime şi din rufe care flutură : Feigălă !
In casa lui Grecu din faţă, doamna zîmbitoare la
apropierea bătrîneţelor, despre care ştiu că a fost la
mănăstire şi că a furat-o soţul, alb acuma, cu căutătura
serioasă şi cu un fiu mare, meşter în a zugrăvi trăsurile şi
caii. Incolo, casa lui Placa, teribil poliţai cu capul de apostol, bărbos şi pleşuv, la care ultimul haiduc botoşănean,
Codău, venise cu colinda şi nu fusese cunoscut, dar care a
isprăvit totuşi în beciurile poliţiei ; ,,cuconul Costachi
Placa", al cărui fiu Otto se întorsese din străinătate cu cel
dintîi cilindru pe care l-am văZ'Ut, iar pe altul, Iancu, mi-l
aduc aminte cum, nebun, cu cuţitul în mină, urmărea
prin marea curte goală pe nenorocitul său tată, apoi casa
„Mişoloaiei", bătrîna văduvă a lui Mişoiu, Mişoglu, cu
numele turco-macedonean, a fiicei ei, Natalia, măritată cu
măruntul, vioiul Toderiţă Boi<>n_ cu ochii vii de şoarec şi
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musca supt bărbie, care, cu banii strînşi de la fiecare
proprietar, a prefăcut Botoşanii băltoacelor, în care se
înfundau trăsurile, în oraşul bine pavat, cu trotuarele de
asfalt care nu stătea în urmă decît doar Iaşului. De partea
cealaltă, casa lui Mavromati, cu 1ameninţătoare lătrături
de javră din desişuri şi, între copiii mai tineri, printre
pomi, marii ochi verzi ai vecinului Hulubei. Dar dincolo
de gard nu era voie să te joci cu nimeni şi cei dintîi ani
ai unei copilării fără sdare n-au cunoscut, afară de întîlnirea cu caracterul, nu întru toate asemeni, al fratelui,
tovărăşia cu nimeni, aşa încît şi pentru viaţă m-am învăţat
a umbia singl!r. Mai departe, începea necunoscutul, taina,
lumea rurală, aceea unde cine avea tată sau Iraţi mai mari
mergea să facă, la 1 Mai, armindenul, pe verdeaţă, cu friptura de miel înainte, în zilele cînd aerul îmbălsămează şi
fiecare ascunziş de frunză cuprinde un glas de pasăre.
Locul „rădiurilor", idila vechilor vremuri păstrată întreagă
pînă în vremea cînd natura nu era încă un teren oarecare
de străbătut ;pe roata cidistu1ui, în bătaia de motor a
motocicletei ori în sforăitul automobilului. ..
Cucoana Mar,ghioala. Vîzdogeasa părea una cu casa din
care ne închiriase o jumătate, adecă, potrivit cu un venit
de familie compus din patruzeci de lei pe lună ajutor de
la Primărie, un „salon 11 în faţă, care era, după mutarea
,,crevatului 1• de fier, şi odaia noastră de culcare şi, cu aceeaşi sobă pentru două odăi, pisica, ,,mîţa· casei venind,
cu firida cu tot, în care-şi torcea filozofia, de partea
noastră - , odaia de culcare a mamei. Antretul, pe jos cu
lut - şi tot aşa-mi pare că era şi ,,,apartamentul" nostru
-, era comun. In teritoriul străin din faţă, în care pătrun
deam cu sfială şi cu tot respectul pe care-l impuneau iepurii de casă făcuţi cu igliţa şi multe alte podoabe iale unor
mini harnice, trăia neatinsă provincia botoşăneană, aşa
cum se continua de secole. Dar copiii cuminţi şi bine crescuţi, deprinşi a nu vorbi mult, a nu _face zgomot niciodată
şi a ciripi franţuzeşte, nu se riscau decît foarte rareori
tn asemenea ţinuturi necunoscute, unde totuşi rareori apă
rea pentru pază o tînără fiinţă bărbătească.
In balconul lia care duceau trei trepte tremurătoawe
eram cu toţii în domeniul nostru. Seara, pe laviţi ne aşe1
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zam alături cu buna bătrînă, aşa de mărunţită de ani supt
turbanul care-i ascundeta mai cu totul rarele viţe albe,
uşoare, şi cu cele două fete. Văduvă, cucoana Voichiţa, pe
moldoveneşte Vochiţa, ştearsă şi stinsă, trăind fără să ştie

cum şi de ce, nu se gîndea că păstrează peste patru sute
de ani numele muntean, pe care 1-iam mai întîlnit, între
cei de pe lingă noi, la o Vochiţica Iamandi, al însăşi frumoasei soţii a lui Ştefan cel Mare. Cu pieptănătura înaltă,
slabă de aşteptarea, acum fără nădejde, a soţului visat,
cu glasul subţiat de atingerile vrîstei, duduca Natalia, a
doua fiică, îşi cînta aprins în tăcerea nopţii, în mireasma
florilor îngrijite de dînsia, pe care n-avea cui să le dea,
întîrziate cîntece de iubire, acelea cu care se mîngîiau
inimile unei societăţi simple şi bune.
Iar dumineca, de acolo de sus, ne coboram cu mănun
chile de flori în mînă, flori din grădina noastră, de pus
alături cu multe altele pe tetrapodul icoanei de hram, pe
lingă casa cu podoabe de fier colorat a Kuglerilor, spre
marea, puternica biserică de zid a Ovideniei, a Vovideniei,
unde slujba, după străvechea rînduială, în c2a mai mare
atenţie, tăcere şi cuviinţă, se făcea de un Yajnic preot cu
două imense bărbi albe, dintre care una pusă, pentru „a
fi mai comod", supt anteriu şi de un diacon căruia o teribilă lovitură hoţească îi strivise nasul, lăsîndu-1 aşa, schilod şi fornăit, ca să ridice cîntările întru slava Domnului,
care dă viaţă şi frumuseţă, dar îngăduie, fără ca mintea
noastră omenească să poată pricepe aceasta, şi· ce e mai
urît între sluţeniile ce cad as•Jpra noastră, şi ce e mai
nenorocit în mizeriile ce se abat flămţnde asupră-ne.
Pentru viaţa mea suflet~ască, atîta mi-a mai rămas de
atunci, şi unele momente legate de cite o durere care mă
fulgera şi de vreo rară plăcere. Astfel, cînd un ţipăt din
odaie şi un I:ghean cu apă sîngerată mă înştiinţa că mama
şi-a scos o măsea, cînd am simţit şi eu umilinţa din scrisoarea vecinei din fund, care chema pe „Madame Zulnie"
să-i facă o rochie, cînd pentru o vorbă aspră spusă mie a
fost mustrată o femeie de serviciu sau cînd înaintea oglinzii de riolţ, pentru o petrecere pe aproape, mama-şi atîrna
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între „zulufii" făcuţi cu drotul motoceii de mătasă roşie
asemenea cu ciucurii de la fotelele de salon în casele
bogate.
Aşa eram, cu caieţelul şi cărţile mele înainte, cu locul
de foarte smerită joacă· tăcută ca a unor orfani de tată de
pe prispa unei bucătării minuscule, iar ca orizont, cu misterul de aspră mireasmă a nucilor imenşi a căror umbră
otrăvită mă făcea să visez noaptea fantasme grozave în
ascunziş..:} lor, aşa eram în acei cinci ani ai copilăriei mele,
cu multă disciplină şi mai puţină mîngîiere, cînd, după
cine ştie ce socoteli neştiute de mine, mama se opri îna:intea mea şi-mi aduse la cunoştinţă că pentru mine se
deschid, dincolo de o poartă pe care era s-o trec îndată,
alte zări, pe care, cu toată temerea de necunoscut care
m-a cuprins instinctiv, le bănuiam mai puţin tulburi şi
triste.
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IV
PRIMII ANI DE ŞCOALA

ln fundul unei pieţi largi şi goale, o clădire frumoasă
cu faţada severă, fără un pic de grădină - n-am apucat
o şcoală cu grădină, ci numai de acelea cu ogrăzi, pră
fuite ori pietruite, murdare de obicei, cu latrine infame
stînd cu uşile date înlături, iar, undeva într-un colţ, cofa
cu apă şi cana de tinichea ruginită şi strîmbă din care ·
beau toţi pe rînd. E şcoala Miarchian, darul arhiereului
Marchian Folescu, de la mănăstirea Vorona, mi se pare,
care a închinat toată averea sa pentru a se face acest lăcaş
cu săU mari, luminoase, bine împărţite, în care desigur
călugărul fără copii ar fi dorit şi puţin din cea mai clară
si mai sfîntă lumină : a sufletelor.
· Dar în acea după-amiază, cînd porţile de la casa cucoanei Marghioalei Vîzdogesei s-au dat la o parte pentru
ieşirea timidă, dacă nu îngrozită, a celor cinci ani ai mei,
cărora pînă atunci nu le vorbise de şcoală decît Champfleury, descriind illldul unde s-a istovit profesorul Deltei!,
eu n-am văzut faţada, nici nu mi-am dată samă de împăr
ţirea claselor, nici nu mi s-au oprit ochii asupra chipului
frumosului călugăr aşezat în dreapta catedrei în vasta sală
a clasei I-e, ci, prin curtea cu cofăielul de apă, în care,
la acest ceas, din fericire, nu era nimeni, am pătruns în
odailll d-lui director Bălăşescu.
Patru ani l-am tot văzut : un om frumos, încă tînăr,
cu o barbă mică, cu faţa plină, bună, cu vorba care încerca
numai uneori să fie aspră ; el însuşi era, cred, fără copii,
29
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dar cu un oarecare simţ pentru copiii altora, încredinţaţi
îngrijirii sale, chiar cînd indignarea pentru păcate mai
mari sau mai mici îl făceau să exclame : ,,Ticălos, blăstă
mat", dar stăpîn cu totul pe tot personialul şcolii sale desigur că nu era şi nu în spiritul lui de indulgenţă mergeau
toate. Deocamdată, cu o privire de zîmbitoare politeţă
către mamă-mea, el mă luă de mină şi, în cea mai largă
odaie pe care o văzusem în viiaţa mea, aceea a celei prime
clase, mă puse să dau dovada putinţei mele de a ceti şi de
a scrie. Era prin april sau mai şi trebuia să fiu înscris
numai pentru apropiatul examen. Nu-mi aduc aminte să
fi auzit o vorbă bună şi m-am încredinţat răpede că ele
nu erau obiceiurile acestui aşezămînt model : desigur pentru că nu se găseau în programul recomandat de „O:nor
l\1 i n is ter''.
J\ doua zi eram în bănci, drept, în faţa unei mobile
prăfoase pe care n-o văzusem pînă atunci niciodată acasă,
ori la biserică, ori prin saloanele cu care „eram în vizită'\
singurele case cu mobile pe oare le cunoscusem pînă
iatunci. Pe o platformă ,uzată de picioarele care o s1Uiseră
şi o coborîseră, un fel de ladă deschisă, aşezată cu partea
fără capac către scaunul pe care stătea un om care se
chema „domnul". Insăşi făptura acestei alcătuiri neobiş
nuite îmi fu antipatică şi am urît-o totdeauna, ca un brutal
mijloc de osebire, ca o piedică la comunicarea sufletelor,
chiar atunci cînd eu eram acela care avea dreptul să se
folosească de scaunul din faţa ei.
Pe a,ce.l scaun din dasa I-a a şcolii Marchiain se găsea
un om de vreo treizeci de 8111i, blond sipălăcit, cu umerii
obrazului foarte slabi şi ro-şii, cu o m1Ustaţă subţire deasupra gurii care nu zimbise ,poate din anii copilăriei. Tuşea
des şi vorbea aspru. ,,Domnul" era, între colegii săi' şi în
!lume, institutor Istrati şi intre tovarăşii mei de şcoală se
a:fla ,un băiat cu exact aceeaşi înfăţişare, in a cărui copilărie veselă şi zburdalni'Că nu se amesteca nid o prevestire
a morţii înainte de vreme, care, în aceeaşi tl\.lse şi cu
aceeaşi amărăciune a inimii', îl aştepta şi pe dînsul.
Numai prietenie n-a primit pe copilul deprins a-şi
măsura fiecare gest şi fiecare cuvînt, a evita orice vorbă
aspră pe cînd aici sudălmile cele mai ordinare se revăr30
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sau larg, continuu, asupra străzii - , oare, în rochiţa-i albă
cu albastru, îşi luă discret un locşor pe băncile în care
săpaseră isdilituri, ctatP, pnrcclc ~i injurii n1<1i. multe generaţii de şcolari. Erau lingă mine fiii întregii mahalale, a
căror tumultoasă intrare şi ieşire putea să sperie un întreg
cartier bogat cu casele curate, paşnice, îngrijit închise,
care cuprindeau o lume foarte aleasă. De-o parte, mai în
margine, bătrîna doamnă Buzdugan, o fină, albă aristocrată, trăind ca într-un cartier parizian de veche nobleţă
şi fiii ei, tot aşa de distinşi, avocaţi, magistraţi ; mai în
fund casa în care trăia tatăl poeţilor Stavri, Arthur 9 şi
Raul, om bun de toate glumele şi bucuros de toate năzbî
tiile, într-o locuinţă încăpătoare, cu întinsă livadă ; de
cealaltă parte, bogatul Hermeziu, rudă cu episcopul din
vremea Unirii, un om micuţ, blond, cu aparenţa bolnăvi
cioasă şi tristă, al cărui fiu unic, din căsătoria cu o soroceancă, de foc din Basarabia., ipri·vea die 1a fereasta unui
apartament înzestrat cu tot ceea ce belşugul poate da
pentru învăţătura, distracţia şi fericirea unui copil, viaţa
năcăjită din şcoala noastră prăfoasă ; mai departe, şi mai
bogatul Sofian, de origine balcanică, a cărui avere destinată pe urmă unui scop filantropic, era socotită fără margini. Biserica Sf. Dumitru, a lui Racliş, zdravănă, înaltă,
aduna la slujbele şi hramurile ei toată această lume ,înstă
rită. Mai încolo, cotind spre dreapta, în altă parohie, acelaşi cartier iboieresc urma spre grădina lui Vîrnav, familie
cu amintiri cărturăreşti : de traducători din secolul al
XVIII-lea, 10 de oameni din al XIX-lea de valoarea d-rului
Constantin Vîrnav şi a frate}ui său, călugărul democrat
şi naţionalist Sofronie, apoi spre casa cochetă a colonelului
Pisoschi, 11 fostul adjutant al lui vodă-Cuza, răsărind arare
cu marţialul lui barbişon alb pe terasă, spre gospodăria
pitită în fundul curţii a măruntului, vioiului avocat Arapu,
oacheş ca numele său, spre vila de o arhitectură distinsă
a bunei d-ne Văsescu, statornica noastră ocrotitoare,
văduva unui ministru al aceluiaşi Cuza şi mama colonelului Gheorghe Văsesou, ataşat militar la Paris şi aipoi,
mult timp, deputat liberal în Dorohoi unde-şi avea moşia
Coţuşca, apoi spre colţul unde una lingă alta erau casele
înrudite a Nastasiei Cocută şi a bătrînei evlavioase „Anica
31
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Băltoaia",

cu multe rude basarabene, meştera sigură a
doftoriilor de ochi pentru săraci, a surorii ei, Profira Borşoaia. In sfîrşit, a cartierului grupului de lîngă Primărie :
cu d-na Gavrilaş, cu Roseteştii, boierii închise şi oarecum
ascunse, cu Miliuţa Stroici, vara bunicăi, care cetea la
optzeci de ani istorii universale franceze, la care era abonată, şi fiicele ei, Maridca, măritată cu Vîrnav Liteanu şi
apoi cu talentatul muzicant, arhitectul Saint-Georges, de
fapt un Sîngiorz ardelean, şi Tincuţa, care a fost apoi d-na
Văleanu, cu casa lui Nicu Pilat, fratele generalului, văr
de al doilea al tatălui meu, şi în fund cu o soră, Tudosica,
măritată cu aprigul boier Toderiţă Pisoschi, casă de
oameni hotărîţi şi tari care nu-şi îngăduiau şi nu-şi iertau
nimic, afară de simpatica fată infirmă, Lenţa, şi atît de
frumoasa Henrietta, plecată aşa de tînără din mijlocul
vieţii pe care o iubea. Acolo era cartierul Sfintei Paraschivei, cu oasele tatei, de mult împrăştiate apoi, supt streaşina ei.
In mijlocul unei astfel de societăţi, mult mai aleasă
decît cele de astăzi, capriciul binefăcătorului arhiereu
aşezase acest viespar de zgomot şi de total nesupravegheată destrăbălare, în care se aduna, cu fiul pitarului
grec Befa, splendid băiat, ca din monumentele artei elenice, cu acela al vizitiului de la Hermeziu, Morăreanu, un
adolescent de dus la miliţie, toată sărăcia materială şi
lipsa de orice cultură morală a copilăretului mahalalelor.
Cea mai mare :parte eraiu cu mult peste vrîsta mea şi
însăşi priveliştea hainelor ciudat bălţate, însuşi auzul strigătelor sălbatece, viforul de fiecare ceas al cutremură
toarelor injurii erau de ajuns ca să mă înspăimînte. Astăzi
încă groaza faţă de mulţimile amestecate şi zgomotoase
răspingerea faţă de manifestările lor brutale nu fac decît
să continue aceste dintîi impresii ale copilului, atît de
jignit în fiecare clipă, atît de absolut izolat.
Căci n-am avut acolo un prieten, un om care să se
lipească de mine, un tovarăş să mă ia la jocuri despre care
pînă la această vrîstă nici n-aveam vreo idee. Un imens
pustiu se făcuse deodată în jurul meu. Şi singur mă
duceam, şi mă regăseam singur, la întoarcerea acasă, pe
cînd ceata de mici barbari se ducea, dincolo de unghiul
din dreapta al străzii din faţă, să bată cu pietre, în tencu32
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nesfîrşit găurită a casei Holban, imenşii draci zugră
cu cărbune ori, mai departe, se încăierau în „Medeanul" cu lemnele, cu evreii de la pit::iria vecină, stricînd
geamurile coreligionarului din faţă, care nu putea trăi
decît în cămăruţele din fund.
Numai răutatea omenească mi se înfăţişa pretutideni,
la vrîsta cînd închipuirea ,pedagogiei sentimentale pune
desăvîrşirea fragedelo:. suflete nevinovate.

iala
viţi

Profesorul nu era un spriJm pentru cine se simţea
de pierdut în mijlocul unei atît de largi duşmănii
instinctive. Cînd pentru întîia oară fui „scos la tablă"
pentru a face primul exerciţiu public, în acel domeniu al
matematicelor, în care m-am simţit ca într-o încăpere
goală, din care să se fi scos tot aerul şi obiectele să-şi fi
piertlut toate contururile şi toate colorile, cum legam
între ele zerourile unei lungi defilări de cifre, o vorbă aspră de pe acea catedră a comandamentelor mă opri î11 loc.
- Fă-le dezlegate ! De ce le legi? - Aşa m-a învăţat
mama. Şi mustrările căzură atunci grindină asupra mea :
ele mă atingeau însă nu numai pe mine, ci şi pe cine îmi
dăduse învăţătura care acum, înaintea tuturora, se decreta
vrednică de respingere şi de pedeapsă. Aşa se înţeleg
prea adeseori în şcoală, de oameni făcuţi pentru altă meserie decît cea de învăţător şi, pe lingă aceasta, înăcriţi de
boală, înrăiţi de necazuri pe care nu le pot ascunde, şi
cele mai fireşti şi mai sfinte sentimente.
Şi, astfel, nu ştiu cum, copilul care nu ştia să „răs
pundă'' şi a cărui împotrivire lia ce nu era drept nu
îmbrăca niciodată forma revoltei, se văzu pedepsit. ,,Mi
s-a luat căciulat' - ceea ce înseamnă că, oprit de a mă
duce acasă la dejun, căciuliţa mea cu brandenburguri s-a
găsit supt catedră, în picioarele „domnului", împreună cu
mormanul de căciuli şi de pălării ale tovarăşilor de vinovăţie. Avui un sentiment ascuţit de nedreptate în faţa
căreia nicăiri nu put~am găsi un sfat, un ajutor, un sprijin. Ceva răs11Jnă în mine şi pînă azi, din aoea înjosire pentru care întru nimic nu mă simţeam vinovat. Sînt aproape

aşa
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şaizeci de ani de atunci şi _mă doare încă pentru „luatul
căciulii", în dasa întîia primară de la Şcoala l'vlarchian.
Ca o gîrbovire precoce aplecă fruntea, pînă acum dreaptă,

a copilului deprins a judeca - şi, la întîmplare, - a se
şi pedepsi, fără milă, pe sine. Incepeam să am sen7,aţia
aceasta : că nenorocul meu mă osîndise a intra într-un
gang de întuneric, plin de şerpi de pe catedră, de broaşte
şi şopîrle ca aceia din bănci şi că,.necontenit, an de an,
pînă la o îmbătrînire morală înainte de vreme, trebuia
să mă zbat îri lipsa de lumină şi umezeala lui.
Clasa făcu mare haz de pe urma nenorocirii mele.
,,Coconaşul" se confunda supt această osîndă cu ceilalţi.
Şi, cum erau, printre ei, de aceia care puteau să-şi puie
în versuri răutatea, mi-am auzit cîntecul - cite mai eram
să aud pe urmă, tot aşa de meritate !
- Hai la joc, genunche goale.
- Las' la dracul, că mi-i foame.
Şi să se mai spuie că poezia populară a încetat la
naţia noastră ...
Nu-mi dau samă cum am trecut examenul, cumplită
clipă de încercare şi pentru cine ştie mai bine şi iare să
răspundă acum, cu curajul ignorantului şi al obraznicului,
înaintea atîtor ochi care căutau a-i pătrund~ în suflet,
a-i scociorî gîndul, gatJa să ridă de cea dintîi prostie ieşită
de pe urma chiar a atmosferei neprietenoase care i s-a
creat - şi cu cită voluptate am desfiinţat, plătindu-mi
poliţa, după o întreagă viiaţă de om, acest mijloc de tortură, dacă nu şi, pentru cei ce ştiu manevră, de corupţie !

Clasa a II-a mi-aduse materi,alul inutil de care şi azi
au rămas pline programele noastre, împreună cu metode
a căror amintire n-a dispărut cu totul şi pretutindeni.
Pe cînd ceteam cu pasiune frumoasele bucăţi din Cartea de cetire a învăţătorilor asociaţi, uitînd cu totul şi
unde sînt şi ce se face, de colegi, supt ochii profesorului,
în jurul meu - memoria ne zăcea împovărată de numele
tuturor fiilor lui Iacob potrivit cu lecţiile de istoria sacră
, lacrimile-mi veniră în ochi ajungînd la clipa dnd
34
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mama care plîngea necontenit pe fiul mort îl visează
îndoit supt greutatea unui vas plin şi, întrebîndu-1 de ce
suferă, i se răspunde : ,,Sint supt puvara lacrimilor tale('.
Asprul glas al fiorosului preot care conducea clasa şi pe
care băieţii căutau să-l facă a ieşi mai răpede atrăgînd
sunetul clopotului prin firele de păr înfăşurate în hîrtiuţe
care i se aruncau înainte ca să fie călcate în picioare, mă
întrebă : ,,unde-i ce'?", ad~ă unde se ceteşte. Cum eram
incapabil să arăt, mina părintelui îmi smulse „căciula"
pentru „oprire" şi, cum mînile mi se întindeau rugătoare
după dînsa, mă trezii învinuit că am vrut să mă ating de
respectabila barbă şi osîndit să stau cîtva timp în genunchi
şi să intru în „banca afurisită", -alături de Verdeanu, zis
„babiţa", pentru că în gîtul lui lung se mişca osciorul ca
la un pelican.
Era o ,,Bancă afurisită" şi profesorul-preot o punea în
fiecare an supt blăstămul său. Scoşi din stagiul îngenuncherilor, dnd creta azvîrlită cu dibăcie le făcea un
,,ci'Uchi" în frunte, ei stătea:u acolo s-u1pt hotărîrea religiei
d:e iubire ,şi de milă şi intrau în viaţă prin poarta osîndelor ,ei. solemne.
La sfirşitul anului avui un ,;accesit al treilea" în ordinea vredniciei, ceea ce nu mă putea încuraja peste măsură
şi trecui în clasa a III-a ca să văd un excelent profesor,
impozant şi simpatic, blond şi gras şi vesel, plătind cu
linia pe palme şi pe degete vinovăţiile unor colegi care de
altfel aduceau toate grosolăniile mediului în care se năs
cuseră şi în care continuau să trăiască, fără ca şcoala să
încerce nimic pentru purificarea lor sufletească. De zor,
mă trudeam să dau unei scrisori rebele liniile drepte şi
rotunde ale caietului de desemn şi învăţam la teorie cum
Botoşanii îşi trag numele de la „Batus-han", Hanul tăta
rilor, care ... a distrus oraşul.
Un sentiment că aş putea ceva şi eu îl avui numai în
a patra clasă, a directorului Bălăşescu. Aici se întrebuinţau cărţi frumoase, cea de cetire, pe velină, bine ilustrată,
a învăţătorului Ionescu din Bucureşti, cea de istoria românilor, cu frumoase chipuri de domni, a lui Miron Florenţiu. Bălăşescu favăţase probabil după sistemul lancaste35
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rian, alilo-didactic, din anii 1830-50 şi astfel el se lăsa
înlocuit de cite un elev : atunci, la nouă ani, numit „monitor(', am făcut de pe catedră întîia lecţie de istoria neamului meu. La sfîrşitul săptămînii, duceam fiecare, dintr-un carnet de note, cu foi adause, galbene, verzi, roşii,
pe lîngă nota învăţăturii noastre, şi coroana zugrăvită pe
acele foi dedesuptul căreia se cetea măiestrita iscălitură
a dascălului, pe care noi o ceteam : ,,Balafsessimus". O
singură dată am auzit o vorbă rea de la dînsul, atunci
cînd, venit în toiul iernii cu picioarele în cizme pînă la
genunchi, pusesem degetele îngheţate la sobă, ca să le
ridic ca fripte, străbătute de dureri insuportabile, şi, cînd,
la ţipetele mele, directorul adause confirmarea sa la sentinţa bunului preot din clasa a II-a, că sînt „fermecat"
şi deci fac parte din şirul lung al „ticăloşilor, blăstă
maţilor".

,,Fermecat" ... Eram desigur ,,fermecat(', dar lumea farmecelor mele, singurele care mă sprijineau, era în fund,
tocmai în fund, în comoara mîngîierilor cu ajutorul cărora
singure lupta copilul palid şi şubred, asupra căruia, crescut bine de o mamă plină pînă la cea mai înaltă jertfă
de simţul datoriei, nu se cobora nici una din razele care
încălzesc sufletul şi-l întăresc pentru viaţă. ·
Dar, acum, în apropierea celor zece ani ai mei, împreun alt orizont, la care şcoala nu contribuise cu nimic : acela, mult peste oraşul ale cărui
colţuri şi taine era să le descopăr unul după altul, in
măsura rătăcirilor noastre casnice : orizontul ţerii în care
trăiam, al ţerii şi al neamului meu.
jurările-mi dăduseră

Mă văd încă învăţînd

prima mea lecţie de gramatică
manualul lui Manliu. 12 Se lasă seara în grădiniţa
pe care în curînd era s-o părăsim, întorcîndu-ne în strada
celor dintîi amintiri, în încăperile de jos ale casei fostului
negustor Vasiliu Pîrgaru şi, învîrtindu-mă pe tăpşanul
din faţa cerdacului, încerc a face să-mi intre durabil în
minte definiţia gramaticei. Repet fraza, aleg grupe, stărui

după
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îndelung asupra unui cuvînt. Şi vîntul care bate ia cu
<linsul ceea ce părea acum definitiv cîştigat. Neuitată
iniţiere în tainele unei ~tiinţi pP rarP nPrnntenit am căutat
s-o fac mai puţin ursuză pentru ca, la orice prilej, zăvozii
ei să se arunce asupră-mi, furioşi că ţin meşteşugul lor
la dispoziţia orişicui.
Acasă, nu mai găseam grădina cu flori şi livada cu
tainele. Cu toată straşnica strîmtoare a mamei, pe care o
sprijinea, mai mult decît pensia pinii din toate zilele,
ajutorul rudelor legate prin acea solidaritate a unei întinse familii boiereşti, mergînd şi pînă la cel din urmă,
cel mai sărac şi cel mai nenorocit, izbutiserăm a găsi o
locuinţă mai bună, dar fără nimic din poezia înflorită a
patriarhalei case bătrîne supt coperişul de şindilă. In locul
-unde ne strămutasem, chemaţi pare că înapoi, în strada
celor mai grele suferinţi - văd încă înaintea ochilor crucea adusă dincolo pentflu un mormînt pe care-l gîceam,
dar nu voiam să mi-l spun - , era şi o frumoasă zidire
cu mai multe odăi şi un balcon de fier în faţa străzii, erau
şi straturile unei mici grădini, dar acestea nu erau ale
noastre. Din vechea burghezie liberă, polihcă, a Botoşa
nilor trăia acolo proprietarul, fost băcan, acel Vasiliu care,
cu amintirea oraşului autonom, cîrmuit de ai săi, îşi zicea
cu mîndrie Pîrgaru (eu nu ştiam că neamul meu era acela
al unui epitrop al aceleiaşi libertăţi) ; omul mic, slab, cu
ţăcălie avea ca soţie pe fiica unui argintar, al cărei frate,
devenit inginerul Argenti, călătorise, nu totdeauna cu
cinste, prin străinătăţi italiene şi adusese de acolo o soţil'
veneţiană, Teresa, roşcovană, blondă, cu splendidul păr al
femeilor din lagune, aşa de iubitoare şi de bună, într-un
mediu care n-o foţelegea, mergînd pînă la brutalizare.
Aici îmi apar, pe lîngă un băiat mai mare decît mine, de
care nu mă apropia nimic, două fete pe care dulcea alintare a mamei le prefăcuse în Pupuica şi Floricica. O dată,
Floricica n-,a mai apărut în curte ; ferestele casei mari
stăteau închise şi mai tîrziu am aflat di fetiţa grăsuţă şi
veselă, sugrumată de anghină, plecase unde nimeni nu
~ra s-o mai vadă.
Trai aspru şi trist. Pîri de la şcoală, crezute acasă şi
sentimentul sfîşietor al pedepsei nemeritate, din mini pe
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care le respectam şi le iubeam : planuri de căsătorie nouă,
care aduceau în cele două odăiţe pline de amintirea tatei
epoletele de metal greu ale unui bătrîn maior cu faţa
osoasă, înroşită de oftică, pe care o păstrez în minte, cu
teama de ce putea să dărîme în mine o lume de evlavie
fiască, alături de figura unui tînăr frumos cu barba blondă
răsfirată pe care alt refuz îl îndepărtase, în casa cea
veche ; apoi îngustări într-o viaţă şi aşa atît de îngustă,
nevoia de a instala un atelier de croitorie, o asociată,
tînără, dar gîrbovă şi acră, care n-avea un cuvînt pentru
noi - mi s-a săpat în ochi anunţul care unea pentru o
clipă numele mamei cu al Ruxandei Simionescu - , apoi
cea dintîi boală grea a mea, cu vedeniile din focul gîlcilor
care sugrumă, anghina fratelui, care mă trimise departe,
în casa negospodărită a moşului Manole. Iar, ca mîngîiere
- Doamne, ce n-ajunge pentru un suflet de copil! - ,
Iţic cel bărbos, corogit şi bun, ca:re o dată pe săptămînă
ne dădea să alegem din panerul lui plin de miresme,
între .palidul pandişpan cu mirosul boieresc şi vulgara
turtă dulce brună, fiartă în miere, aromind a piper. O
dată, ca o curiozitate exotică, o caraoatiţă de post, care
se aldăugea avantajos la salepuri1e şi supa de tahin a
lungilor posturi religios observate - dar biserica o văd
încă foarte neclar şi supremul dar al celui dintîi pesmete cu pecetea leului belgian pe el, element de unică
distincţie faţă de cozonacii care de Paşte se desfăceau în
lungi felii moi supt căciula prăjită, sămănată cu migdale.
şi faţă de paştile rotunde, late, cu orez, cu brînză, cu smîri-=.
tînă pe care le smălţau aşa de apetisant marile stafide
moi, umflate.
Materialism copilăresc, pe care singur mi-l aduc
aminte. Cartea, cu viziunile şi farmecele ei,' nu mai era.
Doar corecturile de la tipografie pentru traducerile mamei,
care şi astfel îşi crea un mic venit, din Convorbirile unei
mume, din Petru şi Camila 13 a lui Musset, din colecţia de
anecdote şi zicale, adunate ca Flori literare. Lectura deschizătoare de zări rămăsese în urmă. Manualul şcolii, oare
trebuie cetit, ,,învăţat ", reţinut, acela înlăturase, pe mulţi
ani, pînă la pubertatea care caută instinctiv frumuseţă
1
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şi poezie, sufletul copilăresc,
în lumile irealului.

aşa

de doritor

să plutească

Călătoream, mînaţi din urmă de biciul nevou, m cău
tar-ea casei celei mai bune, care să fie şi ieftină. Am ajuns
astfel, în părţile de pe la bariera Suliţei, la o casă cu două
apartamente de cite două odăi cu săliţă la mijloc, unde
două armence fără bărbat stăteau în veşnică luptă, mama
şi fata, aceasta din urmă rotundă, grasă, brună, lucioasă,
mare distribuitoare de zahăr si creatoarea neobosită a
celor mai •bune prăjituri, din care mustea o îmbelşugată
grăsime. Erau dulci însă şi mi se dădeau cu atîta prietenie : poate cel dintîi lucru pe care l-am primit din mîni
cu priinţă, şi aceasta nu se uită. Cum, în domeniul primelor tragedii, nu pot uita scena sălbatecă a jertifirii porcului armenesc de Crăciun, vînat cu cuţitul în mînă de
specialislul c:are i-l împlînta grăbit, cu sete, în coastele
grase. Şi, iarăşi, vizitele dese la băcanul armean din colţul Podului de Piatră, unde coarnele de mare roşii, cu
aroma ciudată. se puteau cumpăra cu cîte un rar gologan
rătăcit în buzunarele noastre.
Pe urmă, cum într-o mare casă din faţa bisericii Sfintului Ioan, dintr-un cartier dominat de cazarma gărzii
civice, de livada mare ,a lui Teodoru şi mai ales de luxoasa
casă în care sta consulul austro-ungar Szinvel, bună figură
de imitaţie a împăratului şi regelui său, dar bătrîn dat
pe brazda românească, el şi toţi ai lui, murise un bătrîn
şi odăile stăteau goale şi era un rost de aşezat ieftin pentru o mică familie cu mijloacele noastre, iată-ne în locuinţa unui boier cu moşie : curte largă care nu se putea
îngriji de noi, stobor pentru cerealele pe .care nu le cultivam; bucătărie părăsită pentru ospeţe bogate, odăi văpsite
cu flori mari verzi, multe şi mari odăi, din care şi eu
aveam una : o odaie anume pentru mine, unde ascundeam
supt perină romanele franceze din nou _trezite la viaţă o
dată ou dr€\phll de a trăi puţintel şi :pentru mine. Seara,
pe scări, la capătul cerdacului - şi sînt altele de jur
împrejur - , în ipacea care se coboară, oraş.ul depărtat
vui·eşte de lătrături confuze, de zgomote neţărmurite, pe
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care le taie din cînd în cînd dopobul bisericii gheboase
unde slujeşte „popa Ili" cel cu dar de beţie şi dar de
minuni...
Şi nu sîntem singuri : cum sînt atîtea odăi, mama a
închiriat la două familii.
Ofiţerul spiţer Voiculescu, mic, blond, pleşuv, cu favoritele rare, nervos, de se ceartă toată ziua cu clopotele
care, în turnul lor, avînq atîta de lucru cu viii şi cu morţii, nu mai tac, e însurat. Frumoasa femeie, naltă, voinică,
bălaie şi-a adus un piano şi un glas puternic şi dulce
ridică în fiecare seară peste tot cuprinsul notele cîntecului în care e vorba de Carpaţi, de „steaua nopţii care da
lumină(', de un suprem _adio dat munţilor în adînca singurătate a pribeagului. Tîrziu, stau fără ca somnul să se
apropie de mine şi ascult. Am nouă ani şi nu e numai
muzică în urechile mele. Undeva e o altă lume, care nu
e nici realitate şi nici slovă scrisă şi acea lume mă cheamă
cu un glas pe care nu-l auzisem pînă atunci niciodată.
Acelaşi simţ îl am şi cînd, pe prispa bucătărioarei pără
site, ţes cununi de flori şi mă îngîn în alte cîntece,
dintr-un cristalin glas copilăresc al unei fete ceva mai
răsărite decît mine, care priveşte drept înainte, şi ea, spre
astfel ,de noi vedenii, cu ochi mari negri, în negura serii.
Profesorul Grigoriţă, muntean şi el, adus de pe alte pla-iuri, ţine iaJtă odaie, cu soţia, o doamnă înaltă, foarte
oacheşă şi foarte slabă, foarte tristă, şi Alexandrina, cu
sora ei, Aurelia, sînt fetele lor.
Dar, acuma, zăream, dincolo de casă şi de şcoală, şi
alte lucruri, aşa de mari, de zguduitoare întîi, apoi pline
de o bucurie care întrecea nevoile noastre de toate zilele,
incît nici sufletele care abia încep a trăi nu se pot desface
de influenţa lor.
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V
ATING\EREA CU

VIAŢA

DIN ,\FARA

Astăzi,
vărat, mai

cind şi copiii cetesc ziarele, oprindu-se, e ademult la pagina, încălcătoare, a sporturilor, nu-şi
poate închipui cineva cit de puţin contact avea lumea de
acum vreo cincizeci, şaizeci de ani cu viaţa politică.
Gazeta populară nu exista, ci numai foile de partid,
pe care le cumpărau oamenii din cluburi, le străbăteau
cu privirea înainte de a adormi şi apoi le dădeau pe dulă
piorul de lingă pat. Mult mai tîrziu, le-am găsit şi cetit
cu cită pasiune ! - în odaia de dormit, cu vastele divane
şi spendida lampă grea, cu care, răsturnînd-o, era să
aprind toată casa, la „moşu' Manole". Avocat şi el, era
mare adorator al lui Ion Brătianu, a cărui viaţă a şi scris-o
într-un manuscris pierdut şi, prin politică, dar şi prin firea
de paşnic om bun, doritor de prieteni şi necontenit cu o
„codiţă" după dînsul, a bătrînelului potolit şi de berea
„burcuturilor(' permanente, deveni ajutor de primar al
Botoş anilor.
Ziar în casa părintească n-am văzut pînă la 1877 şi,
ca să spun adevărul, nici chiar atunci, în clipa de zbucium, de nelinişte şi .de îmbătător triumf după veacurile
fără război. Gazeta nici nu se vindea, cred, cu numărul,
necum să se strige pe stradă, ca îngheţata pe care o ducea
pînă la barieră splendidul fabricant cu şorţul alb şi putinica sprijinită strîmb pe cultucul-şapcă. Singur puternicul lui strigăt prelUJng de „îngheţatoo" mi-a rămas în
ureche, doar cu şi mai prelungitul strigăt pentru apă
41
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în dialect „oos" !, Wasser - al aparului evreu, cocoţat pe
marginea butoiului şi ciocănindu-şi mecanic biata rablă
cu coastele ieşite afară. lncolo, cum toţi negustorii erau
la tarabă şi aşteptau ei, în loc să-şi caute muşteriul, muş
tcreul, cum se zicea la noi, ,,cel cu gazetele" ar fi trebuit
să aibă un sălaş al lui, pe care nu mi-l aduc aminte. Poate
să fi vîndut şi o astfel de marfă băcanii din piaţa cea mare
lingă biserica Ospeniei, în fruntea cărora stătea vestitul
armean Măgîrdici.
O zi trecea ca alta, fără „senzaţii". N-am auzit vorbind bărbaţi, căci „moşiii' nu apăreau în casa văduvei
decît pentru vreo ameninţare contra greşelilor noastre
care, în ce mă priveşte pe mine, - fratele meu fiind
mai puţin fericit, dar şi cu mai multe păcate, - se terminau cu un „înţelegiii al lui moşu' Manole, care arunca,
în semn de pecetluire a destinelor mele, în caz de recidivă, tabacherea răspînditoare a miresmei celui mai scump
tutun de calitatea întîia cu învelişul galben (al doilea
era cu albastru, cel prost, cu învelişul brun-şters). Cî111d
veneau la cărţi - şi unde nu se juca !, şi în salonaşul
nostru, cînd se deschidea masa de mahon cu postav verde
şi se aprindeau pe dînsa luminările de spermanţetă, fără
mucări, miros, dar şi fără trandafirii înflăcăiraţi ai mucului ars - , ,,boierii' şi „cucoane", fetele singure neamestecîndu-se, toţi erau prea ocupaţi cu plesnitul bucăţelelor
de carton în care un naţionalism romantic pusese şi chipuri'le Domnilor şi Doamnelor noastre, trecute prin cromolitografia vieneză şi astfel nu se ajungea decît la
oftăturile discrete ale celor ce pierdeau ori la m'îrîiturile
înăbuşite ale cîştigătorilor ; iar eu, cu lecţioara mea în
minte (dar acestea sînt lucruri din vremea liceului)
strecuram doar o privire în odaia pe care o îneca fumul
ţigărilor afecţionate de ambele sexe. Iar, cînd erau numai
femei, lingă cronica vieţii de familie a altora, atinsă,
muşcată sau sfîşiată cu totul, se auzeau numai nesfîrşi
tele discuţii asupra rochiilor făcute, asupra celor ce se
vor face ori şi asupra celor ce nu se pot face. Jurnalul
de modă, cu tiparul pe supţire hîrtie galbenă, se tira pe
toate mesele.
Frumoasa carte de cetire a „înv:iţătorilor asociaţi". la
care colaborase şi Odobescu, cuprindea, desigur, dar cu
42
https://biblioteca-digitala.ro

atîta discreţie ! , şi articole despre ţară şi despre neam,
dar ele nu ne fuseseră tîlcuite printr-un singur cuvînt,
şi astfel ele rămîneau pentru noi literă moartă, toati\
luarea aminte îndreptîndu-se asupra bucăţilor duioase,
atingînd sentimentele general umane care mijeau în sufletele noastre. Nici în clasa întîia, nici în a doua, nimic
care să privească sîngele nostru şi pămîntul nostru. Conştiinţa de noi înşine n-o puteam căpăta nici prin comparaţia cu cei deosebiţi de noi, căci evreii umblau la şcolile
lor confesionale ori poate şi la şcoli de Stat din alte
cartiere decît acesta, rămas curat românesc ; ne reunea
pe toţi rugăciunea, care era numai de formă, la şcoală
ca şi acasă. O ortodoxie fără însufleţire, care nu trezea
nimic în fiinţa noastră morală, care era stăpînită mai
mult decît de dumnezeiasca Treime, aşa de colorat înfă
ţişată în icoane, ori de sfinţi, în cinstea cărora se făceau
lungile slujbe, cu obligaţia de a sta în picioare, neînţele
gînd şi nesimţind, pînă ni se întunecau privirile în
greoiul, grasul miros al luminărilor de ceară, ci de vedeniHe ,pe care le trezea povestea spusă pe întunerec, de
pe cuptor sau de pe patul din bucătărie, de femeia ştiută
în a vrăji zmeii cumpliţi, ferecaţi în butoaie din care-i
scot proştii neprevăzători, dihăniile informe ale codrilor
pustii în care numai copiii foarte
cuminţi pot să-şi
găsească drumul înapoi, dracii cu coarnele bîrligate şi
coada sfredel, care sînt totdeauna pe urma noastră şi al
căror nume eram şi noi obişnuiţi să-l avem necontenit
pe buze, - toată această porodiţă fantastică şi infernală,
care ne făcea să tremurăm în întunerec, nu pentru că în
el era ceva, ci pentru că era el însuşi, marele, adîncul,
fiorosul întunerec.
Da, nici „sentiment religios", dar mai ales de loc
,,sentiment patriotic" şi „sentiment naţional''. In zădar,
pe păreţii clasei a III-a, în care ne îngrămădeam pe
puţinele bănci, trăgînd cu ochiul, mai mult <lecit la catedra bătăii la palmă, la curtea, vai ! aşa de uscată şi de
goală, din care, cînd, rareori, se deschidea o fereastră,
vîntul trimitea ,praif şi duhori de latrină, în zădar pe
acel :alb vid se întindea la.Tga hartă, îngrijit lucrată în
străinătate, probabil la
Viena, a Daciei lui Tueboniu
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Laurian [... ]. Ea nu-mi zicea mai mult decît Botoşanii,
„numiţi aşa după Batus-Han, Hanul Tătarilor, care l-a
distrus" şi însemna doar, pentru un viitor tot mai plin
de învăţătură, tot mai greu şi mai apăsător, asemenea cu
piatra de moară ori cu stînca pe care, cînd aveam fierbinţeală de gîlci, o simţeam cu neputinţă de mestecat
între fălcile înţepenite, încă un număr de nume proprii
care trebuie neapărat reţinute, Dumnezeu singur ştie
pentru ce.
Aşa, zile goale, un fel de bătrîneţă şcolară precoce
aruncată asupra avîntului, acuma definitiv zdrobit, al
copilăriei mele. Asupra acestei copilării mai ales, cac1
ceilalţi ştiau să scape din cînd în cînd din temniţa înă
buşitoare,
,.umblînd fugari", ,,bătînd mingea" pe
„toloacă;', între nuci, răpede curăţiţi de rod, ori mergînd
să se desfăteze în apele tulburi ale „iazului lui Vasiliu'',
de unde, din cînd în cînd, se afla că s-a înecat cite unul,
pedeapsă meritată din partea cumplitului zeu al învăţă
mîntului primar „gratuit şi obligatoriu".
Istoria Românilor din clasa a patra ne dădea chipuri
şi poveşti. Atîta. Sentimentul nu era sugerat de o minte
dibace unită cu o inimă în adevăr iubitoare.
Şi totuşi noi treouserăm ,printr-'lin ră2iboi şi „repurtaserăm o victorie", deveniserăm „independenţi" ...
Viaţa singură mă pusese în faţa acestor realităţi noi.
De două, de trei ori avusesem senzaţia netedă, înfiptă
adînc în minte, de să se păstreze şi pînă astăzi, a lucrului
neobişnuit care sta să se petreacă ori care îşi începuse,
1ş1 isprăvise rosturi pe care nu mi le puteam închipYi
cu atîta trudă, suferinţă şi cumplită vărsare de sînge.
Pe harabalele jidoveşti, lungi cit răbdarea săracului,
treceau oameni de la ţară, dintr-o lume pînă atunci
cunoscută numai prin vierul care ni aducea daruri de
la rude ori prin calicii rătăciţi
pe străzile oraşului,
zdrenţe mai mult decît oameni, cîntîndu-şi cererea şi
mormăindu-şi satisfăcutul „bogdaproste'', cînd nu li se
zicea simplu şi scurt : ,,să vii altă dată moşule" sau
,.femeie". Pe cămaşa lor albă nu erau semne de uniformă,
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dar capela dorobanţului ne arăta că ei merg la oaste :
nu la obişnuita oaste din curtea cazărmilor, ci la altceva,
la un misterios lucru de departe. Oastea era puţină şi
chemarea supt steag. culege.:. 1H.il1H:ii ici i;;i colo militari
activi, dintre care nici unul n-avea vreo legătură cu noi.
Am ştiut pe urmă în ce triste împrejurări, lipsite de
spiritul necesar, indispensabil, am început acest război,
care era pentru noi şi o straşnică încercare, plină de
atîta risc, la un popor care de mult nu-şi pusese viaţa
în primejdie pentru un scop mai înalt. De atunci, nu-mi
aduc aminte de nici o manifestaţie în legătură cu acest
lucru crud care se petrecea pe atît de depărtatele cîmpii
ale Bulgariei. Ţinta, de o natură politică aşa de abstractă,
n-o puteam vedea, iar pornirea contra „inamicului" nu
putea să existe : pînă la trecerea mea în jos, la Bucureşti,
nu cunoşteam alt turc <lecit pe acela, aşa de nelămurit,
legat de un trecut despre care ni se spunea că s-a isprăvit
de mult, din cronicile de ac.asă şi din cărţile de şcoală.
Armata noastră n-am văzut-o ; n-o văzusem niciodată. Marşurile ei nu se
desfăşurau prin cotloanele
modestei noastre locuinţe, iar drumurile mele erau bine
hotărîte şi foarte scurte. Dar împrejurările m-au făcut
să văd oastea cea mare străină, venită ca să dea lupta
de căpetenie, la care se alătura, pentru alte scopuri, şi
lupta noastră, mai tîrzie.
Nevoia de a economisi asupra mizerabilei pensii de
milă ne făcea să cutreierăm rudele care, bineînţeles, ne
pofteau foarte puţin - şi de cite ori am simţit-o, din
privirea care se oprea, aspră, asupra bucăţii de hrană
care ne revenea, din lipsa de orice interes pentru noi,
ba, mai tîrziu, tîrziu de tot, cînd toată mîndria tînărului
se formase în mine, cînd mă stăpîneau gînduri înalte,
din impunerea unor acte, pe care conştiinţa mea nu le
putea primi astfel, din insultă şi din ameninţarea cu loviturile ! O, teribilul sentiment de a te simţi miluit şi de
a nu putea să scapi din lumea care se uită la tine cu silă
sau cu o compătimire care doare şi mai rău !
Şi eu am „mîncat pînea altuia" şi „am suit scările
casei străine". Mama avea fraţi care trăiau, fără a fi
bogaţi, ba măcar cu totul asiguraţi de veniturile lor, totuşi
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în împrejurări înlesnite, îngăduindu-şi chiar a cheltui
mai larg pentru aplecările şi plăcerile lor. Erau mai simţitori şi mai în măsură de a ajuta <lecit fraţii tatălui,
dintre care numai „moşul Manole" primea cu plăcere,
în casa lui aşa de dezordonată, de pe urma lîncedei vieţi
vegetative a frumoasei şi cochetei lui soţii, pe cei doi
nepoţi, botezaţi de <linsul „Bandraburcă" şi „Papăfus 1 ',
după nu ştiu ce mitologie personală : o singură dată am
văzut la noi, jenat de sărăcia pe care o găsea şi îngrijorat
de ajutorul ce i s-ar fi putut cere, pe al doilea frate mai
mare al tatei, ,,moşul Go", adecă Georges, avocat, efor la
Sfîntul Spiridon, om mîndru, a dkui plimbare boierească pe Strada Lăpuşneanu era un eveniment, mai ales
pentru el însuşi. Iar, cit despre bietul „moŞ'U' Iacob", fost
cadet în vechea armată, plecat de acolo după conflictul
cu un ofiţer pentru o femeie şi pe urmă improvizat
picher, bun om bolnav, care se chinuia de conştiinţa
ofticei rozînd dintr-însul,
o dată numai l-am văzut,
burlac, negricios, cu mustăţile mari şi ochii focoşi, cău
tînd o aşezare în Botoşani, unde apoi de atîtea ori am
fost întîmpinaţi cu înţelegere şi iubire de largul suflet
omenesc, lipsit de mîngîierea copiilor, a soţiei sale, frumoasa „ţaţa Aspasia 1', fată crescută la Şcoala Centrală
din Iaşi în vcremile ei bune, a unui bulgar, trecut apoi
ca vameş în ţara lui liberată, Gheorghiev (pentru români :
Gheorghilll), şi a unei Livezenoe de neam bun.
In ce priveşte pe acei fraţi ai mamei, cel mai mic din
doi, Manole, purtînd numele bizantin, ieşit mai mult
din instinctul decit din cunoştinţele tatălui ascuns la
ţară, cu soţia lui ţerancă, pe care o dată l-am văzut,
aplecat de spate, pistruiat, cu ochii mărunţi, înăcriţi, era
avocat la Roman şi ziarist. Biet ziarism de provincie,
la care se cere abonamentul pe la uşile oamenilor - şi
mi-a rămas în minte trimiterea necontenită, ca să se
întoarcă adesea cu buzunarele tot goale, a „secretarului
de redacţie", Iacob Riven. Despărţit de mult de o „femeie"
de o mare frumuseţă, pentru greşelile ei, pe caire le- a
continuat pînă la o sfîntă ispăşire ca pedagogă la Şcoah.
Centrală din Bucureşti, ca şi pentru ale lui, pe care le-am
aflat şi pe acelea, năpădit de o obezitate care-i îndoia
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urechile şi-l făcea ~a de greoi încît îi era un chin şi
dusul la tribunal, de care se mutase alăturea chiaT, al
doilea „moşu' lVIanole", iubitor pPntr11 "nra sa, iertător
pentru pretenţnle noastre de mai tîrziu, o ducea foarte
greu. Mi-a trebuit timp ca s-o înţelegem noi şi nu cred
s-o fi înţeles v,reodată fiul, Cezar, frumos băiat, splendid
ofiţer de artilerie, aşa de bine însurat, care a isprăvit
mai tîrziu, părăsit pornirilor sale neorînduite, în cele
mai triste şi mai părăsite împrejurări.
Am cunoscut mai tîrziu, pe alt „moş", la Negreştii
lui din judeţul Vasluiului, unde era avocat cu clientelă,
ajungînd primar de mai multe ori, o dată cu regimul
liberal şi cu şeful său, Neron Lupaşcu şi, pe lîngă aceasta,
om de energie vitează, de spkit întreprinzător, de mare
putere de stăpînire, care-l făcea iubit de femei, temut
de bărbaţi, - pînă la hoţii care, pătrunzînd prin săpă
turi supt gard, peste şirul de teribili cîni păzitori, cu
venerabilul Leiba în frunte, pînă la uşa odăii de culcare,
neîncuiată ca de obicei, se opriră îngroziţi cînd nedeschizîndu-se deodată, şi-au închipuit că vor vedea în faţa
lor statura impunătoare, mîndra faţă rotundă, străbătă
torii ochi deasupra mustăţilor greceşte încîrligate şi vor
auzi formidabilul glas de comandă - , am cunoscut mai
tîrziu pe fratele mai mare al mamei, ,,moşu' Costachi",
la ale cărui întîmplătoare strîmtorări zic, cînd griul nu
se vindea bine, am contribuit din destul şi noi, fără ca
îngerescul optimism al mamei s-o fi simţit vreodată.
Dar deocamdată, în acel an de război, 1877, culcuşul
trecător, pentru a nu face cheltuială, ni-l aflasem aiurea,
într-o casă plină de vechi miresme boiereşti patriarhale
şi de acre socoteli contemporane : casa care se chema
că este încă a fostului postelnic, preşedinte de tribunaţ
traducător de cod comercial, cronicar întîrziat al Moldovei sale iubite, dar cu grijă literară şi pentru cartea de
rugăciuni şi pentru acatiste, Manolachi Drăghici.
Nu ştiu de cînd datează cea dintîi icoană a Iaşului,
pe care aş crede-o puţin mai tîrzie. Din ea îmi rămîn
două lucruri : luciul asfaltului pe care pocănesc copitele
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cailor de la birje, neavînd, ca acelea de un cal din Botoşani, ţerănescul jug rusesc deasupra animalului, care ar
părea aici de o altă rasă decît 'bunele noastre mîrţoage
deprinse a frăm[nta „glodul", şi apoi puternica lumină
a străzilor centrale, aşa de deosebită de fumuria rază

tulbure din „fînarelet' de la noi, terminate deasupra cu
parenteza încîrligată a tinichelei ruginite. Văd iarăşi o
întîie adăpostire chiar în marginea vechii Curţi domneşti,
atunci arsă şi pustie ; cazărmile bătrîne sînt înca 111
picioare şi noi stăm pe undeva pe acolo, la buna soră a
tatei, Zinca, măritată cu ofiţerul de administraţie Ioanidi,
bun de mîncare, de vorbă, de glumă şi darnic găzduitor.
Altă dată, în marginea Bahluiului, tot la Ioanidi şi la
„ţaţa Zincatt, în casele cele mici ale Tăculeştilor, paşnici
moşnegi, a căror fată, mîndra, solemna, blajina „ţaţa
Marit', e soţia lui „moşu' Gott_ Acolo mă cheamă din trecut, afară de o tragedie casnică la vecini cu o aruncare
feminină în fin-tină, din fericire fără urmă-ri, gaiţa cu
penele albastre-sure care latră ca un cine, scîrţîie ca
un fierăstrău şi vorbeşte ca oamenii, şi biblioteca lui
„moşu' Ioanidi't
care şi-o cataloghează înaintea mea
dăruindu-mi mărinimos nişte poezii editate de Petrini,
acela care a fost clientul tatălui meu şi i-a dat atîtea
din cărţHe sale. Ba încă o dată, pe şesul B81hluiului, pentru plăcerea noastră, un zmeu balaur zboară, pe care l-a
făcut „moşul" cu mijloacele sU1perioare ale vrîstei sale,
ca să deprindem încă un meşteşug.
[)ar atunci, la 1877, îmi aduc aminte, la bătrînul,
foarte bătrînul Postelnic, în Păcurari, o casă largă cu
geamlic în faţă şi jos, cu :un fel de gîrlid întrebuinţat ca
sufiragerie, şi ca odaie de dormit pentru oaspeţii mărunţi,
care erau lăsaţi în sama unei enorme populaţii de nesă
ţioase ploşniţe, a căror cunoştinţă mai de aproape am
făcut-o mai tîrziu, într-o a doua şedere, pe care n-o pot
aşeza cronologic. Bătrînul avea iatacul său inaccesibil,
cu icoane invizibile, cu candele care licăreau după geamuri şi cu o întreagă colecţie, completată cu îngrijire,
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de cite ori se ştirbea, a unei ceramice cu o întrebuinţare
foarte particulară. De acolo răsărea în salon, unde-l
a,5tepba vastul fotoliu îmbrăcat cu piele, Hngă lfereasta
pc al cărei prichici, alături cu ochelarii, erau, cî-nd Lamartine, cu care-şi lîmbălsămase
tinereţea, cînd atît de
modernele, de revoluţionarele Convorbiri literare. Dinţii
căzuseră, limba se împleticea
puţintel, se apropiau de
pacea veşnicei închideri ochii
obosiţi supt ochelari ;
urechile încetaseră de mult sarcina de a-l pune în atingere cu lumea din afară. Dar părul alb, barba creaţă,
rotundă, lungul halat de tăietură arhaică făceau din acela
care aşa de greu se putea face înţeles o venerabilă înfă
ţişare răzleaţă, rămasă dintr-o întreagă societate dispă
rută~ afară doar de tot aşa de bătrînul său amic Ghica
Chefal, cu care, în anume rarisime zile, ambii în haine
de pielea dracului, sure cu puchiţei albi, ieşeau pentru o
plimbare la Copou, care, cu paşii lor mărunţi, împiedicaţi,
putea să ţie cu ceasurile. Dar vremea cînd, prins din
fugă, deveneam pentru cîteva momente lectorul fratelui
bunicii mele, de atîţia zeci de ani răposată şi mie necunoscută, e încă departe.
Dar e sigur că în acea casă din Păcurari, unde poruncea de fapt - şi cit de aspru ! - soţul, funcţionar la
„starea civilă(', al fiicei postelnicului, femeie fără însuşiri
fizice, tîrziu şi greu măritată, un Mircea, dintr-o familie
de boiernaşi de la Tîrgul Frumos, am fost întîi atunci,
la 1877. ·
Din dosul geamlîcului priveam şesul Bahluiului, pe
care treceau vagoanele de marfă de unde răsăreau ca o
perie deasă baionetele soldaţilor ţarului.
Pe aceşti soldaţi i-am văzut pe urmă, cu ocazia celui
dintîi drum la „moşu' Manole(( din Roman. In vagonul
de clasa a doua, căci nimic nu ne-a putut desface din
amintirea a ce fusesem, a ceea ce ne cerea numele şi
legăturile noastre, în faţa mamei stă un ofiţer superior
între două vrîste, cu barba în două părţi ca a împără
tescului său stăpîn. Are nevastă - şi vorbeşte duios de
casă şi are şi copii rămaşi acolo, acasă, cu dînsa. De
dorul şi în dragul lor, el ne împarte mărunta monedă
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rusească de argint, al cărui nume îl aud încă în urechi :
malenchi. Apoi, în lungul drumului, la staţiile unde portarul sunînd din clopot strigă numele stîlcit cu indicaţii
nemţeşti, flăcăii bălani, roşii şi graşi se răped să taie
cu şpăngile harbujii cărnoşi cu care li se mai ostoaie setea.

Apoi, într-o zi, un strigăt de bucurie al mamei : ,,S-a
luat Plevna!"
Pe cei care au luat-o, cu aşa de puţină deprindere şi
pregătire, cu un aşa de mărinimos sacrificiu al tinereţii
lor, i-am cunoscut pe urmă de aproape : un ofiţer şi un
soldat.
In cerdacul de fier al caselor lui Vasile Pîrgaru stă
într-un jeţ, cu cîrjile pe care le va purta apoi supţioară
cu anii, îngrijit cu o nesfîrşită iubire de femeiuşca
măruntă, slabă, cu imenşii ochi calzi, căpitanul rănit
Dimitrescu ; doi copii se zbenguie lingă tatăl scăpat ca
prin minune de la moarte : Romul şi Ema, el un băieţaş
blond, neastîmpărat; ea, icoana însăşi a mamei sale.
Zile întregi, nemişcat, ofiţerul priveşte în zarea unde-i
mijesc poate încă scenele de sînge de unde a venit. Mai
tîrziu, cînd cu greu îşi poate mişca din loc piciorul stră
bătut de glonţ, el povesteşte ziua de zbucium sălbatec,
lovitura pe care a simţit-o numai ca o izbire surdă, ceasurile de torturată aşteptare însetată în valea sămănată
de morţi.
Servitoarea noastră, bălaia Lisaveta, are şi ea lîngă
dînsa un luptător al războiului care abia s~a isprăvit.
Uneori uriaşul ţeran e în odaia învăţăturii noastre şi ne
povesteşte, simplu, ca şi cum n~r fi vorba de dînsul
şi de o dipă ca aceea, de asalturile de la Griviţa, de
obrazul rătezat de schijă, de noroiul moale cu care ai
noştri îşi acopereau din goană rănHe şi tot nu mureau.
Undeva, în nesfîrşite depărtări, mijeşte o lume încleş
tată în trînte sălbatece, în care baionetele împung şi
pumnii lovesc, gurile, în încleştări supreme, muşcă în
carnea de om ...
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Aceşti doi profesori cu carnea sfîrtecată fac mai multă
geografie şi spun mai multă istorie decît toţi dascălii de
la şcoală împreună.

devenită patriotică numai în
ln piaţa cea mare, unde de obicei lipovencele grase vînd sîmburi de floarea-soarelui
şi de bostan sau umplu aceeaşi linguriţă, ştearsă pe şorţul
roşu, cu îngheţata de lămîie (alămîie la noi) sau de vanilie, pe cînd precupeţele sporovăiesc lingă ulcele şi gră
măjoarele de „verdeţuri" din grădinile lor, s-au aprins
butoaie cu smoală şi înaintea lor, pe c.:înd undeva se
petrece desigur o paradă pe care n-o vedem, noi, copiii,
cîntăm. Cum cîntăm, numai Dumnezeu ştie din partea
mea, cînd fenomenul acestei producţii muzicale se prezintă de mama în salonul lui „Madame Văsescu", mi se
dau toate bomboanele din casă numai să tac! - , dar
cîntăm din
răsputeri „Fiii României,
toţi voinici de
frunte, şoimi de prin Carpaaaţi, şoimi de prin Carpaţi".
Poezia lui Alecsandri, cu Sergentul şi Peneş Curcanul,
va veni pe urmă numai, în primii ani de liceu, cînd ochii
noştri se deschideau mai largi la lucruri pînă atuncea

Din partea ei,

şcoala,

această formă, serbează.

neştiute.

Iar pe străzile paşnicilor Botoşani, de-a lungul arterelor evreieşti pline de zgomot, de „hărhătul" micului
comerţ, prin faţa caselor boiereşti, de o aşa de îngrijită
ţinută, treceau straşnicii ostaşi de imitaţie şi de contrabandă ai gărzii civile, fiecare cu centironul negru în jurul
hainei de toate zilele şi în cap cu pălării de tot felul,
dar purtînd pe umăr cu mîndrie puştile ieşite din uz,
pe cînd muzica ţiganului Balica, purtînd un aşa de mare
nume boieresc, o barbă corespunzătoare şi o formidabilă
căciulă de grenadir, sună din toate alămurile sale şi cutare
avocat sau funcţionar ridică în soare o strălucitoare sabie
neascuţită.

Seara, într-una din casele noastre, răpede schimbate,
prelung duioasele accente de rugăciuni şi, la o
mare paradă, la care am apărut, trimişi de mama, dar
răpede înapoiaţi acasă de „moşu'Go", în uniformă cu fire-

sună
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turi de aur şi cu două decoraţii pe piept, generalul Căli
nescu, ,,eroul de la Costangolia", cu alba bărbuţă napoleoniană, îşi trece în revistă voinicii.
Din patriarhailismul ei vechi, a cărui fantomă se stinge
în casa din Păcurari, această societate de !Provincie
românească se trezea la încîntarea încrezută, neştiutoare
de primejdii a romantismului „independenţei" şi „victoriei".
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VI
LICEUL

Dacă trecerea de la libera viaţă de copil la îngustarea
băncii de şcoală. primară era o cumplită schimbare de
orizont, un nor gros, tăind vederea fundului albastru al
zărilor neprihănite, o şi mai mare prefacere trebuia să
intervie în momentul cînd am păşit pragul liceului.

De fapt acesta ar trebui, cu profesorii săi multipli,
fiecare avînd altă înfăţişare, alte obiceiuri şi alte metode,
într-un caleidoscop uman cu care nu se poate învăţa
cineva dintr-o dată, să aibă un caracter deosebit, vizibil
mai înalt şi cu adevărat mai impresionant decît acea
şcoală începătoare prin care n-ar trebui să se iasă din
deprinderile de acasă. Mai mulţi profesori care predau
aceea<;i materie în mai multe dase şi care :aiu în sama
lor sute de elevi nu pot să ţie faţă de aceştia atitudinea
pe care un profesor părinte o poate păstra faţă de micul
grup încredinţat îngrijirilor sale, dincolo. La liceu - căci
pe atunci termenul de gimnaziu, reprezentînd prin oraşe
mai mici un liceu incomplect, era puţin cunoscut - ,
materia capătă o individualitate, ea se deosebeşte, se
precizează, pe cînd în clasele elementare toate materiile
se amestecă, se confundă şi se pot armoniza în singură
fiinţa, pricepută sau nepricepută, simpatică sau antipatică, a unicului profesor, a „domnului". Dacă în această
şcoală nu strică o foarte bună înţelegere între profesorii
de clasă, care nu trebuie să facă a se zgudui revoluţionar
sufletul copiilor cînd trec de la unul la altul, sarcina
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directorului fiind din această cauză aşa de mare şi aşa
de grea, în şcoala secundară fiecare dintre profesori, în
cea mai perfectă frăţie de suflet · cu colegii, trebuie să
ştie şi ce se petrece la fiecare dintre aceştia, iar „dirigintele" să nu fie un simplu suprapedagog, chemat cînd
se petrece un scandal şi cînd sînt de pedepsit vinovaţi,
ci acela care, armonizînd lecţiile în atîtea domenii, să
îndrepte învăţămîntul către acea cultură generală care
pe această treaptă de învăţămînt e singura de avut în
vc:dere.
Pentru a căpăta bursa dădusem un examen, la care
venisem supt influenţa răspunsurilor proaste date la
examinarea acasă de profesorul Grigoriţă. El nu m:1
lămurise unde şi pentru ce mă
duc. Totuşi poate că
instinctiv îmi voi fi dat samă de ce mă aşteaptă cu toată
marea mea dezorientare, în care intra poate şi puţină
frică, dar desigur nici o mîndrie şi nici o iubire, cînd am
intrat în prima clasă a liceului
botoşănean, care pe
atunci nu cred că se chema încă după numele acelui
hirsut, aspru, ,,roman", profesor şi scriitor, istoric, filolog pentru afirmarea naţiei care a fost Treboniu Lauri.an,
despre care însă în atîţia ani de studii nimeni nu ne va
vorbi ca despre un model şi nici chipul lui dominator
nu va răsări pe pînză sau în marmură şi bronz înaintea
noastră.

Intîi, ce nepotrivită casa în care era să sorbim de
acuma înainte din izvorul unor cunoştinţi rnai înalte :
veche locuinţă boierească lingă biserica Sfîntul Gheorghe, fundaţie a lui Ştefan cel Mare, încă nerăzăluită de
Comisia monumentelor istorice şi mai impunătoare în
tencuiala groasă pe care vremea aruncase mari umbre
negre, biserică în care profesorul de religie, frate şi episcop şi figură fină, blondă, ca a lui Ştefan însuşi în chipul
de imaginaţie creat de Asachi, părintele Moisiu, nu ne-a
dus o singură dată pentru a ne vorbi de Dumnezeul tuturora, de Hristos cel bun şi de domnul marii noastre glorii
trecute. Această construcţie, în vechiul stil frumos, dar
potrivită numai pentru viaţa şi activitatea unei singure
familii bogate, trebuie să fi aparţinut unei familii arrr:eneşti. Căci armenii, cu excepţia casei d-î .1lui Ştefanovici,
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gospodărită după tradiţii bu~ovinene, erau în tot lungul
străzi. De la băcanul ou coarnele de mare, pe
lingă negustorul de ghiuden,
tărcat ~i îndesat de la
„Ghereta verde"" şi pînă la casa din faţa liceului a unei
respectabile familii armeneşti, cu lung trecut la noi, şi
pe urmă, în faţă, cu un întreg cartier locuit de aceiaşi
oaspeţi, armenimea se întindea pînă departe. Pe cînd.
înainte de strada perpendiculară a şcolii noastre, care
ducea spre centru, cu întortocherea dublă de la librăria
lui Ivaşcu, dintr-o formidabilă clădire cu temelie proastă,

acesteÎ

skyscraper, pentru ochii noştri deprinşi cu zidiri modeste,
in dreapta bisericii şi în fa,ţa ei se mai întîlneau locuinţi
armeneşti răzleţe sau şiruri întregi : Ia Grigore Goilav.
a cărui casă, totodeauna închisă şi tăcută, era un model
de gos,podărie occidentală - şi o a -doua stradă a acelora.şi armeni pornea de la dînsul - , ori la alţi Goilavi.
cu legături austriece în aceeaşi Bucovină, de unde va
răsări colegul nostriu nalt, blond, cu ochii albaştri, Goilav
Gustav, menit să fie apoi un elegant ofiţer de cavalerie.
Liceul, cu o urîtă firmă mare la poartă, cuprindea,
cu o „şală" la mijloc, în stînga o mai vastă clasă întîia,
o clasă a doua îngustă - căci numărul şcolarilor descreş
tea răpede - la spatele ei avînd în faţă cancelaria şi
undeV'a în drecljl)ta clasele roperioare, priin chichineţe c.a
pentru o şcoală care scotea, la sfîrşitul atîtor osteneli,
în cea mai mare parte cu totul zadarnice, doar doi, trei
absolvenţi din clasa a VII-a. Cum frecvenţa era încă destul de mare în cele din urmă două clase ale cursului
inferior, ele fuseseră exilate în fosta bucătărie, compusă
din două odăi, dintre care una păstra un dulap în părete
la spatele tablei exerciţiilor noastre, dulap căruia se va
vedea ce destinaţie i-a dat ştrengăria noastră din clasa
a IV--a.
O curte mică, pavată, în care nu era rost de stat; în
fund, neapărata livadă de pomi, deasupra căreia, ca nişte
uriaşe spînzurători cu funiile atîrnînd erau aparatele de
gimnastică, pregătite ca pentru acrobaţi, acrobaţi veritabili de speţa miss Vandei cu tricoul verde pe care o
văzusem în anii copilăriei ţinînd în dinţi pe partenerul
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ei, în!linte ca prin circul Sidoli să fim iniţiaţi, cu bilet,
sau, pentru copiii necrescuţi, prin spărturile pînzei, la
elegantele prestaţii ale familiei Sidoli : bătrînul, impozant
ca un şef de stat în exerciţiul funcţiunii, Cezar, rubicond
şi zîmbitor, melancolicul lui frate, Franz, Teresa Strackay,
fata cea mare a -familiei, încordînd un trup bine nutrit,
iar îngereasca Medee bălaie, mezina, atrăgînd după dînsa
tot stolul suspinătorilor între doisprezece şi cincizeci de
ani. Cu o sfîntă groază era să privim noi, neputincioşii,
crescuţi în recea religie a cărţii, care face timid şi stîngaci, pe tovarăşii ieşiţi din fundul zdravenelor mahalale
care se aruncau la trapeze, de pe unul pe altul, prin
formidabile salturi în gol, întru nimic mai prejos de ce
făceau, acolo, la circul rîvnirilor noastre, artişti în toată
forma. Jos, mic, rece, sever, profesorul Radu contempla
fără să-şi arate satisfacţia, dresor emerit, folosul evident
al ostenelilor sale.
Cea dintîi cunoaştere a ,profesorilor a fost confuză.
Nu-i puteam măcar deosebi : mult timp stam nedumerit
înaintea celor doi purtători de bărbi care erau G. Costin
Velea şi Ionescu. M-am deprins mai răpede cu profesorul
de ştiinţi naturale, Săvinescu, fiu de preot ieşean, ajuns
la catedră în momentul cînd îşi termina clasele secundare, fire de autoritate, al cărui glas, întovărăşit şi de
unele manifestaţii mai drastice, în care piciorul nervos
avea un rol, umplea de zgomot culoarele înguste ale închisorii noastre.
In faţa unei mase şcolare în care se întîlneau vlăs
tarele tuturor profesiilor din oraş, cu un număr de solizi
fii de ţeran.i din împrejurimi, vristele fiind şi acuma
destul de amestecate, pînă la frumosul, voinicul adolescent
Iacovache, pe care boala de piept era totuşi să-l smulgă
din mijlocul nostru, profesorii şi-au făcut apariţia. Una
cu totul nepregătită, noi neştiind nimic despre dînşii,
ei neştiind nimic despre noi, fără să aibă măcar o fişă
de provenienţă şi de studii : profesorul, abstract, pe
catedra lui, elevii, abstracţi, pe băncile scrijelate de
alte generaţii, trecute cu un folos relativ prin aceleaşi
vechi metode ; îndeplinirea funcţiei plătite de o parte,
sila impusă de cealaltă, cu urmări care, fireşte, nu sînt
g,rele de gîcit.
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Ii văd încă aşa cum erau atunci. De la cei mai bătrîni
la cei mai tineri, cuconul Costachi Severin, care abia
ieri şi-a încheiat ca foarte bătrîn pensionar rostul ~
p;1m:inl : un gos,podar gras şi gros, puţin bărbos, cu bunii
ochi alJbaştTi, aplecaţi spre somn dnd elevul ştia prea
bine lecţia [111Văţată pe de rost ; profesor de latină pînă
atu:11Jci ; el luase ,a,ouan istor,ia, şi obrăznidile oaipitulau
înaintea 01ces•tei bunăvoinţi somnoroase, incapabi1lă de a
porunci şi de a pedepsi, dar conitra cărei1a, în duşmă:nia
cumipl:ită şi jocul de~a ,pîn!dia şi de-a lovi:tura dintre stă
p[nitori şi sltăpîniţi, nimenea nu se gîndea la un abalc,
notele fiind pe Iîngă aceasta aşa de părinteşte diiStiribuilte.
Latina trecuse acum asupra profesorului Tokarski.
Interesantă figură de revoluţionar,
de refugiat polon,
care avea în urmă un întreg trecut insondabil, cu petreceri în Egipt, cu experienţa multor ocupaţii, spirit enciclopedic, în stare a examina cu tot atîta competenţă la
latina sa, la franceză, unde a funcţionat în clasa a IV-a
după dispariţia profesorului francez, dar şi la fizică şi
chimie, şi o legendă de profesie medicală fiind legată de
taina lui. Suflet adînc şi foarte simţitor, de o bunătate
fără mar.gini, de o dreptate care nu admitea favoTizarea, de
altfel puţin obişnuită, şi prigonirea, mai deasă, el se ofilea
tăcut, închizîndu-şi misterul în mijlocul unei societăţi în
care, poloni, ca Merjvinskii, ca Trembicki, nu lipseau,
dar care n-avea faţă de dînsul o înţelegere, lăsîndu-1 să-şi
cîşt~ge pînea cu lecţii da.te ipînă tîrziu noaptea, prin
noroaie; [... ] soţia lui, o nepoată a lui V. A. Ureche,
rotundă ca o brînză de Olanda şi roşie ca acoperişul
ei, purtînd pe capul, de o frumuseţă de mult stinsă, o
vizibilă perucă,
întrebuinţa pe acest
om de o mare
valoare ca pe animalul care trebuie să tragă, pînă va
rămînea jos, la carul îndestulărilor casnice. Şi se vorbea
de stăpînirea în casa lui a colegului tînăr de la matematici, de mîncările amestecate, turnate una peste alta,
care-l aşteptau la obosita întoarcere acasă, în care mai
găsea şi zburdăciunea elevilor ţinuţi în gazdă, aşa incit,
din supunerea lui la o soartă aşa de grea se desfăcea
numai tînguirca muceniciei aşteptate : ,,Mi.isi.i Ionescu,
mi.isi.i Ionescu",
sau „Mijivinschi, Mijivinschi" ... Lui
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„domnu' Tokarski" nu i se făceau obrăznicii mari, coprn
inţelegînd mai mult, din instinct, decît oamenii maturi :
doar în clasa a IV-a, gazda obrăzniciilor, cînd copiii nu
mai sînt copii ca să asculte şi nu sînt nici adolescenţi
cu cunoştinţa răspunderii lor morale şi cu grija viitorului în viaţă, se punea puţină cretă în saltarul unde obositul profesor îşi aşeza lunga barbă sură, sau supt catedra
răsunătoare anume bombiţe de plumb pe care le manevrau în momente mai solemne sforicele ce se strecurau
după cuie bine plasate şi ascunse de-a lungul păreţilor
şi cînd, răsturnîndu-se pentru cercetare lada profesorală,
mecanismul micii răutăţi ieşea la iveală, acelaşi glas de
supunere la toate nedreptăţile se auzea fără ca din blînzii
ochi negri, deasupra cărora se lăsa aripa sură a şuviţei
revoluţionare să iasă un fulger de mînie : ,,Bombaluit-aţi
d-voastră ,pînă acum, bombalui-vom şi noi la examen''·
Sau, în sfîrşit, la lovituri mai apăsate cu creta răsăreau
de pe poliţele din păretele clasei găinile pe care cu
greutate le instalaserăm acolo.
Dar aceste apucături faţă de dascălul care nu strigase
niciodată la nimeni, care nu pusese în genunchi în faţa
catedrei, care nu lovise, care, cu atîta delicateţă în suflet
şi cu atîta suferinţă în viaţă, nu era în stare să jignească
pe nimeni, erau o moştenire din ceea ce generaţii întregi,
de o rară cruzime faţă de cellalt străin, care însă pe
departe n-avea însuşirile alese ale omului de mare cultură Tokarski, se credeau datoare să facă faţă de profesorul de franceză, ,,domnu' Meteiu".
Mettey, emigrat din vremea lui Cuza-vodă, în epoca
eroică a liceului, cînd se puteau organiza rezistenţe ca
aceea contra ciudatului ministru de Instrucţie, generalul
Tel1, căruia i se prezentase ca protestare demisia tuturor profesorilor, era un francez din Nord, care zicea
„septante" şi „nonante", un pribeag fără studii deosebite
şi fără nimic din ceea ce se desface dintr-o anume înăl
ţime a culturii în adevăr umane ; sînt sigur că acela
care într-un moment de supremă desperare ne spunea în
chinuitul săru jar-gon : ,,Dechit profesor la asemeni bueţ,
mai bin'pastor la porc", era un om fundamental bun, că
se găsea bine· în ţara adăpostirii sale, unde-şi măritase
SB
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după un avocat român, că el ar fi dorit ca din
lecţiile sale să iasă cit mai mult profit, spiritul de datorie
şi de onestitatP al rasPi salP ni>p11tînct1.1-i fi străin. Dar
apucăturile pionului francez, ale inexorabilului pedagog

fata

formalist îi rămăseseră, şi vrîsta înaintată, suferinţa bolii
care-l făcea să răsufle greu, cu neexplicabila pană de
gîscă în colţul gurii chinuite de astmă, întăriseră încă
aceste dispoziţii care duceau în ciliar Franţa lui la dureri
ca acelea pe care Champfleury le-a descris în Suferinţele
profesorului Delteil şi pe care le afli şi în amintirile din
L'armoire aux souvenirs ale poetului Jacques Normand 14 ,
cu pocnitorile pe treptele catedrei şi cu scaunul ei uns
cu clei. Metoda lui era cu totul învechită şi era greu să
faci pe flăcăul de la sate, care de aceea stătea adeseori
în genunchi, să deosebească între ba-guet-te şi românescul bagă-te de acasă. Cînd rezistenţa minţii sau dispoziţiei elevului îi stătea în faţă, omuleţul gros, cu figura
rotundă şi ochii supt ochelari ca ai lui Gorceacov, se
supăra şi începea lupta care, se spunea, dusese odinioară
pînă la lovirea profesorului. Epitetele zburau de zor,
începînd cu bourrique, care, înţeles de chinuitori ca
buric, i se striga de cei de afară prin uşa răpede deschisă
~i închisă ; mînile mici, grase se întindeau peste catedră
ca să apuce de păr pe îngenuncheaţi şi uneori trupul
bondoc lua cu asalt băncile ca să scuipe pe acela care
făcuse cel mai mare păcat. Iar „inimicii" făceau muzică
în bănci din instrumente nevăzute, a căror căutare putea
să ocupe fără rezultat o oară întreagă, sau, stînd cuminţi
în genunchi supt privirea pînditoare a profesorului, îi
trimeteau cu oglinda drept pe vîrful nasului o pată de
arzătoare lumină. Dar cu toţii cei care l-au chinuit au
trebuit să aibă o simţire de remuşcare cînd, ceva mai
tîrziu, am dus pe „domnu' Meteiu(' la cimitirul catolic,
unde ţerna era tot ţernă românească pe care, punctual
pînă la istovirea puterilor sale, el o călcase, pentru a-şi
îndeplini la şcoală obligaţii atît de rău răsplătite.
O tragedie e cuprinsă în viaţa profesorului de română,
G. Gr. Băleanu, o tragedie cu afunduri obscure şi respingătoare. Plecase de undeva din Bucovina, unde ajunsese, ardelean de origine, prin împrejurări neştiute, şi
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trăia în Botoşani, ascuns, fără prieteni, servit numai de
un băiat de la ţară, coleg al nostru, nalt, slab, galben,
bolnăvicios la înfăţişare. Pentru motive care nu se puteau
spune a plecat mai tîrziu, mult după ce mă strămutasem

aiurea, şi de aici din Botoşani, şi într-un tîrziu, am
auzit de o moarte misterioasă, cînd se scălda în Siret,
la ţară, unde dădea instrucţie copiilor unui moşier. Dar
ce om de energie şi ce om de înţelegere ! Intre profesorii
pe care i-am găsit la intrarea în liceu, el reprezenta
autenticul produs al satelor de unde venea. Nu era numai
dascălul care avea interes pentru elevii săi, care făcea
tot ce era cu putinţă ca să-i înveţe, nu numai a scrie,
cu o ortografie oarecum proprie, pe care a expus-o în
Convorbiri literare - singurul dintre învăţătorii noştri
al cărui nume a apărut în vreo revistă - , călăuzul care
mi-a vădit existenţa unei literaturi româneşti alta decît
a cărţilor de şcoală, nu numai că era un gospodar, care-şi
va ridica, după datina strămoşilor ţerani, în singurătatea
sa, o casă chiar lîngă liceul cel nou, de care va fi vorba
pe urmă, dar el avea o credinţă, şi credinţa aceea şi-o
manifesta, hotărît, necruţător, brutal, oricînd şi înaintea
oricui. Avea scîrbă de „coconaşul" care, în puterea situaţiei sociale a familiei, înţelegea a fi tratat altfel <lecit
ceilalţi şi, la apariţia alintatului de acasă care venise
tîrziu, glasul lui de batjocură, întovărăşit de rîsetele
clasei, se auzea tăios : ,,A, coconăşelul ! Ţi-au dat cafea
cu lapte? Ei? Cafea cu lapte ... " Şi figura de Heliade
Rădulescu cu părul sur, uns, lăsat straşină, se lărgea
într-un zîmbet larg, răutăcios, supt mustăţile tunse ca la
moşnegii din satul lui şi din ochii spălăciţi ieşea o scînteie de batjocură, pentru ca apoi un scuipat printre dinţi
să puncteze observaţia. Era în acelaşi timp un ireductibil
naţionalist• ,pe o vreme cînd în localitate, afară de rarisime exhibiţii şcolare, din ce în ce mai părăsite, naţio
nalismul se manifesta doar prin poeziile lui Scipione
Bădescu, largă figură ardelenească, străbătută de mustaţa cu sfirc, care, înfăşurat în cravata înfoiată, părea
că e gata oricînd să declame, după o petrecere cu vin
• Iorga dă cuvîntului
de la naţional. (N. ed.)

„naţionalism"

un sens larg : tot ce
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derivă

bun, versurile înflăcărate ale primei sale tinereţi. Acasă,
la maşina de înmulţit,
din însărcinarea lui
Panegirirttl lui Ştefan cel i\Ja·re, pe care, primă.
încercare de comerţ, îl vindeam colegilor.
Băleanu nu era
naţionalist aşa, ci
credinţa lui,
ascunsă, adîncă, gata de fapta pe care împrejurările nu
i-o îngăduiau, se rostea la întîmplări numai, abrupt, ca
o izbucnire fără a doua zi. O dată am fost marturi, noi,
din întîia clasă, la apariţia propagandistului antisemit şi
ultranaţionalist, Polihroniade ori, cum se scria el Polychroniade.
Răsărise la Botoşani ca să agite doctrina lui, din cînd
în cînd servită prin foaia Deşteptarea, pe care multă
vreme am primit-o gratuit, mama ajungînd a-l cunoaşte
la Argenti, considerat ca şef al antisemiţilor locali. Văd
încă seara luminată de scînteierile de aur roşu ale veneţianei Teresa : Polihroniade, încă tînăr, rotunjor la faţă,
puţintel bărbos, cu ochii unui om căruia nu-i displace
viaţa, cetea poeziile sale, între care, în primul rînd, aceea
închinată stăpînului casei :

trăgeam
Băleanu,

Un amic cu suflet mare se uita la noi :
Tot cuvîntul fu de ţară şi d-ai săi eroi. [ ... )
Şi, pe cînd declama, ca la Bucureşti, ceea ce uimea
sfiala noastră septentrională, cu gesturi care nu se pomeneau la noi, aceste încrezute versuri neroade, o mişcare
a mînii răsturna păharele de pe tava pe care servitoarea
aducea nelipsitele dulceţi.
Polihroniade vorbise la şcoala Marchian, unde i se
dăduse voie să ţie o conferinţă. Foaia lui Bădescu a însemnat fără îndoială acest eveniment. Undeva, într-un colţ,
ascultam cea dintîi expunere de acest fel. Sala clasei întîia,
unde făcusem o aşa de tristă intrare în studii, era plină
de public supt lumina marii lămpi de gaz prinsă în tavamul înalt. [... ].
Spre marea noastră mirare, Polihroniade a răsărit şi
la liceu, în clasa întîia, unde-şi făcea lecţia Băleanu, foarte
bucuros să poată primi pe ilustrul poet şi ziaristul de
Bucureşti o, ce departe, în ce luminoasă aureolă, se
făcea acest Bucure.şti, capitala, nouă numai de vreo două
zeci de ani, a unei ţeri a cărei facere o necunoşteam cu
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totul ! ; din cîţi erau în mediul acestei copilării a mele,
de puţini fuseră pînă acolo, aşa de puţini veniseră de
acolo, vorbind altfel decît molfăitul nostru dialect ascutit
în i la sfîrşit şi cu şuşuiala unui c muiat slavoneşte, ·şi
nimeni m.1 ne vorbise de ce este la Bucureşti, cu mult mai
mare, cu mult mai înalt decît Botoşanii noştri ! Cîteva
cuvinte întîmpinară pe oaspetele rar, al cărui meşteşug
de vorbă făcu să se cutremure fereştile odăii. Apoi, după
o îndoctrinare din care nu mi-a .rămas nimic, o sărutare
apăsată pe obrajii mei, cunoştinţă personală, îmi dădu
pentru cîtva timp un prestigiu deosebit.
In total, era 0 rară ocazie de a vedea oameni din afară,
- o altă vizită, afară de cîte un părinte îngrijorat sau de
,,popa Moisiu", venit să-şi pedepsească odrasla înaintea
noastră a tuturora, fiind aceea a neamţului cu fonograful,
de pe al cărui sul se desfăceau cuvintele, pe atunci neînţelese pentru noi, afară de Aizenberg din fruntea catalogului, viitor birjar cu un singur cal :
aşa

Der Graf von Luxemburg
Hat viel Geld verjuckt, juckt, juckt !

Ca urmare politică pentru noi - care ştiam acum ce e
politica, pentru că era de notorietate şcolară că Săvinescu
e liberal, dar că Severin, Băleanu şi alţii sînt conservatori - , nimic. Numai şcolarii de la „Marchian" continuau
să se bată întîi cu dracii de pe zidul casei pustii a lui
Bolban pentru ca, la doi paşi de acolo, să se desfăşure
spectacolul din fiecare sară al marelui duel între cel mai
voinic şcolar (de 1,a şaisprez~e ani în sus) şi campionul
israelit de la pităria vecină, înaintea unui numeros grup
de mărunţi spectatori, cărora din cînd în cînd, pentru
variaţie, li se arunca vreo carte ca s-o rupă cinele holbănesc ori dinitre care, cite unul, cum am păţit-o eu în
aceşti primi ani de şcoală, îşi mai scrintea cotul sau umă
rul pe gheaţă. Care era mai îndrăzneţ şi mai mehenghi
trecea dincolo de aceste Olimpice şi înşela pe cite un
negustor din strada vecină, lăsînd să lucească în noroiul
frămîntat cu rpaie un leu nou (eu am apucat încă socoteala cu ,parale, pe care o făceau toţi ţeranii), un „franc",
cum se zicea, pentru a trage pe urmă înapoi, cu sfoara,
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piesa de argint cu sau fără efigia încă tînărului Carol I,
intitulat „Domn al Românilor".
Dar acestea erau senzaţii ale nevrîstnicilor de la şcoala
primară. Ele erau supt demnitatea noasLră studioasă. Cu
cei cîţiva, foarte puţini, evrei de pe aceleaşi bănci, relaţiile noastre erau de o bună camaraderie ; poreclele lipseau şi nu se pomeneau loviturile. Dacă Aizenberg nu
ştia nimic, Simion Sanielevici, figură prelungă, palidă,
fină, cu părul creţ şi ochii de o nobilă privire, lupta cu
mine prin matematica lui, neinteligibilă mie, pentru locul
intîi în clasă. Părechea de băieţoi mari, graşi, groşi, cîrlionţaţi, greoi a Joldeşterilor Joldeşter Iancu şi Joldeşter Bercu, gemeni şi aşa de asămănători incit unul
pute.a să „spuie lecţia" pentru celalt, pentru ca o dată,
unul din ei să zbucnească în mărturisirea sinceră : ,,Nu
;;înt eu, e frate-meu" - nu stîrnea nici o duşmănie ; cel
mult, cei în vrîstă de a se uita la femei făceau cite o glumă
din cele mai grosolane la adresa roşiei lor surori cu ochelari de aur, pe care o zăreau la casa lor în faţă cu liceul.
Nu, predica lui Pollhroniade, cu tot naţionalistul sprijin al lui „domnu' Băleanu", răsunase în pustiu. Nu văzu
serăm nici o „havră", de care erau destule, prin locuri mai
dosite, dar ne îngrămădeam cu toţii, la ieşirea din clasă,
în jurul jidănaşului rufos care vindea excelente „pleţăle"
de turtă întinsă şi uscată, înţepată cu puncte ca acelea
care, la pasca lor, însemnau, după opinia populară, atîtea
înţepături date de strămoşii, aşa de îndepărtaţi, şi mai
ales aşa de nesiguri, Mîntuitorului însuşi.
Dar iată unde m-a dus frăţia de ideal dintre „domnul
de română" şi apostolul totdeauna fără bani al unui antisemitism care vagabonda căutînd abonaţi la Deşteptarea.
Să mă întorc la cercul învăţătorilor noştri. ..
Intre profesorii bătrîni era şi cel de fizică şi chimie,
Cumnat cu bunul Severin, dar între dînşii nu
era nici o asămănare. Cu tot aerul său somnoros, Severin
ştia istoria, şi la un moment a apărut şi un manual al lui,
eu. litere mărunţele, cuprinzînd o sumă enormă de fapte
mici cu privire la evul mediu, singura carte ieşită din
Lupaşcu.
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cercul învăţătorilor noştri, pe cînd, cu toate studiile făcute,
se pare, prin vreun loc nemţesc, căci zicea „ţinc" şi „ţăru"
(zero), roşcatul nostru iniţiator în ale tainelor naturii, pe care, ca ştiinţe naturale, ni le preda, după cartea lui
Ion Nădejde, o îndrăzneaţă inovaţie, însuşi directorul Săvi
nescu, care nu cerea decît învăţarea pe de rost a staminelor, pistilelor şi altor elemente, pe care le urîţea ştiinţa,
ale florilor noastre iubite, - nu ştia, după modesta noastră
părere, chiar nimic. lmi 1pa,re rău că trebuie s-o s,pun despre acela cax-e la zece ani ai mei mă declara gloria clasei,
deşi tezele mele la fizică erau simple amplificaţii literare
în jurul unei materii pe care n-o cunoşteam pentru că nu
mă interesa. Lupaşcu avea aparate pentru materia sa, dar
se ferea să le atingă, declarînd că „sînt periculoase", interzicea să se atingă sarea cu limba, această substanţă putînd
fi şi ea „periculoasă", din moment ce se găsea în camera
Slx:retelor divine, care pot avea urmări fatale ; abia dacă,
din cînd în cînd, o roată de sticlă se învîrtea cu cele mai
mari precauţiuni. Experienţele nu reuşoou niciodată ;
cînd, după o anume tratare prevăzută în frumoasele, dar
nu şi uşoarele cărţi ale lui Poni, substanţa trebuia să
devină albastră, ea rămînea roşie, iar, la explicarea telefonului, profesorul nostru ne credea cînd din odaia vecină-i răspundeam că nu se aude nimic, deşi el striga de
se aduna lumea în stradă. O dată am luat cu toţii o notă
slabă fiindcă am întors cum trebuia clişeul viziunii din
manualul nostru de fizică, unde era pe dos.
Dar, ca om, ,,domnu' Lupaşcu" trebuie să fi fost greu
de înfruntat şi de biruit. Roşul mustăţilor sale umflate
deasupra buzei anunţa aplecarea la luiptă, şi partidul
conservator trebuie să fi avut în el pe unul din cei mai
teribili combatanţi. A vrut s-o arate şi cu prilejul vizitei
cu care Ion Brătianu, 15 însuşi Ion Brătianu, a onorat liceul
no~tru cînd eram în clasa a IV-a.
Văd încă scena pe care, să mi se îngăduie a o intercala
în această galerie de portrete ale ,profesorilor care, oricum
să fi fost în ei înşişi şi rău nu era ni'Ci unul şi faţă
de alţii, faţă de mine au fost binevoitori pînă la îngăduinţa
pentru materiile pe care nu le iubeam şi deci nu le puteam
învăţa.
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Pe neprevestite, căci bătrînului prim-ministru, care
n-a uitat niciodată anii săi de răzvrătire şi care, apoi,
n-avea nevoie de mijloace artificiale ca să se impuie, nu-i
plăceau pompele într-o vreme carp avea dreptate să le
pasLreze pentru o societate nu destul de educată ca să
poată respecta pe cineva şi, în lipsa lor, uşa cămăruţei
noastre s-a deschis pentru ca să pătrundă în ea un val de
lume, în care nu puteam recunoaşte decît figura de profet bărbos şi chel a poliţaiului Placa. In frunte, un om
m[1runt şi cămnt, bărbos şi cu părul creţ înfoiat, -îmbrăcat
în haine simple de „pielea dracului" cu puchiţei albi, care
te chema şi te stăpînea prin strălucirea extraordinară,
plină de vioiciune, de bunătate părintească, de neastîmpărată ghiduşie copilărească, într-un cuvînt de farmec, a
ochilor în care nu pricepeam noi cîtă putere de voinţă şi
de creaţiune se cuprindea. Fiinqcă aveam înaintea noastră,
neînştiinţaţi, pe cînd ar fi fost aşa de firească, în toate
clasele, o lecţie pregătitoare, în care să se fi povestit, în
legătură cu <linsul, care aducea atîta trecut, de suferinţă,
de luptă, de întemeiere şi de glorie, în faldurile hăinuţei
ca a oricărui evreu zaraf din piaţă, întreaga istorie a creă
rii, atît de mult şi printr-însul, a patriei pe care o personifica mai elocvent decît toate frazele din manuale - iar
noi învăţam în acea clasă a patra după Treboniu Laurian,
care începea de la zeul J\farte şi de la gemenii romani
ai divinelor lui zburdăciuni! - pe însuşi Ion Brătianu,
prci,;edinte al consiliului de miniştri şi adevăratul stăpîn
al ţerii.
Pe catedră, Lupaşcu, membru al partidului conservator,
stătea neclintit. A nu ieşi înaintea primului-ministru, a
unui astfel de prim-ministru, i se părea, după cine ştie
ce măiestre combinaţii de club, o datorie de partid, neîndurător faţă de tiranicul „vizir". De acolo, de sus, pe cînd
Brătianu stătea modest în picioare înaintea băncilor noastre mutilate şi a feţelor noastre mai mult curioase decît
speriate, şi deloc respectuoase, profesorul voi să „facă
lecţia". ,,Fiindcă eşti profesor, e de presupus că ştii", fu
observaţia care-l opri de la ceea ce era să vie, adecă :
desemnul pe tablă şi necontenita întoarcere la cartea de
pe catedră ca să se vadă dacă în adevăr unghiul cutare
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A şi altul B. ,,Cheamă un elev, şi nu unul din cei mai
buni."
Şi, astfel, printr-o inocentă înşelare a ministrului, am
avut prilejul să-i dovedesc, în calitatea falsă că nu sînt
„unul din cei mai buni", cum că, dacă în tubul A B faci
vidul de aer, obiectul C şi obiectul D, deşi au altfei o
greutate deosebită, îşi pierd cu totul diferenţierea.
Un semn din cap şi, forma o dată îndeplinită, alaiul
extraordinar, unic, s-a desfăcut pentru a întîlni în alte
clase alţi profesori, din fericire în adevăr .alţii, ba poare
chiar din clubul lui Ion Brătianu, ceea ce, fireşte, putea să
schimbe tot ceremonialul inspecţiei.
lşi poate închipui oricine care era atenţia clin oara de
fizică şi chimie, mai ales dnd frica de curente făcea pe
profesor să apară cu o neobişnuită tichie protectoare pe
cap ...

2

Altfel erau, fireşte, profesorii mai tineri, cu toate că
ei aparţineau unei epoci de studii care dădea fiecăruia,
oricare ar fi fost posibilităţile şi pornirile lui, aceeaşi înfă
ţişare, oarecum seacă, uneori dură, fără nici un contact
sufletesc faţă de un public şcolar ţinut în frîu ca o ceată
de fiare gata să se arunce la orice slăbire a vergii de fier.
De fapt tinerii erau numai doi, aceia ale căror bărbi
le confundasem atîta. de deplin la început : Velea şi Ionescu.
Cel dintîi, profesorul de geografie, era un om frumos
şi mîndru, de o dîrză autoritate, de o eleganţă voită şi
exagerată, purtîndu-şi sus bărbia, dind sonorităţi artificiale glasului şi, pentru a trage cite o palmă după buna
tradiţie, puind mănuşă pe mina obişnuită a învîrti filele
cărţilor. Pentru Velea, un asiduu cetitor, nici un manual
nu se potrivea cu intenţiile sale şi astfel el dădea coli
manuscripte, scoase la centigraf, şi, însărcinat cu aducerea
lor, am putut să descopăr cea dintîi locuinţă a zeilor noştri,
mai mult temuţi decît adoraţi, şi m-am ales cu un sentiment de mirare că partea de Olimp a „domnului Velea"
se reducea la o căsuţă de mahala, cam ca a Vîzdogesei
mele şi că, în loc să văd în jurul lui pe slujitorii înaripaţi
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ai divinităţii, uşa mi se deschidea de o frumoasă fată cu
ochii mari, negri, sora nemăritată a geografului.
Foarte îngrijit şi el, dar fără pretenţie aparentă, cu
părul lung, mătăsos, cu barba pătrată de '-'-'ci mai ingrijiLd potrivire şi asiduă pieptănare, slab de boala care-l
rodea şi-i măcina sufletul, rece pînă la intimidare, cu privirea neexpresivă şi obosită, era profesorul de matematici,
al cărui fel de viaţă în casa bunului Tokarski îl cunoşteam,
clar n-am fi putut bănui că în acest trup şubred, cruţat
cu atîta îngrijire şi în aparenţă incapabil de orice spontaneitate, se ascunde clocotul de căldură şi de iubire a aventurilor care, cîţiva ani după aceea, îl va face să ia drumul
oceanului, cu una din cele mai aprige în pofta de viaţă
din colegele mele la Universitate, pentru ca amîndurora
să li se piardă urma pentru totdeauna.
Cu Ionescu, respectul era absolut : ajungea o singură
privire severă ca să-l amintească şi să-l impuie. Faţă de
mine, care am început cu dînsul a nu înţelege matematica
şi am continuat aşa pînă la sfîrşitul &"tudiilor mele, graţiat, pentru alte aptitudini, în ce priveşte însuşirea acestor
cunoştinţi şi îndemînări, răceala lui era şi mai glacială, şi
pe carnetul de note recomandat de V. A. Urechiă, 16 ca
ministru, pe „libretul" meu, împodobit cu calcomaniile la
modă, peliţe de clei înfăţişînd tot ce poate fi în univers,
mina osoasă însemna cu un fel de ciudă pentru inaptitudinea ,pe care nu căut:ase niciodată să o corecteze acel şase,
rareori înlocuit cu un opt dureros smuls sforţărilor mele,
o clipă mai fericite, care pecetluia o iremediabilă inferioritate. In schimb Sanielevici era mîngîierea profesorului,
şi se putea prevedea viitorul ştiinţific care-l a5tepta.
Caligrafia şi desenul erau încredinţate unui ardelean
de origine, cum o dovedea numele lui, Mărgineanu, al
cărui fiu a avut un rol aşa de frumos în bine pregătita
bătălie de la Mărăşti. Om de pace, cu toată dîrza-i mustaţă
roşie aplecată a război, el a găsit oarecare gust în aplecarea mea către scrisorile neobişnuite, ronde şi batarde, şi
sfaturilor lui îi datorez, dacă nu personala, fără intenţie,
linie a scrisorii mele de mai tîr-.ciu, un fel mai sănătos de
a ţinea condeiul, pe care pînă atunci îl prindeam cu o
încordare nervoasă care strica degetul arătător. Mai puţiR
l-am putut mulţămi cu planurile de grădină, înverzită la
67
https://biblioteca-digitala.ro

pajişte şi pătată cu negre rotocoale în locul copacilor, cu
arhitecturile de o geometrie aspră şi cu seaca reproducere
a unor desemnuri de nasuri, urechi şi nuduri - văd încă
un moşneag gol, crispat spre rugăciune, ca într-o pinză de
martiriu a lui Ribera. Pe urmă ne-am împăcat iarăşi, cînd,
cu lungă trudă, am copiat o odioasă cromolitografie a
luării Plevnei, în care-mi plăcea că recunosc pe generalul Miluţă Cerkez, rudă prin mamă-sa, cocoana Ilenuţa,
cu mamă-mea : odiosul amestec de culori stîngaci aşter
nute a avut locul său în expoziţia de sfîrşit de an. Şi în
jurul nostru, din vastele livezi, erau atîtea lucruri de prins
cu interes şi iubire, potrivit cu felul de a vedea al fiecăruia ...
Nu pot uita, şi pentru partea pe care a avut-o în desemnarea viitorului meu peste cîtva timp, pe profesorul
de muzică, autorul caietului centigrafiat de teorie muzic;ală, care începea cu vechiul imn medieval de unde vin
numele notelor (atunci îl învăţam şi niu-1 înţelegeam) :

Ut queant laxis
Resonare fibris
Mira gestorum
Famuli tuorum etc.,

domnul „Victor conte de Fleury".
De loc francez, de o vagă origine polonă, iar conte,
cred, şi mai puţin, fost capelmaistru şi acum „maestru 1' al
artei sale la noi, omul frumos ca un coafor, pudrat, cu
mustaţa mică sucită, cu ochii visători de femeie romantică,
de fapt ne făcea foarte puţin, saiu deloc, ,să cîntăm, a.ştefp
tînd ca apoi, în cursul superior, de pe urma cine ştie cărui
stagiu în cine ştie ce armată străină, să devină şi maestrul
nostru de scrimă, cu sabia şi cu floreta. Oara lui era un
prilej de conversaţie la care luau parte mai ales cei mai
mari, mai purtaţi prin lume şi mai „stricaţi(', cu Cristea
Manea în frunte, dintre elevi. Pentru că întreaga conversaţie privea teatrul, reprezentaţiile lui Teodor şi mai ales
Adelinei PopeS'cu, la care nu toţi aveau plăcerea să asiste
- eu nu i-am ştiut decît după ia.fişuri - şi, în teatru, în
special actriţele. Insurat, întovărăşit totdeauna de două
doamne surori, domnul profesor-conte nu credea în succesele lui Cristea Manea şi ale altora dintre şco1arii pre68
https://biblioteca-digitala.ro

coci sau mai copţi, şi, la povestirea unor isprăvi pe care
le socotea imaginare, el tăi,a vorba, în jargonul său special, care nu era lipsit de haz, cu acest refren : ,,Cişmata
g'hindesc?; la mata nid mirosul...(: La muzică, aveam ou
Lotii note bune.
· Şi colegii ? Se spune că marele iavantaj al şcolii publice
e cunoaşterea de timpuriu a oamenilor în deosebitele lor
înfăţişări şi acţiuni şi că sufletul copilului caută o indispensabilă hrană în tovărăşia cu cei de acee~i wîstă. Poate
fi adevărat, mai ales în obişnuinţa cu brutalităţile şi uriciunile de care e plină, în tot lungul ei, viaţa. Pentru a fi
mai mult decît atîta, ar trebui generalizarea în toate clasele ,a unei anumite educaţii a sentimentelor. Şi ar mai
t.rd.>ui ca vrîstei aparente, î,nsemnrată ,pri:n numărul anilor,
să-i coreSipundă o vristă sufletească dar eu eoom, în
multe privinţi, aşa de departe ipeste anii mei ! Şi, iarăşi,
mijlocul de apropiere, de col,aborare, de întrecere, care
nu trebuie să devie prea ascuţită şi duşmănoasă, al exerciţiilor fizice, de dezvoltare trupească, de antrenament, de
libertate şi armonie, ne lipsea cu desăvîrşire, înlocuit prin
acrobati,a de care am vorbit mai sus.
lnt~e colegi, erau aceia cari nu existau pentru inimă.
Intîmplarea te punea pe aceeaşi bancă, şi atît. Niciodată
nu ne-am povestit nimic, n-am avut ceva să ne spunem.
Nici pentru un act de revoltă, pînă mult mai tîrziu, nu
era cu putinţă să ne înţelegem. Ne simţeam fiecare din
altă lume : recreaţiile erau absolut goale, şi, după cît îmi
aduc amin,te, tăcute, în culoarele întunecoase, în curtea
pietM.Iită, a5a de îngustă. Nici unul nu vorbea de părinţii
săi, de fraţii săi, de surorile sale, care, acestea, o dată
numite, ar fi devenit obiectul batjocurii celorlalţi, ca şi
mamele, de altminterea, în corul de înjurături obişnuite.
Incasa vreunui coleg nu-mi'aduc aminte să fi intrat. Ajutoare nu ne dădeam la nici un prilej : cutare-şi făcea o
plăcere să aducă de-acasă zahăr, bomboane, bani, să ne
arăte cc are, să pară că e igata a ne împărtăşi, pentru ca
apoi să mănînce ori să puie în buzunar ce adusese.
Grosolănia unor odrasle ale mahalalelor întrecea orice
închipuire. Ca şi azi, din nenorocire, păreţii se acopereau
de cele mai scîrboase înscripţii şi desenuri, iar latrina
er,a în toate privinţele ceva infernal, pe care-l puteai în69
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frunta num,i renunţînd la orice sentiment de demnitate
umană. Un folklor special era adus şi ţipat în urechile
fiecăruia de aceşti reprezentanţi ai decăderii orientale ;
versuri răsunau, din acelea de care s-ar fi înroşit cei mai
inveterati dintre betivi în cea din urmă dintre cîrciume.
Cine le ş'tia mai multe era mai mîndru şi ceilalţi îl priveau
cu un deosebit respect. Sentimentele cele mai fireşti ale
colegilor erau terfelite. Exhibarea trupului în formele
cele mai dezgustătoare constituia o distracţie obişnuită.
Mă mir cum nu se ajungea şi la acte de cea mai vinovată
rătăcire a simţurilor, deşi nu lipseau clienţi mărturisiţi ai
caselor de prostituţie ! Unul din băietanii cei mai spurcaţi
Ia gură începea orice lecţie, orice răspuns printr-o mîrîială
care făcea să izbucnească băncile înaintea profesorului,
nelămurit asupra motivului acestei zgomotoase ilarităţi :
elevul îşi înjura profesorul şi se aştepta cu nerăbdare
momentul dnd izbutea să strecoare înjurătura, cu care
n....a fost prins, de altfel, niciodată. O asfixie morală con:spunzătoare acelei fizice în odăiţele fără aer, în care se
comunica tuberculoza, şi atîţia au dispărut dintre noi de
pe urma acestei contaminări ! Alţii se infectau de boli
ruşinoase şi aflam cum încetul pe încetul li se desface
corpul otrăvit.
La e~perienţa dezastruoasă pe care o dădea şcoala,
înfundînd în tainiţile cele mai ascunse ale sufletului ce
mai rămînea bun - şi, cu atîta îngrămădire de lecţii, care
trebuiau mai toate învăţate pe de rost, nu mai rămînoo o
clipă familiei, de altfel obişnuit bucuroasă că a scăpat de
orice grijă, ca să panseze rănile adînci care, în această
ticăloşie, supurau - , se adăuga pentru mine şi altă eKperienţă, din care e mirare că am putut ieşi teafăr, viu şi
curat sufleteşte. In nevoia de bani a gospodăriei, cu şai
zeci de lei pe lună, nu ajungea bursa mea, de care rîdea
cutare, caire, pe urmă, mi-a devenit un aşa bun prieten, cintînd în versurile, pe care atîţia se pricepeau să
le facă, pe „Tat·ar Burechiţă" :
De Pel Grosa Tatar fiu,
Zornăind prin buzunare
Leafa de fanaragiu,

ci trebuia

să

dau

lecţii.
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O, chinul de umilire ,şi de oboseală al lecţiilor acestora,
începute aproape de la zece ani ! Unde nu m...au dus ele,
orin <.tră:>:i întunecate şi pustii, ,cu groaza zăvozilor lăsaţi
liberi, străbătînd -cimitire în care crucile păreau că se
mişcă de zguduirea morţilor doriţi să iasă din nou deasupra pămîntului ! O dată, lingă biserica Roset, în faţa tuturor gropilor îngrămădite, invăţînd pe o vioaie verişoară,
căreia i-am transmis o caligrafie pe care eu însumi am
pierdut-o, în odăiţa foarte încălzită, în care era atîta lume,
pentru ca „moşu" Costică Iorga, vărul primar al tatei, să
mă răsplătească la fiecare lună cu o largă piesă de cinci
franci. Apoi la o familie în care, lingă tată, inginer străin,
era o femeie de veche familie românească, pentru al cărei
nume mama avea atîta respect. O dată, fiul, care va
ajunge poet, avea nevoie de o lucrare scrisă şi, cum era
datoria mea, .am făcut-o. A doua zi, indignată, nobila
doamnă m-a invitat să nu mai vin niciodată, fiind un băiat
neonest, care pot infecta pe unica odraslă a f.amiliei :
lucrarea fusese declarată de profesor copiată, fiind prea
bine făcută ... Mai în fund, undeva mai în fund, n-.am putut
rezista teroarei pe care o răspîndeau haitele de cini între
care se ivîse şi turbarea. Apoi, lingă biserica Sfinţii Voevozi, în casa cuiva pe care situaţia lui în învăţămînt trebuia să-l împuie respectului meu, ca -'ii încă o însuşire,
şi mai nobilă şi mai înaltă, în odaia supra-încălzită în care
pregăteam la latină, lia greacă, răsfoind dicţionarul lui
Quicherat şi stufosul volum grecesc cu litere cirilice al lui
Ioanid, din care gîlgîiau ploşniţele, eram necontenit invitat
să ating pe o frumoasă femeie grasă, care se zbenguia
fără rost între fiii casei mergînd pînă la douăzeci de ani,
pentru ca la fiecare zece minute clopoţelul s-o cheme sus
în odaia de culcare a tatălui. Şi casa bog.ată a lui Hermeziu, unde am fost chemat ca tovarăş - ce splendori răsă
reau înaintea mea ! - şi unde, după inspecţia ochilor unui
unchi al colegului, ,am fost trimis acasă, cu o piesă de
cinci lei în buzunar, ca primejdios prin sănătatea mea
şubredă pentru odrasla oasei...
La zece, la unsprezece ceasuri începea, adesea în frig,
- examenele de iarnă, le pregăteam în fundul micului
pat, acope~iţi cu pătw-i care înlocuiau focul - , supt raza
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chioară a luminărilor de său necontenit curăţite cu m:ucă
rile, mai tîrziu şi supt aceea a lămpii de porţelan portocaliu cu flori violete, luată de pe vechea masă încleiată,
legată, tremurătoare, cu scene chinezeşti, a mamei, pregătirea lecţiei. O groază ... Excepţiile latine din gramatica
lui Bazilescu învăţaţe pe de rost, pentru ca prin somn,
în cele cîteva ceasuri dintre unu şi şase, să mă ridic cu
ochii închişi îngînînd inconştient :

Ante, apud, ad, adversum

sau
A, ab, absque, abs

sau,

şi

e

iarăşi,

Linter singur nu mai
De vorbele feminine.

ţine

Pe masă se întinde teul cu care trag meridiane şi pa.relele. Coastele ţerilor se lucrează cu cerneală într-un amă
nunţit zigzag: Munţii se fac migălos, ca nişte omizi întortochiate. Culoarea de creion sau cea de pastel zugrăveşte
deosebit ţerile. Numele se scriu tn litere de tipar. Supt
fereşti se aiude în marea tăcere a căsuţei lătratul depărtat
al cînilor pustii. Supt aceeaşi lumină tremurătoare, pe
cînd sluga încotoşmănată suflă în cenuşă ca să aprindă
primul foc, tremurînd, copilul nedormit trage cizmele de
glanţ ori lungile cizme de piele cu tiureatcă pentru ca
prin atîtea noroaie ori prin nămeţii de zăpadă să se tîrască
la izvorul învăţăturii.
Şi, o bucată de vreme, nevoile unei familii aşa de
strîmtorate ne-au impus conlocuirea frumoasei doamne
Băjescu pe care fata lui Uhrinovschi „cel sărac'' - o
apucasem sănătoasă, stăpînă în casa ei şi care acum, pără
sită de soţ, despărţită de copiii meniţi a sluji, tulburată
la minte, aiura nopţi întregi prevestindu-şi moartea, care
era s-o prindă mai tîrziru, din fugă, pe cîmpiile îngheţate
unde o dusese bolnava desperare ...

fi

In cetire, în vechea mea carte iubită dacă măcar mi-aş
mîngîierea... Acea carte pe care o găsisem în

găsi,t
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biblioteca lui „moşu' Manole" prin săptămînile adăpostirii
mele la dînsul. Volume franceze din rafturile bunicului
Aga Cost.achi lo:riga ~i {'ak-ndarc ._;a ciJ. Ghimpelui, în care
G. lJem. TeodOl'escu 17 îşi rîdea de Austria învinsă pe
care „o măsea ,o-nv,eininează", şi ,de Oar:ol I „Hop-în-ţol"',
căr>uia..,i ci,nt,a : ,,la-ţi lădiţa şi domniţa Şi treci iute Dîmboviţa", precum şi colecţia foilor războiu.lud, Războiul
Weiss, Războiul Gr.andea 18 al poe-tului maoodoneain, cu
chipurhle oelor căzuţi, ,cu scenele de asalt, o aitîit de impresionantă lectură, incit, la atentatul contra lui Ion Bră
tiainiu,19 am 1ntreb1.liinţa,t stilul de jurnal ca să-l anunţ

prin scr.isoaire anume mamei.
Dar unde era timp pentru cetire? Şi apoi întrebuinţarea manualului, a vechiului manual cumpărat de la alţii,
zdrenţos şi slinos, pe care-l legam singur, ajungea ca să
dezguste de carte, ca să desfiinţeze orice simţ al frumuseţii literare ... Doar cite o carte de premii se adăugea la
moştenirea părintească, trecută în mare parte unchiului
de la Roman pentru biblioteca ,circulantă cu care-şi mai
creştea veni,turile. Ou ,ce grijă îmi numerotam volumele,
aşezate pe două policioare lingă fereasta între ale cărei
geamuri, prins acum de pasiunea păsărilor, botgroşi, cinteţe, stigleţi, aşa de bine îngrijiţi ,că mureau pe capete,
ascundeam o oiţă, .adică o vrabie ou un punct roşu pe
guşă (furnizam cu păsări şi pe casierul Codrescu, fratele
căpitanului cu burta străbătută de glonte, care era cel mai
mare mîncău din Moldova, pe Iancu Codrescu, cu tînăria
şi frumoasa soţie, Maricica Nacu, care, el, creştea şi canari
şi făcea cuiburi pentm odraslele lor, mestecînd ghiudenul
de care-i era plin buzunarul).
Era, în această bibliotecă, un vechi calendar francoromân al lui Asachi, 20 din care mi-a rămas în minte
povestea lui Lumînărică, bunul cerşetor ctitor şi răspîn
ditor de milostenii, şi discursul lui Alexandru Hasdeu 2 1 la
şcolile din Hotin, ca şi cut.are baladă a poetului moldovean. Fabulele lui Nichitachi, Maeştrii Mosaici • ai Georigei
Sand traduşi în româneşte. De la librăria lui Ivaşcu .prindeam uneori cite un volum cu legătur,a de hîrtie aurită,
1

• Titlul exact : Les Maîtres Mosa'istes (1837) roman în care este
evocată Veneţia şi maeştrii ei mozaicari. (N. ed.)
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din acelea pe care le răspinde-a larg editura franceză Mame
pentru copii ori de la Marcovici şi Sassowski, broşurile,
des tipărite, ale lui Rîureanu sau şi cîte o încercare românească, puternic colorată, de a imita acest exemplu.
Pînă ce, într-o bună zi, supt influenţ,a mediului, am
prins patima haiducilor lui N. D. Popescu şi a imitatorilor
lui, Tunsul haiducul, Bujor haidrucul, Ghiţă Cătănuţă, cu
ororile măcelurilor, cu stupiditatea dialogurilor, cu copilăria reconstiituirilor istorice, din care totuşi se desfăcea
o ,atmosferă de viaţă rurală, cu leliţe cîrciumăriţe, ibovnice şi trădătoare ale voinicilor codrului, o întreagă istorie,
fie şi pe jumătate falsă, de circ-serdari şi de poteri, de
lupte în marginea pădurii, de Qrinderi şi evadări, de judecăţi la curte şi spînzurători. Oricum, era mai bine decît
Contesa palidă şi Marchiza Sîngerîndă. Şi, în Dorul Inimii, pe lingă canţonetele curente :
Sînt Herr von Kalikenberg.
Tocmai din Berlin alerg ;
Avut mult protecţion,
Acordat conţesion,
Dai la mine mult parale
Şi eu face dumitale
Trum de fer alles gut
Cum nimenea n-a văzut, 22
şi tot felul de
bucăţi, iscălite

neroade cîntece de inimă albastră, erau ~i
de cei mai aleşi poeţi ai noştri, de care se
alinta un sentimentalism începător. Şi astfel, la bătrînul
Kupermann, tatăl celui din laşi, aşezat lingă Ospenia cu
ghereta lui, unde am cumpărat un Xenofont din secolul
al XVIII-le-a, pe care-l mai 1am încă şi o hartă a Orientului
european de Rigas, .pe care am pierdut-o de mult, am dat
pe Larmatine în Evenor et Leucippe şi alte frumoase cărţi
franceze ale primei copilării, în schimb, pentru colecţi,a
tîlharilor şi a cîntecelor.
Era prima iniţiere în literatura română. Frumoasele
ediţii Socec, legate ca în Germania, cu portretul autorului
în meda1ion, erau să mă .îndrepte, mulţămită lui Băleanu,
care mi le împrumuta, - şi care ne-a .dus odată, în clasa
a IV-a, la biserica din Popăuţi a lui Ştefan cel Mare,
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făcîn.du-ne

,sro descr,imn i7<'7,, v:or ..co~ecta.ieeya..~e .er~ ,greşit
di cetit în. limba.. noastră1 " 1 • , • , . . • . ,
Pacea s,ufletului.,vene<a numai o (lată .f.'u vacanţele cde
mari. La -RQm-a11- aştepLa marea bibliotecă a ,,unchiului. df
acolo, cu cărţi franceze de, ştiinţă -popularizată, eu; splen'dide · volume ilustrate despre, tainele mării,. cu, lrl!twele ca
acelea, ruseşti. ,ale. lui Solohub. ,Fără a .pomeni scrierile
înseşi ale lui Emanuel Arghiropol : versuri, nuv-ele, amin~
tiri .din războiul de la 1877. Pachetele de ziare ,veneau
zilnic, aduse- de Iacob Riven, secretarul şi cu ce lăcomie
mă aiiunoam asupra-hîrtiei proaspete! Oprit o clipă îna~
inte,a, primejdiei ,ştiinţei şi filozofiei fără Dumnezeu din
Contemporanul 2:l Jui-lon Nădejde, am ajuns să: mă C'llfund
intr-o lectură care mi-a răpit toată evlavia lungilor aştep
tări în picioare, în faţa stranelor de la Sfinţii Voevozi,
lîngă casa cucoanei Balaşa, cu nuci bătrîni şi prunii bogaţi
în goldane dulcL
Cîn'.Ci nu rătăceam· pe malurile· Moldovei· largi, unde se
scăldau sîmbăta întregi tabunuti de evrei, care nu se
sfiau să-şi expuie golici1Unile de ambe sexe; cirtd I nu· ,ata:..
cam· broaştele care-'-şi scoteau tlin mlaştini b<'lturile sure
şi ochii de aur, cîn<l"nu dădeam· vinovate tîrcoale' ·cabine:..
lor _u_nor · băi improvizate - şi ce goană am tras noi trei,
fiind şi tin tovarăş· ocazional1 care el· ne ,învăţase; 'înaintea
tin:ui frate care voia să răzbune :onoarea · familiei ! ,_..;....,
dn<l nu prindeam peştişorii oare 1 se zbăteau în valuri; cind,
cu ,şapca d!:' gardă, naţională ia unchiului în cap şi' 'in hainele de dril ale ,ve1r.ii, nru rupeam cior<1pii prin scaii d~i
în car:e-şi pieptănau .miţele. de. pă'r, galben murdar porcii
mahalalelor, stăteam.la masa-lui „moşu' Manole"_, care, cu
ciUbăJ'.Ul ţn .care-şi răcea vi~ul.~upt m~ă, îmi dicta. pentru
ziarul, .pe care„ apoi. proaspăt venit de la tipografia .lui
Kubelka, îl pătJure-am şi-1.it.imbcam,. foiletonul tradus. .dintr-:t,Jl) Moleri pe; care mă îndărătniceam să-l scr-iti1 Moliere,
ori\ retras, în colţul meu, redactam anecdote. p~ntru. pagina
a .patra sau judecam politioa generală .9 Eurnpei, nu Jără
& mă ,lupt.a crunt. cu c;onduc.ătorii ei, în .articole ,I?e .-.c-are
„moşul" le. găs~ v,rednke de a.fi publjcate ln fruntea zi;h
ml~i său R01:n,t;1nu., fără 1, .ca să nu .se .confunde. cu. Roma.,.
nulu 2~ al lui c·.A. Roiiettii, ... , .. ·:. 1 :-,;

în această lăcpmie
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Ori vacanţa deschidea şi mai largi orizonturi. O tră
sură cu zurgălăi, .a „moşului Cositachi", ne ~ua în zori de
ziuă de la Roman şi, de-a lungul unui drum bogat în
păduri, cu popasuri la fintinile în a căror zamă se zbă
teau fluturii albaştri, şi hanuri curate şi răcoroase, treceam, după multe ceasuri de răcoare şi de cer senin, la
Negreşti, unde am deprins ~i alte ocupaţii decît ale cumintelui copil de văduvă, croind puternice zmeie, bine
îneleiate şi corogite, capabile să zboare vuind şi la capătul
a trei păpuşi de sfoară, să capete bilete trimise în vîrtecuş
pină în slava c1:.•rului, să fluture imense cozi multicolore de
care am prins o dată şi un 1wnorncit de liliac, care a rămas
sffi:.iat în spinii unde> căzuse. Şi ce nu era a,:olo, afară de
carte, care nu pasiona pe unchiul şi pe nimeni ai casei...
Erau cele două rînduri d2 case, cele• de sus, cu tablouri
despre tragedia lui :\faximilian, îmipăratul Mexicului şi cu
lămpi prezentînd pe moştenitorii austrieci Rudolf şi Ştefania, cele de jos unde se îngrămădea buna mătuşă armeancă.
harnic,a ei soră, băiatul pe care-l va sugruma anghina şi
fetele. Era orăşelul însuşi, cu şiragul de case evreieşti
măTunte, era ziua de tîrg strîngînd ţeranii voinici, adevă
raţi ostaşi ai vremilor eroice, din împrej,urimi, era casa
doctorului Vil-ara, mic, vioi, prietenos şi a ,plăcutei lui
soţii, fata „Lăşoulesei·" de Hngă noi, şi era fetiţa lor,Valeria ; era vechea curte 1pustie a MavrocO'rdaţilor, în legă
tură cu moşia .arendată de Asl-an, cu nepoţii mai mici ai
vechilului Grigoriu, a cărui fată mai tînără, Agripina, aşa
de dulce, zăbovea o fetie î.ntîrziată. Sltrăbătînd prin coridoare de mult nelocuite, sfă•rîmam ~ile încuiate de stă
pinii dispăPuţi. La capăt, băcănia blondului Alexe, fiul
vitreg al cocoanei Aglaia, proprietăreasa dim îm'prejurimi,
comerciant român unic, cu baPba ca ,a lui Ma!Ximilian al
Mexicul.ui, care vindea tot felul de marfă, de la stafide
şi irahat pînă la cele mai tari li'chioruri. In grădina plină
de ţîrîitul greierilor neobosiţi ascultam cîntînd cele trei
verişoare, Aglaia, moartă apoi ca mi1reasă, Eugenia, a cărei
viaţă, prelungită cîţiva ani, m-a fost mai veselă şi Lucreţia, măritată la Huşi cu casierul Brighiu. T,ot şesul vecin
era o mare de flori, un :zlbor de flruturi pe care aveam
cruzimea de a-i înţe,pa pentru -colecţie.
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De jur împrejur se întindeau pădurile dese ale Vasluiului, în care am văzut odată scînteind baionetele unor
mantWTe, care se întindeau pînă la vechile „grajJufr~
rlnmrn-~:ti. Ling.:. uiserit:a, gir1a ne aştepta cu undele ei
reci-. De jur împrejur era u urmaşi ai răzeşilor de pe v:remuri, P.P. Carp 2 ~' însuşi f.ăcînd parte, cu toate ideile lui
de nobleţă lituaniană, dintre dînşii, prin Carp Lungul;
erau c-ei de la Oşăşti, cei de la 1\lexeşli, gospodării largi,
primitoare, în care o petrecere ţinea trei zile şi vinul de
după sobă, alături cu ,prăjiturile m-au făcut să dorm două
nopţi şi două zile ; erau Motăşeştii, era bătrînul N cgr, ::i,
de a că1 rui familie, oarecum înrudită, m-am apropic:,t mai
tîr,~iu. Mai aproape, dincolo de velniţa părăsită, era moşi
oara ţinută în arendă de „moşu' Costachi" şi via pe care o
păzea, cu un cine bătriîn şi un motan stingher, uscat, drept,
fioros şi bun, vierul Malan,cea, supravieţuitor .al războaie
lor lui Ştefan. ln poiana pădurii
de la Mera aştepta
ermitul blîrnd cu fagurii de miere.
Caii suri de J.a docarul •unchiului duceau prin văi îmbălsămate cu por.umbrele vinete şi porumburi coapte
'într-o în1treagă lume nouă, unde nu era nici praf, nici
cerneală, nici bănci, nici profesori şi nici 'înjurăturile
colegilor. Ca o nouă religie mi se revela în locul aceleia
cu „morală lăuntrkăL- şi „din .af.arică'L, pe oare mi-o inculca, tratîndu-ne la întîmplare şi de „mascarale", părin
tele Moisi-u.
1

1
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· Mîntuisem cu .biine·-.·şi cu premiul întîi în amfiteatrul
împodobit. cu. frunzar şi plin de. ce ,avea oraşul ..:r:nai · ales,
al şcolii Marchian, unde ·cun-unile şi pacbet~le, de. cărţi
er~u dii.te ,~n pre?;enJ~ şefi.lor:,. p_e atunci rflSP~(?taţi, .ai ?:utoriţi)ţilor --.:, Ilil!ţnţ1,1:ise~ ~1,1. l;>in.e .pe~e„ P!=11r.1:1 c~se _î,n :ca~e,
fân1 neapăr~ţµl gîµd ;la -f4ţ13. :trei s 9 u paţru şi l.a. Univţr.si,
tatea. de, l~: cap;ăt., a;r tr:e~l,Ji ~~ se pregăt~ască, fie şf fă.ră
lştină şi I gz:~acă şj ..cu- ma,i; }?uţine înaţţ.e mat,~matici. ah.:.
st.li/:lCte,,.µn mn i~ aq~:VW.- 1cult:,pentr4_ a.,so_c!.~!~~c~e-şi.
caută,(pOtliiVikq1J.,,\Jiţ1 f,:urpos _ţriepHt, loq1Lon<?11;ab1ţ.i!1, ~iv~'::
lizaţia timpului.
.. ;i. :,- , .
Aşa de iute veneau noile cunoştinţi de oameni şi de
lucruri, descoperirile în interiorul unui suflet în continuă
dezvoltare, desfacerile de alte orizonturi în viaţa reală,
încît cred că nimeni dintre noi nu şi-a pus întrebarea,
pe care ar fi trebuit să şi-o puie şi învăţătorii, poate că
şi părinţii noştri : după atîta trudă de nopţi nedormite,
slăbiri a puterilor în creştere, care se cer cu atîta grijă
cunoscute şi cruţate, drumuri prin ploaie şi ninsoare,
lupte cu nepotolita răutate a tovarăşilor, sforţări pentru
a cîştiga atenţia, dacă nu şi o afecţiune la care nu cutezam
a rîvni, a profesorilor noştri, care e folosul, adevăratul
folos, măcar în materie de ştiinţă - căci, ca educaţie, ca
sentimentalitate, ca înţelegere şi preţuire pentru frumos
era singur copilaşul cu rochie albă de pichet şi branden78
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b1J.rguri-le albastre ·de .·la şcoala;Mru,ţn~(l.n !T'l;'-al, ÎQ·t.r:~ #-C~~
tui·greu ;şi lung sacrificiu. , -:;( :."• , ··::• ,, ,,._!•; , ~
· -Jnt-reballea, pusă astăzi, .nu~:13~ate şă,,_aj,~_~e~ît Jlfl
fn;:frte trist răspuns•. ·· · · · : . · ::. .
... -,;,...
.,
. ;· Vorbeam limba, pe care ;o învăţasem.: acaŞiă,, c;l.in.:-f,eriqirn,
de la ·.ciAe tpăstra:o ·lungă şi:folositoar-e,. tŢq.diţ~ boter;~asc:ij,
în , care cuvintele se .selecţionaserij;· ,$e Jmoogăţişeră . în
'.ffU8:nj'ţe fără ,a Se împu:ţina ·Şi fali:;ifieq ŞÎ W, .,P,ar~, f.:r;aza,
vechea· frază grec-easoă, treotttă şi.:~i:O. b~p.·ai, fr&n<;:~?,ă, ~
secolului al XVIII-lea; avea Atn roşt,:--Comorije. sqise.,al~
graiului nostru· le ounoş.t)e,am ·-din .:~le din,tii :led\J,ri.: ,Par
me-rită desigur,.un cuvînt de·.J.aUidă;,_de ~~ă şj. meritptă
labl'dă,· binele pe car~J luam :•.-cu ,mtne ·dt?: 1./;\ ,,domri.µ'
Băleanu", părăsit la tre-cerea în -cursul superiorr. Incl9ţ-ţµl
j:,l,Ile a. 1.-une-i -ortografH.pj,n,e,,fi::i,ate. ,rpirţ~o..ţaită s.~1;.e,. yn:f onetism _şări.ătos,. cîţiV'a ani, după_ bal1~1q.al,eţ1t, c1iţin}ş~µlm ,.~tjt
rnologic, qar. fără vu~garţtaţ~.. lui ;,,î!'l,tocm,ai,~}J-;rll .~~ f:?~9'"
nunţaii ,· -ca, in ),poe~i-. şi ...filozofie'\ aş~ .o;e, n,erqma,1:11c~,
c~r~ au·. dµs fireşte, l~- ~. încetăţenHele ; ,,,viteză" , şi
-,,aplauzele" ; O d~sP4z:ţi_r~ n~ted~ ,îptfe: CQ~:.jug<l{ea a c:ll)Ua,
împuţinată.,,. qar ,t ~ i de ;.a~eep,,,'. pr~ţiopsă,,,, ',c;;tre m~. v.a
face să urmăresc -c1.1,1p.ine 9x;ţce,stupig ,,a. ţi~i',-'?i ."r:mep;;ţine.-f <el sqia : ,.,~ .,ţinEl~'.JI :i,'ş_ Ill~P:ţinţ~\.µi,.Joc, d~_. ~dm.ţr;1;1,l:
ţ,inea/\
:iµţ,:Qiţine~'~) ... ;t~Poi ,r(!plµ,nioa.J:ea )µi .Alessftn~
dri-,, 9&re I1iU m?i putea ft un ,Sigllr.,î!14r~~iP. ~e lipiţi~

,,a

,,a

definitivă şi, în ace~şi timP.•: ,bogata, f.prmă rg!Ţlânească ~
neimitabil ulu,i; 1 · prin măsy.:ră, .,.sim_plkita te r ş( .. del i ca t~ţ~.
Cosţac~i N~grq.;,;~ •. un, ?1:'?S_~r M_~}lţf?:e:r yJ 9:osţ~ 1 pu1qo.~
tel Jqai-ntea,, celu~ {,ran,c.~, dqr 1n, ..J~g~t.urq, ..cu~ , m1-9-_u
dpvedit. aip~L i~~i!~le_. _p1~şf:i'~~e ~f ~<:>~ia !u/_.Herm.~zitl,
c:u ,cea . mai ~~gu:r:a hţfr~t,UF_a. ~m . Fra~ţa . Ş~,colulu.1 ~)
XVl.1:t:-,1~:a. __Şi,. pe l.Ţp.g:~. a_ceastş, _pe, 1ingă ·propt1ul grai·'al
profesorului, care putea servi 'de ·'·model, . cii =vigoare şi
n:âttir&l~ţă, ··mă·car,' tritnett:>re~ 'la'"r;;pmiegiricuP1 ·: ·ttiariellil
Voevod moldoveâii şi îhtreimiihţărea'în dasa,i~ lV-a-a:umri
fuantial de ciite±ătoare noutate, (Jartet1:<le> c~tin,·cti··tiitttre
cirHi~ ş1·:cu1egeri 'din V'~ht:-sctieri ~i din :documente '8
lui "Alexandtll Latttbt,ior." .'.
' ~-;1r:c
''~_;J'. ~;( I~
., I ··,·1~
tec'ţiilor •lui' Mi!ttle:y tH.1 le da!t#ra tksigu~,:r.i.imic •un
elev ·oore··1a ·cihcfc:ani pute~n1eurtt s11:t~tea&ciă de-a d,repbi.rl
româneşte; fără a îngh1a;· ,un. te:>tt ·francez, şi .uare,.~i- avea

https://biblioteca-digitala.ro

de 'la acea vreme biblioteca ,sa în ,această limbă. Profesorul însuşi se pare 1 că era foarte puţi,n informat ea lectură,
iar, ca gramatică, ne trimetea la arltaicul şi atît de secul
Noel şi Chaipsal, dar nu -fără a recomanda în clasa a II-a
bine-fă·<tJta carte de c8tire a lui Victor Oastano din Iaşi,
pe care l-am cunoscut şi după răutăcioasa epigramă, cu
duel la capăt, a f:l-lui Cuza, în toată exubcr1anţa sfătoa
selor lui dispoziţii. Pentru colegii mei î~ă felul nervos,
desperat, al profesorului era o adevăTată catastrofă. ln
clasa a V-a Tokarski făcea ce putea din i'nteresantul
Charles XII al lui Voltaire, dar originea lui străină îl
aducea să traducă „ajouter" -ou „a ajuta", iar un text
modern nu poate ,fi tradus decît de cine cunO'a.şte ambele
Hmbi'.
Latineşte începusem cu „domnu' Severin", care era
in'că pentru această materie, despre a cărei utilitate şi
valoare reală, pentru a forma un stil de noţiuni preoaise
şi de f11a:tă largă nu ne vorbise nimeni la înce,put, 'C'Um
nici de tot ce leagă graiul nostru de acela al glc-rioasei
Home. Istori,a sactră a abatelui Lhomond, cu al său Deus
&eavit coelum et teirram, era tot aşa de fadă, de lipsită
de vlagă şi de coloare, de sincer.itate şi de talent, ca şi
Prada, rex Albanorum, 1duos ~buit filios : Numitorem et
Amulium din De viţris illustribus a aceluiaşi ; nu se simţea
dedesupt acea vibraţie a vieţii pe care şi un copil, instinctilV, o prinde. Trecerea la discursurile, de o rafinată artă,
ale lui Cicerone, cu invec.'tivele din Catilinare, care cer
cunoştinţa, la noi nulă, a spiritului roman, nu numai a
istoriei Romei, pe ca-re o văzusem de atît de departe, şi
aceea :ia fraza strînsă a lui Cesar, dictînd în ajunul unei
bătă.lii esen'ţa îns·ăşi a lucrurilor abia înfăptuite, nu putea
fi decît catastrollală. Mi-a trebuit ·ca prin cetiri personale
să deprind o limbă care era să fie aşa de familiară istoricului. Ideea, altît de criticată de capetele înguste ale
rutinerilor, de a trece de la felul de cugetare analitic, ca
al nostru, din latina .Scripturilor, a evului mediu, a scrisorilor domneşti şi boiereşti, arătîndu-se, fireşte, greşe
lile şi marile deosebiri, la modelele clasice, sinteti'cc,
irămîne şi astăzi, dll(pă înlăturarea ei de oameni grăbiţi
a-şi răZJbunia, prin distrugeri, închipuitele jigniri.
80
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Greceşte ... A, greceşte ! A erede cineva că se po~e ca
in doi ani, în numai doi ani, alături cu atîtea materii, şi
cu materii atît de diferite, să-ţi însusesti limba în oarL:
r:ciţitmPa umană cea mai rafinata a introdus cele mai mari
.şi mai frumoase complicaţii de care e capabilă, este una
din cele mai cumplite rătăciri ale pedagogiei oficiale.
Deprinderea formelor aşa de bogate, pe -care nu e de-ajuns
s'ă le înveţi pe de rosl pentru a le rec:ilta, d trebuie să le
recunoşti la lectură, imed~at, fără greutatea care împiedecă de a gusta farmeeul, lua, neapărat, cea mai mare
parte dintr-un timp aşa de scurt şi deci 1aşa de ,preţios.
Cu gramatica, teribilă, a lui Zotu, cu neroadele fraze de
exerciţii din care, peste dific.:uWfţile care se ·cereau răs
plătilte, ale unei limbi abia învăţate, aflam că „nenorocirea vine adesea de la cuţit" trebuia să trecem la neegalabila fineţă, la satira profundă, oa pentru oameni de
înaltă cultură, la ironia, care se .potrivea aşa de puţin şi
cu vrîsta şi cu însăşi receptivitatea sulfletului nostru, a
lui Lucian. Da, a lui Lucian, di,n Dialog-urile morţilor, penLru care se cerea să .ştiu şi istorie şi mitologie şi atîta
filozofie, pe cînd era aşa de niatural să se caute textul
Evangheliei blînde a Sfîntului Ioan, care se lega şi de
religie.
Lecţia de religie era de ajuns pentru a scoate pe cinevia
încă de 'Prin aceşti ani tineri din religia care a fost atîta
î,ndemn şi atîua mîngîiere pentru înaintaşii săi. Biată
"istorie sacră, cu morala „vergii lui Dumnezeu", ·caietul ·cu
e}QJ)unerea, fără o oră de filozofie, rezervată cursului superior, în ·care se înşirau şi se „explicau" toate ereziile, cu
tot ce cuprind ele ca reflexie adîncă, de l,a gnostici la
manichei şi la atîţia urmaşi, pe alte drumuri decît ale ortodoxiei, ai marii c·ugetări elenice ... Nu ştiiu ce mai era în
diasa III-a, dar în a patra ni se servise de „părintele"
manualul de teorie bisericească al fratelrui său, e1Piscopul
-de Roman, lnoc-enţi,u. Nu era dec:ît un mijloc pentru a
lua nota : să învPţi pe de rost, şi astfel excelentul matematic Briul a putut să se încurce în. lămurirea faptului,
-discutat pe vremea unui iconoclasm bizantin de care
habar n-aveam, că „nu ne închinăm lemnului sau coloarei
icoanei, ci chiipului reprezenuat pe dînsa", schimbînd pe
,,-ci" cu un „nici(\ ceea ce l-a făcut imediat, prin gura

1N.
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•omtilui,Biseridi; să 1 treacă,
icaralelm-14.

L'

''

.

deşi

elev bun, în rîn.dul ·,;mas•

·. Geografia: se- învăţa ·pe ·de ·rost ·după' colile trase·. 1,a
•n.1a-?ii1ă·,, mJai · tîrziu ·şi după dictare. Cartografi dis•tinşi,
:rn1 nevoia barei ne făcea să jertfim :dulcele somn de noapt~
peritru a îmbogăţi „atlasul", care, bine· legat, figura pe
masă lil examen, cu numele autorului în litere. cl,e ·aur,
n-aveam- 'noţiunea· reală a• ţerilor; :a popoarelor, a producţiilor' ~i sensu:l v.alorii pe care o pot avea neamurile şi teritoriile' ·în' viaţa generală a"llllmiL Nici un -vis de călătorie
nu' tă.5ărea în·flindul ;aurit al zărilor noastre. ·
: Is'fotie I îti'fal te;;i h u ş_tJ.am ·deloc.· Ce· vom fi ·1,nvăţat· în
pritnă"clasă nu-mî mdt,pot da samă, deşi, vag, icred :că era
vorba de asirit-ffl I şl babilorti~I?,.i, tu ce\'.a Gt'e~ie' ·şi ttbtrtă
ad'aus~ 'pe· crmă'. Cin'd, ca ministru; 1am spus c'ă o 'mi'hte
de ±ece 'â,rii nu 'poate tre~ de 1~ clntecele despre răz:hoirdl
'de Iia '1877, ae· la revista frupelor'în grădin:a 'Ospeniei"ct.1
·generiHµl Ipătes_cti;· cel· care Luase tunurile de la 'Griviţa,
şi_ de _la .:tteqtatu.l 'contra lui' Ioti Brătiânu· lâ foterii.eiet6di
~de 1mpărăţi1', _ctt ·. sers reugi~s arhaic- şi' exotic, îrf va100
'Euf ratuii'.tf şi - a 'Nilului; "ihte1epţii noştri ,secundru-i", 'th
~ 161" ~ri~epere 'şi 'adi,ndi ~tiiriţă: au. da't' tiirl. i.utleri' ·şi au
rîs. Atîta e de gros stratul de crasă pe minţi, dintre :oare
·unele slni-incă"tmer~ .. .-·Irr clasa ia II-a ru:s-a pus înainte,
'oin'e 'tradusă de ·Alexandru Brandia· (Brînză) de la foşi,
·bunul profesor pe· care era să-l am pe urmă, culegeFea de
·biogr'afii, desigur ··fo'arte competent prezentate; într•o
forrt1ă 1 ·al· -cărei' secreit îl au francezii, datorită colab0TărH
·dintre· profesorul · de· liceu Dhombres şi- acel Gabriel
-:~fon6'd, îh.dreptător al noilor studii istori'ce din- Frartţa,
pe ·car~ n:~aş:fi putut gîd, nici în cele mai eutezătoare spe„
r·anţe, că-mi ·va 'fi dat să-l .am profesor la Paris. ·Era :o
lectură interesantă, dar firul însuşi al istoriei, sirnrţu1 deiz1voltătii, înţelegerea felului cum orice lucru omenesc vine
'din altu'l, plasarea sigură a faptelor şi fiinţelor omen~ti
înseşi ~ dunga timpultii, repartizarea lor subită· pe. vea1c'1:J.ti 'îmi \V'a iăminea o imposibilitate pînă di!'lccHo de ispr,ă
Vitea acestor pal1:ru an-E Nu ştiu din •ce -manual ma,1 bli;griiam:··înarntea · somholenţei„lui „euconu' -Costachi(' ,ceva
i9tdri~· 1mod.ernă:' fa'. 1care, pentrn cei mai mulţi; suveranii
·s~'i'm,p'ărţeao::Îrt' două:: ·acei' care·•,;au fos·t răi 1 \ ,,au apă;1

https://biblioteca-digitala.ro

poporulţf; şi

acei· care .,,;au ,fost buni'', ,·,flU, făcut„ş<ioli,
toate aşezămi:nttele" şi ,;au rămas :vieftoo'i-oş:i," .• ,Iar
baza ,oel~i,mâi nule hstotii a R-cimân.ilor erau paginile, ou .o

sat

biserici

şi

{)r,t,ografie- detnult moar,tă: şi cu un spi.rii1t, fără î,ndQială
demn;·sev'er;patriotic şi .naţional, dar fără nici o putere ·po.~tică, ale bătit-înului Lauriia,n. Nu, nu,~ nu d~ acolo m-am
-făcut eu ist-ork, ci ait1.lil1ci cînd -în mine s'-3 ·.itrezit pU!t.erea
de a mă pasiona pentru· to,t ce .a fost uman în oameni..
Ştiinţele nu sînt făcute. pentru oricine daeă ,S(?, lasă la
o ,parte. necesara orientare asupra lumii; cer , şi pămîn-1!,
.puteri :Yăz.ute, şi mari nev:ăzute- ,puteri misterioase;; ,toate
:frămîntate şi ele .cu. acea. dispreţuită şi atît de folositoare
poezie, şi dacă nu se ,gîndeşte cineva la :aplicaţii' pradine.
Dar. din ;fizica nu mai ştiu cui: din clasa întîi, carte soh?mn
şi pur. teoretică, din savantele pagini culese. din ,ultimel~
căr.ţi franceze ..,.,., şi noi dădusem pentru mineralogie, .ale
insuşi ,marele ,manual francez al lui Lapparent -,- ale kţi
Ign şi Gheor.ghe Nădejde,. din ajutorul ca pentru Untliver~
sitate al _cumintelui, dar recelui ,P,oni 26 , ce puteam .culeg~
pentru gînd şi pentru viaţă, ce, sens al măreţiei şi_ fr:umu:-seţii lumilor, moi aceia care prin: minunile fără .sfîrşit eram
călăuziţi, de mustaţa roşie. şi tiohia neagr,ă 1 'de mîlil-8. it:i;e.murătoare asupra aparatelor. ale ;,domnului, Ţăr.u\',,? . , ; ·
:

. .

.

I)

I

I'

r

,,.

I

·n

.!l

,, I '

,., , N eq~zwlţc;1ţi

Hzi~ţşţe, unii, .nespălaţi,,, ş,i. .nepiep,tăllijţ~,
fi:i,i:-ă să-ţ ~ţ 1 )ntrebaţ. nimeni de ,ce nu găsesc o jumiH,a,tţ

.d~ nceijs ,pţnţru, aceasta, incapabili, cu tot .corul c;~re ,1;11,1
,d11t.a nici9d,ată, ,s/i r~producem o arie pq)?ular;ă ~a~. 1,1n~
dil'l acele.el la modă care fluturau dintr_e stîlpii ,c::erc;l~c;elqr
,9e acasă, a~a călcam, cu tot atîta simţ ca al cui. ţr~ce"pe
;;qrră _de ~q. o. ţr-0Qptă la alta, in „cursul superior",· ;:tf~rp~:..
ram cu nerăbdare cîţi ani mai aveam lc;1 t~Jl'lnţţ~ _şi„n~
puteam buc1.,1ra doar de. dou,li. lucruri, dintre care întelegţ~m
pe cel dintît ':,că' ţa „catc1log'' d~'
înainte '..::_ 'disp·ărlnd 'şi formalitatea rtigădunii co „Im:pă:răt~
ceres-c mingiietorule" --ni se' va zice' ,,domni"· şi· că tre:cem
în·sălile largi, luminoase ale palatului pe care nH dărnia
statut, rotnân· ·pe ruinele căsuţei unde murise· tuPbată m~ţa
bătrîioară şi fricoasă care fusese Lenţa Strojăi. ·,
.. ; , .1
O mc;1re ·şi . frumoasă.-, clădire, în· mijlocul- unei ~urţi
căreia ,nu ,i s-.aldat tootă--întrebui11.ţa.rea,.,aoeastă nouă·€~

mâr ales

acu:m
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noastră, după ce ieşisem din ietăcuţele, bucătăriile şi
găinăriile de lîngă Sfîntul Gheorghe. Aşezată sus, în regi-

a

uni de aer curat, în afară de forfota jidovimii sărace, între
locuinţi boiereşti impozanle şi livezi boga,te, avea două
rînduri, culoare largi, pline de soare, bibliotecă, în care am
dasat vechi dicţionare greceşti şi cărţi din veacul al
XVIII-lea [... ], s.ală de gimnastrcă şi tot ceea ce trebuia
unei instituţii după cerinţele timpului.
Ne-am aşezat însă, cred, fără nici o ·('eremonic şi n-a
fost bine pentru cită muncă fusese cheltuită acolo. Dar
in mijlocul studiilor noasltre am văzut răsărind al doilea
om mare al experienţei noastre începătoare, pe însuşi
ministrul de instrucţie, care era Dimitrie Sturdza t 7 , cu
care mai tîrziu elevul din 'Clasa a V-a avea să aibă multe
:şi de multe feluri legături, la care nici nu se putea gîndi
atuncea. Intre director şi prefect, măruntul om de stat,
pe aitunci încă nealbit de vreme, suia scara principală, şi
ochii noştri erau fermecaţi de belşugul decoraţiilor cu care
pe fondul negru al fracului îi era căptuşit pieptul. Vor
fi fost poate şi cuvîntări şi, să fi fost ele şi cum trebuiau,
mi-~ fi adus aminte multă vreme de dînsele, dar se vede
că rostul nostru nu era în locul unde ele se rosteau, pentru oamenii în vrîstă şi importanţi.
Nu mă gîndeam că voi sta numai un an, g.onit de o
vădittă nedreptate, în aceste strălucite încăperi nouă,
nouţe, bune de trăit în ele, ·cum în toată şcoala ulterioară
nu vom mai întîlni altele. Dar acest an mi-a ajuns ca să
mă deprind cu alt şir de profesori, deosebiţi şi prin vrîsta
lor adesea, de ceilalţi, de care, ciliar de Băleanu, ne despărţiserăm prea uşor şi fără nid o părere de rău, în clipa
cînd ei ne încredinţau, cu ce ne putuseră da, colegilor lor
din „cursul superior 1'.
Dintre cei vechi doi, cu totul diferiţi ca înfăţişare, temperament şi metodă, predau lLmba greacă şi matematicile.
Leonescu era un aibsolven1t de seminar, cred, cumnat cu
Savinescu ; înfăţişarea, şi ca maniere, a unui episcop :
·solemn dar bun, emfatic dar zîmbitor, cu o cută adîncă
între sprincenele groase şi cu mina în favoritele de tăie
tură rusească, bogate, de un adînc castaniu, pe care-i
plăcea să le dezmierde, lăsînd să se audă, cu sau făcă
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căscatul comod, un voluptos ; ,,eh, eh !". Pentru subtilităţile materiei sale desigur că nu era pregătit şi chiar
textul în legăitura lui de frază nu-i era clar decît după
o prealahilă pregătire, care putea lipsi uneori. Nu voi
uita ni·ciodată lla7.ul iniţierii noastre în Herodot, care poate
că s.pune poveşti bunl; pentru minţile tinere, dar „ioni-smul" lui cere cu totul altă •p1 cparaţie decît a Gramaticei

lui Zotu sau a unei atî•t de uşoare linci!lriri în Lucian. La
prima lecţie de fapt nu ştiam nimeni nimic, ba nu aveam
nid cărţile. Profesorul era însă încredinţat că fusese o
aHă lecţie înainte, în care ni se indicase cartea a IV-a, de
atîta folos pentru noi şi la istorie, ca una ce introducea în
viaţa sciţilor şi geţilor, vechi stăpîni pe meleagurile noastre. In faţa tăcerii generale, glasul răsfăţat al profesorului
se întoarse spre mine. - Eu sînt elev bun, eu sînit băiat
cinstit, şi harnic, şi învăţat, - eu desigur pot traduce. Şi,
de sfială, am tradus, - Dumnezeu şi zeii Olimpului şi ai
tuturor 1popoarelor Orientului pot să şti-e sing,uri ·ce. Conştiinţa, o delica,tă conştiinţă, care mijea, mă tulbura in
două pri·vinţi : că sipuneam ce niu şti•am şi ce nu puh.•a să
îndrepte nici profesorul, de care ded abuw.m şi că lăsam
să se creadă, rău coleg, că lecţia a fost totuşi dată. Dar
recompensa a venit imediat : însuşi textul, editat la Te-ubner, în Lipsea, al autorului grec, text din care poate mai
am o parte, cealaltă fiind generos dăruită mai tîrziu Deborei Ilovici, fiica, locuind în aceeaşi curte, a anitreprenorului pompe.lor funebre, om prietenos, care pe stradă
acosta pe oamenii mai în vrîstă cu fireasc·a întrebare :
„cucoane, da' mie cînd îmi faceţi saftea ?··. Din greceasca
primelor clase de „curs superior'' îmi aduc aminte aceasta
- şi atîta.
Frumos, cu părul blond, creţ, des, cu nişte pătrunză
tori ochi de un albastru adînc, apr0ape ireal, iute şi elegant în mişcări, nervos de nu-l puteam urmări, sigur de
ştiinţa sa şi amorezat de dînsa, avînd o nesfîrşită plăcere
<.ă umple tabla cu cifre pe care un singur gest energic cu
4-ple le făcea să dispară ca într-un joc de iluzii, pro,;mitriu vrăjea, acolo, pe scîndura neagră, o mai
-tică, din care nu înţelegeam absolut nimic.
·-,1 ceas al problemei de tratat în scris,
,ă, făceam întîi o disertaţie ... literară

.
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asu-pra· problemei. Cîtă · milă de· mine ·trebuie să •fb:avut
p1·ofeso;rul care mi-,a „dat drumul" pentru ca, ·aiurea,,-încă
doi ani să fac tot aceeaşi tristă experienţă...
,
Aparte, fără vrîstă aparentă dar, desigur, trecut. ·de
patri/zed de ani, ardeleanul Marţian,. directorul licoolui
supt nconservatori", al cărui nume chiar părea ·că-,i spune
fiinţa,· ,venea din altă Jume· ~i o reprezenta neschimbată:.
Ultramontan, care învăţase; mi .se spunea, în Viena; din
care aducea o· bogată, o impresionantă ştiinţă; el -cre<'ii
,,sinteza ornată" pe care ne~o prezenta. Nalt; osos;·bolnav,
reţţnut de sliferinţaolui ·de piept adesea acasă, călcînd şi
de .aceea măsurat, cîntărindu-şi · vorbele dar, în fond, cu
toată această solemnitate, bun· şi iertător pentru cei G.are·,
ca Arthur. Stavri, care încă de atunci făcea -versuri,· il
aşteptau -·.în culoar ca să--1 înştiinţeze că· nu ·sînt ·pregătiţi
µ,intru ... ;ziua aceea, el·· dădea o în.altă demnitate; pe care
n-o mai întîlnisem la nimeni; catedrei. Traduceam. aeum
din poezie şi· Georgicele lui Virgil; cu un profesor care
nu era nici plugar amator şi care uitase easa părintească,
de .bună samă a unui vrednic ţeran de dincolo, nu n~ erau
inteligibile prin recomandaţiile practice din· ele, iar- poezia
ne ·scăpa şi nouă, cum scăpa şi profesorului; Un' -aşa de
competent filolog. Dar eu, de la mine însumi, începeam
a trăi -în cugetarea -din această Hmbă, deşi mai · tîrziu
numai mi-am dat samă de ·procesul ascuns care se :petre;-.
cea în- mintea mea.
·
Bătrîn desigur era şi profesorul' de filozofie; Giurgea,
dar-mai bătrînă filozofia prietenosului avocat, oare se sui.a
p,vcatedră aşa cum venise de acasă,· încheiat, descheiat
şi ·,spunea ·cevia aşa de părinteşte încît nu ne simţeam 'la
şcoală, ci acasă la noi, cu o rudă în halat, de la care nu
~ulta!T\ şi nu învăţam nimic.
;- .Ce aleasă în schimb, -ce îngrijită, de o eleganţă în ade~
văr italiană, era fiinţa profesorului de această limbă, .care
nu .era impusă în program, dar o urmam cîţiva, ,!lVQCatµl
Liou !. Şi, astfel, de la profesorul cu ochii verzi, mebmeo-licj,
cacr păreau că văd undeva foarte departe, am aflat,- pe
paginile metodei lui Frollo, un viitor coleg . al: meu --la
Univer1Sita-t~; şi -ce spLine în- zbor-ul- ei darni-e. de-,dripiri
orice ,,peregrina · ron<linella-". Cînd; peste cinci -ani 1 arr
fă~t: primul drum la Veneţia-. simţindu-mă ca-- qe-. acio 1
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am: avut: ·un ~inoer: ,gî111d ;d~ r.ecurloştihţă -. pentru~ifilolog·i.J;l.;
imp.tovizat, .,care,; în -.doriraţa: de :a. ne ,arăt.a, cit· de,
samănă cele două limbi; apzmpia: pe „neg)Jitosp",,de
găi©!tul"·său moldovenesc.;__,··,

mult·
„fii-

. --Germana era prcdştă de·.paşnicul .p:cofesor Nicolescu,
tot-un -ardelean·,poate, a.vînd placiditaLea, ·:aproape mecanică, M mişcări şi gesturi a lui Marcian, ·d~r fără :motivele
lui ,personale. De o notă bunişoară puteam. fi siguri de la
nesiîrşita lui indulgenţă, dar la .aceasită materie, care ne
plinea în inferioritate fatală- faţă de colegii evroi,.ce groaznică' trudă a fost aceea .oare, în singură.tatea odăii·. mele,·.
netvos -străbătută .în toate. sensurile, m-a făcut să ,pătrund
pe paginile Metodei 1ui Ahn desişul declinaţiiloI'. şi· for-.
melot · verbale ale -unei limbi cu totul altfel. însufleţită,
decît toate.cele cunoscute pînă:atunci !
Nti ştiu nimic despre lecţiile de ştiinţe naturiaie ~ cu
profesor cu tot, ele s-au împrăştiat· fără, a-l. mai. putea
regăsi pe dînsul, fără a. le mai. putea descoperi pe di,nsele.
Acelaşi. .lucru cu .limba. fr:ancez~.- . ,A.ceşţe mqter:ii r1u se.
poote'.să fi fost legate de un om. no.u sau de,elemente.nouă
în predare. Dar pe doi profesor-i noi, ·chi!:1,r c,l.acă materiile
lor nu ,mi~r fi fost aşa ce .simpatice, .nu i-aş,fi Auţut ui.ta. · '..,Ne.,..am .trezi.t.-la. istoria ,Orientului ...:...., unde.se . rătădse'.
şi manualul;:vechi, dat foarte îng-rijit;:al unui Man<linescu;·
culegînd, .sau. poate .şi trfaducînd,. seminarist pentru s.erni-'7,
nari$ti,. ·dini, ·probabil; vre0: cartie îrLr.useşte, ·'.":""". cu, i\iln: pr.q'":.
fesor tînăr.;deşi·nu.foarte -tînăr 1 :a; cărui.pă:reche C'.U_greu,
s-ar Ii găsit. Mic, foarte mici,:- tul privirea uşor înqucişaţ-.).,r
~ miţ;te.ri<;>s 1 C\ţ musţa~ ~pră rE1să,,
tăiată_s~urt,.;loan Qeo.17gţan,; :f~or d~ pi;-eot, cijr~ ţăc:~e,

<:€ea .o.e:-Ldăqea lin

şi studii în. Paris, la-Hautes Etudes, cum am aflat.pe qrrnă,

cîn<;f: e(a ~P.4~.i.it_ ~al;1\v;af ~(fosituh.i1 ş~_ cfţd_,' în' adev~ţ ~re;-,
ţuitu1uţ .să~ _eţev:. ~e. fu. Boţ<;>~aini_, apilfey yqr,b~_reţt. a'P:tJn~ 1.
călcîn<l; larg, potrivindu-şi pa:;ul, Ungă s~~ueţp-, înalta·, trist.a,.
tăcută .,ij lui Mârţiâri'.' G:,;-ed că dat~: aµ şi Iqcuit irnp:re~~ă,

o
:·ae _ Ta,', cii~ n6~ţră' ri.o~ă:, ,toţ· âîn:
părol'ta: · Sfirituhii' ldăn, lă' Uh. 'carătâf ·ne'atnţ''sa:o'''polort•
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·e

upnă · vedeâin

·n

căruia
·~fo~aîn:. ','J)ilîâ". ;(boi"ă)' Jtirnina. care .veghea' plnă.
tîrziu- jh ·cili;a · Mănqiţei. Btizrlă: făta Juary'esei, tirtde ·Gear-'
gian 's~ 'm'Utase'.>Spirit' Te,folU.ţi~hat, 'âcest :om CU~ n.eo'b'ÎŞ-''
n:ui f~ st:~"în tei:eri;-: -da,,,: şi'~ui ,Jo'. .~redi1tate' · oore-U .:vai ·smu-lge 1
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apoi de la catedra din Bucureşti la Sf. Sava pentru a-l
ţinea ani de zile în zbuciumul sufletesc al maniei religioase, vedea, singur, o altă şcoaliă. Distanţa, necesară, între
dînsul şi şcolarii săi nu înţelegea s-o stabilească decît prin
ştiinţă, •care nu-i lipsea, şi talentul pe care-l avea cu prisosinţă, fiind, fără îndoială, unul din oamenii cei mai
elocvenţi, cei mai plini de vervă se înscrisese şi ca avocat - pe care i~am cunoscut. Aşezat pe un simplu scaun
în faţa noas•tră, el improviza după o carte pe care a is.pră
vit prin a mi-o recomanda. O am şi ,acuma ; nu 2 ·alta
decît manualul pentru Universitate, plin de aşa de frumoase descrieri, de fragmente literare aş:a de bine alese.
de traduceri noi din cărţile sfinte evreieşti, al marelui
e~iptolog J\las.pero. Pentru întîiia oară atingeam în ,pregă
tirea mea de lecţie, de examen, un aşa de înalt nivel, şi
eram mîniclru că nu mă înspăimîntă, precum eram bucuros că-mi place aşa de mult.
Ioan Georgian era un om deplin, şi itocmai de aceea
el consimţea - mai mult, --=-1 găsea foarte natural - să
ne trateze şi pe noi ca oameni. Acelaşi lucru îl făcea.
dintr-o tinereţă doritoare de cit mai mult contact sufletesc, din lărgimea de orizont a unor studii universitare
făcute la laşi, .pînă la capăt, dintr-o nesfîrşi1 tă bunătate
de inimă, încă un profesor nou, Nicolae Răutu, şi
a'Cesta apărut într-o nedespărţită tovărăşie, lingă noul
,,domn de ştiinţe naturale(' pentru „cursul inferior", Mironescu, mergînd alături aşa incit le vedeam înaintînd bastoanele pex,fect paralele. D. Răutu, care-şi continuă şi azi
o băitrîneţă senină, în mijlocul bogatei sale familii şi
care-şi are în urmă o carieră politică în care din nou
ne-am întîlnit, ne-a cîşti,gat de la în•ceput, mai mult decit
Georgian, care mai ales ne impunea, prin zîmbetul lipit
de figura sa larg deschisă, care încununa un trup sănă
tos ..şi voinic. Dar ce era cu totul nou la acela care aducea
ultimele rezultate ale şcolii lui Lambrior şi le ·comunica
prin note manuscripte, era dispoziţia, care ne ridica aşa
de mult în ochii noştri, ducindu-mă pe mine pînă l'l hotarele, pe care totuşi le vedeam bine, ale familiarităţii, de
a discuta cu noi. Intre ortografia lui Băleanu şi a lui erau
deosebiri şi, pentru a ne cîştiga de partea sa, cînd ar fi
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putut să ne impuie acestălalt sistem, el recurgea şi }a
legile derivaţiei, de care pînă atunci fuseserăm străini.
E cel ldintîi om ma~ în vrîstă care mi-a arătat înţelegere
şi iubire. l\Iai tîrziu, cînd acea nedreptate m-a depărtat
de oraşul naşLerii melc, r:'I rr,i-a păstrat, în ciuda majorităţii colegilor săi, care mă sacrificase aşa de uşor, acest
sentiment şi, în casa lui Argenti, acuma dispărut, undetrăia cu prietenul său, eram primiit într-o intimitate care
mC:-1 onora şi mă îndemna.
Şi iată şi catastrofa vieţii mele şcolare la Botoşani.
Se simţise, se pare, nevoia unui supraveghetor de disciplină şi, probabil mai mult ,pentru trecutul său de militar de•i::it pentru d2mnit:1tea purtărilor ea profesor, maestrul nostru de muzică şi de scrimă primise această delicată
sarcină. După conversaţiile cu care ne obişnuise, fireşte
că trebuiau acte de autoritate ca să se impuie. Trecusem
pe lingă dînsul salutindu-l, ·cum fusesem învă~at să fiu
politic-os de acasă, unde chiar mi s2 făcuseră mustrări
cînd sărutasem mina lui Vlădicescu; 03&pete al lui „moşu'
l\fanole'', foarte amabil cu teatrul de 2mbe sexe, deşi nu
trebuia s-o fac, pentru că „la actori, chiar bătrîni, nu li
se sărută mîna;·. Glasul aspru mă rechemă ca să-mi ceară
s-o fac din nou şi înaintea tuturora, pentru că pînă atunci
n-aş fi făcut-o. Mîndria firească a aodolescentului ,a refuzat, cum nu s2 putea altfel, fiindcă aş fi mărturisit, în
cazul contrar, că n-am creştere şi că am minţit. Era şi
mîndria ,rasei, căreia nu i s-a poruncit. Eu, care nu fusesem niciodată pedepsit, din a doua clasă primară, eu care
de cinci ani eram în fruntea tovarăşilor mei, trebuia să
rămîn „oprit'\ sentinţa rostindu-se înaintea gloatei din
toate clasele care se adunase. Liniştit, am plecat acasă,
bănuind ce mă aşteaptă.
Pentru aceasta, ,,conferinţa" profesorilor m-a eliminat
pe cîtva •timp din şcoală. Trebuia deci, nu fără durere,
să caut aiurea.
Şi am găsit.
Am ajuns astfel la liceul din Iaşi, ceea ce era şi o
uşurare .pentru condiţiile de viaţă ale mamei, fratele meu
intrînd în acelaşi timp la Şcoala Militară de acolo.
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,,i 1Mai,·,v-ăzusem, or.aşul,·

oare, ,oon.tinua

.să;..mi

pară· fără

păreche 1 ·deşi, el n-are pe departe; ou- toţi Tătăraşii şi Ciun·ehii , săi;, de· .origine., tataro,...ţigănească,. aceeaşi frumuseţă
~a BQtoşanii, răsfiraţi pînă departe, cu mahalale ca nişte
sate,· au .lungi şi curate străzi armeneşti,. lăs.îndu-se numai

"Centrul înghesuielii eomerţului. evr~iesc, aici învrîstat însă
ou, armenii, răspîndiţi în toaţe colţurile şi cu cite un lipova.n din· ,piaţă, vînzător de peşte 1 de frînghii, de. paneraşe
de ceară pentru Paşti, cu flori colorate prinse deasupra,
şi de s.îmbud de floarea soarelui.
,, O, dată, eram tot- la mătuşă-mea Zinca şi la „moşu'
Ioanidi", gazda noastră, orL de erau bucuroşi ori ba - . şi,
cu- o perfectă discreţie, nu-şi arătaseră împovărarea prin
,întreita noastră ·pt1inenţă - într-un- cartier de care fusesem străin ,chiar şi cînd, rareori,. ne abăteam la „moşu'
,Go", lîngă biserica Sf. Atanasie, urcînd de la Şcoala Centrală în sus, printre vechi gospodării,. cărora încă neînţe
legel'ea artistică nu le dărîmase zidurile pentru a scoate
·piatră, regiune de străzi î,i:1.guste, întortochiate, de •case
oare păreau că ascund cite o taină. In noua vizită, cu cîtva
,timp înainte de strămutarea mea şcolară, eram într-o
,foarte ,curată căsuţă de la Copou, tocmai la capătul, marii
,străzi boiereşti, mărginită de case ale unei mîndre şi' fine
aristocraţii, frecată cu franţuzeşte, o~cidentalizată în
,1imbă1 ,ca-.şi-,în clădiri, care.,f.ntindeau peroane supt care
iodinioară se opreau multele trăsuri în serile de sindrofie.
Incă nu se· prefăcuse această mai nobilă alee a Moldovei
de odinioară într-un şir de case fără stă-pîn, pornind ast1fel d'e<'la: ·cofetăria Tufli, rezervată ,pentru scopuri comer'ciale, în· faţă cu maidanul d-lui Cuza, unde rămăsese n.uniai
·o· pi'Vniţă de- gă~ar aşteoptîndu.::se· circurile ambulante, ·pentru a se continua cu comandamente militare, cu ce~ri
1
de · ·ofiţeri, ou loouinţi de fochiriat. Impunătoairoo Ş~oală
·Militâră·; cu larga grădină îh faţă, avind peste· drurri, pentru un negustor de piane şi cine mai plătea cniri'e, vechea
locuinţă încăpătoare şi arătoasă ,a Drăghi1 ceştilor, se găsea
încă între adăposturi de bancheri evrei,.~~ ,~'Aster (odată
şir:i,gur. ,Neuschotz se, înfţpsrse ~ntr1-4n_ l!lîn~rn p~lat de
.~xţipq~aţogie' la începuJul stră_zii M:~ţi;-9:poliei şi ~-llS<l. f şşga
nului d~ 1Jîligă., Sf., Jli~ 1se ,p,reg,3t~~ .sit ;Cl\P:rindă im,. spit,d,
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o alta mai departe, scăpînd de degradarea oa destinatie
şi <le urîţirea ca stil, prin aceea ·că fusese dăruită Consulatului rusesc), dar şi şcoli ca a d-nei Dodun des Perrieres, văduva organizatorului închisorilor moldoveneşti
supt Vodă Grigore Ghica, apoi 101.:uin~e de funcţionari,
avocaţi, politicieni, gata la ori-ce întoarcere a soartei să
vîndă cui dă mai mult şi, dacă se poate, statului ; se mai
păstra acolo în legătură cu trecutul casa de· unde ieşea
totdeauna la anumite ceasuri micuţa umbră albă a bancherului Pavli. De la un capăt la altul, linişte, măsură,
bunăcuviinţă. Cetele de şcolari în diferite uniforme se>
sfiau să ridi-ce dealul cu mişcările deşănţate ale unei tinereţe zburdalnice şi cu zgomotul celor scăpaţi o clipă de
tirania paralizantă a clasei. TrăsurilP marilor birjari scapeţi în mantii de catifea închisă, în jurul c'ărora flutura
mătasa albastră deschis a centurii, rnînau cu o singură
uşoară ameninţare a sfîrcului de bici, care nu lovea, ci
despica aerul dintr-un gest elegant, cai de rasă care ar fi
făcut mîndria unui amator din Apus, şi cunoşteai pc cine
era înăun1ru, căci nu venise 'încă scă•derea primblărilor
sfidătoare ale oricui are cu ce să-şi plătească o cursă ca
să se afişeze.
Acolo, în capăt, căsu~a •care înainta asupra străzii,
foarte albă, foarte cochetă, îngrijită cu ,acea minuţioasă
pasiune de gospodărie, specială Moldovei singure, •care se
păstrează foarte deseori şi acum ca o sacră tradiţie, semn
al unei rase selecţionate şi străbătute de o lungă viaţă
istorică, avea în faţă grădina Copoului. Influenţa lecturilor
proaste - vai, cinematografele din ultimele decenii ! ~
nu mîna printre bătrînii ei copaci, supt care se oprea
melancolia lui Eminescu, părechile grăbite, numai să guste
plăcerea alintărilor uşuratece, dar să şi învedereze tu turora fericirea lor ; adîncuri umede de întunerec, rareori
străbătute de cite un singuratec care numai acolo credea
că poate să rămîie singur cu dînsul şi cu iluzia pădurii
neatinse, încunjurau urîta piramidă ţin1uită cu litere chirilice, care amintea, din pornirea recunoscătoare a lui
Mihai-vodă Sturza, tot ce Moldova Regulamentului Organic, cu acest Regulament însuşi în primul rînd, datoreşte
ocrotirii binecuvîntate a lui Nicolae Pavlovici, domnul
tuturor Rusiilor şi puţin şi a] sclăvite]or noastre ţeri ;
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nici un naţionJalist sensîbil I1Ju se simţea jignit de o astfel
de afirmaţie.
Cu unchiul, căpitan de intendenţă, mergeam uneori,
purtînd şi eu o şapcă de dril, ieşită din uz - şi mi se vorbea şi mie de viitorul pe care mi l-ar deschide Şcoala
Militară - , la impunătoarea cazarmă datorită tot Domnului de la 1850, activ renovator în mai multe privinţţ__ al
vieţii de stat în Moldova. Atingerea cu o instituţie de perfectă ordine şi disciplină, în care totul se făcea pe baza
respectului absolut, mă umplea de o mîndrie naţională
deosebită de aceea care putea să iasă din vechile coruri
de pe piaţa de la Botoşani. Aici vorbea, cu o elocvenţă de
fapte, de stări de lucruri întemeiate, realiitatea. Treceam
prin odăile bine îngrijite şi participam la cercarea excelentului borş în care se amestecaseră toate mirodeniile
îndătinate. Era atunci o mică armată bine hrănită şi.
adaug, bine îmbrăcată : numai la întoarcerea mea din
străinărtate, după 1890, a început să răsară acea ruşine,
dureroasă pentru sufletul meu, a soldatului murdar, a
soldatului în zdrenţe; pînă şi ordonanţele aveau, în regimul însufleţit încă de amintirea proaspătă a unui război
cîştigat, o bună ţinută militară, şi nu cred să se fi gîndit
vreun ofiţer de atunci să le schimbe uniforma ţerii într-o
livrea de lacheu. Ne înfundam şi în grădiniţile vecine, care
duceau la huceagurile cu care se termina lunga alee, şi
sunetele de trîmbiţi în dimineaţa răcoroasă trezeau vedenii,
de trecut luptător, meneau noi sforţări pentru drepturile
încă nedşti,gate, a căror noţiune exactă, în ciuda -2.tîtrn·
ani de şcoală, îmi lipsea, din nenorocire, aşa de mult. De
altfel, în această linişte politică, dominată de continua
creaţiune a lui Brătianu, pe care nu-l intimida şi nici
pe regele care-l susţinea şi care-i datora şi lui noua coroană de oţel o opoziţie zgomotoasă, dusă de tin~etul
conservator cu un Nicu Filipescu 28, opoziţie a cărei cunoş
tinţă o putusem prinde din foaia aristocraţiei luptăto.flre,
Epoca, amestecată cu atîtea alte ziare pe mesuţa lui „moşu•
Manole", nu era loc nici pentru amintiri prea vii, nici
pentru speranţe prea îndrăzneţe. Se credea că s-a cîştigat
o bază solidă, permanentă, de pe care nimeni nu ne-ar
iputea zgiudui, şi a ne desface de care, ar însemna să ne
aruncăm în negrăite primejdii.
1
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Acasă, unchiul era numai o veselie. Se zbenguia ca şi
noi copiii cu cele trei levrete, Princesa, impozantă mamă
de familie, Qs,car, cu ochii ver-zi, slab de multe escapade
amoroase ,şi Ami, cu ochii negri, strălucitori de inteligenţă
şi, admirat dt! ,,ţa~ Zi11ca« şi de mama, cînta cu un glas
puternic romanţele la modă, cerîndu-i-se de preferinţă
Viorica de pe va.le, bucata de rezistenţă. O familie din
nenorocire fără copii, in ·care n-am auzit o vorbă rea şi
n-am văzut o mişcare de mînie sau de nerăbdare. Văd,
departe, casa tot aşa de bine ţinută, dar cu o atmosferă
misterioasă pe care n-o puteau sfărîma elegantele lor
mh"?cări, J!e cele două vierişoa.re, a.şa de bune cu noi, împărţindu-ne batoane neuitate de ciocolată Suchard şi,
odată rhiar, nişte frumoase lanţuri de bronz cu sticle
colorate pentru primele mele ceasornice, ,,cilindru cu
rubine" ; Lenţa, fata aşa de cuminte şi studioasă şi Tauţa,
cu o licărire de veşnică glumă în mici ochi negri din faţa
ştrengăreşte pistruiată. O altă soră a tatei, Olga, odată
făgăduită moşierului Anghel şi de atunci menită celibatului voit de dînsa, ridica silueta ei slabă, cu mişcările
voluntare, energia privirii, atît de hotărît inteligentă, din
marii ochi negri pe care nu-i înceţase vrîsta.
Şederea ieşeană se oprea aici. Nu-mi mai aduc aminte,
ca altădată, de seri în centru, la grădinile cu îngheţatele
măi.estre ca la „Alexandra" ori cu păhăruţele de bere
amară, care-mi mijesc şi ele într-un colţ de trecut asupra căruia s-a lăsat multă cenuşă. Ca teatru, numai clipa,
a.tît de depărtată, cînd, în grădina Vîrnav de la Boto<şani,
Millo însuşi vrăjea sabaturile ţigăneşti din Baba Hîrca,
fierbînd la focul dracilor cazane de farmece, sau vreP vagă
scenă pe care o actriţă franceză, veştedă şi urîţică, şi ea
patronată de „moşu' Manole", arunca refrenul pr wocător:

Voi~i ceci, voi<;i cela.
Comment trouvez-vous tout cela?

De teatrul laşului, ca şi de toate spectacolele şi petre·::erik lui pînă la plecare, am rămas cu totul st!'ăin.
Dar, în anul trecerii mele la acel mediu şcolar, locuinţa soţilor Ioanidi, care fusese şi pe la biserica Sfîntului
Lazăr, era în Sărărie, într-un lung şir de odăiţe; lîngă care
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înfrumuseţare al căpiitanului crease
niţă şi chioşcul înfăşurat în zorele unde se stătea

o grădi
la masă.
Casa primitoare, unde m-am întors apoi duminicile şi săr
bătorile, avea şi alţi oaspeţi, fiecare cu alte apucături, dar
dator fiecare să aducă un element la o viaţă continuu
veselă, ca a vechii noastre ofiţerimi. Un fost ofiţer ungur,
pripăşit, Rethy Bela, roşie figură rotundă cu .o cravată
de mustăţi învîrtite, încînta pe cei de casă şi pe oaspeţi
cu ghitara lui din care scotea nervos accentele zapfenst!reich-ului ; român, zicea, după mamă, avea prin Iaşi nu
ştiu ce rosturi neclare, pe care îngăduitoarea noastră ospitalitate le accepta fără să cerceteze ; o nepoată a Elencăi
Iorga, veşnic trista soţie a lui Iancu Iorga, fratele hunicului, aşa de bun şi de blînd, aşa de patriarh în lunga
lui figură cu ochii mari, umflaţi, cu craniul eshilean total
dezgolit şi barba sură de profet, dar simţind încă pe umeri
pedeaspa nemeritată a unei condamnări pentru o sumă
uşuratec pierdută la ispititorul joc de cărţi, Aglaia, ,,Pa'iă
rea1', din cauza profilului ascuţit al unei figuri extraordinar de spirituale, sărea de pe un scaun pe altul, mai
asemenea cu un spirit al grădinii intrat printr-o fereastă
deschisă şi, pregăitind o căsătorie cu această fiinţă volatilă, melancolic, cu mustăţile greceşti atîrnînd, sever ca
un preşedinte la Curtea de Casaţie, pe oind din creionul
lui fără şcoală ieşeau tot felul de omuleţi cu capul mare
şi membrele de paianjen care sămănau leit cu oamenii
zilei, acela pe care o scurtă dar vie reputaţie l-a făcut
caricaturistul la modă, Jichide 29 , scris, cu o capricioasă
ortografie franceză : Jiquide. Nu înţelegeam ce însemnau
neaşteptatele dureri, trînitind pe pat pe „ţaţa Zinca", al
cărei apropiat sfîrşit îl anunţau, fără ca ea sau alţii să

talentul de

bănuiască.

Acolo m-am pregătit, pe băncile chioşcului din gră
dină, pentru examenul care trebuia să-mi dea o bursă
la şcoala cea nouă, de care nu ştiam nimic, ba pe care
nici

măcar

n-o

văzusem.

Străin şi necunoscut, incapabil, ca totdeauna, să mă
recomand de la întîia încercare, pe care nu se putea să
n-o strice o timiditate a cărei vădire atîta vreme n-am
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putut s-o ascund, deci pradă oricărei întrebări imperioase, oricărei încruntări din sprîncene, ba chiar oricărei
atitudini în care aş fi putut gîci neprietenie ori dispreţ,
am răspuns cum a dat Dumnezeu în anumite cercetări de
noapte din cancelaria clădirii, care s-a prefăcut apoi în
Şcoală de Frumoase Arte şi 'În Pinacotecă şi care adăpos
tea atunci liceul, legată fiind prin vechiul arc din vremea
lui Mihai Sturza, înjugînd strada care-i purta numele,
cu internatul, a cărui mucedă şi murdară temniţă trebuia
să mă închidă în curînd. N-am ieşit întîiul, biruit, dacă
nu mă înşel, de un sprinten elev negricios din cursul inferior, mai tîrziu prietenul meu de la Vălenii-de-Munte,
doctorul Pîrvu. Dar, oricum, nu mai eram povară îngustatei case din Botoşani, mamă-mea putînd să adăpostească
prin odăi ieftine singurătatea ei, şi pînea statului îmi era
asigurată, o pîne pe care n-am udat-o cu lacrimi de minie
numai pentru că aproape tot ce era putere vie 'În sufletul
meu fusese măcinat de teribila maşină sfărîmătoare a
şcolii.

Am intrat astfel în bătrîna clădire neprietenoasă, cu
o curte îngustă şi prăfoasă, într-o clasă a VI-a, mică şi
tristă, la capătul unui culoar care nu primise niciodată
lumina şi unde putina cu apă îşi revărsa cuprinsul. Băn
cile scrijelate se ridicau răpede în amfiteatru, lăsînd în
fundul văii mesuţa la care oficia, el însuşi pătruns de
jalea acestui mediu, un profesor, pe care, de sus - unde
pribeagul îşi aşezase locul, lingă un ftizic, Tăutu, gata de
moarte, şi doi evrei pe care, cînd se ascundeau supt bancă
la cetirea catalogului, un zdravăn băietan de la ţară îi.
ridica de păr ca să lămurească îndoielile cu privire la
absenţă ale profesorului - , îl vedeam mititel, grămădit
şi, in cele mai multe cazuri, cu totul ridicul. Ce deosebire
faţă de maiestoasa oatedră botoşăneană, de mobilierul
proaspăt, de lumina care se revărsa asupra clasei de curînd
părăsite, din largile fereşti deschise asupra curţii vaste,
asupra livezilor bogate şi crenelelor casei Ciolac ! Din
stradă, huruieli de trăsuri, strigăte prelungi, de jălanie, ale
ambulanţilor evrei, zburdăciunea zgomotoasă a claselor
ieşite pe trotoare şi, la orice deschidere a fereştilor joase,
tot ce poate trimete, împreună cu praful, cu „colbuli' ei,
o stradă rău şi rar măturată.
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Deşi cunoscuţi în mare parte prin lucrări proprii, apă
rute în volum sau în paginile Convorbirilor, deşi legaţi
cîte unii de activitatea literară şi ştiinţifică renovatoare
al cărei 0«-gan fusese societatea „Junimea", deci notorietăţi
netăgăduite şi adesea personalităţi distinse,
ainiumite
defecte făceau ca şi noii iprof.esorn să fie inferiori, în această
calitate a lor, faţă de aceia de la care plecasem şi, dacii nu
făceam atunci o comparaţie care să contribuie la demoralizarea ce m-a învăluit de îndată, crescînd necontenit, e
fiindcă asupra nedreptăţii şi umilinţii suferite cu cîteva
Juni în urmă preferam să întind un văl des, de nepătruns.
Tineri' nu erau aici decît doi, care ei înşişi n-au avut
nici o atingere cu sufletele noastre, unul fiind o fire dispreţuitoare şi violentă, celălalt avînd o „dexteritate", pe
care n-o jpreţruiam deloc.
Incolo, tot oameni trecuţi de cincizeci de ani, iar unii
şi mai înaintaţi în vrîstă, asupra cărora meşteşugul exercitase o acţiune deprimantă, cu atît mai mult cu cît, aici
nu era omul din Iaşi avînd a face cu oameni din Iaşi, ale
căror rosturi de familie să le cunoască adesea perfect, ci
mulţimea elevilor, destul de obraznică, dar fără curajul
.şi tradiţiile eroice de la Botoşani adevărat că şi fără
profunda stricăciune, mizeria morală de acolo - , era adunată de vîntul întîmplărilor în oraşul mare, cu mulţi funcţionari, din toate părţile Moldovei-de-Sus.
Mai bătrîn decît toţi părea profesorul de franceză,
Alexandru Suţu. Urmaş de Domn, avînd în figură liniile
,caracteristice ale nobilimii fanariote, slab, palid, ou nasul
-coroiat supt fruntea pe care se rătăceau viţe de păr alb,
observînd în îmbrăcămintea uzată o distincţie ereditară
şi îniigînd în cravată acul cu coroana princiară, acest om,
pe care descendenţa şi creşterea îl meneau la altceva decît
trista meserie, care vădit îl dezgusta pînă într-atîta încît
refuza să numească, in general, pe elevi, chemîndu-i după
semne exterioare ca: ,,tu, oel cu cravata albastră", lucra
,obosit şi 'in silă, putînd avea, de altfel - el, care se
pătrunsese de spiritul limbii, vorbită exclusiv acasă, în
care a încercat a traduce pe Eminescu şi care publicase
o mizerabil tipărită istorie a literaturii franceze - , aşa
de puţină satisfacţie de la băieţi a căror limbă se im,potrivoo la orice înceTcare de brună pronunţie franoeză.
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Venea ca la o osîndă, examina în neştire, adînc .ruemulţămit de orke manifestare şi ine aplica o metodă excelentă,
dar neinteligibilă pentru cei mai mulţi, aceea a gramaticii
istorioe a lui A,ug,uste Brachet, pe oare o socotea ca a sa
personală, ca „metoda" sa, ceea ce făcea pe grăsuţul fiu
de băcan găl'ăţean Soare, pe care-l ipîndea,un aişa de grozav
sfirşit la bătrîneţă, să spuie că „Suţu are metodă", ori
„n-are metodă", după nota pe care o putuse căpăta. Cînd
în clasa a VII-a, omul de gust, rafinat, ne-a dat compoziţii libere, de făcut în clasă, cred că a mea despre Ioana
D' Arc l-a făcut să mă privească altfel decît gloata dispreţuită; eu însumi am avut pentru întîia oară, aşternînd
acele rînduri calde de lirism pe baza unei cărţi pentru
copii de la acel Alfred Mame din Tours, dăruită de biata
Băjeasca, fiorul cum se poate scrie istoria, istoria însufleţită, singura de ţinut în samă.
Nu va fi fost mai tînăr acel om, de o extraordinară
vitalitate, ceea ce l-a reţinut pe lume pînă ieri, care ne
preda istoria. Alexandru Brandia, cunoscut mie după traducerea manualului din clasa a II-a de la Botoşani, micuţ,
slab, zbîrcit, aruncînd pe catedră o pălărie trecută prin
mulJ.te ploi şi ,prăfuită de multe vînturi, ne privea de supt
ochelari cu mărunţii ochi negri nu ca ,pe nişte neînţele
gători sau ca pe nişte duşmani temuţi, cu care se dă zilnic
lupta pe viaţă şi pe moarte, ci ca pe nişte rătăciţi şi rău
crescuţi cărora aşa de mult ar fi vrut să le schimbe sufletul umanizîndu-1 şi civilizîrudu-1. Era ceva înduioşat,
vibrant, dureros-rugător în glasul lui, cînd, la teză, izbucnea : ,,Nuuu copiaţi!· De ceee copiaţi?", ca să termine
printr-o ameninţare de care trei sferturi din clasă, cu
cărţile deschise în bancă obicei mai rar la Botoşani,
unde însă, cînd se făcea se făcea bine, dind, e adevărat,
profesorului supraveghetor cartea, dar fiind supt coperta
-ei. .. o alta - , îşi rîdeau cu cinism. ,,Explica" bine, viu cea dintîi „explicaţie" la istorie pe care o auzeam - , dar
cen-a să nu se treacă peste ce spusese chiar cînd, cu tOaită
lunga lui practică, greşise vreun amănunt. Ingăduia să se
recurgă la cărţi străine şi eu ceteam, urmînd exemplul de
la Botoşani, din cartea de „istorie a evului mediu", apoi
din cea „modernă" următoare, aile foi DUI'!Uy, frumoasă
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lectură, prezentată simpatic, ca şi manualul, pe care-l păs
tram cu sfinţenie, al lui Maspero.
Mai tînăr ceva părea profesorul de limba latină, Xenofont Gheorghiu, care, plecînd foarte tîrziu din viaţă, a
lăsat aşa de bune amintiri. Autor al unor studii de literatură franceză apărute în curs de mulţi ani de zile la ConvorbirilP literare, studii îngrijit scrise, care dovedesc
cetiri asidue, dar cărora le lipseşte orice farmec, acest
om diSJtins n-avea desigur o cunoştinţă adîncă a unei limbi
aşa de grele cită distanţă pînă la impunătorul Marţian,
atît de stăpîn peste ce era mai greu în materia sa! - , şi
nici pe departe, neapăratul simţ special pentru clasicismul
antic. Corett în îndeplinirea datoriilor sale, el nu arăta
o deosebită satisfacţie că ne are în faţa lui, ci înă·criit,
veşnic obosit, îşi dregea ,cu vîrfi.II creionului o coafură
creaţă şi învoaltă în care vrîsta pusese multe puncte albe.
Mi s-a spus că e „domnu' Codiţă·' şi cu atîta se încheia
caracterizarea.
Limba greacă era a unui om de mare merit, care mulţi
ani a fost directorul liceului, neclintit de nimeni, identificat cu această situaţie, filologul de pregătire europeană
Vasile Burlă 30 . Nu era numai eruditul care dăduse Convorbirilor etimologii şi articole de polemică pe dreptate
foarte ţinute în samă şi cetitorul unei vaste biblioteci pe
care dureroase incidente de familie mă vor face s-o zăresc
din odaia mea de oploşit la dînsul, dar, la acest superb
exemplar de rasă moldovenească, un zimbru al lui Şte
fan cd Mare, cu 1trupul imens, puternicul cap, ochii mari,
dulci, glumeţi şi în fond trişti, deasupra mustăţii arruite
asupra gurii sfătoase, un suflet multiplu, complex, nesigur
de sine, pipăitor se zbătea în acest formidabil înveliş,
fădndu-i viaţa capricioasă, nelogică, necontenit sfărîmată.
Am aflat pe urmă că, soţ, din iubire romantică, al poetei
Matilda Cugler 31 , fusese însurat a doua oară cu o străină,
şi singurătatea lui va fi apoi ruptă de o a treia legătură,
tot aşa de romantică şi tot aşa de trecătoare. Cu noi nu
era numai tolerant, rizîndu-şi de ignoranţa, aşa de răspîn
dită şi aşa de firească la o materie atît de grea, ci mergea
pînă la glumă, pînă la ghiduşie, atingînd şi terenuri pe
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care pînă atunci numai „contele" de la Botoşani le pipăise.
ca in ziua cînd ne dădea la Odiseia, pe care aşa de puţin
am înţeles-o atunci în farmecul ei eroic şi pi'toresc, explicaţia, supliment.ară că Nia1Usicaa, cu ochii acoperiţi cînd
i-a răsărit din marc trupul gol al bi Orlysseus, ,,se v~ fi
uitat puţintel ,printre degete". Dar noi nu ştiam aprecia
această preţioasă zburdălnicie de moşneag şi-l luam din
cînd în cînd înainte, cu toată aparenţa lui masivă şi accentele sonore ale glasului cînd voia să pară grozav de indignat. Astfel, cînd întreba pe cineva dacă „n-ar fi bine să
rămîie oprW', acela nu-.şi făcea pedeapsa şi, chema'!: să
răspundă pentru aceasta, declara că ,,a crezut că nu e
bine". Prin cite n-a trecut, cum se va vedea, şi îndrăz;
neala mea încPpătoare faţă de acela pe care-l iubeam
desigur, dar a cărui autoritate devenise aproape total disparentă ! Pînă şi vorbirea bucovineană a lui „dom' Berlă"
ne dădea prilej de glumă.
Cu limba germană era chiar un adevărat scandal. Format la cele mai bune şcoli din Germania, doctor în drept
!ii doctor în filozofie, fiul lui Teodorovici, filologul ardelean, fra tele medicului regal, Octav Teodori fusese atins
de o boală care nu atrăs•ese punerea lui la pensie, dar
permitea unor tineri fără milă orice cruzime faţă de omul
cu părul lung, faţă stoarsă, vagii ochi pierduţi supt ochelari, caaie se aşeza pe catalog ca să nu umble nimeni într-însul. I se puneau întrebări, mai ales în cliasa a VII-a,
cu privire la cele mai frumoase fete din oraş, se simulau
închideri intre cele două geamuri, se dădeau lupte cu
pachete de rufe din care răsăreau mîneci şi craci. El, incapabil de a examina, punea note la întîmplare. Ale mele
erau foarte bune, pentru că, ştiind cît se putea şti şi la
Boto~ani, avusesem cutezanţa de a-i declara de la început,
cum tot mai rupeam ceva, că am făcut studii la Cernăuţi.
Fără a mai fi întrebat, aveam nota zece asigurată.
Matematicile le preda, ceremonios, în hainele cele mai
îngrijite-, cu gulerul cel mai înialt şi totJdeauna proaspăt,
trăgîndu-şi manşetele cînd scria pe tabelă, Lucescu. Dar,
bolnav de piept, silit să facă îndelungate petreceri în ţeri
calde, el nu era un profesor permanent. La dînsul înţe1
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!egeam ... cît de obicei, şi această incapacitate absolută m-a
<lus la prima înşelare a unui profesor : în cursul unei teze
m-am cerut la putina cu a,pă şi am simulat o slăbiciune
neprevăzută. O însemn aceas1ta, alături de scrierea pe
manşetă, silită de totala mea inaptitu<line de a învăţa pe
de rost, a versurilor odiosului Boileau, la Suţu, şi cu o
neruşinată teză prezentînd „tăietura unui vulcan în momentul erupţiei" la profesorul de ştiinţi naturale de care
va fi vorba pe urmă.
O dată, Lucescu a fost înlocuit cu profesorul de Universitate Ralet. Nobilă figură boierească, aleasă atitudine
a bolnavului de aceeaşi boală cu Lucescu, care-şi domina
suferinţele, şi în acelaşi timp o sinceritate, o spontaneitate,
o genială dispoziţie _în a lua lucrurile de la început, personal. Cînd, în faţa cifrelor de pe ta:belă, mă opream total
dezorientat, glasul slab mă îndemna : ,,Să încercăm ! Să
văd şi eu ce s-ar putea!". Am crezut un moment că ,poarta
de aramă neclintită se crapă puţintel în faţa mea.
,,Domnu' Drăghici" de la ş'tiinţe, gras, gros, bondoc,
cu părul mărunt, creţ, cu mustaţa care părea roasă de
molii - de aici porecla : căţeaua - , cu glasul fără sonoritate, urmărind penibil pe carte numele fosilelor, la care
cei mai obraznici nu lipseau să adauge „Catella Magna'',
imediat repetată şi de profesor. Aici lecţia era un perpetuu
scandal : i se aduceau pietre din gunoi ca să le identifice
şi se pare că într-adevăr le aipropia de limbă. L-am ounosout şi altfel, în familia Lui - de care a vrut S'ă mă i;;i
apropie -, şi, supt dascălul ridiculizat am descoperit
un om fundamental bun, care însă desigur îşi greşise
meseria.
Mai că l-aş fi putut confunda ca aspect cu bunul bătrîn
de la muzică, Dima, căruia nu i-am dat un ceas de cîntare,
deşi mă asigura că am „un glas frumos".
Ce splendid era profesorul de desemn, Şoldănescu, un
pictor adevărat, care mi se înfăţişa ca un sfătuitor mai în
vrîstă ! Moartea timpurie a împiedicat dezvoltarea talentului său, foarte real.
La română, un om de o imensă lectură, de un spirit
ascuţit şi pătrunzător, autorul unor studii despre baladla
1

100
https://biblioteca-digitala.ro

Tomânească si viitorul alcătuitor al unei masive lucrări
,care pretinde· a rezolva, filologic şi istoric, chestia originii
românilor, Alexandru Philippide 32, moştenitorul numelui
şi temperamentului unui grec de geniu, de la începutul
·secolului al XIX-lea, nu făcea decît să ne sperie. Mic, iute,
mînios şi furios, fulgerînd pe supt ochelari, părînd că
vrea să ne înţepe cu virful stufoaselor mustăţi, umflîndu-şi pieptul supt vesta, jiletca bătător la ochi decoltată,
împroşdnd cuvintele la explicaţia dare nu se înţelegea
şi bruscind la răspunsuri şi pe cei mai buni, el ne prezenta, ceasuri întregi, sprijinit pe cugetători germani ale
căror cărţi erau citate în nemţeşte, teoriile despre deosebirea între istorie, care spune cum e, ştiinţă, care. învaţă
ce nu e, şi poezie, care se ocupă cu ce nu poate să fie,
-0ri, în clasa a VII-a, înşira o întreagă bibliografie poliglotă cu necruţătoarea însemnlare a anului şi locului de
tipărire. Pentru noi, timp pierdut ...
De colegii de la externat îmi aduc aminte prea puţin.
lntre dînşii se desfăcea printr-o inteligenţă deosebită îmi părea rău că-l înlocuiesc la premiul în1tîi, dar el nu
mi-a arătat prin nimic că Iar fi jignit, cu toate că marea
lui rezervă 1~a împiedicat de a-mi dovedi de atunci neuitatele sentimente de care mi-a dat dovadă pe urmă - ,
Petre Liciu 33 • Fiul unui magistrat bolnăvicios şi şubred
şi 181. unei mame care s-a stins în chiar acest timp, lăsînd
dtva timp oa o umbră asupra vieţii lui întregi, el era tot
mai mult atras dincolo de şcoală prin pasiunea pe care
i-o trezise teatrul, tot aşa de necunoscut sărăciei mele ca
~i repre-zentaţiile din Botoşani, ale lui Grigore Manolescu.
De ailufel, cum se va vedea, la această vrîstă privirile
noastre mai ,ale tuturora erau îndreptate în ,altă parte, şi
cu cea mai mare .tragere de inimă pentru studii, nu puteam
să ne dăruim întregi şcolii. Incă una din ;problemele învă
ţămîntului mai înalt, !această firească distracţie, pe dare
nid o mustrare, nici o pedeapsă nu o pot înlătura, cerind
din partea învăţăitorului, care atunci trebuie să fie mai
mult decît oricînd edudator, o deosebită atenţie şi nesfîrşite cruţări [ ... ]
Legăturile se puteau face, trebuiiau să se facă în internat ; in urîtu.l şi scîrboc.ul loc de tortură, adevărată închi-
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soare, în care căpătai ceva şi din psihologia deţinutului~
al Liceului Internat.
Peste strladă, o grădiniţă cu doi, trei copaci, fără un
striat de floare, ,în oraşul care, deşi mult mai puţin decît
Botoşanii mei, era, în cartierele româneşti, totuşi, numai
Hori înaintea casei şi zîmbetul lor se răsfăţa la tolate fereş
tile ; o tristă curte pietruită, mkă de o cuprindeai dintr-o
privire şi totdeauna plină de lume ; la poarta ferecată„
ghereta de ,pază a portarului neprietenos. Iar, în ce priveşte locuinţa, Doamne ! Sus, dormitorii reci, înţesate
de parturi - dormitoriul meu se chema prin tradiţia suferinţii <le mai multe generaţii : ,,Siberia" - , două repetitorii, tot aşa de rău încălzite, pentru cursul inferior şi
cel superior deosebit, cu supravegherea unor pedagogi,_
dintre care unul singur, viitorul doctor Ţurcanovici de la
Rom/an, care avea iluzia că ne ,poate stăpîni prin cite 0<
vagă ameninţare, era un om sănătos şi voinic, pe cînd
Antoniade cel blind, ·vorbind în şoapte, îşi tuşea agonia şi în curînd era să-i vedem în biserică trupul neînsufleţit, capul blond, creţ, plecat prea curind pe perina sicriului - şi Mlaxim, care a mai putut trăi, vărsa sînge.
Romanticul Sacchetti de la „Sibernatt venea numai ca să
doarmă. Undeva, în fund, un gang întunecos, păzit de
rufosul, murdruiul „moş Cute", ducea la latrine, caire erau
o groază. Peste antret, c1asa a VII~a a e:xiternilor. Pe scări
întunecoase, în faptul zilei, treziţi de clopoţelul pe care.
cu o infernială stăruinţă, ni-l sunau în urechi doi ţigani
bătrini, aproape tot aşa de fierfeniţoşi, ne coboram, rebegiţi de frig, strecurîndu-ne spre lavatoriul veşnic umed.
cu ţevile de tinichea care trebuie să fi venit de la Mihaivodă Sturza însuşi, creatorul, în acest lodal putred de
vechime şi neîngrijire, al vestitei atunci Ac:ademii Mihăi
lene. Astfel curăţiţi şi pieptănaţi, Dumnezeu ştie cum şi.
unde, mergeam în lung1a odaie a refectoriului, care com'll!Ilica printr-o fN"eastă îngustă ou o bucătărie, în care-nimeni n-avea curajul să privească. Acolo ne aştepta zilnica noastră leoarcă de dimineaţă, în care se puteau recunoaşte slabe urme de lapte, dumineca, trebuind să
mergem la biserică, în care neatenţia noastră era ,absolută, cafeaua aceasta era pur şi simplu suprimiată ad maio-
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:rem Dei gloriam. La amiazi,. nişte chiftele bocăneţe, în
~are ai fi zis că s~a amestecat strujitură de lemn, ne împovlk-aiu. stomaihuriJe, iar seara, o supă, un fel, care, la scurte
intervale, era macaroane cu brîn7i=\, prefăcute într-un fel
.de sos gros, dezgustător şi, de două ori pe săptămînă, dul~iuri. Cred că Smtul dădea pentru această alimentaţie,
total insuficientă - eu mă aprovizionam peste gard, La
olt.eanul cu strafide şi mai ales cu alune, pe care le rodeam
ct~ un ·apetit rde veveriţă - cinzeci de bani pe zi. Intorcîndu-se diminetaţia la pupitrele în care învăţasem seara
pînă l•a zece, reluam supt aceleaşi capace somnul nostru
întrerupt, pe care pedagogul, faţă de „domnii" hărţăgoşi
din cursul superior, <trebuia să-l tolereze. Lingă mine,
-egoismul lui Soare se hrănea singur, pofticios, din alimentele a.lese pe care le exipediasie t.aităl de Ja Galaţi.
Cutare alt vecin chitea albumul cu mărci poştale, mare
şi folositoare slăbiciune, pe care-l fura pe rînd de la toţi
colegii. Greoi, plictisit, pedagogul îşi tira paşii, pe cînd
din stradă se ridicau iarăşi strigătele, urletele, lungile
plîngeri asiatice ale precupeţilor şi zvonul mulţimii gră
bite spre iîrg. a\erul, de timpuriu plin :de praf, zăpăcea şi
mai mult minţile pe care, jos, le aştepta interogatoriul
profesorilor.
Ce pwtea să rezulte din acest fel de viaţă îşi poate
închipui şi cine n~ trecut printr-o experienţă asemănă
toare. De la o bucată de vreme, ·întocmai ·ca la închisoarea
pentru delicte şi pentru crime, nu mai reiacţionai : te pără
seai unei soarte care nu se put~a nici schimba, nici îmbunătăţi. Orice grijă adevărată a fiinţei fizice şcoala
n-avea şi nu avuse nîciodiată baie - disipărea ; puţini
păstrau în dosul .capacului de la pupitru un ciob de
oglindă ca să-şi compătimească zilnic faţa ·pali'Clă, obosită.
Îmbrăcăminţii nu i se dădea nici o atenţiie. M-am <leiPrins
astfel, fără să fi auzit un cuvînt, dacă nu de simpatie
·sfătuitoare, măcar de milă, la nu mai scoaie din şoşoni
ghetele, care pe încetul se muiau şi simţeam o deooebită
plăcere că, în rătădreia prin aceste triste culoare, nu mi
se mai aud paşii, m-am d~rins a nu mai tunde ll)ărul,
da.re se lăsa pe umeri, a nu mai reteza fulgii de barbă,
care se Smbulzeau sălbatec. Cravata o ipărăsisem şi prindeam cu un bold gulerul continuu ridicat. Cred că mă
1
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împodobisem şi cu nişte ochelari fumurii. Un adevărat Ion,
Nădejde în mic, care se potrivea, de altfel, şi cu o incepătoare profesiune socialistă. Mai in vrîstă, mai rezistenţi„
colegii din clasa a VII-a, cei doi Crivăţ, Nicolae şi Panait,..
se uitau cu curiozitate la acela care ,părea, ·c~m mi s-a
şi spus, ,,un ofticos ieşit din spital".
Paltonul meu sur, apropiat <le sobă, căpătlase drept
în mijloc o roată de pîrleală, care se vedea de la O·
sută de paşi : îl înduram, neavînd cum şi unde să-l
schimb şi pe acela. O păreche de pantlaloni largi, de aceeaşi coloare, arătau prin amploarea lor că sînt un darde la unul din unchii mei. Purtînd un băţ gros, .pe care
nu ştiu unde îl descoperisem, străbăteam oa o ciudată
ară•tare străzile Iaşului, pe care se purtau şi atiţia oameni
îngrijiţi şi fericiţi. Eram în nota bisericilor curăţite de
tencuială, a zidurilor pe jumăbate tprăbuşite şi :a puturoaselor colţuri de ghetto. O, săracul copil cu hăinuţe"
de pichet ·alb şi brandenburgurile albastre, în ce-l prefăcuse şcoala, care nu e aşa ? - dă instrucţie şi
eduoaţie şi pregăteşte pentru o viiaţă luminată şi mulţămită?

Cînd, dumineca, apăream la „moşu' Ioanidi", unde"
ajunseseră, se vede, a se deprinde cu iremediabila mea
decadenţă acasă scriam o carte poştală într-un an - ,
cîte o fată frumoasă cu care vorbea, învîrtindu-se
în călcîie, fratele, purtînd cocheta tunică albastră cu
epolete roşii a Şcolii Militare, îl ru~a discret să găsească·
mijlocul de a înlătura urîta şi trista fantomă buhoasă şi
prematur bărboasă care apărea uneori în privazul uşii...
Incredlere în mine nru aveam deloc. Mi se părea că
sînt cel din urmă dintre proşti, incaipabil de a f.ace şi
eu ceva _şi că, menit, de altfel, unei morţi apropiate,
nu voi fi în stare să fiu de folos in scurtul termen al
unei vieţi nenorocite. Notele le luam mai mult din
darul de a putoo. prezenta lucrurile ded't dintr-o cun~tere adevărată a materiei, pentru care n-aveam nici
timp, ni'Ci gust.
Nu ştiu unde ar fi ajuns această desfacere fizică şi
morială, dacă, în acest iad, în care erau tipuri de tot
felul, de lia freneticii frecventatori de bordeluri, cei cu
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boli urîte şi de la cei cu apucături ascunse, pe oare-i
prindea uneori o pornire de nebunie dis1trugătoare, care-i
trecea pe un· -timp la infirmerie, în sama babei Tosia,
fiinţa cea mai cu milă din tot personalul, de la dobrogeni foarte copţi, ,pe care-i prindeau cu slujnicile acei
oare pîndeau la fereştile subsolului, pînă la bieţi băieţi
înspăimîntaţi, abia ieşiţi din puful cald al părinţilor, nu
mi-ar fi diai întîmplarea doi prieteni, cei .dintîi prieteni
pe care mă puteam răzima eu mai mult decît dînşii,
care eriau mai siguri de sine şi deci mai rezistenţi, pe
mine.
Din Botoşani venise şi colegul meu Miron Kernbach,
fiul „domnului Cherinbac" de la Poştă, Iosif, prieten
odinioară, ca şi fraţ.ii săi, cu tatăl meu şi cu „moşu•·
Manole", şi al „doamnei Otilia" de la Şcoala de fete :
familie pe care o cunoşteam întreagă, ·cu fratele mai
miare, Titi, cu sora Cornelia, oare s-a vădit mai tîrziu
o delicată poetă şi care a murit numai acum în urmă,
lă·sind între hîrtiile ei toate foile>toanele mele din ziarul
Lupta, frumos tăiate şi cu îngrijire păstrate - mai tîrziu
numai voi întîlni pe fratele mult mai mare, poet, politician, Gheorghe din Moldova 34 - , ba, pînă şi la vărul
lor după mamă, Constan-tinescu, de al cărui părinte se·
lega o istorie dureroasă de os'îndă. Vesel, glumeţ, vioi,
împodcbi't şi cu însuşiri literare, pe care le-am găsit pe
urmă în înduioşătorul jurnal de proprie observaţie, scris.
în anii de boală, şi a 'Cărui rătăcire între hîrtiile mele
am regretatt-o a,şa de mult, el nu ,părea deloc menit
ftiziei care }-,a lovit la Bucureşti, ca elev la Şcoala Politehnică şi ·de care, în cele mai mari chinuri sufleteşti,
înduşmănit cu el, cu ai lui, căutînd un refugiu sufletesc,
peste multe văi şi dealuri, la mine, era să se stingă
înainte de douăzeci de ani. Ghiţă Longinescu 35 , azi colegul meu la Universitate şi eroicul profesor care ia biruit
cu un curaj unic neajunsurile fizice şi morale ale pierderii vederii, era între noi trei -temper;amen•tul cel mai
solid şi mai armonios, fără urmă de meliancolie şi îndoială
in lupta vieţii, pe care o primea încrezător în muncă şi
bucuros de puterile sale, pe faţa mare, ·cu ochii proeminenţi, de o atît de prietenoasă privire : om de ispravă,
idealist nebiruit, filozof al unei resemnări din care în
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întunericul său a ştiut să facă o fericire a iubirii de
oameni, a cultului datoriei. In mijlocul unor colegi bmtali şi pretenţioşi, de o inteligenţă slăbuţă ,şi fără un
caracter format, noi, ceşti trei făcuserăm o sfîntă Hgă a
modestiei noastre, a grijii unor lucruri mai înalte şi
mai bune : -ce .furioşi au fost cu toţii cînd am J.uat la
masă, unde fiecare căuta să se îmbulzească pentru a fi
la locurile din frunte, ipe cele din urmă ! ,După propunerea lui Longinescu, care aducea un solid umor focşănean,
am intemeiat frăţia .pe toată viaţa a „vacilor(', cu obligaţia de a nu ne chema unul ,pe altul cu un alt titlu
decît cu acesta, pe atît de glorios, pe cit de rar, de
,,vaca-« .
O dată ,constituit iacest element de rezistenţă, ,,vacile"
ieşeau fireşte la plimbare jmpreună. Şi ele au fost provocatoarele, supt conducerea eternei că'Ciuli vechl de
deznădejde şi sfidare şi a băţului gros cu care am fost
bănuit că voiam să atentez .Ila integritatea corporală a
superiorilor mei, ale scenei neuitate prin care eram să
mă desfac, supt osînda altei
„conferinW', de această
Bastilie murdară a ,adolescenţei mele şi să îrrcerc o nouă
viaţă, plină desigur şi ea de multe umilinţi, mai grele
chiar, uneori, decît ,pînă acum, dar în ,fund cu o licărire
de lumină apropiată, de liberitate ce va să vie.
Intr-o duminecă deci, întunecatul noS'tru ,.provizor",
Cujbă, ia decretat, nu ştiu pentru ce ,motiv, căci nu se
săvîrşise absolut ni-ci o greşeală, că noi din clasa a VI-a
„nu ieşim". Aşa cum ajunsesem, tot · aveam
multă
,,&ămînţă rde vorbă(', aşa incit logica mea dre1a1ptă, raţio
nalismul meu instinctiv ,m-au fă'cut să întreb de ce nu
aveam voie să beneficiem de această zi a primblărilor şi
vizitelor. Răspunsul, potrivit cu cele mai bune ,tradiţii
ale „pionilor" din toate ţerile, a fost, hatural : ,,fiindcă
aşa vreau eu şi n-am poftă de discuţii('· Cine crede că
atît de uşor se izbeşte în faţa unui băiat de aproape
şaisprezece ani, nu cunoaşte dîrza şi, adaug : fericita
dispoziţie a acestei vriste, cînd se trezeşte simţul demnităţii umane, al respectului de sine ·însuşi. La rîndul
meu, am răspuns că : de ce ies colegii din a VII--a ?
„Fiindcă sînt din a VII-a''. Logica însă, chilar fotr-un
biet cap necăjit ca al meu, .îşi păstrează drepturile : ,,Dar
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dacă vreunul din a
împreună cu noi ?"

,VII-a va

rămînea

rEU)etent

şi

va fi

Provizorul înţelegea că hotărîrea era luată : că vom
sfidîndu-ne, ne-a invitat s-o facem. Oa de cite
oiri în viaţa mea am înfruntat totul fiindcă vedeam că
nu pot altfel, că e ceva mai puternic decît mine care
mă îndeamnă la aceasta, am simţit că pe faţa mea subit
îngălbenită <trece vîntul supremului risc. Dînd într-o
parte pe portarul uimit, am ieşit.
Au urmat lungi negocieri între cel vinovat' de rebeliune, cu ,împovărarea ciomagului căruia i se atribuiau
cele mai criminale destinaţii, ~i directorul îns~i, oare
vădit n-ar fi vrut să mă arunce
pc stradă. Inaintea
întregii clase s-a dezvoltat în ultima instanţă decisiva
discuţie : ,,Ei, dom'le, şi dacă te-om dia afară, dumneata
ce te'i face ?" Riposta, salutată de cele mai revoluţionare
rîsete, de un foairte rău exemplu, fără îndoială, pentru
tlisciplină, a fost : ,,Mă fac ·ori sacagiu, ori(' şi acetasta
arată pe vechiul redactor pentru ipolitica ,externă la
Romanu lui „moşu' Manole" - ,,ori ministru în Bulgaria".
ieşi, şi,

Am fost deci eliminlat - a doua oară în viaţă, şi din
cite locuri era să mai fiu, .pînă şi de la Academia
Română, de trei ori, de bunii mei colegi şi foşti elevi, pe
lingă încercări de a mă elimina şi din viaţa .politică şi
din literatură .şi, -cu iscălitura a şaptezeci de ,profesori,
de 1,a Universitate ... , dar nici sacagiu nu m-am făcut şi
nici din Bulgaria nu mi-a venit oferta pe care contam.
Ci, numai mîndria mea a fost ad'înc jignită, cîteva luni,
prin experienţa vieţii cui trăieşte din mila ialtuia.
Mama era la vie la Copou, unde murise patriarhul
Manolachi Drăghici şi, ,ginerele lui, Mircea, descoperil'ie
un izvor de apă minerală dare-i mai crescuse veniturile,
căci odată cu socrul dispăruse şi pensia care reprezenta
banii scutelnicilor. Cred că şi mai înainte stătusem acolo,
pe marginea de deal, între pornii deşi, ,pînă la miarginea
gardului de cătină cu .măruntele flori violete - o nouă
vedenie a vieţii ide la ţară, care fermeca -la cea dintîi
întîlnire pe urmaşul fără avere ial vechilor moşieri. Au
t-07
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fost pe acolo şi zile bune, pe care, copil neştiutor, incapabil de a descoperi pe faţa găzduitorului grijile materiale şi neplăcerea vizite1or parazite, mi le aduc aminte
nedesluşit ; la via din marginea laşului, Jîngă biserica
Sfîntului Atanasie, clădită de Ştefăniţă Lupu, unde se
odihnea de veci Po'SteLnicul, iam căpătat şi iputinţa de a
birui, prin cercetări de noapte printre copacii cu roadă,
groaza întunericului, de care~i fusese stăipiînită copilăria. Casa mare, încăpătoare, bine îngrijită de un gos. podar ,activ şi zgîrcit, a,vea o mireasmă de .boierie care
făcea ,bine sufletului meu. Zăresc 'Încă o rudă a stăpinu
lui meu, un băiat negricios, gras, în uni.formă militară
şi două vlăstări sărăcite ale Drăghiceştilor, fiul şi fiica,
albă, roză şi grasă, ai maiorului Drăghici.
Desigur pentru o ospitahtate
bine cîntărită eram
mulţi, prea mulţi. Lucra 'În special contr.a mea şi reputaţia rea a unui şcolar eliminat, şi iniţierea socialistă,
despre care voi vo11bi pe urmă, şi francheţa cu care
exprimam idei, care desigur se ,potriveau foarte puţin
cu atmosfera acestei oase patriarhale, î.n care ,plutea
încă sufletul bătrînului cronicar şi autor de că-rţi religioase, !Plin de evlavie şi de -ceea ce C'Ontemporanul,
tipograful lui, Asachi, numea _,,sevas • către ocîrmuire".
Nu era desigur în mine nimic rlin ocea b~îndeţă linguşitoare care nu diS!l)lace oamenilor de oarecace vrîstă
care, cind n-au avut copii, nu pot pricepe a,'el vînt de
afirmaţie prin netedă, voluptoasă împotrivire, care face
pe adolescenţi pe atît de interesanţi pentru fetele sentimental romantice, cum cere natura 'la această vrîstă,
pe cît de dezagreiabili pentn bărbaţii 'în concurenţa ,cu
care s·tau gata să intre.
Se căuta, deşi nu-mi dădeam sama, numai prilejul
pentru o ruptură de mult dorită, pe care mamă-mea,
prezentă, n-o gîcea, ,pentru înlăturarea indezirabilului.
lntr-o duminecă am căpătat „ordinul" de-a merge la
biserilcă. Fără îndoială că pietatea .mea nu crescuse prin
obligaţia de a înlocui cafeaua de dimineaţă a internatului cu şederea forţată la biserică. O religă.ozitate lar,g
• sevas

(gr)

= -ri'.1ste

(n. ed.)

108

https://biblioteca-digitala.ro

cuprinzătoare, cu multă poezie, cu o nesfîrşită milă de
oameni, tinde.a să înlocuias-că total religia moştenită, cu
pecetea a1dînc apăsată a teologilor pe bltînda învăţătură
a Mîntuitorului. Saciald.'st militant, însărcinat 'CU răspîn
direa cărticelelor roşii .ale prinţului rebel Cropotchin,
ave.am şi o datorie de partid ca să păstrez în acest domeni.u o anumită atitudine. Scurt, am refuzat. Dar, cînd
ceilalţi, în acea zi de .august, s~au întors sfinţiţi, efectul
asupra domnului soartei mele n-.a fost acela al blîndeţei
apostolice. Nu numai că în ochi era minia, dar braţul
mi-a părut gata să loveaS'că. La rîndul meu, am apucat
o bară de fier. Pe urmă, doborît de răspunderela gestului
ce fălcusdm, am răm..a~ numai cit trebuie pentru a lua
hotărîrea desfacerii cu orice preţ, şi ,al morţii de foame,
a acestei legături. Poticnindu-mă, nu fără o copilărească
simulare de leşin, care mi se părea indispensabilă, am
plocat 1n lumoo mare, fără să mă :întrebe .nimeni unde
mă duc, unde o să mănînc şi uniele o să-mi plec caipul.
Intre ·-colegii externi, Şumule.anu, cu faţa de domnişoară, cu ochii albaştri, nevinovaţi, supt părul creţ, .se
alipise la tovărăşia „vacilor" mele, care în acest moment
de vacanţă se găseau, desigur, acasă, fiecare mulţămit
cu ai săi. Imi .vorbise de o vie ,a .lui, pe care o şi cercel-asem cîndv,a, ,pe :dind făceam descoperiri de no/apte prin
zidurile dărîmate ale Cetăţuii, unde
se tînguiau ca
oameni în agonie huhurezii ,şi vitndereii. P.rin străzile
prăfoase m-am tîrît acolo. Se înseninase cerul pentru
mine în ceasurile petrecute pe ia.cea coastă sărutlată cald
de soare între butucii plini de roadă, m căsuţa cu miros
de răvene:ală şi de pără'sire,
unde paturile trebuiau
improvizate. Prietenul meu era încă acolo ,numai pentru
cîte"1a ceasuri de distracţie. Deci cld.pa mărturisirii, pe
care o zăboveam tot mai mult, venise. Mi-a -îngăduit
să vin cu dînsul, dar, cînd mama lui Şumuleanu a văzut,
a doua ~i, două 1ciapete pe două perini, am înţeles şi eu
că trebuie să merg ,aiun:ia.
Vagabondajul celui izgonit m-a dus d~ dreptul la
profesorul, la dire'Ctorul care iscălise sentinţa de înlă
turare şi al cărui suflet 'il simţeam îngreuiat de măsutia
ce luase. ,,Domnu' Burlă" mi-a făgăduit să intervie la
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minister ,pentru ~idicarea pedepsei, 'iar pînă atunci m-a
poftit într-o odaie Ja dînsul.
Stăteam pentru întîia oară ,fn casia unui profesor, a
unui om învăţat şi pe furi'ş mă streouram pînă pe pragul camerei de lucru un•de se ·Îlndesau soMmne cărţi
mie neştiute, intre care nu fără uimire :am descoperit
şi o „juxtă" franceză, dia, una ,din iacele como'de şi
oribile traduiceri juxtalineare de care ne fol'Oseam noi
în ascuns ~a să evităm greutatea nesfîrşită a pătrunderii
personale, cu dicţion1arul Îln cîrcă, a mfsteriosului text
elenic. O uimire şi o deziluzie ... ,Deci, - deci şi profesorii
ţin „juxte" acasă... Incolo aveam o singură sarcină : să
duc la tipografia Goldner, lîngă Teatrul cel nou, corecturile proaspete la noua ediţile din straşnica gramatică grecească 1a profesorului.
Pe suflet mă aipăS<a l)n fe.l de teamă, hrănită de nu
ştiu ce 1egende false desipre via~a găzduitorului meu, dar
nimeni nu se ocupa de mÎlne, în :această casă ·de burlac,
cu slugi vage, unldev1a departe. Iar ~a ceasul mesei, rebelul, pedepsitul, mînca în ,chi1ar
restaurantul, dintr--0
veche prăvălie de lîngă Piaţia Trai:an, ţinut de mama,
mărunţică, sliabă, albă, corogită, a lui Ji'chide, restaurant unde, de hatîrul foarte frumoasei, ochioasei domnişo.aire .a caslei, venea, primit m -chiar cercul familiei
,,domnu' Burlă" însuşi. Eu, care voi prînzi apoi pent.r\l
douăzeci şi oinei 'de ban'i într-o cîrdumă lingă ciasa
P•a~canului, puteam, chiar după .largile mese ale „moşu
lui Ioanidi", să preţuiesc după dreptate plăcerea de a
m'înca, dejunuri şi prtnzuri 'complete, de o delidoasă
pregătire, dU1pă oarta plină de butnătăţi.
Dar toate cele bune au şi un sfîrşit. O dată, în liniş
tea ,adîncă a casei cu curte largă, go:ală, din dosul bisericii Lozonschi, am auzit o conversaţie
care, într-un
moment m-a lovit drept în faţă. - ,,Şi băiietu-ista
cilile-i ?" întreba glasul uruui prieten al profesorului. „Ia, un biet băiet sărac : 1--au dat afară de la internat şi-l
ţin aşa la mine" ...
Intr-o 1cliJpă eram în faţă, unde domnul de limba
italiană, elveţi81Ilul Weizsăcker, cu care la şcoală aveam
foarte puţin de făcut - şi nu ştiu chiar dacă-l urmam - ,
ţinea pensiune pentru
elevii de liceu.
M-am oferi-t
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acol'o pedagog, şi nu eria loc, acesta rund ţinut de şubre
dul meu coleg Holban, a ,oărui sănătate atinsă a putut
totuşi răzbi ostt!lrlelile obrăzniciei coalizate a elevilor săi.
Dar sit)ua·ţia p-e care o rîvnc•am am găsit-o îindată la :alt
internat, acela pe care-l ţinea însuşi „domnu' Drăghici",
pe strada Arcului.
M-am aşezat arnlo ou leafă : patruzeci de lei pe
lună, cu făgăduiala că de fiecare nou die.nt pe care l-aş
adJce se vor mai ,adăugi alţi zece. Şi imediat m-am pus
pe lucru oa să adun lumea in odăile curate din fundtul
curţii, lîngă frumoasa casă pe care, cu o soţie a doua,
·tinără, fata .avc,catului IM~niciu dim Roman, şi ,cu noi
copiii, o ocupa ,profesorul, avînd lîngă <linsul pe cele
două fete mai mari, Lenţa şi Nataliţa, şi un bleg băiat
funcţionar, ·care trebuia în curînd să-mi arate taina
căsuţelor din mahala unde privighetorile cîntă nebune
prin desişuri, iar, în nopţile cînd a•copere cu un văl
icoania, cite o croitoreasă căreia-i e frică să doarmă singură, ~e roagă frumos să-i cumperi o pălărie nouă de la
modistă, dar să te faci că n-o cunoşti pe stradă.
Erau acolo tineri, smomiţi de mine de la !Pensionatul
Disem, unde o domnişoară înflorea în fereasbă Ia trecereia noastră, cu oare, în general, nu m-am mai în-tîlnit
in viaţă : V'Oinicul Radu, Pivnkeru, nalt, palid, devenit
apoi profesor de maternaitki, Popov - tot hu,şeni - ,
Melinte de l,a R-oman, un uriaş, .apoi boierosul dorohoiah
Coroiu şi fnanicezul Rivalet, ,cu grădin•a .frumoasă de la
Cetăţuia·. Nu-i, mai încăpea dormitorul, dar, în ce priveşte Leafa, ,,domnu' Drăghici", care m·înca împreună
cu noi, e1 şi familia întreagă, anume căutături -ale .flă
căilor lunecînd spre cea mai tînără din fete, m-a făcut
să observ ică el ,avea ,în gînti pentru leafa mea, cresc<ută
prin ademenirile de ,colegi, u111. termen final de numai
şaizeci de lei.
Ou .aceasită importantă leafă, şi adăugindu-se tot ce
se st:himbă în ·corpul şi în mintea unui băiat de şaispre
zece .ani cînd priv,ighetorile cîntă aşa de is,pititoare în
grădina cusătoreselor 'din strada
care inu în zadar se
chema a Florilor, şi icum, în•aintea ,casei uniele creşteam
băieţi tot de pe la Huşi şi de aiurea din provincie,
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https://biblioteca-digitala.ro

pe care uneori trebuia să-i aduc la respectul autorităţii
cu mijlt>at:e recomandate mie ca indi~pens-abile din cea
mai .arhaică .pedagogie, îniainte de a-mi conduce mi-ca
turmă, cu severitatea cuvenită, la liceu - , trecea· silueta blondă a domnişoariei Cornelia Stoica, spre care, cu
toată experienţa mea .amoroasă, nu cuteziam să ridic o
singură. vorbă de omagiu, să'lhatecul cu ,căciulă, cu gulerul ridicat şi Olohelarii f'lllll1urii, ipohondrul care întreba
de două ori pe lună pe hunul doctor Riegler dacă moare
ori nu moare s ...a prefăcut 'Într-un tînăr ,cu ţinuta îngrijită, cu redingota de oamgarn negru, cu pantalonii stră
bătuţi de dungi roşii de mătasă, fabricaţie a croitorului
Hirs,ch din piaţă, solemn ca t.m vechi dipiomat. Rămî
nea, pe Ungă o lneuitiată pălăr~e stură, pierdută în singura
seară de chef din ,toată viaţa mea, şi tocmai în strada
Flor,ilor, ciLindrul icu opt reflecte, pe ,aare-1 purtau studenţii, şi bastonul.
Pentru ca să le pot purta, trebui•a un lucru de nimic :
să mai fiu dat afară o dată.
Aceasta ,a avut loc, cu toată grevia pe care o provocasem pentru că voiau să ne aşeze în bănci după catalog
- şi teleg,ramă ,la .Mini-s,ter şi o în:trunire publilcă ! numai la sfîrşitul clasei a VII-a, şi mi se pare că (de) la
însuşi, ,,domnu' Burlă". Intre obligaţiile cele mai nesuferite pentru o ,minte ,care se trezeşte la înţelegere şi }la
creaţiune e desigur impun1erea de 1a asculta, dnd uin grup
de 1colegi e ,chemat la ·lecţie, biiguial,a, tăiată de ob\;ervaţiile profesorului, .a ·.celor •c,are nu ,ştiu şi LSe eternizează, chinuind pe acela care-i chinuieşte. In 1acest timp
eu ce.team în ban.că u,na iciin cărţile fr.ance1.e ale unei
iniţieri literare pe ,care de luni de zile o incepusem,
cu o :pasiune icare mi-a 'Slalvat sufletul. Mi s--a 1cerut să
aduc cartea spre 1cuvenita ,confiscare. Nu era a mea :
o jmprumut.asem, cu atîtea 1altele, de la librarul Emenuil Haimann, care ţinea, 'în strada Mar.e, un depozit de
cele mai noi ,cărţi p!ariziene, şi o ·ceteam în zare, netăiată.
Şi duhul raţionalismului mă puse din inou în luptă cu
autoritatea : ,,De ce s-o dau ?" - ,,Fiindcă e străină de
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şcoală".
luaţi

s~o

,,Dar
?"

străină

e

şi

mantaua de ,pe mine.

Voiţi

De Paşti, elimirnat şi de 2~ceastă „conferinţă'\ eram
liber să •apar <.:U duritul cilinidru în cap, flut,urînd cel
mai elegant beţigaş. Iar, cum „domnu' Burlă" era un
om butn, cu neapărate reveniri, am fos't chemat, rug,at
aproape, să revin :pentru a onora examenul, nu cu ce
învăţasem în cele două luni de eliminare, ci cu ce în
citeva zile, iastronomia l•ui Luicescu intrînd şi C1a în socoteală, furasem pentru ocazie. Şi nu mi-a părut rău, crnd,
faJăturat 1şi de l,a premii, am at·zi-t din mulţime strigîndu-se „întîirul 0U cununiă", Lidlu, oare iievenea astfel
la locul pe care, atîţia ani de zile înainlea intrusiunii
mele, îl merita•se.
Dar, pentru a fi ce eriam în ttn )melntul oînd, retras la
Botoşani, în cas.a primitoare a „moşului Iacob" şi a
bunei mătuşe itiinere Asipasiia, unde cili,ndrul, cu carie
pairadam în grădiniţa de la Cafe Frarn;.ais, plină de fete
frumoase, care se prÎ1miblau în sune:tul muzicii miJi.tare,
nu m5. împiedeca să cercetez în tiai1nă -gavanoasele <;u
dulceţi 1de deasupra sobei, mă pregăteam de supreme.
înoercare a bacalaureatului, îmi t·nebuise daru!_pe care
ultimul an de li,C€u mi-l .dăduse 'Pe deplin, ptnă ha beţia
suflete•asică şi la completa refia.cere morală : darul ideHor
de peste tş.coală şi al literaturii pentru care nu se „Î111v.aţă
lecţia" şi nu se pune notă.
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VIII
IDEI

ŞI

LECTURI

Şcoala crede prea mult că ucenicii ei pot trăi numai
cu ideile pe oaire ea însăşi nu le are. Şi ucenicii se
deprind as-tfel .a n,u avea idei, a urî .ceea ce, 1avîlJ1.d acest
aer, trimite imediat la cartea de dasă. Ideea .pentru
idee, fără nici o legătură cu nota, fără nici un folos pentru carieră, aceea n-are nid o trecere. Căci, pînă atunci,
nu se cond'unda, .ca ,azi, W.eea adevăirată cu pasiunea oare
pretinde a fi o idee şi cu activitatea zgomotoasă şi dezordonată pe oare o provoacă numai fal'Sele i'dei.
Pe atunci, pentru un itmeret ,oare vedea în naţiona
lism şi în pa1triotism, cum era firesc, ceva impus şi întreţinut de Statul înfăţişat prin „domnii" ide pe catedră, oaa,e
şi ei o făceau fiindcă aşa era ordinul de la „onor. Minister", ideea nu putea să fie aceasta.
De altfel, de crte ori fraza se întrupa într-o realitate
vie, trecînd supt ochii n~tri ori şi făcînd apel la noi, ce
jalnice erau rezultart:ele !
Nici o mai bună doviadă nu poate fi decît petrecerea
la Iaşi a regelui Carol în zilele cele mai impopulare ale·
regimului lui Ion Brătianu, care totuşi recursese şi la
oameni ca Nicu Gane, ca impozantul Vasile Gheorghian,
cumnatul lui „Moşu' Go", pentru a da impresia unei
schimbări în oameni procesul Maicanilor 36 , al generalului Anghelescu pentru deturnări de fonduri şi condamnarea lor erau aproape, ca şi procesul lui Simion Mihăi
lescu, directorul Vămilor - , aşteptînd pe aceia în metodP.

114

https://biblioteca-digitala.ro

Văd trei scene din această vizHă plină de învăţăminte.
Regele soseşte. Liceul, înzestrat cu arme pe care nu
ştiu. dacă le mai avusesem vreodată în mini, dar potcmchiniada şcolară trebuia sâ se adauge la celelalte, e înaintea porţilor internatului. Careta largă, pompoasă, â la
DaiumOlllt, cu jochei călărind pe caii dinainte, suie strada
Arcului, precedată după obicei de fîlfîirea de pene albe,
de sclipirile de oţel ale jandarmilor călări şi de trăsura în
care prefectul poliţiei în picioare, cu faţa către Suveran,
garantează siguranţa, ordinea, bunacuviinţă. Abia zăresc
figura severă, slabă, încunjurată de barba încă neagră,
mobilii ochi albaştri ai regelui, care cercetează iute toate,
de jur împrejur, fără a face sforţarea unui zîmbet, fără o
umbră de mulţămire.
Deodată un imens zgomot se produce la capătul stră
zii, unde, pe terasa ambiţioasei clădiri a lui Pastia, Otelul
Traian, fiind grămădită atîta lume, se peltrece ceva. Jandarmii întorc brusc caii spre trăsura regală, lumea se dă
în !Muri înspăimîntată ; îmbulziţi din toate părţile, băieţii
sar zaplazurile înapoi în curte, cu sau fără beţigaşele reformate care li se încredinţaseră.
Am aflat pe urmă că de pe terasa unde era un C. Balş,
profesorul Miltiade Tzony de la Universitate şi altă itînără
opoziţie nerăbdătoare şi indignată şi ea de isprăvile de
la Bucureşti ale „cetăţenilor indignaţi", adică ale agenţilor
care pedepseau redacţiile ziarelor opoziţiei, devastîndu-le
în numele „naţiei", ca şi conrupţia crescîndă a unui regim
pe care Stătescu îl calificase: al unei „colectivităţi", de
unde porecla, răpede generalizată, de „colectivişti", se
şuierase. aruncînd asupra domnescului 'Oaspete al oraşului
mere putrede şi ouă cloci1te.
Lecţia de sentimente civice nu era din cele mai bune.
La şcoală, nici un cuvînt despre cel care venea la sfinţirea noii Mitropolii, mare şi solidă clădire, făcută onest
de arhitecţi str.ăini, dar basilică tripartHă, cu galerii, fără
nimic în legătură cu datina şi amintirile ţerii, nici un
cuviînt despre opera lui şi despre însuşi lăcaşul în care
puteam păşi de acum înainte, dacă sentimentele noastre
ne-ar fi îndemnat, sentimente distruse de tot „Doamn'
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meşte"-le
-.<0pilărie,

pe care, fiecare la locul lui, îl inghiţisem în
de la o preoţime care nu credea sau nu dovedise prin nimic credinţa ei.
Dar cu aceleaşi netrebnice puşti trebuia să defilăm în
faţa uri~ului bloc de zidărie supt ochii lui Carol I şi ai
unei oficialităţi civile şi militare, în faţa căreia stă'tea
înfipt, cu sprîncenele-i dese, generalul Racoviţă, comandantul corpului de armată. Singură curiozHa,tea a făcut
să ne întoarcem privirile spre locul unde era regele, şi
am făcut-o aşa de lălîu şi de zăpă'Cit, încît cîţiva ne-am
trezit singuri în stradă supt ges'tul de desperare al generalului, pe cînd res'tul şcolii era acum departe. Dar lucruri
de acestea, în lipsa generală de disciplină, nici nu se
băgau în samă, necum să se pedepsească.
Toţi erau supt impresia dureroaselor scene de la sosire.
Şi astfel pare că s-a scurtat mult din ceea ce trebuia să
mai fie. Plecarea celui atît de adînc jignit după douăzeci
de ani de spornică şi mîndră domnie am putut-o vedea,
cu aceiaşi ochi de curioşi nedisciplinaţi şi nerespectuoşi,
de tineri sălbateci, incapabili de gestul care se impunea,
de la chiar fereş'tile liceului nostru.
Aceeaşi lungă trăsură de gală, dar fără jocheii săl
tători, cazacele şi caschetele lor colorate. In dosul gărzii,
care :părea şi ea 'llmilită, regele, vădit întristat, d'l.lcea încet
degetul la chipiul aurit. De jur împrejur - ruşinea ruşi
nilor de care mai mult am rîs decît să înţelegem inconştienţa degradării - , un stol de
nemernici derbedei.
români şi evrei, urlau din fugă un „ura" ţigănesc, care
era cea mai sfogeroasă din ofense.
C'lJ biserica în looul cafelei de dimineaţă şi cu o
regalitate astfel batjocori·tă de clasa care era datoare să
încunjure, peste toate deosebirile ei, tronul de „voinţă
naţională" pe care-l dorise, şi apărată ~a de neghiob de
înseşi organele care aveau această sarcină, şi cu un naţio
nalism care de la Scipione Bădescu nu înaintase un pas.
singurul izvor de idealism, de umanitate, de morală mai
înaltă era în socialism. Acela pe care-l cunoscusem puţin.
pe dinafară, din corespondenţa de 1a Roman a „moşului
Manole", nu numai prin Contemporanul şi Revista socială
de la Iaşi, dar şi prin ascuţitul ziar, de foarte bună lite116
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ratură, al
Bucureşti,

socialiştilor

de

factură

franco-belgiană

din

Drepturile omului.

Nu-mi aduc aminte oum. m-·am trezit în Păcurari lunga s.tra<lă care pleca de la casa boierească, vastă şi
frumoasă, prefăcută în penitenciar, ,,Poarta Verde", înaintînd printre căsuţe' curate pînă l-a gospodăriile închise
ermetic ale birjarilor s-capeţi şi la berăria „Zimbru", cu
grădina ei - , la fraţii Mayer, fiii pastorului englez. Unul
din ei, Eduard, era cred, în clasa a VII-a şi el ne colăcise
deci. Dar şedinţele, foarte amicale, în care un licean ca
mine era considerat ca un om gata făcut, capabil să aibă
credinţi politice şi sociale, era prezidată de fratele mai
mare, Carol. Frumoasă figură albă, blondă, între belşugul
bogatului păr creţ, cu albaştrii o-chi siguri şi reci - şeful
nostru era unul din oamenii care cîştigă şi reţin - a
căror amintire nu dispare cu lunga 'trecere a anilor. Vorba
lui înceată, dulce, dştiga răpede inimile.
De aici m-am căpă-tat cu traducerea franceză în quarto,
pe două coloane, aspră şi solemnă ca un cod al vieţii
nouă ce trebuie să fie, a Capitalului lui Karl Marx. Am
lăsat grijile şcolare, care pentru mine erau foarte puţin
grele, eu dînd mai mult ce prindeam în joacă decît ce
studiam în sudoarea frunţii, pentru a răzbate, în aceSlt
desiş de abstracţii. [ ... ] Legea ofertei şi cererii, plus-valoarea datorită munciitorului şi pe care capitalul lacom al
exploatatorilor o fură, profeţia unei „zile de apoi", cînd
acest capital se va concentra aşa de mult în numai cîteva
mini, încît va ajunge o şuierătoare artingere a săbiei proletare pentru ca, spre fericirea, arbsolută şi definitivă a
omenirii, cî'teva capete de beneficiari ilegali să se rostogolească în praf... Am scris cu osteneală, din ce mi se
păruse că înţeleg, o conferinţă cu totul altceva decît
tezele şcolare cu care eram dator - şi, în acel mic grup
de tineri necunoscuţi mie, am şi cetit-o.
După aceea m-am învrednicit să capă't şi o misiune,
pe Ungă lecţiile pe care le făceam vierului de la Copou
- contactul cu „:poporul"-, ,pe care, pnefăcîndu-mă că
dorm, l-am auzit căinindu-mă înaintea nevestei lui că e
păicat de tinereţele mele dacă am ajuns nebun - , aceea
de a duce noua evanghelie, cu broşurile lui Cropotchin
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cu to:t, la Botoşani, unde, stînd cîteva zile la „moşu' Manole", mi se pare, aşezam pe rafturile bunului liberal
bătrin literatura socială cu coperţile roşii. Dar, cu tot
entuziasmul de care eram capabil, potolit entuziasm moldovenesc chiar la şaisprezece ani, n-am putut ciştiga
pentru ceea ce socoteam că e crezul meu statornic decît
pe simpaticul meu fost coleg Waiser, pe care, asemenea
predici din adolescenţă nu l-au împiedicat de a ajunge
antreprenorul sau chiar proprietarul celui mai mare otel
din Botoşanii noştri comuni.
Universitatea era să aducă o schimbare totală a convingerilor, căpă,tînd pe acelea pe care nu era să le mai
schimb, chiar faţă de exagerările ridicule sau criminale
a:le doctrinei mele, pînă la vrîsta pe care am atins-o.
Dar din acest socialism de zori ai cugetării mi-a rămas
ce trebuie ca milă de oameni, de orice om, cu atît mai
mare milă, cu cit el e mai nenorocit, de să-mi ajungă ca
să rezist acestor rătădri barbare, ca şi pedail'tismului intr-lectualilor satisfăcuţi de ei înşişi şi trufiei prosteşti a
oamenilor ajunşi.
Carol Mayer avea 5nsă şi o· bibliOitecă germană, cu clasici legaţi frumos, din care era ceva nou de cules pentru
fostul elev al lui Nicolescu şi, ca să zic aşa, şi al bietului
Teodori. Pe paginile dramel.ar lui Schiller am încercat,
vai, ifă-ră folos aipreciabil ! să mă iniţiez într-o literatiură,
al cărei sentimentalism romail'tic, ca în despletiţii lui
Briganzi 37 , cu un Karl M0or potrivit cu ochelarii mei
fumurii, cu lipsa mea de cravată şi cu beţigaşul ameninţător, m-ar fi putut seduce atît de uşor. Dar pentru
fericita, mintuitoarea atingere cu o altă literatură, a cărei
limbă o s·tăpîneam foarte bine, dar de care fusesem despărţit prin bariera şcolii de atita vreme, mai trebuiau
cîteva luni de zile şi toate păţaniile prov-ocate de nelipsita
mea independenţă de spirit.
Deocamdată mă întindeam lacom, în lipsa oricarui
sfat de pe catedră - şi decit să fie o impunere, în cine
ştie ce direcţie învechită ori fără potrivire, era mai bine
aşa ! - , căitre ce-mi pica în mini din noul scris româ118

https://biblioteca-digitala.ro

nesc, într-o vreme cînd, de o parte, la moldoveni era un
realism oriental, iar, de alta, la bucureşteni, un romantism de pitoresc colorait, capricios şi zglobiu, cu o mult
mai mare adîncime.
Am cetit astfel, cu unii, puţini, din colegii mei, scrierile
lui Constantin Mille 38 : Dinu Milian, imitaţie după Jules
Valles, dar plină de amintiri autobiografice dintr-o societate aşa de asemenea cu aceea în mijlocul căreia trăiam,
apoi Feciorul Popei, în care colorile erau mai vulgare şi
mina mai grea, fără să las de o parte Caietul Roşu, în
care era pasiunea franceză pentru baricade, pe care a
înţeles-o şi Eminescu în lmpărat şi Proletar, şi negaţia
absolută, furioasă, opusă credinţelor metafizicei. Şi, într-o
zi, o elegantă fiţuică reunea ,cu acelaşi Mille, cu versurile
plate ale ofiţerului Carol Scrob, cu povestirile melancolice,
care mă impresionau, ale unui Nicolae Ţincu, pagini de
critică literară şi artistică ale lui Delavrancea, de o ~a
de proaspătă şi de curajoasă personalitate.
încercări literare nu făcusem eu însumi, decit nu şti~
ce schiţă, după paginile de realism din Contemporanul cu
privire la ridiculul amestecat în drama îngropărilor din
colţul meu de Botoşani forţam pentru aceasta un suflet
care cerea altceva - , şi numai la întoarcerea pentru
pregătirea de bacalaureat, cum, în faţa casei „moşului
Iacob" era aceea a unor vechi colegi ai mei, în c,are o
domnişoară mai nostimă decrt tînără avea ochi şi pentru
mine, dar mai mult pentru Ermil, bunul băiat groaznic
de ,irît, dar bogat, al lui „moşu' Manole", îngînam versuri ce tindeau a lovi în concurentul care putea să fie
mai fericit :
Are

de aur,
drag de nu-l vezi bine.
Fericeşte-te pe tine :
De bărbat ai un tezaur ...
inimă

Şi ţi-e

Ermil, el însuşi ieşit de la admirabila şcoală particu„Institutele Unite" a junimiştilor, cu amintirea lui
Eminescu şi cu prezenţa lui Culian matematicul şi a
martematicului Melik, cu „Codiţă" al nostru şi cu tot
clanul, cunoştea mult mai bine noua liiteratură şi, cum ii

lară
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plă,cea să-i cetească

inteligentei şi bunei noastre mătu.şe
Aspasia, asistam şi eu, în acele luni dinaintea bacalaureatului, la lecturi luate de Convorbirile literare, mutate
acum la Bucureşti. Ermil cetea rău, dar eram în măsură
să înţeleg ce bună era literatură, o, mult mai bună decît
la Contemporanul ...
Deocamdată, în urîtul orelor din clasa a VI-a, mă
apucasem să fac, în spiritul nostru, adecă al „vacilor",
o foaie proprie, pe care o trăgeam la ma~ină şi o dădeam
abonaţilor tot nu uitam Romanu de la Roman! - în
schimb pentru o modes'tă plată în alunele care, pe lîng,1
ce dădea statul român, îmi completau alimentaţia. Cum
fusesem găsit de o coloare a feţei puţin mai în1tunecată
decît a multora dintre colegi, îi pusesem titlul Ecoul Ceaunului. Eram şi ilustratorul ei cu caricaturi. Dar viaţa creaţiunii mele a fost scurtă. Eram singurul redactor şi trebuia să răspund la lecţie, ceea ce devenea absorbant.
Cum se vede, deloc talentul precoce. Şi, de altfel,
cînd versurile s-au înmulţit, mă jenam de caie.tul meu.
Orice încredere în mine fusese distrusă de teribila maşină
a şcolii.

Literatura românească mi s-a mai vădit la „domnu'
Drăghid" :prim apariţia Revistei nouă 39 a lui Hasdeu,
impunătoare prin proporţiile ei, prin luxul tipografic, prin
coperta împodobită cu mul'te, o, cu prea multe flori şi cu
eroice chipuri de scriitori. Era şi Delavrancea acolo, şi
era şi Vlahuţă - dar încă nu cunoscusem pe Eminescu
decît prin legenda nenorocirii lui şi prin apariţia deodată,
lingă Otel Traian, a trupului îngroşait şi greu la mers, a
feţei bugete de pe care smulgea furios oricP urmă de
mustaţă, pe dnd băţul căuta să lovească în diformele
,,turnure" ale doamnelor. Ne-a trebuit timp ca să-l înţe
legem, şi a trebuit ca poezia lui atî't de nouă şi de adîncă
să iasă din sepulcrul anilor vechi ai Convorbirilor de la
Iaşi în eleganta ediţie bucureşteană a lui Socec. Dizidenţa
Revistei nouă, pornirea ei contra Convorbirilor, duelul
unui Hasdeu, total ignorat de noi în toate rosturile lui,
cu Maiorescu, cari·caturat ca Napoleon, în „trilogia" la
care colabora şi isteţul, productivul filolog Lazăr Şăi
neanu 40 , nu putea să-mi fie inteligibilă în toate urile
120

https://biblioteca-digitala.ro

zăcute de acolo. Dar aspectul publicaţiei ne cucerise, şi
am avut o deosebită plăcere să comunic exemplarul cumpărat din banii mei de pedagog fetiţei cu obrajii roşii
care rîdea între oalele de flori la pensionatul Disem din
S'trada Arcului.
Dar o altă literatură, pentru care risipeam şi ultimul
,,franc" al cîştigului meu, mă cucerise cu desăvirşire,
contribuind esenţial la desfacerea mea din dezordinea si
vulgaritatea care mă încunjurau şi dindu-mi convingere'a
că, mai mult decît atîţia alţii, pot măcar înţelege şi simţi.
Lingă Otelul Traian se deschisese o librărie nouă, a
cărei vitrină pe jumătate îngheţa/tă în lungile seri de iarnă
îmi vrăjise ochii. Pînă astăzi, a intra într-o prăvălie nu...,mi
e lucrul cel mai plăcut, şi mult timp sfiala mea făcea să
nu mă pot hotărî a-i călca pragul. Aici însă, ispita era
prea puternică.
In adevăr, două edituri franceze îşi trimeseră cărţile
în acest Iaşi al vechilor
pensionate la care învăţase
Kogălniceanu, şi Alecsandri, al reprezenltaţiilor de teatru
francez, al saloanelor, acum cu totiul dispărute, lăsînd în
loc o maimuţărie de snobi cu dteva sute de cuvinte franzece ca pentru relaţiile cele mai comune şi mai banale din
viaţa socială.

De o parte volumele galbene ale lui Charpentier, cu
onesta lor literă măruntă, îngrămădită, aducîndu-ne produsele masivei şcoli realiste, care cîşti_gase şi neastîmpă
rarul spirit provenţal, avînd anume legături ou neinfluenţabHul rural care a rămas Frederic Mistral, al lui ALphonse
Daudet. Crudităţile voite, pentru a cuceri şi reţinea
un anume cerc de cetitori mai mult poate decît pentru a
învedera sincer şi curajos o doctrină, ale lui Zoia : Nana,
cu lumea infamă pe care o descrie, La Terre, cu sălbăti'Cia
preistorică a instinotelor poHicioase, Le Ventre de Paris,
cu dezgustul movilelor de hrană care încunjură şi domină,
în halele pariziene, acţiunea, Germinal, cu epopeea în"tunecată şi dureroasă a minelor, trecură pe rînd prin spiritul meu, pe care indecenţele nici nu-l puteau atrage, cu
atît mai puţin a-l perverti, dar lăs[nd impresia durabilă a
puternicei construcţii arhitecturale, a frazei grele de sens,
legată în căltuşe trainice, ducînd descripţii îmbelşugate şi
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a10umulînd adjectirve plastice, care a lăsat urme asupra
scrisului meu de mai tîrziu.
De partea cealaltă, eI'au cochetele că•rţi ale lui Marpon
şi Flammarion, de format mai micuţ, pe hîrtie s1atinată,
cu o literă ca mărgeaua, care era însăşi o plăioexie, cu ilustraţiile de u,n impresionism tînăr şi îndrăzneţ, amestecînd
în redarea figurilor nelămuritul unui capriciu 'Simpatic.
Daudet mi s-a înfăţişat în această haină, cîntîndu-mi la
ureche, chiar cînd, ca în Jack, e sforţarea stîngace de a
face ca şi romanul întins ·al prietenului său, tot vechea
melodie simplă şi clară, aşa de dulce, din cîmpiiile Sudului
francez, unde în UJITlbra măslinilor cu frunzele de s-atin
alb cîntă păsările ţernei arse de soare, greieruşi ca acei·a
de la noi, din grădina şi via Negreştilor. 41
Poezie puţină. De aceasta : ,a lui Hal'aucourt 42 , halucinatul, a lui Maurice Boochor 43 , a lui Sully Prudhomme 44 , a lrui Coppee 45 , ba ,pînă şi cea, atrărvită, dar a.tît
de fermecătoare, a lui Richepin 46 , 1a mai vechiului Baudelaire, din Florile Răului 47 , mă voi apropria mai tîrziu
numai, la Universitate. Şi tot aşa <ie critica unui Paul
Bourget 48 .
Fără a cheltui însă, în anii din urmă ai liceului, aveam,
prin librăria aşa de prietenosului Emanuil Haimann, fratele marelui libI'ar booureştean, iputinţ,a de •a străbate
!•arg, în toate direcţiile, întreagă aceas.tă literatură mai
nouă a Franciei, în solidele, definitivele schiţe, nuvele,
romane •ale lui Guy de Maupassant, autenticul descendent şi moştenitor al adevăraţilor povestitori francezi,
măsuraţi, discreţi, siguri, ca şi în uşoarele înseilături,
puţi1J1tel ştrengăreşti, bune de export şi în Orient, ale lui
Rene Maizeroy. Cetite după pupitrul ridicat, cu greutatea de a prinde literele fără a tăia foile, ceea ce ar fi
însemnat a plăti volumul, destăinuirile de frumuseţă mi
se făceau cu atît mai scumpe.
Au ieşit din aceste necontenite lecturi, pe lîngă care
datoria impusă a şcolii îmi era acum •aşa de puţin, alt
om. O imensă lărgire de orizont, din toate locurile şi din
toate vremile. Aici era adevărata geografie şi adevărata
istorie ! Peste •atîţia ani de grea robie cu ghiuleaua „lecţiei pe mîne" de picioare, acest sentiment al spaţiului şi
timpului se lega de acela pe care-l prinsesem demult,
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foru-te demult, şi apoi îl pierdusem, pe vremea cind
romanele, cetite în copilărie, ale lui Ale~andre Dumas
tatăl mă introduseseră, de la Cei trei muşchetari înainte,
pri,n broşurile cu interesante şi elocvente săpături in lemn,
în lumea aristocraţiei cu pălăria largă, pana în vînt, freza
de dantelă şi spada la coapsă lovind cizmele larg deschise
deasupra. Şi simţirea se desfăcea din tot ce o apăsase pînă
atunci, se curăţa de lungile atingeri murdare cu o inevitabilă realitate inferioară. Era o înălţare răpede, neaş
teptiată, ameţitoare, pînă la o adevărată beţie a spiritului, din subpămîntean·a
frămîntare cu atîta noroi de
mahala, cu atîta infecţie de bancă şi cu atîta seacă preten ţie, proastă şi rea, de catedră. O, sfintele mele cărţi,
mai bune şi mai rele, pe care soarta prielnică mi le-a
scos înainte, cît vă datorez că sînt om, că sînt om adevă1,at, ea oamenii din ţerile unde nu s~a întrerupt niciodată
cultura, şi de aceea, cu toată lipsa unei -averi, moştenită
sau cîştigată, cu cită nesfîrşită iubire, cu cită nesăţioasă
patimă v-am cules de pe .to·ate drumurile, din toate tristele
colţuri ale părăsirii voastre, din împrăştierea atîtor furtuni şi catastrofe casnice, pentru a face din voi, ce a lăsat
mai preţios omenirea de pretutindeni şi de IQriunde, în
casa mea, deseori mutată, pînă la permanenţ,a unui dar
prietenesc, biserica oelor patruzeci de mii de glasuri care
îrnalţă acelaşi imn, peste marginile morţii cui v~ scris,
acelui ma·re şi nobil sfînt, martir totdeauna, care e idealul
uman!
Acuma ieşirea în oreş nu era numai vizita la „moşu'
Ioanidi" ori popasul la grecii de la Mitropolie, cu tichiuţa
neagră şi pestelca albă, care vindeau neasămănate cataifuri si baclavale mustind de miere, nici numai rătăcirea
prin ~ărările pustii ale grădinii Copoului, ci comunicarea
îndelungă, prin străzi pe care nici nu le vedeam bine cu
ochii, către cei doi tovarăşi ai mei, care nu ceteau, dar
ascultau bine, a cuprinsului cărţilor pe care mi le însuşisem. Era o înviere, în qrnasi-copilăresc, a pedpateticilor
Atenei, din care se scotea mai multă învăţătură, mai mult
folos sufletesc decît din toate lădcaiele tuturor catedrelor,
ce sună a gol, din lumea întreagă ...
Cu un astfel de spirit, cu astfel de deprinderi şi de
aspiraţii, liber de crasa trecutului, cu ochii larg deschişi
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înainte, am venit şi eu la proba, pe atunci înfruntată de
aşa de puţini şi în impflejurări de impunătoare seriozitate,
a bacalaureatului, dincolo de care înţelegeam fiecare ce
largi, seducătoare şi pline de primejdii necunoscuturi se
deschid ... Căci era pe atunci, şi pînă 1a copii, un simţ al
seriozităţii vieţii, al datoriilor oare se impun şi al muncii
fără care ele nu se pot îndeplini.
·
Inainte de a ajunge pe băncile Universităţii ieşene, din
nou sigur pe situaţia mea, căpătată printr-un nou concurs,
a trebuit să îndllir însă ultima, şi acoasta destul de grea,
umilinţă materială a tinereţei mele.
O parte din această vacanţă, în care nu m-am „preparat", cum nu mă preparasem, îndeosebi, nici pentru
examenele de pînă atunci, am petrecut-o însă la ţară, la
Ermil.
El moştenise de la unchiul său Botez moşia Zahorenii,
din Dorohoi, luase în arendă cuibul de răzeşi al Brăheşti
lor din Borolea, moşia săracilor urmaşi de boieri, muncind
la plug cu grija să nu -treacă boii pe moşia proprietarului,
şi cu „cocoanele(' ajutînd la dulceţi în casa acestuia, dar
îmbrăoaţi orăşeneşte, politicoşi şi mîndri, şi pe lingă
aceasta şi moşia lui Costică Iorga, mort cu minţil€ împainjenite, lăsînd oa moştenitoare pe verişoare de la biserioa
Roset, măritată cu fostul meu coleg de şcoală primară,
Gheorghe Ursianu, aipoi cu ofiţerul Bălăceanu, Şerpeniţa,
desigur un vechi Şipinţi din veacul al XV-le.a, în această
parte plină de amintiri [... ], a Moldovei de odinio-ară. I~te,
harnic, cu iubire pentru pămîn•t, dacă nu şi pentru oameni,
el făcuse o frumoasă gospodărie, rămînînd în vechile case
scunde şi înguste ale acelui Botez, unde văduva, sora
mamei lui Ermil, Zinc,a Săcară, şi a unui latinist, Ioan,
ale cărui traduceri interlineare cu chirilice le păstrez în
cărţile lui, îşi îngîna bătrîneţa şi decadenţa cu garafa
zilnică, de care se aprindea iaşa de mult incit ameninţa
prin zăbrele cu o puşcă neîncă.rcată pe gazdă ca şi pe
„neamul lui", care eram eu. De jur împrejur, moşii bine
lucrate de mari ,proprietari legaţi de brazdia lor, Costică
Stroici, d. Gheorghe Sitroici, căsătorit atunci cu frumoasa
124

https://biblioteca-digitala.ro

mea vară, Maricica Hasncl'5, Pănculeştii. Şi Tudorachi
Covrigarul, cu fata-i vioaie ,era pe ctpmape, şi lîngă
Săveni, în casa unui sub-prefect, mutat, care făcea chef
de plecare, am fost poftit şi eu ţinînd de urît unei preotese ochioase, pînă ce Ermil, în domeniul cărui1a vînam
fără să ştiu, m-a mînat
acasă tot aşa de imperios ca
odată „moşu' Costiachi" cînd, la vie, priveam mai atent
obose•ala subită ,a unei doamne pentru virtutea căreia,
ameninţ:ată serios, el pornise în goana turbată a armăsa
rului negru pe care n-a vrut să-l vîndă nimănuia şi 1--a
pierdut la cărţi.
Mult_e am învăţJat 1acolo, mergînd la cîmp cu buna iapă
care ne răsturna în fiecare zi şi aştepta apoi să ieşim din
căruţă, dar la nevoie ,aşa de prudentă, îneîit, exilat de la
preoteas,a, am putut trece cu cît ştiam eu mina podul de
vergi şi de fin peste o largă baltă fără să se fi întîmplat
nimic ; mai tîrziu a fost înlocuită cu un superb trotteur,
pe care l-am dus şi eu o dată acasă, dar singur eu ştiu
cum, fără să-l pot opri, cu toate silinţile mele, ia soară.
Am văzut lupul stînd V1ara cinchit în margenea lanului
de popuşoi. M-am culcat supt ,aria mirositoare de griu
aurit de care se izbeau bondarii greoi cu aripile roşii. Am
privit, nu fără gînd rău, la fetele voinice care căi!""au snopii
cu oare meşterul clăditor făce1a coperişul trecătorului palat
de spice şi le-am vă:zJUJt din nou, le-am auzit strigînd şi
cîntî111d, - altceva decît Rodioa lui Alecsandri ! - în
praful ridicat de batoza, în a cărei căsuţă verde cîte o
bălaie nemţoaică de vrîsta mea urmărea cu ochii o rază
de soare. Am asistat la prinderea în iaz cu volocul a nenumăraţilor peşti de argint. Am văzut vînîndu-se vrăbii cu
ploaie şi o cucuvaie împuşcată m-a privit cu desperarea
ochilor ei galbeni ; am cercat să cresc becaţa rănită, căzută
din stolul plecat spre lumină şi am jălit pentru calul ispră
vit, lăsat să moară pe gunoaie. In nopţile clare, ţintate cu
stele, mi-a ţîşnit în faţă focul care ardea clăile unrui proprietar nedrept, şi din vorbele fiilor de proprietari de la
„dom' Drăghici" ştiam că uneori şi proprietarii asiguraţi o
fac fără pedeapsă. Am auzit hărmalaia ţiganilor, o clipă
colonizaţi pe pămîntul lui Ermil, care se băteau urlînd, cu
copiii ca arme, ca să piară apoi oa pleava în cele patru
colţuri ale lumii.
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Dar ,am văzut şi oamenii venind încrezători la socoteală şi plecî,nd deznădăjduiţi că le-a crescut datoria. Am
înţeles că sînrt; multe feluri de a măsura cu prăjina. Am
scrîşnit din dinţi cînd biciul stăpînului a încunjurat trupul
secerătorului întîrziat. Mi--am dat sama de ce vărul pleacă
sare pe prispa din grădină, unde mergeau, de silă mai
mult dedt de voie, fete al căror farmec nu era de obreziul lui. Am plecat de ,acolo duşman al unei societăţi spri-

jinite pe astfel de baze.
Ce putea face mama ca să mă întreţie în ,acele cîteva
săptămîni ale întoarcerii la laşi pentru e:x1amen ! lmi era
destul de greu că ,pentru acest timp căzusem pov,ară din nou povară cuiva! - lui „moşu' Iacob", care, aşezat
un timp ca inspector la pi.Jaţă de fratele său mai mare,
ajutorul de primar, era acuma scos din funcţie şi pus în
urmărire de aceia cru:-e, prin lu,pte care duseseră şi la
focuri de revolver, luaseră în s1 tăpînire ţiara, cu toate
comunele ei. Bolnav, stîngîndu-se pe încetul de oftică,
pipăind dureros genunchii mei ca să-i compare cu bietele
lui rotule dezgolite de boală, el făcea un mare sacrificiu
găzduindu-mă şi trebuia bunul zîmbet veşnk al totuşi
chinui-tei de griji „ţaţa Aspasia", ca să poată primi o conştiinţă în trezire ospitalitatea ce aişa de natural i se oferise.
Dar pe urmă au trebuit plătite taxe, şi ~ti,am cine le-o
fi dat, oa să ajute o rudă săracă, şi după ce stăruinţi
materne, făcute acum şi în numele meu. Banii „domnului
Drăghici", plus un mic împrumut pe care-l priveam ca
despăgubire penitru ce-mi oprise, se cheltuiseră demult, şi
eleganta redingotă neagră începea să se roadă la coate,
fără a vorbi de ghetele ,totdeauna dispuse să-şi găsească
o răsuflătoare. Şi, daică se găsiseră cîţiva „franci" pentru
„locanta" de lîngă casa lui Paşcanu, locuinţa n-aveam
cum o plăti, deşi, încă pe cîteva săptămîni, am răsărit şi
la „moşu' Ioanidi", oare mă privea acum ca pe un prieten
şi confident chiar al sentimentelor sale afară de casă, căci,
în odaia vecină, ,,ţaţa Zinca", redusă l-a o umbră, cu părul
sur tăi,a,t scurt cît să-l poată sprijini gîtul dcsoarnat, agoniza în chinurile fără nume ale cancerului.
Baca1au:rieatul l-am trecut însă, mai cu cîte o excursie
1a via, cu triste amintiri pen tru mine, a lui Şumulean.u,
1
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în odaiia de otel unde mă ,primise ca tovarăş fără plată
colegul Briul. Şi ce otel ! In dosul Mitropoliei, pe o stradă
cu foarte rea reputaţie, o putredă zidire cu două rînduri,
un han din vremea veche, dncl U!: V~nghele îl ridicase
pentru popasul negustotjlor de la ţiară. Jos, berărie şi cîrciumă, cu f,ete oare era\_ -=-ia.ta să se suie cu clienţii lor de
o seară în etajul de sus, unde multe odăiţe se deschideau
asupra cerdacului ce dădea asupra curţii îmbulzi1te de
lume. Sunetul muzicii răzbătea la noi prin podeau.ia
hîrşcîită şi neîngrijită şi de alături se auzea adesea alrtceva decît sfaturi bune pentru examenul de a doua zi.
Lepra un,ui nobil oraş, aceste oteluri, fără deosebire, pînă
la Otel Rusia, alt depozit de femei, unde era să dau conC'llrsul pentru oatedra de Universitate, auzind fără voie
toate !Propunerile - şi vai! toate realizările -, de prin
odăile din drie,apta şi din stînga şi chiar pînă la impozantul
Otel Traian, răpede degenerat, cu acelaşi praf, cu a.cebaşi
indescriptilbil miros de acru, cu aceleaşi covoare îmbîcsite
de murdărie, cu aceiaşi chelneri evrei nespălaţi, cu neînchipuitele latrine de cuib asiatic şi ou politicoasa. rugă
minte de a „nu se supăra boi,erul pentru că o familie
israelită flace nuntă cu muzică numai pînă la ceasurile ,trei
de dimineaţă". Mi s-a întîmplat într-o noapte, cînd Briul,
recomandîndu-mi să sting lumîn,area, dormea paşnic în
patul de fier, i,ar eu, ca oaspete, mă cincheam pe o canapeluţă, să simt intrînd cu zgomot un om străin, ca!'e, cu
orice preţ, înjurîndu-mă, voia să mă de-a afară, indiferent
La ameninţiarea cu un :t'levolver pe care nu-l aveam : la
hîrşcîitul pe păre'tele soios al chibritului moo am văzut
pe cine ? Pe Cezair însuşi, pe Cezar al lui „moşu' Manole",
pe Cezm- tovMăşul de copilărie, prietenul mai în vrîstă,
cu bani de la mama din Bucureşti, care, în cocheta uniformă de ofiţer de artilerie, dar poticnindu-se în cizme,
confundase odaia noastră cu aceea unde-l aştepta idealul
său de o noapte.
Aş•a învăţam eu pentru bacalaureat şi, cînd sîngele mi
se suita în obraz de desperarea ruşinii, însemnam, o dată,
de două, de inulrte ori, cum se simte un tînăr oare a trecut
acum prin ce-a mai înaltă cugebare a scrisului, cînd îşi
aduce aminte că „a fost ţinut din pomană" ...
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Examenele puteau fi o plăcere numai pentru teză. Fia
are marele avantaj că îngăduie elevului să se coboare
pină în fundul swfleitului său, să culeagă de acolo oe e
mai adevărat şi mai bun, să-şi învedereze apoi şi prin
formă bogăţia de nuanţe, delka\eţa de percepţii, putinţa
de creaţiune în cuvinte. Inain-t· thîrtiei albe diai exiamenul în f,aţa ta ; nici o înfăţişai J sitrăină, nici o temută
privire necunoscută care să te influenţeze, făcîndu--1e de
obicei mai prost - uneori cu cit mai prost ! - de cum
eşti în adevăr. Cred că voi fi scris bine, căci la iaceiastă
probă am ieşit, pe neaş1 teptate, o mărturiseş 1 te stîngaciul
tuturor ex,amenelor, cel dintîi, cu domnişoara Elena Buznea, mai tîrziu d-na Meissner, în rîndul ,al doileta.
Din oral, în care am izbutH, riecurgînd la tot curajul
meu, înaintea universilt-arilor necunoscuţi, să-mi păstrez
locul, îmi aduc aminte foarte puţin. Sînt emoţii oare infig
amin1tirile, dar sînt şi altele oare le distrug imediait, emoţiile asămănătoare, care se succed. Văd pe Petru Misir,
mi<.:, rumăn, cu oche}arii pe ochii glumeţi, urmîndu-ne,
cu mersul lui iute, săritor, lucrul lia înscris ; mai tîrziu el
era să fie mijlocitorul cu însuşi Oaragiale al debutantului
literar şi, pînă la sfîrşitul lui, l~psitt de o femeie aşa de
iubită şi căutîndu-şi mîngîierea în aţipirea conştiinţei, un
sentimenit de caldă gratitiudine m-ia legat de dînsul. Un
gros dascăl ou figură de pariacliser mă ex,aminează la greceşte, profes·or -de seminar, deprins cu ruralii lui ; din
„mă" şi din „tu" nu ne scoate. Un candidat nu ştia ceti
greceşte. ,,Ce grecească e ,asta, mă? - Greceasca
veche ... - E prea veche, mă !" Şi tot de la seminar ne
venise un bătrîn Gheorghian, oare avea acelaşi nume cu
fostul ministru liberal, - aşa de solemn cînd îşi prezenta
frumoiasa barbă căruntă, pieptănată î.n două părţi - şi
oare n-'avea a face cu quasi-omonimul său, aşa de fin şi de
complex, de la liceul din Botoşani. Cum, la istoria romanilor, îi povesteam din frumoasa carte, nobil tipărită şi
luxos legată, a lui Jăger, care plăcuse aşa de mult lui
Dimitrie Sturdza de pusese s-o traducă, împărţind-o la
premii, glasul lui neîncrezăitor mă opri, spuindu-mi ţîf.nos :
,,Nu-mi spune mi,e de astea ; mie spune~mi ca la carte".
Aşa am ajuns student.
1
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IX
UNIVERSITATEA DE ACASA

Alături cu un examen de bun;ă trecut fără strălucire
si al cărui rezulitat nu mi S--9 comunioat niciodată alitfel
decît că am fost admis la Şcoala Normală Superioară, am
început studiile mele la Universitatea din Iaşi.
Poarte că e mai bine să arăt, pentru oa acest capitol, în
care trebuie să exprim şi atîta reounoştinţă, să nu se mîntuie cu lucruri prea urîte, oare erau condiţiile în care
atunci, la 1889, se trăia înitr-un internat univen;itar care
purta, pe lîngă aceasta, şi ·titlul, total neîndreptăţit, de
şcoală, de „Şcoală Normală'', cea dintîi în rang, cu sora
ei din Bucureşti, dintre şcolile normale ale ţerii.
Se închiriase pentru a adăposti vreo douăzeci de studenţi de la Litere şi de la Ştiinţe Oasa Ciurea în faţă cu
Orfanotrofia, nouă prea bine cunosoută prin prezenţa în
balcon a tuturor moaşelor şi îngrijitoarelor în nevoie de
bărbaţi. Clădire frumoasă pe vremea ei, cu două rînduri,
cu bakonraşe şi un petec de grădiniţă, tot aşa de absolut
neîngriji·tă oa şi restul.
Căci noi n-<aveam nici conducător resiponsabil, nici
îngrijitor pentru nevoile cas.ei şi ale noastre. Directorul,
un simpatic şi placid profesOT de ştiinţi naturale, craiiovean
de origine, Stravolca, însurat cu o belgiană, dar pe care-l
surprindeam şi pe alte drumuri dedt ale casei, ne-a făcurt,
cred, o singură vizită într-un an, .pentnu a ,,.cerc,cta" plîngerile direcţiei femeilor din faţă, oare nu-şi cătau de lucru
din oa.uza noastră şi, .ameţit în cîteva minute, de zgomo-
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protestări ale studenţilor că gustul nostru care
rătăcea şi pe la nos,time croi1torese evreice din vecinătate,
fără a mai pomeni fireasoa atenţie pentru colegele noastre,
nu se îndreaptă as,upra acestor provocări, a plecat a,.:;a,

toasele

năuc de cap, acasă, hotărît să nu mai intervie în această
anarhie completă a unor tineri că·rora nu li se cerea nimic.
Un intendent, deprins din armată cu o aritmetică Sipecială,
avea grija alimentării a şaptezeci şi cinci de bani pe cap,
în cursul căreia, pe lîngă feluri în general dezgustătoare,
căuta să ne învedereze că prăjiturile de la greci sint mai
ieftine cu bucata şi mai scumpe cînd se iau douăzeci deodată, ceea ce a adus, oa o consecinţă naturală, ,,trecerea
prin uşă", oum spunea bietul Tokarski, a delincventului,
oare a dispărut pentru totdeauna. Un subdirector trimes
de la Bucureşiti, Nicolescu Dacianu, apoi profesor foarte
sitimat la Ploieşti, s-a compromis de la început prin ideea
de a ne inspecta şi sfătui, prin admiraţi.;a pentru o col,egă
care făcea literatură şi care, oacheşă şi grasă, era, în iluzia lui, palidă, blondă şi cu ochii aLbaiştri, şi ,pri•ntr-o misterioasă scenă cu lenjeriţa, de care urmărit a străbătut ca
fulgerul toate coridoarele şi a dispărut. De la ia,cea, de
alitfel invizibilă, lenjeră, Madame Racoviţă, ne veneau
schimburile, şi o familiie ţigănească, bărbat şi femeie celui dintîi i-am lăsat oa aminitire cilindrul meu, pe care
mi-l turtise, ca răzbunare pentru o scenă cu „hep-hep",
desigur regretabilă din punctul său de vedere, căci d-sa,
din neamul Morţuneştilor după mamă, e român get-beget,
d. Şt. C. Ioan - , care cumulau rîndăşia cu sufrageria
şi cu curăţitul odăilor, inclusiv a latrinei, unde pe geruri
cumplite ne coboram jos, întrucît nu se întrebuinţa o
mai comodă pîlnie, a,şezată în antreul de lîngă scări, ală
turi de lavabou, la looul pe unde •trebuia să -treacă toată
lumea, şi vizitatorii.
Două dormitorii, două mici repetitorii şi sala de miricare de jos compuneau alcătuirea şcolii. De ele •toate dispunetam după voie, într-o adevărată republică, în oare
cine voia să tiranizeze tiraniza şi bătea cine voia să bată.
Adbele de cruzime, hazlii în felul lor, după ce ai trecut
printr-însele, erau fără număr, cel mai brutal biruind,
cel mai inteligent şi mai spiritual avînd numai dreptul să
incunjure greutatea. Cei cu gura mare apăsau continuu pe
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ceilalţi. Unul ca mine a avut doar norocul să intereseze
de la început pe cineva dintre cei vechi, respectat de ceilalţi pentru severitatea şi hotărîrea lui, bunul Fîntînaru,
de pe la Folticeni, înalt, spîn, sl~b, diH care soarta a făcut,
pe lîngă profesorul de liceu care a trebuit să fie, şi un
prefect permanent al liberalilor, la care aderase de student, nu fără curaj, în momentul cînd Brătianu, căzut,
după bătăile di:n Buoureşti şi călcarea demonstranţilor, în
faţa Palatului Regal, de caii jandarmilor călări ai maiorului Fănuţă, fusese dat în judecată, împreună cu toţi acei
care-l ajutaseră la guvern. Evolceanu 49 , viitorul profesor
universitar de latină, venit de la Botoşani, cu botanistul
Em. Teodorescu 50, se ţinea prin răceala lui fireuscă şi
calculată la o parte de toate aceste frămîntări, şi ir.diferenţa lui se păstra şi atunci cînd vechii săi pantaloni, întrebuinţaţi ca suport pentru a cruţa pe cei noi, au fost
strămutaţi, nu fără osteneală, cu concursul
lui Şteran
Popa, mort tînăr ca profesor de matematică la Tulcea,
în pupitrul d-lui Ştefan Ioan, care cuprindea şi preţioase
ingrediente de toaletă. Păcatul a căzut asupra boln'iviciosului şi puţintel bîlbîitului Ionescu, care a ajuns profesor
de română la Craiova şi care era, din cauza slăbiciunii
lui în toate privinţele, supt numele curent de „Bulichi",
obiectul glumelor noastre celor mai dureroase : azi, i se
amestecau toate doctoriile pe care le culegea de la toţi
doctorii, temîndu-se de oftica familiei, care-l făcea să nu
cuteze a călca nici în ceasul morţii în odaia fratelui, profesor la o şcoală din Iaşi ; mîne, i se suia pe sobă cilindrul
pe care căzuseră multe ploi : poimîne, i se făcea proces
pentru că în nevoile lui amoroase compromitea instituţia,
şi el se lăsa adus înaintea „judecătorilor", de Popa şi de
T-eohari, de care vorbim îndată, ofiţeri de rezervă, în uniformă şi cu săbiile scoase. La uşa care despărţea de dormitor, sumbru, cu barba nerasă, păzea, mormăind la fiece
ameninţare a situaţiei sale, Radoveanu, apoi profesor la
Bî.rlad, dar groaza pe oare o răspîndea n-;a împiedecat
coaliţia desperată a slabilor de a sparge acea&tă uşă bine
păzită şi de a crea ceea ce s-a numit de a'tuncea „pasagiul
polului Nord". Mai erau şi alţii : cei doi Scobai, Hulubei
şi cîţiva veniţi după mine, ca StaI1JCiu, cu cliarii ochi de
nevinovăţie, căruia călărăşenii fără deosebire de partid îi

131
https://biblioteca-digitala.ro

vor ridica un bust şi pentru bunătatea ca şi pentru hăr
nicia lui, sau cutare ,altul, băieţiaş mărunt, rotund, vesel,
pe oare l-am decretat în glumă „nepotul" meu şi care n-a
mai ,putut scăpa de ponosul prigonirilor noastre. Zdnavă
nu.l ardelean Grigore Bîrsan, care cînta aşa de duios din
vioară şi aducea o simţire naţională pe care noi am dobîndit-o numai pe urmă, a trecut şi el un timp prin aceste
plictiseli care, la noi ca şi la francezi, erau un obicei pe
atît de statornic, pe cit de urît, fără îndoi,ală. O dată
nu 1--am întrebat de durerile lui de acasă, o dată nu ne-am
s'Lrîns în jurul lui ca să ni le pov,estească. Of.ta uneori din
greu înstrăinatul între fraţi. De altfel cei veniţi de la
Liceul Internat procedaserăm tot aşa cu State Dragomir :il [ ... ], pe urmă un actor de mult talent şi autorul
unor mişcă,toone amintiri pline de o caldă spontaneitate,
care s-a pierdut înaintea noastră : îşi atrăsese broaşte în
pat şi alte mizerii prin ciudata formă, imensă, a capului
acoperit de un perişor mărunt şi creţ, oa şi prin naivitatea de rătăcit în alt mediu decî1t cel de la Cahulul lui
patriarhal care, cu alte inimi, ar fi trebuit să ni-l facă
simpatic. Pentru noi, nu ena basarabeanul din ale cărui
amintiri să culegem atîtea lucruri preţioase, ci aşa un fel
de pros,t cu capul mare, oare nu se supăra pe nimeni şi
pentru nimic, deşi ar fi fosit capabil, cu forţa lui vizibilă
să turtească pe orice adversar.
De la ştiinţifiicii din spa te veneau puternice manifestaţii, la care participau băieţi impozianţi ca talie şi ca glas,
un Tomida, blînd, cu toate.> formidabilele lui dimensiuni,
dorohoian de la Pomîrla, creseut în aer liber, un Atanasiu,
un voinic Vasile Teodoreianu, un Popa, aşa de bun de
gură, de oare se ţineau oarecum de-o parte doi : Romanescu, totdeauna tăcut, demn, rezervat, cu >tichiuţa pe cap
ca un profesor de anatomie, oa hirurg ilustru, făcîndu-şi
lecţia în amfiteatru, şi Nicolae Teohari 52 , atÎ't de simpaticul „Culiţă'\ răsfăţat de toate cocoanele din Iaişi ,pentru
ochii lui verzi, aşa de triş,ti şi pentru lunga-i mustaţă roşie,
trecută, deşi era la matematici şi nu la chimie, printr-o
permanentă prelucrare în negru ; ,,cotilionis'L" celebru p€
a cărui mesuţă, păzită de un enorm cine de rasă, se răs
făţau scînteietoare toate decoraţile de carton, spoi te cu
1
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aTgmt şi cu aur, ,,Culiţă", prieten cu noi toţi, incapabil
de a spune o vorbă rea, a cărui politeţă în izmene primea
vizite de persoane respectabile căt~e amiazi, cînd binevoia
să se coboare din pat şi pe rare, după ce vrăjise şi neveste
rle profcsuri, care-i cîştigau prietenia soţilor, l-am văzut pe
urmă a'tît de amoreziat de o persoană literară, încît s-a
pus să cumpere cărţi de filozofie contemporană şi de liteil.·atură curentă, care iau făcut, după o căsătorie de dteva
ceasuri, din viitorul profesor de la Piteşti un fin critic
literar în Noua revistă a d-lui Motru, unde a însemnat
cu elega111ţă, discreţie şi imparţialitate şi un portret al meu.
Şi era să uit mi-ar fi părut aşa de rău ! - pe colegul
de la matematici, ou lungul palton despicat jos, care i-a
aitras porecla dP Ghiţă Berbecul şi care plîn~ea aş,a de
duios cînd, în schimb pentru o colegială palmă, un coleg
i-a rupt, trîntindu-1 solid, o frumoasă cravată roşie, şi pe
cel mai masiv, mai hîrşit dintre aceşti ştiinţifici, care s-,a
trezit şi cu o înfăţiş,are la tribunal pentru că s-a uitat
puţintel cu nevasta tînără, trimeasă pentru cumpărături,
a unui bătrîn unchi din provincie.
Sentimentele de harţă, oare în domeniul uman cores:..
pund înhăţărilor cu dinţii din glumă, dar adeseori şi cu
sînge, ale căţelandrilor, se îmbrăcau uneori în forma versurilor, căci aceas,tă bizară şcoală, şi mai ales normală,
nu ştia numai să găsească porecle, dintre care „măgarul lui
Lepădatu" {şi măgarul şi d. Lepădatu erau vecinii noştri)
nu era cea mai crudă, ci se pricepea şi la meşteşugul stihuirii. Fîntînaro, care făcea la g1azetele liberale, unde am
scris şi eu unele prostii despre conservatorii, daţi, vorba
merge, cu ruşii, cronici glumeţe şi şi-a adunat, supt pseudonimul „Vladimir-', epigrame, dintre care unele în adevăr
bune:
Cugetările de astăzi
Sînt prostiile de mine -,

a schiţat astfel pe colegii săi într-o „jalnică tragodie", în
care, deşi atî,t de prieten, figuram şi eu :
Vezi acolo o căpiţă de păr des nepieptănat:
Ea ascunde supt povara-i un cap mare de-nvăţat,
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şi era acolo vorba, printr-o licenţă poetică, în fond, nu ~i
în formă, nu numai de nu ştiu dte „limbi", dar .şi de
,,matematici şi ştiinW\ pe care graţie lui mi le adăugea.
Eu însumi iam încordat o şubredă şi timidă liră pentru a
face un Testament, care mi se pare că precedase şi provocase opera lui Fîntînaru, ,,testament" în care, mulţi aveau
ce n-ar fi voit, ca prietenul Soobai, cam iu,te la mînie :

Lui Scobai cel mititel,
Ce mi-a fost prieten bun,
Ii las astăzi moştenire
O măciucă de alun,
Ca prin ea să stăpînească
In întreaga Facultate,
Socotind că e destoinic
Ca pe toţi să-i poată bate.
Această inocentă satiră n--a rămas însă fără sanctiuni
pentru o cutezanţă care o dată a fost şi puţintel ciomăgită
- cu ce iadîncă rană pentru o firească mîndrie ! - şi astfel, devenirt perutru tovarăşi „Duhul", întrupat şi într-o
pasăre care a fost adusă să zboare supt înaltul 'tavan al
dormitorului siau, din cauza taliei mele supţiratoce, neînchegate, într--1\.m măturoi, cu adăugirea numelui de copilărie, împrumuta,t de la Nunuţă Roznovanu, pe oare, la
1866 53, -tata şi bunicul voiseră să--1 facă Domn al Moldovei. Şi, după textul ad hoc, cîntecul Domnului Tudor, stră
mutat asupra mea, răsuna puternic prin culoarele şcolii :

Cine trece etc. ?
Este Iorga, este Duhul :
E Nunuţă Măturoi.

care, din fericire, nu onoră şi o astfel
ne puse deodată în faţa lui Carol I.
Ou fastul obişnuit, regele înainta prin sălile de jos ale
fostei reşedinţe fanariote, noi fiind în fund, fără nici o
rînduială, ceea ce-mi atrase de la masivul şi brutalul
rector Climescu, care-mi dăduse aşa de iertă-tor drumul
la bacalaureat, uillCle nu şti'lISem la matematici absolut
nimic, strigătul de : ,,scoate căciula, măi".
O

de

vizită regală

şcoală,
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S-a oprit, ne-a privit : din ochii de pasăre prădalnicii
licărire a ,trecut as,upra noastră, a fetelor de lingă noi,
şi gliasul ,puţin raiuc ·, cu întîrziPri asnpra silabelor străine,
o

1dsunia,t pe cînd un imperios gest arăta, ca pentru o
trecere prin arme imedia'tă, mieluşelele pentru care suspinam noi în bănci : mititica roşcată, care parcă se speria
conitinuu de ceva rău de la cineva, colega care sărise odată
pe fereastră, cea care ne dădea fructe din copaci, două
alte apariţii stranii, cu profiluri asiatice, cele două palide
fe,te de profesori şi bălaia regină ia visurilor mele eminesciene: ,,Tar tumnealor ?" - ,,Sînt studente, MaiestJate !"
- ,,A! tumnealor sînt ca să nu înfeţe tumnealor". Ne-o
spusese ! Multe lucruri mai ştia şi regele Carol I, deşi nu
învăţase la UnLversitate cu studente.
.'.i

Că se şi învăţa în acest infern de desmăţ, mai mult
sau mai ,puţin spiritual, era o minune, dar minunea aceasta
se făcea. Ba încă, în ce mă priveş,te pe mine, între cîntece,
certe şi încăierări, toate făcînd parte din programul firesc
al unei Şcoli Normale, în care n~am ascultat nici o lecţie
de pedagogie şi n-am examinat nici un elev, am întins
peste orice aşteptare şi speranţă orizonturi care şi aşa
întreceau cu mult cea ce se cerea de la noi, ba chiar ceea
ce la noi se putea înţelege, preţui şi întrebuinţa. Dar despre acestea pe urmă, după ce voi chema din amin1tirea,
oar,e le....a. rămas credincioasă, cu mult mai mul,t pentru
binele primit decît pentru omeneşti scăpăt~, pe profesorii mei.

Nu era nid unul dintre dînşii care să n.u fi venit cu
cea mai călduroasă dorinţă de a ne fi folositor şi cu o zestre
de ştiinţă, nu totdeiaruna împrumutată, pe care odinioară,
prin schiţe publicate în L'Independance Roumaine, am
tratat-o poate cu prea multă critică, fără a mă gîndi cH
pot să doară pe oameni în viaţă astfel de observaţii, de
altminterea corespunzătoare cu cel mai netăgăduit adevăr.
• De la francezul rauque

=

aspru, dogit (n. ed.)
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Să încep cu aceia de la oare, şi nu din voia lor, ci din
a împrejurărilor care-i aduseseră pe catedră, am cîştigat
mai puţin.
In fruntea acestei categorii trebuie aşezat, desigur,
după sfînta dreptate, Andrei Vizanti.
11 cunoscusem oa scriitor după o carte împărţită la
premii. Viaţa, bine scrisă de altfel, dar cu răsfăţări de
frază care arătau studii făcute în vechea Spanie, a Mitropolitului Veniamin Costachi, şi am răsfoit pe urmă şi un
proiect d"' reformă a învăţămîntului pe care-l elaborase
influentul deputat liberal, cu aspiraţii la porto.foliul Instrucţiei Publice. 11 vedeam acuma în faţa noas,tră, mare,
masiv, negru ca originile lui meridionale, ochios şi băr
bos, cu gl,asul dimensiunilor lui pectorale, îngînînd fraze
goale de sens despre „poezia populară care zboară din
cracă în cracă", ori la examen urmărind cu acei ochi înroşiţi de patimă care-l vor face, păcătoşii, să plece în America împreună cu nu ştiu ce fermecătoare italiancă şi cu
cassa Teatrului Naţional, pe cutare colegă grăsuţă care, în
chinurile întrebărilor, îşi răsfăţa pe masă podoabele sale.
Din fericire, profesorul de limba română era mai totdeauna absent, la Bucureşti, şi avea bunul simţ să lase
suplinirea în sama cuiva de ,cu totul altă structură intelectuală şi mora.Iă, Aron Densuşianu 54 •
Nu de la jovialul şi oriental-ironicul profesor de greceşte, fost farmadst, ni se spunea, în Orient, macedonean ul Ioan Caragiani ;;:., membru al Academiei pentru nişte
studii pline de o bogată experienţă filologică şi istorică
din provincia sa şi pentru clara foaducere a Odiseii, de
la acest spirit, puternic, dar de o aşa de patriarhală, voit
patriarhală, factură, am învăţat a ceti în original literatura celei mai depline şi mai sănătoase armonii. Rotund
la burtă, rotund la capul tuns scurt, la mustăţile aplecate
spre gura senzuală de cel mai mare mîncău al Iaşului,
aruncînd din marii ochi negri, nu numai lumină, dar şi o
voluptoasă căldură, ca din dulci visuri, acela pe care-l
vedeam seara în strada Arcului în papuci la masa de
cină, lingă tovarăşa sa şi lingă o sprintenă copilă brună,
se făcea a ne exiplica, în adevăr culinar, rîzînd în fundul
sufletului dar ou un aer de profundă seriozitate în privi-
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rea de celebru anecdotist, cum subiectul samana cu un
cuţit şi complimentul drept cu o pîne, sau ne reprezenta
„eleganţa" prin felul cum se învîrtea în jurul scaunului
fără să-l răstoarne: :;,i al catedrei fără s-o ciocnească, ca să
nu mai pomenesc- solemnitatea cu care ne vorbea de nu
ştiu ce trecătoare suferinţă fizică a Hypatiei, filozoafa
din Alexandria. Ca rezultat didactiie, ştiinţific - fireşte
nimic. Dar ce bucurie a simţit el la licenţa mea - şi
aveam urechea bună, .auzj.nd din antret ce se vorbea în
Camera de Consiliu ! - cînd a văzut că pot scrie în greceşte consideraţii asupra literaturii
clasice în spiritul
vechilor biografi şi comentatori !
Nicolae Ionescu 56 , ,,marele orator'' de pe vremuri,
omul cu gîtul de aramă, cu fulgerătoarea privire supt
ochelarii intraţi în carne, acela de care se temeau guvernele cînd nu-l făceau cu dibăcie să susţie to-cmai legea
pe oare credea că o combate, ziaristul din epoca Unirii,
cuvîntătorul zilelor mari, care încîntase o generaţie, ni se
prezenta palid, umflat, supt părul alb, buhos, pe care-l
respectase vîrsta, refuzînd să vie la examen fiindcă „englezii, învăţăotorii noştri în materie de libertate, au legea
habeas corpus", iar, cînd era vorba de două cursuri pe
an, ne aducea cîteva foi galbene, asupra cărora plîngea
cînd Moliere era ofensat de un senior insolent sau din
care scotea imnul pentru Napoleon, Na-po-le-on Bo-napar-ite, ori cutremurul înaintea primejdiei unei Viene asediate de Oara-Mustafă. ,,Ce-ar fi fos,t pentru Viena ?
Ce-ar fi fos t pentru creştinătate ? Ce-ar fi fost pentru
omenire ? Ce-ar fi fost... ?" - ,,Ei, ce-ar fi fost ?", întrerupse, enervată, Elena Didia Odorica Sevastos. Leul fără
dinţi îşi scutură ooama. In faţă vedea Parlamentul, adversarii care-l provocau, odioşii guvernamentali. ,,Ce-ar fi
fost? Eu a5 fi azi un hoge, iar d-ta te-ai găsi în harem !"
Imi pare rău că în aceeaşi categorie îl punea o neînvinsă dispoziţie a s-tudenţilor, care ştiau de ,altfel că şi la
,,Junimea" profesorul lor avea aceeaşi atmosferă, pe filozoful nos·tru, coconul Costachi Leonardescu. Capul rotund
cu ochelari se concentra în gura largă, cărnoasă, în care
eria şi o nesfîrşită bunăvoinţă şi un optimism naiv şi mi-e
frică să mai spun ce. Dar omul oetise fără îndoială, era în
1
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curent cu filozofia franceză, pe care ne-o punea în mma,
pînă la cercetările experimentale ale lui Binet, fără să
uite pentru aceasta cultul celor vechi. Thales, pentru el
,,Talete", şi Locke, pe care-l pronunţa lă-tăreţ : ,,Lochei',
adăugindu-i titlul de onoare : ,,domnul Loche". Făcea
seminarii şi ere atent la părerile noastre chiar cînd avea
a face cu gluma, pe care n-o înţelegea sau se făcea că
n-o înţelege, a lui Gane, actualul preşedinte al Comisiei
legislative, care simula atacuri contra conferenţiarelor mai
drăguţe şi se dădea chiar, oroare! la „domnul Loche", ipe
care-l proclama „un prost". Elev al lui Bumbăcilă de la
Craiova, acest solid oltean se ţinea la nivelul „maestru1ui".
Nu mai tînăr, foarte alb, cu o geană de păr lăsată
romantic pe frunte, căci fusese poet şi scrisese o imposibilă Negriadă, lucrată însă după toa'te regulile epopeii
cliasice, cu barba albă de episcop ardelenesc, sever, dar
nu aspru în privirea lui sigură, Aron Densuşianu, făgă
răşeanul mutat în laşul unde la generaţia mai v~he nu
se evaporase încă învăţătura strict şi dîrz „romană" a
lui Simion Bărnuţiu, se ţinea la o parte de viaţa publică,
evita şi .prieteniile, în acelaşi timp cînd absoluta lui izolare şi evidenta lipsă de ori.ce ambiţie vulgară şi de orice
pofite n:u-i puteau face duşmani. Des.preţuitor faţă de Alecsandri, boierul, favoritul soartei, în folosul lui Bolintineanu, al cărui avînt, chiar într-o aşa de neglijentă haină,
îl fermeca, neînţelegător faţă de tot ce venise pe urmă,
el, suplini,torul la română al rotofeiului başbuzuc Vizanti,
era la locul lui la catedra de limba latină. Ştia latineşte
bine, ştia cu iubi11e limba care pentru <linsul valora întîi
ca amintire a s'trămoşilor. Cuteza să ne deie oa text
epigramele lui Marţial şi manevra aşa ca să nu ne atingem de nici una din spurcăciunile, numeroase şi grozave, dar spuse cu o marmoreană seninătate, ale originalului, - şi ce spaimă .pe el cînd o studentă, propria
lui nepoată, nepregătită şi venită tîrziu, a luat bucata de
alăturea şi s,e îndără·tnicea, neînţelegîndu-i sensul, să-i
tat dea înainte ! Cînd era vorba de Horaţiu, hotărîtul
antisemit într-un oraş unde,
trebuie să recunoaştem,
îngrămădirea unei plebi teribile face ·antisemite şi zidurile, el observa că acest libert fără virtuţi militare şi
138

https://biblioteca-digitala.ro

lăudăros

de lipsa oricărei moralităţi romane ar fi putut
fi de origine semită, în care caz „trebuie că l-a chemat
Oriţ Fleeheles". C:ăci se şi glumea uneori în barba ::irPea
de vlădică hlăjean, şi omul -uu era numai îndeplinitorul
tă.ră greş al unei sacre daitorii,
inexorabile, pe oare o
vădea tăiosul, calm repetatul lui „nu e adevărat" la
examene, ci şi un om blînd şi bun. Acelaşi care, bolnav
de rinichi şi incapabil de a se mişca, ne chema acasă
în jurul lungii mese pe care poruncise s-o facă anume
pentru noi, ar fi fost în s,tal"'e să ne dea şi ,părinteşti sfaturi. Păcat că glasul lui supţire, care, forţat, se piţigăia,
strica a.ceastă înfăţişare, şi moral romană ...
La franceză, singura limbă şi
literatură romanică
predată de pe catedra Faculităţii ieşene, vioiul Ştefan
Vîrg,olid, cu ochii ca mărgica neagră, de un neastîmpăr
de copil ghiduş în faţa ciupită de vărsat, pe laturile
căreia fîlfî1au uşoare favorite sure, aduce.a măsură în
formă, dacă nu şi o deosebită originalitate în fond. Bine
pregătit totJUşi pentru materia sa, fos1t elev al Universităţii din Madrid şi excele111t traducă<tor al lui Don Quijote, pe care numai incultura noastră 1-.a putut lăsa
să rămîie în paginile uitate ale Convorbirilor, era cel
mai bucuros din toţi de orice progres al nos·tru, de care
i se încălzea inima ca a unui bun şi iubitor părinte.
Mai fă,ceam cu dînsul şi exerciţii latine pentru Şcoala
Normală şi nota lrui distingea şi pe colegul viclean care-i
descoperise cartea de exerciţii şi copia conştiincios dintr-însa. Eu nu port fi destul de recunoscător aceluia care
a purtat interes şi primelor mele manifestări literare
şi, s1 tăruind să oapă,t o bursă în strei.nătate, m-a făcut
cunoscut, la un ceas cînd porunceau junimiştii lui, acelei
1urni literare şi politice bucureştene pe care €fli abia o
distingeam în fundul unor zări luminate.
Artîta limbă străină vie se învăţa deci : franceza, care
se ştia binişor, pe vremea aceea, de toată lumea. Cît
priveşte germana, nu era catedră, ci numai ore de seminar, destul de rare, pentru singuri normaliştii, dar tot
în clădirea Facultăţii le preda împovăratul, însă totdeaiunra gaita de miuncă, Densuşianu. Ne chinuiam cu
lînced:a tragedie sentime111tală a lui SchiJler, Fata de la
Orleans dar, şi cînd zăream un
înţeles, declamaţiile
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înseşi, ca .şi ale tuturor Talboţilor de acolo, ne
cu desăvîrşire reci, cînd, cum se va vedea, altă
poezie ni se cobora în suflet.
·
Istoria veche, adecă a Greciei, du,pă Grote şi Curtius,
şi a Romei, nu-mi aduc aminte după cine, era încredinţată lui Petru Răşcanu. N-am mai întî-lnit profesor oare
să pontifice de pe catedră atî,t de solemn, dar şi de
armonios, faţa rotundă, cu părul scurt şi mustaţa bătrî
nească albe, prefăcîndu-se de la o vreme, la sunetul unui
glas potolit, dar plăcu't, într-o figură de marmură din
Antichitate pe care şi purtările lui ne-o revelau. Nici
o nesiguranţă, nici o poticnire, nici o sforţare şi nici o
săritură dincolo de . margenile celei mai depline înfăţi
şări dasice ; ochii nu aruncau lumini şi nici o tulburare
romantică nu se oglindea într-înşii, dar ei nu păreau că
ne urmăresc pe noi, ci exclusiv ceea ce se ,povestea, par,că
ar fi fost cules de pe o friză elenică. Fostul institutor,
trecu t însă pe la şcolile înalte din Paris, ca să ia tîrziu
la Iaşi o licenţă cu socoteli din vremea fuinarioţHor,
foarte bine precedate şi explicate, viitorul alcătuitor al
unor manuale şcolare de o ,concepţie greşită în ce priveşte stilul didac-tic, nu era ceea ce se cheamă un erudit ; ştiinţificul nu biruia în ,el şi nici nu se credea dator
să creeze cercetători cu personalita!te. Dar cine nu poate
face pe conducătorul de seminar, pe răspîndiltorul de
metodă, o perfectă oarte moartă, plină de preciziune
mai mult decît de noutate, înşirîndu-se după aHa? Cine
nu poate deveni învăţatul cetirilor sale răbdătoare? Un
as'tfel de profesor însă ca Răşcanu înseninează sufletul
în vrîsta chiar cînd (Pornirile elementare îl fac mai tulburat şi mai disannonic, şi acesta e un nepreţuit folos,
în afară de faptul, esenţial, că el avea înfăţişarea însăşi
a nobilei sale materii. Şi eu am cunoscut, la dînsul mai
mult decî-t chiar la Vîrgolici, care nu prţmea de obioei,
şi la Xenopol 57, care avea oarecare piedici în gospodăria
lui improvizată la un ceas de suferinţă, farmecul incompar.abiJ, trezitor de energie şi dătător de încredere, al
bunei întimpinări în biblioteca
plină a învăţă'torului.
Statornic ajutător mi-a fost de la început pînă la sfîrşitul
UJ1ei iniţieri în care, cine trecuse ,prin ce apucasem eu
în copilărie şi pe pragul adolescenţei avea nevoie, fără

„fe.tei"
lăsau

1

l.«l
https://biblioteca-digitala.ro

îndoială, şi

m cel mai înalt grad, de un sprijin, de un
astfel de sprijin.
Xenopol era pentru noi, pentru noi toţi, chiar pentru
cei care nu-l cetiserd, dar simţea11 instinctiv înaintea cui
· se află, o culme. La liceu, fără a-i fi văzut eu însumi,
harnicul cetitor, dar pe alte ,tărîmuri, o singură carte,
un singur articol - şi era să prind pe cele dintîi în
Convorbiri, unde stătea în faţă şi toropitoarea criti-că
metodică a lui Onciul - , am ,urmărit îndelung la Copou
pe omul mărunt şi pătrat!:, cu faţa rasă între lungile
favorite roşcate, cu ochii clipitori şi şterşi, care, tremurînd din picioarele bolnave, suia încet dealul, oprindu-se
din cînd în cînd la băncuţele din poarta caselor. Regretam că nu e fiziceşte altfel, căci nu-i văzusem încă figura
in clipele cînd nemerirea şi reţinerea ideii o luminau
întreagă, făcînd-o în adevăr frumoasă, el, scriitorul către
care mergea un nesfîrşit respect. Mai tîrziu, la Facultate,
pe cînd vorbea, zdrumicat, fără altă elocvenţă decît a
cugetării sale superioare, mai cuprinzătoare şi capabilă
de a se incinta răpede pe sine decît aşa de adîncă ,precum se vădise în prima tinereţe, înainte de blăstămul
bolii, dar interesant prin gî.ndul acela luminos care cerceta lacom pe toate feţele ca un fascicul de raze scormonind din reflector terenul sau dind din înălţimea farului
îndrepba!re vaselor pe mare, eu .priveam mînile, mînile
grăsuţe caire păreaiu gart:a să sa:ră pentru a prinde adevărul.
Teoriile acestui cap filozofic aşa de bine înzestrat
se vedea bine că-l stăpînesc înainte de toate, şi el ni
!e-,a şi schiţat, cu un entuziasm lipsit de gesturi, în primele lecţii, fără să fi putrut noi simţi noutaitea şi caracterul lor, măcar foarte sugestiv.
Istoria, ca zbucium
omenesc, ca necurmate silinţi spre mai bine, chiar şi cu
mijloacele cele mai greşite şi mai rele, vălmăşagul acela
de suflete, îl atrăgea, acum, în deosebire de nobilul idealism etic al tinereţei sale, pe acest spirit, născut pentru
abstracţii, perutru jocul singur al ideiJor, numai în ce
privieşte exerciţiul inteligenţei, oricare ar fi fost scopul
şi indiferent de valoarea morală a persoanei. Ce bruouros
era el cînd punea mina pe autorul unei mari şiretenii,
cînd putea să-i urmărească
jocul, să-i descopere tot
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cursul strecurării ? Faţa i se bucura şi se răşchirau larg
într-un zîmbet favoritele, devenite s.piri1tuale şi glumeţ,e,
pe cînd ochiul suferind păstra obişnuita aparenţă tristă.
Fanarioţii şi turcii în felul lor de a lupta şi de a învinge
erau pentru el o desfătare, şi gîceam din transformările
acelei feţe expresive că e pe cale a mai găbji pe unul
asupra faptului. Rareori răsuna în glasul lui expresia
uneia din miile de dureri omeneşti mărturisite în viaţă
sau duios ascunse, pe care le răscolea cuvîntul lui sprinten, săritor. Căci la dînSIUl nu era nimic din armonia
de albă liună ipe valuri a lui Răşcanu, ci scîntiei electrice
se succedau zburind, jucîndu-se, urmărindu-se ;pentru a
se cufunda în haos ca să l,ase loc altui danţ de sclipiri.
Rareori un om s-a bucurat mai mult de propria lui
cugetare şi s-a simţit aşa de bucuros s-o poată comunica
altora ! Valoarea cuvîniului în sine, simţul literar înăs
cut al fiecărui sunet pus lingă alt sunet, însemnătatea
alăturărilor sugestive şi a indicaţiilor şoptite, dincolo de
care o lume întreagă se deschide de la sine, cu toate
farmecele ei, îi erau puţin cunoscute, şi totuşi acela care
făcuse descripţii de călătorie ce nu mişcă şi versurile
palide, pe care, în revista Archiva, luată de dînsul asupră-şi, le iscălea „I. Laur", muzicantul ale cărui degete
erau obişnuite a umbla pe clape în ceasurile libere, iubitorul de pictură în toate formele ei, pînă la peisagiul pe
care purismul lui îl numea „cîmpenie" urmărea dureros
o frumuseţă literară, o dată gata să-i vie de la sine, pe
care, cînd credea că a prins-o, arăta cea mai neţărmurită
satisfacţie. ln clipa ,aceea, cum n-o putea smulge de
la improvizaţie, şi-şi dădea samă cu părere de rău de
aceasta, alerga - numai
atunci - la
manuscrisul
pe care stătea să-l tipărească, glorioasa Istoria a Românilar în cinci vol-ume, continuate apoi prin al-te ,patru şi,
căutînd cu ochii lacomi admiraţia pe feţele noastre, ceiea
pasagiul cu voluptatea copilului care suge o acadea mult
timp urmărită în vitrina cofetăriei. Natură mai curî-nd
rece, un naţionalism de convingere i se înfipsese demult
în minte, şi nu erau rare ocaziile în care căuta să-l
vădească unor suflete care pe altă cale ajunseseră la
aceeaşi dispoziţie sufletească.
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Cu Xenopol, profesorul neobişnuit dat nouă de o
pe care n-o meri'ta pregătirea de la început a
celor mai mulţi, prilejul de contact însă ne-a lipsit.
Migăleala seminariilor în care se nasc mai multe pretenţii
decît se trezesc vocaţii şi în care se ascuţcsc relaţiile
între tineri, pe lîngă pierderea unei vremi preţioase care
se poate întrebuinţa mai cu folos pentru lecturi şi meditaţii personale, nu-l atrăgea. Numai cînd, după examenul
1a care era foarte larg cu me<li,ocrîî, răspingînd numai
pe aceia care nu puteau răspunde nici asupra lucrurilor
celor mai elemen<tare, el căpăta încredinţarea că înainte
i s-a ,arătat o cugetare vie care merită condusă şi încurajartă, atl\.lnci el era prins şi am simţit-o aşa de adînc
la ca,pătul a-tîtor ani de umilire ' - de acelaşi entuziasm,
poate exagerat, care-l stăpînea cînd descoperise o intrigă
istorică dibaci ţesută sau crezuse că atinge acea desă
vîrşire a formei spre care-i mergeau rîvnirile.
Un adaus de îndemn mi-a venit apoi de la -cineva
abia sosit şi, faţă de ceilalţi, atît de tînăr, care însă ştia
să-şi puie frîu aprecierilor în ce priveşte şi pe cei mai
buni elevi. Din ziare, pe care începusem a le ceti, mai
ales vioaia Lupta a lui Gheorghe Panu 58, abia despărţit
de Iaşi, ştiam că la Bucureşti se dă o mare bătălie pentru a doua catedră de filozofie de la noi, organul radicalilor sprijinind fireşte ,pe amicul lui Panu, voinicul,
sprincenatul şi fălcosul răzeş Bădărău, care nu era încă
„marele elector", urmat de unii, suspectat în onestitatea
tui de alţii, mai tîrziu compromis de .o politică antinaţio
nală. Cu neplăcere am aflat că biruitorul a fost un necunoscut, un muntean, care indispunea şi prin numele său
ortografiat după sistemul ,lui Pumnul : Ioan Găvănescul 59 .
Nu cu multă prietenie i-am aşteptat
sosirea, care a
întîrziat. Dar la vederea feţei sănătoase ou ochii extraordinar de prietenoşi, întinsă către noi, ca şi cum, revăr
sîndu-ne sufletul său întreg, ar fi vrut să soarbă tot
ce se cuprindea în al nostru, la ascultarea unei expuneri
pline de viaţă ~i, mai ales, cu clara pronunţie de la dînşii,
vibrînd de căldură comunicativă, la seducţia unei poezii
intrisece, care se descoperea pînă şi în felul adînc uman,
ia fosuul elev al lui von Gizycki din Bedlin, cum se
puneau iproblemele, totdeauna, la ca1păt, ,cu o geană de
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rela'tivHate şi de mister, am pus jos armele şi am urmă
rit, cuceriţi, un steag pe care era scris, dar în puternice
colori de sentimentalitate proaspătă, activă, ,acelaşi crez
de naţionalism care la Xenopol se desfăcea numai din
siguranţa unor argumentaţii. Şi aerul acela de coleg
ceva mai în vrîstă, cu cîţiva precoci fulgi albi care-l
făcea să mă întrebe după o comparaţie ce-mi venise în
răspuns : ,,a d-tale este ?"
Cu acestea toate, ou trei~pa'tru profesori care erau
oameni vii şi mergeau spre ce era viu în sufletele noastre înseşi, se descoperea pe încetul o lume nouă, de c-are
cu cîteva luni în urmă abia cutezasem să visez.
Nu pot lăsa la o pa~te nici un alt element, aşa de
preţios, de călăuzire : atmosfera morală comună pe can·
o creau aceşti profesori împreună, cu buni, cu mai puţin
buni, printr-o colaborare, măcar aparentă, pe care· le-o
impunea şi un perfect bun-simţ şi respectul faţă de
aceia a căror formaţiune sufletească le era încredinţată.
Erau din partide deosebite, care se luptau pentru
putere, şi prin ziare care nu-şi observau forma şi treceau
şi pe lingă buna-cuviinţă, şi prin manifestaţii din care,
cum am văzut, nu lipseau nici merele putrede, nici
ouăle cloci-te. La căderea liberalilor, stăpîni ai ţerii mai
mult de zece ani era, cu toată înţelepciunea lui Carol I,
care nu adusese la cîrmă pe duşmanii lor înverşunaţi,
ci pe junimiştii fără pasi,uni, şi anume în frunte cu
au'toritatea, unită cu aitîta prevenienţă blajină, a unui
înalt magistrat, care era şi cumnatul popularului vodă
Cuza, Teodor Rosetti 60 , era, zic, mult praf de puşcă
risipit pe drum, şi în aer multe gaze otrăviitoare. Dar
profesorii, dintre ,care numai unul, Vizanti, era în Parlament, se fereau de a se manifes'ta în aşa chip incit
să contribuie la trista discordie dintre puţinii intelectuali. Nu am ascultat nici un discurs poli.tic al lor, cu
atîrt: mai puţin să ne fi smomit să-l ascultăm, şi n-am
cetit de <linşii nici un artkol ră21boinic. Nu zic că trebuie
totdeauna aşa, şi-mi dau samă că vremile se schimbă,
cu alte cereri, de la care nu ,te poţi da în lături, dar
atunci aşa era, şi nu mă pot opri, la capă.tul unor lungi
şi pentru mine îndreptăţite, neapărate lupte, să spun că,
aşa cum era acolo şi atunci, era bine.
144

https://biblioteca-digitala.ro

Cei mai mulţi ieşiţi din cercul „Junimii:, sau trecuţi
printr-însul, aceşti cugetă,tori şi scriitori, deşi de
o valoare foarte deosebită desigur, erau deprinşi a discuta fără palimă, a-şi vorbi frnmos, a reprezenta fiecare
punctul său de vedere în aşa fel incit la capăt să-şi mai
poaită strînge mînile. Solidaritatea unei generaţii îi lega,
iar cind unul ca Densusianu era cu totul de altă părere,
venit din al'l mediu, care avea alte nevoi, aşa de imperioase şi de stringente, el înţelegea că este o demnitate
şi o onoare comună de care nu e bine să se atingă. Astfel,
polemicile erau necunoscute şi nimeni nu încerca să
atragă pe studenţi de pa.irtea sa, iar ei, de altfel, spirite
libere .cum erau, ar fi refuzat asemenea servicii, nefiind
obişnuiţi să-şi capete trecerea şi nota bună la examPne
prin îndatoriri personale, de orice fel. Cînd Xenopol a
făcut lui Răşcanu observaţii calme cu privire la o carte
de şcoală şi în răspunsul lui Răşcanu a fost o iritaţie,
ne-,a părut rău şi ne-a bucurat că mănuşa n-a fost ridicată de Xenopol.
Am vorbit de examene, şi felul cum ele se făceau
adăugea încă un elemerut de demnitate la viaţa universitară. Locuiam, deşi nu ne dădeam sama îndeajuns, în
palatul însuşi al Domnilor Moldovei dintr..,un timp mai
apropiat, după arderea curţii de pe malul Bahluiului :
în casa lui Scarlat vodă Callimachi, bunul ocîrmuitor
care a dat ţerii sale Codul modern, şi pe poarta ca un
arc de triumf, delicat săpate pe faţadă, erau armele moldoveneşti şi o inscripţie care
înştiinţa că :acolo e uşa
dreptăţii. Larga sală de aşteptare avuse cîndva tronul
îrut.re înaHele fereşti dind asupra frumoasei ogrăzi bine
pietruite. Voevozi şi Doamne, beizadele şi domniţe fuseseră prin încăperile unde se întindeau băncile noastre
ea să ascultăm cuvîntul de adevăr · şi predica moraJă.
In sala de la dreapta intrării, profesorii se adunau în
comisiune, măcar trei, pentru ascultarea noastră la fiecare sfîrşit de an - eu eram să apuc, în graba mea de
a zbura, şi cu cite ~iji îmi crescuseră, aşa de răpede,
unul singur. Pe lunga masă acoperită cu postav verde
două lămpi înalte cu globuri mari luminau dar feţele,
de o solemnit:ate specială, ale profesorilor noştri, aşezaţi
în fotolii largi, acoperite ou piele verde, ca şi acelea îp
măcar

145

https://biblioteca-digitala.ro

care luam loc unul lîngă altul, cu un public resfrîns de
colegi la spatele nostru. Noi înşine, vă asigur că, oricît
am fi cetH, n-aduceam nici o siguranţă, căci şi cel mai
bun putea să capete o notă rea fără să creadă că aceasta-i dă dreptul de a se supăra şi de a i•n:sulta un examinator
prea aspru. Fiecare din întrebări era bine cîn,tărită, căci
aproape stătea colegul profesor, care şi el, în tăcerea
sa, examina pe vecin.ul de masă şi din răspunsul studentului îşi putea da samă şi de cît se putea folosi de
la acesta. Se e-vita orice enervare din partea celor care
aveau să hotărască, şi niciodată nu s-a ridicat un glas
de nerăbdare peste diapazonul obişnuit, care se păsira
cuviincios dinitr-o lungă tradiţie, la capătul căreia erau,
tocmai în fund, o înţelepciune şi o cuviinţă „romane",
ca ale lui Bărnuţiu. Sfiala de a ie manifesta rău înaintea
unui astfel de areopag şi în fiinţa colegilor curioşi să-ţi
afle ştiinţa şi talentul făcea ca examenul să-şi aibă toată
valoarea lui. O dată, o întreagă idilă cu o blondă col-egă
s-a împrăştiat, mai-mai în pragul uneia din obişnuitele
căsătorii de studenţi, pentru că, ştiu eu ?, poate şi din
cauza prezenţei mele, fa.ta nu ştiuse absolut nimic la
Xenopol... Şi de acolo plec.am cu toţii în vîrful degetelor,
salutînd, cei fericiţi şi cei cu mai puţin noroc, chiar
cînd „coconul Costachi Leonardescu" îi chinuise degeaba
cu sistemul lui „erotema.tic" : ,,Ce e logica ? Filozofia?
Dar ce e filozofia (pronunţat «felosofie») ? Cunoştinţi ?
Dar ce sînt cunoştinţile ?'\ ca să se întoarcă apoi, rîzînd
din bunele buze groase spre Xenopol sau spre Răşcan'U,
cu observaţia, satisfăcută : ,,Bun băiat, dar s-a încurcat,
fiindcă e aşa de grea felosofia ! "
Dar ce era şi mai preţios decî1t lecţiile, decît această
concordie profesorală, fie şi numai aparentă, venea din
două alte domenii, de răpede, surprinzător şi minunat
de răpede iniţiere : lectura cea nouă şi pătrunderea noilor
idei de viaţă luptătoare, pentru alt ideal decît al fericirii
generale, prin satisfaioerea nevoilor materiale potrivit cu
catehismul lui Karl Marx.
Şcoala Normală avea o bună bibliotecă şi, afară de
cărţile pe care eu continuam să le cumpăr cu pasiune
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şi care uneori ouprindeau atÎlta umanitate revelatoare, ca
ale lui Tolstoi, Război şi .Pace, Ana Karenin, Cazacii, cu
o lume întreagă în ele, aşa de străină şi corespunzînd
totuşi aşa df' mult cu ce e mai ,adînc şi mai intim în
sufletul fiecăruia, ale lui Turgheniev, -cu vastele privf'liş,ti de ţară rusească şi cu delicaitele indicaţii de naturi
pline de răspundere, ca ale celui de-al treilea mare rus,
Dostoievski, cu dureri atît de grozave într-o atmosferă
morală atît de tulbure, această bibliotecă într-ales, pe
care cred că şi-o ceruseră înşişi înaintaşii noştri. duipă
sfatul unor profesori pricepuţi, ne atrăgea aşa de mult,
indst nu mai era nevoie să recurg la prietenia bunului
Haimann, care să-mi împrumute pentru cîţiva bani cărţi
cu îndatorirea să le aduc înapoi netăiate 61 . Şi apoi nici
nu prea era vreme, cu atîtea cursuri, urmate cu o perfectă regularitate, să mai bat străzile, care-mi ajunseseră
aproape necunoscute, ale Iaşului.
Afară de istoria naţională, pentru care luam note de
la Xenopol, care I1!U făcuse să apară decît primul volum,
nu prea uşor de însuşi,t pentru examen, al Istoriei Românilor şi, cu Letopiseţele lîngă mine, completam cu cit
mai muHe detalii puteam găsi ştirile căpătate la curs,
celelalte materii ne ţineau la dispoziţie, în cărţi exclusiv
franceze, dar cuprinzînd şi traduceri din germană, din
engleză, o informaţie foarte bogaită, capabilă de a trezi
multe în minţile noastre atîst de proaspete.
'
Pentru istoria veche aveam pe Curtius, şi aveam pe
Grote, unul aşa de bun povestitor, celălalt dî-nd ceva,
după bogasta, practica minte engleză, şi peste povestire ;
aveam pe Mommsen, de 1a cărui s'trăbatere însă nu-mi
pot aduce aminite. Dar pentru tot ce priveşte instituţiile,
era o carte minunată, pe care numai lipsa unei reeditări
ţinute în curent a scos-o din raza atenţiei tineretului,
superbul Manual al celui care a strîns mai mulită ştiinţă,
de atîtea feluri, în capul său, Salomon Reinach şi
băieţaşul de la Iaşi ar fi nebunit, pur şi simplu, dacă
i s-ar fi spus că acel om de formidabilă învăţătură va
fi cîndva colegul său şi că el însuşi se va învrednici
de prietenia şi chiar de colaborarea lui. Am cetit aceste
admirabile două volume au atîta atenţie şi de atHea ori,
incit eram desigur în stare să dau răspunsuri cu privire
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la toate colţurile unei materii atît de multiple şi atît
de grele. Orientul însuşi îmi apărea într-o alită lumină,
deşi fără ultimele rezultate şi cele de azi erau întreoute mîni, chiar în ce priveşte n:umele regilor Asiriei ;
iar preistorie nu exista, Creta niu-şi arătase comorile şi
cuvîntul de hittiţi reprezenta încă aşa de puţin înaintea
descoperirilor uimitoare de la Bogiaz-Chioiu ! - , din
paginile, aşa de frumos scrise, ale unui Lenormarut. Amă
nuntele istoriei
universale le
culegeam din multele
volume ale secului Weber, şi iniţiatorul în istoria Revolutiei franceze îmi era sistematicul Taine, a cărui ură
faţă de iacobini mi-am însuşit-o, pe cînd din Carlyle
nu cunoşteam decît acea oarte epică despre Eroi care
nu se poate traduce bine în franţuzeşte.
Dar în filozofie se deschideau marile orizonturi, de
care am fosit aşa de ispitit, incit primul meu gînd a fost
acela de a mă fixa în acest imens domeniu de cugetare
în care atîtea descoperiri de laborator, recente, stăteau
alăituri de superbele clădiri de cugetare ale unei metafizici care încă nu murise cu totul.
N-avea cineva decî-t greutatea alegerii. Erau şi reprezentanţii acelei vechi metafizici, itotal perimate, dar încă
a.şa de atrăgătoare, şi atrăgătoare pentru toate timpurile
prin îndrăzneala arhi'tecturii şi ,prin puterea credinţii
cuprinse în ea. Am cetit de la un capăt la altul Estetica
lui Hegel şi, ca să mă orientez asupra dezvoltării acestor
idei „supranaturale", aveam oartea, interesantă, a lui
Flint, Psihologia lui Wundt, pe care
abia erau să-l
cunoască mai tîrziu colegi ai mei din Bucureşti ca d. C.
Rădulescu-Mo·tru, după ce trecuseră în străinătate, căci
acolo, la Bucureştii lor, Maiorescu
n-avea nevoie de
nimicuri de laboratorii şi crea şi fără aceasta tinere
genii filozofice din studenţii frecventatori ai unui pustiit
salon literar, a fost pentru mine un îndreptar, şi alături
de dînsa urmăream dezvoltarea de idei a lui Taine în
L'Intelligence, în acelaşi itimp cînd, cetind cu toată răb
darea şi cu toată admiraţia pentru solid închegatul veş
mînt, străbăteam prin opera lui critică, de la lncercarea
asupra lui Titu-Liviu, operă de debut, la alte „essay"-uri
ale lui, aşteptînd lectura pe sărite a masivei, dar rămasei
în urmă Istorii a literaturii engleze.
148

https://biblioteca-digitala.ro

Dar trebuie să spun, abătîndu-mă de la această expunere a călătoriei mele în domeniul pur filozofic, că dincolo de rigiditatea prezentărilor lui Taine pe baza neclintită a ,teoriei mediului, din oare, la ;,,criitur 9i artist, totul
ar trebui să pornească, îmi
răsăreau aUe orizonturi :
încercarea unui Hennequin de a analiza opera în tot ce
se conţine într-însa, iar nu verificînd ~a dînsa realizarea
unor linii fixate o dată pentru totdeauna, teoretic, şi o
simpatică sentimentalitate, un pesimism elegant, însufleţeau o al'tă criitică, fără pretenţii matematico-geometrice, în cele două volume de la Lemerre, un editor nou,
de :avangardă, ale lui Paul Bourget, Essais de psychologie
contemporaine, titlu care spunea ambiţii mai mari şi
putea face să se preVJadă o întreagă direcţie în roman
a aceluia căruia pentru a fi un mare scriitor i-a lipsit
numai cunoaşterea vieţii altfel <lecit din scrisul, cernut
mulţi ani de zile, al altora. Cred că, deşi numele lui
Brunetiere, căruia nu-i păsa de „psihologie" şi care se
indigna de uşoara plutire nehdtărîtă în domeniul ideilor,
op,unîndu-le convingeri creştine, catolice şi solidităţi dogmatice, îmi era cunoscut, n-am ajuns decît după acest
an de Universibate ieşeană la opera care pretindea să
ins-taleze sistemul, exdusiv, :al urmăririi genurilor literare, fiinţe abstracte, dar însufleţite, capabile prin ele
însele de o dezvoltare organică şi, cînd m-am înfundat
în străbaterea volumelor lui, stilul de lecţie stenografiată, morga de ,catedră, incapacitatea de a da figuri şi
de a însufleţi forma m-au dezgustat răpede, în ciuda
mulţilor l1t1i admiratori de factură normaliană.
Dar pentru logică Stuart Mill era călăuzul, şi nu se
poate spune că era uşor să se intre în legă'tură cu dînsul.
Pentru estetică mă mai abăteam şi pe la itineri înnoitori
ca Arreat şi alţii din Biblioteca de filozofie contemporană, în care „Culiţă(' îşi căuta armele pentru o cucerire
amoroasă la care nu puteau
contribui matematicele
lui. G2
Şi, astfel, pe lîngă versuri risipite în Contemporanul, care afirma însă, prin încîlcita şi atî,t de mărunt
filologica Istorie a limbii şi literaturii române a lui Ion
Nădejde, căreia numai uscata ştiinţă a lui Philippide a
putut să-i opuie ceva şi mai ilegibil, că poetul viitorului
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era colegul nostru mai m vrîstă, simpatioul şi iutele la
gînd D. A. Theodoru 63 , versuri de care m-am lepăda:t,
poate fără dreptate, cu dezinteresul meu complet pentru
lucrul o dată făcut, dar din ,care cutare fragment, Moş
Crivăţ, care în întregime are însă un sens sentimental,
s-a rătăcit şi prin cărţile de cetire .pentru copiii mai
mărunţi - , am ajuns la acelaşi gen de „essays" către
care mă îndemna o largă parte din aceste lecturi dfşcoială înaltă.

Grupam aminitirile lor pr-oaspete şi care trebuiau să
fie trainice în jurul unor noţiuni generale care mi se
păreau ,că domină simţirea vremii. Astfel ·am alcătuit, cu
bucuria cui simte că poate înnoi în formă, coborînd în
ea o nouă poezie intimă, studiile despre Iubirea în literatura modernă şi Pesimismul la artist. Dar îndeletnicirile mele de la facultate mă reţineau pe drumul unei
erudiţii care nu era condusă de nimeni şi n-avea nici
materialul trebuincios la îndemînă,
ajutîndu-mă mai
mult din instinct ori şi urmînd unor aplecări ereditare,
ca în Critica literară la antici, sau şi aducînd în jurul
cercetării unui izvor istoric, măcar pentru partea contemporană, ştiri de familie şi amintiri personale, ca pentru portretul, pe care am căutat a-l face deplin şi viu,
al băitrînului postelnic din Păcurari şi de la vie, Manolachi Drăghici.
Un editor pe atunci prieten şi care se considera ca un
fiu sufletesc, directorul Ramurilor din Craiova, care mi-n
plătit apoi cu atîta ingratitudine, a reluat mai tîrziu, într-un volum care n-a avut nici o răspîndire, aceste Pagini
din tinereţă. 64 Ele au apărut întîi în Arhiva, organul
Societăţii Ştiinţifice şi Literare din Iaşi, cu a cărui impresionantă gravitate au ajuns, aşa de răpede, să aibă contact
cei abia optsprezece ani ai mei.
Societatea se formase cu participarea unor profesori
de specialităţi foarte deosebite, care se adunau într-una
din odăile de jos ale Faculităţii, acolo unde odinioară stă
teau arnăuţii, ciubucciii şi ciohodarii lui vodă Callimaohi.
Era între ei Cobâlcescu 65 , autodidactul de mari însuşiri
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divinatorii în domeniul geologiei, pe care, pentru solul
moldovenesc, a creat-o el, mărunt şi ghemuit, fricos de
oameni, trăind în cea mai desăvîrşită singurătate, înrunjurat de un merit.al respect, apoi Gr. Buţureanu, a treia
înfăţişare a favori,telor englezeşti, nalt, iute, entuziast,
ocupat, pe lîngă tîndăleala didactică a şcolii lui secundare,
cu descoperirile preistorice, neîncurajate de nimeni, de la
Cucuteni ; era, puţintel în colţ, ca unul ce era tînăr, foarte
sălbatec şi izbucnitor de speţia fostuLui meu profesor Philippide, şi cu circumstanţa agravantă că n-avea licenţă,
d. Ghibănescu, încă de atunci aşa de amorezat de documentele pc care le colecţiona şi le copia în masive condici,
încît a ajuns să înveţe de unul singur limba slavonă, pe
care abia o descoperise la Bucureşti [... ], autorul studiului
Rusia, România şi Puterile occidentale, D. A. Sturdza,
creînd bursa de limbi slave pentru Ioan Bogdan. Suţu va
da aco-lo o cercetare asupra traducerii româneşti a _Menehmilor lui Regnard.
Printre şefi, era fireşte Xenopol, a cărui influenţă va
deveni tot mai mare, pină ce îngriji'tia, odinioară, publicaţie a Societăţii îi va aparţine exclusiv, cu participări
ocazionale, între care cea mai obişnuittă a d-lui Ghibă
nescu, dar fără critica severă şi strictul control din anii,
plini de iluzii, de la început. Acela care înfăţişa aceste
preţioase însuşiri, nu totdeauna şi nu deplin obişnuite
la noi, era însă un străin, aşezat în Iaşi şi ca industriaş,
fabrican 1t de scaune, în pierdere, ca totdeauna, oare, venit
tocmai de la Breslau, dirntr-un mediu de familie intelectual, se ·pasionase de filologii-a românească şi de tot -ce
privea poporul nostru, de care, după multe înfrîngeri şi
suferinţi, depăr-tindu-se definitiv cu trupul ca să se aşeze
la Berlin, va rămînea totuşi puternic şi sincer legat, H.,
adecă Haymann, Tiktin 66 : tînăr încă, slăbuţ, cu favorite
fh.1.turătoaTe, vorbind cu oarecare încetineală [ ... ], el aducea cu dînsul, în tot ce spunea şi făcea, o atmosferă occidentală. Poate că tocmai aceasta i-a făcut rău, ca şi, în
legă-tură cu ea, o timiditate naturală care-l va pune, pînă
la hotărîrile cele mai grele de luat şi mai uşoare de părăsit,
la dispoziţia oricui se pricepea să lucreze asupra unui
suflet nobil şi drept, asupra unei inteligenţe capabile, pînă
la marele dicţionar etimologic româno-german, şi de cele
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mai mari şi mai întemeiate opere. Mie d. Tiktin mi-a ară
tat încă din acei ani de întîie tinereţă o înţelegere, o simpatie care nu s-au dezminţit niciodată, şi supt îngrijirea
d-sale atentă şi iubitoare s-au tipărilt acele prime studii
ale mele. 67
Dar, supt influenţa lui Hennequin şi a „ştiinţificismu
lui'" lrui, mult mai mu1t decît a lui Bourget, am încerrat
să schiţez, altfel decît prin fraze de simplă literatură şi
prin aprecieri personale, figuri din literatura noastră. Astfel m-am oprit asupra lui Creangă, pe care-l văzusem
o dată la o adunare de dascăli, gras, gros, roşu, stîngaci
şi şiret, spunînd atîita cît să îndreptăţească un vot de „pentru contra", apoi, ca viu, rumăn la faţă, liniştit, cu trăsă
turile înobilate, în sicriul încunjurat de cîţiva prieteni,
ca magistratul Alexandrescu, care s-a ocupat de manuscrisele lui, palidul, visă·torul Eduard Gruber 68 , autorul cărti
celei Stil şi gîndire şi care observa în însăşi psihologia sa
anormală rarul mecanism al audiţiei coloraite. Poate că şi
azi, cînd se scormoneşte mai mult biografia lui Creangă,
ar fi ceva de găsit în acest studiu de concentrare, pc oare
Vîrgolici, primindu-l cu un bun zîmbet fericit, îl 'trimisese
glorioasei reviste a jUJn.imiştilor săi, Convarbirile.
Cu ailtă simpatie am scris ail doilea studiu de „critică
ştiinţifică", acela despre Veroni,oa M~cle, al că·rei volumaş de duioase versuri apăruse abia. Acesta nu atît.
pentru <linsa, rpe care Miron al meu o văzuse la Văratec
în retragerea unei îndoite văduvii, dar mai ales pe ideal
de şubreda şi blonda ei fiică Virgirnia, care era să fie
soţia nenorocită a nenorocitului Gruber, dt pentru acela
către care mergea adoraţia întregii ei poezii, Emir.i.escu.
Poetul fără păreche a fost pentru mine o revelaţie
fulgerătoare, un strămutător subit, ca prin minune, în
alită lume. Zorzoanele lui Alecsandri, comoda lui aplecare
către dimimutive, sentimentele lui atenuate ca pentru o
serată de salon bogat boieresc, cu perdelele groase, fotoliile îmbrăcate în pînză şi candelabrul cu luminările de
sipermanţetă, toată imitaţia, vădită şi nedeplin asimilialtă
a literaiturii romantice franceze, se împrăştiau ca o magie
elegantă înaintea realităţii, şi misterios de dulci şi sumbre
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dramă omenească sîngerăioare, la acela a cărui culera culeasă d~n toate izvoarele şi îndestul de limpezită
pentru ca valul ieşit dintr-o formidabilă topire să curgă
sigur şi st-rălrucitor, într-o revărsare siTI1iplă, ca un. şivoi de
ape de ~a munte. Ideea se simţea ascunsă şi supt ce_l mai
cochet cîn,tec de iubire de sipus la urechea celei îndrăgite
şi ea domin.a în puternicele acorduri de orgă reli,gioasă
pentru marile sfîşieri de suflet. Biruind greutăţile unei
timbi create din nou, aruncată în cuptoarele acestei trude
intelectuale continue, forţată să intre în cultul nou pe
care-l impunea artistul nemulţămit veşnic de el însuşi,
prindeam fără voie, pellftru a le păstra pe viaţă, rarile
sonoriiăţi ale acestui grai în care fiece ţinut românesc şi
fiece epocă istorică îşi aduseseră partea, precum şi aportul
lor al tU'turora se adunase, înviind vechile legende, şi din
toate Îlncercările şi suferinţile se împletise biciul unei
satire care sîngera lovind.

de o
tură

de manifesbare, în care asigur că nu era mc-1
nici acea puerilă vaniiate care ştie să
găsească alte drumuri pentru o notorietate zgomofo:asă,
dar lipsită de orice valoare, ci sentimentul că am de spus
ceva care nu s-a spus şi care, aşa cum mă făcuse firea şi
împrejurările, nu se poate splllile chiar în acelaşi fel de
alţii, mă ducea şi la alt contact sufletesc ou lumea decît
acela pe care mi-l uşurase aşa de binevoitor un Tiktin şi
spre care mă încuraja, nu fără a mă sili la preciziuni în
citaţii, Xenopol, în casa-i unde începeau să se adune
membrii unui cerc literar, pÎlnă la consulul grec Kritiko.s
- tatăl ,talentatului actor 69 care mi-a întrupat apoi pe
l\.'lexandr:u, fiul lui: Ştefan - , dintre favOTitele triunghil\.llare ale căruia răsunau strigăte de admiraţie pentru „peisanele români ·cu cîntece de te stupefesco". Ziarul mă
atrăgea, nu bietul ziar de provincie al liberalilor din Iaşi,
ia care totuşi canducerea o avea un poet adevărat, un liiterat de merit, I. N. Roman 70 , de origine ardelean, frumos
cap romantic supt cilindrul strălucitor, de modă atunci,
şi nici dogmatica foaie a junimiştilor, căreia îi dădea cont.cibuţii ascuţit personale d. A. C. Cuza, pe atunci un tînăr
Dorinţa

o

vulgară ambiţie,
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extrem de eleganrt, aruncî111d de supt ochelari săgeţi sigure
de ţintă bărbaţilor, pe dnd femeile erau dăruite cu expresia elocventă a unor complimente de marchiz, ci zi•arul
de polemică zilnică, aprinsă, necruţătoare, pentru aHă
politică, Lupta lui Gheorghe Panu.
Nu ş,tiu prin cine mi-a venit, într-o vreme cînd jurnalele nu se prea ceteau, cunoştinţa acestui puternic instrumenrt de agitaţie, în care articolul directorului, în conflict
cu însuşi regele Carol, de al cărui chipiu întors pe dos şi
de a cărui brînză de pe domeniile regale era vorba atît de
des, şi fără îndreptăţire, se deosebea printr-o logică strivitoare, într-o formă lipsită de orice eleganţă şi despreţuind tot ce poate adăugi strălucire. Poate că acel frate
mai ,mare, care era peilitru noi siecretarul şcolii, Teodor
Vasiliu, Rachi,, C'Um îi zicea toată lum~a, entuziast adept al
lui Panu şi fidel membru al noului partid radical, oare
ştia bine că nu va ajunge niciodată la putere, dar puţin
îi .păsa de aceea, - tocmai ce trebuia ca să mi-l facă simpatic, ca ziar mă-car, dacă nu ca organizaţie politică. Acolo,
după un sfat care trebuie să fi fost al 1ui, am trimis cu
sfială o corespondenţă, poate chiar două, pînă ce campania
bucureşteană contra zguduitoarei piese de întunerec, cu
fainrt:asme tolstoiene, a lui Caragiale, Năpasta, a trezit în
mine acea nevoie, cu neputinţă de învins, de a sări în
ajutorul cui e atacat, în drumul lui sigur şi liniştit, de
haita intrigii, în faţa căreia, rănit, dar lovind din răspu
teri, cu sete, cu voluptate, am stat o viaţă întreagă. Lupta
mi-a publicat o recenzie de caldă, indignată apărare a
piesei 71 •
Mai mult decît examenele bine date, la care Xenopol
mă zădărea anume ca să dau răspunsuri în afară de materie, în probleme care pun la încercare sufletul unui tînăr
şi-i arată îndreptările spirituale, mai mult decît lungile
studii, puţin cetite, într--illn cerc foarte restrlns, de la
Arhiva, acesit articol, după care voi fi îndemnat să dau
altele, pînă voi ajunge foiletonistul literar al ziarului, a
contribuit a fiace cunoscut, dincolo de lumea locală a şcolii
mele, numele nou al cuiva care-şi cerea numai dreptul de
a manifesta opinii de o s~nceri-tate absolută, comunid.nd
şi altora ceva din informaţia pe care i-o dăduse pasiunea
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de a ceti. Nu era o exhibiţie, ci satisfacerea unei elementare nevoi de a mă mărturisi pe mine, de a predica altora
siau de a le transmite o preţuire sau un despreţ pe care
nu le puteam ţinea numai pentru mine.
Xeno,pol m-a chemat şi mi:-a vorbit cu interes - el,
de a cărui judecată aspră mă temusem în ajunul unei
licenţe pripite, determinată şi de şubrezenia unei tinereţe
cu bă·tăi de inimă şi îngrijorări de viitor, dnd am scris,
nu fără şovăieli cronologice, o teză despre politica lui
.\fihai Viteazul - , cu un deosebit interes de apărarea
călduroasă a colegului şi prietenului său de la „Junimea".
Dar cea mai mare şi mai plăcută surprindere mi-a fost
cînd, oprit pe stradă de Petru Missir i2, pe care-l cunoscusem doar la comisia de bacalaureat, am primit din mînile
lui, fără alte explicaţii, elegantul volum, abia apărut, al
Năpastei, cu această dedicaţie, perfect caligrafiată după
obiceiul autorului ei, cu aceste rînduri de mîrna însăşi a
mie necunoscutului Caragiale : ,.Criticu1ui initeligent şi
conştiincios, care a binevoit a ceti întîi Năpasta şi a cugeta
asupra ei înainte de a scrie asupră-i". Cu o astfel de preţuire acordată de aşa de sus aceluia care avea încă obiceiul
ca, înainte de ia întîlini pe un mai mare dedt dînsul, să-şi
verifice în gînd ce are de spus, pentru ca apoi. să se întoarcă desperat, chinuit de remuşcări pentru că a· spus
altceva decît ce era în stare, trebuia o vreme ca aceea,
lipsită de orice obrăznicie, ca să nu scoată pe cineva din
minţi.

Pentru păstrarea unui echilibru sufletesc pe care nu
l-a putut zgudui nici succesul unei licenţe, pe care rigiditatea lui Densusian,u n-a voit să mi-o acorde, mergînd
şi pînă la absentarea de la comisiune, în care a rtrebuit
să fie înlocuit, şi pe care ceilalţi mi-au dat-o cu sentimente
părinteşti, văzî'Ild că din şcoala lor pleacă un om hotărît
să nu piardă anii, pe care atunci îi credeam aşa de puţÎJl
asiguraţi, ai vieţii sale, nici banchetul oferit de profesori.
unkă onoare, pentru care mi-am aranjat cu îngrijire bretonul bogat şi moale care-mi acoperea fruntea, banchet
de la care d. Găvăinesoul, ca o lecţie uitilă de modestie,
s-a abţinut, şi pentru rămînerea în cuviincioasa atitudine
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a cui are de întrebat încă mult lucrurile şi oamenii, a
contribuit esenţial, ridicîndu-ne pe mulţi sus, deasupra
preocupărilor individuale şi pasiunilor egoiste, biinefă.că
torul curent naţionalist.
Nu ni l-a propoveduit nimeni, şi nimeni nu ne-a înregimentat şi nu ,ne-a organizat pentru reprezenitarea şi
apărarea lui. Dar dincolo de munţi se judeca, la Cluj,
st1ipt pretextul iplîngerii „Memorandului1(', .prezen:tla,t nu
regielui Ungariei prigonitoare, ci Impăratului legat de
tradiţia romană, urmaşul „maicii"' Maria-Tereza şi al
populariului Iosif al Ii-lea, procesul unei întregi naţiuni.
Era î,n cursul, în primul volum tipărit al lui Xcnopol, era
în unele sugestii ale d-lui Găvănescul ceva care putea să
contribuie la schimbarea sufletească pe oare însă a de-terminart-<J Eminescu. Şi nu numai cel din poeziile alese de
Maiorescu, care Eminescu şi el însuşi ar fi ajuns pentru
această transformare, dar acela ipe rare, în Proză şi versuri
editate de Morţun n, de socialistul internaţional Morţun.
ni-l revelau, cu Influenţa austriacă şi cu Făt-Frumos .din
lacrimă, cu Sărmanul Dionis, fără să fi ajuns noi atunci
la atît de folositoarea cunoaştere a articolelor lui din
Curierul de la Iaşi 7\ din Timpul, genială risipă de suflet
în oare era o întreagă dootrină naţionalistă, de un carac-ter
atît de românesc şi individual, fără nimic din seaca frază
pompoasă a patriotismului occidental.
Teodoru, d-rul Vasile Lateş, menit unei aşa de ,triste
soarte, cu întunecarea, apoi totala pot,olire a minţii, poate
şi Grigorescu, frumosul şi vigurosul Grigorescu, care avea
un aşa de mare talent de elocvenţă retorică, fuseseră încă
pe căile socialismului. Liberalismul decolorat şi compromis
putuse prinde numai pe Fîn-tînaru, rămas complet izolat.
De o influenţă a conservatismului unui moş Ventura, cumnatul lui Lascăr Catargiu, sau unor tineri boieri a căror
frondă avea prea multă morgă „ciocoiască"' pentriu ca să
ne poată influenţa, nu putea să fie vorba : cu ce ochi ne
uitam la aceia care fuseseră prinşi de interesul de castă :
un Cananău, student cu funcţie };a Primărie, un Teodor
Emandi, din Bîrlad, care nu se gîndea că-l aşteaptă o carieră diplomatică ; ei nu se bucurau, din această cauză, a
aderenţei lor politice, de nici o vază printre noi, cum
nici o ochioasă studentă, nu cu totul tînără, care ne -tri156
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mitea sa-1 gas1m trăsură pe ploaie, invocînd pe „oncle
Alecsandri". Şi, as,tfel, deodată, din orientalismul nostru
provincial, în care se stinsese sdnteia revoluţionară marxistă •, ţîşniră accentele, de mult ridi,catie şi recomandate
de Bîrsan, ale cintecelor naţionale, trăgănatul Deşteap
tă-ie Roniâne, departe de sălbatecul, sfîşietorul strigăt al
durerilor milenare, armoniosul Pe-al nostru steag al lui
Ciprian Porumbescu, un Eminescu al muzicei româneşti,
din care albanezii şi-au făcut imnul naţional, şi răscoli
toarea de patimi Marsilieză. 74 bis
Le-.am cînta,t destul şi la congresul studenţesc de la
Ploieşti, care a fost pentru mine o iniţiere neaşteptată
într-o nouă lume, pentru întîia oară avînd prilejul de a
străba,~ ţara, pînă la curatul, românesoul oraş, pînă la
captivanta vedenie de învălmăşeală şi de lumină a Bucureştilor, despre care Fîntînaru, dus pentru o cură după
muşcătura unui cine suspect, ne vorbise cu entuziasm,
spunînd că laşul, sacriul nostru Iaşi, nu e decît oa o mahala
a acestei Capitale a României.
Lipsa de program, de ordine şi de măsură, mult inferioară însă scenelor de mai tîrziu, îmbulzirea prin treruurile gratuite - dar şi cu glume ca a hazliului, bătrîio
rului Lazăr Teodorescu, avÎtild în buzunar un bilet de tren
ordinar în accelerat, cerea oonducăto:riului să-l ducă „aşa
cum scrie în bilebul lui" - , jaiful de prin gări, oopilăriHe
care ne fă-ceau să mergem prin prăvăliile ploieştene, răs
colind marfa, ca să ne spunem apoi unul aHuia : ,,uite,
cînd ţi-o trebui, de aici că cumperi", coborîrea pe scări
şubrede, cu sutele, în adîncul ocnei de la Slănicul Prahovei, întîlnirile la un coleg muntean cu o familie modestă,
îndntată de hazul „moldoveanului'' care, stricînd socotelile tînărului filozof blond Pompiliu Eliad 7\ în luptă
cu Stuart Mill î,nsuşi, conducea apoi la institutul Bolintineanu, în triumf, pe rumăna domnişoară a casei, acestea
sînt numai amănunte fără mare importanţă pe lîngă ideea
ţerii, a neamului, care se impunea direct, nu prin cărţi.
Ce era, pe lî,ngă această trezire de mîndrie şi de putere,
pretenţia de superioritate a studenţilor munteni, altfel
• In legătură cu
pag. 774 (n. ed.).

această

aprecit>re

vădit eronată

vezi nota 74 bis,
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crescuţi, de la care cunoscusem la Iaşi numai uşorul dispreţ a,l d-lui Mehedinţi 76 , totuşi un sovejean din Putna,
dar avînd gesiturile, întorsătura de spirit a lui Maiorescu
alăituri de naţionalismll!l recent al Ligii Culturale, abia
înjghebate de aceşti studenţi, s,au ochelarii albaştri de

metafizician rutinat ai d-lui Mihail Dragomirescu, în urmărirea unor concepţii personale pc care nu le-a părăsit
cu toată aproape unanima lor luare în glumă ? Ori, ală
turi, umflările ortatorice ale Dobreştilor di,n Ploieşti,
„geanabetul" cel mare, care a apărut o clipă şi bunul
nostru conducător „micul geanabet" ! Ori, iarăşi, discursul, cetit pe foi cu slova nesigură, a lui Gogălniceanu,
membru în Consiliul comunal din „urbea" cu Statuia
Libettăţii, pe care, pentru a-l scurta îl pîrleam cu luminările noastre ! Ori, îndemnul de a căuta într-un fund de
stradă obscură pe zeul liberalismului local, neînduplecat
republican Grigorescu ! Impresia de total era covîrşitoare.
Cu adevărat pentru întîia oară ne simţeam români [... ].
Crez statornic de o viaţă. Nu, nu, Fîntînaru n-avea dreptate : ,,cugetările de astăzi 11 nu s1nt totdeauna „prostiile
de mine" ...
Şi astfel, a doua zi după licenţă, un drum mi se deschidea înainte, peste care eram singur stăpîn, unul pe
care, total nesfătuit, eram să fac, şi în ceea ce priveşte
viaţa mea casnică, multe greşeli pe care, cum sînt socoteli'le teribil de exacte ale vieţii, care nu ţin samă dacă
aveai sau ba ochii deschişi cînd ai luat o hotărîre, le plă
t~ti pe urmă cu multă durere. *
Deooamdată nu mai aveam rost în Şcoala Normală,
unde era să las un singur prieten, credincios mulţi ani de
zile, pînă ne-am pierdut din vedere : Fîntînaru. Intîmplarea-mi scoase 1nainte şi ceva neaşteptat : o catedră, o
bună catedră de curs superior la liceul din oraşul unde
numai cu cîteva luni de zile înainte intrasem pierdut în
zvonul vesel şi în zbuciumul dezmăţat al unui congres
de studenţi fără scop şi fără rost : Ploieştii.
O catedră de latină. Cum ajunsesem a ceti fără nici
o greutate oricare clasic, m ....am prezentat.
* Se referă la căsătoria cu Maria Tasu, care a avut loc în anul
1800, luna apl'ilie. (N. ed.)
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In vremea de azi, cînd se deşiră, în ciuda legii prin
care am căutat să înlătur atîta nedreptate, dăunătoare Ş{:O
lii înseşi, listele reuşitilnr la un „examen de capacitate·· în
care, cum candidaţii sînt cu sutele, e imposibilă orice
observaţie atentă a fiecăruia, orice cîntărire completă a
ştiinţei, talentului şi aptitudinilor, multe şi felurite, care
se cer unui adevărat profesor, nu-şi poate da sama cineva
ce era atunci un concurs pentru o catedră seoundară, într-o
atmosferă de serioziitate şi de sigură judecată, asemenea,
de altfel, cu aceea de decenţă şi control la examenele
anuale şi la atît de importantele şi de respectatele licenţe
pe oare le cunoşteam ..
Astfel, într--0 zi de mart m-am dus a doua oară la
Bucureşti, unde un cald soare de primăvară contrasta cu
îndărătnicele urme de iarnă din laşul meu. In comisi1.JJI1ea
care trebuia să mă cerceteze împreună cu doi concurenţi,
oameni în vrîst.ă şi profesori cu experienţă, erau numai
profesori universitari. Atunci :am văzut întîia oară figura
de dac torturat, cu ochii războ1nici înfundaţi supt sprîncenele s-tufoase, a lui Grigore Tocil€Scu, 77 arheolog, istoric, om ,politic ipe atunci, cu care nu gîoeam deloc care
vor fi legăturile în viitor ; ca şi toţi ceilalţi, între care
cred că era şi Odobescu - nobilă figură, de o rară fineţă,
cu pletele creţe, sure, în jurul frunţii drepte şi largi, cu
ochii albaştri viorii, de o feminină dulceaţă - , el a fost
însă deosebit de amabil cu băiatul venit de aiurea, de la
o şcoală rivală şi ,puţintel despreţuită. La o şedinţă a Academiei Române, care-şi avea localul într-o odaie din
biblioteca Universităţii, am fost chemat chiar între aceşti
învăţaţi pe care, la Iaşi, nu fusesem deprins să-i respect
prea mult, şi în Arhiva am şi publicat vreo două dări de
samă din domeniul filologiei române care erau destul de
îndrăzneţe : acolo cineva din foştii mei profesori, Caragiani, cred, m-a recomandat colegilor săi. Atîta-mi aduc
aminte că între ei era încă unul din viitorii mei adversari
la Uni-versitate : V. A. Urechiă. Pe figura încă rumenă
supt asprul păr cărunt, ou ochii mici supt ochelari, nu se
arăta nimic din tragedia de familie, grozavă, pe care o
văzusem desfăşurîndu-se pe Calea Victoriei la un ceas de
seară înitre fădiile aprinse.
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Cu toate că luptam cu nişte concurenţi formaţi la Universitatea d~n Bucureşti şi cu toa•te că era vorba de o
foarte importantă -catedră din învăţămintul muntean, am
fost preferat aces,tora. Teza mea despre Virgil, scrisă pe
baza lecturilor de la Universitate, contribuise poate la
aces1 rezultat. Atenţia lui Odobescu, membru într-un Consiliu Permanent în care figura şi Hasdeu, era atrasă asupra
mea, şi aveam să simt în curînd ef-ectele - f.eridte pentru
o aşa de răpede carieră, care mă răsplătea de umilinţele
trecutului - , a acestei simpatii, care a fost caldă, durabilă
şi bogată în urmări.
Şi la Iaşi erau prieteni care se gîndeau cum putea să
fie ajutat -tînărul cu înfăţişarea nu prea solidă, care, numit
~a catedra din Ploieşti numai drupă 1 April al acestui an
1890, ca să se facă economie în buget în vederea pensiei
atî-t de depăritate, era încă fără nici o altă ocupaţie decît
folositoarea continuare a cetirilor sale. Vasile Gheorghian,
deşi căzut de la putere, era încă un fl3!dor de căpetenie în
viaţa Iaşului, unde reprezenta tipul -omului politic de o
corectitudine şi de o demnitate desăvîTŞite : m-a chemat
la dînsul, cu oarecare ,taină, ca pentru un lucru de cea
mai mare importanţă pentru mine. Nu pot zke că mări
mile politice nu mă impresionau, deşi pe Gheorghian îl
mai văzusem din cînd în dnd, primit cu o mare deferenţă, în casa unchiului meu şi cumnatului lui. Aşteptarea
mea a fost răpede satisfăcută : în cuvinte î111Ceitie, grave,
el îmi propunea să stăruie pe Ungă un colonel amic ca să
fiu primii, aşa deşirat cum eram, într-un regiment de
cavalerie. N-aveam, bineînţeles, nici o gratlă şi, fiu mai
mare al unei văduve, cu un frate în armată, îmi puteam
continua în linişte studiile peste graniţă.
La o astfel de călătorie ,n,u m-am gîndiit însă eu. Peste
dteva luni, o bursă „Iosif Ni-<:olescu", de trei sute de lei
pe lună, bani buni, era liberă, şi fără concurs, Odobescu,
în înţeLegere cu Hasdeu, mi--<o va ~rilbui. Deocamdată
însă mă găsii, din cauza îngrijorărilor pe oare, fără ca eu
să le simt motivul, le inspira sănătatea cuiva crescut şi
trupeşte prea. răpede, chemat înaintea preşedintelui Con-
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siliului de miniştri însuşi, Teodor Rosetti, venit pentru
cîteva zile lia Iaşi. Fără să mă întrebe nimeni dacă vreau
să fac politică şi în ce club am elf' gînd să mă înscriu,
fără să mi se ceară nid un fel de servicii, pe viitor, mi s-a
promis pentru a merge în Italia, şi peste cîteva zile puteam să închid frumoşii galbeni ai lui Napoleon al Iii-lea
şi piesele de aur germane corespunzătoare, unii şi cele:lalte deopotrivă necunoscuţi mie, în sigurul şel'par cu
care mă încingeam de cale.·

• N. Iorga nu respectă cronologia : de la 29 martie 1889, Theodor.
Rosetti nu mai era preşedinte 'al Consiliului de Miniştr-i. lntî!nirea
a avut-o pe cînd acesta era ministru ad-interim la Culte, 5 noiembrie 1889 - 15 noiembrie 1890, î,n guvernul generalului Manu.
(N. ed.)
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X
DUPĂ LICENŢĂ

Am înţeles mai
să-mi ajungă vreun

tîrziu numai că aceşti bani trebuiau
an de zile, avînd să-mi aleg domiciliul
în vreun sanatoriu - şi bunul doctor Buicliu 7'\ el însuşi
şubred ca o frunză palidă bătută de crivăţ, îmi şi re:::omandase, deşi fără a-mi găsi nici o atingere la plămîni,
un asemenea adăpost la Montreux lingă Geneva. De fapt
am fost acolo, la întoarcerea din Italia, şi mi-au ajuns să
stau cîteva ceasuri în severul, r~ele otel din mijlocul
vastei livezi, unde răsunau tusele prin culoare şi noaptea
capetele cîte unui sicriu sunau de scări, iar a doua zi să
mă aşez la masă cu tovarăşii care scuipau în tuburi de
sticlă, ca să alerg îngrozit la doctorul local. ,,Nu e vremea
curei", a fost răspunsul - era în iunie sau la sfîrşitul lui
mai, - ,,iar, dacă un uşor catar de gît te îngrijorează, pot
să te asigur că ai putea să şi mori căzînd de pe acoperiş((.
Am plătit, am mulţămit şi am :liugiJt - de parcă alerga
după tinereţile mele, bucuroase de viaţă în 1oate privinţile, un cimitir întreg cu sticluţele plirne în mină.
Minunea cea mare pentru mine, capabilă să mă ~i
îndrepte dacă în adevăr aş fi fost bolnav, a fost însă iniţierea, subită, fermecătoarea pînă la ameţeală iniţiere în
natura şi în viaţa, chiar şi în literatura italiană pe care
n-<> cunoşteam direct decît prin extrasele, oricîit de competent şi de cu gust făcute, din manualul lui Frollo şi Adc162
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mollo, dar limha, din fericire, o vorbeam, şi încă destul
de curăţel ca să nu mă cufund în masa despreţuită a stră
inului exploatat, de care pe urmă se rîde.
Făra nici o recom:andaţir; din partea nimănui, cu cit îmi
spunea aşa de scurt şi de 1ec în rîndurile lui mărunte şi
banale Ghidul în franţuzeşte al lui Baedecker, grăbit mai
ales să-şi recomande otelurile şi restaurantele nemţeşti,
m-am trezit, la capătul unui lung drum austro-german
fără atracţie, într-o seară întunecată, în lumea de umbre
şi de şoapte, de tăcere misterioasă şi de trecătoare fantasme a Veneţiei. O, ce bine ar fi fost dacă nu m-aş fi
coborît din gondola de piaţă, cu discuţia neapărată la
plată, în faţa scărilor de marmură şi stîlpilor 1auriţi ai
o.telului Bauer-Grilnwald, furîndu-mi astfel, prin odaia cu
un galben pe zi şi prin amestecata, confuza „table d'hote",
acea sfătuire intimă cu spiritul însuşi al oraşului înfăşu
rat aşa de larg şi de strîns de o aşa de mare glorie ! Mi-a
trebuit să mă întorc apoi ani de zile, să locuiesc prLn
funduri de campielli *, ca la bătrîna „Bruna Gregoretti
născută Predonzani", să stau :alături de oacheşe cîntăreţe
care-şi cereau glasul, de ofiţeri de marină sorbindu-şi
cafeaua alături de fidela ordonanţă, să asist la cumpără
turile cu ,paneraşul coborît pe fereastră, să mă încurc şi
să mă descurc de zece ori pe zi fără a întreba, din sfială,
pe nimeni, de la un unghi drept de s-trădiţă la altul, cău
tînd deasupra caselor de granit crucea călăuzitoare a
bisericilor, să ascult, noaptea, serenadele încercate la fereş
tile unde se vedea un cap de femeie tînără şi de unde nu
se arunca o cană cu apă peste focul curtenitorului şi, ziua,
plîngerea duioasă a copiilor răzleţi acompaniindu-se din
armonică, să vorbesc oricui şi oricine să-mi vorbească, să
mă 1amestec în toate plăcerile şi petrecerile şi să văd, să
înţeleg toate durerile acestui oraş unic .pe care-l iubeşti
cu totul altfel decît pe oricare altul în lume, chiar decît
acela în care, fiind născut, ţi-ai găsit chemarea şi ros,tul
vieţii, ca să uit ce mi-:a fost această mare greşeală, a rătă
cirii într-o vastă hardughie scumpă, gata să primească pe
orice străin pentl_'u a-l face să simtă că nu este în Veneţia.
* în it. campiello

piaţetă

(n. Pd.)
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Şi, în goana nebună a cui vrea să vadă cit mai mult,
chiar dacă vede, neapărat, aşa de rău, şi mai ales a aceluia care constata din zi în zi, la fiecare nouă experienţă
de otel in temaţional ori de „ P5:nsiune" pentru forestieri ·,
cum joacă mai liber monedele de aur în şerparul lui, am
văzut Padova, Vicenza şi Verona, dulci oraşe paş,nke, în
care se auzea vorbind tare glasul vremilor_ de crunte
lupte şi de mare artă sporntanee şi îmbelşugată, am prins
privelişti trecătoare din Pisa, din Floren~a, unde mai tîrziu
era să-mi am, pentru răbdătoare cercetări de arhivă, colţul
meu într-o adevărată casă locuită şi eram să-mi port
paşii, călăuzit de mini nevăzute, de-a lungul Arnului
palid şi prinitre copacii solemni de pe povîrnişul dealului
sacru de la San Miniato, pătruns de o frumuseţe a realizărilor trecute pe oare n-o mai despărţeam de o realitate
ea însăşi iatît de fermecătoare, înţelegînd în sfîrşit că una
şi alta merg împreună. Dar foarte confuze-mi revin primele vizite la Milan şi la Florenţa. Roma mi-a apărut fără
să mă pot izola în domeniul măreţ al puterii de odinioară
şi fără să !imt fiorul de -care s-a cutremurat Asachi într-un
timp dnd nu se învâţa atîta istorie a romanilor după excelentele cărţi de er,udiţie ale germanilor şi ale englezilor ;
apoi afurisi-ta de călăuză cu legătura roşie mă stăpînea
aşa de mult, şi şcolarul de pînă ieri simţea datoria ineluctabilă de a verifica pas de pas, ca şi miile de turişti care-l
încunjurau, tot ceea ce era însemnat ca remarcabil în
paginile „ghidului" : o, fericite timpurile cînd, după lungi
aşteptări şi cu greutăţi aşa de mari, tînărul de dincolo
de Alpi se cobora încet-încet, în sunetul de clopoţei al
diligenţei, oprindu-se des de la un oraş la altul, ascultînd
ce se vorbeşte în trăsură, trăgînd cu urechea la convorbirile populare dimprejur, avînd neconteni,t sen2;aţia acestui
lucru nou, de atîta artă şi itotdată de atîta umanitate, pentru ca, la capăt, aşa de obosit, dar stăpîn'it dle aitîta vrajă,
să init.re în casa adevărat italiană a albergatorelui ,:-•, să
fie dus cu un zîmbet, ou o vorbă de prietenie ca pentru
un fiu s-au un frate în odăiţa răcoroasă, cu perduleţele
1

• forestiera (it.) =
•• albergatore (it.)

străin (n.
gazdă,

=

ed.)
proprietar de pensiune (n. ed.)
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albe, de la fereasta măruntă a căreia un gest ca pentru
dezvelirea unei statui să învedereze miraculul cu turnuri
şi partale, eu statui sure si faţadP vi'irgate de marmuri
colorate, al unei catedrale !
Dintr-o ultimă săritură am 1atins Neapole, unde, data
aceasta, nu ştiu cum, am avut norocul să nu mă înfund în
imensu~ oraş zgomotos şi scuturat de friguri, ci să ·mă
aşez, cu sentimentul că aproape se zbate marea sărut·ată
de soarele cald, între portocalii şi lămîii unei vile, mai
mult casă particulară, unde abi1a dacă mai rătăcea, tăcut,
un aU suflet de om.
In ceasurile cînd picioarele obosite refuzau să mai
meargă, ce-team cu lăcomie această li<teratură, odată aşa
de mare şi rămasă şi azi atît de interesantă. Clasicii i-am
descoperit pe urmă, singur Tasso fiindu-mi cunoscut, cu
graţiile lui gentile şi sentimental medievale în jurul unui
subiect de cruciată, însă în forma unui clasicism al cărui
instinct n-a dispărut niciodată la această nobilă naţie. Dar
cu J'Malavoglia şi cu Mastro don Gesualdo, chiar cu Tigre
Reale şi ou Il marito di Elena ale lui Giovanni Verga 79 mă
coboram încîntat în acea lume de sat italiian din sud în
care e atita naturaleţă şi ,atîta omenie şi unde pasiunile
strigă dar şi cald spre Îll1destularea lor. Cardl\.loci 80 , cu versul lui de bronz în jurul unor calme scene de clasicitate
romano-elenică, îmi era rezervat pentru alt 1timp şi pentru
alt spiri<t, dar, în cursul atîtor şi atîtor cetiri în literaturile cele mai deosebiite, nimic nu-mi poate şterge din
minte impresia lăsaită aturuci, la ,acea vrîstă, în acel cadru,
cu acea atmosferă, a descoperirii unei Halii rurale, de o
aşa de veche tradiţie şi de o noutate totuşi aşa de mare,
cum am cules-o din paginile cochet tipărite ale cărţilor, cu
coperta albă şi titlul roşu, ale mî,ndrului, singuratecului
povestiitor naturalist al noii !talii. Numai în nuvelele norvegiene ale lui Bj6ernsterne Bj6ernson 81 , cu albastre
reflecte pe margenile munţilor ninşi deasupra mării etern
reci, am avut acest senitiment de viaţă adînc înrădăcinată,
d:ar avînd nevinovăţia întîiului ceas cînd omul, fericit şi
îngrijorat, s-a găsit în faţa pămîntului pe care, cum se
ştie, Dumnezeu l-a făcut anume pentru această biată făp
tură a lui.
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.:\I-am întors cu pagini pline de însemnarea zilnică a
minunilor prin oare acuma ajungeam să văd multe lucruri
cu totul altfel, fără ca totuşi să mă fi desprins, prin aceste
zile italiene date mie înainte de douăzeci de ani măcar,
din încleştarea unor idei şi sentimente ieşiite mai mult din
cartea cetită decît din privirea maturii şi a oamenilor cu
ochii mei, cu prqpriii mei ochi ; prea învăţat a primi, a
asimila riscînd pe alături numai o timidă cugetare proprie
- păcatul şcolii - , nu proiectam asupra realităţii înseşi
fiinţa mea, care şi ea îşi avea şi-şi are dreptul la interpretarea celor care-i trec înainte sau vin către dînsa şi, pentru această ,libertate care nu vine răpede şi uşor celui
legat de caritea copilăriei şi adolescenţei, n-am ştiut întrebuinţa acest mÎll1unat mijloc de evadare din cetit şi ştiut,
care e, în toate lucrurile şi în itoate sufletele ei, Italia.
Cum aveam u,n lung concediu, pe care nu-l întrebuindecît pentru o mică parte în cursul acestei călătorii
de pripă şi de grija ultimului ban, eria, pînă la deschiderea acelor lecţii de la Ploi~;ti, pe care nu aveam să le înicep
însă niciodată, tot răgazul pentru a relua lecturi pe care
cu şi mai mare pasiune le-am urmat, luînd acuma cărţile
de la însuşi Haimann cel mare, singurul care a întemeiat
o bibliotecă circulantă, după vechii Rosetti şi Winiterhalder de la 1840. Niciodată n-am avut atîta ,timp la dispoziţie, atîta libertate de spirit, ama bucurie de a învăţa dl'
la cei mai mari oameni 3i lumii, al căror gînd mai scump
îmi stăitea larg la îndemînă, ca atuncea, în acea vară a
anului 1890, care a contribuit aşa de larg să-mi întregească
sufleitul, ferindu-mă, în ajunul unor grele şi din ce în cc
mai iubite studii de spc~ialitate, de marea primejdie a
îngustării orizontului, a pierderii simţului, aşa de necesar,
al proporţiei dintre lucruri.
Continuam foiletonul meu la Lupta, unde apăream
dm cînd în cînd, în indiferenţa lui Panu pentru ce umplutură literară puneam eu în jurul gîlcevilor politice care
mă dezgustau adînc, aşa cum ele sînt, fără altă ţintă dedt
a intereselor personale, în jurul informaţiilor zilei, supt
despreţul, care nu se cobora mălcar ;pînă la formele unei
ţasem
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ipocrizii politicoase, al lui Emil Frunzescu, vechi ucenic
al lui Rosetti, şi înaimtea întrebărilor repetate ale luil9n
Bacalbaşa 82 splendid cu barba lui de ~siri:an, lingi'\
aspra figură porunciooare a marelui ziarist oare era, şi
este, fratele său Constantin 83 - , dacă am un sistem critic
al meu şi, dacă, din nenoroc1re, nu-l am, apoi de ce
nu-l am.
Norocul meu însă m-a pus în legă-tură şi cu alţi
oameni, î,n altă atmosferă decît aceea cu fum de ţigări,
mircs de cerneală şi pripă a cugetării şi scrisului care e,
supt bătaia continuă :a ştirilor din afară, a redacţiei.
Arthur S,tavri, care-mi confiscase cele mai frumos
legate la Sc:h6nviszner în Iaşi din cărţile mele franceze
şi mi le şi arăta fără să mi le dea înapoi, se aşezase la
Bucureşti, unde-şi înjghebase o ,trecătoare viaţă de familie şi unde î.ntîlnise o foarte bună primire pretutindeni,
cu simpatica lui figură de romantic, cu alesele purtări
de tînăr boier botoşănean şi cu acea poezie pe nedrept
uitată în care, lipsind un puternic sentiment şi tot ce
pot da ideile, era, în schimb, o muzicalitate dulce, un
simţ al celor mai delicate nuanţe, un impresionism care
plăcea. Cu dînsul am mers întăia oară la Revista nouă,
nu fără îndoieli în ce priveşte întimpinarea pe care aş
putea-o găsi pe lingă Hasdeu, eu care-mi văzusem în
Com:orbiri cele două studii de critică ştiinţifică ale mele,
deşi cu greu primite căci, dacă mă prezentasem la
Iacob Negruzzi, nu făcusem cererea de a fi admis şi în
casa, bine păzită de ciraci imrteresaţi la aceasta, a lui
l\Iaiorescu - , şi care, pe lîngă aceasta, eram format în
acele cercuri de la Iaşi, care, iubitoare de precizie şi
înS1Ufleţită de un hotărît realism, nu ipreţuiau deloc splendidele a:vînturi romantice, pe lingă adevăr, şi uneori
chiar împotriva lui, ale vizionarului basarabean.
Lntîmpinarea a fost însă deosebit de bună, poate şi
pentru a răpi un credincios posibil grupului de un aşa
de strict exclusivism de la formaţiunea intelectuală din
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faţă. In căsuţa din strada Regală a Revistei nouă, biată
prăvălioară avînd în dos obişnuita odaie a patronului,
profetul ,tainelor căutate în filologie şi în istorie trona,
o zi pe săptămînă, înaintea ·unei halbe de bere, încunjurat

de o curte care nu era potrivi,tă
cu netăgăduita lui
mărime. Era acolo, ca mai aipr'oape al liu'i, Ionescu G°"Gn 84 ,
pe care se spunea că şi-l dorise ginere : nalt, gras, .,Pieptos
şi învîrti,ndu-şi eroic bustul, faţa lui ea însăşi avînd
aceeaşi înfăţişare a unui baron medieval care şi-a părăsit
platoşa, aşa de dîrz îi era înfipt părul aspru şi aşa de
răsucită a bătaie roşcata mustaţă ; numai ochii şterşi,
în care plutea o dispoziţie la glumele uşoare, vădea adevărata fire a omului încîntat de propria lui frază, în
care credea că descoperă influenţa eleganţelor înhorbotate a-le lui Odobescu. Anecdotistul Speranţă 85 zimbea
de suipt ·oichelari în faţa rotundă, ,placidă - deloc autorul snoavelor lui populare, de altfel blînduţe, fără îndră
cita vervă a ţeranului - , şi deasupra conversaţiilor, în
care Hasdeu însuşi amesteca, potolit, mici răutăţi cu
pipăratul său accent ruso-polon, se auzea vorba, smulsă
din dinţii strînşi, a fi:lolog.uJui Larzăr Şăineanu, om de o
foarte largă comprehenl>iune şi cu divinaţii care, mai
. tîrziu, cînd s-a despărţit de ţară, hotărît să-i uite şi
limba, i-au creat o meritată reputaţie în străinătate.
Circulînd între aceşti obişnuiţi, cu grija de a umplea
halbele şi de a î,ndeplini alte funcţiuni de chelner, o
ciudată fiinţă cu lunga barbă blondă şi ochii şterşi,
melancolici îşi făcea de lucru, pe care Hasdeu o găsise
nu ştiu unde, pentru o sarcină care nu era potrivită
nici cu originea, nici cu ocupaţiile, nici cu apti,tudLnile
lui. II chema Constantin Ghion'is, ruu -'?tÎ'a bine româneşte
- numele. meu fiind terminat cu a se bucura de tratamentul \JJilUi substantiv feminin - , dar culegea şi repartiza articolele, putînd face primite din neprimite şi neprimite din primirt:e, după relaiţiile ,personale, şi figura ca
secretar de redacţie pe coperta cu desemnuri roşii înconjurînd portretele schimbătoare, operă fără gus,t a unui
alt inventat, Vonsovici. Aici, cu voia lui Ghionis au
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apărut

nu numai schiţele din Italia, dar şi al doilea rînd
de versuri după cele, de alt caracter, din Contem,poranul,
Atm-nsfPrR, rlin '"8rP !1U lipsea gluma, era însa mgreuiată de preocupaţia contiinuă a direotorului şi amfitrionului şi de profeţia lugubră în legătură cu dînsa. De
scurtă vreme murise singuriul copil al l,ui Hasdeu, o fată
frumoasă, bună ~i de însuşiri intelcotuale deosebite, manifestînd încă din a,nii adolescenţei
un distins şi solid
talent literar. De o sănătate şubredă, nesupravegheată
în anii marii crize trupeşti, copleşi,tă de s'ludii, de cetiri,
de încercări în domeniul creaţiunii, Iulia R6, iubita lui
Iulie, revrt.~nise din Paris foarte greu bolnavă, şi toate
îngrijirile devortate n~o ,putuseră scă,pa de la o moame
aşa de prematură : la cimitir mica faţă palidă, ajunsă
în cavoul familiei, era obiectul mîngîierii şi disperării
nenorocitului părinte, care
anunţa, în prada iluziilor
spiritiste, pe care i le servea cu dobîndă Ghionis şi soţia
lui, o profesoară franceză dar, cu aceeaşi lipsă de sinceritate, şi alţii, ziua precisă, di,n martie 1891, cînd mila
Domnului îl va reuni sufleteşte cu cea necontenit plînsă.
Durerea-i smulsese o poezie nouă, în care puterea sfîşie
torului sentiment izburtea să învie forma, care rămăsese
stîngace şi abstractă. Publicate cu îngrijire, în trei mici
volume, versurile şi proza Iuliei erau cel mai preţios
dar pe c'are-1 putea face cel veşnic ,nemîngîiat, şi nu
mi-am dat seama îndeajuns cu dtă nerăbdare aştepta
el de la mine acele pagini de critică pe care această
izbucnire de tinerească poezie le meri.ta desigur. Prin
odaia glumelor, uneori şi triviale, la Hasdeu însuşi, vestit
pentru aceasta, treceau deci uneori ca nişte bătăi repezi
de aripi albe şi se tîrau mucede aburiri de cavou. Oricum, supt nici un raport, nu era bine de trăit aici, dar
şi din sufletul de părinte stingher al ilustrului s.tăptn al
locului se desfăceau unde neprevăzute de bunătate, ca
art.unei cînd, la început chiar, cu degetele lui fine el
dădea într-o parte „bretonul" meu ieşean, res.tituind
libertatea şi lumina frunţii.
In cele cîteva luni de mare linişte şi mulţămire ale
mele, AJea.andri., de mult slăbit de boală, seeat de cancer,
se stinse. Revista nouă trebuia, în gîndul lui Hasdeu, să
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·aibă o amintire mai largă a poetului unei întregi generaţii în mijlocul căreia descălecase pe la 1856 tînărul
basarabean. Celui de curind
venit i s-a făcut marea
cinste de a-i cere acele pagini. Trebuia să mă duc la
Kogălniceanu, care-şi petrecea bă-trîneţele îngustate şi
năcăjite de eterne nevoi băneşti în vila sa de la şosea,
pentru a-i cere unele informaţii prin care schiţa mea ar
fi putut să capete o valoare de originalitate. Pe marele
orator, pe adunătorul cronicilor moldovene îl zărisem,
cu burta lui enormă, zguduită în birja cu care se transporta acasă, cum, drept şi solemn
într-un asemenea
vehicul, privind princiar la lumea de pe trotoare, prinsesem din fugă, tot o singură dată, pe Alecsandri. Dar
gîndul că m-aş putea prezenta eu, cu ce eram, înaintea
aceluia care personifica aşa de mult din trecutul cultural
şi politic al neamului meu mă paraliza. Mi-a fost imposibil să iau hotărîrea care m-ar fi aşezat în faţa lui. Am
scris deci cu căldură, ~a cum mă pricepeam, studiul 87 pe
care l-am reunit apoi cu acelea despre Creangă şi despre
Veronica Miele în urîtele volumaşe 88 , ieftine, a un leu,
pe care le scotea librarul ieşean Şaraga.
In scrisorile lui Maiorescu, ale obiectivului şi totdeauna demnului, goetheanului şi olimpianului Maiorescu,
de care aceeaşi sfială mă oprise să încerc a mă apropia,
am găsit cele două rinduri amare şi nedrepte tant
de fiel entre-t-il dans l'âme des ... dieux? - în care,
orînduindu-i-se lui Negruzzi să puie în Convorbiri un
simplu necrolog al lui Alecsandri - orice alta, pentru
un astfel de om, de altminterea ~ntrebuinţat la „Junimea"
mai mult ca un ornament
dintr-o veche garderobă
scumpă, trebuind să fie o lipsă de gust, se vorbea şi
de tonul „sec" pe care-l întrebuinţasem eu în Revista
nouă. Durerea venea, se pare, din colaboraţia mea la
publicaţia adversă, poate, i1arăşi, dintr-un articolaş 89 , de
la Lupta, în care, demult, opusesem critica de construcţie
a lui Gherea celei de catedră şi de tribunal a omului
care desigur avea mari merite, încă nu destul desluşite,
dar nu şi sensul dezvoHărilor istorice şi neapărata lor
perspectivă.

Nemulţămirea neiertătorului
nată

de altfel

şi

de faptul

că

critic putea fi determiavusesem onoarea să fiu

1
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legat, în ciuda tinereţii mele, cu acei fruntaşi ai literaturii româneşti dintre care doi, odată membri ai „Junimii", pe care o părăsiseră, stăteau chiar printre cei mai
iubiţi din colaboratorii lui Hasdeu : Vlahuţă, care i-a
dat din cele mai frumoase poezii ale lu'i, iar Delavrancea,
autorul Sultănicăi, i-a împodobit revista cu cîteva din
cele mai străluci,toare schiţe ale sale, de o uimitoare noutate pitorească, în care trăia tot sufletul, naiv şi inventiv,
complicat şi mucalit, capabil de cea mai înaltă poezie
şi de cea mai exactă reproducere, pînă la urît şi trivial,
al părţii muntene din poporul românesc.
Am început cunoaşterea lor prLn Caragiale. Discre,tul,
onestul magistrat Vasile Tasu, vechi credincios al „Junimii", bătrînul cu care eram atund înrudit, mă duse într-o
zi în casa din strada Polonă unde stătea dramaturgul,
de curînd însurat cu d-ra Borelli şi tată a două incîntă
toare fetiţe, primitoare familie la care se adăugea soria
d-nei Caragiale şi unde masa deschisă. era împodobită
măiastră a unor neuitate torturi de castane. Prezentat
întîi ca un negustor de nu ştiu ce, de lînă mi se pare,
n-a trebuit să fiu sfredelit măcar o clipă de acei străbă
tători ochi negri de supt fruntea largă pentru ca să mi
se spuie cine sînt. Foiletoanele din Lupta le cetise şi nu-i
displăcuseră, cu tot bagajul străin pe care-l purtau încă
în spinare, şi se vedea, desigur, prea mult. tn această
primă vizită chiar, am putut cunoaşte comorile de improvizaţie, cu a,tîta vervă şi col-oare şi umor şi simulată
violenţă, cu un rafinat simţ, moştenit, de mare actor, ale
aceluia care, în toată viaţa lui, gonind după moşteniri,
ca a Momuloaii, aşa de iute cheltuită, şi după multe
închipuiri de la care nici n-avea ce ch"'ltui, a fost, ca·
şi în neîntrecuta conversaţi{>, un romantic de o formidabilă imaginaţie şi de un strălucitor capriciu, şi totuşi
s-a îndărătnicit, contra firii sale, să fie, şi în comediile
realiste, şi în povestirile cu subiecte din acelaşi mediu
real, şi în observaţiile corosiv de critice, un clasic pînă
l,a obsesie şi manie, rafinînd necontenit cel dintii scris,
chiar cu riscul să-i ia tot ce e proaspăt în spontaneitatea
creat-oare. Şi atunci mi-a recomandat pe reţinutul scriitor genevez Rodolphe Toepffer, şi cu bucăţele de chi171
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brituri ră,pede mainevrate pe ma.să a căutat să-mi mvedereze cum arta nu e decît o aproximaţie pe care cu un
sinigurr gest uşoir poţi ajU1I1ge s-o distirugi. Alexandru Vlahuţă nu ,trecuse decLt foarte puţin pe la Convorbiri, unde
al,tele erau ideile conducătaare care, deşi revista părea
deschisă oricărui oaspete care avea puţină îndemînare
la scris şi relaţii sociale bune, încă mai păstrau groaza
faţă de orice putea fi tendinţă de a i'rwva : Caragiale, el
însuşi fusese adus a caricatură acelaşi liberalism de care,
cu Rosetti în frunte, îşi rîsese în satire Eminescu, redactor la foaia conservatoare Timpul, dar desigur nu ca
un năimit, ci ca un convins itradiţionalist, pi,nă la a
vedea
„greco-bulgărimea'' numai dincolo de partidul
unei boierimi puternic învrîstate cu fanarioţii. Acela
care, ca tinăr :profesor, începuse cu atacuri împotriva
mediului social, a păstrat totdeauna pornirea revoluţio
nară pe care o vădeau încă de atunci poezii ca frumoasa
La oglindă, cu
,,saloanele bogate,
Unde mintea nu gîndeşte, unde inima nu bate,
aşteptînd vremea cînd împrejurările îi vor permi>te, îi
vor impune chiar, să iasă în faţă cu vechile arme, bine
îngrijite, în mină. Atunci cînd, prin legătura intre cei
trei corifei ai mai noii literaturi, am ajuns a-l cunoaşte,
ijricul cu glas adînc vibrant, cu vorba socotită, care
cfucea cu sine un trist mister, cu toată momentana viaţă
fericită, şi cu ochii adînci, cîteodată străbătuţi de scîntei,
c..are răsăreau impresionant din întunecata faţă, tăiată
de multe brazde, asupra căreia se lăsa pe frunte aripa
de corb, ruptă parcă din pasărea lui Edgar Poe, se oprise
în cariera lui literară, după nuvelele pline de dureri
sociale ca şi de suferinţi omeneşti, şi vădit îşi căuta o
cale.•
Voinţă şi hotărîre, pasiune, francheţă, mergînd pînă
la brutalitate, de militant liberal, care dădea Voinţei naţio
nale, ,,cearşaful", cum îi ziceau adversarii penitru vastele
proporţii
materiale, caracterizări
pecetluitoare,
ca

• N. Iorga se referă aici la Alexandru Vlahuţă, dar comite cîlleva
erori : versurile citate (cu greşeli) aparţin ,poeziei Linişte ; aut'Orul
rm a scris o poezie intitulată La oglindă, ci La icoană. (N. ed.)
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rătăcitoare
Brătianu 90 , fratele

cu mustăţi albe'' pentru Dimitrie
cel mare, răzvrătit contra celui mic,
clar .,mai voinic", ori „CleontP cPl fără ruşine" pentru
,.liuniaLecul !<'leva, Delavrancea, ,,Trubadurul" cu alăuta
în cui, aparţinea mai mulit luptei pe oare o purta şi î,n
care aducea tot atîta crez eî:t adusese Eminescu în apă
rarea partidului din faţă şi în
dogmatica osîndire a
„roşilor'' de toate speţele. Cum Caragiale ducea în toate
jomeniile literare aplecările şi mijloacele omului
de
teatru, cum ,totul la Vlahuţă făcea să răsune coarda
melancolică, uneori, alteori rebelă, a liricului, pictorul
care trebuia să fie Delavrancea însufleţea în felul său
nu numai orice scria - odată, desemnînd ca o jucărie
o roată la Revista nouă, făcuse pe Hasdeu să conceapă
studiul Buccea şi căpăţînă - , dar şi orice vorbă, cu atîtea intonaţii deosebite şi oricare din instinctiv rafinatele
lui gesturi. Romanticul rămăsese, cu cravata în vînt,
cu dîrza îndreptare a frumosului păr blond şi creţ, cu
mustaţa mică, ascuţită, menind război, cu strălucirea,
de piatră scumpă, a ochiului profund albastru. El vorbea, judeca, lăuda, condamna, impunînd grupului păre
rile şi simpatiile sale.
Faţă de încercările mele poetice, la care Caragiale
se oprea numai ca să-mi observe că „lacrimi" nu rimează
complet cu „patimi" şi recomandîndu-mi hazliu „pacrimi"
c-a să nu pierd duioasele „lacrimi'', şi faţă de Vlahuţă,
extrem de rezervat în judecarea literaturii altuia, el
mă punea să-i cetesc din caietul meu, şi-şi poate închipui oricine ce bucurie putea să-mi trezească în suflet
cînd el cerea să i se repete versurile din Perikles 91 :

„umbra

Marca netedă, oglindă de safir, doarme supt rază,
Pe Acropole zeiţa protectoare privighează
Peste tîrgul alb ce-ntinde dunga lui pînă departe,

sau, din Tirol :
Iar ţitera sună 'n vale la vreo stînă părăsită,
Cîntînd dragoste nebună şi durere nesfîrşită,
şi

el însuşi, cu glasul cald, catifelat, învăluitor, trecea
prin magia dicţiunii lui versurile fără pretenţie
ale
,,Larguţul,ui".
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Cei trei de o samă se adunau adesea seara, cind la
unrul cînd la altul, şi i-am văzut uneori, cu atîta recucunoştinţă, în cămăruţa popasului meu bucureştean. O
singură dată, în casa pe care o locuia Vlahuţă în dosul
Legaţiei bulgăreşti la Delavrancea te duceai în fundul
unei vaste curţi, lîngă actualul cămin de fete „Spiru
Haret" - a apărut, prezidînd patriarhal, cu faţa-i de
bun sfînt muscălesc, cheală, blondă, surîzătoare, cu o
binecuvîntare în fiecare privire şi cu o netezire în fiecare
gest, acela a cărui ideologie se manifesta în cam greoaiele
lui critici sociale şi socialiste, netezite de o mină aşa
de delicată în ce priveşte stilul ca a „tovarăşului" său
Nădejde : însuşi Constantin Dobrogeanu, dublu pseudonim care, în literatură se înlocuia cu alt pseudonim,
Ioan Gherea. Toată înfăţişarea - şi sufletul la fel - a
prigonitului, a întemniţatului în sumbra Rusie ţaristă,
care părea că tîrăşte în piciorul bolnav o amintire de
ghiulea siberiană, era de o nesfîrşită bunătate, de o
dorinţă de a cîştiga sufletele pentru doctrina sa, pe care
el o înţelegea fără ura ce se amestecă de alţii în manifestairea, violentă şi strîmtă, a acelorruşi credinţi. Naţio
nalismul meu nu se oţerea înaintea originii evreieşti pe
care i-o cunoşteau cu toţii omului muncitor şi modest
care, cu atîta prestigiu cîştigat prin talentul său, nu oferea
nimic pentru o cît de uşoară deviaţie a religiei sale sociale, ci se mulţămea să tai,e de dimineaţă pînă n()aptea
tîrziu halcele de jambon pentru vizitatorii grăbiţi ai
restaurantului din gara Ploieşti, unde stilul era d0sigur
mai bun decît ce scosese Ion Nădejde di,n silinţele în
altă limbă ale rusului de educaţie. Rareori o vorbă ieşea
din gura aceluia spre care, şi în nădejdea unui Iar.~
studiu de explicaţie filozofică din partc-i, se îndreota11
ochii celor de faţă, dar, cum la nici unul nu era nimic
de scos pentru propaganda ce interesa înainte de toate
pe omul care nu putea să aibă simţ pentru imponderabilul estetic, într-o limbă abia şi insuficient învăţată,
ai-ticvlrul sperat nu l~a a'Vut nici unul.
Planul unei reviste literare, asupra căreia să planeze
i'l1Spiraţia celrui care făcea mai rnu1t rău junimismului,
înfundat peste urechi în politiică, decît toate atacurile de
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caracter personal, fără direcţie
şi fără program, ale
Revistei nouă, mijea la orizont. Dar despre această Literatură şi ştiinţă 92 , ca şi despre multe alte lucruri în legă
tură cu litc-ratura, de r-arc mă
simţeam legat cu t-oL
sufletul meu, mai mult decît de ori.oe ramură a ş,tiinţei,
în care-mi căpătasem o oarecare iniţiere enciclopedică,
va fi vorba mai tîrziu. Căci aceste relaţii, din vremea
cea mai liniştită şi plină de mulţămire a tovărăşiei în
trei, au continuat şi mai depar.te, dar fără aceeaşi netulburată satisfacţie, căci alţii, de multe feluri, cu dibace
ambiţii, au ştiut, ca de obicei la noi, să se strecoare la
mijloc.
Depărtîndu-mă dintr-un mediu în care era pentru
mine mai mult decît îmi merita vrîsta de nouăsprezece
ani abia împliniţi şi puţinele mele osteneli de şcolar şi
de începător în scris, am luat, în toamna lui 1890, din
nou drumul Apusului. Data aceasta drept spre Parisul
unde trebuia să fac studii de trei ani de zile în atîtea
domenii pe care nu le cunoşteau îndeajuns acei care mi
le recomandau solemn prin hîrtia „onoratului :'.\Iinister".
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XI
TREI ANI DE STRAINATATE

Mă văd încă

picat ca din cer, cu pălăriuţa mea cenucu fulgii unei bărbi începătoare, cu ochii speriaţi
de acest indescriptibil haos, în Parisul de la sfîrşitul
veacului trecut, în care, după întîia covîrşitoare uimire,
mi-au trebuH luni întregi, nu oa să-l înţeleg, căci nu
fusesem trimes pentru aceea, şi eram aşa de strîns de
îndatoririle mele incit nici n~aş fi putut îndrăzni să
încerc a pluti pe acest ocean, ci ca să-mi găsesc cuibul
din care atîtoo lucruri de învăţat, mai tîrziu şi atîtea
de făcut, nu-mi vor putea îngădui să mă desfac decît
pentru trecătoare şi insuficient~ priviri răpezi în acele
orizonturi fără de capăt.
O gară vuind de lume, în care călătorii erau aruncaţi
din proastele vagoane ale Companiei de Est, încălzite
prin tuburi de plumb cu apă caldă, care, din uşa deschisă
asupra unui frig cam ca la noi, ţi se aruncau în picioare
de să ţi le sfarme dacă nu le păzeai bine, apoi un imens
bulevard înfăşurat în muceda ceaţă de toamnă, din care
va ploua aproape necontenit, un miros de sufragerie în
care abia s-a mîntuit o petrecere, fronturi nesfîrşite de
case negre înalte, una ca alta, o lume grăbită, chinuită,
adăpostindu-şi supt l\.lmbrele ci'lindrele hm,gheze ori şăp
cile muncitoreşti, femei care nu aveau în zilele de lucru
răgazurile societăţii noastre
de deasupra, care trăia
numai în serate şi „picnicuri", cu doamnele valsînd moale
în braţele ofiţerilor cu epoletele lungi de aur, strigătele
şie,
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prelungi, triste ale vînzătorilor ambulianţi, care erau pe
toate străzile în tot lungul dimineţii, o izolare, pentru
mine, ca în mijlocul celui mai fără capăt pustiu, - iat3.
ce m-a primit în dimineaţo cin<l am făcut cunoştinţă cu
cetatea imensă de unde atîta lumină mi se coborîse în
suflet şi unde trăiau, inaccesibili, dar cu atît mai adoraţi,
zeii mei literari, aşa cum îi cunoscusem unul cite unul
- parcă aş fi trăit ani de zile între dînşii, împreună cu
Caragiale, Vlahuţă şi Delavrancea, eroii indigeni - , din
paginile delicat ilustrate ale lui Daudet, în Trente ans
de Paris.
Casa mi-o ştiam dinainte, deşi cred că am petrecut
citeva zile în acel Hotel Rollin, cu numele marelui istoric
din veacul al XVIII-lea, chiar lingă zidurile venerabile,
dar foarte modeste, ale vechii Sorbone, plină de mucegai şi de umezeală, dar atît de adînc străbătută de un
trecut aşa de mare. Panu locuise în acea casă din Rue
des Ecoles 6, unde am fost primit ca o veohe cunoştinţă,
cu acel materne! spirit al bătrînelor franceze din mica
burghezie, de doamnele Lagier, venerabile sexagenare,
dintre care una avea o fată pur.tind biblicul nume de
Judith, dar lipsită de tot ce poate da un Olofern înainte
ca momentele de dragoste de care s-a buwrat să fie
plătite de sabia pedepsitoare a eroinei. Două odăiţe, cu
obişnuitul cămin de marmură la care te uiţi cînd ţi-e
frig şi te miri oe răpede se consumă fără nici un folos
loadba de lemn menită mai mulrt să lase un frumos jăra
tec de o jumătate de ceas, cu înaltul pat în care picioarele
mele supt pilotele umflate căutau în zadar, contra răcelii
învăluitoare, capetele unui bun „oghial'' moldovenesc cu
meşteşug cusut, două-trei scaune şi o măsuţă de lucru,
pe care m-am grăbit să înşir toate revistele la care colaboram, un dulăpior pentru cărţi, - acesta era să-mi fie
multă vreme sălaşul. Deasupra, nişte ofiţeri greci cu
familie se distrau ţupăind tocmai în ceasurile cînd lucră
rile date de profesori îmi cereau mai multă linişte, şi
mai-mai să se încaiere o luptă greco-română în momentul
cind, sătul să bat cu băţul în plafond, am ieşit pe soară
somînd inamicul să se prezinte - şi, el aparţinînd elementului militar, m-am convins că e gata să ia însuşi
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ofensiva. O nenorocită de sluguliţă, înfăşurată în hăinuţe
negre, care apărea un ceas-două pe zi penrtru a face cură
ţenie, cu pretenţia de a i se îngădui, supt pretextul că
duce portocrue acasă, să împuţineze provizia noastră de
cărbuni puturoşi. Nu ştiu unde mi.neam înainte de a
face, într-o locuinţă ceva mai largă şi cu alt orizont,
bucătăria acasă, dar duse erau pe luni de zile belşugurile
moldoveneşti cu care, după torlurile şcolii, mă obiş
nuisem.
Societatea românească nu mi se recomandase, şi eu
însumi n-aveam cum şi cind s-o
caut. La doamnele
. Lagier era însă un român, şi ce zdravăn, masiv şi serios
român, viitorul doctor şi general· doctor Vicol, oare
locuia însă intermitent, anumite legături feminine răpin
du-l cu săptămînile grijii gazdelor. Ne vedeam foarte
rar şi cu <linsul. In otelul mobilat din faţa Sorbonei au
descins apoi, pentru studii în altă direcţie, vechiul meu
coleg de clasă mai înaltă la Botoşani, Evolceanu, foarte
hotărît să nu piardă timpul şi muncind din greu la filologul Otto Riemann, pe care l-a pierdui în urma unui
accident în Alpi ; bun concetăţean şi prieten, care ţinea
contabilitaitea exactă a datoriilor pe care toată lumea
le făcea la economiile lui. Apoi, bucureştean din Giurgiu,
plin de mîndria unei teze despre Cabiri şi a laudelor lui
Odobescu, Teohari Antonescu 93 , mititel şi slab, cu ochelax-i savanţi, d.
Rădulescu-Motru 94 , pe vremea aceea
complet boem în apucături - şi Evolceanu era în măsură
s-o ştie mai bine decît oricine, - pînă ce, nesaitisfăcut
cu filozofia franceză, şi-a luat zborul către un Berlin
mai metodic şi mai original, d. Dianu şi el student l:1
latină, închis feciorelnic într-o odăiţă totdeauna încuiată,
din care un foc a făcut să iasă ca prin minune şi o tinără
fiinţă feminină. Ba chiar unul din fiii bogatului proprietar N. T. Popp din Craiova, venit pentru nişte studii
de drept. Odată am fost chemai într-un colţ de Vaugirard, la un pension, ca să cunosc pe o domnişoară Poenaru Căplcscu, care se cerea iniţiată, prin insistenţele
mamei sale, în misterele limbii latine, dar nu eram om
de angajat pe bani pentru preparaţii acasă, şi nici bruna
mea elevă cu ochii mărunţi de şoarec nu înţelegea să-mi
jertfesc timpul pentru dînsa.
17fl
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Atiţia... La secţia istorică din Şcoala des Hall!tei
Etudes, care se cere prezenitată cu îngrijire pentru cit
bine am luat eu de acolo, şi nu-l pot uita nici pînă acuma,
era numai un român, al cărui nume nu cred că trebuie
să-l spun, un gras şi oacheş oltean, foarte dibaci în a
recurge l:a vechi cărţi uitate şi a face din ele teze nouă,
foarte aprecia.te, lăudat fiind chiar că a căutat să învie
cu talent opinii poate pe nedrept părăsite, şi tot aşa de
dibaci în a muta pe cheiuri cărţile pe care voia să le
cumpere, dintr-o lădiţă în alta, cu preţul considerabil
mai mic : mi-a spus de la început că el a venit ca să se
pregătească pentru catedra pe care pe urmă mi-am permis să o ocup eu, iar el n-a ocupat nici una. Mai tîrziu
numai, ca elev al Şcolii Normale Superioare, unde Odobescu izbutise să-i capete un loc, a apărut Pompiliu
Eliad, dar mediul cel nou a prefăcut foarte răpede pe
fostul şcolar al lui Maiorescu, sigur că va deschide drumuri cu totul noi în filozofie : n-au trecut decît vreo
cîbeva săptămîni şi l-am văZ'llt venind la mine foarte
spăşit, ca să-mi spuie că a căpătat o tristă, dar folositoare
convingere : că nu ştie nimic şi că trebuie să reia toate
de la capăt. Eu, care n-aveam despre mine, cu şcoala
mea din Iaşi, aceeaşi convingere, m-am raliat, fireşte.
dar, de acuma înainte, pentru cîţiva ani, cu ,toată prietenia, la această convingere a lui.
Studenţii români erau mulţi, aproape incalculabil de
mulţi, dar nu mergeam eu acolo unde-i puteai găsi cu
grămada, neocupaţi, zgomotoşi, gata să se înjure şi să
se bată, prin ca.f.enelele în vogă din acest Cartier Latin.
cu legiunile internaţionale de tineri de toate naţiile,
unindu-se numai prin grija amărîtă a carierei şi prin
aplecarea către petreceri în tovărăşia unui public feminin
special, cu care omul însurat n-avea nimic a face. Cîte
unul dintre bursieri se risca pe acolo, din curiozitate
sau din oatima de a juca tablele, şi astfel Teohari Antonescu s-a găsit expus brutalităţilor unui institutor bucureştean venit pe sama lui, care-şi pregă,tea doctoratul
în drept.
Ne-am dus atunci la Legaţie ca să-i cerem intervenţia. Dar personalul diplomatic, cam de vrîsta noastră,
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ne-a primit cu ,toată autoritatea pe care i-o dădea:u înaltele lui funcţiuni. Ministru fusese Alecsandri, şi locul
rămăsese neocupat, interimatul fiind ţinut de d. Nanu,
a cărui asemănare cu preşedintele Carnat era în adevăr
uimitoare. Dar pînă la d-sa era drum 1ung şi, cînd l-am
văzut, am căpătat numai neapăratele recomandaţii „să
nu ne batem". Izvorul de dreptate nu funcţiona. Şi, de
altfel, niciodată de la Legaţie nu ne-a venit un sfat, o
direcţie, un îndemn. Şi tot aşa va fi şi aiurea,- laBerlin,
C. Diamandy primindu-mă, cînd veneam să-mi reclam
bursa, cu întrebaTea : ,,Dar ce, muriţi de foame ? 11 Eram
singura naţie în care colonia, compusă mai mult de
studenţi, era lăsată cu totul de capul ei. De aici a .rezultat că, la moartea lui Manolescu, marele actor, la moartea lui Kogălniceanu 95 , care n-a supravieţuii!: ultimei
lui operaţii, sicriul străinului a fost dus la gară în goana
maTe a unei trăsuri a pompelor funebre, fără c.a, din
sutele de tineri români, unul singur să fi fost acolo ca
să aducă omagiul îndoliat al recunoştinţii.
Aşa singur am stat în aceşti ani de studii franceze,
singur cu profesorii mei, cu lucrarea căreia în curînd
m-.am consacrat, cu cărţile pe care le găseam pe cheiuri
şi de a căror binefacere nepreţuită va fi vorba pe urmă.
O dată însă mi-a venit o foarte veche cunoştinţă, poetul
Gheorghe din Moldova, mititel şi bondoc, roşu şi iute,
pe care, căsătorit de curînd cu înalta, palida soră a lui
Vasile Conta, Ana, .Statul îl trimesese pentru studii de
statistică pe care le urma cu un moldovenesc şi boitoşă
nean răgaz pe cînd soţia lui, foarte inteligentă şi neasemănat mai întreprinzătoare, făcea tot posibilul ca să
cîştige din această srurtă şedere şi, ajutată de o soră demul,t aşezată ca doctoroaie la Paris, răscolea oraşul în
toate colţurile.
Mă mutasem acuma în Rue du Cardinal Lemoine, la
doi paşi de locuinţa veche, în al doilea etaj al unei case
curăţele, cu o grădină părăsită alături şi în faţă cu
nudităţile unor băi, şi aici, avînd în serviciu şi o harnică
bucătăreasă şi fată în casă corsicană, de un mare devotament, mobilasem două odăi cu „boiserii" şi tapete de
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postav, oumpărînd din banii bursei cu îngrijire socotite,
din ce-mi dădea suplinitorul de la catedra din Ploieşti,
o mobilă care mi se părea culmea luxului : canapea, fotolii îmbră<'atP în catifea, o bibliotecă. Puteam chiar să
poftesc la masă şi, o dată, într-un ajun de Anul Nou,
am trimes după răsăiri.1tul soarelui de a doua zi ipe fosbul
coleg iieşean Gan,e aşa in,cît trebuia să întrebe ca să-şi
găsească domiciliul. Stăteam într-o casă unde stăteau şi
pensionari, a căror
dispariţie o semnala doliul de la
poartă, dar şi cite un misterios student care la miezul
nopţii bătea la uşa necunoscutului ca să ceară chibrituri,
dar nu mai ştia unde i-o fi odaia, şi între atîţia locatari
eu eram pentru „concierge"-ul alsacian, pe care aşa de
rareori îl trezeam cu obişnuitul : ,,Cordon s'il vous plaît"
ca să-mi deschidă uşa, unul din cei mai respectabili şi
prin corespondenţa, ziare, reviste, jurnale, care-mi venea
din ţară, motiv pentru care Cerberul nostru mă ridicase
la treptele nobleţei, intitulîndu-mă statornic, doi ani ~e
zile : ,,Monsieur du Chorka".
Petrecerile nu puteau să existe pentru cine avea ci
sarcină aşa de grea pe umeri : să ajungă în acei doi-trei
ani la nivelul colegilor francezi, pregătiţi al-tfel şi în alte
împrejurări iar, dacă e cu putinţă, să-i şi întreacă. Rareori, mult mai rar decît ceilalţi bursieri, la care, ca la
Evolceanu, se trezise o neaşteptată şi absorbantă pasiune
pentru muzică, mergeam la teatre şi tot ~a de rar la
Operă. Nici un spectacol nu mi-a lăsat vreo amintire,
afară de un Par le glaive al lui Richepin 96 , romal!'ltic
interpretat de sumbrul Mounet-SuHy 97 . Iar la Operă
am avut prilejul să văd cum cade, în ciuda frumoaselor
cîn.tece de .pustiru ale turainienilor săi, cu o regină prizonieră în frunte, Le Mage al lui Massenet 98 . Văd încă
pe grosul tenor E.scalais, basc după care se nebunea
Parisul, şi pe cîntăreaţa cu glasul clar, dur şi sec, d-na
Melba 99, spre care atenţia parizienilor se îndrepta mai
mult pentru că ştiau legătura ei cu blondul pretendent la
tron, ducele de Orleans, care, mai tîrziu, cuminţit, dar
nu pentru prea multă vreme, a luat în căsătorie, cind
eram eu la Viena, pe osoasa nepoată a lui Franz-Joseph,
Maria-Doroteia.
şi
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Dumineca, încercam excursii în împrejurimi. Dar atîta
lume se ar-unea asupra tramvaielor, unde se făcea controlul biletelor, şi asupra cochetelor „bateaux-mouche" de
pe Sena, încît groaza şi dezgustul pe care mi l-a inspirat
totdeauna îmbulzeala omenirii nerăbdătoare de a lua cit
mai răpede un loc cît mai bun mă făcea să mă întorc,
adesea, înapoi.
N-am cunoscut casa unui coleg francez, burghezia
acestei societăţi aşa de prudente şi de econoame ferindu-se, cu dreptate, de orice străin care n-ar fi fost îndelung şi cu îngrijire verificat. La profesori nu era obiceiul
să se meargă, şi încercări făcute naiv mi-au dat lecţii
usturătoare. Nu ştiu cum şi prin cine, m-am pomenit
însă într-o seară în bogatul apartament al lui Emile
Picot 100 , fostul secretar al prinţului Carol, cercetătorul
literaturii noastre trecute şi al cîntecului nostru populaT,
despre a cărui publicaţie în acest domeniu vorbisem
cîndva fără ca el s-o ştie şi, acolo am găsit pe un german
încă tînăr, cu lunga barbă castanie, care s-a recomandat
d-rul Gustav Weigand 101 , viitorul creator al Seminarului
românesc din Lipsea. Imi aduc aminte că, vorbind tot
despre lucruri româneşti care plictiseau vizibil pe atunci
aşa de voinica şi de blonda doamnă Picot, eruditul francez mi-a pomenit cu admiraţie de Nicolae Mavros 1o2 care,
spunea el, ,,era singurul om în stare a vorbi franţuzeşte
ca în secolul al XVIII-lea".
Societatea franceză, de la care, ca măsură înţeleaptă,
ca organizare a muncii, ca discreţie şi eleganţă sobră.
aveam aşa de mult de cîştigat, mi-a rămas total neştiută,
ca şi colegilor mei, trimeşi şi ei numai pentru carte,
teză şi diplomă, pe cînd, înaintea
noastră, din boieria
românească se formaseră exemplare strălucite de echilibru intelectual şi de graţie în purtări tocmai prin viaţa
în familia franceză, ale cărei defecte nu Ie puteam lua,
cu firea noastră aşa de deosebită, dar ale cărei atît de
mari calităţi ne-ar fi fost de un nepreţuit lolos. Şi nici
in cercurile intelectuale, în care un Georges Diamandy 103 ,
şi din cauza hainilor săi generos ffmpăirţiţi, se simţea ca
acasă, n-au avut intrare aceia dintre noi care iubeam literatura şi lucram în domeniile ei. Mai fericit era doar
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Pompiliu Eliad, care şi-a dobîndit între normalieni - ca
înainte de dînsul un Ţiţeica 104 la matematici - din acele
prietenii franceze, greu cucerite, care nu te părăsesc
însă niciodată : în cazul lui, aceia a unui de Martonne 10~,
marele geograf, care s-a găsit prin Eliad legat de România, căreia nu i-a închinat numai o operă clasică de
geografie fizică şi umană, ci i-a adus aşa de mari servicii
în întregirea de mai tîrziu a hotarelor.
De şcoală însă mă ţineam.
Nu însă în condiţiile
absurde ale programului care mi se dăduse, dar a cărui
îndeplinire, fireşte, n-a cercetat-o nimeni. Fusesem trimes pentru limba greacă, dar eu, care mă gîndeam la
filozofie şi la istorie literară, n-am făcut nimic pentru a
începe studii în această direcţie, şi astfel, Odobescu m-a
mutat în toată forma, oficial, la istorie, spre care nu
simţeam încă deajuns ce mă leagă în toată tradiţia, şi
politică şi culturală, a amînduror familiilor din care m{i
coboram, ca şi nesfîrşita mea curiozitate şi iubire de
sufletul omenesc, oricum şi oriunde, ceea ce e mai la
urma urmei singurul lucru vrednic de interes şi de
simpatie care există în adevăr, în cer şi pe pămînt.
Dar, după noul îndreptar ministerial, unde nu trebuia
să merg eu ? La Şcoal~ de !nalte Studii desigur, dar şi
la Sorbona, dar şi la Ecole des Charles, care e în stare
să reţie singură pe cineva, şi la Ecole du Louvre, care
e pentru artişti, şi Dumnezeu mai ştie unde. Era deci
de toată necesita:ea ca, fără să consult pe cei care mă
întreţineau de la Bucureşti, să cercetez eu însumi terenul, să experimentez materii şi profesori şi să încerc
selecţia fără care învăţătura mea ar fi fost mai mult o
orbecăire şi o pierdere de vreme.
Trebuia făcută întîi alegerea între şcolile înseşi şi.
rebel faţă de autorifatPa Ş'.'Olară, aşa de competentă incit
putea fixa şi un program amănunţit pentru studii de
specialitate peste graniţă, am ales Şcoala des Hautes
E:tudes, singură Şcoala des Hautes Etudes, unde eram
dator, de altfel, după acelaşi program, să-mi iau diploma.
Cu altă îndrumare, i-a:;; fi putut urma stăruitor lecţiHe fără a lăsa la o part0 pe celelalte. Dar „şcolăria"
ieşeană era îrncă prea mult stăipînă pe sufletul meu ca
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a-mi face din ,toate părţile, un program
propriu. Nu-mi voi ierta niciodată că am fost doi ani şi
mai bine la Paris pe o vreme cînd se putea asculta la College de France un Renan 106, cînd la şedinţele solemne
ale Academiei se putea zări un Taine 107, fără să fi căutat
a cuno~te pe autorul Istoriei literaturii engleze. Şi mai
ales pe acel interesant spiri't, făcut tot din nuanţe şi din
tot ce îndoiala poate da ca atingere uşoară, ironică a
lucrurilor şi a ideilor pe care era să-l cetesc, în aceşti
ani de studiu, în acea Viaţă a lui Isus, în care fraţii de
Goncowt, ajunşi demult familiari mie în romane ca şi
în schiţele din viaţa secolului al XVIII-lea, vedeau urme
ale stilului lăptos al George-i Sand, ca şi în nobilele şi
frumoasele lucrări despre originile creştinismului părăsit
de dînsul şi chiar în acele diderotiane essay-uri de formă
dramatică fermednd pe atîita lume. N-am ascultat eu,
care era să fac o teză cu subiectul şi din literatura franceză a evului mediu, o lecţie la Gaston Paris, care era
să-mi şteargă tn schimb pagini întregi din a·ceastă teză
cu menţiunea nu prea măgulitoare : ,,c'est insense ... " Tot
ce era dincolo de „şcoala mea" părea că nu mă interesează : n-am auzit o conferinţă, n-am asistat la o solemnitate a inteligenţei franceze, n-am căutat cu ochii curioşi
şi plini de admiraţie la aceia care în deosebite domenii
o reprezentau ; în lupta continuă a ideilor tinereţa mea
n-a luat parte pentru unul sau pentru altul, n-am pus
mina decît pe revistele unei specialităţi pe care, asrtfel,
o strîmtam eu singur. Tot aşa nu urmăream nimic din
viaţa politică franceză suprt oblăduirea chiposului Sadi
Carnort 108 , menit unui tragic sfîrşi·t, pe care caricaturile
şi criticile vîndute pe stradă îl reprezentau aşa de lemnos incit rămîneau într-însul
dinţii leilor trimişi de
negusul Abisiniei, şi a autoritarului Constans, prezentat
de Rochefort ca un asasin recidivist, iritînd pînă într-atît pe omul sigur şi cumpătat, încît conflictul a produs
în plină Cameră o răsunătoare palmă, urmată de dorita
demisie ministerială. Cortegiul fostului Impărat al Braziliei, bunul bătrîn dom Pedro, a trecut prin Piaţa Concordiei, fără să mă fi deranjat o clipă de la ocupaţii, a5a de
onest şi aşa de îngust înţelese.
să îndrăznesc
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Şi totuşi era o vreme cutremurată de multe furtuni :
un Ravachol, un Vaillant 109 puneau bombe la poarta
caselor burgheze, care se lăsau pe o coastă, şi de Intîi
Mai oamenii Primăriei acopereau cu nisip arterele principale ale Parisului ca să permiită, contra încercărilor
de revoltă muncitorească, şarjele splendizilor chiurasieri.
Era apoi a doua zi după aventura, dusă pînă la marginea
succesului, a frumosului
general Boulanger cu ochii
albaştri şi barba blondă, şi abia plecas·e în exilul spaniol
lungul poet sarbăd al naţionalismului agresiv, Deroulede.
Republica, trecută prin nesiguranţele milităreşti ale lui
Mac-Mahon şi prin scandalurile cu decoraţiile ale lui
Grevy, nu era prea solid asigurată după douăzeci de
ani, încă neîmpliniţi, de existenţă 110 • Ducele de Orleans
se prezentclse, oontra legii care înlătura pe urmaşii vechilor dinastii, ca să-şi facă datoria militară de francez şi,
pentru măreţul dar făcuit Academiei, ducele de Aumale,
fiul lui Ludovic-Filip, era îngăduit să apară în mijlocul
familiei pe balconul din faţa parapetelor Senei.
Deşi lipseau acum manifestaţiile la statuia Strassbourgului pierdut, deşi respectul pentru ştiinţa germană era
aşa de mare incit un biet băieţandru cu numele, ridicul,
de Hund, dar pronunţat : ,,un", era considerat la şcoala
noastră ca întruparea însăşi a celei mai bine informate
~i mai meitodice erudiţii, gîndul trecutului, al gloriilOir
de odinioară, al hotarului întreg nu pierise. Alsacieni erau
pretutindeni, şi se cetiau r,omanele lui Erc:kmann ~i
Chatrian, paginile dureroase ale lui Edmond About şi,
în vremea cînd, după afacerea Schnaebele, funcţionarul
alsacian arestat de germani la graniţă, caii cavaleriei
au stat o noapte întreagă cu curelele pe <linşii, naţiona
lismul francez al abatelui Wetterle încălzea inimile. Alianţa rusească se desemna ca o garanţie a unei viitoare
revanşe şi întregiri şi vizita escadrei Ţarului, înapoiată
de arnirailrul Gervais la Krcmstadt, era salutată de cele
mai entuziaste sper-anţe.
Legaţi de Tripla Alianţă, eram stimaţi pentru valoru-ea
militară ce ni se recunoştea, dar prezenţa noastră în tabăra
adversarilor nu contribuia desigur să facă simpatici supt
raportul politic pe supuşii lui Carol de Hohenzollern [ ... ].

I
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Ne aştepta în curînd procesul intentat de antreprenorul
nemulţumit, Hallier, şi un tribunal internaţional va fi
chemat să judece, după pledoarii care nu erau făcute în
limba ţerii. Din partea noastră, trebuie să spun că eram
impresionaţi, mai ales înainte de a o vedea, de a trăi în
mijlocul ei, de impunătoarea Germanie, căreia Wilhern
al Ii-lea, tînăr, limbut, plin de talent, măgulitor şi gata
de toate sfidările, îi dădea parcă un nou avînt, pe cînd
în Franţa republicană nu vedeam decî,t neînţelegeri, cons.piraţii şi spirit de anarhie. Unul din profesorii noştri,
tottuşi un excelent republican şi un om de stînga, ne spunea la curs că poate cea mai bună soluţie la 1848 ar fi
fost acceptarea regenţei ducesei Elena de Orleans, ceea ce
ar fi scutit de catastrofa, încă aşa de dureros simţită, a
imperiul al doilea. Pentru a înţelege în adevăr Franţa
ar fi trebuit acel simţ intim care leagă om de om la două
popoare care nu numai au asemănări, dar urmăresc aceeaşi
ţintă şi împărtăşesc astfel aceleaşi bucurii şi aceleaşi deziluzii.
Deci, ceea ce părea că este şi sfatul statornic de la
Bucureşti, numai Şcoala. Şcoala fără relaţii în afară. In
zădar, Hasdeu îmi dăduse un bilet pentru slavistul Louis
Leger, pe care-l cunoştea, cred, mai mult din scrieri decît
prin relaţii personale. !'.1-a primit învăţatul încă voinic
cu acea înfăţişare ironică şi cu acea blagă * în vorbire pe
care străinul o înţelege aşa de greu şi în care crede că
recunoaşte o intenţionată şi crudă luare în rîs : numai
tîrziu de tot, după război, am putut preţui sentimente-le
adevărate ale aceluia care-şi trăia în retragere ultimii
ani. Mi-a mărturisit la acea primă vizită că Hasdeu îi e
foarte simpatic, dar că nu apreciază metoda de lucru, pe
care şi eu o judecam aşa de fastuos romantică, a învă
ţatului român, şi m-a poftit să mai vin în zilele şi la
ceasurile, irevocabil fixate, cum e obiceiul, invariabil,
la aceşti oameni aşa de muncitori, dnd se aduna ceva
lume la dînsul, mai ales, fireşte, dintre clienţii lui slavi.
O dată - şi n-am prea profitat de invitaţia aruncată în
treacăt la care se adăugea şi îndemnul de a merge la ,,Ote• î.n fr. blague
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lul Societăţilor Savanite", unde am auzit întîia formă, cu
cochete şi nepotrivite triluri la sfîrşit, a Marsiliezei - , o
dată, zic, am dat acolo peste o traducătoare din ruseşte,
1,usoaică ea îns~i, frmeie inLre două vrîste, a cărei întrebare : ce impresie mi-a făcut, era de natură să mă neliniştească. Principiile mele, ca şi vrîsta şi aspectul ei, m-au
pus la adăposrt de orice primejdie, mai ales că în aceste
grele luni de iniţiere şcoala avea aşa de mari pretenţii
faţă de totala mea dezo-rientare.
Am cercetat la început mai mulţi profesori; dar am
rămas pe urmă numai la patru-cinci, iar, ceva mai tîrziu, rtrebuie s-o spun, cu singur subiectul tezei mele, care
mi-a cerut doi ani de muncă şi mi-a lăsat o preţioasă disciplină pentru .toată viaţa. Totuşi, pînă tîrziu, ideea unui
dootorat la Sorbona, dacă mi-ar fi primită licenţa - şi
erau dispuşi să ţie samă numai de bacalaureat - , m-a
urmărit. Alesesem chiar şi subiectul : poezia latină în
Italia modernă a lui Sannazar şi Vida, însă m-am oprit
la observaţia, spusă cu o francheţă pe care m-am învăţat
greu s-o primPsc, în toată sinceritatea şi utilitatea, dar şi
în brutalitatea ei, ca de judecători pentru care în asemenea cazuri nimic n--are a face decît ches tiunea însăşi, că
o licenţă franceză se capătă printr-un „dresaj" pe care eu
nu-l am şi că risc astfel, deşi mai „savant 1' decît cei de
lîngă mine, să nu reuşesc. Iar asemenea proiecte la oameni
care lucrează încet, aproape fricos, ameninţau să-mi compromită reputaţia. Insuşi Gabriel Monod 111 , care domina
secţia noastră la Haurtes f:tudes, a scris protectorului meu
Xenopol că „improvizez în erudiţie 1' şi, mai tîrziu, cînd îl
rugam să-mi caute editor pentru un Carol al XII-Zea la
Bender .pe care nu l-am scris niciodată, el îmi cerea prezentarea prealabilă a manuscriptului şi, înştiinţat de
sufle.te bune de la noi, mustra în toată forma pe tînărul
profesor de Universitate că, îmbrăţişînd prea mult, uită
de tradiţiile şcolii.
La început deci am mers şi la un Roy, la un Thevenin.
De cel dintîi, gras, roşu, vesel, încrezător - şi luat în rîs
de ascultătorii lui - , m-a îndepărtat pînă chiar această
„bucurie", care nu avea înfăţişarea abstrusei şrtiinţe ale
cărei mistere eram chemat să le pătrund. Tot aşa nervo1
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zi,tatea acelui conferenţiar de instituţii care era Thevenin,
pe care l-am mai revăzut odată după un sfert de veac,
biruind încă nervii săi zdrobiţi, care-l făceau aşa de greu
de ascultat.
Un mare folos aş fi putut trage de la vioiul Giry, care
preda diplomatica. Nu ştiu ce m-a făcut să pă·răsesc un
curs aşa de necesar, rămînînd să învăţ eu singur ceea ce
acest excelent profesor, prea curînd dispărut, care e autor
al unui manual ce cu greu va putea fi înlocuit, îmi ţinea
gata la îndemînă.
Rămîneau deci abatele
Duchesne 112 , l'vlonod şi d
Charles Bemont.
Duchesne, editorul vechilor biografii ale Papilor, LiberPontificalis, şi :prezentatorul Romei subterane, cu mormintele martirilor, în pregătirea admirabilei Istorii a Bisericii,
scrisă după cele mai bune tradiţii de formă ale ştiinţei
franceze, era Voltaire în carne şi oase, dar şi în spirit.
Aceeaşi fină formă a craniului, aceeaşi viţă de pă·r răsu
cită pe luciul pleşuviei totale, aceiaşi ochi proeminenţi,
cu acee~i tinereşte ştrengară strălucire ·într-înşii, aceeaşi
gură larg tăiată şi răsfrîntă asupra dinţilor absenţi. Şi
aceeaşi eternă îndoială, exprimată în nuanţe de o subtilifute infinită cu iprivi-re la lucruTi pe oare le lovea, făţiş
şi pieziş, cu atît mai mult, cu cîit erau mai în general primite. Cîte oase de mucenici au fost răscolite de mina aceea
subţire fără a tremura înaintea saorilegiului care, odată
săvîrşit ştiinţific, era întovărăşit de nelipsitul zîmbeit al
feţei întregi : încă unul căzuse jertfă unei neiertătoare
analize ! Unde se închina lumea, nu era totdeauna sfîntul.
Voi şti mai tîrziu numai ce duşmănii stîrnise la Roma acel
fel de a fi, cite lupte a trebuit să poarte abatele pînă a
ajuns - biruit întîi de J0111naint, diplomatul care expulzase
pe Constantin al Greciei, ceea ce l-a făcut pe abate să
cutreiere lilbrăriile Parisului căutînd o,pe.rele învingătoriu
lui, "'- membru al Institutului, director al Şcolii din Roma,
_unde adesea a speriat pe Monsignorii tipicari şi, ultima
dată cînd l-am văzut, îngrăşat şi puţin obosit, în 1920 [ ... ],
mărturisindu-mi spaima lui înaintea valului de erudiţi
pe care fabricaţia noastră-! aruncă asupra unei societăţi
lBil
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direcţie aşa de deosebită. Dar, pentru moment, mersă-i prezint o teză, pe care o credeam destul de bine
făcută, cu privire la o alegere de vechi Papă medieval, ~i
făcind să i se ducă de servitoare carta de vizită a importantei mele persoane, el m-a privit cu aceeaşi luminoasă
ironie pe faţă, recomandîndu-mi să păstrez cartonul meu

cu o
gînd

pentru altă ocazie.
Foarte distinsă figură de sever calvin, dintr-o veche
familie de pastori din părţile Genevei, cu barba mică în
două părţi, faţa încă tinereşte roză, cu ochii foarte uzaţi
supt nedespărţiţii ochelari, Monod vorbea încet, cu un
aer de tristeţă, prezentînd, cu scrupulozitatea profesorilor săi germani, la care s·e gîndea cu o jenată recunoştinţă
sanitarul din 1870-1871, - cînd a scris adînc simţita
cărticică Fraru;ais et Allemands -, despre
instituţiile
france care erau de mulţi ani de zile singura lui ocupaţie
ştiinţifică. AsicuLtînd o expunere evident prea specială,
în prea mici amănunte, fără nici o silinţă, pe care ar fi
socotit-o scăzătoare, de a introduce în ea formă şi viaţă,
nu ştiam la acest profesor, atit de reSjpectart:, ce alese şi
duioase intimităţi ascunde aparenţa glacială şi mohorîtă.
Soţ al fiicei lui Herzen, cugetătorul revoluţionar al Rusiei,
trăind în căsuţa-i de la Versailles, Rue du Parc de Clagny,
într-o tovărăşie sufletească din cele mai distinse, şi cu
prezenţa unei rude mistice a soţiei sale, crescînd cu cea
mai mare şi mai discretă iubire o fiică, pe care am revă
zut-o apoi la Roma, la Şcoala franceză, pe vremea iubitului abate Duchesne, pe lingă care, eretic de figură şi de
vorbă, colegul calvin părea un aspru Jansenist cartolic,
şi oare e azi d-na Rist, şi pe acel fiu, Bernard, în care
pusese atîtea speranţe şi pe care l-au luat, în ce chinuri !
ostenelile anume impuse de superiori fără inimă tînărului
soldat, Monod ascundea de lume cu cea mai mare grijă
această viaţă intimă a Lui, aşa de scumpă şi aşa de rairă.
Odată am mers la el ca să restitui o carte, şi vizita n-a
durat zece minute. Acolo am putut simţi tot ce coboară
în suflet religia unei aşa de covîrşitoare autorităţi, trecută prin atîtea persecuţîi.
Tînărul alsacian protestant care prezenta izvoarele istoriei Angliei într-un curs, care păcat că n-a fost publicat,
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de cea mai mare preciziune şi cu o formă plăcută, d. Bemont, avea faţă de noi o atitudine mult mai deschisă.
Autor ail unei teze frumoase despre Simon de Montfort,
ajutătorul lui 1fonod la vestita Revue Historique se lăsa
atras, din nesfîrşita lui bunătate, şi la convorbiri în afară
de materia predată. Bunele sfaturi se găseau toitdeauna
din belşug la acela care ne-a cercetat apoi în ţară, ne-a
urmărit cu atenţie şi, în timpul războiului, ne-a arătat
una din acele simpatii profund înţelegătoare can~ mîngiie
de suferinţi şi dau încredere în neapăratul succes al
cauzei celei drepte. Şi pînă asităzi, la capătul atitor dovezi
de preţuire pe care unele critici fireşti nu le pot slăbi, e
o mare bucurie pentru mine de cite ori ochii, încă aşa de
vii, plini de o neastîmpărată inteligenţă, ai octogenarului
membru al Institutului, care a părăsit cu eleganţă conducerea revistei, dar îi dă necontenit o preţioasă colaboraţie, se opresc asupra aceluia pe care l-a îndreptat la
începuturi-le unei c~riere care şi ea s-a prelungit, spre desperarea urmaşilor nerăbdători, aşa de mult.
Indemnul cel mai activ mi-a venit însă de la cineva
care aparţinea Sorbonei, între noi nu chiar atît de respectatei Sorbone, îmbulzită de studenţi care-şi aveau în
vedere examenele, unde am auzit o singură dată pe
Lavisse, istoricul Prusiei lui Frederic, alcătui-torul, cu
bizantinistul şi cercetătorul Rusiei, Rambaud, al celei mai
recente Istorii generale franceze şi, obişnuit cu alte direcţii, n-am revenit la lecţiile făcute literar de frumosul
bătrîn cu ochii albaştri şi ascuţita barbă căruntă.
Aici era însă, întrecînd pe ,toţi prin cea mai absolută
şi mai rece rezervă, pînă într-atîta incit ni se părea că
voit nu ne recunoaşte pe stradă, un profesor care, înainte
de toate, deşi declarînd că nu-şi recunoaşte nici o aptitudine didacii:iică, ITTiici un talent de a comunica ştiinţa sa şi s-a reitras peste puţin din învăţămînt, pentru a trece
la conducerea, pe mulţi ani de zile, a Arhivelor Statului,
- căuta să-şi formeze elevii şi altfel decît prin lucrările
sorise de la mmtes Etudes, şi sa-1 introducă în
publicitate. Blond, cu ochii mici supt ochelari, cu un
ascuţiş de barbă aproape tăios, puţin cîrn, cu un profil
intre Eschile şi Paul Verlaine - poetul suferinţelor şi
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capriciilor boeme sămănînd astfel cu cel mai impecabil
şi observat dintre erudiţi - , Charles V. Langlois, vorbea
încet, cadenţat, sacadat, afecţionînd unele comparaţii ca
aceea a „vinului nuu in foale vechi". Acei mărunţi ochi
de miop şi de observator m-au deosebit de la început dintre colegii francezi, printre care îmi aduc aminte numai
de măruntul, brunul şi prietenosul Lucien Foubert, pe care
nu l-am găsit mai tîrziu - iar de la Haiqtes Etudes
îmi rămîne numai actualul director al imprimatelor la
Biblioteca Naţională, d. de la Ronciere, fiul amiralului,
şi el însuşi isitoric al Marinei, pe a cărui mare învăţătură,
liniştită şi disitrată, o încunjura respectul tuturor camaraziloc, veniţi de la Şcoala Normală şi de la Ecole des
Charles. ,,D-ta ai mai cetit vechi documente?", mă întrebă
profesorul de paleografie, care a descoperit îndată că ştiu
latineşte, greceşte şi chiar nemţeşte. I-am mărturisit că
nu. Şi, imediat, nu pentru o lucrare în scris, care se prezintă, se analizează înaintea colegilor, se laudă ori se critică, şi se resti1UUie, dar pentru un articol în Revue Historique - uriaşă onoare ! - mi-a dat să cercetez la Biblioteca Arsenalului, unde era sub-bibliotecar vecinul nostru
<le bancă de la Hautes Etudes, Franz Funck-Brentano un bun tovarăş pe care nu l-am mai revăzut deşi acum
vreo treizeci de ani a fost la Bucureşti pentru o conferinţă, dar fără a mă cerceta - , manuscrisul, de mult neglijat, dar care mi s-a vădit imediat am de interesant, al
scrisorilor lui Philippe de Mezieres, cancelar al insulei
Cipru şi predicator neobosiit de cruciată în a doua jumă
tate a secolului al XIV-lea. Cu ce sete m-am pus la lucru
şi de ce mîndrie am fost cuprins, deşi continuam colaborarea mea la mai multe reviste româneşti, cînd pe dosul
coperţii de la Revue Historique s-a anunţat apropiata
apariţie a unui studiu de „Pierre Jorga" !
„Pierre Jorga" n-a luat acest studiu de iniţiere ca un
exerciţiu de formă, în vederea unei înaintări şcolare, ci
s-a pasionat ca de un om pe care l-ar fi cunoscut, cu care
ar fi trăit!; împreună, ale cărui dureroase aspiraţii către
ideal le-ar fi împărtăşit, pe care l-ar fi servit în lungile
lui călătorii şi la căpătîiul căruia ar fi vegheat în chilia
de la U1ănăstirea Celestinilor din Paris, unde şi-a închis
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suprema deziluzie şi dorinţa de izbăvire prin moarte. De
acum înainte, luni de zile, dintr-un an în altul, afară de
vacanţele pe care, pentru altfel de viaţă şi alte îndeletniciri, eram grăbit să le petrec în ţară, am trăit cu acela din
a căruia cugetare şi aotivitate am făcut întinsa teză care
mi-a cucerit diploma de la Hautes EtudEs.
De acum înainte, viaţa dimprejur, chiar şi lecţiile
celor doi-trei profesori la care urmam şi mai departe, mă
reţinea mult mai puţin, foarte puţin chiar. Timpul mi-l
voi împărţi după necesităţile înseşi ale acestei ocupaţii
absorbanite de care, cum e bine în orice faptă omenească
şi cum n-o pot recomanda îndeajuns tinerilor de azi, eram
legat cu toată inima.
După cetirea ziarelor care-mi veneau de acasă şi care
erau respectuos suiite sus nobilului român ,,Monsieur du
Chorka", luam în cercetare cheiurile, unde era comoara
cărţilor, pentru a căror cumpărare îmi rezervasem importanta sumă zilnică de douăzeci de centime, păstrîndu-mi
însă dreptul de a mă împrumuta, în cazuri excepţionale,
din bugetul zilei următoare, ,cu sume care puteau să se
ridice pînă la unul, doi sau chiar cinci franci, cea mai
înaltă je:ritfă pe care puteau s-o pretindă operele de bibliofil în cea mai frumoasă legătură sau publicaţiile rare. Asigur că nu se pot găsi uşor pe lume plăceri ca aceea pe
care o simţeam cind, între nouă şi unsprezece ceasuri
de dimineaţă, în aerul aşa de viu totdeauna, uneori chiar
periculos de viu, pe malurile pietruite ale Senei, cărîn
du-şi vasele normande încărcate cu marfă şi purtînd pe
covertă toată familia „căpitanului", plus cînii, pisicile şi
bucătăria lui, luam pe rînd o lădiţă după alta, la vînzători,
masculini şi foarte adeseori feminini, pe care-i cunoşteam
temeini·c, căci de la această străbatere psihologică atîrna
şi preţurile ce se pot dezbate : de la polonul cu note de
muzică, purtîndu-şi ciudata coadă sură împletită pe spate,
pînă la cea din urmă din grasele cumetre cu bonetă neagră, pe a căror faţă stacojie erau însemnate toate vînturile de pe apă, iar nasul, de un roşu muLt mai pronunţat
trimetea şi la frecvente şi abund~nte libaţii la multele
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circiume din faţă. Prada seducărtoare o duceam cu voluptate acasă, şi ea merita toată această vădire de bucurie,
căci de cele mai multe ori era în adevăr de valoare. Se
puteau achiziţiona pe atunci, în ciuda sfaturilor date de
librarii de la spate, pentru preţuri foarrte mici, cărţi din
cele mai folositoare şi mai pline de atracţie. In special
cele în limbi străine cu cărţile germane, neapărat, în
frunte, nu se bucurau de nici o trecere şi se îmbiau pe
nimic, - de unde pentru mine şi avantajul de a mă
adînci în cunoaşterea acestor limbi pentru a trage tot
folosul din cumpărăturile mele, care se ridicau din ce în
ce mai mult, cu sutele, cu miile, ca o movilă, într-un colţ
al odăii de culcare, după ce fuseseră foiletate voluptos în
seara liberă de muncă şi scutită de grijă a cui nu duce
nici o răspundere şi nu poartă nici o luptă.
Astfel, tot ciocănind în cutare Istoria dispariţiei păgî
nismului, limba germană mi-a intrat în minte altfel decît
prin lecţiile de la Botoşani şi de la Iaşi, pînă la Universitate. Iar, cum frumoase cărţi engleze îmi căzuseră în
mînă, pe dînsele, începînd cu Poemele lui Shakespeare,
legate în marochin roşu, pe care le păstrez, m-am îndărăt
nicit să le dau de rostul cuprinsului. Intîi am încercat în
tovărăşie cu Evokeanu, care s-a dezgustat de această dificilă gkire a unui text poetic aşa de plin de aluzie şi aşa
de împovărat de apucăturile sufleteşti ale unui timp mult
deosebit de al nostru. Am continuat singur, fără a recurge
la dicţionar. Trudindu-mă astfel dimineaţa în pat, pînă a
nu sări în odaia rece a doamnelor Lagier, cu fiecare pagină
din îndrăzneţul roman de profeţie al lui Bulwer Lytton~
Ultimul dintre baroni, m-am trezit ştiind englezeşte fără
să am în materie de pronunţare decît noţiuni mai degrabă
vagi. Încercasem spaniola la Iaşi şi o ceteam curent ; aici
am deprins, pe volumaş·ele, de la Garnier, din O Parnaso
Lusitana, limba portugheză ; pe cea daneză mi-am însuşit-o din nu ştiu ce memorii de pe vremea lui Oehlenschlă
ger ; am deprins suedezeşte, pe vremea cînd ceteam în
traducerea ediţiilor Nilson seninele, dar şi energicele
Synneuve Solbakken şi Arne ale lui Bjoernsterne Bjoemson, după însuşi textul episcopului Tegner, în celebra lui
epopee scandinavă, de dare şi aspre .trăsături, dar şi cu o
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sentimentalitarte care nu e a Eddelor nordice, Saga lui
Fritjof; în olandeză m-au introdus foarte uşor romanele,
frumos tipărite, ilustrate şi legate în pînză albastră cu
aur ale s·fă.tos,ului Van Lennep, mai mult dedt poezia, mai
grea, a începuturilor secolului al XIX-lea de la Helmers
la Bilderdijk. Singurele limbi slave şi turanice îmi rrămî
neau cu totul necunoscute, şi pentru marea lor greutate
mi-ar fi trebuit altfel de răgazuri.
După dejunul de ,ami,azi, servit de corsicana tragică,
purtind însă numele
soţului ei francez, fidela Marie
Rialand, care, mai-imai, lăsîndu-şi zburt:lalniicele fote la
Paris, ar fi venit şi în ţară, luam omnibmml, totdeaun:a
pe imperiala de sus, plină de privelişti, 'la oare se adău
geau cele. de alt gen, Ja însuşi suişul scării în vîrticwş,
pentru Biblioteca Naţională. Lucram de zor in Iarga-i
sală de ~ectură servită de bibliotecari dinitre care cite
unul - îl văd şi acuma sclipind din ochelari, mişcînd din
ţuluc şi gata să mă înţepe cu barbişo.nul sur ora în
stare să mă pîndească ore întregi pînă voi pune la ailt
loc o carte din rafturi ca să-mi aud osînda păcatului
clupă strigătul servitorului, încintat că şi el colaborează
~a actul de vindictă : ,,Monsieur, on vous a,ppelie au
bureau" şi apoi, de deasupra ţepoasei bărbuţe : ,,Monsieur, vous devez e.tre Anglais", oeea ce nu era ruin compliment. Altfel de sală de lucru decit a culoarelor .şi
dcpoziitelor înguste, obscure, pavate cu ,cărămizi .s.ecu.La:re,
de la şcoala noastră ; o sailă plină de sute ide oameni, fiecare cu ,ticul său, ,lingă aceia oare, mai iaJ.es după aimiazi,
dO'rill linL~,tliţi, fără o tresărill'e ; .~i pocniiri de pupitre,
scăpări de cărţi, sîsîituri stăruitoare ale nervoşilor, totul
punctat de paşii de sentinelă ai supraiveghetorului cău
tindu-şi o victimă, pînă ce, 1a un ceas după_sunarea clopotului care anunţa că nu mai poţi cere · cil-ţi, glasul
invitînd la plecare al funcţionarului cu buletinele se aude
poruncitor : ,,Messieurs, on va bientât fermer" ; ,,Messieurs, on ferme"; ,,On femne". Fără a mai pomeni ce
aşteaptă, C'U o octavă mai srus, în s.anotuaruJ, din rîndul
al doilea, al manuscriptelor, unde să n,u uiţi numărul
oe1ui la care lucrezi, căci astfel îl ,poţi prirvi, inaccesibil,
cit -.rei, af,ară numai dacă :nu cutezi a-ţi lua -libertăţi,
l!M
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totrnşi aspru blamate, Ja care un drept foarte contestait ţi-l
dă multul păr a1b din oap şi din barbă.
Acolo, zi de zi. în măsura î-n care sP umpleau fişele

mărurute, scrise cu cerneală albastră, se desluşea figura
cavalerului pi,card căruia-i închiniasem doi ani din tinereţea mea. 11 vedeam plecînd de acasă, sărăC'llţ şi fără
protecţie, după avenituri, mergiind Î'n depărtatul regat de
Neapole la tinărul rege, curînd jertfit. Andrei, apoi amestecat în nesfirşitele episoade ale războiului de o suită de
ani, desoopeTiind ~,n sfîrşit mis1uiriea sa supt siteagrurile
„hunului viteaz", regele PetiiU al Ciprului, bucurîndu-se
la luarea Sataliei, spumegînd de minie cînd se părăseşte
Alexandria Egiptului, cea mai frumoasă oucerire, tîrîndu-şi apoi îndoielile aa încercări de piraterie pe coasta
Siriei, pentru ca, îimbăttrînit, să se retragă, oa să scrie
amintiri şi îndemnuri, în Franţa naşterii lui. In mijlocul
celui de--.al doilea an de Paris, cartea era gata, şi cu analizele literare care i s-au suprimat pentru a nu împovăra
şi mai mu1t bugetul şcolii, şi -a~teptam sentinţa, temută,
a cornisairilor responsabili.
Şi ce dulce era, după atîta muncă, să iau „batoul" pe
Sena, să ascuut distrat strigarea staţiilor pînă la „Pont
de Sully, la Bastille !", să pornesc pe cheiurile acum pustii, pe lingă fete pentru maiteloţi, care-<Ini strecurau la
ureche „Joli garc;on", şi să mă afund în strada vechiului
Cardinal Lemoirne, unde aştepta în apartamentul mobilat
din banrii mei masa de sară şi plăcerea inegalabilă a răs
foirii cărţilor pescuite abia în cursul dimineţii.

Pentru teza mea trebuisem să fac şi un drum în Italia.
bieţii mei trei sute de lei smulşi de la Ministerul de
Instrucţie, aoum încredinţat unui tînăr avocat, cu oare
era să am muLte legături şi de multe feluri, Take Ionescu,
~i care ni se părea nouă că s-a cam grăbit. Am debarcat
intr-o Romă alta decît a otelurilor de atunci doi ani,
înJtr--0 cămăruţă de adăpost mai ieftin, unde am redactat,
nu fără emoţie, petiţia către însuşi Papa, ca să fiu admis
cu

a lucra 1n arhive. Eram recomandat de profesorii mei
Şoalii franceze din Roma, şi astfel m-am prezentat direetorului ei, Geffroy, autorul Istoriei Suediei, pe care-l
l!Ji
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văd încă in Ulffibră, cu părul alb în jurul founţii. Am
fost dat în s.ama unui blond coleg francez, care era acolo
cu fiamilia, nevasta sălrtîndu-u un prunc pe braţe, şi care
mi-a vorbit de morga ,cu care Bour.get străbătea muzeele,
rostind aprecieri convenţionale, de această Romă a monseniorilor, în faţa cărora, spunea el, ,,e un straniu amestec
de fineţă şi de proSitie". Cu el am străbătut străzHe
populare şi m-am oprit Îtn.ainrtea costumuhlli din Campag,na cu tabliete aşa de asemenea cu oa:tri:pţele noastre
şi cu alba cămeşă plisaită ieşind d~n cochetUJl corset de
oatifea. Apoi, după ce aşteptam înde1ung, intr-un îngust
culoar - dincolo de care Sfîrl!tul Părinte, prizonjer din
voia sa, însuşi Leon al XIII-lea, se primbla în grădinile
sale, invizibil, să •treacă ora „precisă" a introducerii in
cămăruţele cu registre, intram ·cu sfială şi-mi ,luam locul
la mesuţa unde mă primea ou un zîmbet cîte un amabil
iezuit cu barba lungă oa a preoţilor noştri. Incett-incet
servitorul oomod aducea volumul cu corespondenţa papilor din secolul al XIV-lea, şi vecinii francezi îmi strecurau taina cum se pot dezmorţi picioarele în arhivele
Vaticanului : lira regelui Umberto, jouer de la lyre. Cînd
şi cînd, un clopoţel suD.a, şi toată lumea se ridica în
pidoare : era un cardinal care trecea. Şi, de cumplita
grabă cu care mă strîngeau atîta material şi atît de puţini
bani, de mîncam cu o liră - iar lira ! - la un mic
restaurant supt colonada Sf. Petru, unde în rest mi se
strecura şi dte o lepta fără curs a regelui grecesc Othon,
mă trezeam noaptea, urmăriit de vedenii, strigînd de-mi
speriam vecinii.
Un drum în Anglia, cu Gheorghe Kernbach şi soţia
lui, fricoşi şi nemulţămiţi călători, m-a dus la Londra,
cu străzile rătăcitoare, cu cărţile engleze frumos legate
şi frumos mirositoare atunci am primit în suflet pe
Carlyle, şi m-am simţit altul după cetirea Revoluţiei
franceze, a lui Frederic al II-Zea, a lui Cromwell, cu nesaţ
sorbite la Paris. Stăteam într-o casă cu trei surori, dintre
care două îşi aveau bărbaţii în lar:ga lume şi unde-şi
aveau sălaşul ,tot felul de lUi111e : UJn tinăr italian, un grec
cu favorite înfoiate... După vederea Londrei, Avienue de
l'Opera îmi părea o alee de provincie. La Oxford am
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Jucrat, fără a privi împrejur, asupra scrisorii lui Philippe
de Mezie·res către regele englez Richard al II-lea. Neuitaită iniţiere literară, care mi-a turnat în suflet o binPfăoăitoaire c..-onc.epţie religioasă, idealistă, acUvă, oare mă
sUJsţine şi pînă astăzi, îin ciuda lucrlll']lor şi a oamenilor.

ln sfiîrş]t, la capăitul anului 1891, cu acea lipsă de
senrtiment în materie de învăţămÎll1:t pe oare o păstrasem
de ,la studiile mele ieşene, unde, dacă izbuteam fără voie
a--m.i crea simpatii, nu era pentru mine ca om, ci penitru
bll!Ilul şcolar şi pentru tînărul oapabil de a avea şi de a
ma,niJesta ou francheţă şi curaj, idei ,proprii, am plecat
d]n Paris fără o mărturisire de reounoş,tinţă faţă de profesorii mei, cărora le datoram atita, şi care, 1,a plecare,
m:i-ar fi spus şi ei ceva - dar, iarăşi, poate să fi fost
in această oondamnabilă indiferenţă şi foarite muLt dintr-o sfială pe care şi atitudinile profesorale mi-o întări
seră - , şi am pleoat la Bevliin. Programul cel mare al
şederii mele în străinăta.te mr-1 impunea, şi cîte unul din
studenţii de la Paris mă şi precedase în această Gerrnanie, de un aşa de mare prestigiu. oare era şi aliato noastră.
M-am trezit deci într-o zi de

iarna lin glacialitatea

Wl'lli Berlin alb de zăpaidă şi străbătut de nişte curenJte

de aer aşa de reci î.rrcîit, sitrecurîndu-mi-se prin
îngheţau braţul pîină la cot : o mare schimbare şi

rnîneci,
o reală

suferinţă drupă iernile paniziene în care ninge şi îngheaţă
aşa de rar, aerllll ,totdeauna umed păstrîndu-se necontenit
suportabil. Tot a.şa de frigid îmi părea totul : casele fără

trecut, ridiiOÎlndu-şi blocurile care nu primi5eră patina de
fum şi de istonie ,a celor din Paris, largile străzi drepte
prin care şuiera vîntuJ. din stepele polono-ruseşti, pieţele
VlaSte, bisericile calv1ne şi protesltarute făcute pentru un
raţionalism religios supt zero, fără dangătUJl de clopot
care uneori la Paris, peste rtot vudetul infernal, din care
lipsea atunci acela al automobilelor, cu birjarii beţivi şi
hărţăgoşi, ,,faisaint trorttfil cocotte", îmi amintea dangătul
neobosit dim turnuJ bisericii Sfîntului Ioan de la Boto197
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şanii

rămaşi

m fund, ,tocmai în fun,d,

şi

pentru

toată

viaţa. Supt zero erau privirile oamenllor care, cu toate
tllllburările anarhiste, recente,
care sfărîmaseră cîteva
geamuri pe chiar Unter den Linden, în apropierea palatului-cetate al împăratului legiunilor biruitoare, dădeau
impresia că simt comandaţi, că se găses.c totdeauna supt
ordin şi gaita de o temută iinspecţie. Pe cînd uniforma
franceză, nesimpatizaită de muncitori, se ţinea ascunsă,
aici „haina împăra1Jului" se expunea pretutindeni ~i er-a
bine să-i faci loc pe trotuar, chiar cind apărea un simplu
sublocotenent. Ochii îmi păreau că aruncă sclipiri de oţel
şi tailia se ţinea ţapăn dreaptă ca şi cum şi acolo ar fi
c-ontribuit teribilul crivăţ care îngheaţă. Grupuri miliitare
cu coiful pe oap străbăteau aleile capitalei prusiene în
ciudatul sunet de pastorală al flautelor, în zornăitul de
farsă populară al olopoţeilor prinrşi de un adevă·rat tui
turcesc cu coada de cal spînzurînd în virf : lumea n-avea
destui ochi pentru această întrupare a mîndriei naţio
nale. Oîndva ,am zărit şi pe sităpî,nul ,tuturor energiilor
şi tuturor splendidelor manechine : marele poet romantic
cu acvila lui Lohengrin pe casca de argint avea însă, în
trăsura-i care Luneca răpede din şi spre Schlossul stră
moşilor, o privire mai curînd viagă, dusă după visuri pe
care şi în domenillll social, 1,a începU!tul domniei sa:le
ambiţioase, încercase a le realire, şi nu era nimic imperial ni·ci la îrnpărălteasa grasă şi palidă, cu ochii foarte
mărunţi, nici la grupul de copii în mondire frederi-ciene,
cu micuţa princesă zglobie la capăt, care se expunea ,Ia
toate fereştile.
Supt drill şi exerzieren, care contrastau aşa de puternic cu oareoare lăsare în voie a şepculiţelor roşii franceze, era însă, în duda constrîngerii şcolare, şi altceva :
o burghezie nu atît de deosebită faţă de cea franceză şi
un intelectualism familiar în legăturile sale de şcoală
şi de societate şi chlar rebel faţă de formidabilul Stat
care S(. clădise în faţa lui şi contra lui, dar nu şi peste
dînsul, strivindu-i mîndria şi aspiraţii•le.
Luni de zile petrecute în Germania de Nord şi apoi
în cea de Sud, cu două ierni aspre pe acel pămfot cu
oare n~am întîrziat să mă deprind, mi-au purturt învedera
îndeajuns aceasta.
\!)~
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Intii în Berlin chiar, la gazda mea însăşi.
Mi se recomandase, de EvoLceanu, - care era ma:
demult acolo, despărţindu-se df> Paric;ul ·unde nu ma:
avea, după moaPtea lui Riemann, pe profesorul său şi
căruia solidi1tatea Berlinului, cu marmura şi porfirul adevărat aJe gaileriilorr de al'tă, îi impunea aşa de mult - .
pensiunea unde se adăpostea el, în paşnica Dorotheenstrasse, totuşi la numai cîţiva paşi de Universitate ca şi de
Schloss cu tainiţa vulturilor. Mare casă oe raporit, servind matl muae fomilii şi jos, cu cheile în mină, un
rebar:bativ portar-temnicer vorbind cu secul şi durul
accent berlinez. Frau Dollen, bătrînă văduvă izraelită,
mare admiratoare a lui Bleichroder şi care, la moartea
bogatului bancher, îrutreba, îngrijorată, spre desperarea
nervosului lattnis<t român, dacă „şi împăratul a fost la
îngropare", serntimentală şi banală persoană care ne soma
să dedarăm : ,,oare nu găstm că leul are ,ceva maiestos"
şi deplîngea pe contemporana sa, împărăteasa Augusta
pentru că arhaiOOil Wilhelm I întrebuinţa rareori scara
care le reunea apartamerutele intime, prezida cu demnitate un adevărat sobor in1ternaţio.nal de persoane, masculine şi femj.nine, pe care, pentru motive deosebi,te, le
adunase Berlinul. Erau acolo, pe lingă Evolceanu .şi
Teohaa-i Anitonescu, un reprezentant autentic al victoriei
de la 1870-1871, care cunoscuse la şcoală pe Karl-EttelZephyrin, care itrebuia să devină
regele României şi
căruia, pentru o oarecare profetică vanitate, i se zicea
Karl der Eitle : maiorul în pensie, a D., von Plessen,
cu părul aranjat ca la f,rizer şi mustaţa roşie trasă în
diagonală, proprietar depHn al unei dulci americane. cu
două fete aşezate la celăfaLt capăt al apartamentului c.;
să n-aibă a face cu o uşă care se deschidea îrntre cele
două odăi, a maiorului şi a mamei lor; femeie măritată
aceasta, cu un bărbat fabricanit, capitalist şi furniwr de
Yenituri, al cărui faliment a rupt, eu fiind încă acolo.
orice legătură cu soţia pribeagă. Americane, alte americane. dintre oare una făcea singură că1lă,toria de nuntă.
soţul iubit avînd prrea multe ocupaţii pentru moment ;
apoi două blonde, albe, grăsuţe misses, care, curitenite
ele flegma septentrională şi filologică a lui Evolceanu,
199
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tot aşa de econom în purtări ca ş1 m mijloace, îi propuneau, spre revolta colegului meu, să plece cu ele, imediat,
neprevăzut, la patru ceasuri după-amiază, în ,ailtă direcţie infidele amice care mă initrebau, pe alături, pe
mine, nu fără şiretenie, ce înJseaimnă în Byron grecescul
„Zoi mu, sas ,agapo (,,Viaţa mea, te iubesc"). O alta, zeiţă
mîndră şi străluci,toare a republicii federative cu cîteva
stele pe steag, care, urmărită de aproape, şi pentru siperanţe de zestre, căci veşmîntul ei de regină în ziua înco:·onăril putea ,trezi cele mai mari speranţe, de un „leutnant" ful concediu pentru reumatisme cu origini dubioase,
[l punea să se ffmbriace în uniforma de erou mitologic a
chiurasierilor, pe oare ordonanţa o adusese anume din
garnizoana 1ui, ca să-i rîdă, suveran de obra:mică, în
faţă şi să~l plianteze acolo. Aitîltea americane, toate frumoase şi deprinse a fi continuu adorate, pe lingă carP,
ignorîndu-le total, ca unul oare ştia dtă primejdie este
să faci curte unei conaţionale, gata de o căsătorie cu
toate dezastruoasele ei con:secinţe financiare, Uin singur
american, ofiţer de marină, pe care noi, românii, o adevăraltă bandă, cu firea mucaliită ,a naţiei noastre, îl persecutam întrebîndu-1 într--'l.lna dacă dynamite se pronunţă dainamait, ceea ce a isprăvit prin a-l ,turba. Acelaşi sistem al nostru ca şi cînd am refuzat, în urma unei
tainice înţelegeri de conspiratori, să rîdem la witz-urile
lui von Plessen, care a isprăvit prin a striga Kamerad şi
a propune pacea, pentru că zîmbea din aripa roşie a
mustăţii eroice cînd vorbeam
nemţeşte şi ne spunea
pedant că ocupaţia noastră sedenrtară „apasă părţile cele
mai nobile ale corpului uman".
Dar expoziţia umană, ca într-o Weltstadt, cum devenise acum Berlin'llll, nu se oprea aici. Şi alte rase, cele
mai deosebirte, erau reprezentate. Un grec rotUJn.d, oacheş
şi unsuros la faţă, care nu se dădea pe nimeni altul, dar
păstra o prudentă tăcere de negustor serios, o no:r,vegiană
bătrînă ca Nomele care vrăjesc viaţa şi-i ta.ie firul. cu
foarlece de aramă, al cărei asalt asupra etern aceleeaşi
fripturi, înCUiI1juriată de cartofi permanenţi şi .de morcovi
fără moarte, avea ceva din gesitul
unui animal după
zăbrele, şi ati-t de interesantul japonez cu gesturile de
200
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panteră, Kanai, singurul care putea să smulgă economiile
.,babei DăHen", oare se emoţiona profund, pînă la laCTimi.
şi-şi deschidea punga bine înnodată, cînd „bietul" Kanai,
,,al cărui tală ajurusese ministru de război în Japonia".
avea nevoie de bani pentru un îrutors acasă care se pre1ungea fără ,termen. Şi nu pot uita o cîntăreaţă maghiară
convinsă că între naţia ei şi a noastră numai sîngele va
hotărî, dair care mărturisea lui Evolceanu oarecare aplec_are pentru melancolia ochilor mei de douăzeci de a,ni.
ln ce priveşte Germania găzduitoare, ea era reprezentată de singura familie a stăpînei : fata matură care
era sigură că o ia Evolceanu pentru că-i făcuse de ziua
ei un cadou de cărţi, şi alta, roşie şi masivă, care păzea
cu ochii îngrijoraţi un bărbat chimist care, chinuit de
insomnie, îşi petrecea nopţiJ.e goale rotindu-se în odaie
ca o fiară.

Toate erau aşa de bine rînduiite în această Germa,nie
îndrt se făceau de la sine, fără s:i ai nevoie
a intra numaidecît în legături cu oamenii, cu oamenii
serioşi şi ·tăcuţi, ~e nu dădeau nimic de la <linşii, în
străzile pline, dar lipsite de alt zgomot <lecit huruitul şi
poaniitul de copite al trăsurilor pe grani1t. Aşa era şi la
Universitatea, dasi1c-solemnă, ou statuia de aramă a lui
Frederic cel Mare în faţă, ,,Universitatea regală fredericowi~helmiaină(', în ale oărei culoa:re nu se purtau studenţii,
strict distribuţi în timp şi spaţiu, manevrînd didactic la
sunetul de clopot, neobişnuit în Franţa, care-mi amintea mie de muzica analogă a bucovineanului „domnu'
Felix", ,,pedellli'l" importat de hunul „dorn' Berlă".
Corecte, geometric perfecte, albe, curaite, sălile de clasă.
,,auditoriile", aşteptau, ou studenţi plamici, înscrişi, prezentindu-şi pentru iscă1itură foile tipărite prin care se
documentau „semestrele", asoulitători tăcuţi, impresionaţi
în aparenţă, ai unui Lehrer, care de obicei îşi ci.tea cu
glas egal, de o sonoritate profesorală specială, un oa'iet
bine scris, bine cusut şi bine păstrat, în margenile precis fixate ale unei ore, a cărei trecere se sublinia de îndawilhelmiană
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tinatele fîşîiri din picioare, cu efect irezistibil, ale ucenicilor.
Pe profesori, afară de unul singur şi o singură dată,
nu i-am cunoscut acasă, şi nici la seminarii. Acea singură excepţie m-a lecuit de dorinţa, sinceră, de a mai
încerca. Era la istoria medie, şi intrarea mea în odaia
plină de ,tineri gata de război a fost semnalată prin cău
tături în care pentru fostul elev al unei şcoli franceze
nu era desigur prietenie. Se analiza un ·text medieval
şi, cred, chiar din vremea cruciatelor, familiare mie,
ba din secolul al XIV-lea care-mi era asa de cunoscut :
proiectul de expediţie sacră al lui Guillaume Adam. ln
mediul neobişnuit, o întrebare, ca la liceu, mi se adresă
mie şi, cum am slăbiciunea de a nu putea răspunde la
somaţiile prea imperioase, ,tăcerea mea m-a fixat vizibil
în judecata acelei tinerimi studioase - ,,iată ce e şcoala
francezăt', păreau să spună douăzeci de ochi ! - , pe
care n-am căutat s-o mai revăd, mărginindu-mă a-mi
face la cursuri, mai muit sau mai puţin exact, ,,semestrelei'.
Am fost o singură dată la băitrînul profesor ilustru
Scheffed-Boichorst care, cu ochii aproape pierduţi şi cu
atîta experienţă în schimb, avea curajul, în faţa celui
mai numeros şi mai admirativ public tineresc, să spună,
vorbind uşor, mai mult decît „franţuzeşte", că asupra
bătăliei, asupra marii victorii iniţiale din Pădurea Teutoburgică, a cărei bogată bibliografie o dădea, nu se ştie
de fapt mai nimic. N-am fost mai asiduu la Ludwig
Geiger, elevul şi continuatorul lui Burckhardt, istoricul
vestit al Renaşterii, care îngîna prelung, oprindu-se la
sunetul clopotului şi în mijlocul unui titlu de cal"te, o
poveste despre Rabelais, ,,Ra-pe-·le", pe care o oule,gea
din foile lipite de nas. De fapt, ,ca să i;pun adevărat, din
cei trei care-mi trebuiau, am rătăcit de vreo două ori la
prietenul Richard Srternfeld, evreu sărac, pasionat de
muzică, mare preţuitor al Franţei, pe care o punea ală
turi cu Anglia în prelegerile sale, dar ţinîndu-se ca scriitor de angevinii din Neapole, de cruntul Carol I şi
de sfîntul lui frate, Ludovic al !X-lea : el îmi primise
şi teza de doctorat, pe care nu era s-o trec însă la Berlin.
:!02
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Atîta contact cu universitatea, şi o vizită iniţială, după
ce un coleg german îmi scrisese, văzînd că mi-o dictează
în zădar, Gesuch-ul, cererea de înscriere, redactată, în
formele inviolabile, pe coala de hîrtie cuviincios îndoită
în două, ca în
cancelariile ostăşeşti
din secolul al
XVIII-lea, la rectorul care era venerabilul, încercaitul şi
în alte lupte decît ale ştiinţei, Virchow 113• Foarte albul,
uscatul, slabul bătrîn cu barba rotundă şi şuviţa de păr
pe frunte, m-a contemplat prin ochelari şi mi-a atras
atenţia asupra faptului, atît de penibil, pentru vechiul
liberal, adversar permanent, tenace, amar, dar fără noroc,
al zeului care stăpînise pînă ieri,, Bismark 114 acuma
vedeam prin Tiergarten, parcul iubirilor oprite, unde,
spunea d-ra Dollen, suspinînd, trec prin umbră aitîtea
părechi, Parchen, pe miniatura cancelarului, bietul general Caprivi, pe care studenţii îl conjugau : caprio, caprire,
caprivi, capritum - că de un timp, printr-o măsură
atentatorie asupra drepturilor, vechi de atîtea secole, ale
universHăţii autonome, s-a desfiinţai carcera ei şi orice
călcare de ordine în afară de zidurile _înaltei şcoli e
supusă legilor ţerii şi dată în sama organelor obişnuite
ale poliţiei şi dreptăţii. - Dar eu sînt, Excelenţă, deşi
încă aşa de tînăr, Oberlehrer, profesor de liceu la cursul
superior. - N-are a face ; eşti înştiinţat.
Inutilă recomandaţie, căci, pe lingă altele, aveam destul de lucru.
lntîi cu teza care-mi putea mijloci doctoratul, impus
ale trimeterii mele în străinătate.
La Paris, cetind paginile, frumos caligrafiate, ale operelor lui de Mezieres, Visul bătrînului pelerin, tratatele
de propagandă a cruciatei, formasem planul de a scrie
Istoria lite,raturii franceze în secolul al XIV-Zea, ambiţios proiect pe care, ca şi pe acela al unei istorii a cruciatelor mai tîrzii, neglijate de obicei,
l-am urmărit
multă vreme şi, cum se întîmplă cu asemenea subiecte
îndelung netezite şi mîngîiate, nu l-am realizat niciodată.
Dar, între altele, copiasem părţi însemnate din romanul,
asemânător, al lui Toma al Iii-lea, senior al marchizatului italian subalpin, pe atunl'i de influenţă franceză,
de

condiţiile înseşi
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Saluzzo, Cavalerul rătăcitor. Mă atrăgeau mai mult portretele de prinţi contemporani, bine ·trase, unele consideraţii morale, dte una şi politică, decît fabula în felul
obisnuit în acea vreme, cînd Roman de la Rose, în a
dou'a parte a lui, mai hotă,rît alegorică, dar plină de
aluzii contemporane, sităpînea sufletele. Vrînd să înfăţişez
acest produs literar, care nu era lipsit de inrteres, întrebuinţz.sem ~i călătoria, umila mea călătorie a doua, în
Italia, ca sâ ,ceroet.:'Z, din fugă, ~i manuscrisul de la
Turin, care în curînd va cădea pradă flacă·rilor, aşa încît
lucrarea mea de doctorat, scărmănată cu ură de un
Gabo.tto şi un Rostagno, apărători îndărătnici ai istorici
lor locale bine ştiute, ,contra initrusului francez, a ajuns
să fie î.nlocuHoarea parţială a textului dispărut. Era vorba
acum să reconstitui şi biografia marchizului nc>astîmpă
rat şi fără direcţie, cavaler bătăuş, d€spre care se ştiau
atîrtea, daT fără să se poată
ajunge altfel <lecit prin
această unică încercare
liter-aPă la un suflet omenesc
interesant. Şi astfel am ,cules răbdător ce informaţie
măruntă se putea găsi, luînd ca baz1 acea istorie a senioriei lui Toma de medicul Muletti care m-a dăruit şi cu
o cronică iscodită de dînsul - şi ce aspru am fost mustrat de unul dintre cei doi critki i.talieni pentru că n-am
cunoscut dezvăluirea cuprinsă într-un articol pe care
unul îl strecurase în... Buletinul oficial al Ministe'l"ului
de Instrucţie Publică, poate pentru că-l refuzase o revistă
de chimie sau de telegrafie fără fir ! Apucăturile mele
literare îmi cereau neapărat să pun ceva carne pe oase,
şi astfel am creat un cadru cam larg penitru o aşa de
strîmtă figură, cu note asupra culturii şi obiceiurilor co.ntempoJ"ane, ceea ce mic.a adus ca nieui,tată mîngîierc
k.'Udele lui Ja,rry, zutorul unui f.undameintal s.tudiu despre dominaţia kanceză la Genova, în care observa - şi
nu uit nici aceea - că în cartea mea nu e nici una din
acele „pointes acerbes qui depassent tanrt d'ouvrages de
l'erudi.tion moderne".
Scrisesem în limba germană - vai, cu cită trudă, eu
care ah.ia o deprinsesem bine la scris şi la vorbă cu ajutorul mesei din Dorotheenstrasse şi, noaptea, trezit subit
din somn, purtam prin minte cuvinte fără legătură din
vocabularul care zilnic mi se îmbulz-ea ! Dar Stemfeld
2fl4
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mi-a observat părinteşte că e mult de îndreptat, indicîndu-mi şi un polon obişnuit cu asemenea revizii (pe
urmă am aflat de la un coleg român că asemenea revizii
înseamnă de obicei u n.:Ja<..:tare, el însuşi, foarte lăudat
pentru Iurma operei sale de debut, dînd mai mult idei
şi fragmente ... ). Se -5i revăz,useră citeva pagini cînd am
fost chemat pentru a presta înaintea decanului facultăţii,
unul din ginerii marelui Mommsen, jmămîntul că mi-am
făcut teza „fără nici un ajutor". Dar este cineva care
mi-o revede. - N-are a face. Aşa se întîmplă cu toţi
străinii. Dar nu pot jura! - Atunci mergi la Lipsea,
unde se primesc tezele şi în limba franceză şi în oricare
alta, şi chiar în a d-tale, dacă este cine să ţi-o poată ceti.
Şi astfel am dăruit un creion de aur polonului, mi-am
luat teza şi timp de o lună de zile am tradus-o în franţuzeşte, luînd apoi fără a-mi retrage actele, dezinmatricularea cerînd o taxă, şi am fost deci dezinmatriculat din oficiu - , trenul pentru Lipsea.
Dar lucrul cel mai de samă pe care-l făcusem la
Berlin era altul, unul pe care-l începusem încă de la
Paris, iarăşi fără să mi-l fi cePut nimeni, ba chiar fără
ca nimeni să-l fi aprobat şi preţuit.
Impins de instinctul care leagă pe orice om sănătos
de ţara şi de neamul lui, m-am trezit în Biblioteca Naţio
nală eercetînd
catalogurile la secţiunea care priveşte
Orientul european, şi un fior de bucurie, mai străbătă
tor decît acela care întovărăşea şi descoperirile cele mai
neaşteptate şi mai frumoase în alte domenii, m-a pătruns
cînd înitre „noile achiziţii" am găsit scrisori de-ale pretendenţilor noştri domneşti ca enigmaticul Ioan Bogdan
pe vremea lui Hemic al IV-lea şi fiul lui, ba chiar de
ale domnilor din secolul al XVII-lea, în legătură cu propaganda catolică pe care ambasadorii regali o făceau la
Consitantinopol. S-a s,trîns astfel, pe lîngă recolta vastă
în legătură cu teza mea, şi un mănunchi de acte româneşti sau privitoare la români, pe care m-am grăbit să-l
comunic - cui altuia?, lui Xenopol. Răspunsul, pe care
l-am auzit apoi şi oral, în apariţiile la Paris ale profesorului meu, a cărui fermecărtoare tinereţe de spirit se
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distra de orice : de jocul marionetelor care-l pasiona
cite marionete nu le manevrase el ca istoric! - şi chiar
de ocazia ce i se oferea de a duce acasă supt ploaie pe o
biată grize:tă care nu-şi luase umbrela era descurajant, deşi, chiar de atunci, descuTajarea nu intra în obiceiurile mele : ,,Istoria românilor am scris-o eu ; nu e
nevoie să se revie asupra ei ; caută-ţi de istoria universală, unde te
aşteaptă, la laşi, catedra
lui Nicolae
Ionescu('.
Eu însă am perseverat şi, ajuns la Berlin, am intrat,
din capul locului, la Arhivele de. Stat, unde, înaintea
mea, cineva ocrotit de Zinkeisen, istoricul impeTiului otoman, mai căutase numai pentru ineditele pe care le-a
dat apoi în Tezaurul său : Papiu Ilarian. Ce de lucruri
nouă îmi răsăreau în ca.le, pînă 1a uneltirile contra turcilor, cupriruzî:nd şi planul de a prinde pe sultan, pe c.are
Petru Rareş le făcea electorului de Brandenburg prin
trirnesul sălU ! Aitîtea aJte -lucruri veneau din epoca de
cruciată modernă a lui Ioan Sobieski, regele Pofoniei.
Nu lipseau ruc1 legăturUe cu Prusia secolului al
XVIII-lea, -ca acel refuz al asprului Frederic Wilhelm I
de a asculta pe nu ştiu ce spion moldovean. Dar aici,
renunţînd să fişîi din picioare la Geiger şi chiar să asist
la lecturile blajine ale lui Sternfel:d, am luait răbdător,
sistematic, toată corespondenţa de la Constantinopol a
trimeşilor prusieni şi m-am apucat chiar de lunga,
greaua, obositoarea muncă, ,neplăltită şi nerăsplătită, şi
pînă ~a oapăit, a copierii atît de folositoarelor rapoarte
consulare din laşi şi din
Bucureşti pînă pe la 1830,
extrema limită îngădui1 tă, de la care alţii ar avea să continue azi, Îln Ioc să-şi batjocoreas,că predecesorii şi ajutătorii. Nu pot spune îndeajuns ce mîndru eram privind
materialul oore se îngrămădise zi de zi aşa de mult şi a
căr,ui publicare o ~teptam cu o aşa de firească nerăb
dare, dar pot asigura că n...am mîncait in spectacole, primblări şi aventuri, ca mulţi ailţii, banii cu îngrijire economisiţi ai hinefă·cătoruhti meu prin bursă Iosif Niculescu.
Fără :regret am părălsit Berlinul. Nu ·lăsam în urmă
nici un profesor de care să fi fos-t legat, nici un c&eg
german, dar absolut :nici unul, pe care să-l fi cunoscut,
nici o apreciere de care să mă fi învrednidt, ba nici
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măcar o prietenie românească de care să fi fosit petrecut la gară şi de la care să-mi fi picat vreodată două
rînduri de scrisoare.

La Li,ps,ca intram în adevărata viaţă germană, în viaţa
a Sudului, mai blindă, mai zîmbitoare, mai prieo via,ţă „născută, iar nu făcută", fără nimic din
constrirngerea pe care în orice
detaliu a existenţei o
găsisem la Berlin, itot aşa ca şi în zilele mari dnd, de
pildă, ou steaguri imperiale fîlfîind pretutindeni, prin
gardul unei mulţimi foarte bine păzite dar, trebuie s-o
recunooc, fără .nici urmă de brutalitate din partea poliţiei
cu ţepi în coifuri, trecea ca fulgerul în cupeaua ou geamu.rile negre însuşi tînărul autocrat ruses,c. In Saxonia.
voi putea să văd făcînd semne de prietenie în dreapta
şi în stînga pe aitît de albul rege Albert, pe care-l înounjura văldita iUJbire a unui popor bun, şi pînă în mersul
triupelor purtî.nd pe chivără soarele altei dinastii se deosebea îndată un alt riltm decH acela, solemn, precis şi
sec, al Berlinului.
,
Oraş'Ull. era apoi dominat de două elemente care la
Berlin se dădeau de la sine pe planul al doi;lea faţă de
strălucirea Ourţii şi de trufia militară : înitîi negustorii,
al căror bîlci, pe care nu l-am văzut, însemna şi acuma
destul de mult, deşi nru mai veneau, ca odinioară, oamenii
Orientului, grecii, ca şi mol dovenii şi muntenii, vechii
noştri li:ps,cani, cu hainele lungi şi largi şi cu impozanltul
işlk pe capetele rase şi, apoi, pe lingă <linşii, sbudenţii
de la Universitaitea cu lung trecmt pînă în evul mediu,
la care se adunau tineri din muHe naţiuni, şi atîţia chiar
din acest Răsărit al nostru. Ieftene restaruranite pentru
un aisemenea tineret care, şi din cauza compoziţiei lui
variaite, n-avea nimic din vioiciunea provocantă a frecvenitaitorilor universităţii
pariziene, serveau berea de
Pilsen în pocale înalte şi gustoase amestecuri ,cuJinare pe
scoici, în aer :liber, încălzitt de un rmai prielnic som-e.
Cine voia putea să meargă şi în împrejurimi, unde nu
găseai tristul nisip, pl,anta,t cu de-a sila, al Hrandenburgului. Erau fireşte şi teatre, şi atîta muzică pretutindeni, pentru cine avea mai puţină muncă şi mai mult<.:

germană
tenoasă,

1
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mijloace decît mine, grăbit să mîntui dt mai răpede
cu doctoratul.
Şi trecutul avea aki mai multe drepturi, fără a fi
concurat de o puternică viaţă modernă, de caracter american, ca dincolo. Lingă mine chiar, în .acest oraş unde
se răspîndise ceva din catolicismul, impus de coroana
regală a Poloniei, purtată
mult .timp de Wettini, se
ridiica ,turnul puternic al biserkii Sfîntului Petru, Bederskirche în pronunţia locală. Cine avea vreme ar fi avut
şi alte elemente istorice de găsit.
Societatea internaţională lipsea, bineînţeles, cu totul.
S-au dus americanii ciudaţi şi frumoasele americane, grecul placid, lupava norvegiană, Plessen ameninţînd cu
mustăţile două cornuri ale lumii, japonezul în căutarea
unui nou împrumut, maghiara cu părul rutilant, gata de
. o romanţă de iubire, şi chiar grupul de români harnici
la studiu şi răi de gură. Eram lipsit de tovarăşi, în rîndul din urmă al unei case fără zgomot, fără locatari
vizibili, în care portarul, găzduitorul meu, biet om cu
familie, năcăjit de studenţii beţi care-i sunau clopotul
degeaba în fiecare noapte,
îmi recomandase stăruitor
mobila, scumpă după punga lui, şi venea să şi-o verifice
necontenit ; altfel, fata-şi lăsase în odaie scrisorile Corneliei, sora lui Goethe, interesante mărturisiri ale unui
simţitor suflet mediocru, şi la plecare familia aştepta
jos cu un buchet de flori în mină de care poate întreg
Berlinul n-ar fi fost capabil.
Se apropia vacanţa, şi nu era vreme să ascult cursurile, folosindu-mă numai de trimestrele berlineze. Iarăşi
lipsei mele complete de călăuzire i se datoreşte faptul
că n-am găsit cu cale să ascult un singur ceas la profesorii care trebuiau să mă examineze şi cărora această
lipsă de atenţie nu putea să le placă prea mult. Nici nu
i-am viziitat, văzîndu-i numai în ziua examenului, afară
de unul singur, Lamprecht, care luase asupră-şi, după
moartea bătrînului Maurenbrecher, teza mea.
Pe atunci ideile lui nu străbătuseră lumea şi nu se
discuta teoria succesiunii epocilor tipiste şi individualiste, cu tot ce s-a adaus pe urmă la această linie dominantă, şi nu se succedau volum.ele unei Istorii a poporu208
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lui german atît de profundă ca gîndire şi de neobişnu1tă
ca formă. Nu se grămădeau în jurul celui de curînd sosirt
studenţi de toate neamurile, în frunte cu japonezii gata
să jure că în istoria lor .naţională, pentru care se comanda
larg informaţia, toată concepţia profesorului se verifică
pe deplin. Masiv, cu osatura lui Luther în figură, aspru
de o barbă rebelă, în ochi cu o privire a cărei bunătate
era amestecată şi cu multă maliţie, el s-a interesat de
studiile mele franceze, de cuprinsul şi de lacunele lor,
reţinînd pe acestea din urmă, şi mă va întreha tocmai
din domeniul lor. Nu gîceam ce relaţii voi avea pe urmă
cu omul, de o aşa de sigură şi de prielnică memorie faţă
şi de un student atît de
străin şi de puţin pregătit în
<::hestiile care-l interesau pe dînsul mai ales. căruia pentru posibilităţile mele de publicare în limba lui era să-i
datoresc aşa de mui.t.
Ideea că, alegîndu-mi trei materii după regulament :
deci, pe lîngă istoria universală, Umba latină şi literatura franceză, la a cărei cercetare în secolul al XIV-lea
mă prinsesem, cum am spus, trebuia să şi lucrez la o
pregătire specială, nu-mi trecea prin minte. De altfel
convingerea că la un examen e bine să te prezinţi nu cu
ce ai îmbucat atunci, ci cu ce posezi obişnuit şi permanent, cu ce ţi-ai însuşit în adevăr şi serios, o aveam şi
atuncea. Vremea mi-o petreceam deci în acele cîteva
săptămîni de Lipsea numai cu facerea ,corecturilor, lacom
aşteptate, la teza a cărei răspundere o simţeam aşa de
puternic incit telegrafiam îndreptări, scump plătite, revi-zorului francez, un istoric al Parisului, pe care mi-l
impusese referentul al doilea, Birch-Hirschfeld, care se
declarase filolog romanic, dar fără siguranţă în ce pri. veşte stilul francez curent. Şi aici, unde nu erau Arhive
de Stat, continuam goana după inedit, şi în vederea istoriei cruciatelor tîrzii, pentru care era un oarecare material în manuscriptele din bibliotecă, dar mai ales pentru
istoria românilor, care nu era specialitatea mea, dar care
mă cucerise din ce în ce mai mulrt; am avut mare satisfacţie găsind un volum din corespondenţa polonă a secolului al XVI-lea începător, Acta Tomiciana, pentru partea
.care nu fusese încă ,tipărită, şi am îmbogăţit cu extrase
de acolo colecţia la care ţineam aşa de mult.
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Examenul de doctorat se făcea fără nici o solemnilaşul apărea măreţ în urmă ! - , prin neo cămă
ruţă oarecare, de la profesor la profesor, cu un singur
element de datină, fracul de imprumut, purtat pînă
atunci de atîţia, mai deştepţi şi mai proşti decît mine,
care înlocuia vechea robă medievală. Publicul nu era
admis. Totul se petrecea simplu şi iute.
Lamprecht şi-a făcut plăcerea de a mă întreba :tot
instibuţii merovingiene, pe car.e, ascultător distrat al lui
Monod, preocupat el însuşi, de altfel, de probleme relative la izvoarele înseşi ale acelui timp, nu le prea ştiam,
sau nu le ştiam mai deloc. Şi istoria medievală a Germaniei mi-a căşunat numeroase şi neplăcute surprinderi.
Numai cînd m-am simţit pe ,terenul meu, în secolele la
care ·lucrasem pentru cele două teze ale mele, cînd întrebările au lunecat într-acolo, am .putut riposta la „aber
nein" al examinatorului : ,,De data aceasta e însă ja,
domnule profesor, am răspuns, ştiind ce spun. - Şi de
ce? - Pentru că mă aflu pe terenul meu, nu pe al
d-voasitră." De fapt, ştim aşa de puţin şi unde credem
că ştim mai bine ! Probabil că şi filozofia din capul cel
bun şi 1-arg al lui Lamprecht iajunses-::- la aoee~i, şi,
tristă şi mîngîietoare concluzie, căci nota pe care a dat-o
atîtor insuficienţe a fcst relativ bună.
Bună a fost şi aceea la limba latină înaintea frumosului, nobilului bătrîn Wachsmuth, la care totul era şi
impunător şi aşa de părinteşte simpatic. A părut că-l
impresionează declaraţia mea, care se sprijinea pe o conştiinţă sigură, de mult întemeiată, că mă poate întreba
din orice autor şi în orice loc. A deschis pe Virgil, la
Culex. Şi, cu toată iniţierea mea relativ nouă, de-abia
un semestru în germana vorbită, traducerea a mers
destul de bine. Un singur lucru-mi lipsea : numele nemţesc al ţînţarului, pe care, cu un zîmbet prietenos, mi
l-a dat marele erudit, al cărui nume îl cunoşteam de
mult din ediţiile lui, pe cînd nimeni nu-mi vorbise încă
de ce este şi de ce poate Lamprecht.
A fost o adevărată cursă examenul la literatura franceză, unde mă credeam mai deplin asigurat. M-a împiedecat de a-mi aduna răpede ideile şi necontenitul obiect
de distracţie care era însăşi figura
examinatorului :

tate -
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Birch-Hirschfeld, autorul unui foarte bun manual, splendid ilustrat, în acest domeniu, bătrîn slab, mărunt, avea
o figură care reda în foar>te micşorat pe aceea a lui
B. l-'. Hasdeu. 1vlă plictisea, şi-mi venea a rîde. Filolog
mai mult decît istoric literar, avînd interes cu deosebire
pentru vechile texte, el m-a întrebat de la început, şi
cu stăruinţă, despre acea viaţă a Sfîntului Alexie, care
se crede aşa de veche şi de care, ocupîndu-mă pe urmă,
tocmai din năcaz pentru această
umilinţă, am găsit
dovada că, tratînd despre un sfint aşa de caracteristic
bizantin, la modă supt Comneni şi urmaşii lor imediaţi.
şi dînd Laodiceii numele impus de cruciaţi, de Liche,
r,11 poate fi decît posterioară
sfîrşitului
secolului al
XI-lea. La tot ce· spuneam, adesea aitît de vag, răspunsul
era un continuu şi dulce „Sehr g·ut". Oe însemna amabila
apreciere, am putut afla pe urmă, cînd i-am văzut nota.
Dar toate aceste neplăceri, pe care, obişnuit să mă
observ necontenit, atent şi crud, să mă judec mai aspru
decît oricine şi să mă pedepsesc pipăind îndelung rana
mîndriei, le-am simţit adînc, nu m-au împiedicat să
capăt peste cîteva săptămîni, nu diploma pe care ar fi
aşteptat-o preţuitorii „fenomenului" de la Iaşi aşa-mi
zicea cutare din cele mai inteligente, dar mai corosiv
glumeţe din colegele mele de acolo - , dar una în care
mi se dădea la teză o „dissertatio egregia" şi la oral un

,,cu1n laude".
Se pare că, mult mai tîrziu, prinţul Ferdinand al
României, asistînd la jubileul acestei Universităţi din
Lipsea, unde şi el fusese student, a fost surprins cînd în
nu ştiu ce discurs s-a pomenit şi numele fostului student
de acolo care era acuma istoricul Românilor şi al imperiului otoman în chiar marea colecţie a lui Lamprecht.
O scrisoare de necunoscut mi-a comunicat în vechea
căsuţă ţerănească de la Vălenii-de-Munte această informaţie, care se poate să corespundă adevărului, deşi n-am
crezut că trebuie s-o verific.
De acum înainte aveam luni, multe luni, peste un an,
libere înaintea mea, care-mi făcusem datoria faţă de stat
şi de umbra l 1Ji Iosif Nicolescu, luînd, cum mi se ceruse,
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diploma de la Hautes Etudes şi doctoratul german. In
loc de un poate meritat concediu de primblare, m-am
aruncat cu şi mai multă pasi'llne în căutarea lucrurilor
nouă despre acel trecut românesc pe care din inimă îl
doream tot mai mare, capabil să-şi găsească un rol,
cunoscut şi recunoscut de toţi, în vastul cuprins al istoriei universale.
La atîta mă gîndeam, literaitura franceză din secolul
al XIV-lea, cruciatele tîrzi'i căzîrul aioum pe planul al
doHea.
De aceea am plecat la Dresda, unde ştiam că voi
în Arhivele de Stat de acolo, corespondenţe diplomatice, din Constantinopol şi de aiurea, care trebuiau
să vorbească şi de noi, pe lingă ce alte des,coperiri îmi
puteau rezeI'Va o soartă mai bună.
Am nemerit acolo primitoarea casă a unei bătrîne
cu numele polon şi a fiicei ei, trecută de vrîsta cînd de
obicei se mărită fetele. Era în Katharinenstrasse, cartier
tăcut şi paşnic, unde se poate lucra perfect. Ingrijirea
era cea mai bună şi unui ·chiriaş ieftin de bani i se permi,tea şi puţină bucătărie în casă ; mai pe urmă, atîta
vreme, la fiecare început de an, primeam din partea lor
o bună scrisoare pe toate patru paginile, care dovedea o
amintire mişcătoare. Impreună cu buchetul de la Lipsea,
ea dădea o idee din cele mai favorabile despre inima
acestor saxoni.
Ce frumos se înfăţişa oraşul, faţă de amintirile greoiului, încăr.catului Berlin şi de puţinătatea relativă a
practicei Lipsce ! Se simţea aici nu numai mîndria regalităţii peste o ţară luxoasă, de pompă orientală, legătura
cu Varşovia, profund străbă,tută în acel secol al XVIII-lea
de spiritul francez, dar şi o fineţe de gust deosebită. Dacă
pe podul dintre Dresda Veche şi ce-a Nouă, unde eram
eu, agentul de poliţie te mina aspru pe partea unde trebuiau să meargă cei veniţi dintr-o anume direcţie, cînd
ajungeai în regiunea care cuprindea Palatul, de un aşa
de neted şi cochet stil !Judovic al XV-lea, privirea se
întindea asupra armoniosului complex de construcţii care
găsi,

212
https://biblioteca-digitala.ro

constHuie Zwingerul. ln Berlin ,cercetasem muzee aşa
de vast concepute şi, supt frontoanele de un clasicism
atît de ţapăn, cu atîta pri0epf>r~ împărţi•te şi prezentat~,
eleganţa Muzeului din Dresda, care conţinea cîteva din
cele mai preţioase pînze italiene, era însă inegalabilă.
La Bibliotecă, unde am aflat două pentru mine preţioase cronici veneţiene din secolul al XV-lea, dar şi
gramatica greacă a unui Petru-vodă, care se pare a fi
fost fratele omonim, din Cipru, al lui Petru Cercel, la
Arhive, unde rapoartele din Turcia adăugeau zilnic la
cunoaşterea trecutului românesc, dădeam şi peste relaţii
întîmplătoare cu pribegi ca acea tînără şi şireată ţiitoare
a lui Gheorghe Ştefan, Ştefania Mihailova, care, înainte
de o mare aventură la Moscova chiar, se prezenta r-.q
legiuita văduvă a bătrînului ei concubin. Iar seara, după
osteneli aşa de bogat răsplătite, în faţa ochilor obosiţi
se strecurau apele de argint ale largei Elbe, iar pe povîrnişul malurilor prefăcute în grădini se întindeau pentru
încîntarea sufletului straturi de flori măiestre, cu iubire
pregătite, care ducea mintea la Versailles şi la cele două
Trianon, pe care August al Ii-lea şi al III-lea cătaseră
cu ambiţie să le copie şi în reşedinţa lor electorală din
Germania, ca şi în Varşovia, care şi pînă azi păstrează
credincios aceas-tă influenţă a eleganţei franceze.
Puteam crede că voi găsi alte asemenea coresponla Milnchen, unde, pe o ,cumplită vreme de iarnă,
cu un ger ca.re te tăia, am debarcat pentru a continua
studiile care mă stăpîneau aşa de mult.
Lumea era aici alta, atîtea erau, şi sînt, fără îndoială,
şi azi deosieibiri'le dintre multele Germanii pe care nu le-a
fost redus la acelaşi numitor, ca provinciile franceze,
şi ele pe vremuri atî-t de diferite în toate privinţile, aceeaşi dinastie, cu puteri absolute, aceeaşi modă, căreia
nimeni n-are dreptul să-i reziste. Berăriile, de unde-mi
aduceam şi eu, în apartamentul studenţesc din Tilrkenstrasse, cu greoaia poartă de fier, porţia cotidiană de bere,
erau pline de lume, şi am văzut, în zile de mare sărbă.:..
toare, şi soldaţi cu leul Bavariei pe coif împleticindu-se
denţe
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pe stradă. Şi la bibliotecă, unde gas1sem atîta de lucru
pentru manuscripte,
conservatorul cu barba
lungă,
rotundă, turna pe gît în faţa mea o stidă întreagă şi
tremura apoi din picioare. Nu mai era aceeaşi ordine
firească şi distincţie nativă pe străzile largi, bine croite,
pe car~ se ridicau toate plagiatele italiene ale lui Ludovic
cel dintîi şi ale lui Maximilian, o copie a Palatului Pitti
stÎild lingă ciudata construcţie ou multe fereşti a „MaxiJT1Hianeului" şi lingă Propileele care arătau aşa de stîngaci şi de nepotrivit cu clima, simpatia pentru Grecia,
unde a purtat coroana o mlădiţă a Wi-ttelsbachilor, regele
Otto.
O lume care, afară de ce-i putea da momentan bău
tura naţională, mi-a p3rut, chiar după sumbra aparenţă
a nemulţămitelor clase populare din Paris, înăcrită şi
înrăită. Ştiam că după generosul şi cavalerescul nebun,
Ludovic al II-lea, mort pe lacul artificial din castelul
său, încleştat ou medicul englez, era un rege, bietul Otto,
care, ca Nabuhodonosor din Biblie, păştea iarba în curtea
casteluiJ.ui său. Proprietara mea era soţia unui nenorocit
care zăcea într-o casă de nebuni ; cînd i s-a anunţat
moartea acestuia, nici ,un sentiment nu i s-a întipărit pe
faţă. Pentru un chibrit căzut pe vechea catifea a unui
fotoliu, mi-a cerut să-l îmbrac din nou şi a părut mirată
cînd am reţinut îmbrăcămintea uşor găurită. Lucruri
mici, care spun însă mult.
Aici, bineînţeles, nu mai era corespondenţa constantinopolitană, la care se putea merge cu siguranţă de a
găsi detalii necunoscute de istorie românească, dar pentru năvălirile turcilor prin văile Alpilor germani, pentru
hotărîrile de diete contra primejdiei musulmane materialul era bogat şi interesant, fără să lipsească şi eventuale atingeri cu viaţa românească de odinioară, în acel
domeniu, aşa de pitoresc, al pretendenţilor la tron care
rătăceau de la o Curte la al.ta, totdea,una plini de genealogie şi lipsiţi de bani, cu mina întinsă pentru un subsidiu ca să meargă la Constantinopol să-şi capete dreptul
de moşteniire, pe call"e-1 pretindeau incontestabil, dar deloc grăbiţi să ajungă acolo. Din colecţia lui Hermann
Schedel, făcută cu atîta dragoste şi cheltuială în secolul
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al XV-iea, am cules scrisoarea nepreţuită a lui Vlad
Ţepeş către regele Mateiaş al Ungariei şi alte ştiri despre
această epocă de glorioase lupte defensive, dar n-av~am
nki o înţelegere pentru vechea a:rtă, aşa încît la manus-cripte, unde ceream să mi se aducă, supt cuvînt că mă
ajută cu ştiri subsidiare, orice şi de la tipărituri, n-am
făcut să mi se arăte manuscriptul de la Neamţ, scris şi
ilustrat de diacul Teodor, ,,fiul lui Mărişescul'' sau Mără
şescu!.

lntr-un colţ de Bavarie, bătrinul Nilrnberg, din ale
cărui case nu s-a clintit o piatră şi ·care-şi închide viaţa
actuală între for,tificaţiile medievale, pe care le-am văzut
albe de nins9SN> supt un zîmbitor cer de gheaţă, mă atră
gea mai mult dintr-un sentiment romantic decît din credinţa că cercetările mele, mai toate în domeniul dietelor
ocupate cu pericolul turcesc, pot fi răsplătite. Oraşul lui
Peter Vischer mi-a dat, de altfel, pe neprevăzute, şi însemnarea cu privire la medicul german al lui Ştefan cel Mare,
pe lîngă încă un moment din viaţa rătăcitorilor „fii de
domni" care luau Eiuropa în piept, miluiţi de toţi prinţii
şi de toate oraşele. Il văd încă aşa, întrr-o sdi1Pire de gheaţă
- şi ce îngheţate erau şi odăile trecătorului meiu adă
post ! - sl\.lpt cer,ul nemHos de allbastru.
Ştiam de mult că în Innsbruck, capi,tala Tiro}ului austriac, a petrecut o dureroasă pribegie Petru Şchiopul cu
fiul său Ştefan şi că zilele nenorocitului bătrîn s-au ispră
vit în aceeaşi muntoasă provincie a Habsburgilor unde-i
zac şi oasele. Călătoriile mele, care păreau că despică nu
atît locurile, cit vremurile înseşi, trebuiau să mă ducă
neapărat şi în locurile acelea. O bursă bine chibzuită
ajunge la multe cheltuieli ... Şi nu m-am gîndit niciodată
că pot să cer un adaos la dînsa, ba nici măcar ajutorul
pentru tipărirea tezei mele de la Lipsea.
AŞ€Zat pe malul Innului, iute şi clar rîu de munte,
aducînd parcă în undele lui grăbite sunet de ,tălănci de pe
munte şi ecoul cîntecelor răsfrînte pe stînci de la stînele
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singuratice, Innsbruckul avea în străzile lui înguste, în
cele cîteva portice, în catolicismul lui entuziast şi copilă
resc, în sune.tul multelor lui clopote, ceva dintr-o prevestire a Italiei. Altfel, se trăia foarte nemţeşte în odăile
largi din casele vechi, cu berea, adăugită de <linsul cu
apă, pe oare mi-o adu02a zi 1nic băiatul casei. Nu Austria
pudrată şi birocratizart:ă din Viena, d
o bună Aiustri'e
veche, foarte veche. Un fotograf prieten, Arnold, care
mi-a luat înfăţişarea peceţilor domneşti ale lui Aron-Vodă
şi lui Ştefan Surdul, dădea acestei retrageri studioase din
tot ce ere viaţă împrejur formecul zîmbetelor 'linei familii
frumoase şi bune : ce dumre ,a fost ,pentru dră,gălaşa fetiţă
de vreo şapte ani plecarea străinului de care în nici un
chip nu voia să s2 deSipartă !
:Car din oraşul care păstra în marea biserică din centru
oscioarele chinuite ale copilului domnesc mort în pragul
vieţii nu se putea culege aşa de în pripă, cu gîndul la
Italia vecină, tot materialul de arhive, atît de bogat, care
nu _se întindea numai asupra acestor ani în care se chinuiau între străini Voievozii Moldovei, ci şi asupra relaţiilor privitoare la noi din vasta corespondenţă a arhiducelui Maximilian, menit să fie stăpînitorul Ardealului
cedat de Sigismund Bathory. Pentru aceasta va trebui să
mă întorc înapoi, în împrejurări cu totul deosebite de
acestea.
Coborîndu-mă pe acelaşi drum pe care-l făcuse cu
patru sute de ani înainte beteagul, obositul, setosul de
soare şi de limbă italiană, p2 care s-o poată cît de cî,t înţe
lege, Petru-Vodă, am văzut, în primăvară, atît de înaintată
în Tirolul sudic, pronunţat italian, strugurii de glicină
violetă atîrnînd pe zidurile înnegrite şi bisericuţa franciscană lingă care un călugăr olog şi stins de suferinţă îmi
arătă locul unde ştia bine că s-au coborît rămăşiţele
mucenicului domnesc plecat în lume de grija creştinătăţii
şi din marea iru.bi.re ipent.ru plăpîndul lui fiu. Şi &ci îmi
rez,ervasem. să mă int-oil'C înapoi, în speranţa, care s-a dovedit zadarnică, de a găsi ceva din aicest trup românesc
:l:rămîntat atîta vreme cu ţărîna străină.
Şi prin pasul V.-eronei, odată cu soarele cal<l, am ajurns
din nou la Veneţia, şi în prima conversaţie cu cărunta
1

216
https://biblioteca-digitala.ro

,,văduvă Gregoretti, născută Predonzani" m-am dovedit.
fără ştiinţa mea, aşa de plin de lumea în care trăisem
pînă atunci, încît, crezînd că o fac în italieneşte, îi vorbeam de jumătate de ceas într-n limbă din care ea nu
lnţelegea

un cuvînt.

Data aceasta, Veneţia, adevărata Veneţie, istorică şi
m-a înfăşurat, m-a prins, m-a reţinut şi străbă
tut cu totul, întreg, luni de zile, care erau şi fiziceşte.
pentru ochii mei, pentru fiinţa mea întreagă, nu numai
pentru sufletul bucuros de zilnica descoperire, o fericire.
In fiecare dimineaţă, urmărind toate legăturile, în
prima jumătate a secolului al XV-lea, ale republicei veneţiene cu Orientul, mă îndreptam cu vaporaşul spre debarcaderul dei Frari, şi, înfundîndu-mă în secretul strădu
ţelor pe care nid acuma, după sute de drumuri, nu-l
srtăpînesc cu desăvîrşire, căutam cu ochii piaţeta deasupra
căreia se ridică supţirele turn de cărămidă palidă al
bisericii franciscanilor. Alături, în casa albă care-şi întinde coastele către canalul glauc, pe cînd de cealaltă
parte florile se revarsă de pe balcoane, canarii cîntă în
cuşti şi feţe brune răsar în cadrul arhaicelor f,ereşti, e ca
o comoară care poate să ajungă învăţaţilor din toată
lumea ca să cerceteze secole întregi legături nesfîrşite
în toate direcţiile. Bine primit de la început, cu toată
marea mea tinereţă, îmi ocupam locul unde registrul
cerut îşi deschidea foile de pergament ca ivoriul, pe care
stătea răsfirată simpatica scrisoare a
evului mediu.
Trova, trova sempre ?, întreba prietenosul supraveghetor. Şi astfel, zi de zi se îngrămădeau notele cuprinzînd
o viaţă întreagă. Iar, la întoarcere, înşirînd pe jos aceleaşi străduţe, trecînd de la un campiello de granit şi de
marmură la altul, nemeream ·în sfîrşit în acel Campiello
del Vin, în dosul hotelului Danielli, unde, la ciocănitul
veiohiului mîner de fier, apărea, cu obişnuitul Chi e, găz
duitoarea mea timp de aproape jumătate de an.
O surprindere extraordinară mă aştepta la Arhive.
Palidul meu vecin de masă, Urban di Gheltof, mă găsi
într-o zi trudindu-mă înaintea unor manuscrise româ-

populară,
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neşti

rătădte la Veneţia din schimbul cu Viena, care
cuprindeau traducerile din viaţa lui Scanderberg şi a
neounoscutului sfint catolic Iosif Calasanzio, duios făcute
de întemniţatul Vlad Boţulescu de Mălăieşti, secretarul,
puţin iluzionist şi puţin şarlatan, al stăpînului, închis şi
el pentru înaltă trădare, Constantin Cantacuzino, fiul lui
Ştefan-vodă şi nepotul lui Constantin Stolnicul, care se
visase desipot al sLrbHoc liberaţi. Nu fusesem depri1I1s la
Iaşi a citi cirilica manuscriptă şi, cînd am fost într~bat
ce se cuprinde în aceste biete cărţulii scrise la întuneric
şi în mucezeală, mi-am cheltuit toată atenţia ca s-o gîcesc.
Ajunsesem la rezultatul care mă împiedeca de a părea
ignorant în rosturile cele mai fireşti ale ţerii mele; cînd
prietenul de ocazie, menit unei soarte tragice, îmi 'inunţă
că are şi el, din moştenirea tatălui, arhivist la Mu,ano,
lingă Veneţia, unde se vînduseră hîrtiile unei mănăstiri
de femei, scrisori româneşti. A doua zi îmi aducea primul
pachet, în care, spre una din acele •uimiri bucurof,se, de
să crezi că vei face o boală, mi se desfăceau pe fnmoasa
hîrtie ornamentată de fabricaţie veneţiană scrisorile trimese din Bucureşti ale Doamnei Ecaterina, soţia levantină a lui Alexandru, Domn al Ţerii Româneşti, şi ale
fiului ei, Mihnea, adresate către sora, către mătuşa
Marietta Adorno Vallarga, care-şi căutase un adăpost de
bătrîneţe în cămăruţele călugăriţelor muraneze. In zidul
de întunerec al trecutului nostru de la sfîrşitul secolului
al XVI-iea, o poartă de lumină se deschidea, şi se vedeau
printr-însa umblînd, luptînd, călătorind, suferind, întocmai ca noi de astăzi, doamne imperioase, coconi meniţi
unui turbure viitor, boieri şi negustori, din lagunele
Adriatice pînă la malurile dunărene de unde eu însumi
veneam. Mult m-am trudit apoi, cu treţăriri de bucurie,
ca să desfac încurcata şi umila lor literă grecească ...
Urmărind aceeaşi reconstituire a încercărilor de cruciate după epoca lor clasică, mergînd deci pe linia acelora pe care le povestisem pentru secolul al XIV-lea, am
trecut la Milan, aşezîndu-mă într-una din stradele întortocheate şi înguste care se învîrteau în jurul Domului
alb, cu sfinţii cei mulţi, care vărsa din clopotele sale binecuvîntarea asupra oamenilor şi locurilor. Treceam de
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acolo, de la ceasornicarul care-mi pusese la dispoziţie
două odăi, la Arhivele de Stat, pline de lucruri prea de
aproape etichetate, pînă la imposibil, după ţeri, şi căutam
acolo şi cftf' o întregire la r~olta mea de lucruri româneşti, descoperind de pildă că un editor ungur înlocuise
fără a sta pe gînduri „Valacco'' de la Ioan Hunyadi cu
„Transilvano". Se oprea din cînd în cînd o trăsurică de
piaţă din care era coborît pe braţe un bătrînel stors de
puteri, dar hotărit să-şi facă datoria pînă la capăt şi care
nu era al,tul decît Cesare Cantu, însuşi autorul formidabi~ei istorii a lumii întregi pe care de multă vreme n-o
mai cetea nimeni.
M-am dus la FlOTeT1ţa, unde am putut să gust, într-o
odăiţă cura.tă şi liniştiită, marea ,pace sacră de care sin t
stăpînite toate, şi pînă în tulburatele · noastre vremi fără
astîmpăr, în cetatea închinată Maicii Domnului a Florilor, şi apoi în vălmăşagul napolitan unde acum toată
luarea aminte-mi era prinsă de cercetarea răbdătoare a
conturilor <.atalane ale lui Alfons de Aragon şi a registrelor unde ici şi colo se mai întîlnea cîte o fărîmă de
informaţie orientală.
Lămuririle asupra cruciatelor tîrzii se cereau neapărat
completate şi în teza'llI'ul medieval al republicei surori
cu Veneţia, Genova. Trăia încă bătrînul Desimoni, care
dăduse la lumină legăturile republicii genoveze cu Famagusta Ciprului, cucerire şi colonie a strămoşilor săi, şi el
însuşi mi-a dat primele direcţii ; Belgraino tipărise extrase
din socotelile Perei constantinopolitane, şi tot ce se poate
şti despre marea creaţiune a genovezilor în Crimeea, splendida Caffa, păzită de orguxii, în.tre care erau şi „valahi
ungureni" şi „valahi poloni", adecă moldoveni şi munteni,
fusese publicat în Actele societăţii ligwre de i.storie a
patriei de Amedeo Vigna.
Dar era încă destul de cules, nu atîta în ce priveşte
istoria românilor, pe care, o viaţă întreagă, în tot ce am
făcut n-am pierdut-o din vedere şi totuşi era ceva
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de cules în rapoartele ambasadorilor genovezi din Constantinopol, şi fantoma cîte unui pretendent din secolul
al XVI-lea îmi trecea răpede înainte, unele act-2 mai tîrzii, întrebuinţate de Hasdeu fiind, foarte curios, dispă
rute - , cît pentru relaţiile orientale, în „Sindicamentele"
Perei, în conturile, lăsate la o parte de Vigna, ale acelei
interesante colonii crîmlene. Oficiul Romaniei, adecă pentru imperiul bizantin, mi-a dat o bogată recoltă. Aveam,
cu ce găsisem, aşa de numeros şi aşa de important aici,
tot ceea ce-mi trebuia pentru o lungă activitate de istoric, în mai mult decît o direcţie - şi pîn'i astăzi mi-a
rămas inedit din această adunare zeloc:să de materiale
în mai multe ţeri.
Cu acest tezaur, care aştepta numai o prelucrare
înceată pentru a da o bază mai largă istoriei neamului
meu, mă întorceam, după anii de studiu isprăviţi, în vara
lui 1894.
In tot cursul unor studii care nu erau uşoare ~i care
ceruseră concentrarea cea mai aprigă asupra lucrurilor
de învăţat şi asupra lucrurilor de scris, nu întrerupsesem
o clipă relaţiile cu ţara, unde mă aducea fiecare vacanţă.
E adevărat că acolo nu mai găseam, în ce priveşte
prieteniile, ceea ce lăsasem. Incă de atunci am putut
preţui oe înseamnă la noi „să lucrezii' pe cineva, să-l
dărîrni încetul pe încetul în sufletul albuia prin exagerarea
lucrurilor care sînt şi prin îndrăzneaţa inventare a celor
care nu sînt. Scrisesem din Paris lui Hasdeu, şi fonetismul meu fanatic, care mă fă,cea, ca bun ieşean de la
Contemporanul ce eram, să scriu : ,,ieu" şi „ieste'\ mă
ispitise a înlocui pe consacratul „Hasdeu", într-o scrisoare, şi nu numai pe copertă, cu „Hîjdăuii_ Atîta a lipsit
pentru ca toată dragostea de odi:nio~ră să se împrăşti-e.
Am primit un răspuns mînios cu „Yorrhga", care mi-a
comunicat iremediabilul. Cercul de spiritişti care se formase în jurul ilustrului bătrîn ca pentru o pradă exploatase această greşeală de tact : era vremea cînd i se transmiteau continuu, prin închipuifa intervenţie a fiicei neuitate, tot felul de solii din altă lume, pe care omul care-şi
păstrase totuşi întreaga putere a unei minţi extraordinare
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le accepta fără nici o critică, pînă într-atîta, încît el a
executat supus ordinele „spiritului'' în ce priveşte suma
exactă ,caTe era necesară pentru· căsătoria indispensabilului Ghionis, arătîndu-şi satisfa{;ţia că exaot tot atît
cerea, în forma cea mai discretă, Ghionis el însuşi, care,
fireşte, habar n-avea de precizările fiinţei imateriale.
Revista nouă, intrată pe mînHe acestui cerc restrîns,
decădea necontenit 115 , tîrîndu-şi cu greu existenţa aşa
de încrezător începută, pe cînd Convorbirile, menite să
treacă prin mari prefaceri, cu încredinţarea lor altui cerc
de devoţiune personală, aici faţă de Maiorescu, ajungeau
organele unui tineret în care, pe lingă Evolceanu, considerat de maestru ca un succesor, pentru e<:hilibrul spiritului său, erau tinerii filozofi pe care-i găsisem la congresul studenţesc de la Ploieşti şi filologul Litzica, toţi
convinşi că se poate face, cu aceste mijloace şi în aceste
condiţii, un lucru nou şi un lucru mare 116 .
Din noii junimişti nu mai vedeam pe nimeni, dar de
la Revista nouă era la Paris Vasile Cosmovici, poet nu
fără însuşiri şi autor al unei piese istorice în versuri, ciudată fiinţă cu tragica faţă slabă, tăiată de linii cumplit
încmcişat~ care, avînd şi in viaţă imaginaţia poetică, şi
poate mai m'Ullt chiax decît în poezie, se însurase cu o
franceză, deschisese ou cumnatul său o fabrică de produse
chimice -'li ,a ajuns să fie complet despoiat de acesta, pierzîndu-şi şi nevasta, rătădndu-şi copHul şi trebuind să
ceară de }a bogăţia mea taxele ,penrtru un doctorat în mediciină pe care nu l-a ,trecut niciodată, diskugîndu-se şi
fiziceşte, peste puţin. Ca semidootor, el m-a făcut cunoscut, pentru o statomică naso-faringită, ou atît mai blajină,
cu cî.t era mai puţin ,tratată, ou o serie de specialişti, mari
şi mici, care-mi luau regulat, în schimbul celor mai dureroase şi mai zădarnice tratamente, napoleonul pe săptă
mînă, pe care l-am redus la jumătatea de napoleon, pînă
ce, în clipa cînd trebuia să plec la B2rli!1, mi s-a spus,
cu cea mai sinceră durere pentru despărţire, că ac'Jma
toate operaţiile magice s-au terminat ; eram destul de
cuminte - şi de păţit - ca să nu le reîncep în Germania,
cu alti binefă,cători ai omenirii, dar cred că din acest
mome.nt încrederea mea în arta lui Hipocrat şi a lui
Machaon a fost simţitor zguduită.
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Deci anume uşi îmi erau acum închise la Bucureşti
pentru literatura mea, căci m-am convins că, dacă nu
mai pot avea nici un rost la Revista nouă, unde mă compromisese definitiv acel acces momentan de fonetism,
n-aveam ce căuta nki la Convorbiri unde, după socotinţa
celor cinci-şase tineri, îmi lipsea ou desăvîrşire orice
talent, fiind nenoroci-ta epavă a unor sforţări intelectuale zădarnice ; ca oameni de merit, noii redactori, care
căpătaseră o poziţie, îşi făcuseră ziduri şi păzeau, bine
înarmaţi, pe crenele. Pe o hîrtie roză ca juneţa revis,ta
maioresciană începea pe un drum de completă refacere a
intelectualităţii româneşti, în care orice concesie ar fi
fost o piedică.
Nici în gmpul celor trei nu mai găseam ce fusese
odată. Cîtva timp ei s-au ţinut încă împreună şi iarăşi
i-am putut vedea la gazda mea din Bucureşti, într-o seară
cînd am îndrăznit să cetesc dintr-un cutezător manuscris
de roman prin care încercasem, în anume seri la Paris,
să s,chiţez viaţa botoşăneană ,a copilăriei mele cu unele
tipuri care-mi rămăseseră în minte. Da, un roman, un
roman contemporan şi realist, de vreo două sute de
pagini. Sfios am dat lectură unui capitol şi, la capăt, sentinţa lui Caragiale a venit, batjocoritoare : ,,Foarte bine !
tot aşa ceva poate să placă ; aşa ar trebui să scriu şi eu".
Am trecut în odaia de alături, unde în acea zi de rece
toamnă, la începutul lui septembrie, ardea un foc frumos
în cămin, şi într-o clipă rodul silinţelor mele literare se
făcuse scrum. Cînd au aflat cum mă pedepsisem pentru
greşala mea, a fost o sinceră părere de rău, dar era prea
tîrzie, deşi poate că mai bine a ieşit aşa.
O, nu mai era plăcut să fii !În această tovărăşie care
ea însăşi trebuia să se desfacă ! Preşedinţia lui Gherea,
pornit pe luptă socială, dispăruse. Stavri apărea un moment pe acolo, şi un critic nou, nalt, &umbru, cu amintiri
diplomatice, care era chemat pentru a fi obiectul unor
ironii pe care le înţelegea desigur, dar care nu-l împiedecau de a-şi face el însuşi observaţiile sale, căci se pregătea să scrie un roman cu cheie*. O influenţă hotărî• E vorba de Nicolae
Celea. {N. ed.)

Petraşcu,

autorul romanului Marin
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cîş,tigase în acest cerc cineva care a contribuit
esenţial la desfacerea lui, dar acestea sînrt lucruri pe care
altă vreme, peste mormintele noastre ale tuturora, le va

toare o

putea spune.
Inainte însă chiar de apariţia zeflemisitorului aceluia,
căruia i se găsea atîta spirit, nu o dată am plecat dintre
aceia pe care mi-i socotisem prieteni mai în vrîstă - şi
într-o privinţă îmi şi erau - cu gîtul strîns de durere şi
de minie, privind, la întoarcerea în odaia mea, cu ură
rîndurile pe care le scrisesem. Desigur că nu astfel se
ajută în dezvoltarea ei înceată şi dureroasă, care simte
atîta nevoie de sprijin, de sfaturi şi de mîngîieri, o chemare literară. Ca un ecou al acestei suferinţi scriam
atunci aceste versuri :
Am fost chemat să trag o brazdă
Pe cîmpul vieţii cel întins
Şi-am cătat cu dor aprins
Pămîntul ce mi se cuvtlne.

In dureroasa-mi rătăcire
S-au rupt opincile de fier :
De aş vedea un semn din crr
Şi încă n-aş avea putere ...
Dar eu nu cred, am fost chemat !

Am spus că în curînd o prietenie între Caragiale,
Delavrancea şi Vlahuţă, care putea fi de un aşa de mare
folos pentru o nouă îndrumare a literaturii româneşti,
s-a rupt. Vina a fost desigur a tuturora, dar mai ales
a acelora care-şi făceau de lucru imprejur, trăgînd pe
fiecare în altă parte. Astfel, cînd eram în Germania, am
primit revista de luptă Viaţa nouă*, pe care o scotea
Vlahuţă 117 în tovărăşie cu gluma obositoare a doctorului
Urechiă, secretar de redacţie fiind tînărul ardelean Al.
Hodoş, care iscălea Ioan Gorun 118, om de un talent adînc
şi serios, dibaci scormonitor de psihologii, dar a cărui
• Titlul citat

grlilşit;

e vorba de revista

Vieaţa,

(N. ed.)
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fire tăcută, ascunsă, ursuză îl făcea să dea lovituri adesea nedrepte în domeniul criticii, unde, pe lîngă inteligenţa sa severă şi talenbul de a crea o frază masivă şi
grea se cereau direcţii care-i lipseau şi o imparţialitate
de care nu era capabil. ,,Distrugerea" cu desfacerea unor
fragmente de frază e o sarcină atît de uşoară şi care se
poate întrebuinţa împotriva oricui ! Pe tema artei cu tendinţă şi a artei fără tendinţă s-a dus atunci, cu un Anton
Bacalbaşa, ziarist foarte înzestrat, stăpîn pe umorul special
bucureştean, o lungă şi cumplită luptă, urmată şi pînă la
ciocniri personaile, degradante, tîrîn,d în noroi suflete
care altfel puteau da cu mult mai mult 119 .
Gazetăria năvălea încă de atunci domeniul respectabil al poeziei.
Se rupseseră fireşte raporturile cu Gherea 120 , care-şi
pregătea Literatură şi ştiinţă, în care mi se ceruse şi mie
o ,bucată şi, 1.llil studiu cu dtaţii ca la Hautes Etudes deSi})re Carducci fiindu-mi refuzat, dădusem versuri, cărora
li s-a atribuit o intepretare revoluţionară - şi au fost
strigate şi prin cluburi - , pe cînd, de fapt, era vorba
numai de deziluziile mele :
Celui ce preclică-n deşert
Şi-n jurul lui tovarăşi n-are
Rămîie-i numele lui viu,
Căci sfîntă-i munca lui şi mare!
Dar să lucrezi nebănuind
Izbînda stăruinţii tale,
Să-ţi uiţi prietenii zîmbind
Şi braţul tău să taie cale ...
Răbdare-n

noapte, munc;tori,
cu ochi de foc, răbdare,
Lumina roşii!or zori
Acum sau mai tîrziu răsare ...
Profeţi

,,Muncitori", ,,roşii zări", dar era tot ce trebuie pentru neapărata „revoluţie socială"... Incepeam, Doamne
iartă-mă, să am şi eu aşa puţintel talent...
22.(
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Acuma, pentru Caragiale, Vlahuţă 121 , care-şi permisese să scrie un roman, în care amintiri personale ieşeau
prea mult la i·vcală, înk-o forma ,prea ipuţin închegată,
Dan devenea un intrus înrtr-un domeniu care nu era al
lui - şi desigur şi era mai puţin dedt lirica, iar ţeră
nismul pe care Delavrancea îl inaugurase şi-l ,păstra în
fundul sufletului său de fiu de grînar, în ciuda unui
liberalism de împrumut şi de carieră, devenea pentru
acelaşi Caragiale suflet veşnic nemulţămit şi de alţii
şi de sine şi răspîndind tot mai mult în jurul lui amă
răciune, neîncredere, dezgust, ceea ce pentru· unii din
admiratorii săi a ajuns să fie un adevărat piedestal, dar
singurul - , obiectul unei sîngeroase batjocuri, la care,
din cealaltă parte, cu rtoate marile însuşiri ale polemistului, nu s-a răspuns prea mult şi nici prea tare.
De la o bucată de vreme nici nu era de mers pe
acolo. Pe Caragiale nu l~am mai văzut cu anii 122 , el
desfăcîndu-se tot mai mult de ţară, pe care o dispreţuia
pînă la marginile urii şi căutînd un refugiu în Ardeal,
unde felul lui de a fi s-a revărsat as'lllpra entuziasmului
iniţial al unui Goga 123 , şi apoi la Berlin, unde conversaţia lui, dibaci pregăti.tă, uimea prin învăţătura albia
culeasă din lexicoane şi prin virulenţa paradoxului pe
savanţi boboci 124 din mujlocul studenţimii, în genunchi
înaintea zeului negaţiei : admiraţia lui mergea aşa de
departe, încît o dartă, foarte tîrziu, după ,ce mă înfăţi
şase, în rîsetele d-lui Goga, ca pe nu ştiu ce harnic
idiot care scoate apă cu ciurul, pierzîndu-şi vremea cu
scrisul - degenerasem ră•u de cînd, vorbind de Năpasta,
eram „criticul inteligent şi coo.ştiincios" la optsprezece
ani ! - îmi făcea în rtren elogiul civilizaţiei berlineze,
întrupată în serviitoarea lui care iscălise caligrafic în
foaia ei de la ,poliţie. N-am văzut, mulţi aini, nici pe
Vlahuţâ, ,pe care se instăpînise ou rtotul, pînă 1a o cutremurătoare tragedie a vieţii sale intime, o nouă şi periculoasă prietenie, aşa de contrară firii sale bune, optimiste, luminată de ,cele mai
înalrte ideale. Iar, cînd,
pentru o serbare a d~nei Smara despre Alexandrescu,
am fost rugat să-i cer concursul lui Delavrancea - şi
a găsit sala goală, şi ce-am mai aV'ut de 1rucru reţinm225
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du-l pînă căitre ziuă la mine ca să-l împac, d~i n-aveam
nid o vinovăţie pellltru o organizare aşa de stîngace !
- ne-am în,tîlnit ca şi cum era să facem cunoştinţă
acum întîia oară.
Nu, vechea armonie, de la care puteam lua aşa de
mult şi căreia-i aduceam atîta sinceri.itate tînără,
se
dusese în vînt. Spiritul de gazetă, otrava politică, ,,amicalele" cîrtiri, zeflemeaua de stradă a Bucureştilor sfă
rilITiaseră defini1tiv o tovărăşie de la care putea să a5bepte
aşa de mult societatea românească, lipsită mai
mult
dedt oricînd de direcţia
statomkă, plecînd de la o
autoritate recunoscută.
reunisem pentru Şaraga criticile de
de revistă care-mi păreau că merită a fi păs
tr.aite : aş,a au luat fiinţă cele două volume, odios tipă
rite, de Schiţe din literatura română, în care poate că
istoricii literari ar avea ceva de cules. După o sfă-hrire
prin scrisori cu Vlahuţă, fom-te rece 125, ajunsesem a face
pe 'librarul Haimanm. să-mi tipărească versurile (1894) :
am primit la Berlin modesta cărtidcă, pe care colegii
români au judecat-o slabă, iar în toată presa noastră
n-am avut lllI1 cuvînt de irect.mo:aştere. Iincepearn să mă
deprind cu meşteşugi,ta tăcere care m-a încunjurat, de
o admirabilă solidaritate, timp de aproape jumătate de
secol, dar care n-a putut să oprească în loc izvorul menit
să-şi arunce apele, oricîte ·noroaie şi dte pietre ar găsi
în cale.
La Lupta nu mai trimesesem nimic. Spiritul harţăgos
al unui radicalism fără orizont, al unei hărţuieli fără
scop-; care a adus procesul lui Panu 126 pentru les-majestaite, condamnarea, plecarea ·lui în străinătate, nu era
făcut ca să ,încălzească un suflet care din cunoaşterea
trerutuilui culegea tot mai muJ,t îndemn către muncă şi
către tot ce din partea unui om, cit de puţine însuşiri
să aibă, de altfel, poate să foloseasd altora, acest
sprijin reciproc, această m1ngîiere de la unul la altul
fiind de fapt singnrul lucru bun şi sfînit pe lume, singurul care ajută să se suporme povara unei existenţe,
In

străinătate,

foi-leton

şi
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care în ea -însăşi e fără scop, ca
supus unor legi neînţelese nouă :
... nu
Că

Călăul fără milă

universul iinrtreg.

înţelegi

totul e un haos

terminat prin stupiiditatea,

şi

nemăsurat şi

respingătoare,

ce prada

mut ?

a

morţii

:

şi-o aşteaptă.

Atunci de ce revărsarea fără sfîrşi,t a urii, la care cineva
e îndrep,tăţit numai prirntr-un trist beteşug din naştere?
Viaţa politică, hapsîna pomire de etennă răzbunare mă
îngreţoşa adînc, şi-i dădusem
expresie şi în primele
schiţe din Lupta: pentru ca să mă împac cu dînsa, ca
să mă amestec fără poftR personale ·în viltoarea ei, a
trebuit sentimentul că viaţa noastră publică, aşa cum
este, duce la un dezastru, care, de altfel, în toate domeniile, n-a intîrziat, şi că a nu-ţi lua locul în ilegiunea
unui desperat asalt pentru ruperea cercului de fier e o
condamnabilă dezerţiune.

Intre ,;tudenţii care-şi căutau de lucru în străinătate.
liberalii, lipsiţi de oameni superiori, dezgustau, pe cînd.
:u toate neconteni,tele ciocniri dintre individualităţi
pline de unghiuri, :la conservatori, mai ales la junimişti,
orice părere s-ar fi avut de politica pe ,care o fă.cea un
diletantism dezabuzat, minţile alese se impuneau respectului. Fără să mă gindesc a imă solidariza cu vreo
atiitu<line de partid, am primit astfel oferita ·1ui D. R.
Rosetti-Max 127 de a da articole de literatură la Timpul,
unde, de altfel, ţinîndu-mă la o parte şi de duşmăniile
literare, vorbeam mai mult de literatura străină, de la
Madach, cu Tragedia omului, la Arhitectul Solness al lui
Ibsen 128 , pe care, în acetlaşi timp cînd admiram seninătatea clasică a lui Carducd, căutam a-l înţelege în
sclipirile de oţel ale unei morale
de vechi viching,
deprins a se lupta cu toate criveţele mărilor veşnic
reci. Nu ştiu cum am isprăvit şi cu aceste legături în
care aveam, de la început, impresia că întrebuinţez alt
limbaj decît acela care ar fi fost dorit.
Nu uitasem iubirea, care nu m-a părăsit nici un
singur moment, pentru istoria literară. Lecturile mele
227
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franceze, dar şi engleze - tot şirul marilor poeţi, de
la Pope şi Thomson, ai măsuratului secol al XVIII-lea,
pînă la intimitatea
duioasă, unită cu un adînc sens
filozofic, a lachiştilor şi la armoniile delicate ale lui
Tennyson - , ba chiar germane, mă făcuseră să pregătesc pentru revista lui
Xenopol, Arhiva, unde însă
trimeterile mele apăreau în condiţii tipografice dezastruoase, un întins studiu despre lnceputurile romantismului 129 , în care sînt pagini pe care nici astăzi nu le-aş
voi, şi nu le-aş putea scrie, altfel.
Dar, din ce în ce mai mult, colaboraţia mea la publicaţiile din ţară se mărgenea la contribuţii ştiinţifice,
anume descoperiri abia fă-cute cerîndu-se împărtăşite
dt mai răpede.
Astfel am dat Arhivei studii despre călători prin
ţerile noastre în epoca fanariotă, ca interesantul arheolog şi numismat Sestini, rare ediţii de texte din secolul
al XVII-lea, care v,o!"beau despre :români, ca Maiolino
Bisaccioni, povestitor al războaielor lui Vasile Lupu, note
despre gramatica greacă a lui Petru~vodă, scrisori de
Domni din aceea.c;i epocă fanariotă ori şi corespondenţa
de la Murano a vechi'lor Voevozi şi Doamne din secolul
al XVI-lea.
Erudiţia, în domeniul căreia erau a1tîtea izvoare de
publicat - şi îndată după Îlntoarcerea mea statU!l m-a
înlesnit să pUiblic la tipografia lui întîiul volum din niş,te
Acte şi fragmente, care s-au învrednicit de aprecierea
unui P. Pierling - şi care ridica pentru istoria românilor atîtea probleme noi şi cerea interpretări originale
pe care le su_gerau şi mijloaoe de informaţie de curînd
găsi.te, atunci cînd Xenopol, în laşul fără bibliotecă
de istorie, fusese silii a lucra după citaţiile din ediţia
lui Ureche de Picot -, mă cucerea, mă reţinea tot mai
mult, interzicîndu-mi incursiile pe terenuri aşa de ispititoare, unde încercasem să-mi deschid un drum -deosebit de al eminescianismului complet uzat, singurul stă
pîn atunci pe lirica românească.
Cu atît mai mult eram oprit în aceste margeni ale
studiilor care preced adevărata istorie, de ale cărei generalizări şi sinteze m-am ţinut mult timp ferit, dintr-un
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:;,'.pirit de d€spreţ pentru filozofia uşoară, la îndemîna
oricui, ca şi din acela al unei dureroase, aproape bolnave autocritici, cu cit pentru arPastă istoric . .:i. romanilor îmi lipseau atîtea
elemente pe care nu mi le
dăduse laşul şi pe care nu avusem cum să mi le capăt
în s<trăinătate.
A trebuit să învăţ însumi, cu sudori, scrisoarea*
veche, aşa de artistică totdeauna, dar şi aşa de deosebită
de la un timp la altul şi de la un om la alt om şi, neşti
ind un cuvînt slavonesc - şi nici pînă acum n-am deschis vreo gramatică a vechii slavone, recurgînd aşa de
rar şi la dicţionare - , mi-a trebuit să mă deprind cu
această limbă a vechilor noastre documente şi a vechii
noastre literaturi istorice. Mai am încă, în miile mPlf:'
de hîrtiuţe, totdCâuna culese şi cu gîndul la alte lucrări
şi păstrate cu îngrijire în vederea lor, pagina cu scrisul
nesigur din care cuvintele străine ale cărţii domneşti
sau izvodului boieresc sînt astfel reunite sau despărţite
încît dovedesc pe cine încearcă
primii paşi într-un
domeniu atît de greu, dar totuşi imperios necesar.
Cu astfel de grele iniţieri ,personale, lucrînd cu lunile
la un studiu de amănunte, am putut să încerc stră
bateri mai largi în trecutul românesc, ca în Contribuţiile la istoria Munteniei în secolul al XVI-lea 130 , primite de Academia Română, după ce căutasem să înviez
pe exi-laţii din Tiral p€'ntru Vatra lui Coşbuc şi Slavici••,
ambii necunoscuţi mie, ultimul şi cri<ticat, în revista lui
C. Demetrescu-Iaşi, pentru o biată de Istorie a evului
mediu, daa- spre al căror magazin ilustrait pentru familii mă îndreptase editorul ei, C. Sfetea.

• Aici în sens de „scriere". (N. ed.)
•• ln realitate, revista Vatra a fost
Caragiale. (N. ed.)

condusă

de
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Coşbuc,

Slavici

şi

XII
INTIII ANI DE PROFESORAT

Imprejurările-mi dădură, abia trecut de douăzeci de
ani, prilejul de a dobîndi o catedră universitară, aceen
pentru care fusesem pregătit, dar pe care atunci n-o
vedeam în tot pericolul ei, ca informaţie, ca putinţă de
critică pe un cîmp aşa de vast, ca simţ al oamenilor.
Şi anume
nu la Iaşi, ca succesor al lui Nicolae
Ionescu, a cărui lipsă permanentă şi a cărui absolută
insuficienţă, de temperament mai mult decît de inteligenţă, ţinuse catedra vacantă multe ,decenii, ci la Universitatea din Bucureşti, unde locul fusese ocupat Dumnezeu ştie cum, tot aitîta vreme, de un Petru Cernătescu,
care n-a lăsat nici o urmă, liberal de la 1848, răs.plătit
aşa fiindcă aşa voise sau fiindcă nu se găsise altceva
pentru <linsul şi a cărui singură activitate în scris fusese
traducerea din nou a Manualului lui Duruy, pe care-l
aprecia aşa de mult incit a isprăvit însuşindu-şi-l.
După lege, concursul era să se ţie la Iaşi, şi astfel,
după patru ani, m-am regăsit în oraşul studiilor mele.
Dar şi aici ca şi la Bucureşti, şi diin acel.ea.şi motiive,
am întimpinat o lume schimbată, cu toate că nu contribuisem prin nimic la aceasta.
In adevăr Xenopol îmi păstra aceleaşi sentimente,
mergînd chiar aşa de departe
incit m-am trezit cu
<linsul venind misterios la mizerabilul hotel Rusia,
unde ,poposise lipsa mea de mijloace, ca să-mi aducă
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pentru oral Istoria revoluţiei sîrbeşti a Lui Ranke, din
care eu aveam însă o ediţie mai nouă. Dar mai erau
şi alţii, pe care o neexplicabilă şi cu totul nemeritată
antipatie îi ridica împotriva mea, ~i din care-mi aduc
aminte pe Caragiani, înverşunat să puie trei acolo unde
Xenopol, Răşcanu puneau zece şi viceversa, obicei din
nenorocire foarte
răspîndit la
concursurile noastre.
Noroc de preşedinte, Odobescu, cu care n-avusesem în
toţi ultimii ani nici o legătură, dar care nu-şi schimbase
părerile despre mine ; totuşi marea lui autoritate n-a
fost în star-e să· recheme la bunul simţ pe neaşteptaţii
mei 1prigonitori, care cu patru ani înainte mă crezuseră
vrednic de un banchet oficial.
Concurenţii mei atunci şi peste un an erau tot aşa
de neaşteptaţi ca şi atitudinea vădit duşmănoasă a unei
părţi din comisiuue, pe care o supăra poate marea mea
tinereţă sau lipsa unor vizite preliminare, la care nu
m-am gîndit, dar- care puteau fi socotite ca un mijloc
de a influenţa. Unul era chiar fostul meu profesor de
la Botoşani, Georgian, care-mi opunea îndemînarea sa
de vorbă ca avocat şi simpatia pe care o inspira misterul din toată fiinţa sa, pînă la căutarea încrucişată,
care părea să spuie atîtea : nu scrisese nimic, dar, cînd,
pe urmă, a dat la lumină un studiu, O pagină din Domnia lui Ştefan cel Mare pe care-l voia Domn de fapt şi
în Ţara Românească,
s-a văzut cită dreptate aveau
aceia care credeau că omul•ui de o aşa de vie inteligenţă
îi lipsea, printr-o fatalitate ereditară, care a atins şi
pe fratele lui, un matematician de forţă, putinţa de a
se ţinea pe linia dreaptă a judecăţii, care singură face
pe profesor, mai ales la universitate, unde deprinzi pe
alţii a lucra. Alături, era un învăţat ,profesor de latineşte la unul din liceele din Bucureşti, amic al lui
Take Ionescu, M. B. Calloianu, de care cetisem nişte
studii într-o revistă din Craiova, de unde, se pare, era
originar, şi pe care-l vedeam acum pentru întîia oară :
scurt, pătrat, palid, foarte ciudos, pînă într-atîta incit
· publica în timpul concursului, în ziarul Românul, complet decăzut, articole de defăimare contra mea, pe care
nu le iscălea, dar mi-a spus la poştă, cînd le trimetea,
că sint ale lui, ceea ce m-a făcut să observ : ,,Nu cred ;
231
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d-ta arăţi un om de treabă '. Se adăugea un fost elev
al Berlinului, dibaci cartograf, care lucrase cu Kiepert,
Că:pitanovid, pregătit demu~t pentr.u aoeastă întreoe~e,
ca unul care, ştiind că mă ocup de Mezieres şi de cruciata Ciprului, se grăbise a ,trata un capitol din acelaşi
subiect, publicînd o teză despre luarea Alexandriei.
Concursul a ţinut multă vreme, spectacolul luptei
atrăgînd un numeros public,
ale cărui simpatii erau
împărţite, dar nu cred că în majoritate de partea mea,
aşa de mult erau cuceriţi atîţia de verva lui Georgian.
A fost un eveniment la Iaşi această luptă pentru o catedră în care eu nu aduceam nki ambiţie, nici grabă,
deşi nu m-am gîndit la putinţa ocupării catedrei mele
de liceu la Ploieşti. Rezultatul a fost puţin măgulitor
pentru mine : întrecusem cu cîteva zecimi numai pe
Georgian. Pentru acest foarte îndoielnic
succes am
căpătat însă suplinirea catedrei.
Intram într-un mediu cu totul necunoscut fără a fi
făcut o singură lecţie înaintea unor adevăraţi studenţi
şi fără să am legături personale cu colegi de o vîrstă şi
de o reputaţie care întreceau aşa de mult pe ale mele.
Era acolo pentru limba latină N. Quintescu, craiovean, care-şi căpătase catedra fără lucrări, însuşi discursul lui inaugural fiind găsit prea apropia•t ca formă
de lectuTile lui, dar om cu multă iubire pentru clasicism, cu multă înţelegere pentru <linsul în ex,plicaţii
care plăceau ; acum, cu totul îmbătrînit, suind greu, în
sunetul sec al bastonului, cu picioarele înţepenite, lunga,
obscura şi murdara scară care duce la cancelarie în
vechiul local, el simţea povara sarcinii sale şi tot mai
obosit se făcea acel : ,,Va să zică, va să zică" intrat în
deprinderile lui de atîţia ani. Nici o putinţă de apropiere cu acela care avea şi o viaţă de familie mai grea,
care-l făcea să nu primească. Pentru greacă, Epaminonda Francudi, neam de
veneţian, cum îl arăta şi
numele de „Frîncuşor", dar şi figura cu ochii albaştri,
de un glauc ca al lagunelor, şi fineţa de spirit ; director
al Şcolii normale superioare, era în adevăr un om afa232
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bil, bucuros de relaţii pe care o astfel de diferenţă dele împiedica : nu ştLu cită grecească se învăţa la
acest străin, rămas izolat în mijlocul unei societăţi în
care i-a plăcut să se înrudeas,că. Nu exista o catedra
de franc1=ză, limbile romanice fiind încredinţate unui
profesor foarte distins, capabil de a avea vederi personale în filologie şi a cărui carieră ar merita să fie
studia-tă, fiul său, profesor, fiind aici ca să poată da
lămuriri : am zărit cîndva mediul lui, cu totul italian~
de casă, dar vîrsta îl corogise şi ochii de supt sticlele
albastre abia dacă-l mai puteau servi. O parte din filozofie o aviea Crăciunescu, care începuse cu un studiu,
francez bine scris, desigur nu fără ajutor, şi care se
poate ceti cu plăcere, despre _roezia populară românească, dar la atîta se mărginea toată activitatea lui în
scris, influenţa asupra studenţilor fiind nulă ; deşi se
tinea încă voinic, gras şi gros, îndrăgit de mîncările·
alese pe care şi le gătea acasă, pînă ce o ciudată boală,
c-ăzută asupra lui subit, l-a redus la o biată umbră, scă
zută pînă la talia unui copil rahitic, el îşi arăta limpede anii.
O atmosferă de sanatoriu sau de loc de retragere·
pe:itru
invalizi, străjuiţi de impozantul
pedel, Moş
J\la::-in, stîlp al Facultăţii, care, cu cheile în mină, ca ~i
,,moş Cute"-lc ieşean, chema la examene, proclama la
licenţe şi, cu impozantele-i
favorite sure, avea chiar
aerul că el pune notele. !şi poate închipui cineva ce
efect a putut să aibă asupra tînărului venit dintr-o
lume aşa de frămîntată şi aşa de vie această încunjurime în care nu putea găsi nici critică, nici recunoaştere,
nici sugestie, nici ceva care să semene, cit de departe,
cu o îndrumare.
Profesorii mai bătrîni, caire dezvo1tau o activitate,
aceia cu care se putea mîndri Facultatea, erau, pe lingă·
Hasdeu, rară apariţie la Universitate, unde a fost suplinit un timp de d. Şăineanu, rău privit de studenţi ca
evreu şi urmărit cu gelozie de învăţătorul său, oare
găsea că „prea se obişnuieşte cu catedra", Odobescu,
Maiorescu, Tocilescu şi Urechiă.
Nici lecţiile lui Odobescu, aşa de frumoase, de
cochet aranjate în eleganta Istorie a arheologiei, nu

vrîstă
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erau dese, talentul de vorbă lipsindu-i, ceea ce jignea
adînc o fire de o atît de mare delicateţă. Trăia apoi, el,
strălucitorul fost secretar de legaţie din Paris, prietenul
atîtor oameni iluştri la Paris, ca un exilat, vieşnic în
nevoie de bani, silit a colabora la cărţi de cetire din
care ar trebui să se găsească un cercetător ca să-i descopere partea, luptînd cu creditorii inexorabili tot atît
de mult ca şi cu gutJa care-l reţinea săptămîni întregi
pe canapea în vreo odaie mobilată. Tot ce trebuie pentru a împiedeca pe un profesor de la îndeplinirea obiş
nuită a datoriilor sale. Dar şi mai departe el îmi păstra
o bună şi caldă simpatie, care a durat pînă în momentul
cînd l-am văzut fără suflare, din voia lui, pentru o
nemernicie de dragoste aşa de întîrziată, alb, frumos,
cu ochii lui închişi ca pentru somn şi o şuviţă de sînge
pe buzele SI.IG)ţil"i, supt mustaţa albă, rămasă fină şi
cochetă. Cîndva, cu Fîntînaru, i-am aşezat biblioteca în
nişte odăiţe ca pentru un copist, după ce părăsise, în
condiţii triste, pentru un conflict cu elevii o palmă
rătăcită pe o faţă prea obraznică - , direcţia Şcolii normale unde urmase şubredului Francudi, şi el, cu toată
dezordinea romantică a vieţii sale, osebea cu grijă ce
era al lui de ceea ce numea : cărţi „stăpînăreşti", ale
stăpînirii ; am zărit atunci şi manuscriptele lui, pe care
buna, părăsita şi iertătoarea doamnă Odobescu, pentru
a cărei mînă luptaseră aitîţia, şi din cauza legendei naş
terii sale, mi le-a încredinţat mie, iiar, pe urmă, reclamaite mojic de o rudă a ginerelui de atunci, au ajuns
în geloasa păstrare a aceluia fără ca ele să fi văzut nici
pînă astăzi lumina zilei.
Tocilescu, profesor de istoria antică, era popular şi
căuta popularitatea. Viguros, sangvin, nervos. Studenţi
şi studente trebuiau să aibă, vrînd-nevrînd, legături personale cu veşnic entuziastul, în permanenţă tumultuosul
profesor, de o elocvenţă abruptă şi incandescentă. Nenorocirea era că acest om făcut ca să aibă ucenici suferea
de lipsuri esenţiale. Intîi că, desigur învăţat, inteligent
1?i străbătător, capabil de multă muncă, acest elev, apoi
duşman al lui Odobescu, care speriase lumea cu acumulările, adesea de împrumut, din uitJata Dacie înainte
de romani şi fusese trimis, ciudată potrivire ! la Praga
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pentru limbile slave, pe care, în oarecare măsură, le
şi. ştia, revenind ca să scrie şi istorie a românilor, pînă
la un manual, însufleţit şi cald, dar de un şovinism
banal şi obositor, şi să organizP7P frumoasa şi costisitoarea Revistă pentru istorie,
arheologie şi filologie,
ati,mci momentan oprită, şi să deschidă săpăturile de
la Adam-Klisi, creînd epigrafia românească, n-avea simţul, indispensabil şi celui mai
neexperiml'ntat dintre
studt'nţi, al proprietăţii
literare. In studiul lui întins
asupra cronicelor româneşti, în chiar Catalogul muzeului, la a cărui înjghebare a lucrat cu atîta zel, culegînd
:lin biserici şi mănăstiri, unde s-ar fi putut pierde, obied(;' de o valoare nepreţuită, ba încă şi în manualul
<lu pentru !iCOli, sînt rinduri, perioade luate de la alţii,
de~i el, care muncea bucuros şi improviza uşor, ar fi
putut să le scrie tot aşa de bine. Iar, al doilea, îl stă
pînea o gelozie capabilă de a-l duce la fapte urîte, cum
a fost, de pildă, sechestrarea a două ariticole ale mele,

Istoria consulatului prusian

şi

Pretendenţii domneşti,

din care, pe cel dintîi nu l-am putut recăpăta niciodată ; muzeul lui, ,plin de manuscrise şi documente, era
închis oricui, şi, dnd am vrut să lucrez în el, mi-a ofc1·it fără ironie să-mi comunice lista Domnilor : numai
cu ordin de la Minister am putut căpăta informaţii asupra istoriei literaturii româneşti, şi manuscrisele dorite
mi le-a trimis la Academie,
numai să nu mă vadă
lucrînd acolo. O singură dată a căutat să se apropie de
colegul cu mult mai tînăr, venind chiar acasă la mine,
ca 'să-mi propuie a lucra împreună la reluarea Revistei,
ca, odată, la Magazinul istoric, Laurian
şi Bălcescu.
,,- - Cu oricare m-ai apropia, ar fi pentru mine o covîrsitoare cinste. Dar care mi-ar fi partea? Partea?
Nici una. Doar rolul nos<tru e să îndemnăm : elevii noş
tri vor lucra - pentru noi." Păcat că o astfel de energie, lăsată de la început să se rătăcească pe terenuri
lunecoase, a fost stricată de o societate fără critică, în
stare să diformeze activităţi care ar fi putut fi atîit de
apornice ! Căci la <linsul, cel răpus de boală încă tînăr,
abia trecut de cincizeci de
ani, printr-o fulgerătoare
apendicită, era un impuls spre acţiune, aşa de rar pînă
asti'izi încă în lumea noastră..
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Bătrînul moldovean
Urechiă,
care preda istoria
românilor, înnădind an de an la volumele, împărţite pe
labirintice serii, ale prezentării condicilor fanariote, pe
care, pentru cîteva introduceri şi explicaţii, le prezenta
ca „istorie", era minat desigur şi de iubire pentru materia sa, de dorinţa de a folosi, de un naţionalism veşnic
viu, care-l însufleţise din prima tinereţă, cînd fostul
Popovici şi, cred, Cozmiţa, iscălea Vasile Alexandrescu,
dar mai mult de o neobosită dorinţă de a părea. Trecuse de şaizeci de ani cînd l-am cunoscut, şi faţa cu
ochelarii înfipţi în carne, cu lunga barbă sură era a
unui erudit din epoca romantică mai mult <lecit a unui
om aşa de mult amestecat în toată viaţa timpului său,
în care, acum, îi plăcea să figureze ca „bătrînul profesor" înainte de toate. Ce nu făcuse în cursul unei vieti
aşa de active, condusă de atîta rîvnă, pe care n-o canalizase o bună şcoală de metodă, - Spania, unde fusese
ca şi Vîrgolici şi legase atîtea relaţii dindu-i ceva dintr-o frazeologie care era prin aceşti ani cu ,totul ieşită
din modă ! O poezie uitată, multe pagini de roman necetite, nuvele, schiţe şi snoave, de cuprins istoric şi popular, încercări de teatru, circulări ministeriale, gazetărie,
polemică, luptă la cuţite cu Maiorescu şi „Junimeai', nu
fără cîit:eva oaze de împăcare şi ajungînd la un contact
formal în Facultate... Nicăiri nu era însă lucrul definitiv, acela care rămîne, şi frunzăreala agitată producea mai mult un sentiment de neobosită neîncredere.
Altfel foarte bun cu elevii săi, pe care-i punea să adune
materialul alături de funcţionarii arhivelor, ba chiar să
găsească fondurile de
publicaţie, el consimţea să-mi
împărtăşească şi mie unele informaţii din bogatul material pe care-l frămîntase. Dar, pe neaşteptate, te trezeai că acest suflet de o aşa de blindă aparenţă cerea
să ti se scindeze catedra sau îndemna, alături de Tocilesc·u, pe studenţi să se ridice
contra unui profesor
care, ca mine, ,,insultase" pe Mihai Viteazul şi „glorificase" pe fanarioţi.
Pentru Maiorescu rămăsesem ucenicul lui Gherea,
ocrotitul lui Hasdeu şi al lui Odobescu, colaboratorul
revisitelor de concurenţă, omul de stînga şi, circum-
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stanţă

agravantă, intrusul ieşean care, într-o Facultate
datoare să primească unul după altul pe toţi elevii lui,
ocupase un loc destinat unuia dintre dînşii, filozofic
pregăti,t pentru aceasta. Voi avea prilejul să cunosc mai
tîrziu cită asprime sufletească se ascundea supt aparenţeJe măreţ solemne ale fostului elev al Tereziainului
vienez, ale omului de armonioasă
cultură, de sigură
judecată şi de autoritate cu îngrijire întreţinută, care nu
putea cunoaşte <lecit ucenici şi vasali. Nu o dată el a
încercat să biruie această pornire şi să dea ,tînărului
care nu-i putea ştirbi nimic dintr-un aşa de mare prestigiu ceva măcar din ceea ce poate i s-ar fi cuvenit, dar
patima exclusivismului autoritar se dovedea mai puternică : nu-mi refuzase, într-o formă brutală, la început
chiar, cîteva note de viaţă pentru La Grande Encyclopedie, unde fusesem angajat încă din anii de la Paris,
cînd făceam şi traducerea scrisorilor de la clienţi, cu
se-eul răspuns că nu-l
interesează ce se scrie despre
clînsul? Cel aşa de muJt captat de atît de dibaci adulatori fusese - ciudată ,potrivire ! - silit să mă recomande studenţilor, nici rector, nici decani nefiind I.a
îndemînă, şi buzele i se
descleştară
pentru aceste
cuvinte singure : ,,Vă recomand pe d. Iorga, chemat să
vă facă lecţii de istorie". N-a fost una din cuvîntările
mele de introducere, cuprinzînd generalităţi, caTe să
nu-l supere, pentru cugetarea ca şi pentru forma lor.
O încercare de tineret profesocal organizat o făcea
un om între două vîrste, care era socotit ca rivalul în
oratorie al lui Maiorescu, deşi fraza lui, fastuoasă şi
goală, nu sămăna nici cu precizia, nici cu ritmul aceleia
a maestrului, şi care eTa deopotrivă cu <linsul doar în
despreţ,ul pentru lucrul care se publică, C. DemetresouIaşi.

De o disipoziţie veşnic zîmbitoare, bucuros de prieteni cit de mulţi şi care-l măguleau prin admiraţia lor
devotată, gata, şi recunoscător chiar, să petTeacă serile
cu dînşii, şi pînă în ziuă, dar nu acasă, unde era o
atmosferă sumbră, ci într-un local public bine luminat,
cu păharul de şampanie alături, mai mult ca un prebext al întîrzierii fără termen, acest om, pe care mulţi
2J7
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l-au iubit şi ciţiva nu l-au uitat după ce, obosit şi
bolnaiv, dar mai ales foarte sărac, din despreţ de boem
pentru avere, s-a retras într-un colţ de Severin, neştiut
de nimeni, nu putea să cîştige pe cine avea în viaţă un
ideal neted. Căci el însuşi, plin de idei, şi în materie
de învăţămînt, fiind, în partidul liberal, care cucerise
de la junimişrti pe acest om de talent, unul din duş
manii sturdzismului şi din faotorii creatori ai „drapelismului", nu căuta să facă din opiniile sale un crez de
viaţă şi un instrument de călăuzire
şi conducere. In
fundul sufletului aceluia care, venit din Iaşi, avea origini tulbure, era un elegant epicurism şi o uşoară flotare între toate doctrinele, a căror zădărnicie n-o proclama, dar o lăsa să se înţeleagă. Şi unele lipsuri de tact
jigneau, fără ca el să-şi dea samă : îmi aduc aminte
că, la discutarea unui nou regulament al Faculităţii, ~
care el, decanul, cu o aşa de slabă autoritate, ca să nu
supere pe nimeni,
viitorul rector, îl
elaborase, se
întoarse către tăcutul ascultător ce sînt şi pînă azi, cînd
nu mă simt dator, într-o privinţă sau în alta, a vorbi,
şi mi-a aruncat în treacăt, zîmbind, întrebarea, la care
nu aştepta răspuns : .,Dar d-ta nu ai ceva de propus ?"
Era apoi în acea largă frază, de care vădit se încînta,
sugînd-o ca o acadea, ~i a cărei dezvoltare o putem.
gîci cu mult înainte, ceva moleşitor, conrupător, aş zice,
care putea să indispuie pînă la dezgust pe cine oaută
în cuvinte scurte, energice, manifes·tarea unei convingeri, gata s-o apere contra oricui şi cu orice risc. Glasul
gros, răguşit, toaleta căutată, figura însăşi, pleşuv cu
ochii strălucitori
privind la succes, cu uşoara barbă
cănită, fără măoar meşteşugul ales care înnegrea poruncitorul barbişon de comandă al lui Maiorescu, dădeau o
senzaţie de pregătit, de artificial, de moale şi de gelatinos, care îndepărta unele caractere de acest om, care
în viaţa lui n-a căutat să lovească pe altul, nid prin
energia pe care n-o avea, nici prin intriga de care desigur fineţa lui nu ar fi fost capabilă. Şi, astfel, fără
măcar ca omul de partid să ajungă ministru, atîtea însuşiri reale s-au risipit în vînt ca şi fumul de ţigară care
în fantastice rotocoale se desfăcea de la masa întîrziată
unde el prezida şi fermeca.
2]11

https://biblioteca-digitala.ro

Incă

neînsurat, Ioan Bogdan 131 era deseori alături
de acela în a cărui seriozitate nu credea, dar pe carP-1
preţuia pentru marea lui df'ştapLădune şi, el tăcutul,
îl admira p,m-1:ru
nesfîrşitul dar de ,a vorbi fără să
înfrunte nimic şi să zguduie pe nimeni.
Braşovean,
avînd toate marile cali,tăţi, de ordine, de claritate, alP
vechii cetăţi săseşti, fost profesor al liceului rurnl de
la Pomîrla, unde se iniţiase în realităţile populare ale
României liibece, remarcat de Sturdza, [... ] în sfîrşit descoperitorul în parte şi editorul după toate regulele cele
mai stricte. ale unei filologii deprinse la maes-trul vienez
Jagic, al cronicelor slavone şi ocupînd acuma catedra
c!t-.' slavistkă ,pe care o crease, Bogdan, atunci încă
· a~a de tînăr, nu putea decît să cîştige prin afabilitatea
maniereJr.r sale, prin atracţia bunei figuri blornde, cu
ochii albaştri, impresionant de limpezi şi de adînc1.
Colegii mai bătrîni îl priveau cu neîncredere, gîcind
că nu ştiu ce primejdie ar putea veni de la acest european plin de hotărîre şi francheţă şi liber la vorbă ca
~i la scris dnd era vorba să judece onest o operă s,au
un om. Cu cei mai mulţi dintre dînşii n-avea nici o
legătură, iar colaborarea cu „cuconu' Costică", sau, cum
îi zic2a •toată lumea, Coco, era imposibilă, pentru
că
acesta nu „lab0tra" deloc. Urechiă, Tocilescu priveau
cu ură pe rivalul care se desemna la orizont şi pe care
căutau să-l piardă în sufletul studenţilor, pe cînd noul
venit se trudea să-i înveţe pe aceştia, nu să-i măgu
lească, deşi mai tîrziu mediul i-a dat şi lui acea tendinţă spre dominaţia prin oameni devotaţi, prin „ciraci",
pe care desigur că n-o avea de la început. Iar Maiorescu,
carie în fond dispreţuia ,pe omul solid, fără artificiaili-tatJe,
dar şi fără strălucire, cum a arătat-o în cutare din
scrisorile sale, tocmai în momentul cînd aproape cu sila
îl făcuse să se manifeste la o întrunire politică, văzuse
de la început că muncii rînduite, vederii. clare şi putinţei de a aduna simpatii a tînărului slavist i se poate
încredinţa conducerea Convorbirilor, pe care sindicatul
:foştHoT lui elevi le dusese la discredit şi aproape
faliment.
Şi prin silinţele lui, care nu se simţea bine, izolat
între băitrîni, a fost chemat, după dtva timp numai,
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Dimitrie Onciul

132 ,

venit din „Pedagogiul" lui de la

Cernăuţi, unde-şi istovea puterile unui trup masiv, dar
bolnăvicios şi infirm, ca să oaupe o catedră de istorie
a românilor înţeleasă altfel decît în sensul diletantic al
lui Urechiă : cu stricta şi puţ1ntel strîmta metodă filologică ,austriacă. Sigur pe .tot ce ştia, rebel faţă de orice
încercare de a porni în altă dil'ecţie, rigid ca preciziunea, clar şi rece ca ştiinţa absolută, aşa de deosebit
sufleteşte de ce era scris în faţa lui mare de zimbru
pletos, în ochii lui plini de o lumină şi bună şi tristă,
el va apărea oferindu-mi o „frăţie de cruce" pe care
trebui.aru s-o tulbure nu o dată alte obiceiuri de spirit,
pornite din dogmatismul pe care i-l dăduseră şi profe-.

sorii

şi însăşi

cariera de

pînă

atunci.

Studenţii din acel timp
era·.1 relativ puţini. Sala
,,numărul IV\ unde-mi ţineam cursurile, larg amfiteatru cu fereştile spre pi.aţa cu statuile care azi, în
schimbarea pripită şi apucată a tuturor lucrurilor, stau
să fie expulzate pe cine ştie ce văi ţigăneşti ale „Cetă
ţii Universitare" o, ce americani sîntem, fără calită
ţile americanilor! se umplea la mine cu lume venită
şi de Ia alţi profesori, dar împărţirea pe atîtea specialirtăţi nu se fărot1se încă - , ba chiar cu teologi şi cu
elevi de la Şcoala Politehnică. Numărul fetelor era mic.

Numai Ia ,cei doi rivali ai frazei, Maiorescu şi Demetrescu, erau şi ascultători din afară, urmînd unei vechi
~i desigur excelente tradiţii.
De o vrîstă mai ridicată decî-t a multoDa din auditorii de astăzi, aceşti studenţi de prin 1890 reprezentau
un public şcolar serios, asoultător, doritor de ştiinţă, nu
rareori capabil încă de atunci de vederi originale, deşi
savantul obicei al seminariilor nu era aşa de răspîndit
şi profesorul nu avea unul, doi sau mai mulţi, cît mai
mulţi ,asistenţi. Nu li se cereau lucrări personale, care
prea adesea vin cu mult înainte de vreme, şi nimeni
niu s-a îmbolnăviit de meningită şi n-a înnebunit, nu s-a
sinucis de prea multă erudiţie cu totul premartură. I se
lăsa tînă1 rului răgazul de a trăi, cu gîndul şi pentru el
msuşi. După lecţie, cîte unul se ţinea după profesor, şi
discubau împreună despre materia care se predase. La
240
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un profesor nu se vorbea rău de celălalt, - la mine
desigur nu.
Din acesite prime generaţii de ascultători ai mei s-au
desfăcut exc~lenţi profesori,
conducători de instiruţii
ştiinţifice, istorici. Pe lingă d. Svilocosid, care mai tîrziu a intrat în corpul consular sîrbesc, era un Al. Lapedatu, rău chinuit şi noaptea la gazeta lui Aurel Popovici,
un loain Ursu, mai ,puţin înzestrat şi mai puţin echilibrat, care dădea însă dovadă de un nesfîrşit entuziasm
pentru ştiinţă şi pentru şcoală, un C. Moisil, cu ştiinţa
lui: de ungureşte, u,n Giu,res·cu, rece şi chibzuit,0r, un
Caracaş, plin de foc şi de vervă, un Munteanu-Rîmnic,
numai avînt şi voie bună, un Henri Stahl, spirit fin şi
foarte delicat, un Vasile Mihăilescu, argintul-viu personificat, întrebînd, discutînd, plănuind şi pufnind, un
Nemeş, o Emilia Cioran, care a tradus din englezeşte
călătoria lui Pavel de Alep, un Drăghiceanu, încă de
atunci sumbru şi melancolic, o Hortensia Schachmann,
care a scris despre Petru Cercel, o Lucreţia Gane care
mi~a prezentat o teză despre aşezămintele turceşti, o
Lela Pancu-Pîrvan a apărut mai tîrziu - , şi alţii şi
al-tele, care, cu toţii, considerau ziua examenului, care
se făcea oral, drept una de o serioasă cercetare de con_<;;tiinţă şi .nu se supărau cînd era nevoie să se reia lucrurile de la capăt.
1

Inaintea lor, fără o tradiţie a catedrei, încercam felul
meu de a ,preda. Ca în toată viaţa mea, două lucruri
mă dezgustau, din instinct, fără îndoială şi din cauza
originii mele septentrionale, tocmai din susul Moldovei,
dar şi din cauza coborîrii din nişte oameni pe care, din
scrisorile lor, i-am cunoscut cumpăniţi la vorbă şi feriţi
de a arăta însuşirile pe care le-ar fi avut : deci nu mă
puteam deda nici 'la desfăşurări retorice de fraze, la
acele gesturi aritificiale, la frunte, la piept, în lă!turi, în
aer, care erau obişnuite la elevii lui Maiorescu şi de
care aş fi fost .cel dintîi să izbucnesc de rîs, nici la greoaia prezentare de erudiţie
nemestecată
spre care
îndemna puţintel, nu fără a turna şi cită frază putea
să găsească, Tocilescu.
241

https://biblioteca-digitala.ro

Imi iaminteam şi de ·atît de naturalii - mc·1 lin
frazeolog şi nici un pedant - profesori ai mei de Ia
Iaşi şi de aleasa discreţie franceză a celor de la Paris.
Şi se adăugea, din fondul propriu al marii mele -tinereţi,
cu o nesfîrşită dorinţă de a comunica pe cît miai larg
idei noi, interpretări proaspete, pe care ITTiciodată nu
le....am subliniat prea mult, ca să ştie toţi că sînt ale
mele - şi de aceea am şi fost criticat că prezint subînţelesuri şi că lune<:: asupra unor simple sugestii care
ar merita să fie exipuse pe larg în nu ştiu ce „baralipton" • logic şi sflogisitic - şi o francheţă deschisă în a
arăta ce ştiu şi ce nu ştiu, ce cred şi ce-mi este cu neputinţă să accept. Nici o notă critică iiaţă de înaintaşi nu
se amesteca în expunerea mea şi, dacă se rîdea la curs,
uneori eu însumi cu studenţii împreună, de nu ne mai
puteam opri, era de dne ~-tie ce neaşteptată potrivire a
lucrurilor saru atitudini ale personagiilor istorice,
iar
nu de vreun biet de înaintaş al meu care obosise, orbecăise şi rătăcise ca să nu obosesc, orbecăiesc şi rătăcesc
eu. Dar în valul ·cunoş,tinţelor uneori prea de curlnd
căpătate ca să nu se cunoască aceasta prin nesiguranţ0
pe care nu ştiam şi nici nu voiam să le ascund se amesteca, salvînd situaţia, şi acea mare iubire de oameni,
sprijinită pe sforţarea de a-i înţelege simpatic, pe care
o aduceam ca zestre de la o poezie aproape cu totul
părăsită. Şi, . tocmai oa să am simţul adevărat, impresia
vie şi •caldă a acestei umanităţi trecute cu care-mi fră
mîntam gîndul, recurgeam totdeauna la izvoare, trăgînd
din ele acest lucru, cu neputinţă de definiit, pe care nu-1
dau nici o sută de învăţate dizertaţii una peste alta şi
fără care istorie în adevăratul şi bunul s•ens al cuvîntului nu se poate face.
As.tfel pentru cursul meu despre începuturile evului
mediu am răscoM o serie de cronici şi documente contemporane, am foiletat prin Pallmann şi alţi mai vechi
prezentatori ai subiectului şi am izbutit a face ceva care
părea că interesează pe cei mai mulţi dintre elevii mei,
• Cuvînt creat de scolastici pentru a desemna mnemotehnic o
formă dP siloi:ism. (N. ed.)
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c!eşi

cite unul, pasionat de prezentarea analitică, solemnă
oam dură, a lui Onciul, de cu totul alt temperament
- ·- deşi traduS'f'SP <lin Schiller şi, dnc ar crede? din ,::glubiul Heine - şi de o pregă1tire atit de deo~ebiită, spunea colegilor că nu fac decît mă joc cu lucruri culese
dintr-o carte-două care-mi stăteau la îndemînă.
Tîrziu de ,tot, cursul din aceşti primi ani plini cil'
îndoieli .şi de scăpătări, redactat
foarte credincios ,:1
inteligent de d-ra Schachmann, mi-a ajuns înainite prir{tr-o întîmplare. Mă aşteptam la cine ştie ce greşeli de
amănunte şi nepotrivire în perspective, şi am fost, o
mărturisesc, adînc mulţămit cînd am constatat că bunul
simţ .şi silinţa de a intra în subiect dăduseră rezultate
pe care lungi cerceitări şi meditaţii de ani întregi nu
făC'llseră decît să le întărească.
şi

sarcină cerea, neapărat, tot timpul. De.şi
cu cărţi din speciahtatea mea, Biblioteca Academiei, cu vechea-i sală de lucru în etajul de
jos al clădirii de la stradă, acolo unde e azi cancelaria,
îmi era de mare folos, ca una care poseda măcar principalele colecţii, Pertz, Muratori şi altele. Lucram de zor
prin odăiţa cu puţini celtitori, încălzită de ameţeai, cu
serviciul făcut cum se putea, dar cu temuta autoritate
a d-lui Ion Bianu 133 , şeful, care apărea cu ochii de pisiică

O astfel de

puţin

înzestrată

pînditoare, dîrz în păr, supţire în mustăţi, ca să prindă
cea mai mică abatere a funcţionarului s,au a cetitorului.
fie şi un coleg, ,căd Bianu trecuse de la Sf. Sava la Universitate, şi apoi, dă Doamne bine de ce predică, uneori
publică, avea să sufere ! Sala de lectură s-a mutat apoi
sus, în casa de alăituri, căpătmă mai tîrziu şi nkiodată,
chiair cînd erau bani, pusă bine în rînd cu vechiul sălaş ;
la biblioteca aceasta, de o înţeleaptă organizare şi de o
întrebuinţare comodă, s~ adaus prin voinţa lui D. A.
Sturdza şi Biblioteca Centrală, odată la şcoala de la
Sf. Sava şi care se muta, ca UJn simplu particular, din
casă cu chirie în aHă casă cu chirie, supt o conducere ca
a lui C. Demeltrescu-Iaşi, cel mai puţin gospodar dintre
boemi, ca să se constate apoi că nu e loc şi să rămînă
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închisă cu llllilile, cu anii. Dar legătura aşa de strînsă
dintre tot ce am putut face în atîţia ani şi acest binefă
cător aşezămînt, fără ,care, adecă fără creatorul şi conducătorul ei, mă întreb dacă s-ar mai fi putut face ştiinţă
românească, în istorie ca şi în filologie, nu s-a rupt niciodată.

Intre ,profesorii care lucrau - şi la care, cu obişnuita
se adăugau şi unele tipuri curioase, ca
fiul din dragoste singură al lui Bălcescu, Bonifaciu, care
se chema F1'orescu şi care, distrat, întreba în franţuzeşte
pe oricine, necunoscut, şi pe mine, cite ceasuri sînt şi între biblioteoari s-au stabilit răpede relaţii de adevă
rată şi deosebită prietenie, care a dus şi la spornice colarecomandaţie,

borări.

Era acolo ardeleanul Ştefan Pop, care e azi director
la Sf. Sava, lîngă d. Obedenaru 13", poet macedonskian,
care păltrrunsese şi în bine păzitele Convorbiri, cu „fiorii
morbizi, fosforescenţi'' care „în trupuri de adolescenţi
aprind zvîcnindele artere", şi enormul liric, blînd ca un
prunc, a fost privit fără prea mult respect de tovarăşii
săi ştiinţifici ; era negriciosul, plinul de nervi Colescu-Varti1c 135, venit din presa liberală, foarte preţuit de Sturdza,
care-i dădu să scrie, în Zilele revoluţionare, pomenirea
revoluţiei de }a 1848 şi să alcăiuiască marea colecţie de
acte contemporane privirtoare la acea tinerească efervescenţă ; era, chinuit, suIJt aparenţa-i dulceagi'i, blondă, de
probleme de psihologie şi ,psihopatie, care-l vor duce la
cîrligul spînzurării, N. Zaharia 136 , care, între :atîtea cărţi
s-a trezit bibliograf şi biograf literar, şi ,pentru Eminescu. ; era elevul meu Sadi Ionescu 137 , mărunt ca un
şoricel, cu ochii vii supt ochelari de entomologist, pe care
un sfat la sfîrşirtul lecţiei l-a prefăcut în cel mai răbdă
tor bibliograf al istoriei românilor, începînd c-u călă1.o
riile, relativ la care a pubHcat o rarisimă fasciculă, şi
care era menit să pună la îndemîna cercetă.torului o
bibliografie a publicaţiilor periodice care e de o imensă
valoare. Iar în fruntea acestei legiuni de tineri erudiţi,
muncitori şi fără pretenţii, pc care-i scormonea şi îndreptia, probozea şi împăca, un1nd asprimea lrui de ţeran
de pe Tîrnave cu o adevărată ,preţuire şi prietenie faţă
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de sclavii săi, d. Bianu, erau doi oameni de însuşiri omenesti cu desăvîrşire superioare.
•
•
Cu înfăţişarea lui <le baron i.Jelgian, nalt, sprinten,
osos, foarte slab, - de-1 întreba Hasdeu „ce interes Me
să fie aşa slab" - , palid şi frizait, privind de supt ochelari de miop o lume căreia i se simţea puţin patrivit,
Ncrva Hodoş 1~8 , fratele lui Gorun, dar fără nimic din
ţepii acestuia, şi fiul lui Iosif Hodoş, luptătorul de la
1848, apoi membru al Academiei şi răbdătorul editor al
operelor lui Dimitrie Cantemir, aducea, pe lingă ascuţitul său simţ critic şi preciziunea firească a unui spirit
păitrunzător, tot ce-i dăduse ca aristocratică distincţie
creşterea alăituri cu fiii d-rului Davila în casa de mari
tradiţii boiereşti a Goleştilor. 11 ocupa, pe lingă trecutul
familiei, de care împrejurările îl alipiseră, aicea mare
operă a bibliografiei româneşiti, descriptivă şi ilustrată,
la care, îndemnat şi călăuzit de şeful său, lucra zi de zi,
puit.indu-se prezenta la scurte intervale fasciculele unei
publicaţii care face şi va face totdeauna cea mai mare
onoare ştiinţei româneşti. Nu ştiu cum într-o zi m-am
simţit aproape de omul cu aparenţa rece ·care-şi trecea
printr~o sită atît de deasă simpatiile şi preţuirile îndelung verificate ; lui i s~a datorit şi schimbarea de atitudine a fratelui gazertar şi critic care mă înscrisese la
început şi pe mine între victimele sale. Pînă la moarte,
bunul Nerva mi-a fost unul dintre cei mai călduroşi mîngîietori in luptele grele, de multe feluri, în care nu era
să mă arunce nici o fire duşmănoasă, nici o ambiţie de
satisfăcut, ci numai conştiinţa că, peste piedici insuportabile, este o operă, de cultură şi de morală, care trebuie
îndeplinită cu orice preţ.
Toit aşa de zvelt şi de slab, ,tot aşa de nervos şi de
iute, roşu la faţă şi blond, privind pe toţi şi toate cu
nişte neuitaţi ochi de neastîmpărată ironie, Ştefan Oră
şanu 139, fiu de preot bucureştean, dar rudă cu satiricul
poet HO din vremea lui Cuza-vodă, adunase pe neştiute
de oricine o mare bogăţie de cunoştinţe din cele mai
variate şi avea din fire cea mai fină formă agresivă,
distrugătoare, de era capabil să reducă în praf pe adversarul care-i cădea în mină. Un fost coleg de la liceul din
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huşean focos şi violent, Al. Gîdei, elev al lui Urechiă şi avînd de la acesta anume neglijenţe de formă .şi
insuficienţe de fond, dar desigur om capabil, cifre s-a

l~i,

distins apoi în cooperaţie şi a murit prea răpede, scrisesl'
o încercar,e despre cronicaTii moldoveni ; într-o serie de
aI'lticole pulblicaroe în Convorbirile 1incrediinţate acum lui
Ioan Bogdan, Orăşanu l-a făcut răpede harcea-parcea.
Aceea.şi soartă a avut-o apoi bibliiograful lui Voiltai.re, Bengescu, ou toată nesfînşita răbdare a harnicului diplomat,
şi a venit momentul cînd şi Pompiliu Eliad, venind de la
Paris ca profesor de limbă franceză, ou multă infoTmaţie
nouă, dar cu vechea ,tendinţă de a face descoperiri unde
trebuie şi unde nu trebuie, a trecut, pentru un studiu despre La Fontaine, prin nimicitoarea maşină de logică a
aceluiaşi oritic. Nu ipot spune îndeajuns dt de bine mi--a
prins, într-o activitate de acelaşi fel, ,pe care, încă o dată,
mi-o impuneau împrejurările, ca să se cureţe un dilert;antism uşor şi pei-iculos, siguranţa că lîngă mine se află
pentru acest război de mai mulţi aini, ale cărui începuturi
şi al cărui sens se vor arăta mai departe, o inteligenţă aşa
de ascuţită, cu atîta prietenie sinceră şi caldă. Ce păcat
că amîndoi au fost luaţi aşa de răpede şi într-un chip aşa
de tragic!
Pe lingă Biblioteca Academiei ce ,puţin lucru era pentru mine însăşi săraca mea casă, unde cărasem mormanul
de cărţi găsite cu atîta stăruinţă pe cheiurile Parisului
şi care au start:, ani de zile, înşirate pe simplele rafturi
albe, abia geluite, ale unei căsuţe din strada care se zicea
a Sculpturii, pentru că se rătăcise acolo, arun<.'at într-o
curte, un „om de piatră", o mitologică statuie ! Gospodărie de student neaclimatizat cu o altă viaţă, în şirul
de trei odăi, un antreu şi o bucătărie ipe rnre le închiria
cizmarul de lux Daniel din fundul curţii, <.'are găzduia
în alt şirag de cămăruţe pe simpaticul, vioiul doctor Grozovici, luat pe urmă, ca medic comunal, de o epidemic.
Cîteva mobile culese la întîmplare completau cuprinsul
acestui simplu adăpost al profesorului plăti,t cu trei sute
de lei pe lună - reduşi la jumătate pentru luna întîia,
conform cu nu ş<tiu ce deşteaptă regulă bugetară. Din
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cînd în cînd se adăugea binefacerea unui bacalaureat
care m-a făcut să cU111osc interesantele şcoli ,particulare,
în -care se mai prindea, măcar pentru fete, şi ceva educaţie, de la cele cîteYa eleve ale ;;<:ulii Bolintineanu, lîngă
şosea, la marele pension Pompilian al d-nei Zosima, la
chiliile maicelor catolice, de unde veneau, cu crucea la
gît, fete mari, aşa de speriate în numele Mîntuitorului şi
al Maiicii Domnului. M-am convins încă de atunci ce zădar
nică e această cercetare de cî1eva minute a unor delirate
suflete de copii tulburaţi, şi de aceea nu m-am înscris
între călăii iluziilor lor de diplomă. Am continuat apoi
mulţi ani cu preşedenţia mea de comisie, care m-a făcut
să cunosc pc atîţia profesori secundari, şi de multe feluri,
ca.Fe, odată dezlipiţi de pe catedra cazărmii lor, erau
oameni de înţeles, glumeţi şi cu haz, de n-ai fi crezut
ce teribil exerciţiu fac zilnic cu nenorociţii pui ai oamenilor .
. Am cunoscut şi plaga stăruinţelor acasă, deşi n-a venit
la mine, ca, pe nea,şteptaite, la Bogdan, obişnuit a se face
foarte comod în zilele calde de vară, mama enervată a
unei candidate ca să-i expli:ce de ce fiica ei iubită trebuie
să aibă o notă mai mare. Dar am avut în faţa mea pe
un ipărinite care, tot vorbindu-mi, începea să se joace
cu portofelul plin de bumaşte, m-am învîrtit cu scaunul
în jurul mesei, urmărit de o fostă colegă ieşeană c;are,
avind un nepot la bacalaureat, se deda la aceeaşi miş
ca.re. Şi chiar, după un dulap care abia mă acoperea, am
stat ascuns cîteva minute ca să nu dau ochii cu Odobescu,
venit la mine cu picioarele lui grele de bolnav ca să-mi
impuie trecerea unei rude de o absolută nulitate. Cutare
ofiţer superior, pe urmă, mi-a lămurit de ce trebuie să-i
trec fiii, deveniţi prea mari faţă de vrista tînără a unei
a doua neveste, şi un comisar de poliţie mi-i recomanda
sărind pe birou şi aşezîndu-se pe dînsul ca pe un scaun,
cum făcea prnbabil cînd examina pe arestaţii de la secţi-e.
T0ţi mă uitau de a doua zi după căpătarea unui „şase",
afară de înaltul :funcţionar, de o rară creştere, care, mult
mai băitrîn decît mine, şi-a scos, ani de zile, jenat, pălăria
înaintea mea fiindcă examinasem deosebit, mai · tîrziu, pe
fiul său, care fusese bolnav de scarlatină.
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Alte venituri nu erau decît, mi se pare, ceva de la
Adevărul literar, unde am continuat,
scurt timp, articolele de literatură străină din Timpul.
Şi toituşi din acest aşa de puţin desfăceam ceea ce era
de nevoie pentru a mă întoarce, urmărind răscolirea maiterialului ,privitor la istoria românilor, în acele depozite
din Apus, unde ştiam că se mai as·cund încă atî.tea comori
nedescoperite. Cum se isprăveau examenele de bacalaureat, excursia ştiinţifică pornea din rnou, cu aşa de puţi.ne
mijloace încît nu îndrăz;neam să mă apropii de oteluri,
căutînd cu ochii înştiinţările de camere mobilate care-mi
păreau mai iefitine. Mă întorceam numai în ultimele zile
calde înai1T1tea căderii iernii, şi noua recoltă de documente
se adăugea la cele vechi, despre a căror publicare mai
departe voi vorbi pe urmă.
Să încerc a reconstitui desfăşurarea acestor campanii
de cercetări, pe ţeri, dacă nu pe ani, oprindu-mă la inceputul unui nou veac, care a însemnat pentru mine .şi
fericit.a st.atornicire a vieţii mele casnice·, ceea ce a dat
alt spor înseşi muncii căreia mă închinasem cu totul,
deschizîndu-mi-se şi perspective noi în domeniul literaturii, de care, ,neînţeles şi dezgustat, mă depărtasem,
şi în acela, pe care atît.a timp îl despreţuisem profund,
cu desăvîrşire, al politi'cii.
Vatra sau de la

• Se referă la căsătoria cu Ecateri11a Bogdan (sera h1i
Bogdan), care a avut loc la 4 februarie 1901. (N. ed,)
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XIII

J.IULTE DRUMURI

STRĂINE

Pe scurt timp am revenit la Roma, pentru socotelile
de turci în 1453 tot ce cuprinde, afară de atît de îmbelşugatul, dar rnestrăbătutul Archivio Notarile, în care,
între hîrtiile notarilor, ce nu se poate găsi ! Acelaşi lucru
pentru l\1ilano, pentru Genova, în care nu am mai lucrat
niciodată.

Pe scurt timp am revenit la Roma, pentru socotelile
pontificale, care cUJprind şi atîta cu privire la oaspeţii
răsăriteni întreţinuţi de Sfîntul Scaun. Ministru al României era atunci d. Alexandru Lahovary, şi nu pot să uit
atenţiile nesfîrşite de care m-am învrednicit de la acest
om de o atî<t de aleasă culbură şi de o delicateţă sufletească aşa de desăvîrşită : am ajuns a fi la gazda mea
modestă un adevărat şi mare personagiu pentru că în
fiecare seară apărea jos portarul în uniformă aducîndu-mi cele mai proaspete gazete din ţară. Secretarul de
legaţie era Duiliu Zamfirescu 141 , cu privire la care, în
cercul celor trei din Bucureşti, influenţaţi şi de nedreptul
articol al lui Gherea despre „Pesimistul de la Soleni",
auzisem numai ce se poate mai rău şi a cărui literatură,
puţin artificială, nu corespundea întru toate gustului
meu : prea multe vînăitori în fracuri roşii, prea mult exotism legat de viaţa însăşi a autorului diplomat, prea multe
amintiri de la Macedonski unite cu influenţe de la „Junimea", de unde acum îmi venea aitîta duşmănie ... Dar,
aşteptînd vremea cind voi putea să judec în legătură cu
249
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timpul său această poezie fermă, aceste povesitiri în care
erau multe idei şi adesea destulă duioşie, am cunoscut
la Roma, primblîndu-mă supt Palatin, în marea pace a
nemuritorului clasicism roman, de care acest romamic
născut, pri:n figură, atitudine, gesturi, aplecări, căuta să
se apropie, pe un om care nu corespundea faţadei create
de voinţa lui : unul extrem de simţitor, de o lirică fă,p
vură, capabil de o bună şi sinceră prietenie şi chiar cine ar fi zis văzîndu-1 cum calcă şi ascultîndu-1 cum vorbeşite ! timid.
La Florenţa, am găsit puţin, culegînd din tot ce poate
da neasămănata cetate de pace, mai mulrt pentru suflet
clecît pentru ştiinţă. Dar aici am avut în faţa mea, în
pers-cana bibliotecarului Rostagno, pe unul din criticii lui
Toma de Saluzzo al meu, pe care am avut prilejul să-l
întreb care sînt „paginile pe care le-am copiat din
:\Iuletti". :i,~oarte roşu, s-a scuzat, dar peste eî-teva zilL·
m-a întrebat dacă nu e al meu cuţitaşul de tăiat miniaturile care s-a găsiit pe masă şi a trebuit să-l ameninţ cu o
plîngere la ministrul României la Roma. O, erudiţii, ce
suflete bune !
Am fost !\:Olt atunci, în 1896, la Neapole, acum toropitor
de cald, cu vîn,tul care mina praf de piatră, de mi se
îmbolnăvise un ochi. Pentru o nouă ierie de documente
relative la cruciatele tîrzii, c~rcetam acolo socoteli napoletane. Şi totoc:Lată :răsfoiam şi cartoane de coreStpondenţă
pentru o vreme mai nouă. l\l-am trezit însă a doua oară
bănuit în cinstea mea cînd, după dispariţia unor hîritii,
am fost puşi cu toţii supt un f.el <le pază pe care, în cc
mă priveşte pe mine, am r:Sspins-o.
Prima din aceste noi călătorii italiene m-a dus şi prin
orăşele din Italia centrală, al căror nespus farm,:c îl
~"tlstam pentru întîia cară. Astfel Ferrara, cu vechiul Pi
castel de cărămidă roşie, 'Încunjurat de şanţurile acuma
goale, uscate, dar încununat de vechile-i crenele răz
boinice :
Prin şanţuri goale, prin portice
Se-ntind mari ierburi p::iraz1te :
Pe-aice Ariost cîntat-a
Şi Tasso-a suferit aici'.
:!50

https://biblioteca-digitala.ro

cînta poezia mea aţipi1tă, pe care atîta frumuseţe o trezise însă.
La Bologna, cu gangurile umbroase, cu înaltele turnuri zdravene, condus de un bibliotecar aşa de prietenos,
Bacchi della Lega, ed1torul călătoriei negustorului veneţian de la începutul veacului al XVII-lea, Tommaso Alberti, prin Moldova, am descoperit corespondenţa şi notele
istorice ale stolnicului Constantin Cantacuzino, al cărui
carnet de student la Ve<neţia şi la Padova U găsisem ~a
muzeu în Bucureşti, a cărui croniică despre începuturile
româneşti, mare operă în spiritul şi în stilul Renaşterii
italiene, aşa de asemenea în idei cu hîrtiile bologneze,
ceea ce mi-a permis să i-o crtribui, era să o public şi a
cărui figură răsărea astfel pe neaşteptate în deosebita ei
importanţă literară şi culrt:urală.

Imi pare rău că nici acuma n-am văzut toată acea
Umbrie, de aitîta farmec senin, însorit al naturii şi de
atîtea amintiri de sfinţi mistici şi de mari creatori ai
unei arte nemuritoare, tot acel oolţ binecuvîntait al minunii italiene, care cuprinde Perugia Peruginului, maestrul
lui Raf,ael şi creatorul tipului madonelor lui, de care,
c.:u mai muihă minte, nu mai vorbeam de rău, ca în Amintirile din Italia culese în 1890 ; apoi Assisi, cu aburul de
nesfîrşirtă bună'taite şi pentru lucrurile neînsufleţite, al
sfîntului care a iubit mai mult, Orvieto, Urbino, cu
rapoartele generalului Veterani, vizitator „austriac", ca şi
1\larsigli de la Bologna, al 1\fonteniei Brîncoveanului.
Cum şi. Sidlia pînă astăzi mi-a rămas necunoscută.
Ambele, însemnate lacune în cuno~terea unei părţi aşa
de nobile din Euvopa noastră, care în curînd era să fie
sfîşiată de uri atit de adinci, ale unor generaţii rele şi
proaste.
Am fost o clipă şi în Ancona cu arcul lui Traian, şi,
într-o zi de aspru frig, sus, în turnul municipiului, am
strîns fărîmituri de Orient înainte ca să mă îndrept spre
Zara, văzută numai în ,t:r,eacăt, şi să ÎIIldur, în drumul de
întors spre banalul Fiume unguresc, urgiile crivăţului
dezlănţuit, ale cumplitului Borra, care-şi arunca pe punte
şivoaiele de apă furioasă.
251
https://biblioteca-digitala.ro

Venisem a patra oară spre această cunoştinţă a Italiei,
pe care o prindeam acum altfel, cu totul personal, în acele
mii de amănunte, notate în Pe drumuri depărtate, din
.:are lipseşte o parte, rătăcită, a manuscrisului, şi carecuprind şi sufletul, nepreţuit ca spontaneitate şi ca nuanţe
ale rasei, de pe celălalt ţerm al caldei Adriatice, din
romantica Raguză.
Vechiul şi nobilul oraş dalmatin, mica republică
romană, cu aşa de depăritaite origini populare, în vecină
tatea căreia prin insule se vorbea o limbă romanică de
curînd numai dispărută şi la care veneau ciobanii „v1ahi"
de la munte cu caşul lor însemnat în documente, a fost
pentru mine o revelaţie şi o uimire, toate amintirile ei
fiind încă deosebit de vii, ca nişte lucruri de ieri, pe cînd
priveliştile italiene, răpezi, în legătură cu cercetări gră
bite, s-au slăbit şi se amestecă. Să mi se dea voie să mă
opresc mai mult asupra lor.
Veneam de la Fiume, pe un vas de comerţ al Lloydului, care făcea legătura cu porturile acestei coaste ele
Apus a peninsulei balcanice şi cu acele largi insule, în
dosul cărora se ascundeau odinioară piraţii iliri şi urmaşii lor slavi. Astfel am avut răgazul să văd frumoasele
cetăţi pecetlui:te cu leul veneţian care-şi ridică turnurile
catolice, de caracter occidental, rămăşiţe ale unei lumi
care încetul pe încetul se pierde şi pe care o aştepta cucerirea politică a sîrbilor. După vreo două zile numai, zidurile, încă în picioare ale Raguzei au răsărit deasupra
mării de un albastru african.
Am stat acolo mai mult decît o lună de zile, într-un
concurs rar de împrejurări plăcute. Găsisem locuinţă,
după o noapte petrecută într-un fel de otel pustiu cu
jocuri de guzgani supt pî,nza tavanului, în chiar locuinţa
din fundul pieţii celei mari, a unui nobil raguzan din
vremurile de libertate ; o singură bătrînă, pittită într-un
colţ, invizibilă, păzea multele odăi dintre care vastul
salon cu diplome încadrate îmi era lăsat mie. La doi paşi
Palatul Rectorilo-r cuprindea Arhi vele, şi lingă dînsul
era cafeneaua patriarhală, unde, seara, vedeai sosind la
1
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fintînă

femeile, ca în vechiul Canaan, ca în Veneţia cînd
nu erau conductele, sau ca la răsc:riucea drumurilor noastre. Veneau ca nişte umbre de ,trecut la căderea nopţii,
în veşmintele negre ~au violete, de o ităietură milenară,
şi le aşteptau în stradone, strada cea mare, mărginită de
faţade în care nu era nici o vulgaritate modernă, bărbaţi
frumoşi, în poturi • şi veste de aJCeeaşi coloare, purtînd pe
cap bereta de catifea, viorie, roşie, stampilart:ă în margine
de cornul de lună, cusut cu aur. Cina o luam la o asterie
cu toitul italiană, pe malul chiar al mării, unde veneau
uneori marinari din ţeri depărtate săltînd, cu gîndul
acasă, copiii pe care-i întîlneau şi strigînd de vin şi de
dor. Uneori mă rătăceam pe cîmpul plin de cactuşi ţepoşi,
deasupra căruia migdalii, lămîii şi portocalii îşi întindeau
ramurile : pe apele calde, în bruma apusului, se aprindeau
felinarele de cat,arg ale vaselor în vizită, şi sunetele n1gă
ciunii de culcare pluteau pe luciul desăvîrşit ail apelor.
Ţerani întîrziaţi, trecînd pe caii şi catîrii lor, te salutau
din treacăt cu un dobr vecer.
In ceasurile libere străbăteam acest mal aşa de frumos
şi aşa de singuratec. Era ca o coborîre lină în trecutul
a cărui taină o căutam pentru studiile mele. Pe drumul
spre Gravosa, Gruj al slavilor, înrtunecaţi pini maritimi
se ridicau din îmbelşugata vegetaţie pe care soarele o
săruta fără s-o îngălbenească. Departe, insu1a Lacroma
ascundea mănăstirea ei tăcută printre copacii deşi ai livezilor. Iar în oraşul însuşi, cărări misterioase duceau printre case albe pe care le înfloreau în cerdace oleandri
palizi fără mireasmă, şi rîsete după perdelele trase, unde
blonde patriciene cu strămoşi înainte de cruciate pîndeau
ce li se năzaire, izbucneau dare şi zglobii.
Directorul arhivelor, Giuseppe Gelckh, dalmatin ita1ianizanit în oraşul cu caracter lingvistic italian pentru
clasele de sus, cu toată prezenţa unui ,preot ortodox sîrb
slujind la biserica mare, înălţată în vederea unui viitor
pregăitit cu îngrijire, a fost din cele dinitîi zile un călăuz
sigur şi bun, dar şi un adevărat prieten, şi o familie
simpatică, în care erau şi o fată măricică şi copii mici,
•

Nădragi ţărăneşti, strînşi

pe picior. (N. ed.)
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îl încU111jU1<1. Ce mulţămire era pentiru mine care, în
mele ştiinţifice de-a lungul şi de-a latul lumii,
avusem a face numai cu arhivişti şi bibliQltecari absolut
oficiali şi complet anonimi, care nu-ţi arătau o oarecare
mu'lţămire decît cînd te vedeau că pleci pentru totdeauna ! Din căsuţa lui, sus pe munte, unde pofrtea şi la
masă pe cercetătorii prieteni, luntri cu pînzele albe mijeau
în zarea de un albastru pierdut, la ceasurile cînd luna se
ridiica la orizont. Cercetăuor el însuşi, autor al unui studiu în italieneşte despre balşizii din Zenta vecină, publicator de documente, şi pe numele ungurului Thal16czy,
oare doar apăruse aici un moment, îmbrăcat, de capriciu,
înrtr-un costum ţerănesc dalmatin, Gelcich, care se apropia de cincizeci de ani, era încă la lucrul său, bucuros
însă şi de lucrul oricărui aHuia. Imi pare rău că îndaU-1
după aceea l-am pierdut din vedere cu totul.
Dar el nu era ,aici singurul prieten din acee~i tagmă
a scormonitorilor de arhive. Incă din prima zi am găsit
în răcoroasa încăpere gotică, unde directorul însuşi aducea
registrele şi legăturile de acte, pe un străin nalt, bine
legat, cu lunga barbă roşietecă şi ochii limpezi supt fruntea înaltă, un obişnuit al acestor arhive prea ,puţin cercetate şi un prieten vechi al lui Gelcich, care nu era altul
decît vestitul autor al Istoriei Bulgarilor, al cărţii descriptive despre Bulgaria, al atîtor studii, tot aşa de nouă.
pe dt de migălos precise, de o sigu~anţă fără păreche ~i
totuşi mai prejos de mulţămirea unui spirit veşnic neliniştit, Cons1tantin Iosif Jirecek. A doua zi eram ca nişte
vechi amici, şi ce plăcută era conversaţia lui, plină de
amintiri hazlii - căci cită lume nu cunoscuse el, din
acea Bulgarie unde profesorul ceh de la Viena crease
învăţămîntul popular, primind ,ca răsplată un „merit
cwil", pe carie zicea că-l preţuieşte deopotrivă cu Legiunea
de Onoare franceză pe care ştia că o meritase, şi din
lumea aus•triacă, unde filologul cu simţ poetic avea o
repulsie faţă de erudiţia care „te duce ca dintr-o odaie
obscură în altă odaie obscură" ! Vinul dulce din insulele
greceşti strălucea în păhare, şi mini-le se rătăceau în
coşul cu migdalele abia culese. La ,plecare, cu un fes dalmartin pe cap, priveam pe aceste cunoştinţe oare nu lipsiseră să fie la debarcader ca să-şi ia ziua bună de la
rătăcirile
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acela în tovărăşia căruia stătuseră citeva săptămini de
atita saitisfacţie reciprocă.
Era aici o Italic l?l nu era o 1'talie. In orice caz, nu o
Austrie decit doar dnd, de ziua lui Franz-Joseph, în sunetul clopotelor, după arhiepiscopul cu ciubdtele mari, frumosul patrician alb Gondola conducea procesiunea cu
fracul ,roşu pe spatele căruia era cusută cheia de aur a
~ambelanului imperial.
Şi Arhivele-mi dădeau zi de zi puitinţa să străbat
într-o interesantă viaţă, de un caraoter aşa de panticular,
cu mîndri nobili succedîndu-se la guvern, cu oaspeţi princiari şi voivodali, ba chiar cu regi şi ţari sîrbi, cu femei
din dinastii stăpînit-oare, care soseau din cetăţile şi văile
dinlăuntru şi, de la o vreme, cu ,primejdia turcească, de
care bogaţii negus1ori se apărau prin plata exactă a tributului şi prin înfăţişarea deasă a darurilor la Poarta
Sultanului şi la pragul celor plllternici.
Rareori atîtea lucruri bune se întîlnes-c laolaltă, rarenri folcsul şi frumuseţea şi bunătatea stau astfel alături.
Şi cind mai e şi întîia tinereţă a celor abia douăzeci şi
şase ele ani, cu fot ce ea singură poate aduce cu dînsa ...
Drumul spre.• Italia insăşi, pe un vas al Companiei
raguzane, cu puţină lume localnică, a fost pentru mine
continuarea aceluiaşi farmec. Iarăşi, plllltind încet, de-a
lungul ţermului cu înalţii munţi, dincolo de care era Muntenegru!, cu jocurile de lumină în micile golfuri albastre,
pînă la superbul cerc scăldat de soare al „gurilor Caittarului,", cu oraşu~ sămănîndu-şi albele căsuţe, cu rpitoreş
tile costume ,pătind de violetul şi roşuJ lor, de pe luntrile negre de o arhaică formă, acel belşug de profund
cobalt. De la Risano, cu zidurile -rupte de represiunea
austriacă a revoltei herţegovinene, vasul tăia marea pentru a se opri numai în faţa medievalului Bari, cetattea
Sfîntului Nicolae, unde abia se isprăvise pelerinajul la
moaştele, aduse din Mira asiatică, ale sfîntului : Neapole
era în fond ca ţinită a drumului meu binecuvîntat, şi
pină atunci, cu atîta spor.
Cu totul altă lume mi s-a deschis la 1898, cînd altă
serie de cercetări m-a adus de la această dulce Adriatică
plină pe ambele maluri de cWtîtea amintiri romanice, ale
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rasei din care fac parte, în Galiţia, apoi, prin Berlinul
la ţermurile teci ale Balticei,
din secolul al XV-lea cu cavalerii teutoni iar, la Danzig, ce ştiri despre români se
puteau rătăci în corespondenţa „nunţiilor" oraşului liber
la Curtea regilor Poloniei.
Lunga excursie ştiinţifică a atins întîi Liovul stră
moşilor noştri, Lembergul, de pe care, cu năvăUrea descălecărilor evreieşti, se pierduse, în ciuda statuii dominatoare a eroicu}ui rege Ioan Sobieski, prea mult din caracterul istoric, pe care numai pe urmă l-am descoperit la
Biserica Moldovenească a Lăpuşneanului şi a lui Miron
Barnovsc:hi, la aceea a lui Vasile Lupu, la mănăstirea unde
odată a fost îngrnpat în pripă trupul unui Domn român
tăiat ÎII1 piaţa pll!blkă. Am stat aici mai mult timp străbă
tînd condicile din care rpînă după 1600 răsăJ'ea o întreagă
viaţă a MOildovei mele, cu negustori şi soli, cu primejdia
năvălirii Voivozilor, cu procese de tot felul ale acestora,
ale boierilor, ale negustorilor greci, şi din atît de depăr
tatele insule ale Mediiteranei, care veneau cu marfa lor
adusă de cărăuşii de la Iaşi. Ca şi la Ragrusa, un prieten
era acela care-mi arăta drumul, d. Alexandru Czolowski,
perlect cunoscătoc ail istoriei noastre, posesor de docum€nte care o privesc şi, mi se pare, avî1nd şi :puţin sînge
românesc [... ] Mai tîrziu doctorul Isak din Botoşani, veselul polon de emigraţie, bunul prieten al tatălui meu, pe
care-l îngrijise şi a cărui fotografie o păstra, şi al fraţi-lor
lui, ~mi va arăta, cu atîta buourie, vorbindu-mi de trecutul,
neuitat pentru el, al naţiei sale, foaia din Lemberg, cu
iubire păstrată, în care era vorba de vizi.ta acolo a profesorului de universita,te din România.
Fără acea plebe evreiască, cetatea negoţului cu Apusul german, rareori cercetat de ai noştri, Cracovia, ,,Cracăul", era, în ce priveşte fidelitatea pioasă faţă de evul
mediu, o Ragusă polonă. Totul vorbea de acele vremi :
porţile perfect conservate, hala negus·torilor, frumoasa
biserică gotică în stil italian căci mulţi negus-tori din
Halia au fost pe acolo ! - în jurul căreia, lucrîndu-se
la o reparaţie de stradă, lopeţile aruncau cranii sparte
şi oase mucede şi, mai ales, prelunga cîntare din subţi-

întrevăzut numai în oale,
unde că'll'tam vechi relaţii
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rile trîmbiţe, datînd de la nu ştiu ce năvălire tă·tărească,
pe care, trezit în odăiţa mea de lîngă poarta Sfîntului
Florian, o auzeam desfăcîndu-se ca să se risipeasr-i'i, rugă
ciune de noapte auîndi, in cele patru colţuri ale zărilor.
Şi aici ca şi la Lemberg aceeaşi plăcere de a mă îndatora,
acelaşi sentiment al meu că mă găsesc între tovarăşi de
studii şi între prieteni.
Trebuie să spun că n-a fost altfel nici la Konigsberg,
unde mă chemau arhivele, bine păstrate, ale Ordinului
Teutonic, vasalul regelui Poloniei, care va duce pe cavalerii îmbră<:>aţi în platoşe în deşertul codrilor tăiaţi de
m,taşii lui Ştefan cel Mare, la Dumbrava Roşie. Aici, unde
aveam mult de lucru cu redactarea în ceasurile libere
de la Arhive a prefeţei, cuprinzînd o bună parte din istoria secolului al XVI-lea, la volumul al Xi-lea din colecţia
Hurmuzaki, mă aciuasem într-o mare casă eu multe rînduri, goală ziua, afară de foarte bărtrîni şi de bolnavi, la
ceasurile cînd toată lumea, _bărbaţi, femei şi copiii mai
răsăriţi, erau la lucru şi, din sacnasiul care se întindea
asupra frumoasei străzi moderne unde era bine să scrii,
,,ederea se întindea asupra unui larg complex de locuinţe
moderne fără nimic istoric şi mai ales „teutonici', în
oraşul unde filozofase, cu noţiuni de permanenţă şi eternitate, peste toate micile relativi'1:ăţi umane de care mă
ocupam eu cu atîta lăcomie, Kant. Pe lingă folosul ce
am tras, şi pentru epoca marelui cabotin „Despot-vodă",
am avut prilejul să cunosc aici şi o viaţă plină de mari
învăţături, cu totul deosebită de aceea pe care o prinsesem
în casa cu mulţi oaspeţi, feluriţi, a bătrînei Di::illen. [... l
Seara, restauran'1:ele, berăriile erau pline, ziarele se
strigau pe stradă ; fiecare se răsplătea pe sine pentru cit
muncise o zi întreagă. Şi ,pentru prima oară la bunul
arhivar Paul Karge am cunoscut şi o viaţă de familie
germană, cu femei voinice şi vesele, amabile cu străinii,
doritoare de a afla ceva de la dînşii şi cu toată atenţia
casei îndreptată spre leagănul unde ciripea copilul. Virtuţi care erau atunci şi făceau puterea Reichului, căruia
tînărul Impărat, activ şi îndrăzneţ, gata de luptă ,pentru
ideile sale, dorea şi izbutea, în chestia canalelor, să-i
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deschidă
stăpînirii

noi drumuri de expansiune, cu gîndul ultim al
oceanului : ,, Viitorul Germaniei este pe Mare".
Asemenea înalte idealuri, fie şi dincolo de limita posibilului, creîndu-se lucru-ri ca pentru decenii ~nainte, împăcau
cu acela care aşa de brutal hotărît îşi arătase la Berlin,
într-o ocazie solemnă, intenţiile autocratice, scriind pe
registrul primăriei versul lui Homer : ,,Nu e bună o stă
pinire a multora; unul singur să fie stăpîn !" [... ]
1

Pentru a cunoaşte, în vederea unei publicaţii de documente, pe care era s-o fac mai tîrziu numai, cum se va
vedea, dar şi a înfăţişării depline a eroului şi a mediului,
vremea lui Mihai Viteazul, o nouă şi mare excursie de
cercetări trebuia întreprinsă, la un an după aceea, in
1899. Fiind atita de copiat, am !luat ou mine ca ajutător
P-' unul din elevii mei, care pregătea o teză despre
Memorii!~ lui Kerneny, Neagoe Popea, fiul preotului din
Săc~le, părintele Victor, pe care, cum voi arăta mai jos,
il cunoscus-em în însuşi satul lui şi în ,primitoarea lui
casă. Viitorul .profesor Ia laşi, pe care nu 1--am mai văzut,
deşi trăim în aceeaşi ţară, era un băiiat oumi,nte, cu mi~cările încete, p2 care toate silinţele mele de a-l conrupe,
c·u fete frumoase din multe locuri, nu l-au putut î.nidcpărta de la moştenitele căi tradiţionale ale virtuţii.
Pentru întîia oară m-am aşezat apoi la Viena, pină
atunci străbătută în cea mai mare grabă de la o gară la
alta, cu ,prilejul drumurilor în Apus. Aşezat într-o cămă
ruţă plină de ploşniţe, carl' se ardQau la luminare pc'
furiş, de o biată bătrină chinuită şi bă1ută de fiul ei -altceva <lecit viaţa de familie de la Konigsberg ! - , apoi
într-o locuinţă mai încăpătoare şi mai c11rată, dar din
cind în cînd cu apariţia aceluiaşi parazit local, despre carp
noua gazdă-mi spunea : ,,Dar arată-mi d-ta o casă în
Viena fără ploşniţe", m-am pus la lucrul încordat pe
care-l cerea imensitatea unui material incomplet cercetat
de HurmU?..aki care, intrînd în depozite ca la el acasă, îşi
îngăduise a lua pentru <linsul şi vechile hîrtii cirilice, de
o valoare nepreţuită, ale lui Petru Şchiopul, dar lăsînd
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instrucţiile în româneşte
lui la împărăţie, ,,pohtele

date de l\Iihai Viteazul solilor
ce au pohtit".
In palatul imperial însuşi, declesnptul odăii unde dejuna lmpăratul şi auzeam mişcîndu-se scaunele şi,
indată, senltinelele strigînd la trecerea stăpînului cîţiva
cercetători, între care fusese odată şi canonicul Ulysse
.ii.obert, autorul biobibliografiei evului mediu, publicatorul
u·0nicei lui Dardel, de care m-am putut folosi pentru
cartea mea despre Meziercs, erau adunaţi într-o odaie ca
de locuinţă, ajutaţi şi supravegheaţi de directorul maghiar,
Kârolyi de Nagy-Karolyi, Careii noştri, tipul nemeşului
de provincie, gros şi roşcovan, de un alt maghiar, tînăr,
Găry, şi de un austriac de aceeaşi vrîstă, toţi aparţinînd,
în acest stat rămas feudal şi plin de ev mediu, dinastic
şi cavaleresc, nobilimii.
Pe cînd înainte, reluasem Innsbruckul, una din ţin
tele principale, stînd într-o primitoare casă unde trei fete
blonde puteau fi zărite numai în treacăt, iar restaurantul
il căutam tocmai în margine, lîngă apa iute a Innului,
uncie era o atmosferă tot aşa de rurală ca la o stînă din
munţi, cu muşte mari de gunoi care ţi se rătăceau în sin.
iar, ca m:ingîiere, zîmbetul cochet şi cinstit al fotei patronului, care servea ca într-un tablou din ReisebHder ale
lui Heine [... ].
Orele de lucru la Viena erau potrivite aşa încît să lase
personalului după-amiaza libPră : se începea la nouă şi
se continua pînă la trei : grăbiţi să profite, cercetătorii
îşi aduceau în buzunar ceva de ronţăit, pe cînd, la o oră
observată cu sfinţenie, o tabla cu ·toate bunătăţile se aducea solemn pentru unul din funcţ.ionari, rotofeiul cleric
surîzător de lîngă fereastră, care, în numele Domnului,
cu gesturi ca la oficierea leturghiei, îndeplinea nevoile
trupului, aşa cum este stăpînit, precum se ştie, de Satana.
Kârolyi era complet surd, ajutorul maghiar, dezagreabil
ironic ; cu colegul lui german Siegenfeld ne ajutam cum
puteam. Şi ce largă mergea în fiecare zi povestea furtunosului Domn român, rupînd în furia lui necontenite
laţuri de viclenie vieneză, după Vf:chi practici seculare,
care se tot ţeseau din nou în calea lui, mai .puternice
deait toartă „vitejia" şi chiar decît dibăcia constanitinopolitană a celui cu mama dintre greci !
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Pentru studii de acelaşi fel sau vecine, mă suiam la
ultimul etaj, unde era Biblioteca Arhivelor şi, pentru a
ajunge acolo, treceam prin acela unde stătea însuşi stă
pinul popoarelor sale din monarhia devenită la 1867, prin
puterea împrejurărilor, prin mersul înainte al unei teribile şi sigure fatalităţi, austro-ungară. El era acolo, dincolo de perdeaua verde, prin cul,oarul luminat şi ziua de
lămpi, în faţa căruia străjuiau pe rînd gardistul austriac
şi gardistul ungur, care, la apariţia bărbii mele negre, ca
şi a bărbii blonde a unui belgian prieten, care el se supăra, iar eu găseam haz în această neînţelegere, lua
poziţie de onor, bă1înd călcîile ca înaintea unuia din arhiducii bărboşi, asemenea cu înaltul, solemnul, tristul
E:.ugen, care obi:şnuiau să treacă ,pe acolo.
Intîmplarea a făcut să fiu, în această lungă şedere
la Viena, mar,torul, nu numai al ceremoniilor pentru căsă
toria arhiducesei Maria Doroteea cu ducele de Orleans,
dar şi al impresiei pe care a produs-o moartea năprasnică
a împărătesei, veşnic absentă, urmărită de fantasme tragice şi alergind ea însăşi după nelămuri·te umbre, Elisabeta. Pe Ring, unde-mi făceam primblarea de refacere
după încordările de la Arhive, am văzut astfel mulţimea
îngrămădindu-se spre redacţia marelui ziar Neue Freie
Presse, de unde se distribuiau de zor oricui foi gratuiie.
Mi s-a părut că aud din zvonul care se înteţea strigătul
.,Impăratul a fost ucis". Era însă veşnic trista împărăteasă,
care plecase di.n lume pe albas•trul lac de Geneva, fără
degradările agoniei omeneşti, lovită drept în inima tuturor suferinţelor de pumnalul anarhistului nebun. In lumea
căreia-i comunicam la rîndul meu vestea era, mai ales
la femei, un fior de milă. Dar, cî:nd, peste cîteva zile,
într-o noapte, sicriul cu trl.llJ)ul celei rămase frumoasă
pînă şi în moartea fără strigăt a sosi,t, bunii burghezi ai
fidelei capiital~ îşi molfăiau cîrnaţii şi deasupra capetelor
umblau halbele cu bere, fără care nu se putea întreţinea
cuvenita pietate. Aşa, Elisabeta de Bavaria a mers către
locul unde trebuia să primească ultimele omagii, de o
solemnă indiferenţă, de la aceia pe care îi dispreţuise
statornic, înainte de a incremeni de veci supt pleoapa de
oţel în umeda catacombă a Ca,pucinHor.
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ultimă călătorie înainte de ceea ce socot o nouă
în viaţa mea, a fost aceea, singuratecă, la Haga,
unde-mi propusesem să văd corespondenţa olandeză la

O

epocă

Constantinopol, din f'are un registru, aflător în proprie:taţe particulară, mi-a fost comunicat de prieknul erudit
Theodor Morren. Aşezat în otelul „Leului de aur" din
oraşul aşa de curat, în care se spălau sîmbăta şi faţadele
şi străzile, fiecare luînd jumătatea din faţa sa, între livezile care duceau la Sclleveningen şi la Marea Nordului,
bătută de vînturile reci, la o parite de orice zgomot, de
ori1ce grijă, de orice viaţă chiar, închis în odăiţa unde
pregăiteam, seara, prefaţa istorică la Documentele Bistriţei, am trăit săptămîni de eremitică singurătate, care
m-au făcut să ,înţeleg s,porul, migala, .perfecţia vechilor
erudiţi din mănăstiri·, care trăiau numai viaţa pe care o
scriau. Pe căminul de marmură, ceasornicul din veacul
al XVIII-lea ticăia molcom ceasurile, şi uneori aripi albe
din „coafa 1' • tdtd.eauna proaspă<tă anunţau fără cel mai
mic zgomot apariţia fetei care îngrijea odaia cu o
dbstractă corectitudine mută. Seara, restaurantul• meu era
lingă sala oaspeţilor de care mă feream, o odaie din
,-echea casă burgheză, unde un serviciu aproape iinvizibil
schimba talerele în marea tăcere pe care părea că o întrerup şoaptele intime ale celor care dndva locuiseră acolo.
Dar, înainte de a culege ncesk adausuri la informaţia
de care aveam nevoie pentru înjghebarea, încă îndepăr
tată, a unei noi Istorii a Românilor, nevoia de a putea
fixa, în vederea celei a secolului .al XVII-lea numai, cerută
de D. A. Sturdza pentru Expoziţia Jubiliară, amănuntele
cele mai precise ale acestui timp, m-a făcut să cunosc
nu numai arhivele săseşti, către care mă îndreptam pentru acest lucru ştiinţific, dar însăşi viaţa, de folos nepreţuit pentru noua direcţie în ideile mele, a fraţilor noştri
ardeleni.
Cercetările mi-au fost deosebit de spornice. In dimineaţa de iarnă, în Braşovul aşa de frumos supt ninsoare,
cu un frig care îrutrecea şi amintirile mele dîrdîite din
• în fr. coiffe

= bonetă

(n. ed.)
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B~toşani şi

pe care-l simţeam ş1 m salonul rău încălzit
din Vila Kertsch, unde şi singur îmi făceam focul, am
cules nespus de bucuros însemnările zilnice din Socotelile Braşovului - ale Sibiului erau să se adauge şi ele-,
prin care, clipă de clipă, se lumina în chipul cel ntai
limpede istoria principatului muntean mai ales, pînă dincolo de 1600. Rămînea. ca un alt drum, la Bistriţa, unde
am fost primit de arhivarul Albert Berger cu o prietenie
care putea să-i fie periculoasă, căci îmi comunica actele
acasă la otel, unde lucram pînă noaptea rtîrziu la o lampă
chioară şi mi se va face apoi socoteala greşelilor de
lectură de către oameni avînd aotele la îndemînă ziua
mare în România stăpînă pe Ardeal ! - să-mi aducă vădi
rea neaşteptată, profund emoţionantă, a scrisorilor româneşti care desfăceau din petecele acelea de hîrtie a~ră,
pe<:etluită cu ceară verde şi galbenă, o întreagă viaţă
întinsă, între Bistriţa şi Cîmpulung Moldovenesc, timp
de trei veacuri. La Braşov mă V'oi mai întoarce şi prin
noile legături de familie, şi data aceasta îmi voi chema
în ajutor toată răbdarea ca să copiez una după alta scrisorile în limba noastră : domneşti, boiereşti, negustoreşti,
plus ale turcilor în trecere cu oastea, ale modeştilor locuitori din Şchei, ale grecilor din companie, care, cu informaţii în toate domeniile vieţii româneşti, vor alcătui
capitolele culegerii mele Braşovul şi românii. Partea slavonă din aceste corespondenţe de atîtea ori seculare o
pregătise de tipar Gr. Tocilescu a căTui ediţie, de o mare
eleganţă, tipărită la Viena, a putut să apară mulţi ani
după moartea lui, abia ieri, prin grija d-lui Bianu ; dar,
transcrise diin nou de Bogdan şi, pentru <linsul, de un elev,
macedonean ea:re era să-şi prepare o altă ediţie, trădă
toare, contra aceleia a profesorului, ele aveau să apară
prin îngrijirea prietenului meu, după ,}ungi chibzuieli
cronologice cu mine, în publicaţii de texte şi traduceri
care sînt, prin acurateţea lor filologică, un model al
genului.
In tot acest timp, şi la Braşov am găsit din !Partea
sa.c,ilor aceeaşi bună întimpinare, de care voi avea parte
şi la Sibiu, unde pe vremea aceea arhivele erau conduse
de editorul Codicelui diplomatic al naţiei sale, Franz Zimmermann, care se va muta apoi în Germania. Braşoveanul
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Friedrich Stenner, care-şi cunoştea perfect depozitul, îmi
făcea loc la masa de Ungă biroul său şi, pe cînd îşi împlinea datoria birocratică, tăindu-şi, totdeaiuna la orele zece
pund, cele două mere din care-mi oferea un sfert, cuvenit
ostenelelor melc, dar fără să încerce nici un fel de conversaţie, ca unul care ştia preţul <timpului, Voievozi şi
boieri soseau, plecau, .petreceau, se băteau, primeau daruri
de îinscărunare înaintea celui care le însemna rostul la
mesuţa de lemn în faţa arhaicelor fereşti spre care se
ridicau strigătele <tînguitoare către clienţi ale vînzătoa
relor de fructe din Şcheii româneşti.
Dar aici, la Braşov, am căpătat noţiunea, aşa de prepentru ideile şi îndreptările mele de viitor, a
românului din Ardeal altfel <lecit prin exemplarele demuLt
aşezate la noi, un Sdpione Bădescu şi poeziile lui, un
Marcian şi si,ntaxa ornată, chiar prietenul meu Ioan Bogdan, desfă,cut, prin studiile universitare la Iaşi, prin
petrecerea la Pomîrla, prin atîţia ani la Bucureşti, din
mLxiiul ardelean, sau elevul meu Lapedaitu, care-şi trăise
mai toaită copilăria şi adolescenţa în Moldova.
Eram prea mulit prins de cercetările din fiecare zi, de
bogăţia materialului pe care-l aflam pentru ca, seara,
obosit, să caut societate: necunoscut de lumea românească de acolo, mă strecuram la un restaurant sărac şi
acolo întrebuinţam o oră uitîndu-mă, eu care nu ci-team
gazete acasă, prin foaia germană a oraşului. Cred că încă
de atunci am cunoscut întîmplăitor pe omul de bunătate,
vrednicie şi ispravă, icoană a lui vir bonus în ediţie românească şi a profesorului în cel mai larg sens al cuvîntului,
a prietenului în cele mai sincer şi mai delicat, care era
Andrei Bârseanu 142 • Poet pe vremuri, şi izvorul poeziei
curgea acuma, neîncetat, în viaţa lui morală, scriitor de
acel ipurism românesc care se află la Braşov din instinct
şi în care se simţea şi strînsa disciplină transilvană de
atunci, vorbitor plăcut, el avea cele două mari însuşiri
aşa de rare, din nenorocire, la noi : îi plăcea să asculte
pe aH)IJl şi acorda cea mai 'largă înţelegere scopurilor şi
cea mai deplină preţuire isprăvilor aceluia. Palid, cenuşiu-palid, cu o nesiguranţă timidă în privire, cu glasul
ţioasă
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sotins, purtînd urmele unei boli grele, el era în oraşul
&ău şi cea mai plăcută tovărăşie şi cel mai sigur sfătuitor.
Pe cînd, din păcate, în jurul lui, pentru sfînta biserică a
Sfîntului Nicolae şi ,pentru multe lucruri nesfin,te de pe
nesfîntul nostru pămînt, şi în legătură, mai din păcate,
cu atitudinea faţă de stăpînii unguri, de altfel puţin vizibili şi sensibili aici, fierbeau cele mai urîte patimi, şi
oameni, totuşi de mari calităţi, şi le iroseau ţesînd intrigi
şi scoţînd, alături de venerabilul organ al lui Murăşanu,
Gazeta Transilvaniei, foiţe otrăvite, de atacuri personale,
menite să samene ·cea mai periculoasă zizanie între bunii
şi modeştii suburbicari din Şchei, el n-avea nici o dispoziţie să se amestece în aceste triste lupte interne, al căror
noroi continuu răscolit nu stropea pînă la dînsul. O prietenie ca a lui îmi va fi cu atît mai folositoare, cu cit,
dacă în străinătate, d2 la început, munca mea găsise o
recunoaştere şi o încurajare, la noi abia dacă se afla
cineva, cum o voi şi arăta, care să se oprească un moment
asupra ei, aşa încît îmi era atîit de preţioasă primirea,
complet dezinteresată, penitru rezultatele gîndului meu a
acelei conştiinţe româneşti aşa de pure şi aşa de sigure.
Insurat cu o femeie foarte respectată, trăind într-o
cumpătare pe care în Bucureşti, unde scîndurile mele
erau o excepţie, ar fi taxat-o de sărăcie, casa lui Bârseanu
era oricînd deschisă unui vizitator onest pe care nu-l
aducea nici un scop po}i,tiic sau personal. l\I-am convins
îndată că acesta era felul obişnuit de viaţă al intelectualilor ardeleni, 1,,trăini de orice favoare a guvernului,
de altfel aşa de doritor de adepţi prin,tre naţionalităţi, că
la toti era aceeasi ordine casnică romană, romană din
cele ~ai bune ti~puri, exemplu pentru noi, cei din ţara
liberă, dar nu des·tul de cunoscut exemplu, căci oamenii de aici treceau prin Ardeal din goana trenului, aştep
tînd pe ardeleni la Bucureşti ca să le dea subvenţii din
bugetul statului şi asitfel să şi-i cîştige poli,tic. Am constatat-o şi în casa bătrlnului profesor Ioan Popea, unul din
stîlpii liceului din Braşov, creaţiune negustorească binecuvîntată de sufletul înalt al lui Şaguna, unde din cind
în cînd, cu mai mult sau mai puţin folos, se pripăşea şi
cite un elev de la noi, trimes de părinţii îngrijoraţi mai
mult pentru penitenţă şi disciplină. Nal,t, slab, osos, cu
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totul alb, Popea, fratele episcopului Nicolae, care a fost
ajutătorul şi neclintiotul următor al marelui Mitropolit şi
frate şi al modestului, simpaticului preot din Săcele, cu
masa plină de bunaităţi între care .turceştile noastre sarmale, nu era un scriiitor cunoscut, nici un vorbitor căruia
să-i placă a se asculita, dar din toată fiinţa lui, de „Sfînt
Nicolae" mirean, se desfă,cea o seninătate absolută, de
să te întrebi dacă într-o vreme învălmă'5ită şi tulburat5
ca a noastră se mai pot găsi şi astfel de oameni. Prin
căsătorie era legat de familia patriarhal de numeroasă a
Puşcarilor şi două fete creşteau, într-o atmosferă cu
desăvîrşire românească, între cărţile care erau, pe acele
plaiuri, nu un text de şcoală şi nici un prilej de critică,
ci lucru sfînt ca şi cartea de închinare : una a ajuns pe
urmă pictoreasa, pretutindeni cunoscută şi apreciată,
Elena Popea.
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PRIME

PUBLICAŢII

Vin acum la scrisul meu de-a }ungul acestor ani, care
n-au fost, ca şi atîţia alţii pe urmă, dedt o continuare
a studiilor universitare, cu un entuziasm pe care nu-l
avusesem la Universitate, la nici una din Universitătile
pe care le str,ăbătusem, şi mai ales cu un :profesor rii.ai
sever, mai greu de la,ude <lecit oricare din cei pe care-i
avusem şi care, foarte rar mulţămit cu ce făcusem, nu
mi-a dat niciodată un banchet ca acela de la Iaşi : eu
însumi.
Cu toate că în teza de la Paris, care a ieşit numai în
1896, procurîndu-mi una din cele mai mari şi mai curate
plăceri ale vieţii, îmbrăţişasem un cerc B4a de vast, cu
toate că - în deosebire de lucrarea pentru Leipzig,
răpede sfîşiată, cum am mai spus, de unii critici italieni
din punctul de vedere al unui localism cam îngust şi al
unui exclusivism naţional care nu îngăduia atingerea
unor asemenea subiecte de uri străin şi mai ales de Ia o
şcoală franceză - , Phillippe de Mezieres găsise
numai
călduroase aprecieri, dintre care aceea a 'Ulnui german, in
Byzantinische Zeitschrift, pe care-l dovedisem plagiator,
m-a făcu:t să surîd, iar a d-lui Coville, astăzi un aşa de
bl.llfl şi de amabil coleg la Paris, am ounoscut--0 abia după
peste treizeci de ani, eu mă gîndeam cu o sfială care mergea pînă la durerea de a mă receiti, pînă la bolnava obsesiie de a mă verifica, pe oridne şi pe orice, ipînă şi pe un
banal articol de dicţionar istoric, la orice lucrare de
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caracter personal, la orice expunere şi povestire. Riscînd
să fiu considerat, cum mi se spunea aşa de amabil, ca
„omul...,document", eram zori,t numai să comunit: a1tora
marea mea recoltă din arhive şi biblioteci, despre care
aveam dreptui să fiu convins că va contribui esenţial la
lărgirea cunoştinţelor de istoria românilor.
Cerînd favoarea de a mi se tipări întreaga colecţie
la Imprimeria Statului, aşa de simplă atunci în materie
de artă grafică, întrebuinţînd şi cea mai slabă din „hîrtia
de scris" de la Letea - dar, pină nu am cunoscut iubirea
pentru caI'tea frumoasă, chiar cînd cu.prinde numai istorie
şi filologie, a lui Ioan Bogdan, un rafinat bibliofil născut,
acest amănunt nu mă interesa decH prea puţin - , am
avut satisfacţia de a vedea terminat încă din 1894, anul
întoarcerii mele în ţară, acel prim volum, cu material.
parizian şi berlinez, din Acte şi fragmente privitoare la
istoria Românilor, purtînd în frunte planşa în culori,
datorită lui Şoldănes'Cu, pe care, un moment, îl revăzu
sem la MG.nchen, care înfăţişa pe doi Domni români din
secolul al XVII-lea, unul în costum de acasă, celălalt în
mantia albastră blănită şi cu înalta căciulă împănată a
Ordinului Ienicerilor. Un al doilea, mult mai întins, dădu
restul corespondenţei prusiene de la Constantinopol, cu
unele adafllse.
Ieşind din secolul al XVIII-lea, în care detaliile sint
multe şi de aceea mai puţin preţioase, începeam acuma
tipăririea, pe banii s.tatului, dar fără cel mai mic avantaj
pentru mine, nici măcar acela de a-mi rezerva un număr
de volume, fie şi ca să le împart graiuit - ce-mi trebuiau
bani, de vrenie ce aveam vreo zece mii de cărţi cumpărate cu gologanul şi sdndui:ile văpsite roz cu însăşi
mina mea, pe care să le aşez bine numerotate şi etichetate ! - , a volumului al treilea, în care era să apară o
informaţie de cel mai mare preţ cu privire la veacurile
al XIV-lea şi al XV-lea. Se şi tipăriseră vreo sută de
pagini, în aceleaşi condiţii de o desăvîrşiită mizerie, cînd
am fost chemat la 1\finister ca să aflu din gura unui coleg
de Universitate, de la Facultatea de Ştiinţe, cu care
n-avusesem nimic a face, glumeţul, prietenosul, de altfel,
pentru alţi oameni şi, în ce mă priveşte şi pe mine, în
alte împrejurări, Ştefain Sihleanu 143, ,,Patan" al ami267
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cilor, cumnatul lui Delavrancea, amatorul de muz1ea,
boemul Sihleanu, că publicaţia, care costa aşa de puţin,
s-,a oprit. ,,Noi, liberalii", spunea secretarul general al
Ministerului de Instrucţie, cu un D. A. Sturdza preşedinte
al Consiliului, ,,nu putem tipă·ri astfel de fleacuri ale unui
junimist şi nici m.1 înţeleg cum de te pot pasiona". Se
pare că aveam aerul unui tînăr destul de inteligent...
O apropiere se face in mintea mea. Am spus că primul
concurs, ţinut la Iaşi, îmi dăduse, cu o reputaţie foarte
îndoielnică, numai suplinirea catedrei de istoria universală la Bucureşti pentru care mă recomandase aşa de
frumos Maiorescu. lmi îndeplinisem cu zel, în marginea
puterilor şi a neexperienţei mele, această sarcină, crezînd
că poaite fără un nou concurs, cum de altminterea şi
fusesem asigurat, voi fi întărit definitiv - căci putusem
să fiu numit de La început, ca unul care ieşisem cu nota
cit de cit mai mare - , cînd, în martie 1895, elevul diplomat al Şcolii de lnalte Studii, doctorul de la Leipzig a fost
chemat la acel Minister al nostru unde pină atunci nu
cunoscusem decit drumul care, pentru chestii privitoare
la bursa mea, ducea La biro,ul atotputernicului, permanentului Lascar. ,Jmi mai aduceam aminte, de deiparte, de
Ştefan Mihăilescu, secretarul general încă de pe la 1870,
cînd am fost în casa din Strada Fîntînii, unde e acum o
şcoală de ţesătorie, pentru a primi biletele de întoarcere
la Iaşi, dar cu miniştrii noi n-,avusesem nici o atingere.
In fruntea Ministerului era atunci Take Ionescil iH_
Poate că mă mai prezentasem la el o dată, ca student,
pentru cei trei sute de lei în capăt, destinaţi vizitei la
Roma, în vederea pregătirii tezei mele pariziene. Acuma
l-am găsit pe tînărul ministru, de o aşa de îngrijită înfă
ţişare engleză, cu un aer de o severiitate deosebită, al
cărui secret am aflat pe urmă că-l cunoştea foarte bine
fostul şi viitorul meu concurent, Calloianu. Imi făcu semn
să trec în odaia de alături şi, cum publicasem în revista
ilustrată a lui Ignaitz Hertz, trăgind-o şi aparte, o conferinţă, sprijinită pe inedite, despre Basta şi Mihai Viteazul,
în care eram destul de „patriotic", mi se pare, - deşi
pentru aceasta Urechiă, Tocilescu mă denunţaseră vindictei publice - , îmi puse în faţă, ca un corpus delictî
înaintea criminalului, cărticica. Apoi, răbdăotor, el se pre268
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gătea să facă o amănunţi1tă cercetare critică a stilului, cu
acea siguranţă de care e capabil, în ,toate domeniile,
numai bărbatul politic român. ,,Te inter<::sează ?", mă
întrebă cel c:u nici zece ani doar mai în vristă decît mine.
„De loc'-. A privit îndelung cutezanţa mea, pentru a rosti
apoi această sentinţă : ,,Cită vreme voi fi eu ministru,
d-ta nu vei fi profesor". Foarte linişt1t am răspuns : ,,Nu
e nimic, d-le ministru, voi aştepta".
Catedra a fost scoasă din nou la concurs. Cred că
şi de data aceasta a apărut, tot aşa de sumbru, cu cicatricea din care era să se desfacă un ,carrcer, privindu-mă
cu tot atîta duşmănie din profunzii ochi negri, Căpita
novici, care, nereuşind nici atunci, a is,prăvit publicînd,
cum [;ii era de aşteptat, o bro.~ură in care eram prezentat
ca plagiator pentru că făcusem să se nască şi să moară
cineva la aceleaşi date ca şi un mare număr de predecesori şi, pe lîngă aceasta, ca ignorant în materie de
geografie pentru că, într-o ciitaţie de izvor medieval.
se afla afirmarea că Famagusta e o insulă. Cred că a
revenit Georgian. Şi mai era, tot gata să se retragă înainte de probe, simpaticul CalJoianu icare, cu toată desconsiderarea pe care o aruncase anul trecut asupra mea,
îmi propunea amical să ,cer amicului său, ministrul,
scindarea catedrei, in care caz, ,puteam fi si,gur că nu
mi .se va mai face nici o greutate. Era însă a'Ollma în
comisiune şi Ioan Bogdan, şi faţă de energia tînărului
profesor vechile intrigi, care reîncepuseră, s-au oprit.
Rămînea, e adevărat, .întărirea rde ministn1 a ri.>zultatului
dar, iată, în martie, eu fusesem
profet: guvernul a
căziut, şi dreptul Petru Poni, care mi-a mărturisit mai
tirziu, cîndva în tren, că fusese, ca şcolar 1 tînăr, profesorul copiilor lui „conu' Costachi Iorga" - bunicul meu căruia fostul ministru, preşedintele Academiei Române
binevoia să-i păstreze o amintire :riecunoscătoare, m-a confirmat profesor.
Acuma aflam că şi la publicarea documentelor anume
legături, deloc ştiinţifice şi
profesorale, cad greu în
cumpănă. Dar, cît despre aceea, deşi nu eram, şi nu mă
gîndisem vreodată, a fi ,pesimist, nu m-am făcut liberal.
Amestecul în via-ţa ipublică şi politică era să-mi vină
mai tîrziu numai, nu ca obişnuit mijloc de a parveni,
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nici ca o satisfacţie de vanitate,
multă luptă şi multe suferinţe. a

ci ca îndeplinirea, cu
unui categoric impe-

rativ moral.
lntreruperea publicaţiei mele, aşa de smerite, de la
început, m-a îndreptat, fireşte, către alte posibiUtăţi de
a tipări şi, pierzînd pe cîţiva ani sprijinul statului cu
atîtea preocupaţii de partid şi de chel,tuieli, am nimerit, tot în 1897, la Academia Română.
N-a fost chiar aşa de uşor cum îi este astăzi oricărui
tînăr, chiar dacă a doua zi se va ridica, setos de faimă,
'.în chipul cel mai grosolan contra celui care l-a recomandat, părinteşte şi din ,toată inima. E adevărat că
mi se primii>€ în Memorii rezultatul multor cercetări, ca
în Contribuţii la istoria Munteniei, şi era să mă lupt
cu Tocilescu, _pînă la trimeterea, pentru o ultimă somaţie, a neînduplecabilei ordonanţe a fratelui meu ca să
recapăt pentru publicare Pretendenţii domneşti, cărora
colegul meu înţelegea probabil să le dea o altă destinaţie. Dar să intru în colecţia pe care Sturdza stăruia
să o numească pînă la capăt „Hurmuzaki··, deşi OdobesC'll, TocHescu colaboraseră la dînsa, era o mare şi
îndrăzneaţă ambiţie pe acele timpuri cînd se răzbătea
încet şi cu multe oftări, dacă nu voiai să începi cu o
îngenunchere iniţială prin care toate piedecile se puteau
înlătura.

Am întimpinat cu acest prilej opoziţia, categorică şi,
natural, fo3rte elocventă, a fostului meu profesor de
trei lecţii - una despre l\Ioliere, alta despre Napoleon şi
a treia despre a<;ediul Vienei, cu hogea şi cu haremul - ,
Nicolae Ionescu, care nu vorbea de obicei la Academie,
dar nu putea să piiairdă această ocarzie de a împiedeca
un lucru compromiţător pentru asociaţia ştiinţifică, pe
dreptate atît de respectată. El făcu să se observe că
a da tineretului beneficii materiale - nici nu ştiam
că se plătesc şaizeci de lei pe coală înseamnă a~l
conrupe. A trebuit intervenţia
lui Sturdza pentru a
frî111ge împotrivirea unui adversar aşa de virulent în
mijloacele lui de elocuţiune. Fiinckă era vorba numai
de suma pe care Academia era expusă s-o piardă, el îşi
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aduse aminte că aivea, ca secreta·r general, o retribuţie
de trei sute de -lei pe lună pe care n-o ridica niciodată
şi pe care o puse la dispoziţia celui carp nici nu se gîndi-se a cere ceva.
O, cu ce bucurie m-am pus la lucru ca să tipăresc,
cu îngrijita literă a lui Socec, pe hî:r•tia specială a colecţiei, rapoartele consulilor prusieni ! Textul în limbi stră
ine era observat cu atîta atenţie, îndt cred că nu s-a
strecurat o singură greşeală de tipar. D. Biainu veghea
să nu se lase prea mult spaţiu între documen<te, ca să
nu sărăcească bogaita societate, şi ce-am avut să îndur
cînd erau o dată prea rar sămănate documentele şi rezumatele mele ! M:ai-'mai să ne oprim acolo, căci prea mă
luase răpede. cum obişnuia cind nu-i venise încă marea
înţelepciune a vrîstei, energicul conducător de fapt al
Academiei. Iar, pentru prefaţă, care a ajuns să fie un
tratat de istorie economică,
discret furişat acolo, ce
n-am eerce1:at, scotocind de la Viena chipul, zugrăvit pe
tabla unei firme de magazin, al lui Alexandru-vodă Ipsilanti şi statuia lui glumeaţă de la Bri.inn cu ciubucul în
gură şi picioarele păturite supt propriul său postament !
Numai cine nu se încrede prea mult înotr-însul şi nu
aşteaptă prea rnuH noroc de Ja împrejurări şi prea multă
bunătate de la oameni poate să aibă astfel de mulţămiri.
In ce priveşte pe cele din afară, Xenopol a reprodus
ceva din acest studiu şi a întovărăşit de cîteva cuvinte
măgulitoare apariţia elegantului şi impunătorului volum,
dar voi simţi îndată cum, din motive neştiute, prietenia
şi de acolo st- va împuţina tot mai mult. Oarecare interes
a trezit numai în străinătate, la statornicul urmăritor
al întregii mele activităţi care e d. Wiliam lVIiller, această
prezentare a unui atît de bogat material pentru toată
istoria noastră în secolul al XIX-lea. Şi numai pentru
acea introducere, pentru note, pentru amănunţita tablă
de nume, făcută după practicile de la istoria evului mediu,
cum le învăţasem în străinătate, închisesem atîta timp
dintr-o tinereţă - aveam abia douăzeci şi şase de ani ! pe care alţii, mai îngrijiţi de ei înşişi, ştiau s-o folosească
altfel - şi în sensul românesc ei aveau dreptate.
Colecţia oprită de Minister pentru păcatul meu,
închipuit, de neadmisibil „junimism" a primit-o şi mai
271

https://biblioteca-digitala.ro

departe ·tot Aoademia, mulţămită, se pare, de volumul
abia încheiat, ou toate că mulţămirea nu mi-a exprimat--0 nimeni şi nidoda.tă. Partea cuprinzînd veacul al
XVI-lea pînă 1a Mihai Virteazul a urmat ·cu volumul al
XI-lea din colecţia .,,Hurmuz.aki", şi pentTu aices;ta am
cheltuit osteneli rtot atîrt de devotate, cu şi mai puţină
recunoa.ştere decît pentru volumul precedent, dar încetul pe încetul mă obişnuiisem cu ce rtrebuia să tot dau
ca să nu primes,c în schimb - cînd nu se puteau arunca
:injuriile de care aşa de lal"'g m-am împărtăşit - vreun
semn de recunoaştere. Adaug că, pe cin<l ce publicau
ailţii venea din materiale scump plătite de Academie,
pe care inu le ,adunaseră, şi nici măcar nu le verificaseră
ei, ce dădeam eu era rezultatul lunilor de muncă păgî 1 1ă
în oare mă îngustam şi de hrană, ca în Veneţia, cu peştii
fripţi din tingirea pentru muncitori şi cu polenta cumpărată în colţul străzii. A venit vremea acum, cînd nu
e departe sorocul la care trebuie şi eu să-mi iau rămas
bun de la toţi, de ,la cine mă şti•u şi de la cei mulţi,
care nu mă ştiu, de la cei cîţiva prieteni, de la mulţii
duşmani şi de la atîta gloată de i•ndifernnţi, să srpun şi
acesite lucruri pe care le-am tăcut o viaţă întreagă, din
multă mîndrie şi dintr-un incomensurabil dispreţ.
Apoi, cînd a fost vorba să dau drumul şi la comoara
strînsă în Inns:bruck şi în Viena despre Mihai Vi teazul,
pe care se ştie că-:1 oolomniasem, ,a trebuit o t.'.linică
înţelegere a d-lui Bi.anu cu Sturdza pentru ·ca pe neşti
utele de toţi să alcătuiesc ce<le doruă .pălrţi, pline de noutate, ale volumului al XII-lea, ,trecut şi el itot supt
numele lui Hurmuzaki, care n-avea a face intru nimic
cu ce izbutisem eu a înjgheba. Numai cînd lucrul a
fost gata, el s-a prezentat unor jUJdecători care totuşi
consimţiseră să mă înscrie intre membrii corespondenţi
ai Academiei, foarte hotărîţi, de altfeJ, să mă lase muHă
vreme la uşă. Căci au alergat perutru a umplea locurile
goale şi la bunul meu vecin din Strada Sculpturii, aşa
de vechi molodove.an de 'la Socola, călugăresc la înfăţi
şare ~i la apucături, dar atît de modest în ce priveşte
lucrul său după datină şi de o aşa de bună inimă pentru
mine, care era cocom.ill Costachi Erbiceanu m, neaşteptat
1
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rival iscodit în oalea mea fără ca eu să mă fi gîndi.t o
clipă măcar să-i port năcaz pentru aceasta.
Eram îngăduit însă a da în Memorii cele dintîi studii mai întinse în lq~ăt,ură cu istoria noastră, studii ieşiite
şi din noile descoperiri de materiale. Astfeil., rpe lîngă
Cronicile muntene cercetate în originea şi legătura lor,
fragmentele de povestiri găsirte în bibliotecile apusene
cu priviTe la ;trecutul nostru, Manuscriptele din biblioteci străine, a0tele româneşti despre Pdru Şchiopul şi
Mihai Viteazul, în care vibra atîta şi din umilinţa unuia
şi din energia nebiruită a celuilalt, extrasele din Socotelile Braşovului şi Sibiului pentru secolul al XVII-lea,
încredinţat mie în acea Istorie a Românilor
penitru
Expoziţia Jubiliară, şi care, oelefalte părţi le luau Xenopol, Onciul, Bogdan, Bianu şi Colescu-Vartic.
Cum un premiu de o mie de lei fusese publicat pentru stiudii istorice asupra Chiliei şi Cetăţii Albe, am
întrebuinţat alte llllTli întregi de zile pentru a cerceta
toate izvoar,eie generale ale ţerilor noastre, ceea ce, faţă
de îngustul subiect era o mare jeritfă, dar mi-a adus
un nemăsurat folos, familiarizîndu-mă, pentru alte cercetări, cu toate aceste mijloace de informaţie. Premiul,
folositor numai pentru alte călătorii, tot neplăiti.te, l-am
luat, dar nru fără o luptă a prietenilor mei cu Hasdeu,
care-şi exprimase o părere defavorabilă asupra manuscrisului. Scriindu-i cî.teva rînduri dureroase, am căpătat
răspunsul că ar fi judecat altfel dacă mă şitia că sînt
autorul, eu fiind - Doamne sfinte ! - ,,o perlă a generaţiei tinere", dar :îl atribuise el unui basarabean care-i
displăcea.
Aceeaşi bună credinţă era s-o înrtîlnesc la Academie
şi pentru cărticica elegantă pe care mi-o editase d. Emil
Socec 146 cu Documentele Bistriţei. Prezentată la premiu, raportorul, Vincenţiu Babeş 147 , bătrîn bănăţean cu

multe sucituri şi, mai ales, supus multor influenţe, a
declarat că nu se poate premia singur primul volum
iar, cînd a ieşit şi al doilea, că lucrarea s-a exclus de
la considerare de vreme ce partea dintîi n-a fost premiată.

Acuma pătrundeam şi aiurea, pe lîngă reluarea colalia Arhiva din Iaşi, cu acte prlvi1roare la Neagoe

borării
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Basarab şi solul lui la Veneţia şi Ragusa şi la Nicolae
Mavrocordat în legătură cu învăţatul călugăr francez
Le Quien. Documente întrucîtva legate de pămîntul ţerii
au intrat în Buletinul societăţii de geografie prin bună
voinţa lui Gh. Lahovary, de la Curtea de Conturi, secretarul societăţii, care dăduse el însuşi
multe scrisori
româneşti în Convorbiri, iar la
Economia Naţională,
transmisă de P. S. Aurelian
ginerelui său, pe care-l
cunoscusem la Milnchen, d. C. Băicoianu, a apărut analiza descoperirilor de la Lemberg, mai tîrziu Condici
de socO'teli ale Domnilor fanarioţi şi altă informaţie în
acest domeniu. Şi luxoasa revistă a d-lui N. Pătraşcu 148,
Literatură şi artă 149 ", al cărui Alecsandri îl judecasem
odată as.pru, îmi era larg deschisă, şi pentru pagini de
literatură descriind pHorescul noilor mele călătorii şi
pentru contribuţii istorice.
Cu publicul cel mare eram să intru în contact prin
conferinţe rezervate mie, în înţelegere cu Onciul, care
alesese ca subiect : lntemeierea Principatelor, şi cu Bogdan, care a vorbit despre Studiile slave la români. Partea
mea au fost : Luptele lui Mihai Viteazul cu turcii şi
Cultura română supt fanarioţi. Ambele au servit de bază
unei întregi serii de atacuri piezişe, - ,,duşmanul lui
Mihai Viteazul", ,,lăudătorul fanarioţilor", - care însă
fac parte din războiul pe care rtînărul cu atîta tenacitate
urgisit şi urmărit a fost silit să-l înceapă.
Pînă atunci, din fericire pentru o stare de spirit pe
care m-am învăţat să o ţin Ia o parte de ,tat ce-mi poate
da lumea, aveam aceeaşi înţelegere ,a străinilor, cărora
nu le făcusem nici o îndatorire şi de care nu mă lega
nici un rost sentimental ca de compatrioţii şi conaţio
nalii mei, dar spre care, cum am
spus, mă duceau
drumurile anuale, drumYri care erau plătite din ce mi
se cuvenea de Ia Academie pentru corectura singură.
Şi, spre a putea face aceste drumuri, ~ămîneam şi mai
departe în strada Sculpturii, apoi mergeam tocmai în
fundul străzii Icoanei, lingă rampa de gunoaie care aromea mahalaua, într-un şir de odăiţe joase, cu fereş,tile
cărtre ulicioara care se chema mîndru strada Orientului
• Titlul exact :

Li,teratură şi artă română.

(N. ed.)
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de unde veneau aburiri de cîrciumă, strigăte de beţivi
cîte un tîlhar care, supt pretexitul că-mi aduce telegrame neexi.&tente, ciocănea în mijlrwul nopţii la geamul
de la intrare, ori, pe urmă de tot, în mai omenescul
mediu al unei alei desfăcute din Calea Griviţei şi care,
aparţinînd fiului iniţiatorului românesc în chimie, Alexe
Marin, purta ştiinţificul nume al aces-tuia. Acolo era
acelaşi popas, iar nu o adevărată locuinţă : un fotoliu
cumpărat din singura moştenire a vieţii mele, de la arhimandritul Varahiil Lateş din Mănăs,tirea Neamţului, fost
ajutor al Mitropolitului Sofronie Mi'Clescu, oîteva scaune despărecheate, un pat de fier şi o masă de sufragerie reprezentau, pină ce gospodăria chibzuită a soţiei
mele a crezut că trebuie să se mai adauge ceva, mobilierul din casa unui savant român invidiat, a cărui lăco
mie trebuia oprită încă de atunci de a se întinde prea
mult. Cele dintîi scaune îmbrăcate mi le vor procura
cei trei sute de lei pe lună pe care, scurtă, foarte scurtă
vreme, mi le-a dat ziarul L'Independance Roumaine, cu
care m-am legat printr-o colaborare care cere multe
explicaţii.

lncă

din anii mei de student, începusem contribuţiile,
la unele reviste
franceze, aceea de la
Revue historique, îngrămădită de
material
francez,
nepurtînd, fireşte, să coilltinue (un articol despre nişte
scrisori privitoare la angevinii din Neapole în secolul
al XV-lea mi-a rămas 1;,i astăzi în manuscris, aşteptarea
tipăririi dînd putinţa de publicare unui istoric italian).
Dar Revue critique a lui Chuquet, unde de la Ronciere
îmi lăudase teza, îmi trimesese cărţi pentru recenzie,
şi am putut păstra
legăturile cu această importantă
publicaţie mai mulrtă vreme, pînă ce, cînd am aflat cum
fusese alcă-tuit catalogul lui Tocilescu, am primit de la
redactor înştiimţare-a, iinspiretă de oameni de la Bucureşti, că după cit se pare, eu urmăresc răzbunări personale - şi, neapărat, m-am oprit acolo. Dădusem însă
două note, în legătură cu preocupaţia permanentă în ce
priveşte cruciatele, revistei
consacrate acestor studii,
Revue de l'Orient latin, care continua Arhivele contelui
Riant şi a cărei conducere o avea un spirit de o critică
sigură şi nemiloasă, pentru care fiece cuvînt era obiecîntîmplă,toare,
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tul unur lungi examinări şi eventuale discuţii, Charles
Kohler. I-am propus tipărirea acofo a mart;eri,aluJui
strîns ani de zile în acest domeniu şi, astfel, cu socotelile Caffei şi Perei începeam, încă din 1897, seria lungă
a Notelor şi extraselor pentru a servi la istoria cruciatelor în secolul al XV-lea, care a apărut apoi, trasă aparte,
în două volume, la 1899, ,al treilea, de origine mai mult
raguzană, tipărindu-se la Bucureşti. După cele dtntîi
numere cuprinzînd aceste contribuţii m-am învrednicit
de atenţia cuiva care nu era altul dedt creatorul bizantinologiei 1n Germania, Krumbacher, şi n--aş putea spune
îndeajuns cîtă încurajare a tras cel care se trudea în
zădar acasă la dînsul, între josnice invidii şi intrigi pe
care nu voia să le rurmărească, de la o apreciere oare
venea de aşa de sus.
Faţă

de istoriografia din 1890, care conitinua, obosită,
nici o dorinţă de a găsi noi informaţii şi de a prezenta explicaţii noi, nu m-am gîndit un singur moment
să proclam un crez de refacere, cum, la Lupta, preferasem să fiu socotit, de cronicarul teatral care-mi cerea
teoria mea proprie, ca un om fără idei, <lecit să leg
împreună cîteva propoziţii doctrinare cu aerul cuiva care
a descoperit ce nu-şi închipuia nimeni că s-ar putea găsi.
ln ,toată lunga mea viaţă am avut un sentiment de
fereală, un adînc dezgust, cu motive mai mult de estetkă şi de eleganţă, faţă de dogmatismul greoi şi pretenţios ,pe care numai sipiritele pedante, neputînd prinde
-ce e relativ, incapabil de a fi complet definit şi de a fi
exprimat printr-o formulă, una singură şi fără greş, îl
pot socoti ca un mijloc sigur de a găsi adevărul. Mi s-a
părut că ai cu atît mai multe şanse de a te înşela, cu cît
îţi e mai striotă preciziunea afirmaţiilor. Doar nesfirş1tele nuanţe ale stilului, cînd le posezi şi, dacă nu,
de ce n--ai face matematici sau fizică? - sînt date pentru a exprima tot ce e gîdre, ipoteză, lucru de reluat,
de discutat, de schimbat cît de mult în asigurările noastre. Orice priveşte pe om .nu se poate imbrăca decîrt
în forme care să corespundă cu ceea ce în omul însuşi
e aşa de aproximativ şi de supus prefacerilor celor mai
fără

276
https://biblioteca-digitala.ro

neaşiteptaite şi

celor mai felurite. A trata sufletul omenesc ca pe un corp cristalin, care neapărat şi oricînd
înfăţişează aceleaşi fenomene, lămurite o dată pentru
totdeauna, e cea mai formidabilă din greşeli. El .tre-:buie înţeles cu o nesfîrşită simpatic ;;,i n:JaL aşa îndl
să faci simţite toaJte tainele lui şi toate îndoielile cui
caută, cu multă delicateţă şi supt povara multor întrebări, să-l descrie fără a-l falsifica, să-l facă priceput
fără a pretinde că nu mai e nimic de găsit într-însul.
Deci nu putea să fie vorba de o „şcoală nouă" în
istorie, precum mai tîrziu voi evita în literatură tot ce
ar fi putut să semene că are acest caracter de înnoire
voită, codificată şi proclama,tă,
pentru ca la capătul
luptei să se creadă altceva decît ce fusese crezut, multă
vreme, înainte de o asemenea „revoluţie" ; a pontifica
era imposibil pentru un spi,it accesibil tuturor ironiilor, care înainte de a fi rostite de noi se găsesc în
natura însăşi a lucrurilor. ,,Lupitărtorul" pe care l-au
creat unii din puţinii mei prieteni, adesea de o atît de
superficială
înţelegere, gata să mă aducă la unul din
tipurile cu care sînt deprinşi, n-a existat niciodată. Cum
n-am avut prertenţia să revelez crezuri neapărate şi pentru alţii, tot aşa mi-a fost totdeauna peste măsură de
greu să descur,c cugetarea nelogică sau de o logică falsă.
a altora : pentru aceasta trebuie
să-ţi strîmbi însuţi
gîndul ~i aceasta atît de g,r2u pen'tru cd ·ce cugetă bine,
imi inspiră acelaşi sentiment de răspinl!ere ca şi c-.ontorsionarea organelor materiale ale corpului. Afară de
motivul, hotărîtor pentru mine, de a mă da în lături
în faţa injuriilor şi a oricărei grosolănii, întocmai cum
un om curat va prefera să ieie o cărare îngustă şi pră
foasă în loc să continue p2 un drum drept şi comod,
sămănat de imundiţii.
Aceasta pentru a explka de ce ideea unui război cu
aitîta lume, pe care a trebuit să-l primesc, rareori cu
bucuria că am înfruntat o şarlatanie ori am distrus o
iluzie răufăclitoare, a fost str:;ină de intenţiile mele şi
cu torul necores,punzătoa,re i:d':alului de vi,aţă ,a cui demult nu căuta altceva decît cea mai desăvîrşită izolare
de tot ce era zgomot omenesc, îmbulzeală de ambiţii
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şi

revărsare de patimi. Doar o arătasem îndeajuns, de
şcoala unde ascundeam cu îngrijire ce puteam şi eu,
căutînd, la internat, unde în jurul meu erau numai urletele dezmăţului, să suprim şi zgomotul paşilor mei, apoi
la studiile în străinătate, unde nu
m-au recomandat
nici alţii de acasă şi n-am căutat să mă recomand nici

la

singur, mirat oarecum cînd mi se găsea o însuşire, tot
aşa şi pînă la cei şase ani de activitate ca profesor la
Universitate, în care n-am curtenit pe nimeni, n-am
îngrijit pe nimeni, n-am căutat nici cîrdăşie, nici încăie
rare în locul unde fierbeau atîtea pasiuni, şi aşa de
cumplitl', pătate şi de o politică încă de atunci amestecată, din nenorocire, în toate domeniile activităţii intelectuale. N-am
ştiut cum să mă
strecor în fiecare
vacanţă mare, uneori şi în cele scurte d2 'iarnă, ca în
vizita la Braşovt ca să caut obscur documente pe care
le ceteau atît de puţini din public şi pe care le urmă
reau şi le pricepeau aşa de puţini, şi dintre istoricii care
nu făcuseră o lungă şi grea şcoală ca a mea. Imi interziSl'SPm apoi orice activitate literară, şi o dată numai
un tînăr ziarist moldovean, al cărui nume ca şi numele
foii (soţia lui iscălea Laura Vampa) nu mi le amirutesc
bine (poarte Eugen Vaian), mi-a smuls cîteva versuri
pentru coloanele sale. Afară de două~trei conferinţe la
Ateneu, unde mă chemaseră stăruitor, n-am stat înaintea publicului, şi pînă astăzi un auditoriu de zece persoane îmi provoacă îndoieli, îmi pune întrebări de conştiinţă, mă face nemulţămit de mine şi-mi scade mijloacele pe care fără această jenă fizică Ie-~ avea poate.
De forfota unei poUtici de basculă - azi liberalii, mîne
conservatorii - , în care, totuşi, cum combatanţii erau
boieri şi intelectuali, aceasta se simţea şi în tonul polemicelor, mă ţinusem cu cea mai mare grijă total deoparte. Şi, de altfel, se ştia aşa de mult că sînt un săl
batec fără calităţi de exprimare ! Bunul meu elev şi
credinciosul meu prieten Henri Stahl a fost cel clintii
care a căutat să mă încredinţeze că mă exprim destul
de curăţel ca să pot avea o influenţă asupra oamenilor,
şi-i păstrez pentru aceasta o veşnic vie recunoştinţă !
Nimeni, într-un ,timp cînd erau aşa de multe şi de unanim recunoscute talentele, nu s-ar fi gîndit să scoto278
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ceasca m odăiţele joase, goale, căptuşite numai de cărţi,
pe un profesor fără notorietate pentru a-l arunca în
vîrtejul unde se cer altfel de temperamente.
Dar apropiPn-'a mPa de luau Dugdan, care-mi aducea deseori mărturisirea năcazurilor s ale de om nepoLri vit cu mediul, dar a cărui dorinţă de a-l influenţa
era vizibilă şi de aceea atacurile, din mai multe locuri,
cădeau asupra lui fără ca el să le poată răspunde, ajungînd pînă la neurastenie - , mai tîrziu adăugirea lui
Onciul, care, insă, tot aşa de puţin înzestrat ca vigoare
polemică, se mulţămea să pună în notele studiilo'I" sale
de o erudiţie glacială cite o decizie de ,tăgăduire fără
apel, dădeau de gîndit acelora care, bucurîndu-se de o
mare faimă, sprijinită pe lucrări dintr-un lung ,trecut,
aveau toate legăturile în societate şi dispuneau aşa de
larg de s'tude<nţimea însăşi, pe care ar fi dorit atit de
mult s~o .pă:oească de •orioe altă înrîurire. O adevărată
oaste solidară, din invidie şi ură, care nu ar fi ieşit la
luptă dreaptă, dar avea putinţa de a trezi în faţa rivalilor temuti atacurile acelora care n-aveau aceleasi
motive de· prudenţă. Astfel, jignit de imniile dintr~
recenzie la L'Independance Roumaine,
pe care mi-o
ceruse stăruitor Rubin, care era sufletul ziarului, asupra
unei Istorii a Bucureştilor, unde nu er,au <lecit pretenţioase şi greoaie cochetării cu
subiectul, prezumţiosul
Ionescu-Gion îşi pregă<tise cu săgeţi tolba de vechi ziarist şi ţintind la Bogdan, ca acela care s-ar putea mai
puţin apăra, prezenta unui ridicol menit să se întoarcă
foar,te repede asupra lui însuşi pe „plăviţul decan" şi
rnanifesfaţiile lui „decanale".
Dacă Hasdeu se ferea să provoace o disouţit:> publică,
din care ar fi putut suferi prestigiul lui de vrăjitor în
ale ştiinţei - ceea ce se admira mai mult decît orice
alta de o societate căreia-i trebuia zguduirea surprinderii - , mulţărnindu-se a da la timpul potrivi-t loviturile, în umbră, şi îndreptăţindu--5€ apoi că n-a distins
prin întunerec cine i-a ieşit în cale, dacă Urechiă, slab
în apărare, oferea pacea a doua zi după ce i se descoperise un gest de neprietenie, energi,a aşa de vie, patima
aşa de călduroasă a lui Tocilescu nu cunoşteau nici o
rezervă atunci cînd era vorba de a se arunca asupra
1
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inamicului care era pentru dînsul onc1,ne călca în vastele ll\.li domenii, întinzîndu--se de La barbarii de supt
movila de la Adam-Klisi, săpată de dînsul, pînă la domnia regelui Carol, pe care-l măgulea aşa de mult. In faţa
lui Bogdan el a stat totdeauna cu cea mai dî·rză hotărîre
de a-l distruge, tăgăduindu-i orice posibilifate de a fi
folositor. Dar mi-a fost totdeauna imposibil să văd dezlănţuindu-se astfel de porniri, nu contra unui prieten
iubit, dar şi contra celui din urmă dintre necunoscuţii
care nu fac imediat gestul defensiv, fără să uiit totul şi
să mă substitui eu încremenirii dureroase a celui lovit
pe nedrept.
Din ce am spus pînă acum se vede cit de greu mi
se făcuse t1rumul către o activitate în care nu doream
decît să ,pun la îndemîna tuturora ceea ce cu atîta trudă
putusem să cunosc şi să descopăr, fără măcar să fixez
deosebirea între ce se ştia şi ce, după ostenelile mele,
se putea şti de acum înainte. Depozite închise, cărţi
răspinse, jigniiri nemeritate nu iputeau să inu lase în
suflet amintiri, care de la sine caută să se plătească fără
ca şi cea mai aspră hotărîre să fie capabilă de a opri o
pornire de autodefensivă. Şi cum oare aş fi putut să
rămîn nesimţitor cind, a doua zi după ce la Aoademie
se încerc!a.se, prin Hasdeu, răs:pingerea de la premiu a
Chiliei şi Cetăţii Albe, am descoperit în noua ediţie a
Istoriei Românilor de Tocilescu aproape o pagină, în
legă,tură cu o descoperire
la care ţineam, copiată pe
de-a-ntregul din urgisitul meu manuscris? Pînă atunci
n-aş fi crezut că oameni de mare autori-tate şi foarte
respectaţi pot să-şi facă astfel cărţile. Dar am căutat şi
aiurea, în această lucrare însă·şi şi apoi şi în alte studii
ale aceluiaşi autor, şi am putut constata întrebuinţarea
statornică, menţionată şi mai sus, a aceluiaşi procedeu,
şi cînd era vorba de o publicaţie aşa de recentă ca studiile lui Zeissberg asupra dezvoltării istoriografiei
polone sau de manuale la îndemîna oricui ca Mitologia
lui Preller. Era, credeam eu, fără a mă gîndi să înlocuiesc oriunde pe oricine, o datorie,
dureroasă fiind
vorba de un ~oleg - dar vai de ce era colegialitatea
noastră într-o Universitate veşnic sfîşiată ! să înve21!0
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derez aceste lucruri, a că1ror revelaţie singură putea să·
explice şi ,atitudinea mea faţă de asemenea înaintaşi.
Scăpate de conducerea
oligarhică de pînă atunci,
Convorbirile literare fuseseră încredinţate lui Ioan Bogdan, care trudea la ele, frrdreptînd şi stil de proză şi
cadenţă de versuri, pînă tîrziu noaptea. ln această
revistă, care luase astfel un caraoter cu totul altul, fiind
acum şi larg deschisă discuţiilor de istorie, au apărut
deci o serie de ar.tioole, în care, exprimînd părerile care
mi se impuneau din insă·şi cercetarea cărţilor ce-mi erau
înainte, critica mea n-a ajuns să cadă niciodată în acele
greşeli, care trebuie evitate de orice om cinstit şi de
orice om care a primit o bună creştere : aruncarea unor
încriminări neîntemeiate şi întrebuinţarea unui ton a
cărui grosolănie nu aduce nici un folos. Nu s-a răspuns
nici aşa cum atacasem, nici altfel, în forma unei discuţii ştiinţifice, ,,ciudatei fiinţe", cum mă caracteriza
prin ziare Tocilescu, dar lupta se deschisese acum, şi
eram dator, mai puţin pentru pielea mea decît pentru
aceea a prietenilor mei, s-o duc mai departe. Astăzi,
după ce atîţia ani au trecut, după ce adversarul meu
nu mai e înitre cei vii, după ce o privire îmbrăţişînd
toată perspectiva trebuie să-i recunoască meritele faţă
de condiţiile vremii lui, pot spune hotărît că n-aş avea
să retrag nimic din ceea ce am trebuit să afirm atunci,
luînd asupra mea toate riscurile, care se înţelege că
numai puţine nu erau.
Regret numai că lupta, şi nu, din vina mea, ci din a
cui mi-a aruncat în faţă insulte pe care niciodată nu
le-am putut primi cu calmul cui a moştenit alt sînge,
a ajuns acolo unde n-am crezut că s-ar putea coborî.
Dar în acest domeniu al ofenselor celor mai insuportabile, provocînd o firească reacţiune, aveam să mai sufăr
mulite şi, îndată ce nestăpînirea tinereţii a dat răspunsul
care nu se putea evita, ce clocot de ură s-a produs în
jurul omului despre care se credea că poate fi lovit
distrugător, compromiţ:ndu-1, scoţîndu-1 din învăţămînt,
măcar atunci, şi măcar pentru aotul de violenţă, spontaneu dezlănţuit prin jignirea celei mai elementare mîndrii ! De ah'fel n--a fost întîia dată cînd s-a manifestat
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dorinţa

călduroasă a atîtor colegi
aşa de rău element.

de a scuti Univer-

sitatea de un

Colaborarea întîmplătoare la L'lndependance, pe
atunci cu totul fără legături de· partid, între conservatorismul lui G. Em. Lahovary, mort tragic, şi liberalismul tinerilor Brătieni, se prefăcuse, după stăruinţa
lui Rubin, om de un spirit deosebit de fin, căruia îi
plăceau astfel de încrucişări de spade, într-una permanentă. Mi s-a părut atunci, în 1899, cînd eram acuma
pornit pe harţă pentru ceea ce mi se părea că ar putea
să aducă o regenerare a spiritului public, că prezentarea fără rezerve şi fără cruţare, orice ar fi să fie pe
urmă, a stării intelectuale a românilor în acel moment
n-ar fi un lucru fără folos. Am urmărit-o deci supt
toate aspectele, ţintind un scop mai înalt decît lămuririle
ştiinţifice de pînă atunci : acela de a afirma credinţa
că noi, cu tradiţia noas,tră, cu puterile noastre, aruncînd deprinderi urîte, care duraseră prea mult şi făcu
seră atîta rău, am putea să
creăm o civilizaţie, una
adevărată, originală, corespunzînd şi firii noastre reale
şi celei mai bune şi mai nobile moşteniri. Astfel, număr
de număr, s-a alcătuit, chiar peste planul meu de la
început, subiectul dezvoltîndu-se de la sine, şi fiindu-mi
imposibil, pentru consideraţii de interes personal - pe
care căuta să mi le descopere, într-o interesantă conversaţie, prudentul Tiktin, apărut o clipă la Bucureşti, sau pentru a menaja unele sentimente, să-l opresc în
revărsarea lui, neapă·rat crudă, actul de acuzaţie din
Opinii sincere, Viaţa intelectuală a românilor în 1899.
Eram, în timpul tipăririi acestor coloane, socoti1:e
neîngăduit de scandaloase, deşi nu era în ele nici un
accent de violenţă, nici o notă de brutalitate, la Kănigs
berg, ocupat cu adunarea materialului teutonic şi cu
scrierea istoriei secolului al XVI-lea
românesc, cînd,
împreună cu numerele ziarului francez cuprinzînd studiul meu, îmi soseau, trimise de Rubin, bucuros că se
caută aşa de mult ziarul său, alte foi în care se făgă
duia, între altele, autorului că, o dată cu întoarcerea la
Bucureşti, va avea să plătească şi cu pielea pentru cute282
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zanţa

lui ; cum purtam pe atunci o demodată pelerină,
pe care am păstrat-o an de an pînă ce mi-au mîncat-o
şoarecii, era vorba şi de soarta pe care o va avea această

pelerină ist<'riră la apropiata şi nelipsita
regulare de
conturi, de care, de altfel, îmi păsa aşa de puţin. Se
adunau de zor iscăliturile
pentru izgonirea mea din
mijlocul unor profesori pe care acuma îi compromisesem
cu totul, şi s-au cules, după cit îmi aduc aminte, vreo
şaizeci, şaptezeci de aprobări în scris a măsurii, care
părea indispensabilă. De la Iaşi, cum fusese vorba şi de
Caragiani, ca director al unei
biblioteci universitare
cumplit înapoiate, fostul meu profesor trimetea o broşură întreagă, de o savoare de stil potrivită cu însuşirile
cunoscutului povestitor de anecdote orientale, terminind
cu deciziunea ca scrierile mele să fie aruncate public
în lăturile de pe malul Bahluiului. Singur un necunoscut tînăr boier, Constantin Bălăceanu, lua un condei de
o nobilă trampă • şi, in curajoasa foaie franceză pe care
o tipărea, făgăduia celui aşa de aprig atacat că va veni
o vreme, care a venit şi n-a venit, cind mulţi din duş
manii de atunci îi vor face sluj înainte.

• în fr. tTl1mpe. Aici, fermitate (n. ed.)

283
https://biblioteca-digitala.ro

https://biblioteca-digitala.ro

II

LUPTA

https://biblioteca-digitala.ro

https://biblioteca-digitala.ro

xv
PRIME PREOCUPAŢII
POLITICE ŞI NAŢIONALE

Nu-mi s,tătea prin gînd, la început, prin 1899, să
ating în l'Independance Roumaine subiecte politice. Dar
nu numai în sufletul meu, ci în acela al unei întregi generaţii, mai ales al celor care avuseră legături cu Apusul
şi cunoscuseră societăţi de o civilizaţie modernă adevărată, activă, cu simţ de răspundere, oricare ar fi fost
şi acolo greşelile şi slăbiciunile,
cu îngrijire ascunse
însă de acea ipocrizie despre care gînditorul franoez a
spus că „e un omagiu pe care viciul iîl aduce virtuţii",
se ivise părerea că şi în acest domeniu, de care, de al,tfel, la noi atîrnau toate celelalte, nu se mai poate ca
acum. ln adevăr era de toată evidenţa, chiar cînd ea nu
era produsă de flacăra răscoalelor, care nici ele nu lipsiseră cu totul, că e imposibil să se trăiască mai departe
cu milioane de ţerani fără pămînt, fără drept adevărat
în viaţa publică - afară de gluma insultătoare care era
colegiul al III-lea, încadrat de jandarmi, minat ca vitele,
bătut sau plă•tit şi, la capăt, înşelat - , şi lipsiţi de orice
creştere ,prin şcoală, cu o burgh€zie
care în Moldova
era aproape total străină şi nenaţionalizabilă, cu o boierime sfîşiată de patima
politică, dar oprită
într-un
putred oportunism, peste al cărui fond regele îmbătrînit
hotăra sterpe schimbări de regim, şi cu o intelectualitate complet zăpăcită, care nu-şi dădea sama nici care
e datoria ei faţă de neam şi de ţară, nici de tot ce ele,
bi[leînţelese şi servite, ar putea să pună la îndemînă pen287
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tru o totală transformare. Şi aceasta cînd, dincolo de
hotarele unde se opreau privirile politicienilor, consi<l.erînd provinciile româneşti ca un număr de kilcmetri
oarecari pe drumul spre .-\.pusul tuturor plăcerilor şi
fericirilor, conceput şi acela între cartierul de distracţii
.al Parisului şi Coasta de Azur, fremăta o întreagă românime ardeleană, muncitoare,
onestă, idealistă, crezînd
:în noi ca în Dumnezeu, fără a ne cunoaşte, şi tocmai
pentru că nu ne cunoşitea [... ].
Iar de jur împrejur, fără ca ochii obosiţi sau orbi
din naştere să le deosebească, primejdiile unor monarhii
de pradă, a căror viziune era aşa de puternică în mintea unui Sturdza, care-şi avea totdeauna colţul de bolnavă exagerare, incit,
chemîndu-mă la Ministerul de
Externe pentru a-mi recomanda să scriu despre România şi chestia Ori~ntului, mă îndemna să mă grăbesc,
căci „nu se ştie ce se poate întîmpla, ţara liberă stînd
ca o frunză pe apă".
ln •tăcerea flămînzilor, în toropeala să,tuilor, un
român de peste graniţă încercase prefacerea totală a spiritului public printr-o foaie, frumos tipări·tă de editorul
bra.5ovean aşezat la Bucureşti, Gheorghe Filip, România Jună. Aurel Popovici 1, bănăţean, medic de profesie,
luptător radical pentru liberarea alor săi, fără să predice încă încrederea în Viena şi imposibila alipire la
Austria, ,pentru care va lupta, cu o rece convingere
antipatică, şi bucovineanul
Aurel Onciul, era un om
i:npresionant prin vigoarea sa trupească, prin frumuseţea oacheşului, rotundului său cap de medalie romană,
prin tumultul de idei care i se zbăteau în suflet, printr-o elocvenţă, puţintel de cafenea vieneză unde, ţara
stînd totuşi pe loc, toate chestiile se pun~au şi se rezolvc:u înaintea unei halbe de bere, dar covîrşitoare, cople~itoare pentru ascultătorii uluiţi de abundenţa unui val
care nu se mai sfîrşea, precum şi prin intonaţiile profunde ale unui formidabil glas de tribună.
ll voi cunoaşte mai tîrziu, terorizat şi eu de aceste
excepţionale daruri fizice, mai mult decit gata să-mi
adaug iscălitura la a unui Nicolae Filipescu, care fusese
c:omplet cucerit, în favoarea unui program supt reali288
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zarea căruia ,trebuia să ziacă şi atît de scumpa nouă nea-

tirnare a României noastre. Pentru moment, după ce
numai în ,timpul din urmă începusem a opri pe ţigă
naşul care făcea cu strigătele lui
ascuţite concurenţă
neamţul,uI cu „warme Wurst", moşneag,ului şi babei cu
„ciorbă de burtă caldă" şi cerşetorilor cu „miluiţi-mă
şi pe mine" şi „melostiviţi-vă" ca să-i cumpăr incolorul
şi insipidul Univers, ceteam de la un capăt la altul marele
jurnal bine făcut, al cărui scris curajos contribuia să definească „ideile" ce mi se desfăcuseră mie din lunga cercetare a unui trecut serios şi onest, avîndu-şi baza lui
proprie.
Era acolo altă credinţă decît aceea din frumoasele
discursuri cu care se luptau în Parlamente vane, numai
de formă, eleganţii atleţi ai luptelor noastre de partid.
Voi învăţa a cunoaşte ,şi prin propria mea experienţă
ce era supt această paradă care, la zile mari, cînd se
ridica vibrantul glas al lui Maiorescu, cînd Carp îşi
arunca formulele sfidătoare, cînd Delavrancea, încă
puţin apreciat ca orator, dar încîntîndu-se de elocvenţa
sa, îşi desemna in aer pitoreştile capricii, aduna în loje
tot ce lumea feminină a vechilor Bucureşti avea mai
fin şi mai fermecător. O dată, cu o frumoasă adresă caligrafiată, am fost chemat la ministrul meu, care era
colegul doctor Istrati 2, mie de altfel personal necunoscut. O misiune ? O decoraţie ? Era o zi foarte caldă de
vară şi, în cabinetul său, ministrul stătea în jiletcă.
M-a invitat să mă dezbrac şi eu, ceea ce, inclinîndu-mă
înaintea generozităţii gestului, am refuzat. Apoi a început să mă întrebe, cu multă stăruinţă şi încă mai multă
jenă, despre examenul de bacalaureat la care, din nou,
eram preşedinte. Numele lui Take Ionescu, căruia Istrate-i era profund devotat, se amesteca necontenit, curios,
în acest irtterogatoriu. - Ce am eu cu el ? De ce l-am
supărat ? Am înţeles. ,,Daţi-mi, vă rog, o foaie de
hîrtie". Şi, cînd i~am întins demisia, pe care, cu gîndul
lia Take Ionescu, nu cuteza să mi-o ceară, a prins să mă
întrebe prietenos cit aş fi cîştigat la comisiune, cum
s-ar iputea pune suma la loc, şi dacă aş vrea să-i cataloghez colecţiile. - Voi căuta un student în lipsă de
mijloace. - Da, da, tocmai aceasta voiam s-o spun. 289
https://biblioteca-digitala.ro

Nici nu puteaţi gîndi altfel. Dar, totuşi, dacă a-'? vrea
merg in străinătate, fiind ,poate bolnav, fiind de dorit
fiu bolnav ... - Dat"" nu sint. - Atunci, ştiu eu ? o cercetare ştiinţifică. - Aş face-o la mănăstirea Neamţului.
- A, -tocmai, tocmai... - Dar cu mandat oficial, trecut
la Monitoriu ... - Desigur! - Şi nu ca o compensaţie:
voi prezenta contul... - Desigur! - Şi m-am dus la
Neamţ şi am prezentat contul, dar nici însărcinarea nu
s-a publicat, şi a trebuit să înghit ,trei sute de lei
tocmai. ..
Colaborator al României June, era şi d. A. C. Cuza 3 ( ... J
In acest moment, pentru o bibliotecă de istorie contemporană din, Paris apărea cartea, bine făcută, despre
istoria contemporană a României a lui Frederic Dame 4,
fost director la l'Independance, creaitorul unui ziar ilustrat, autorul unui preţios dicţionar româno-francez, om
pe jumătate încetăţenit printr-o căsătorie care se termină scandalos, făcîndu-1 să părăsească ţara pentru totdeauna, aşa incit i s-a pierdut şi urma. Prezentînd ca
pentru o lucrare menită a fi consulrtată tot şir,ul schimbărilor politice, atît de dese şi cu atîrt de puţină semnificaţie, ,toată lista de nume, în mare parte demu1t
ui-tate, ale zecilor şi sutelor de miniştri din agitatul nostru cinematograf pali,tic, lucrarea, în care erau servite
şi U11ele interese de partid, ceea oe era de altfel foarte
vizibil, punea în lumină, fără ,ca aceasta să fi fost în
intenţiile istoricului, zădărnicia totală a unei vieţi politice de oportunism şi stîrpiciune în forme de pripit şi
neinteligent împrumut.
Linii generale nu voise, sau nu putuse desface autorul străin, căruia toată această comedie îi era în fond
indiferenită. Ele mi s-au impus cu atîta putere, trezind
o adîncă durere în sufletul cui îşi dădea seama la ce
rerultat s-ar fi ajuns dacă puterile vii ale naţiei ar fi
fost în adevăr întrebuinţate, incit am redactat, cu o
pasiune care nu era în obiceiul medievistului, ocupat cu
ţeri străine sau cu epoci aşa de
depărtate, o critică,
menită nu atî-ta să arăte valoarea cărţii înseşi de care
era vorba, ci să facă procesul unor mari şi faitale greşeli. Concluziile mele, ieşite din
consideraţii istorice,
coincideau desăvîrşit cu ale Id-lui Cuza, al că!'ui punct
să
să
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de plecare fusese economic şi social. Darea de samă,
care a format o întreagă broşură, a apărut în România
Jună, trezind, de altfel, puţin
interes, ca tot Cf' se
publica în această admirabilă foaie, care peste cîtevia
luni şi-a oprit apariţia, primejduind şi existenţa tipografiei „Minerva", creată mai mult pentru acest scop.
Ceea ce nu s-a mai putut publica deci acolo - şi
vechea mea patimă de ziarist se trezise, pentru a nu se
mai istovi niciodată - , a putut trece, graţie lui Rubin,
neînregimentat în vreun partid şi destul de inteligent
ca să-şi dea sama că asemenea convingeri sînt drepte
şi că ele trezesc tot mai mult opinia
publică, fie şi
numai din cauza persoanelor care erau în joc, la l' Jndependance. Acolo s-a tipărit deci o nouă serie de articole,
în care, reluîndu-se tema din recenzia asupra lui Dame,
se urmărea trecerea de la o viaţă modestă, dar reală,
potrivită cu noi, capabilă de a da forme proprii şi de a
întreţine o atmosferă morală, la această păpuşerie de
care se puteau înşela numai vanităţile uşoare ale copiş
tilor străinătăţii, ai unei străinătăţi
neselecţionate şi
neadaptate nevoilor noastre, şi se arăta tot răul care
a putut să rezulte din această degradantă atitudine de
perpetuă sclavie ; partidele, ·toate ,partidele erau denunţate ca instrumentul continuu întrebuinţat al degradării
noastre timp de mai multe decenii. Cum conducătorii
ţerii ceteau mai mult în ,Jimba franceză, aceleaşi lucruri
care trecuseră neobservate în „obraznica" foaie de radicalism transilvan a lui Aurel Popovici s tîrneau acuma
discuţie şi împotrivire, creîndu-mi, în general, cu totul
altceva decît simpatii, cu care de altfel nici n-aveam
ce face. Această atitudine de duşmănie crescîndă, perfect inteligibilă deci şi de care n-aveam cum să mă
supăr, s-a întărit şi prin articole scurte în care simţeam
că exprim sentimentele a sute şi mii de intelectuali
care nu scriau, care, din deosebite motive, nu puteau
scrie, aî.nd îmi arătam d€Spreţul absolut pentru o politică de la o zi la alta, fără sens, fără ţintă, fără folos,
ţinînd în loc de atîtea decenii un neam întreg. Articolele au fost reunite în două broşuri, Opinii pernicioase,
partide politice în România în secolul al XIX-lea (1900)
1
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Un proces de desnaţionalizare (1902), care au fost
urmate de Scene şi istorii din trecutul românesc.
Indărătul
acestor negaţii,
exprimate fără nici o
rezervă, într-o formă a cărei urbaniiate şi obiectivitate
îngreuna şi mai muH conduziile fondului urmărit cu
toată răbdarea din generaţie în generaţie, tot mai sus
în aparenţă, tot mai jos în realitate, era însă o afirmaţie: aceea pe oare demult mi-o impusese cunoa-ş.terea
istorică a însuşirilor, a vredniciei, a isprăvii, cînd era
lăsat a face ceva, ale acestui neam şi tot ~a ce putusem prinde din viaţa ţeranului pe care-l înălţase aşa
de mult, cu atîta entuziasm poetic, de la Sultănica înainte, Delavrancea, numindu-l „acest aur curat al neamului· nostru", şi ce putrusern prinde din viaţa satelor
ardelene, aşa de strîns legate de viaţa unei intelectualităţi desfăcute, întreagă, din mijlocul lor. Astfel transformările din secolul al XIX-lea, secolul europenizării,
occidentalizării, ,,civilizării", nu-mi păreau -ca o fericită
revoluţie prin care am fi ieşit din casa unui orientalism,
unui fanariotism şi „boierism" putred, şi datele, devenite serbători naţionale, de 1821, 1848, 1866, 1877 şi
1881 nu mai străluceau înaintea mea cu lumina care
orbea pe alţii, ci vedeam lunga desfăşurare a unei existenţe naţionale, cu atît mai serioasă şi mai vrednkă de
interes, cu cit perioadele în care se împăr~ea oglindeau
mai deplin firea ei specifică şi putinţa de a servi astfel,
numai astfel, cu adevărat, civilizaţiei universale.
Şi aceasta era un vechi crez. O dată
căci interesaţii se feresc de a fi prinşi

- numai o dată,
din nou - avusem prilejul să exprim public
părerile acestea. -Era
chiar la începutul activităţii mele de profesor şi de
istoric, cind se socotea că sînt, şi că voi rămînea, un
„băiat bun". Se făcea la Ateneu cu solemnitate mare
pomenirea lui Zece Mai, serbătoare naţională ,[ ... ] şi,
ca de obicei, era să asiste însuşi Carol I pe care nu-l
văzusem altfel decît în cele două ocazii de la Iaşi, care
trebuiau să-mi lase o slabă idee despre soliditatea şi
popularitatea dinastiei.
Sturdza făcuse ca eu să fiu
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cu discursul fes1iv. Nu pot uita truda pe care
am cheltuit-o pentru a pune pe hîrlie cele cîteva ,pagini
pe care era să le cetesc înaintea gloriosului Suveran.
Fraze n-aveam, c-um nu le-am avut nici-odată, şi numai
cînd ideea, această idee a naţiei mai presus de orice, a
naţiei care singură crează şi
susţine, care poate să
reclame dreptul ei, peste tot ce dau, fiecare la ceasul
ei, şi individualităţile cele mai fericite, mi s-a \"ădit limpede, numai atunci forma, caldă, dar del'Gc s~rbăto
rească, s-a impus de la sine. Nu mai era vot'ba decît
de legătura dintre Ţară şi Domnul Ţerii; deci nimic din
banalităţile curente : din Brătianu la Sigmaringen, din
călătoria rpe Dunăre, din debarcarea la Severin, din proclamarea Independenţei, din „tunurile de la Plevna" şi
din „coroana de oţel". Nimi.c, absolut nimic. Aşa de
obraznic era acest tînăr de douăzeci şi cinci de ani...
Şi, cînd a venit ziua pe care acuma o aşteptam cu
calm, căci conştiinţa mea avea să vorbească, şi pagină
după pagină s-au desfăşurat fără să apară ce aştep,tau
lojile oficiale, ce aştepta în primul rînd regele, s-a făcut
în sală o apăsare pe care n-am prins-o deodată. Obiceiul era să se cheme oratorul înaintea lui Carcl I, care-i
spunea cîteva vorbe amabile. N-am fost chemat. La
ieşi.Te întîia oară am avut această senzaţie, care s-a
repetat apoi de atîtea ori în viaţa mea, după ce făceam
un act de credinţă sau luam o hotărîre potrivită cu convingerea mea - mi-am dat sama că lumea se fereşte
de mine. Noroc că fidelul Vasile Mihăilescu, care-şi
făcea acum stagiul militaT, m-a luat după datina lui
la întrebare asupra celor ce spusesem şi pufniturile lui
m-au mîngîiat de pedeapsa, de al.tfel, meritată, a izolării. Incepeam a fi, în societatea căreia nu mă putusem
asimila, ciumatul, disperantul ciumat care <totuşi nu se
poate distruge ...
Dar, cum

mai sus,
aceleaşi convingeri se
altora ; ele, şi nu anume interese, cel
puţin din partea mea, m-au făcut să am prietenii de
opinii, unele durabile, măcar pînă la o răscruce, altele
cu totul .trecătoare.
impuseseră

arătam

şi
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Astfel - pe lîngă aprobări ca a lui Constantin Bălă
ceanu - în partidul liberal, în care nu biruise „drapelismul", 5 pus supt conducerea aparentă a lui Aurelian,
dar însufleţit de flacăra de paie a unui C. Demetrescul~i şi a dtorva aHora, se ridica o nemulţămire contra
„mănăstirii" lui Dimitrie Sturdza revenit la drmă, care
nu mai putea să se ţie ascunsă. Brătienii erau nerăbdă
tori de a juca un rol în casa unde domnise cu atîta autoritate, în ,puterea unor
servicii naţionale
neuitate,
părintele lor, şi nu era o vulgară ambiţie aceea_ a tinerilor care în familia lor primiseră îndreptări poli1ice
ce erau să-i stăpînea&că toată viaţa. Nu văzusem pe cel
mai mare din fraţi, Ionel, şi numai întîmplarea m~
făcut, mai tîrziu, să fiu ascultătorul unei conversaţii de
copilăreşti glume de salon pe care, din tren, el o întreţinea cu nu ştiu ce doamne de pe peronul unei gări :
cine ar fi gîcit din acele silabe rostite răsfăţat pe viitorul
stăpîn şi despot al României, uni,te şi prin hotărîtorul
lui aport! Şi cine ar fi putut să creadă că un sumbru
şi ţepos dictator financiar, năcăjit şi amărît, se va desface din acel vioi şi vesel Vintilă Brătianu 6 , care-mi
răsări în cale ca un prieten de aproape aceeaşi vrîstă.
Prin Procopiu, nalt, slab, palid, solemn sfătuitor mai
bătrîn, Brătienii
achiziţionaseră l'lndependance, unde
odată fusese servită, nu fără răs,unet, ideea conservatoare. Mi s-a oferit să iau asupră-mi conducerea unui
număr de duminică, literar şi cultural. Am primit cu
plăcere, şi m-am pus să adun pagini de trecut, să le
traduc, împreună cu bucăţi literare - ca una din primele poezii ale idilicului nou poet, venit din Braşov,
St. O Iosif - , să fac dări de samă despre expoziţii de
pictură (ceea ce mi-a procurat apoi ceva mat pe urmă
neaşteptata vizii:ă a lui Grigorescu 7, adus de Vlahuţă
însuşi, cu care mă unea acum acelaşi crez naţional, stă
pin şi pe inima lui caldă şi, împleticindu-se pe scările
înguste ale popasului meu din Aleea Alexe Marin, el
îmi aducea minunatul tablou de flori care împodobeşte
şi acum casa mea). Credeam să fac din acest număr săp
tămînal, nu numai încă un organ de luptă faţă de acea
societate de sus pe care ştiam bine că, dacă aş cuceri-o,
cum peste vreo zece ani am şi izbutit în parte, biruinţa
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ar fi fost cîştigată, ci şi un mijloc atît de potrivit de a arăta lor înşile, dar şi s,trăinilor din ţară şi de
pe&te graniţă că sîntem o naţie adevărată, că avem trecutul nostru, originalitatea noastră suileLească, pentru
care ni s-ar putea îngădui altceva dedt servilismul tricolor de pînă atunci. Poate am arătat prea mult de la
început asemenea intenţii şi de aceea s-a căutat o jignire care să mă îndepărteze de o foaie pe care, ca orice
a căpă~ vreodată munca mea,
ajunsesem a o iubi 8•
Dar se pare că în planurile lor de viitor, urmate cu
perseverenţa caracteristică a acestei admirabile familii
de vieri arge.şeni din umbra vechilor voevozi, era nevoie
şi de concursul unui tînăr îndrăzneţ care ar fi putut fi
şi înscris în trupa de asalt ce se pregătea şi, fără mine,
s-a şi format, şi a învins. Deci şi după ce părăsisem
acest plan, care mi se redusese aşa de mult, am rămas
colaborator al jurnalului şi, data aceasta, dindu-şi sama
noii conducă•tori în ce împrejurări trăiesc, şi cu acea
remuneraţie de trei sute de 'lei pe hmă care mi-a împodobit casa cu scaune şi fotele de pluş pentru biroul din
moştenirea arhimandritului de la Neamţ.
Dar colaboraţia aceasta,
prelungită cîteva luni cu
cite un articol ,pe săptămînă, era să se lovească de o
stîncă în stare s-o sfarme, cu toată durerea casnică
pentru împuţinarea mijloacelor de trai. Scrisesem,
anume, cîteva rînduri despre - cine ar crede că aceasta
putu să provoace o ruptură cu tinerii liberali, cu Vintilă însuşi, care a pronunţat sentinţa, cînd mai tîrziu
rolurile erau să fie răsturnate ! - , despre pericolul capitalului străin, care nu vine niciodată într-o ţară fără ca
aceia care-l aduc să oeară pentru ei, în politică, drepturi
corespunzătoare cu serviciul cum, de altfel, s-a şi întîmplat, pînă la primirea, astăzi a controlului financiar al
Genevei (iar noi, atunci,, priveam cu milă la Bulgaria
controlată, cu monopolurile
în mina creditorilor ei).
Cînd în ziua rezervată mie am privit îin vitrina palatului Independenţei numărul proaspăt apărut, articolul
prim era altul. Am cerut explicaţii, trimiţînd, pini=\. tîrziu noaptea, după Rubin, care nu se putea găsi. Răs
punsul a fost că alţii au decis astfel, şi deci să dau
,,altceva". Am răspuns, in aceea<,,i noapte, că eu dau con~95
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vingeri, nu marfă, că nu mi se poate cumpăra sufletul
- şi... ne-am oprit, pentru :totdeauna, aici. Neo-liberalismul nu mai era în faza pipăirilor generoase ; el îşi
luase acuma sigurul şi exclusivul să-u <lrum, de un inexorabil dogmatism matematic.
Dar lucrurile, o dată pornite, nu se puteau opri astfel. Şi aiurea, în toate părţile, noile adevăruri germinau
şi h:-şirea lor îndrăzneaţă la faţa pămîntului nimeni nu
mai pu1€a s-o oprească.
O întimplare m-a dus la Iaşi, poate participarea lavreo comisiune de concurs, şi acolo am căutat să văd
pe d. Cuza, pe care mi-l aminteam ca persoană numai
tinerel şi sprinten, cu Cil.ndrul strălucitor pe cap şi beţi
gaşul elegant în mină, furînd minţile cocoanelor şi, cu
o mantilă femeiască p2 braţ, afişînd la teatru înaintea
unei lumi ipocrit scandalizate prietenia cu o actriţă.
L-am găsit în casa-i retrasă de la Copou, în faţa locuinţei impozante unde trăise
Gheorghe Asachi, în acest
castel în miniatură străjuit de .cele mai cumplite javre
şi păstrînd, la adăpost de mediul ieşean, cu alte direcţii~
o comoară de cărţi cit ale mele, dar cu deosebirea că,
om cu mijloace, el nu le cumpărase vechi.
In acel moment, cercetam Arhivele, pline de lucruri
nouă, pe departe nu numai preoţeşti, ale bisericii catolice, şi un călugăraş mititel, modest şi dulce ca mierea,
care mă îngrijea cu struguri proaspeţi şi vin bun din
viile episcopului, îmi punea în vedere ce mare şi puternică e Roma Papilor, ce puţin rol joacă românii într-însa
şi ce mare folos aş aduce eu, ajungînd să port şi rochia
roşă a cardinalilor, dacă, rămas acum fără legături de
familie, aş trece peste deosebirile de dogmă şi antagonismele istorice şi aş primi o călugărească -tundere d~
care n-avea decît să mă privească în ochi ~a să înţe
leagă cit de departe îmi erau aplecă'rile. Refuzind o aşa
de înaltă ono&"e, am căutat din nou pe d. Cuza, impunîndu-mă aproape aceluia care vădit dorea să fie vizitat
cit mai puţin, şi el a crezut că-mi face o deosebită plă
cere chemîndu-mă într-o sară la <linsul cu profesoru!
de ştiinţe naturale Bujor 9 , socialist pe atunci, care era:
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fie colegul meu de preşedenţie la Senat, eu fiind
preşedinte al Camerei în „România Mare" dar cine
să se gîndească pe atunci la asemenea nebunii ! - , şi
cu fostul meu profesor d. I. Găvănescul, al cărui statornic naţionalism corespundea cu crezul de acum al
gazdei, care fusese pe vremuri, la Contemporanul, un
aprig luptător pentru ideea socială.
N-am avut prilejul să vorbim mai mult despre ceea
ce aşa de curînd era să ne lege atît de strîns. D. Cuza
cetise darea de samă despre Dame şi o aproba din toată
inima, expunîndu-mi cu acest prilej propriul său crez.
de o natură mult mai filozofic şi economic precisă, fără
elemente istorice. De aces•tea era mai curînd străin prin
educaţia sa, la Dresda, la Bruxelles, şi prin acele preocupaţii care-i vor procura catedra de la Universitate, cu
ajutorul, foarte activ, al lui Ioan Bogdan.
Inaintea aces1tuia, adaug, se ruga pentru d catedră
şi un Stere 10, întrevăzut la ultimul meu concurs, cînd
era comensalul ultra-conservatorului A. D. Holban :
bărbos şi hirsut, într-un palton
îngălbenit, propunîndu-mi o discuţie contradictorie asupra unui oral al meu,
pentru ca apoi să mă silească a-i face în Convorbiri o
dare de samă folositoare carierei sale - şi ce admiraţie
exprima fiorosul apostol social liberalizat pentru modestele mele lecţii de deschidere la Facultatea de Litere.
De atunci..., Doamne !
Dar, acum, în alte 1mprejurări, în însăşi casa mea,
aveam alt avînt în lupta pe care nu eram dispus s-o
părăsesc faţă de nici o duşmănie, şi care găsea sprijin
în sentimentul, chiar nemărturisit, al unei generaţii.
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XVI
OSTENELI DE ISTORIC

Deocamdată, fără ca propaganda
începută să fie
lăsată la o parte, căci, lăsînd-o eu, ar fi continuat-o alţii,
noi sarcini în domeniul ştiinţii mele au căzut asupră-mi
în aceşti ani 1901 şi 1902.

Luasern premiul pentru Chilia şi Cetatea Albă, ajungînd a-mi da sama că totuşi intrigile ţesute în jurul
muncii mele pot fi biruite. Academia anunţase un altul,
cu un subiect aşa de greu, pentru a cărui prelucrare
lipseau aproape cu totul lucrările pregătitoare : Istoria
literaturii române în secolul al XVIII-lea. 11
Trebuia, pentru a se scrie, şi mai ales de un istoric
şi în spiritul istoric, nu numai răscolirea unui aşa de
întins material, în mare parte ascuns, manuscripte care
nu se găseau cu toall~le în Biblioteca Academiei, dar şi
cercetarea din punctul de vedere al adevărului, a cronicilor, aşa de însemna-te inică pentru acest timp, şi
punerea lor în legătură cu mai vechile alcătuiri de acest
fel. Un an de zile de răbdătoare studii era încă puţin,
chiar pentru cine avea obişnuinţa de a lucra cu acest
material.
In mijlocul multor greutăţi şi suferinţi intime am
lucrat, mai acasă, mai la mănăstirea Neamţului unde
am salvat de la risipire un mare număr de manuscripte
şi de documente, care sînt astăzi la Academie, ca şi
cele de la Cernica - pe cînd manuscript€le, catalogate
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de mine, de la episcopia Argeşului s-au pierdut - , mai
la &aşov, într-o <>clăiţă din faţa casei familiei Bogdan,
avînd ca vecin pe un profesor germnn de limbi rumanice oare, ca să facă practici de române.şte, se certa în
zoci de zi cu cocoşul, la ceea ce a format două volume
noi de istorie literară, în care era desigur şi multă noutate, capabilă de a fi recunoscută răpede de comisiune.
In jurul manuscriptului meu, ca şi în jurul celui
precedent şi în jurul Documentelar Bistriţei, s--a început
însă acolo o luptă pe care o prevedeam, dar mărturisesc
că nu şi rezultatul ei. Hasdeu, care, data aceasta, nu
putea bănui pe n:ici un ba-;arabean neprieten, a prezentat
grave obiecţii contra acordării premiului, între care
aceea, tare s-a socotit decisivă pentru răspingere, că nu
V'()rb,esc de Pa1J1egiricul lui Şt.efan cel Mare şi, bi.neînţeles, n-am luat înapoi manuscriptul refuzat fără să mi
se fi certificat de fa birou că este un întreg capitol deS1Pre caH:.ea pe care ~ fi uitat-o.
Rămîneam însă pe braţe cu acest studiu a.'?a de întins.
Dar se pare că, împreună cu noua stăpînă, intrase norocul în casa mea, prea mult lipsită de <linsul. O telegramă
iscălită de cineva pe care nu-l văzusem niciodată, cu
care n-avusesem nici o relaţie, nici o atingere, Al. Callimachi 12, coboritorul lui Dumi·traşcu, fratele lui Ioan
Teodoc-vodă Calimah din secolul al XVIII-lea, lua asupră-şi chelrtuielile ca o mulţămită penrt.ru felul nepărte
nitor şi pioa în eare V{)rbisem de ai săi, Domni in acel
secol a cărui istorie sufletească o scrisesem acum.
Nu un editer, căci n-a reţi.aut din ediţie decît puţine
exemplare pentru prieteni, ci uu adevărat ctitor în sensul istoric al ruvintului, de la eare apoi, cu concurenţa
firească intre unele mari familii avind încă preocupaţii
culturale şi mijloocele de a le servi, s-au învăţat şi alţii,
pen:niţînd astfel o serie întreagă de publicaţii documentare ce n-ar fi putut apărea cu mijloacele statului sau
ale Academiei care-mi adusese e aşa de nemeritată jignire, menită de al1ie-l, să nu fie \'IAltima.
L-am cunoecut apoi pe aces-t binefăcător în casa lui
din strada Batişiei, plină de aărţi rare şi de tablouri, în
care, oredinC'M>S b.adiţiei sale ee familie, lx>ierul bCYto299
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şănean

odrasla, crescută în străinătate,
unei mame de o rară evlavie,
iniţiatoare a unui Institut biblic, era o figură cu totul în
afară de obişnuita societate
românească. Mîndru de
numele său, de frwnuseţa sa fizică, asemenea cu a unui
căpitan de reîtres • în luptele religioase din Franţa
secolului al XVI-lea, de o impunătoare putere fizică s-ar fi putut bănui înceata lui distrugere de cancer la
Paris, pe vremea războiului ? - , priceput în mînuirea
armelor, el avea într-însul, cu ieşirile violente care intimidau în Cameră pe adversarii conservatismului său de
nuanţă junimistă, pornirile unui luptător fără preget,
gata să sprijine pe oricine-şi simţea ca şi <linsul ceea ce
trebuie pentru a înfrunta orice primejdie în urmărirea
unor scopuri de dreptate. Şi, cu aceasta, un bun stăpîn
al ţeranilor de pe moşiile sale, asigurînd, în momentul
cind îşi va rîde de reformele, rău făcute, ale lui I. I.
Brătianu, că nu cunoaşte un mai bun platnic decît sătea
nul român.
Am putut salva prin tipărirea, ~a de răpede incit
corectura îmi lua nopţile pînă
către ztuă, tipografia
„Minerva", căreia, într-o margine a Bucureştilor, i se
făcea acum inventarul pentru faliment şi lichidare. N-a
fost proastă bucuria d-lui Filip, om de ispravă, care s-a
ruinat de prea multe planuri, dar a cărui iubire pentru
artă şi pentru cartea românească, menită să ia un nou
avînt prin devotamentul lui, erau nesfîrşite : oacheşa
lui faţă rotundă se lăţea şi mai mult la fiecare din ispră
vile pe care ajungea să le îndeplinească. Se va face un
loc în dezvoltarea artelor grafice la noi acestui epirit
întreprinzător şi îndrăzneţ, al cărui romantism a putut
aduce, la un moment dat, adevărate minuni.
a unui

Stănceşti,
tată bătrln şi a

de la

Dar cartea mea se cerea completată prin mate~ialul
inedit care se ascundea la Blaj, curioasa capitală a
românilor uniţi, pe care o cunoşteam numai după atră• reître( fr.), în evul mediu, cavaler german mercenar în
(N. ed.)
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Franţa.

gMoarea legendă, pe cînd realitatea, şi oameni şi lucruri,
merita să fie cunoscută, direct şi serios.
M-am găsit astfel la 1902, clupă o călătorie la Veneţia, asupra căreia voi reveni, căci ea face parte dintr-o
nouă serie de drumuri în Apus, în acel colţ ardelenesc
de pe Tîrnave în care trăia neschimbat
secolul al
XVIII-lea, epoca Mariei-Terezei, cu tot ceea ce o formase odinioară. Piaţa largă austriacă, biserica în stil
iezuit cu cele două turnuri în faţă, clădirile şcolare seci,
reci, vechi, pline de mireasmă călugărească, din umbra
ei, castelul unguresc, refăcut în stilul unei epoci mai
noi, casele canonicilor,
care, unii cu cartea, alţii cu
moşia, ba chiar, cîţiva, şi cu cartea şi cu moşia, îşi succedau căsuţele pe străzi înguste, abia pavate. Şi, de jur
împrejur, emanaţia ţerănimii din această vale, de pe
dealurile cu vii, sătenii aşezaţi şi sătenii care veneau la
tîrg. Totul în sunetul clopotelor catedralei şi în mormăitul de lecţii al ucenicilor şi fetelor ucenice veniţi de
pe la sate, şi cu ceva hrană în traiste şi în legături. O
revelaţie a unei românimi încă mie cu totul necunoscute.
Blăjenii, în gîndul cărora e totdeauna o tendinţă
de a sal1va sufletele schismaticilor, şi nu cruţă pentru
aceasta zîmbetele şi laudele, au fost deosebit de îndatoritori pentru profesorul bucureştean care cunoştea marea
operă îndeplinită acolo şi o aprecia pe deplin. Erau printre d'în."jii şi oameni de trecut care nu mai ceteaiu demult, amestec de romanism mîndru, de ţerănism aspru
şi de exclusivism catolic fără n1.mic din fineţa iezuită :
erau şi oameni vioi şi veseli, nu fără o cultură mai
înaltă, dar care, deprinşi cu avantagiile unei paşnice
vieţi de provincie, n-ar fi murit pentru nici un crez, cum
nu s-ar fi încălzit pentru nici o idee ; erau gospodari
în redingotă preoţească, asemenea întru toate cu părinţii
lor gospodari în cămaşă şi izmene ; erau şi profesori
ca oriunde aiurea. Mitropolitul, aşa de primitor, tot numai
zîmbet, Victor MihaJyi de Apşa, nemeş maramurăşean,
adurea eu dînsul atmosfera prelaţilor de curte diin vremea ausitriacă. Se desfăceau din acest grup, oricum, interesant şi în general simpatic, două individualităţi cu
totul deosebite, dar a căror făptură sufletească era de
alt caracter, ceea ce-i împiedeca de la un lucru împreună
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care ar fi adus un şi mai mare folos decît acţiunea separată a fiecăruia, acestui mic grup de cărturari români.
Unul înfăţişa pe vechiul cleric român intransigent,
retras în colţul lui, gata să-l apere contra intrusiunilor,
chiar şi prieteneşti, iar faţă de stăpînirea străină manifestîndu-se dîrz, fără nici o rezervă şi fără nici o frică,
de vreme ce de la 1nceput, pentru a putea fi altfel,
sacrificase întreaga sa carieră, dar care era prea respectat, şi respectabil pentru oricine, ca să se poată gîndi
cineva să-l lovească pentru
această eroic îndărătnică
încăpăţinare. Am intrat şi eu în casa, goală de mobile,
a elevului şi prietenului marelui Cipariu, al omului care
de la sine, fără ajutor, fără mediu, fără recunoaştere a
făcut mai mult decît atîţia cu cele mai frumoase studii,
cu biblioteci la îndemînă şi cu încunjurimea cea mai
inteligentă şi mai plină de îndemnuri : canonicul Moldovan, ,,l\Ioldovănuţ", cum îi zicea, cu iubire, fiecare,
era în adevăr numai o bucăţică de om într-un vechi
anteriu cu totul neîngrijit. Vorbea puţin şi apăsat, niciodată de dînsul şi fă1ră nici o legătură cu multe pe care,
în multe direcţii, le făcuse, dar ce flacără ieşea din ochii
mici, supt fruntea incununată cu asprul păr cărunt, fla-cără de veşnică luptă şi de nestrămutată credinţă, rezistenţa întrupată a neamului său faţă de orice încercare
de a-l deznaţionaliza ? L-am văzut la mese mari ale
Asociaţiei, cînd mulţi dintre ai noştri se simţeau bucuroşi stînd lîngă reprezentanţii, uneori împodobiţi şi cu
titluri nobiliare, ai puterii şi glasul le vibra cînd se
!ridicau uralele pentru împăratul-rege, rămas în multe
inimi tot „drăguţul de Impărat". Erau şi alţii, tineri, al
căror aprins naţionalism nu dispreţuia popularitatea din
care se formează clientelele. Dar Moldovănuţ ţinea ca
lucrurile să fie puse la punct, şi glasul ciudos, rostogolind greu fraze de o vicleană incîlcire, ştia totdeauna să
spuie în auzul tuturora, şi în ciuda oricui, ceea ce nu
era îngăduit a se spune. Şi ce inimă de aur se ascundea
în acest mărunţel trup scorţos! O dată, cu toată împotrivirea mea, el a scos din şerpar un abO!Flament dublu,
tri,plu, pentru Sămiinătorul, pe care, cum se va vedea,
ajunsesem a-l conduce : cerea scuze că s-a i•curcat definitiv în socoteli şi n-are cum face altfel.
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Foarte român şi prin înfăţişarea sa, cu faţa solid
barba rară de dac, cu sprîncenele groase şi
ochi verzi de ţeran, ca ai
lui Dimitrie
Onciul, dar fără tot ce sclipea, neliniştitor, în aceştia,
Augustin Bunea 13 , format la Roma, avea în distincţia
întregii sale ţinute, din care însă lipsea eleganţa căutată,
şi nu cu totul plăcută, a şefului său, Vlădică, caracterul
prelatului de capitală, al cercetătorului de biblioteci, al
scriitorului cu ştiinţă şi talent care era. Făgărăşean, purtind un nume care se întîlneşte şi în boierimea noastră,
cu care era fără îndoială legat prin vreunul din stră
moşii săi, încă tînărul canonic era, şi pentru cei geloşi
de marile lui însuşiri, netăgăduita faimă a Blajului, a
cărui dezvoltare în toate vremile şi în toate domeniile
o cunoştea atît de bine. Scrisese încă puţin, dar lucrări
mai întinse, fundamentale, despre episcopiile vechi româneşti, desipre Petru Pavel Aaron episcopul pustnic, creator
de şcoli, erau în pregătire, şi o scurtă conversaţie ajungea
ca să-şi deie samă cineva cît de întinse erau rezervele
lui dP ştiinţă, ceea ce, de altfel, nu-l împiedeca de a lua
o parte importantă în administraţia vastelor moşii ale
diecezei metropolitane. Era un orator de ocazii mari, în
a cărui largă frază întîlneai elemenh·le de puternic sentiment fără care în vorbire nu se pot atinge culmile, şi
potolitul lui glas căpăta răsunet cînd i se dădea putinţa
să afirme un crez făcut din acelaşi metal antic ca al
lui Moldovănuţ. Renunţînd la perspectivele episcopale,
care cu siguranţă i-ar fi fost admise, altfel, el era unul
din reprezentanţii convinşi că sprijinul Vienei, legat de
atîtea amintiri istorice, nu e o simplă iluzie, şi mai tîrziu
va fi cîştigat şi el de ideologia lui Aurel Popovici ; primit
bine la arhiducele moştenitor, la revoluţionarul filoromân,
al cărui ceas se aştepta cu nerăbdare, Bunea va stărui
de mine să nu tulbur prin nici o manifestare acea vizită
la Sinaia a lui Franz-Ferdinand şi a soţiei lui, în care
acest grup de vizionari punea atît de mari speranţe.
Aprecierile lui Bunea pentru munca mea, asămă
narea mea, pe care am surprins-o intr-o conversaţie a
lui, cu Hasdeu însuşi, nu mi-au putut fi indiferente şi
n-am putut uita găzduirea de mai tîrziu în chiar casa
pătrată, cu
nişte buni
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lui, aşa de bine îngrijită de o harnică nepoată, şi ea de
mult dispărută dintre cei vii ca şi unchiul fulgerat de
o boală de inimă. S-a legat astfel între noi o prietenie
caldă, care a avut efeote şi asupra activităţii de istorici
a amîntlurora.
Cu această legătură, tot aşa de preţioasă ca şi ce
găsisem la Blaj în biblioteca lui Cipariu, nici pînă astăzi
destul de cercetată, am plecat din
umbra turnurilor
româneşti stă,pinind asupra Tîrna:vclor.
Inainte de a mă întoarce din această răpede că·lăfo
rie pentru informaţii suplimentare, a trebuit să merg şi
la Oradea-Mare, unde activitatea de Mecena a înţelegă
torului episcop Sarnuil Vulcan, legăturile lui cu un
Şincai şi alţi fruntaşi ai culturii româneşti în secolul
al XVIII-lea g,rămădiseră în biblioteca diecezană atîta
material încă neîntrebuinţat, cuprinzînd pînă şi cutare
cronică a principatului muntean.
Episcop era atunci
marele binefăcăoor Mihail Pavel 14 , caracteristic ţeran
tonsurat, care nu ţinea nimic pentru sine, dind •totul
pentru dăinuirea şi luminarea neamului ; deşi l-am zărit
cîndva, ca aparenţă un simplu preot cu barbă, tîrînd
ciubote greoaie, n-am vorbit niciodată cu dînsul, relaţiile mele fiind, în vastele odăi
goale ale cancelariei
vlădiceşti numai cu canonicul Neş, tatăl doctorului pe
care l-am cunoscut pe urmă aşa de bine, şi-mi aduc
amtnte foarte mult surprinderea cu care, în această nouă
coborîre cu un veac în urmă, ca prin vremurile lui
Vulcan el însuşi, m-am găsit în faţa acestor clerici de
o croială atît de deosebită de a blăjenilor, iar mie cu
totul necunoscută : capetele
rase, lungile mustăţi de
nemeşi unguri din zilele lui
Pavel Chinezul, vechile
anterie tîrîndu-se pînă la pămînt, pipa 'lungă ca un
ciubuc turcesc. Şi nu mai puţin accentul străin urechilor noastre - într-o seară, trecînd cu -trăsiura prin satele
din jurul Orăzii, îmbălsămate atunci de mirosul dulce
al copacilor înfloriţi, n-am înţeles dintr-o dată ce e acel
,,cheiu" (teiu), căruia, împreună cu „acaţul" (salcîmul),
ii se atribuia principalul merit pentru delicata mireasmă.
Vorba cădea înoeată, între'tăiată de lungi căderi comode
sal\.l pline de înţeles, din gura tăbăcită cu tutun a acestor
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ca.re hrăneau în modesta for izolare mari visuri,
pe care inici 'Ulllruia nu le plăcea să le mărturisească.

bătrî111i,

Am terminat în sfîrşit de tiJpărit voluminoasa carte
la care atîta lucrasem şi a cărei publicare îmi dădea prilejul să arăt ce nedreptate mi se făcuse la Academie. Cel
dintîi articol în Epoca a fost datorit, am aflat--o mai tîrziu,
ciudatului falsificator Caion, cel care „descoperise" p«i
Kemeny, ,,autorul ungur", după care Caragiale „plagiase"
Năpasta şi juraţii au achitat, după pasionate pledoarii,
în care un avocat al apărării arunca pe masă cărţile
groase ce ar fi fost să fie operelE, de fapt neexistente, ale
,,eruditului" acuzat, pe fiul unui influent avocat liberal.
Era o tăgăduire violentă, care, necU1I1osclnd pe autor, m-a
lovit în inimă : indignarea m-a dus drept la redacţie,
unde, considerîndu-mă foarte de sus, cu lornionul în ochi,
redactorul Ciorăneanu mi-a refuzat orice explicaţie. Şi,
totuşi, în scurt timp coloanele acestei foi, închisă atunci
curiozităţii mele dureroase, erau să-mi fie puse la dispoziţie de N. Filipescu pentru a manifesta acelaşi crez pe
care pină atun'Ci îl purtasem ipr1n România Jună 9i prin
foaia franceză ...
Altcineva n-a crezut că trebuie să se ocupe de lucrarea prin care căutam să arăt, nu numai bogăţia unei liter:aturi în mare parte ignorate, dar şi valoarea actuală,
pentru nevoile şi aspiraţiile noast:rie, a cugetării acelor
corifei ardele111i, care din fundul gropii umilinţelor lor
cutezaseră a ţirnti aşa de sigur stelele 111emuritoare ale
idealului. Abia într-o nouă călătorie ardeleană omul cu
două suflete, cu trei, dacă se ţine samă şi de sîngele său
nea.părat sîrbesc, Gheorghe Alexiei, Alexics pentru stă
pîni, care-şi creştea un fiu cu două forme ale numelrui
său, după cum intra ÎIJ. casă un român şi un ungur, el,
profesorul de limba română la Universitatea din Pesta
pentru că era blînduţ cu stăpînii, dar care nu numai că
m-a condus la biblioteca Muzeului Naţional, dar m-a pus
în contact cu studenţii români de acolo, în frunte cu
tînărul Octavian Goga, mi-a spus cu sinceritate că „nici
dintr-o carte românească n-a învăţat atîta ca din aceasta."
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[... ] Am sipus că o emulaţie frumoasă se produsese între
familiile boiereşti cu dorinţa de a face cunoocut ceea ce
pînă atW1ci zăcuse numai în Arhivele loc şi în cele stră
,ine. Exemplul a venit de la Al. Callimachi.
Ca mulţămită pentru tipărirea Istoriei literaturii îi
propusesem să scriu din nou, după o reuşi-tă încercare a
lui Xenopol, istoria familiei lui. Pel1/tru aceasta mi s-au
adus în saci documente, de multe feluri, între care am
avut bucuria să găsesc pînă şi sCYisori pers·ooale, intime,
pe lîngă cele din monografia fostului meu profeeor de la
dragomanul Ioan Teodor, viitorul Domn. Dar pentru cele
patru domnii ale famiHei arhivele din străilfl.ătate păstrau
desigur Wl preţios şi bogat material. Cu o sumă, al cărui
rest i l-am adus înapoi, am pornit deci în cercetarea acestui material inedit : călătoria, pînă foarte departe, făcută
cu cea mai mare grabă, căutirnd să prind ce-mi trebuie
şi în ceasurile care nu sînt pentru lucru, tcebuia să fie
plină de izbîndă.
Am revenit în Galiţia, şi biblioteca Czartorycki mi-a
dat corespondenţe paTticulare din cele mai interesante, la
care s-a adaus descoperirea formei latine a CrMlicei lui
JMiron Costin, ,pe care a tipărit-o apoi în colecţia lui
I. Bogdan un nou prieten, găsit atuncea, tînărul istoric
Barwinski, căsătorit cu o simpatică doamnă crescută în
Moldova, de la care şi el învăţase ceva române~e; cu
cîtă bunăvointă mi s-a deschis casa lui ! Bibliotecarul
Biskupski a făcut şi cl imposibilul ca să-mi fie de ajutor.
Intre naţiile noastre era deajuns să ne 'f'edem pentru a
ne şi înţelege. La Viena, am regăsit pe Karolyi, pe Gory,
pe Siegenfeld, pe clericul care-şi lua dejunul copios lingă
fereastă. Documentele pui.e ~a î.ndemînă luminau legături
economice, evenimente politice şi dădeau la iveală o
întreagă rectificare de graniţe, pe tăcute, în paguba
Moldovei.
De acolo am mers pentru întîia oară la Copenhaga.
Simpatică reşedinţă regală, plină de trecut, aYînd in ca-racteirul caselor de cărămizi aparente, roşe, Yiolete, în scă
riţele care se suie din stradă către uşa de intrare, în
liniştea pieţelor ei, ceva din Hiaga. Şi acolo voi reveni
iarăşi, bucuros uimit cind, după o rătăcire, ba pe căile
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căile statului, fără să se supere cineva
şi fără să-mi ceară plată pentru pwcursul greşit, mergind
şi pînă la Rotteroam, m-am găsit tîrziu noaptea întimpinat ca un priden iplecat a.bia ieri de acelaşi om de ser-

olandeze, ba pe

viciu, care m-a dus exact la aceeaşi odaie unde fusesem
cu mai mulţi ani în urmă. Corespondenţele din Constantinopol cuprindeau în ambele locuri şi ştiri nouă despre
dinastia aceasta de cîmpulungeni ridicată prin vrednicia
lor pînă la Scaunul domnesc al lui Ştefan cel Mare.
Pentru a se adăugi o nouă recoltă am mers şi in Suedia. Ou totul altă ilume în maiestosul Stockholm, clădit
din piatră, în jurul masivului Palat Regal, deasupra locuriior minunate, în legătură cu Marea. Deprinsesem încă
de la Paris aceas,tă dară limbă vocalică în care baza
fineză a ţerii înlăturase sunetele germanice obscure [... ].
Am putut strtnge astfel singur şi pregătit cu traduceri,
pentru publicaţie, destule fragmente de rapoarte diplomatice constantinopolitane.
Şi am făcut cunoştinţa unui om a cărui atenţie, prin
petrecerea lui Carol al XII-lea la Bender, era mai de
mult atrasă asupra ţerilor noastre. Bunul, prietenosul
Theodor Westrin, director al Arhivelor, a rămas legat de
mine şi de noi şi mult timp după ce-şi părăsise, de bă-bi
neţă, funcţia, pînă cînd, mai dăunăzi, l-am văzut zdrobit
de ani şi de urmările unui accident, dar şi din patul suferinţelor lui arătîndu-mi, prin cartea pe care mi-o înfăţişa,
interesul pentru lucrurile româneşti.
Documentele Callimachi, cărora le-am adaus două prefeţe muncite, dim.tre care una e istoria unei lungi părţi
din secolul al XVIII-lea, au apărut în două volume, frumos şi luxos lucrate la „Minerva" lui Filip, abia in 1902.
Pî.nă atunci însă putusem da, în această vreme de mare
dar şi de atît de bucuroasă încordare a tuturor puterilor,
acte de deosebită însemnătate privitoare la familiile Cantacuzino şi Brincoveanu.
lntimplarea, care, aşa oarbă cum pare, îşi are totuşi
ei necunoscute, m-a făcut să descopăr, într-un
manuscript adus de la Muzeu la Academia Română, însuşi
căile
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carnetul de student, la Veneţia şi la Padova, al stolnicului Constantin Cantacuzino, căruia, cu cîtva timp în
urmă, îi putusem atribui, prin comparaţia cu manuscriptele din Bologna, Cronica Anonimă, atit de importantă,
chiar anacronică în cugetare şi stil, a începutului neamului românesc înţeles ca o singură unitate. Am comunicat
ameţitoarea descoperire bătrÎlllului şef al conservatorilor,
G. Gr. Cantacuzino, întrebîndu-1 dacă ar consimţi să susţină publicarea acestor revelatoare pagini, împreună cu
însăşi Cronica şi cu ce credeam că mai poate fi considerai, în scrisul timpului, ca opera acestui învăvat boier.
învoirea mi-a venit îndată, şi Filip şi-a putut cheltui
tot meşteşugul de artist născut ca să dea eleganta cărti
cică în care se cuprind Operele lui Constantin Cantacuzino (1902).
G. Gr. Cantacuzino Hi, din care amabilitatea lui Delavrancea, trecut de la liberali la celălalt capăt al ideilor
peilitice, a făcut un mare orator şi pe care lumea care-l
vedea trecînd în faitonul său cu livreaua familiei, cu cilin.,:kul lin cap, surîzînd ca un preşedinte de republică în
dreapta şi în stînga, îl considera ca un simplu personagiu
decorativ, era un om plin de rasă, mîndru de originile
sale, pe care le-ar fi vrut nu numai împărăteşti bizantine, dar şi legate de „pairii" de Franţa, de dinastia Valois
insăşi, cum pretindea un Cantacuzin aventurier şi parazit,
care cerea o pensie lui Henric al II-lea, regele Franţei şi,
cu toată stricta economie, luată puţintel în rîs, a unor
venituri enorme, de pe n10şii cit o ţară, un suflet de o
rară bunătate şi de o cultură deosebită. Frumuseţa căr
ticelii din 1902 1-·a sedus, şi astfel m-a rugat să-i fac plă
cerea de a-i tipări - neapărat boiereşte, adecă fără ideea
măcar a unei răsplătiri boiereşti Genealogia Cantacuzinilor, la care s-ar ,adăugi multele documente inedite pe
caxe le păs'tra în mari cartoane roşii.
Lucrul nu era chiar aşa de uşor, deşi eu aveam timp
pentru orice şi pentru oricine. O curioasă temere de orice
ar putea sămăna cu o înstrăinare, fie şi numai prin pipăit,
i-a făcut să-mi dea din Genealogie, publicată pe vremuri
de Bolliac în ziarul lui, numai o copie recentă, iar în locul
documentelor n-am avut decît fotografii, de altfel foarte
'bine făcute.
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Astfel am putut înjgheba şi o scurtă istorie a familiei,
pe care am intitulat-o Despre Cantacuzini, cuprinzînd-o
în colecţia de trei volume c11 OpPrPle Stolnicului,
patru - pe care venerabilul boier le-a putut avea foarte
răpede înainte-i în vechea casă modestă, plină de trecut,
care a fost părăsită pentru ,pretenţiosul palat ajuns să
devină prin închiriere un oficiu public ar fi putut-o
prevedea el, care punea cu atîta mîndrie pe tavane, pe
uşi, pe grilajul de fier aurit pajurea bicefală a Bizanţului ! şi apoi dărîmată ca să se ridice o banală clădi,re
de raport. Cînd i-am cetit, după dorinţă, paginile despre
origini, s-a întristat pierzînd pe „pairii" de Franţa dar,
cînd s~a dovedit originea imperială, s-a ridicat ca de o
zguduire electrică pentru a striga, aşa de confuz pe urmă,
după ce se auzise : ,,Ce tot Hohenzollerni, ce tot Hohenzollerni, dair Cantacuzinii ce-s ?" Era, la capăt, aşa de
mulţămit, îndt a ospătat pe Filip la Floreşti, mi-a cerut
mie să-i dau Istoria literaturii româneşti şi, într-un tîrziu,
sfios, m-a întrebat dacă n-aş voi să primesc de la el iarăşi : ,,dacă sînt bolnav", oa şi Istrate-, fie şi ca îm,prumut, banii pentru o nouă călătorie în străinătate. Prin
testament va lăsa, cu gîndul la Delavirancea, treizecei de
mii de lei pentru a se scrie în adevăr istoiria familiei „pe
baza d-01cumentel-0r adunate de d. Iorga".
Cum se va vedea, împrejurări în legătură cu noua
politică de ca,re eram tot mai mult legat m-a apropiat
de N. Filipescu, al cărui curaj, a ·cărui nevoie fizică de a
găsi -0 rezistenţă şi de a o dă,rîma nu putea dedt să mă
cîştige, deşi nu puteam ceti tot în ochii lui cu sdipiiri
leonine, şi unele întrebări şi propuneri cu privire la manifestaţii publice care ar fi de dorit mă nelinişteau. Şi,
pentru dînsul, ca un dar de prieten, am tipătit la Socec,
în foarte bune condiţii, vechea tipografie căutîind să nu
se lase supt nivel'1..1'l „Minervei", Cronica pe care şi azi am
motive s-o atribui lui Constantin Căpitanul Filipescu w_
Intre doritorii de acel alt-ceva care era în aer, de care
nu putea să scape nimeni, nici, cu atîta părere de rău,
regele, care credea că ,ne-,a găsit barbari, că ne-a „civilizat", în singurul fel cum trebuia, şi că a făcut-o .şi deplin
şi definitiv, era şi tînărul Constantin Brîncoveanu.
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Fiu al lui Grigore Brîncoveanu şi deci, din cauza.
vrîstei înaintate pe care o avea tatăl la naşterea lui„
însuşi nepotul lui vodă-Bibescu şi al lui vodă-Ştirbei,
care aceştia nu aveau atunci <lecit strănepoţi, şi al fiicei,
devotatului diplomat grec in serviciul Turciei, MusurusPaşa, frate al unei femei de incontestabil geniu poetic,.
d-na de Noailles 17, care însă nu se bucura atunci demarea şi meritata faimă universală de mai tîrziu, el sacrificase tot ce-i putea da ca plăceri, şi spirituale, chiar ca
viitoare carieră, Franţa, în a cărei limbă, în a cărei cultură fusese crescut, şi venise în România, încă rămasă.
în urmă şi în pragul unei grele crize, pentru a se faceromân, începînd prin a intra într-un regiment. Român
însă nu în sensul egoist şi oportunist al cuvîntului, punînd
în marea afacere politică, singura decisivă, numele său
aşa de mare şi importanta sa avere, ci român în acel
sens mai curat şi mai înalt în care înţelegeam şi eu rostul
neamului nostru.
In marea sa tinereţă, el era sfătuit de un prieten mai
în vrîstă, om de superioare însuşiri, Marcel Mielvaque,
scriiitor de talent, cugetător original, dar mai ales suflet
franc şi inteligenţă capabilă de a deosebi stări de lucruri
înainte ca ele să se fi pronunţaJt pe deplin. A fost unul
dintre cei dintîi care au înţeles că în această Românie în
care se iniţiase aşa de răpede se petrece ceva, şi avea
destul curaj ca s-o il"ecunoască public, cum a făcut-o în
articole din revista franceză, pe care o sootea cu d. Brîn-coveanu, dindu-i un larg orizont, La Renaissance latine.
Am găsit acolo una din :riarile recunoaşteri, din partea lui
Mielvaque însuşi, nu a muncii mele ştHnţifice, ci a lucrurilor urmăriite şi realizate după putinţă în ţara mea, pe
care mi le-a dat străinătatea care, fireşte, avea cu totul
alte griji.
In casa di:n strada Scaune, discret şi elegant mobilată,.
d. Brîncoveanu aduna o lume aleasă. N-avea nici o legă
tură politică şi, cîştigat apoi, un moment, de liberali, s-a.
despărţit în urma unei grosolane şarje în Cameră contra
,,prinţilor", din partea unui om de o nerozie deosebită,.
pentru ca să-şi caute un loc în deosebite direcţii ale dreptei fără a afla vreodată ce merită priceperea sa iute şi.
multele sale cunoştinţe. Astfel se găseau acolo, pe lingă~
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d-'I'a Văcărescu

18 ,

pe care am cunoscut-o şi acasă la pădn

ţii ei, energică figură foarte sprincenat şi ochios românească, din care emana viaţă şi dorinţă de muncă, deci
altceva <lecit legenda ce se ţesuse în jurul unui vis neîmpli!Ili.t, pe Procopi:u, care-şi urmărea VÎlnabul pentru .pa-rtid,
pe C. Mille, pe oare, peste amintirea cetirilor din cărţile

sale, îl vedeam acum întîia oară, greoi în figură şi în
trup, adevărat marsuin, şi tăcut, în ciuda unei in1 teligenţe
reale, tot ca un marsuin, precwn şi pe alţii pe care nu
mi-i mai aduc aminte. Atmosfera era fără îndoia,lă de
stînga şi trăgea spre clubul neo-liberalismului, dar se
agitau, la masă şi dUipă masă, Mielvaque asculitînd cu
atenţie, multe probleme ale zilei, în a căror desluşire
comesenii aduceau, e adevărat, mai multă bunăvoinţă şi
încredere decît pricepere adevărată. D. Brîincoveanu
însuşi n-avea nici runa din prejudecăţile pe care i le-ar
fi putut da averea şi situaţia socială, şi astfel, cînd, la
1906, ideile mele m-au scos şi în stradă, contra păpuşeriei
străine, de modă superficială, care era periculoasă pentru
cultura noastră, încă aşa de gingaş tînără, dar care-mi
părea nu mai puţin periculoasă şi pentru prestigiul civilizaţiei franceze celei adevărate, între cei care se interesau mai călduros de ce se petrece era chiar tînărul pe
care toate obişnuinţele şi tradiţiile sale ar fi trebuit să-l
îndrepte către lagărul celălalt.
Pe sama noului meu prieten, am putut tipări, în legă
tură cu publicaţiile cantacuzineşti, documente relative
la Constantin-vodă Brîncoveanu, însemnări din ţară, ca
a moştenirii lui, dar mai ales multe rapoarte din corespondenţele străine care de ani de zile aşteptau să iasă
la lumină şi pe care Academia, la care se lucra încet, nu
le-ar fi putut primi în acel moment. Un nou volum se
adăugea astfel la elegantele ediţii in-12 ale „Minervei",
căreia avea de ce să-i fie recunoscătoare ştiinţa românească.
'
Cele două volume de documente privitoare la Domnia
lui vodă-Ştirbei, legate de un studiu pentru Academie,
care a ieşit apoi deosebit, au întîrziat, apărînd numai în
1908. Nu ştiu cum am aju1J1S a cunoaşte pe d. Barbu Ştir
bei 19, omul tăcut şi păzit, supt a cărui discreţie perfectă,
de baronet englez, se ascundea o aşa de mare ambiţie,
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servită

de o fină inteligenţă şi de un instinct moştenit
în judecarea situaţiilor politice, tînăr lipsit sufleteşte de
toate defectele, ca şi de toate calităţile vrîstei sale, însă
avîind desigur tot ce poate atrage şi reţinea o prietenie
de sfat bun. Vorbea doar de distanţa pe care o punea
Carol I între <linsul şi între societatea românească fără
a voi să facă într-însa nici o deosebire de persoane, nici
o gradaţie de stimă. ,,Pentru Regele, un neamţ nu e ca
alt neamţ, dar românii sînt pentru <linsul tot o apă". Se
putea gîci doar ce rol ar fi dorit să aibă pe Ungă o regalitate cu urechile deschise. Ţinîndu-se la o parte de viaţa
partidelor iar, cînd l-au captat o cliJpă conservatorii, de
care era legată amintirea chibzuitului său tată, s-a grăbit
să treacă direcţia grupului craiovean asupra fraitelui care
n-avea nimic din însuşirile lui, tînărul, generosul Gheorghe Ştirbei, d. Barbu Ştirbei era un hotărît prieten al
ţcranilor, a căror chestiune se. punea din nou, stringent,
în faţa unei noi generaţii şi, membru al Consi'liului fixat
la 1907 de reformele lui I. I. Brătianu, nu pregeta să
denlllI1ţe, în foaia pe care ajunsesem s-o am, cîte ceva din
ce se uneltea contra dreptelor interese ţerăneş,ti. De altminterea, apropierea dintre această fire tăinuită dar, în
deosebire de alţi oameni ascunşi, foarte simpatică, şi dintre mine era aşa de mare, încît, trebuie s-o spun şi cu o
firească recunoştinţă, că, atunci cinci a fost vorba ca ziarul
să apară, primul fond, pe care 1---am cîntăriit luni de zile
cu atJîta frică, a fost de la fraţii Ştfobei.
La d. Barbu Ştirbei acasă, într-un dulap de lemn de
lămîi care a dispărut, cred, de pe urma instailării unei
autorităţi germane în vremea războiului, am văzut, ală
turi de exemplarul din Letopiseţele lui Kogă,lniceanu oferit Domnului Ţerii-Româneşti, dosarele pe hîrtie albastră,
îngrijit sorise, scruipulos mdreptate şi gospodăreşti cusute,
ale Voievodului din preajma Unirii. Ideea unei publicaţii
ni s-a impus amîndurora, şi cîtva timp, pentru a fi util
d-lui -Sadoveanu, a cărui bază materială, cu o casă de
copii, n-avea lărgimea t.alentului său, l-am rugat să
copieze tot ce mai -trebuia pentru înjghebarea publicaţiei
proiectate.
Din ea a ieşit un Ştirbei-V'Odă aproape cu totul necunoscut, nu num,;µ un om de o ,perfectă ordine, dar şi un
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neastîmpărat

creator, iar schimbul de scrisori, vrednic
de oameni din vremea celei mai curate antichităţi elenice,
dintre d1nsul şi romanticul Grigore Ghica al Moldovei a
!revelat la unul o akasă sensLbhlitate, aproaipe bolnăvi
cioasă, u,n suf1let de o exchisă poezie, iar la celălalt, la
munteanul practic, o bărbăltească hotărîre de a înfrunta
pentru faipta sa orice duşmănie, care-l pune alături cu
înţelepţii din fruntea cetăţilor antice. Primul volum a
apărut la „Minerva", pe care ajunsesem astfel a o ţinea
material în mare parte : Filip mai izbutise tocmai prin
publicaţiile mele a-şi găsi patroni printre oamenii cu
avere şi, de la un timp, cu interesarea moştenitorilor lui
G. Gr. Cantacuzino, şi-a clădit pa'latul la doi paşi de
Universitate, splendidă întreprindere, de care, cu gînduI
la România Jună, va izbuti să lege un ziar cu numele
tipografiei. Cel de:-al doilea, cu material intern, n-a zăbo
vit mult. El a fost prilejul unui neaşteptat incident tragicomic, care merită să fie povestit.
M-am trezit acasă cu d. Ştirbei profund tulburat. lmi
un duel, da, un duel intre unchiul său Gheorghe
Ştirbei -'1i un om politic bucureştean, foarte cunoscut, dar
a cărui vrîs•tă nu-l arăta potrivit pentru asemenea regulare de socoteli. Iar motivul acestei temute 'intîlniri oare
ar fi să fie, eram eu, şi anume, prin cartea pe care o
isprăvisem de tipărit. Am înţeles, dar nu fără greutate.
Am aflat intii că beizadea Gheorghe Şti-rbei, autorul unei
foarte interesante scrisori pe care o tipărisem, şi care era la
nivelul acelora, despre societatea din Petersburg, pe care
le adresase tatălui său, Domnul pe la 1850, .trăieşte. Tră
ieşte la Paris, cu totul retras, absolut uitat, însurat cu o
străină, o austri,ad, ale cărei fete îl vor moşteni, dar şi
nepobul trebuia să aibă parte dm această moştenire care
se făcea atîta timp ~teptată. In scrisoare se discutau
lucruri priivitoare la r"Udele acelui om politic. Cum familia
Ştirbei şi alte familii se luptau între ele pentru tron şi
deci se urau, răutatea din scrisoarea ~ de tinerei bei:zadele se explica. Faţă de vădirea acestei dureroase aluzii,
omul politic n-avea a face decît cu insultătorul, cu calomniatorul care păcătuise aşa de greu cu şaizeci de ani în
anunţa
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urmă, dar acesta, ameninţat
aşa de sigură, ·anunţa pe d.

la nouăzeci de ani de o sabie
Barbu Ştirbei că-l desmoşte

neşte.

Trebuia ca eu să dreg greşeala pe care fără voie o
Pentru aceasta am schimbat roaia şi am readus
la starea pacifică pe cel supărat, apoi am adresat venerabiliului quasi-centenar o scrisoare oare-I putea măguli şi
împăca şi pe dînsul, prin care, fă:cindu-mă a crede că
n-,am pus niciodată la îndoială existenţa lui, scuzam divulgarea prin aceea că pasiunea de istoric m-a făC'Ut să trec
peste orice oa să nu răpesc publicului plăcerea de a ceti
o scrisoare aşa de bine făcută.
N-am primit răsipunsul, care m-ar fi putut interesa,
dar peste puţin au apărut două volume ale lui Gheorghe
Ştirbei, Feuilles d'automne et d'hiver, î,n care erau alte
scrisori, acestea fără nid un clenciu de duel între cele
două secole, şi chiar o istorie a poporului românesc, însufleţită de un frumos sentiment patriotic, a celui de
aproape o jumătate de veac exilat de bună voie, insistînd
mai ales asupra epocii pe care o cunoştea aşa de bine. A
ţinrut chiar ca o ediţie românească a acestei lucrări să
apară, pe care, în indiferenţa noastră C'Urentă, n-a observat-o însă nimeni.
lnceipusem şi o publicaţie de documente moruzeşti,
care, nu mai ştiu de ce, s--a oprit la primele coli, apoi
piertd.ute.
făcusem.

Dar această vreme aşa de fecundă în lucrări, care
nici ele nu se bucurau de o mai mare notorietate <lecit
foile veştede ale fiului lui vodă-Ştirbei, cuprinde şi alte
adăugiri la acea istorie a Românilor care prinsese acuma
cu desăvîrşire pe medievistul cu studii privitoare la
Occident.
In acest mai vechi domeniu, pe care numai multă
vreme după aceea îl voi cultiva din nou, adus de împrejurări, lucrasem puţin. Din actele ragusane şi din citeva
răzleţe note italiene făC'Usem, tipărindu-l la Imprimeria
Statului, cu o admirabilă minusculă, dar pe groaznica
.,hîrtie de scris" de la Letea, un al treilea volum al Note314
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lor şi extraselor. Intr-o călătorie nouă la Veneţia, în 1901,
cînd mi-am găsit sălaşul de o lună într-o căsuţă din
CaUe del Ridotto, ia doi paşi de biserica S Mose, în umbra
căreia pe la 1300 stătuseră solii lui Ştefan cel Mare, continuasem, după 1453, şi pînă in epoca lui Soliman cel
Măreţ, culegerea documentelor pr1vitoare la raporturile
cu Orientul, recoltă care"'1ffii va fi de mare folos pentru o
Istorie a Imperiului otoman la care nici nu cutezam să
mă gîndesc atunci, dar ele vor aştepta lungi ooi de zile
publicarea.
Cercetasem, dar nu pentru asemenea Sltudii despre
Apus•ul tot mai mult uitat, înt:îiaşi dată Budapesta, şi ea
găsită în treacăt, ,pînă atunci, ca şi Viena. Pregătisem
pentru „Minerva", care scotea şi o colecţie albastră de
cărticele pentru popor, o istorie a lui Mihai Viteazul, care
a avut darul să placă unui spirit ca al lui Vlahuţă, cu
totul ieşit din vechile lui tovărăşii şi, cum profesorul
Alexiei ţinea să-i cunosc elevii, aşteptînd probabil de la
mine certificatul de sentimente româneşti de care prin
purtarea sa nesigură avea aşa de multă nevoie, am cetit,
în prezenţa lui, fragmente dintr-însa u111ui grup care, cu
d. Goga, pe atund, ca aparenţă, un modest tînăr foarte
blond, era să deie în curînd, mulţămită spiritului de organizator şi de bună administraţie al d-lui O. Tăslăuanu,
frumoasa publicaţie literarră Luceafărul, de&pre care va fi
vorba mai tîrziu, în altă legătură. Stlînd în subsollll'l
unei mari oase din Buda, în odaia [nchiriată de portar,
am lucrat ~n biblioteca Muzeului Naţional, cercetînd
vechi manuscripte româneşti şi făcînd excerpte din traducerea de acte polone datorită prin 1870 unui canonic
german de la Suceava, Schmidt, istoric al catolicismului
1n părţile noastre. O dată, ,portarul, care ştia prin amicul
său, portar şi el, la Palatul Regal din Buda, cînd avea loc
venirea şi plecarea, tăirnuite de frica mentatelor, a lui
Franz-Joseph, ne-a arătat locul exaot de unde-l pot vedea,
şi de foarte aproape, trecind. Am stat acolo supt ochii
'poliţiei, care n-a îndrăznit să mă întrebe nimic, în ciuda
pălăriei calabreze, a cunoscutei pelerine cernuşii şi a
m!nii ţinute !în buzurnar, cine sîiilt, ce caut şi pe cine
aştept, pi-nă ce trăsura, venind din cetăţuia gotică, s-a
coborît pînă în faţa mea, bătrînul Suveran, roşu, gras,
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obosit, cu capul plecat pe umăr, vorbind cu adjutantul
crediincios, contele Paar.
De la Budapesta, m-am întors cu neaşteptata cunoş
tinţă, prin hîrtiile, perfect păstrate, ale celui dintîi
episcop, după Unire, pentru ortodocşii din Ardeal, care-l
ceruseră prin răscoală : sîrbul, cu principala reşedinţă
în Buda, Dionisie Novacovici, o întreagă lume de hîrtii
de umil caracter provindal, cu gîkevi, bătăi şi păcate
prin satele rămase Î'n urmă, dar toate cu o limbă .atît de
bună, cu o ideaţie şi o simţire românească de o seculară
datină, şi aşa de asemenea cu ce ştiam atît de bine din
viaţa actuală a satelor de la noi. Acesta mi-a fost materialul pentru articolele, ;publicate Îln Noua revistă română
a d-lui 1-Lotru, care s-au tras aparte apoi în cărticica Sate
şi preoţi din Ardeal, la 1901.
său

Deocamdată, cu ,atîta inedit, cules în deosebite împrejurări şi la catolicii din Iaşi, chiar şi pentru Istoria
literaturii româneşti -, şi cum, pe de altă parte, în
Ardeal dădusem şi de depozitul de acte româneşti politice

din Alba-Iulia în biblioteca Batthyanyi, iar aceea a Academiei Române mă îmbia cu manuscripte aşa de preţioase ca registrele lui Brîncoveanu şi a lui Constantin
Mavrocordat, am căutat şi am găsit un nou fel de publicare oficială.
„Junimiştii", aceia cu care Sihleanu mă bănuia că am
înţelegeri misterioase şi condamnabile, erau acum la
putere, într-o combinaţie conservatoare care, ca orice
ieşea din jocul mecanic, supravegheat de regele Carol, al
partidelor în luptă, mă interesa foarte puţin. Ministru
de Instrucţie ajunsese inteligentul şi binevoitorul .pentru
toată lumea avocat bucureştean, C. C. Arion 20 , pe car~
nu..:1 cunoşteam personal, zărindu-l numai o dată la Ateneul Român, dnd în prezenţa frumoasei Prinţese Moşte
nitoare, <:!ătre care întorcea nişte o-chi zîmbitori de iepure
amorezat, vorbea despre datoria de a ajuta pe artişti şi
pe poeţi, tovarăşi, periculoşi, la această manifestare fiind
Take Ionescu, care şi făgăduia fondurile necesare, el gata
să ajute de unde e, de unde nu-i, pe oricine, şi Dela316
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vrancea, a cărui măestr1tă elocvenţă, cu mijloace scenice
rafinate, o auzeam întîia oară vrăjind unui auditoriu
uimit, descoperirea de Lionardn <la Vinri a chipului, 1tecesar pentru Cina din Milan, a lui Iuda - şi trebuia să-l
fi auzit cum rostea, iprafund şi sinistru, aceste două silabe
lu-da ! Poate tot în dorinţa, pe atunci generală, de a
căpăta un adept politic, C. C. Arian voia „să facă şi pentru mine ceva", cu atî1t mai mult cu cit, cum se vedea,
ajunsesem colaborator al Epocei şi eram să vorbesc
cîndva la o întrunire junimistă, dar fără să fiu, în ciuda
convingerii lui Sihleanu, un junimist. I-am răspuns că aş
putea relua demult ~ntreruptele Acte şi fragmente, dar
admiţîndu-se acum şi studii. Refuzam numai remuneraţia, care mi s-a impus numai pe urmă, de trei sute de lei
pe an, plus cîte o sută de Paşti şi Crădun.
Astfel a început, la 1904, publicaţia, pe care era s-o
duc şi pînă la treizeci de volume, a Studiilor şi documentelor privitoare la istoria Românilor. Va intra acolo,
pentru Braşovul şi Românii, rezultatul cercetărilor în
Arhivele Sfatului braşovean şi, cu ocazia unor drumuri
ardelene, care, de un timp, aveau şi alte scopuri decît
ştiinţa, noi dovezi ale vieţii noastre naţionale dincolo de
munţi. Astfel, o dată, la Sibiu, am afla.t că se .păstrează
la Protopopiat corespondenţa Companiei Greceşti de
comerţ : am stat multe zile, aproape nemîncat şi cu o
lumînărică lingă mine, în lungi ceasuri ale nopţii, culegînd atîta material grecesc şi românesc, de cel mai mare
folos pentru reconstituirea unei vieţi a neamului în acele
părţi, viaţă care nu era numai a ţeranilor şi a preoţilor,
fără îndoială baza, dar pe lingă ei se afla, în condiţii relativ bune, şi o burghezie, activă, ec<moamă, ambiţioasă,
foarte indără-tnică în hotărîrea de a i se resipecta privilegiile şi obişnuinţele ; mari registre de comerţ în minuscula grecească aşteptau un ce11cetător cu mai mult
răgaz, dar mi s-a spus că, pe urmă, preoţii, în trecere
pentru afaceri, le-au dat cea mai .profană din întrebuinţări. Pe cînd mă trudeam asupra hîrtiilor îngălbenite,
m-am trezit o dată cu un băitrîn înalt şi ţapăn care, luîndu-mă drept un „amanuens", mi-a dat ordinul să comunic
ceva protopO!pului Stroe, apăsînd, ca să înţeleg, asupra titlului său : ,,Măria Sa Gal, de la Casa Magnaţilor". Am
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acceptat misiunea, caTe nu-mi era cu totul nouă, cac1,
altă dată, în Cancelaria Universităţii, generalul Lahovary,
profesor de matematici, altfel foarte ,poliiticos, dar foarte
,,ciocoi", mă confundase cu servitorul... In alt rînd actualul şef al Bisericii ortodoxe în România unită, pe atunci
un elegant şi supţiratec asesor consistorial, foarte curtenitor, şi nu numai .pentru prieteni, locuind în două odăiţe
lingă Casa Naţională, Ilie Cristea 21 , îmi vorbise de nu
ştiu ce vechi maldăr de scrisori care se păstrează la
,,biserica din groapă", şi mare mi-a fost uimirea şi bucuria cînd am găsit acolo întreaga corespondenţă, purtată
atîtea decenii, de pe la 1760 înainte, cu atîita lume, mai
ales boieri, clerici, negustori de peste munţi, a bogatului
negustor sibian Bagi Constantin Pop, înrudit prin căsă
torie cu nobilimea olteană. Ce nu era acolo, pînă la
probe de mărfuri, de stofe din epoca Fanarioţilor, pe
care, ca şi orice voiam din acest tezaur, mi le-a dăruit,
prin Cristea, bunul Mitropolit Meţianu, pe care, şagu
nian numai ca barbă şi c~ gospodărie, nu l-am văzut decît
la s.lujbă, neavînd de ce să-l văd ; le-am păstrat pînă la
Expoziţia din 1906, cînd le-am vîndut ,pe nimic, iar funcţionarul cumpărător, pretextînd că le-a distrus ploaia,
le-a vîn!cl.ut şi el zelosului cercetător al trecuitului nostru
neg,ust.oresc, d. Fumică ; ba erau chiar şi mosbre de praf
de puşcă de pe vremea l\Iariei-Terezei, pe ·care, cî,nd
le-am cercat în odaia otelului „Impăratul Romanilor",
pentru mi.ne de „ploşnidoasă" amintire, etajul s-a umplut
pe trei ziile de mirosul de ceapă cu ,care se tratau reciproc
războinicii din acea vreme. Supt gangul otelului lăzile
cercetate se ridicau, ceas de ceas, movilă, pe cînd, cu o
înfricoşată grabă copiam şi rezumam actele mai importante, strămutat sufleteşte in lumea acestor interesanţi
şi simpatici işlicari cărora prietenul negustor ardelean,
„hagiul", a cărui boltă se mai vedea şi se mai vede încă
în Sibiu, le trimetea de toate cele din Apus, de la piese
de îmbrăcăminte pentru jupăneasa şi coconiţa, ipînă la
Enciclopedia franceză, periculoasa, revoluţionara Enciclopedie franceză, pe,ntru un cleric alrtlfel aşa de evlavios ca
scriitoruil şi traducătorul Chesarie de Rîrnnic. Din aceste
hî:rtii urmăream în drumul său la Carlsbad, unde între
,,duchi" şi „duchese", cinstit de ambasadori ca al Spaniei,
1
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uita aşa de mult pe buna sa soţie craioveană, care-i trimetea toate premenelile necesare pentru costumul său
oriental, pe ultimul Ştirbei din ramura veche. Era acolo
şi o bogată mină pentru istoria scrisului românesc, de
clerici şi de mireni, ca învăţatul elenist Grigore Brîncoveanu, printr-a cărui bibliotecă, apoi prădată 11i risipită,
de la biserica grecilor din Braşov am cercetat, nu fără
folos, ori ca Florian Aaron, istoricul ardelean din Bucureşti, şi Eliad comandîndu-şi la Sibiu materialul pentru
tipografie. Ce n-am luat :pentru mine am .trecut - tot
aşa de dibaci ca odinioară corespondenţa consulilor austrieci în l\fonrtenia, strămutată şi uitată la Sibh1, în retragerea sa din vremea napoleoniană, de consulul sas Merkelius - , şi am putut astfel depune, în ciuda ipazei ungureşti de la graniţă, la Academia Română.
Voi străbate, dndva, Ardealul de la un capăt la altul,
oprind trăsura, plătită, din punga mea - d. Goga, acuma
alt om decît tînărul student de 'la Budapesta şi <lecit
visătorul din primele poezii ,pe care mi-am făcut cea mai
plăcută datorie să le salut, va vorlbi de inu ştiu ce rechiziţii de la preoţi pentru excursii de „Sultan" răsfăţat sau
conrupt - , la fiecare bisericuţă, pătrunzînd în mizeria ei
umedă, răsfoind vechile cărţi de slujbă, căutînd în ele
fărîma de adevăr contemporan, care, unită cu alta, şi ea
păstrată din întîmplare, fără gînduri de „istorie", akă
tuiau o vedenie de trecut românesc, întrucît, pe acele
vremuri, asipre, ea era cu putinţă. Aşa s-a făcut, fără înaintaş, fără călăuză şi fără îndemn, culegerea inscripţiilor
şi însemnărilor ardelene care a apărut, în seria oficială,
la 1906.
Cum aveam acuma locul de publicare, se părea că
însuşi norocul vine cu carul la moara care umblă. O dată,
călătorind, pentru scopul de informaţie naţională despre
oare va veni vorba pe urmă, prin Oltenia, am ajuns la
poarta mănăstirii Brîncoveni, îrncă aşa de bine păstrată
prin grija administratorilor ospiciului. Alături era conacul
unde Grigore Brîncoveanu, Bi:bes·cul înfiat de elenistul
de pe la 1820, îşi ţinea arendaşii, dintre caire ul,timul
fusese un Skedaresi. Casa, aparţinînd acum amicului meu
Brîncoveanu, era complet pustie ; un tablou, bunişor, de
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Leca, atîrna încă pe păreţii goi, iar, în ,pod, Doamne!,
dintr-un gr.os strat de praf, îngrămădit de vreo cinzeci
de ani, răsăreau colţuri de hîrtii care se cereau dezgro·- pate. Şi, cînrl s-a terminat întreagă această operaţie,
aveam îniaintea mea toată arhiva mănăstirii Hurezului,
rămasă în mîinile eforului de pe vremuri al „Aşezămin
telor Brîncoven:eşti". Şi aici o viaţă, o întreagă viaţă, în
care-şi aveau, încă de pe la 1700, rostul lor Voievozii
ctitori, boierii ajutători, egumenii, protopopii, ,preoţii.
Era o impresionantă exhumare. Puse în saci, hî,rtiile au
plecat spre gară pentru oa apoi, cu autorizaţia amabilului
proprietar, să formeze v.olumul IX din Studii şi documente. Dar pe urma mea jandarmii veneau să-mi ia
prada, şi o iapă leneşă se ,proptea în drum, la o sută de
metri de gara unde acuma trenul intra ... Aveam aerul
unui hoţ american de cinematograf, - încă n:edescoperit
pe atuncea.
~i alte grupe de documente româneşti, vădind o viaţă
aşa de interesantă, de bogată şi de sinceră, aşteptau demult
publicarea. Astfel, la Craiova, în Muzeul care poartă
numele nedreptăţitului piotor Aman, de o aşa de -onestă
tehnică şi de un atît de vast simţ pentru tot ce e „,pictural", zăcea întreaga coresipondenţă a familiei lui, cu multele şi feluritele afaceri ale tatălui, un fel de Bagi
Constantin Pop în OltenLa lui, presimţind cu isteţime
toate prilejurile de c~tig, pe cînd femeia care era să-i
deie un copil la bătrîneţă, un „dar al lui Dumnezeu", un
„Teodor", ţinea ascunse tezaurele de poezie pe oare era
să le transmită fiului. Şi, într-o zi, căutîndu-se ceva prin
nişte grajduri păTăsite ale boierilor Glogoveni din aceeaşi
Crai-ovă, a ieşit nu numai îmbelşugata Arhivă a unei mari
gospodării oltene pe vremea Eteriei, dar şi scrisorile, atît
de preţioase, ale lui Tudor Vladimirescu el insuşi. într-un
depărtat volum din Studii şi documente a apărut şi
această contribuţie esenţi'ală la cuno~terea unei regiuni
aşa de interesante la începutul secolului al XIX-lea.
Acest lung şir de volume, în care intrau şi atîtea documente de caracter general din arhivele şi bibliotecile
prietenilor, la care la itoţi am scormonit, pînă şi la cel
din urmă din provincie, nu mi-a adus, de altfel, nici o
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vorbă bună.

Ba chiar run coleg de la Facultatea de D~t.
pe care-l cunoscusem la Iaşi, ca pr.ofesor acolo, tînăr
oltean sprinten şi vioi, foarte iubit rle studenţi, alăturea
<lt: SL:Verul Stelian, I. Tanoviceanu, a consacrat într-un
ziar lungi coloane gre.şelilor mele, de genealogie moldovenească, specialitatea lui, în care, cum sînt lucrurile
omeneşti, făcea tot ati-tea greşeli măcar cît şi mine şi,
cum, gata de răspuns precum eram atuncea, am ripostat,
s-a spus de dînsul, spre ştiinţa tuturora, că nu numai îmi
lipsesc neapăratele cunoştinţe, dar iscălesc volume pe
care nu le-am făcut, timpul material nefiind suficient
pentru o producţie atît de scandaloasă. Şi, ca să învedereze lucrul, nu uita, cu o deosebită delicateţă, să noteze
şi timpul pe care, după socotinţa lui, trebuia să-l consacru
vieţii de familie. Acelora care cataloghează delictele mele
ştiinţifice mă grăbesc să le semnalez şi acest element
preţios pentru a mă reduce la adevărata valoare. Tanoviceanu avea şi o deosebită pică pentru că, într-un articol
al lui, dat unei colecţii îngrijite de mine, cum el releva
o greşeală a mea, eu am adaus un calificativ mai aspru
pentru mine şi l-am ridicat la superlativ ... O, e periculos
să glumeşti într-o ţară de intelectuali deştepţi...
Pătrunsesem şi în A,cademia Română 22 , care mă reţi
nuse atîta vreme la uşă ca pe un catehumen supus pocă
inţii, şi pentru unele caracterizări diin Opiniile de la
1899. Cum am pătruns, e poveste lungă. Aleg dintr-însa
doar aitîta că am trecut numai la al treilea scrutin, cu
majoritatea absolută, după ce Bogdan şi, cred, şi Onciul,
îşi căpătaseră locurile acolo. Stricam o veche armonie,
cu care Sturdza însuşi, aşa dominator cum era, avuse
mult să se lupte, ajutat şi de străbătătorul spirit al d-lui
Bianu. Cite supărări şi pe acea vreme ? O dată, în şedinţa
publică, Hasdeu s-a ridicat ca să declare că revine asupra
unei donaţii pe care o făcuse. Lucrul ştiinţific se făcea,
fireşte, în aceste condiţii, cu totul neîndestulător.
S-a încercat o dată şi cenzura faţă de memoriile pe
care eu, cel oprit la poartă, continWlm să le dau. Bon-dar zgomotos in acest stup unde se făcea aşa de puţină
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miere pentru alţii, preşedintele ipenpetuu, în puterea unei
făgăduieli de testament oare s-a dovedit vană, I. Kalinderu 23, intimul puţin preţuit al regelui, căruia-i administra moşiile Domeniilor, cu faţadă - ,,să se vază, să
se vază" ! - , dar cu pagubă, şi-i culegea ştaifete din viaţa
politică şi socială, pe caTe o urmărea viclean cu ochiu-i
de oriental pe jumătate închis, pe cînd, cu jobenul sur,
cu mustăţile ceruite ca ale lui Napoh~on al III-lea, stră
bătea călare Bucureştii, innodînd conversaţii de pe şa,
pentru plăcerea de a te prezenta tîrindu-te după Rosinanta lui, încerca să-mi denunţe ipe Sturdza, care el ar
fi oprit şi închis în saltar nu ştiu care din aceste lucrări.
Mirosea greu, a pivniţă veche şi a locuinţă lacustră, în
templul înţelepţilor, unde - şi atunci ! - orice era contra
mea se bucura de o atenţie deosebi'.tă: mai mult de aceea
se dăduse un mare premiu, pentru o savantă, dar neînsufleţită şi haoti'că istorie a lui Mihai Viteazul, pe care era
incapabil de a-l înţelege eroic, lui Ion Sîrbu, ciudat pedant
bănăţean, care te adula în public, riood şiret din ochii
verzi de slav, şi te pişca prin note, în timp ce se lupta
la Fundaţia Carol, unde merituosul cercetător, istoricul
lui Matei Basarab găsise un loc de bibliotecar, cu cineva
care, plin de mijloace greceşti tradiţionale, era mult· mai
tare <lecit <linsul.
Cînd, în sfirşit, fiecare fiind obosit de intrigile sale,
am intrat în aceste templa serena, a căror activitate îmi
impusesem să o urmăresc numai de sus, din lojile publicului, Iacob Negruzzi, redevenit apoi atit de prietenos
pentru mine, şi el însuşi aşa de simpatic prin interesul
pe care pînă în clipa morţii l-a păstrat pentru orice era
idee, contribuţie ştiinţifică, vitalitate intelectuală, dar care
se amuzase să-mi oaute strămoşi eterogeni care n-au
existat niciodată, m-<a întimpinat cu un mic discurs care
numai a salutare nu sămăna, punîndu-mi-se în vedere că
acolo domneşte o camaraderie perfectă pe care neastimpărul meu n-ar trebui s--0 tulbure, iar din sala manuscriptelor nu odată auzeam discuţii care treceau prin
două uşi şi un culoar, servitorii fiind cu urechea la răz
boiul stăpînilor. Am răspuns foarte simplu şi scurt, luind
un angajament pe care cred că l-am ţinut : acela de a fi
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cel dintîi la muncă şi la pretenţii cel din urmă. In ce
pe acestea, trebuie să adaug că şi colegii au făcut,
statornic, aşa încît să nu le pot manifesta niciodată (1910).
priveşte

Acuma, nimeni nu-mi putea opri publicarea memoriilor deşi, o dartă - şi, acum de curînd, a doua oară s-a încercat o discuţie critică asupra lor. Puteam să reiau
şi colaborarea mea la Ilurrnuzaki, unde şi d. I. Nistor va
începe tipărirea decisivelor rapoarte ale consulilor austrieci. Din partea mea, am luat asupră-mi, ajutat de soţia
mea, care-mi făcea grelele traduceri din ungureşte, corespondenţa cu oraşele ardelene a Domnilor, boierilor şi
altor oameni de la noi. Pe urmă, după ce învăţatul grec
din Petersburg Papadopulos-Kerameus făcuse prin mine
să i se introducă ~n colecţie materiale demult adunate,
am luat, în mare parte după copiile Academiei, actele
greceşti relative la trecutul nostru, pe care le-am putut
duce pînă ,către sfîrşitul secolului al XVII-lea. Patru
mari volume noi se adăugeau astfel Ia adunarea actelor
străine privitoare -la istoria noastră.
Am spus că mi se dăduse un loc aici la Academie pe
care nu căUJtam să-l fac mai larg. Cînd Sturdza - pentru a cărui ,aniversare alcătuisem un volum de Prinos, la
a cărui dedicaţie a fost o discuţie, fără rezultat, de două
ceasuri, ca să mi se lase apoi mie redactarea ei, iar la
prezentare am preferat s-o fiacă alţii, - cînd el deci era
în rele dispoziţii evitam ciocnirea, aşa inert nu mi s-a
aruncat peste umeri regulamentul, ca forfotitorului doctor
Istrate, şi n-am fost trimes, pentru vreo propunere, ,,la
calendele greceşti", oa Duiliu Zamfirescu, totdeauna gata
să se „fandeze" cu un adversar căruia îi trimetea cartelul
şi apoi, cînd mai trecea v·remea, cădeam la învoială, prin
dibăcia d-lui Bianu. Ajunsesem chiar să-mi ,găsesc prietenii, în afară de cercul restrîns al „tinerilor istorici",
oare nici acesta nu se va menţine pînă 1'a sfîrşit. Dar cînd,
la apropierea jubileului de douăzeci şi cinci de ani al
Academiei, bunul, cumpănitul Poni, declarînd că nu mai
poate purta prezidenţia, chiar şi cu un secretar aşa de
experient ca d. Bianu, şi arătînd nevoia unui succesor cu
notorietate culturală, a riscat o indicaţie către mine, s-a
3'.23 )
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făcut, deşi era o zi de vară caldă, un
larga sală bătrînicioasă a iubitei mele
altfel, să mai văd, acolo, destule ...

frig neaşteptat în
Academii. Era, de

Cu toată frica mea veche de orice ar fi o povestire, de
orice ar sămăna cu o sinteză, biblioteca populară a „Minervei (' mă furase cu acea istorie populară a lui Mihai
Viteazul, pentru care mi-am adus aminte că pe vremuri
fusesem, aşa puţintel, un poet. Iubirea pentru trecut, pentru marile lui figuri de energie şi sinceritate, de aplecare
către orice risc, tocmai contrariul dispoziţiilor pe care le
observam la contemporanii mei, mă prinsese şi, adăugin
du-se preocupaţiile politice, astfel de îrnvieri îmi serveau
pentru critica timpului prezent mai mult <lecit orice argumentare de natură abstractă, logiică. Suferinţele vechilor
săteni şi preoţi ardeleni mă luaseră pe aripa for în Sate
şi preoţi din 1902. Peste doi ani, Spiru Haret 2 4, care, desigur, dacă nu era un sl\.lflet cald şi u,n visător - scrisorile
lui 'de student la Paris îşi rîd de Războiul pentru independenţă - , căpătase prin cuge1Jarea lui de matematic
nezguduite convingeri care coresipundeau cu ale mele, s-a
hotărît, în vederea scopurilor urmărite de dînsul în învă
ţămîntul pe care-l reforma, să deie o deosebită strălucire
aniversării de patru sute de ani de la moartea lui Ştefan
cel Mare.
Pe Haret albia de-'l voi fi văzut, şi în firea lui, rece,
în glasul lui puţin nazal, în figura lui palidă fără relief,
ca şi în firea autoritară pe care, cu toate scrisorile afectuoo.se către orice învăţător, o avea, nu erau elemente
oare să poată cuceri pe un tînăr. Nu ştiu prin cine, el
însuşi îşi formase o părere nu tocmai rea desipre intenţiile
mele ca şi despre ce aş fi în stare să fac. Astfel el îmi
dădu să scriu pentru această ocazie o Istorie a lui Ştefan
cel Ma:re, care trebuia răspîndită pînă în fundul ţerii in
mii de exemplare, I. Bogdan, care poate el vorbise despre
mine, avînd să adune docwnentele lungii şi glorioasei
Domnii, mare operă de neegalabilă răbdare, care trebuia
să apară mult mai tîrziu.
Cartea am făcut-o, cu toată dificultatea documentării,
dintr-un singur avint şi, măoar că ungurii au oprit-o,
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pentru că spuneam într-îllSla că „străm09ii regelui Matiaş
au mîncat mămăligă pe tailer de lemn", am avut bucuria
că, într-o călătorie prin Ardeal, tocmai pe la Baia-Mare,
în casa unui sătean, fiica Jui m-a întrebat - arătîndu..,mi
cartea de la „Minerva" cu foaia de titlu împodubită de
bizarul miniaturist Rola Piekarski 25, refugiat polon la
Tîrgul-Jiului şi boem plătit de Filip - , rri-a întrebat, zic,
dacă eu am scris-o, ca să strige apoi : ,,Dacă e a.7a, apoi
ţucu-ţi suflet 1l !" *
Serbarea a luat proporţii neobişnuite, într-o ţară în
care trecutul inu era viu ba, mai mult, se făceau cu .privire
la <linsul, după excesele romantismului fără adîncime,
glume uşoare. Pusesem la cale cu Haret o procesiune
istorică pe însăşi Calea Victoriei, şi ministrul, după ce
făcuse în gînd o socoteală precisă ia lungimii străzii şi a
Şoselei, împărţite pe proporţiile obişnuite ale unui trup
de cal, se învoise. Se găsiseră ceva bani pentru facerea
costumelor, zugrăvite bucuros de pictorul Costin Petrescu 26 , şi regimentele de cavalerie dăduseră un nobil
Ştefan cu ochii a1ba.ştri .şi un mai mititel şi grozav de
negricios Vlad Ţep~, pentru ca nici l\Iuntenia să nu fie
uitată. Am rămas plăcut surprinşi cînd ,am văzut că lwnea
stricată de luptele politice şi de plăcerile banale se poate
înduioşa de un asemenea spectacol. Arhitectul bucovinean
Vladimir Mironescu, oare-mi arătase şi un frumos album
de reproduceri în colori ale odoarelor din bisericile bucovinene, făcuse la Şosea o capie în lemn a mormintului
lui Ştefan de la Putna şi, deodată, cind se înălţau rugă
ciunile pentru pomenirea marelui Domn, al cărui nume
ne rechema Bucovina, Ardealul chiar, am văzut, adînc
zguduiţi, cum pe acel lemn săpat cu arhaice slove se
pleacă genunchii bătrînului prim-ministru Sturdza [ ... ].
Am descris pe urmă, din însărcinarea lui Haret iarăşi,
aceste scene şi cele din toată ţara, tot aşa de sincere şi de
duioase, în Pomenirea lui Ştefan cel Mare. 27
Numai dintr-un colţ s-a ridicat un strigăt de indignare
contra proslăvirii măcelului. Am cetit pamfletul. Autorul
era un fost călugăr Teodorescu, care iscălea pornog,rafiile
1

•

,,tţi sărut

sufletul". (N. a.)
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sale favorite : Tudor Arghezi. Peste treizeci de ani netrebnicia unui tineret conrupt era să facă din el un nou Eminescu ...
Era pe drum bun lupta pe care o începusem la RomâJună şi o urmasem în Epoca, răsplătit de Filipescu cu
o ladă de excelent vin, prin artkolele care, adunate, au
format, 1pe aceeaşi linie, de acum neclintită, volumul
Cuvinte adevărate ... Din toate părţile veneau semnele că
această societate, care părea vrăjită de o detestabilă politică şi veştejită de aburul fierbinte al intereselor materiale, trăieşte, vrea să trăiască, de o altă viaţă, tot mai
sus şi tot mai larg, peste brazdele însîngerate ale hotarelor săipate în carnea ei.
Simţeam nevoia tot mai mult, în această operă care
totuşi era aşa de grea, de sprijinul tuturora. La o serie de
conferinţe făcute pentru femeile din lumea bogată am
văzut pe atîtea care erau cu totul altceva <lecit păpuşile
oocide111talizate prin modă, limbă, călătorii, pe carre le credeam singure în acele locuri. Lingă venerabila doamnă
Ecaterina G. Cantacuzino, aşa de patriarhal boierească în
figură, în glas, în gesturi, sufletul cu desăvîrşire ales,
cum a dovedit-o publicarea cugetărilor sale, după teribila
ei moarte, strivită :în tren cu soţul, un pios adunător de
acte despre familia sa, al Adinei Gr. Olănescu 28, născută
Ghka, nepoata Cantaouzinilor. De o vrîstă mai înaintată,
de un aspect sever, fără farmec fizic, ea arăta o ,perfectă
înţelegere a datoriilor imperioase care se impuneau şi
sexului ei şi categoriei ei sociale în această epocă de mari
prefaceri. Ceva mai tîrziu, voi găsi la d-na Marghiloman
de atunci, viitoarea d-nă Brătianu, aceeaşi călduroasă
dorinţă de a vedea afirmindu-se însuşirile reale ale unui
popor prea mult timp dispreţuit, şi în această credinţă
nepoata de fiu a lui vodă-Ştirbei, Cantacuzină din Moldova după mamă, aducea tot spiritul de energie activă al
bunicului ei.
Supt îngrijirea harnicului secretar general de la Culte,
P. Gîrboviceanu, cu care am fost şi prin tăinuite mănăs
tiri din funduri de pădure, unde călugări meşţeri la
cîntări, şi chiar la cîntece de lume, îşi dregeau cu vinul
nia
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porfiriu din pivniţe glasul puţin prăfuit şi egumenii se
cutremurau cînd în biblioteoa necercetată căutătorul de
manuscripte atingea cutare hartă între foile păturite ale
căreia stăteau grămadă bumăştile de cite o mie, se lucra
serios, fără mult zgomot, la ceea ce pe urmă, cu multe
surle şi tobe, dar mai cu puţin folos, se va chema „cultura poporului". Ministerul patrona biblioteca de popularizare „Steaua" şi, prins de acuma, tot mai mult, de
dorinţa de a vorbi poporului, pe care ajunsesem a-l
-cunoaşte altfel decît din mahalaua botoşăneană sau din
mijlocul cărţilor profesorului, am dat acolo, nu o informaţie bine cernută şi cu îngrijire pusă la gheaţă, ca să
mă cetească şi preţuiască zece oameni, ci prinosuri de
închinare pentru acei eroi fără cunoaşterea şi cultul
,cărora nu poate trăi nici o naţie, dacă nu viaţa lui Veni<1.min Costaiehi, îngerescul Mitropolit moldovean cu care
-prin alianţă erau înrudiţi ai mei despre mamă, aceea a
lui Tudor din Vlădimiri. Intîmplarea a făcut astfel ca
lingă eroul săbiei domneşti să steie acela al hangerului
răzvrătirii pentru dreptate şi sfîntul ridicat dintre boieri
ca să împace în numele lui Dumnezeu tot ceea ce desparte pe oameni din cauza intereselor opuse.

https://biblioteca-digitala.ro

XVII
CALATORII NOUA ŞI NOUA LUCRARI...

Acuma nu mai vorbeam, in studiile mele istorice, de
lucruri care ar fi undeva, asemenea cu alte locuri din alte
părţi, şi ele neştiute de-a dreptul, şi nici de oameni cu
urmaşii căror să nu mă fi întîlnit, de suflete a căror continuare pînă în prezent să-mi fi fost necunos<;:ută. Am
descoperit, vale de vale, povîrniş de povîrniş, tot cuprinsul ţerii mele, care atingea aşa de puţin pe drumeţu}
bucuros să-şi poarte picioarele aiurea iar, aici la noi,
găsind, în contacte întîmplătoare, numai prilejul de a
rîde, în felul lui Caragiale, dar dincolo de epoca acestuia,
de tot ce e strîmb, pretenţios, disarmonic, uitînd că pe
alături este o altă lume, aşa de respectabilă şi demnă de
iubire, mai presus chiar de pitorescul romantic ·care-i plă
cea aşa de mult lui Delavrancea.
O gripă de vară, care nu părea că are de gînd să mă
părăsească, m-a făcut să încerc, în 1904, schimbarea deaer, cum o vor face apoi cumplitele chinuri de măruntaie,
după un copios ospăţ la Căldăruşani, la capătul unei
excuTSii la Snagov, în care, pe barca lipovenilor împodobită pentru ocazie cu scaune pentru cei mari, DumitrescuIaşi lunecase de pe tronul pus lingă al lui Ion Bogdan
şi era să-şi înece blajina filozofie în mîlul racilor locali,
şi ei defuncţi acuma. Am pornit deocamdată de-a lun-gul României, spre Severin.
Mă găseam înaintea unor lucruri care nu-mi erau deloc ştiute. Amintirile istorice deveneau o realitate ma1
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vie <lecit oricînd înaintea pămîntului tpe care se desfă
şurase trecutul, înaintea urmelor, oridt de neglijate şi
des,preţuite, care
pentru istoric
că;pătau un glas. O
modernitate neintelig,entă, priipită şi vanitoasă, scotea
şi mai mult la iveală, cu „palatele'' sale pentru Prefectură, pentru Comună, pentru Tribunal,
pentru şcoli,.
pentru îmbogăţiţii politicii, ceea ce era autentic şi armonios, purtînd pecetea timtpului şi sprijinindu-se :pe cerinţele locului. In acelaşi timp cu desăvîrşita întrupare a
paginii de istorie se petrecea necontenit în mintea mea
această operă de selecţionare, cele alese îmbinîndu-se
de la sine într-o puternică sinteză a operei îndeplinite·
acasă la dînsul de acest neam.
M-am oprit la Rîmnicul Vîlcea, care dovedeşte în
faţa Sibiului, ce poate face, cu acelaşi .calm sănătos,
altă rasă, la Tîrgul Jiului, rămas aşa de boieresc prin
străzile laterale, la îndrăzneaţa inoviaţie de sistem rusesc,
după modelul Odesa, de la Severin. In Craiova haotică,
risÎipită în multe sensuri, era mai puţină atmosferă istorică, în ciuda împrejurimilor bogate în vechi biserici şi
în puternice mănăstiri. O decenţă ţerănească simpatică:
osebea şi micul Caracăl, pentru a căruia împodobire mai
nouă se cheltuise atîta adevărată iubire. Nici apropiatul
meu Ploieşti, în vecinătatea căruia nu gîceam că mă voi
aşeza pentru
ani întregi, revenind apoi necontenit,
nu-mi mai apărea numai prin vanitatea marelui bulevard, prin statuia unei Libertăţi fără alt tîk decît al
ridiculei republici de la 1870 şi :prin leii cu gurile lacome
de la masivul Liceu : fiecare loc de pe pămînt are o·
poveste a lui, dar trebuie să tragi bine cu urechea ca
s-o auzi, şi trebuie şi un dram de iubire ca s-o înţelegi.
Imi luam note în cale, scriindu-le pe băncile zăvoa
ielor, în liniştea :pe care, cum nu sîntem noi deprinşi a·
trăi în aer liber, n-o tulbura nimeni. Incetul pe încetul,
ideea unei cărţi răsări, pe care „Minerva", cu tiparul"
lui Filip şi multicolorele coperţi ale lui Rolla Piekarski,
era gata s-o publice, dind şi recompensa, neobişnuită
pînă aitunci, de nouă sute de Jei pe volum. Am continuat
astfel drumuri pe care nu mi le mai cerea starea sănă
tăţii, iute resbabilite. Pretutindeni, în oraşele la care
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mă

opream, căutam să deosebesc
faptul primordial,
punctul de unde plecaseră toate celelalte, vechea celulă
generatoare şi, o dată găsită aceasta, tot restul devenea
inteligibil şi interesant. Astfel vedeam 'în Buzău episcopia creatoare, şi azi închisă între vechile ei ziduri, şi
această comprehensiune totală mă mîngîia de a găsi în
biserica gospodăreşte, dar prost refăcută in vremile de
cărturărie ale lui Chesarie şi
Filoteiu pe cinicul lor
urmaş, aşezat de politică, fostul preot băcăuan şi client
al Leculeştilor, episcopul Dionisie care, propunîndu-mi...
să-i scriu biografia, proclama cu glas tare că el nu e
„nici beţiv, nici curvar", iar datoriile le are fiindcă şi-a
plătit locul şi de aceea „ia bani de la popi". La Rîmnicul-Să.rat, unde ignoranţa distrusese biserica lui Şte
fan cel Mare şi părea că meneşte ruinei mănăstirea lui
Mihai Cantacuzino, în care, ca preşedinte al Comisiei
Monumentelor Istorice, am avut apoi mulţămkea de a
curăţi frumoasele fresce brîncoveneşti, se vedea vadul
şi vădenii lui, cu toate satele, purtînd nume de glumă
ca pentru pribegi, din împrejurimile lui. Cu totul altfel
la înfăptuirile ruseşti, după restituirea malului dunărean
de veacuri încălcat de turci : la Brăila, luată în stăpî
nire de ardelenii noştri pentru un comerţ oare încă de
pe la 1340 tindea şi răz:bea aici, la Călăraşi, unde dispăruse şi ,popasul vechilor purtători de răvaşe domneşti
în tolbele lor şi umilinţa sătească a satului lui Licherie,
apoi la Giurgiu, care pe lingă fosta moschee prefăcută
în bisericuţă moscovită chema pe iubitorul trecutului la
insuliţa plină de frînturi de ziduri în care Sinan Vizirul
·se oploşise o clipă în faţa furtunii dezlănţuite de Mihai
Viteazul.
Cu totul altfel Moldova mea, din care o întreagă
parte o vedeam şi căutam s-o descifrez acuma, de ia
cele două capitale, pe aceeaşi linie, a Milcovului şi
Siretului, dar cu origini şi aspecte atît de deosebite :
una, Focşanii, pe rămăşiţele sătuceanului lui Stoe, lingă
care, pentru un negoţ de hotar, se aşezaseră, cu ceva
boierime născută şi administraţie de graniţă, cu urmaşii
ţerani ai lui Focşa străbunul, serioşii, avarii negustori
armeni, printr-o săritură de la Bacău şi de la Roman ;
alta Galaţul, fundaţie a lui Mihai Sturd:z;a, care nu se
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lăsa dus de sfaturile chiseleviane .ile epocii sale şi nu
făcea un oraş fără boieri, ci lega malul dunărean, deschis corăbiilor lumii, cu ,aristocratica alee a străzii dom-

neşti. Mai sus, cetăţile siretene, ('11 biseriri domnc'>'ti Jin
veacurile al X V-'lea şi al XVI-lea, tinzînd către depăr
tate capitală a Sucevei. Astfel Bacăul, în care originile
catolice ale franciscanilor din Ciuc se pierduseră odată
cu „biscupul" ungur de
pe vremuri ; apoi ortodoxul
Roman, -episcopal înfipt între satele de unguri de la
descălecare şi de unguri aduşi. Cu totul altfel, alte origini, altă dezvoltare, altă lume şi altă ~ară, între Prut
şi Siret, cu locuri largi, chemînd la răsfăţarea livezilor
şi grădinilor, niciodată strînse în ziduri şi de aceea regul!at arse de ciambururile tatarilor : Bîrladul, un
sat
nemărginit, tologit ca ia:pele leneşe ale rîului său ; Vasluiul, poiană de pădure cu un popas domnesc care-l înobilase de la început. In fine laşul atîtor glorii, ieşit din
cuprinsul Curţilor domneşti ca să cheme la sine, nu o
ţerănime pe care Capitala, ·cu birurile ei, o sărăcise, şi
o vor dezonora cîrciumile alegerilor ca să cheme la sine
tot parazitismul politic şi social, dar
ţinînd într-un
organism toată această plebe de peste hotare prin mîndria boierilor din palatele de la Copou. fată sălaşul
armenesc din Botoşani, sigilat de Domnie cu două biserici din epoca mare. Mai sus, Dorohoiul, atît de sătesc
în toată alcătuirea lui. Iar în margine, pe Prutul îngust
şi urît, adesea revărsat şi incapabil de a reţine o populaţie urbană, care de a1tfel ar fi primit cele dintîi izbituri tătăreşti, singur Huşul, de îndoită făptură, cu stră
vechii unguri din Corni, pe calea spre Nistru, spre
Ciobîrciu şi Cetatea-Albă, şi cu oamenii Vlădicăi lui
Ieremia Movilă în umbra şi mai bătrînei biserici a lui
Ştefan cel Mare insuşi. Ţară făcută cu plan, întemeiată
de voinţi tari, rînduită de spirite prevăzătoare, cîrmuită
cu autoritate, ţară de cavaleri, de ostaşi şi de paraziţi,
cu totul deosebită de pitorescul jolklore, de capriciul
înflorit al principatului
muntean, făcut cum a vrut
Dumnezeu, şi cum le-a plăcut oamenilor, fiecare la locul
lui şi cu placul lui, sprijinind pe rînd Domnii fugare,
gata să fie împrăştiate de orice înaintare a sumbrului
front de zimbri din l\fiazănoaptea moldovenească.
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dată, în 1903, m-am fost abătut şi peste graniţă.
Ţibăneşti, răscolind hîrtiile lui P. P. Oar,p, aflasem
grozăvia de la Belgrad, cu un rege şi o regină omorîţi cu ipistoale şi să:bii şi aruncaţi pe· fereastră ca în
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tragediile Orientului. De la Severin am riscat, peste
două-trei săptămîni, o aventură
acolo. Cum n-aveam
paşaport valabil, vameşul ungur, cu grecescul nume de
Patera, mă trimesese înapoi cu jandarmul clasicul
„ţipem cu şupa" - , pentru ca în zori de ziuă să-mi
iau biletul de cîteva zile la Vîrciorova, să las acolo jandarmul, cu toate protestăTile lui, şi să pun, pe vapor,
tocmai cînd stătea să plece, supt nasul furiosului reprezentant al nervoasei Ungarii biletul de liberă trecere.
Şi astfel la Belgrad am văzut urmele de sînge de pe
baliconul vechiului conac, dărîmat pe urmă, ofiţerii beţi
care se crăcănau în uşa ,cafenelelor şi întuneoatul colonel Maşin • cumnatul neiertător al reginei Draga, contemplîndu-şi opera. Dar, în acelaşi timp, am avut prima
iniţiere, plină de învăţăminte, a acelui Baloan pe oare
suficienţa noastră neroadă obişnuia a-l ignora din toată
iinălţimea unui neîindreptăţit despreţ.
Din adunarea vechilor mele excursii, cu note despre cele din Scandinavia :şi ou tragicele scene din Belgrad, văzute în cele dintîi urmări ale lor, am făcut
cartea Pe drumuri depărtate, apărută în 1904, şi tot
în acelaşi a,n au ieşit de s1.IIJ)t tiparul „Minervei" Drumuri şi oraşe din Romdnia. Ele au fost cetite îndeajuns
pentru oa să îndemne pe editor la continuarea seriei,
iar din tineiretul de atunci, unul din cei mai buni elevi
ai mei, Vasile Pârvan, menit unei aşa de mari şi de
răpezi cariere, n-a întîrziat să înfăţişeze unui cerc destul de larg de cetitori din şcoli, public onest şi înţele
gător, cartea menită să intereseze pe români în patria
lor însăşi.
Peste cîteva luni, în 1905, o altă rea stare de sănă
tate, în faţa căreia abdkase ·şi ştiinţa bunului doctor
Teohari 29, m-a îndemnat la un nou şi bun drum, pe
• Se referă la asasinarea regelui Alexandru Obrenovici, a soţiei
sale Draga Maschin şi a tuturor membrilor familiei Obrenovici în
noaptea de 10 iunie 1903. (N. ed.)
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care, ca ultimă posibilitate de ÎIIldreptare, mi~l recomandase el singur.
Data aceasta, nu mai era vorba de a vedea singurele
capitale ale terii, care se dovediseră, cu tot vernisul•
modern, aşa de banal, că au fiecare, dedesupt, mai mult
sau mai puţin adînc, o fizionomie particu1ară, aşa de
neted pronunţată. Cu trăsura pe care mi-o dădea întîmplarea, pînă la cele mai caraghioase din briştile jidoveşti ale Moldovei,
incomparabile şi în ce priveşte
caroseria şi î:n ce priveşte caii mucenici, mă opream, pe
drumuri care n-aveau caracterul comod al liniilor ferate,
unde mi se părea mie că este, într-un tîrguşor, într-un
sat, ceva care m--ar putea interesa supt un raport sau
supt altul. N-a fost v,ale, n-a fost povîrniş de deal, n-a
fost colţ de lume unde să nu fi pătruns astfel. După
excursii colaterale era o iniţiere aproape completă în
realităţile ,pămîntului românesc liber, şi în ce priveşte
pitorescul, şi în ce priveşte monumentele, dar şi în ce
priveşte oamenii, cu tot felul de a fi.
Am învăţat astfel, fără alfabetul ştiinţific îndătinat
şi fără cunoaşterea termenilor tehnici, de care, printr-o
ciudată incapacitate de a învăţa
treptat, am rămas
străin şi pînă astăzi, o mulţime de lucruri care s--au
integrat în cunoştinţele mele, ajutîndu-mi esenţial în
studiile de mai tîrziu. Intr-un mediu a cărui admiratie
pentru trecut se măirginea la biserica episcopală de ·1a
Argeş şi la Trei Ierarhii din Iaşi, iar înţelegerea pentru
rostul lor şi felul cum 1--am putea sprijini se oprea la
refacerile scandaloase ale lui Lecomte du Noliy 30 după
o practică a lui Violet~le-Duc, de aşa de multă vreme
condamnată în Apus, şi pentru Notre-Dame din Paris
şi pentru La Sainte Chapelle, tot de acolo, ca şi pentru
catedrala din Lausanne, nu ştiam eu, care mă ocupam
cu atita rîvnă de trecutul românesc, nimic de.pre originea, dezvoltarea, caracterul şi preţul uneia din cele
mai frumoase şi nobile creaţiuni ale geniului naţional.
N-aş zice că-mi plăceau şi mie ca şi Suveranului oare
punea să-i frece cu peria tablourile din bogata galerie
• Vernis (fr.)

= lustru,

spoială

(n. ed.)
333

https://biblioteca-digitala.ro

pe care avuse mîndria de a o înjgheba, ori curtenilor,
gata să cadă în genunchi rpentru a-i adora zeii în orice
domeniu, ori mulţimii cucoanelor „culte" şi entuziaste,
care găseau că frumuseţa cere atîtea bibiluri ca în odiosul interior, orbitor de aurit, al bisericii argeşene - ,
toate scînteierile şi sclipirile, tot strassul ieftin cu care
arhitectul francez lua ochii necunoscătorilor şi uamenilor lipsiţi de gust, nici n-aş afi,rma că imitaţi·a falsubi gen
istoric pentru clădirile publice, trecînd peste învăţ:imin
tele de discreţie ale unui Petru Antonescu 31 , mC1 salisfăceau. Protestarea lui Aman contra prefacerii arbitrare
a vechilor noastre clădiri, devenite un fel de construcţii
de zahăr de pus pe masa unui banchet solemn, nu-mi
erau cunoscute pe atunci, şi numai un cerc restrins de
preţuitori se strîngea în jurul reparaţiei, după cu totul
alte principii, de poeticul spirit pios al unui JVIincu, a
bisericuţei bucureştene, ridicată în vremuri de si\r[!cie
de episcopul Stavropolei 32 . Dar în calea mea rfrsJ.:·eau
necontenit ziduri, mari şi mici, de la ctitoria domnească
pînă la darul sm~Tit al celui umil, ,,dinar al văduvei",
binecuvîntat pentru tragerea de inimă cu acelaşi dumnezeiesc dar al frumuseţii, în care se vedea o înrudire,
o filiaţie, o descendenţă, amestecată, totuşi, cu necontenita tendinţă a rasei de a face şi ceva nou, care se
cerea explicată. Unde nu putea nemeri arhitectul fără
iniţierea în trecutul nostru politic, care-i ,putea da el
singur şi scara cronologică şi posibilitatea recunoa~terii
influenţelor .-enite din schimbările de mediu, istoricul
familiarizat cu acele vremuri gîcea dintr-o firească intuiţie specială. Astfel mi s-a orea,t îrn minte, răp:•de, o
întreagă scară de derivaţie şi, pe baza ei, un întreg sistem 2.l artei româneşti care, pe urmă, corectat şi întregit
de cercetătorii de specialitate ca d. Gheorghe Balş 33,
a rămas ca bază a oricăror studii de amănunte. Nu mi
se va ţinea de rău că o spun şi, dacă în discursul cu
care a fost primit la Academie, nu s-a pomenit nimic
de substratul istoric pe care l-am dat unor investigaţii
aşa de merituoase, d. Balş, cu care voi colabora la opera
franceză de revelare a artei româneşti din trecut, mi-a
mărturisit amical cît de mult a putut păstra din rezultatele mele.
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Copleşit de ceea ce izbutisem a înţelege şi de ce
puteam comunica altora, nu mă oprisem fireşte şi la
altceva decît la liniile generale ale arhitecturii şi la
unele consideraţii de pură estetică a picturii şi sculptur.ii.. :\Iai tîrziu numai, cînd vui recunoaşte opera ,pe
terenul, aşa de nou, ,al iconografiei, pe care a îndeplinit-o un Mâle şi un Gabriel Millet, numai atunci mă va
preocupa şi această lature, orînduind, ca preşedinte al
Comisiei l\Ionumentclor Istorice, dominată pînă atunci
de excursiile şi dejunurile lui Kalinderu, magnificent şi
aici, ori de interesul tehnic al excelentului matematic
Pangratti, o serie de spălături îngrijite care au ajutat
esenţial cunoaşterea trecutului nostru artistic. Şi, peste
nesfîrşitul zel, dus şi pînă la cele mai neiertate exageraţii, al d-lui I. D. Ştefănescu 3 \ pe care l-am cunoscut, la început, _simpatic, ca ginere al lui Vlahuţă şi
mi-a părut rău că nu-l pot urmări pînă la capăt cu
stima mea, au răsărit şi dintre străini urmăritori atenţi
ai acestui capitol de artă î,n oameni ca dd. Henry şi
Grabar. La aşa ceva mă puteam aştepta cu greu cînd
înaintea unei zidiri patinate pe vremuri, între ţeranii
grămădiţi în jurul omului ,care nu venea nici pentru o
afacere, nici pentru a le ţinea o predică politică, însemnam şi schiţam uneori detalii de arhitectură, fără nume
pentru mine [ ... ]
Am mai deprins cu acest prilej şi ce ştiam tot aşa
de puţin ca vechea noastră arhitectură la începutul
rătăcirilor mele : epigrafia
slavonă şi românească, al
cărei material îl constituie inscripţia de pe faţade, de
deasupra uşilor, de pe păreţii acoperiţi cu fresce, de pe
odoarele de metal şi de pe odăjdiile frumos cusute cu
aur, a căror cunoştinţă o căpătam zi de zi, stabilind şi
aici legăturile care se impuneau. Puţina mea ştiinţă de
slavoneşte, căpătată fără gramatică, fără dicţionar şi
fără profesor, a putut astfel să se îmbogăţească simţitor
şi, numai atunci cînd scriitorul voia să facă înaltă retorică şi poezie subtilă, trebuia să recurg la ajutorul totdeia~ma gata. al colegului, prietenului şi acum şi cumnatului I. Bogdan. S-a adunat astfel puţin cite puţin,
cu cîtă greutate, adesea lucrînd spre noapte, pe lumina
cea mai nepotrivită, în graba birjarului şi a nevoii unui
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adăpost, îilltirns în brînci pe lespedea ur11edă, pe care
nimeni nu mi-o pregătise cu ceasuri înainte, materialul
care va apărea în Inscripţii din bisericile României, din
care au ieşit două volume şi o broşură ; restul va· rămî
nea să fie sămănat prin deosebite
publicaţii, totalul
meritînd să fie reluat, cu tot ce după aceea au dat alţii.
Aceia care adeseori se bucurau de tot ce-mi lipsea mie :
generali care
aveau la dispoziţie
soldaţi, fotografi,
desemnatori, ori diletanţi care, plecîrnd cu automobilul,
aproape ne<:unoscut atuncea, duceau cu dînşii slavişti
experimentaţi, pentru ca apoi, fără a ţinea samă de cit
de nesigură e orice întregire, cu literele şterse, cu cele
îmbinate, cu cele
aruncate deasupra
rîndurilor, să
înceapă prin aprigul proces
împotriva cui semnalase
însă-şi existenţa inscripţiei. E aşa de mare rolul divinaţiei, încît, cu toată incompleta mea stăpînire a vechii
slavone, am putut îndrepta de atîtea ori lectura unui
slavist, fie şi nu îndestul de „ştiinţific", ca episcopul
Melhisedec, fără a mai vorbi de un Ghenadie de Rîmnic
pentru Oltenia.
Dar, înainte de orice, cunoşteam acum pe omul de
la noi. Il cunoşteam în <=;onversaţia din biserici, în ară
tarea drumului, dar şi oprindu-mă la hanuri de drumul
mare, dormind prin arhondaricuri de o patriarhală simplitate, în dangăt de dopote şi lătrături de dulăi, cu o
legiune de purici călugăreşti bortilindu-mi tpielea, ori
bun bucuros că, după ce bogatul proprietar îşi lua la
căderea nopţii rămas bun de la mine şi se retrăgea
singur în castel - ce rare erau primiri ca a d-lui GhicaDeleni, care de la moşia strămoşească îmi trimetea pe
fiui său ca să mă ieie de la Hîrlău şi mă reţinea o zi în
mijlocul familiei sale patriarhale, făcînd să ni se aştearnă
în vechiul salon al oglinzilor ! - un onest ţigan îmi
oferă mie şi soţiei mele, tînără şi credincioasă întovă
răşitoare prin toate coclaurile, un pat de scînduri goale
acoperit cu o zeghe aspră. Am întî1nit şi cite un mojic
din clasa „cultă" în aceste călătorii de cercetare - dar
şi de aceia foarte puţilili, centrele mari atrăgînd aşa de
mult această speţă - ; la ţerani însă n-am găsit decît
bunăvoinţă şi o politeţă îndătinată care fac mai mult
decit cins.prezece ani de guvernantă ai celor deprinşi în
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viaţă

a face o a doua categorie dilll oamenii care vorbesc
limba ţerii şi trăiesc oarecum după obiceiul ei (în casa
unui mare boier şi bărbat politic de frunite, fiul întreba
dacă sînt în adevăr român, de vreme ce întrebuinţez
această limh:'i „în care tata nu vorbeşte decit rîndaşi
lor"). Au răsărit multe feluri de a fi ţerănist pe urmă,
şi voi veni şi la acelea, dar un „ţerănism" propriu al
meu, ca şi un conservatism neclintit, în ciuda metodelor revoluţionare pe care am trebuit să le întrebuinţez
faţă de anume rezistenţe, 1-iam învăţat acolo, în umbra
vechilor ziduri şi intre oameni care vorbeau de trecutul
nostru prin însăşi înfăţişarea lor, prin fiecare cuvînt din
graiul lor bogat în aceeaşi măsură ca şi cea mai -cuprinzătoare de trecut din inscripţiile de deasupra partalelor.
Un alt om se forma astfel pe neştiutele din ostenelile zilnice ale profesorului' şi cercetătorului ştiinţific.
Şi fiecare din cărţi1e nouă, care se imbulzeau, însemna
o etaţ>ă a acestei prefaceri în tot mai larga desfacere de
orizonturi.

din România, carte tot aşa de neceoa şi cea mai mare parte din opera mea care
nu e de strict caracter istoric - şi nu e,., a mea paguba - ,
a apărut astfel la 1905. Dar ea nu putea <lecit să
facă a se prevedea lucrul viitor, lucrul imediat, în alte
Sate

şi mănăstiri

tită astăzi

zări.

Era cu neputinţă să merg pînă la hotarul Bucovinei
fără a căuta să urmăresc mai de1parte aceeaşi viaţă trecută, acelaşi fel de a trăi actual, dincolo de acest mizerabil hotar. Voi spune aiurea ce datoresc legăturilor cu
un om de un mare talent şi de o energie rară, care a
fost prietenul meu Gheorghe Popovici 35 • Deocamdată,
m-am trezit cu vedenia, peste Molniţa, a Sucevei lui
Şefan

cel Mare. Intr-acolo era să mă îndrept singur
la cel dintîi prilej de vacanţă, şi cu banii lui Filip care
plăteau publicaţia precedentă. Pe statul român, trecînd
de la un grup de politicieni la altul, l-a privit tot aşa de
puţin cheltuiala mea, pe cit îl interesa de puţin rezultatul studiilor mele. Şi plata pentru Istoria lui Ştefan
cel Mare şi pentru broşura despre serbări o refuzasem
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în chipul cel mai hotărît; era să trăiesc însă pentru ca,
la bătrîneţe, să mi se facă un proces pentru însuşirea
banului statului, să mi se arunce în obraz vilele ridicate din acest jaf al Tezaurului public şi să se facă
glume de cel mai bun gust cu privire la „cei trei regi"
pe care i-am „supt" 36 • In viaţa mea n-am primit nimic.
de la o munificenţă regală, pe care n-aş fi consimţit
s-o accept şi, cînd marele premiu al fundaţiilor regale
mi-a fost acordat, am rugat pe adjutantul regal să-l
treacă Universităţii pentru a face un fond pe numele
copilelor mele pierdute, înlăturînd numele de familie,
şi cel dintîi care s-a prezentat pentru a t1pări ceva din
acest fond a fost un elev de odini,oară, devenit insultă
torul meu.
Dar· m-am abătut de la înşirarea unor călătorii care
acum nu se mai făceau din voinţa mea, ci din fiteasca
înlănţuire a împrejurărilor, ca toate lucrurile bune şi
de folos, care nu trebuie să vie de la impunerea din
afară, ci de la o nevoie internă sau din însăşi logica
lor proprie.
In Bucovina m-am dus, într-o a doua călătorie, singur singurel. Am petrecut cîteva zile în Suceava la ,profesorul Eusebiu Popovici, într-o vastă locuinţă fără stă
pînă, unde am putut cunoaşte şi pe un bătrîP. foarte alb,
cu înfăţişarea blajină, de o modestie fără păreche, care
era Vasile Bumbac 37, contemporanul lui Eminescu şi
autorul unei poeme în care e acelaşi ritm, aceeaşi clocotire de viaţă nouă venind din adîncurile înseşi ale
neamului. Foarte neegal, adesea imitator şi mai ,palid
al lui Alecsandri, el introdusese în povestea descălecării
Moldovei, nu numai o inspiraţie istorică de o perfectă
autenticitate, dar şi tot ce se păstrează ca voie bună,
generozitate şi prietenie în ospeţele şi petrecerile mîndrilor terani bucovineni.
Ap~i am făcut drumurile mele ,pîn.ă şi la cea din
urmă bisericuţă, înnodînd seria acestor clădiri de aceea
pe oare o puteam stabili pentru o Moldavă rămasă
liberă. Mergeam neştiut, fără legături cu lumea locală
sau ·căzînd în mijloaul ei pe neaşteptate, în toi.ul unor
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pregătiri

de

serbători,

ba chiar aducînd

acasă

pentru

aceleaşi zile ale Paştilor pe fetiţa parohului, ca la Voroneţ, ori luptîndu-mă pe alocurea eroic cu birjarii evrei,
nespus de rufoşi şi vorbăreţi, care păreau gata să se
uci:dă pentru favoarea de a avea în corabia lor ruinată
pe „popa" cel străin, - Hochwilrden, dacă vă place -~
ca să fiu tratat pr~n peşteri de cîrciume cu ceaiuri
infame pe care le vărsam ipe ascuns ca să nu se supere
patronul, plin, de altminterea, de toată bunăvoinţa. La
Suceviţa, primirea mea ,cauză o vădită jenă,
aceasta

pentru ·că se
profesor de

aştepta

un profesor austriac, un adevărat
Universitate, de la Cernăuţi, Kromayer,
cercetă,torul cîmpiilor de luptă ale lui Hannibal, care
a şi sosit, împreună cu soţia sa, greacă de origine, şi
s-a învrednicit, evident, de toată atenţia cu care un
popor robit îşi primeşte stăipînii. Deşi am întîlnit, ca la
Straja, pină unde înaintasem în cursul călătoriei moldovene, preoţi aşa de legaţi de neamul lor, şi prin studii
spornice, cum era Dimitrie Dan, un viitor coleg de Academie, am căpătat impresia, pe care nu m-am putut opri
de a o manifesta, rpri'cinuind supărări pe care aş fi dorit
să le pot evita, că aceşti pameni înstăTiţi, în bune legă
turi cu oficialitatea austriacă, dar, în schimb, în rivalitate cu învăţătorii sărad, care erau dispuşi să se alipească unei iuţi politici de răsturnare ca a lui Aurel
Gnciul, au prea puţine legături cu să,tenii, cărora li se
înfăţişează ca un fel de boieri ai lui Dumnezeu în mijlocul îngustării gospodăriilor săteşti obişnuite [... ]
Peste cîteva luni începea drumul de explorare în
Ardeal, care va ţine mai mult timp şi, legat şi el de
neplăcerile sale, îmi va aduce o nouă revelaţie, şi una
din cele mai bogate şi mai puternice.
Cea mai mare parte din . regiunile străbătute astfel
îmi erau cu desăvîrşire
necunoscute, şi mulţi dintre
ardeleni, dacă nu cei mai mulţi, deprinşi a trăi fiecare
în locul lui, n-aveau nici o noţiune desipre <linsele. Era,
oricum, cea dintîi viziune completă a acestui Ţinut
românesc, aşa de întins şi de frumos, în care, cu o stare
de spirit care din nenorocire ,a dispărut aproape cu totul,
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se putea constata necontenita întindere a neamului persecutat. Două volume de descriere mi-au ajuns abia ca
să înfăţişez toate aceste ,privelişti, din Braşov pînă la
Sighetu! Maramurăşului şi de la Sătmar pînă la graniţa
secuiască a Moldovei. Pretutindeni încercam [ ... ] să leg
necontenit trecutul la care lucrasem cu acest prezent
plin de S1peranţe.
După ce terminasem acest greu, dar rodnic examen
al întregului pămînt
românesc, şi vecinătatea lui a
intrat în preocupaţiile mele. Legăturile cu lumea de
peste Dunăre le începusem prin scurta vizită în Serbia ;
Bulgaria, Constantinopolul, de care aşa de mult fuseserăm
le,gaţi în trecut, mă atrăgeau. Şi astfel am cercetat întîi
ţara vecină, unde am găsit muncă .şi ordine, o democraţie ţerănească pe care alţii erau s-o descopere numai
pe urmă prin campania din 1913. Constantinopolul lui
Abdul-Hamid l-am vizitat, după o deziluzie la Adrianopol, devenit cu totul neistoric, afară de frumoasa moschee a lui Selim, loc de loc ; ici şi colo amintiri româneşti se împleteau pe ziduri negre părăsite ca la cele
Şapte Turnuri, unde slovele chirilice ale vechilor dureri
erau încă vizibile.
Toată această informaţie nouă, culeasă la faţa locului, îmi dădea curajul, care-mi lipsise atîta vreme, de a
incerca să reunesc în privelişti de ansamblu observaţiile mele, întregindu-le cu ce cuprindeau izvoare în'Că
nestudi•ate sau văzute numai în treacăt. Capitole întregi
de viaţă românească se puteau scrie pe baza materialelor cu străduinţă adunate şi cunoaşterea aşa de folositoare a trecutului se ,putea prezenta într-o formă legibilă lumii, care începea să prindă gust la cartea scrisă
în româneşte, - şi la altă carte românească dedt produsele unei literaturi veştede, dincolo de care nu se
vedeau încă valorile ce se ridicau şi la a căror popularizare am avut şi eu o parte.
Mul,tă vreme suferisem de contactul cu publicul cel
mare. Nu cred să fi ţinut, ani de zile din tinereţea mea,
altă conferinţă decît aceea de la Iaşi în care mă luntam
contra artei tendenţioase. Dar invitaţiile de a colabora
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la programul Ateneului Român, ale cărui manifestiaţii
de iarnă, luate prea mult în batjocură de spirite uşoare,
.atrăgeau un public foarte numeros şi de o perfectă
-cuviinţă, mă îndemnaseră să vorhes<' de subiect istoric
-sau să încerc, pe .temeiul unei lungi exiperienţe de cetitor, să arăt care sînt cărţile a căror lectură trebuie să
fie aceea a oricărui om cult. Ideea Adinei Olănescu de
a chema la împărtăşirea cu din ce în cc mai vioaie şi
mai încrezătoarea cultură românească pe femeile, atît de
inteligente, dar atît de rău orientate, ale dasei de sus,
m-a făcut conferenţiar pentru acest auditoriu, cu totul
nou, care nu se va mai întîlni astfel, în acest număr şi
.în această dispoziţie, niciodată. El cerea desigur să afle
nu numai istori•a veche, pe care, după cererea altui grup,
.am expus-o reunind aceste lecţii, prin care mă întorsesem la un domeniu părăsit odată cu Universitatea, în
Notele unui nespecialist asupra istoriei antice, dar şi
lucruri pe care poate nici nu le bănuise, zestre adevă
rată a neamului lor. Aceasta însă impunea în acelaşi
timp cui îşi dădea samă de împrejurări şi o anume atitudine, anume mijloace de formă, care trebuie animată
de poezie ca să afle astfel drumul l,a inimi deschise, cum
.am văzut-o îndată, şi celor mai nobile sentimente.
Se .putea vorbi cu folos despre mormintele Domnilor
de pe vremuri, cu toată melancolia pe care o trezeşte
de cele mai multe ori soarta lor, de zilele învrîstate cu
multă nesiguranţă şi suferinţi ale soţiilor acestor stăipî
,nitori, de arta vremilor care nu înfrumuseţau decît ce
era de folos pentru îmbogăţirea sintezei de bază, de
aspectele felurite ale unei societăţi atît de interesante, ·
cărei,a liberalismul „paşoptist", ajuns la deplina biruinţă,
.chiar şi în spiritele conservatoare din tradiţie, le păstra
încă sentimentele zilelor de nervoasă răsturnare. Era o
intreagă operă de reabilitare a acelor vremi întîi atacate
violent în numele „ideilor noi", apoi lăsate sistematic
uitării, numai dteva figuri eroice, fără mediu, plutind
.deasupra acestor ape părăsite, !mi dădeam seama la
fiecare nou contact cu acest auditoriu că lucrurile pe
care le spun mişcă şi că, din ideile e:,cprimate, cele de
,căpetenie rămîn. Obiceiul românesc de a veni la început
.cu foarte mult entuziasm, pentru ca încetul cu încetul
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participarea aşa de călduroasă să se retragă, nu se verifică data aceasta, şi-şi poate închipui oricine care putea,
fi satisfacţia cuiva care nu căuta în aceste prilejuri o
simpld transmisiune de cunoştinţe istorice.
Astfel s-a alcătuit cartea, de o adevărată introducere·
în istoria noastră culturală, pînă atunci neatinsă - iar·
peste un sfert de veac nişte tineri încrezuţi erau să
anunţe cu o obraznică solemnitate că de la ei, contra.
mea, începe cercetarea istoriei culiturale a Românilor - ,
pe care o compun trei părţi : cea dintîi, dînd aceste capitole răzleţe, capabile de a interesa şi prin evenimentele,
prin amănuntele biografice la icare se raportă, cea de-a
doua, oare, hrănită de experienţa făcută în lungul şi în
latul ţerii, încerca sinteza vechii noastre arte ; -cea de-a
treia, în care ~e vorbea despre activitatea economică a
trecutului (Negoţul şi meşteşugurile în trecutul romdnesc).

Cele două părţi din urmă vor fi reluate apoi după
evenimentele din 1913 în lucrări întinse, dînd toată
documentarea şi întinzîndu-se şi asupra ultimului element de umilă frumuseţă, ca şi asupra celei mai sărace
din breslele vechilor noştri me5teşugari, dar bazele erau.
puse încă de atunci, de la aceste conferinţe pentru femei
al căror spirit ră:pede înţelegător trebuia cîştigat pentru.
opera de totală renovare a s-ocietăţii noiastre, şi' noi cercetări m-au încredinţat că n-aveam nimic de schimbat
în ideile generale care se desfăcuseră de la sine.
Conferinţele despre Doamnele noastre s~au între~it
apoi cu alte studii despre viaţa femeiască, formînd volumul Viaţa femeilor în trecutul românesc din 1920, care,.
supt titlul Femeile în viaţa neamului nostru, s-a bucurat şi de o a doua ediţie, peste doi ani.
Putinţa de a continua în acoostă direcţie a prelucrărilor întinse mi s-a dat peste puţin prin întemeierea,
tipografiei mele de la Vălenii de Munte.
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XVIII
ADAPOSTUL DIN V ALENII DE MUNTE

Ziarul meu, a cărui istorie va intra în capitolul
cerea cheltuieli pe care, cu toată îngăduinţa
„Minervei", cu greu le-aş fi putut lua 9i mai departe
asupra mea. N-am avut niciodată necugetaita aplecare
la datorii, care deosebeştP pe intelectualul
român şi
fireşte nu puteam face obişnuita socoteală că, ajungînd
la guvern, îmi voi putea plăti cu vîrf şi îndesat tot ce
voi fi împrumutat în opoziţie. Bani străini m-ar fi apă
sat prea greu pe mine, cel rămas supt atîtea raporturi
aşa de mult în urmă. Chiria crescută perntru căsuţa din
str. Buzeşti, unde mă pîrjoleam în caldele nopţi de vară,
îmi ajunsese cu mult peste mijloacele mele.
Intr--o vară din anul 1908, o invitaţie a cumnatului
meu Ştefan Bogdan, al cărui socru, Duro,
reprezenta
una din ultimele rămă5iţe ale burgheziei balcanice insta. late în podgoria noastră, cu cîrciuma ei orientală, cu
banul de dat împrumut şi cu măgarul Pindului, mă
duse la Vălenii de Munrte, localitate al cărei nume abia-I
prinsesem din pagini de cronică. Nu era pe atunci nici
cale ferată, aşa incit de la Ploieşti se pornea pentru
vreo d0~1ă ceasuri de înaintare înceată în vechile trăsuri
ce sunau de-a lungul văii Teleajenului din clopote pentru a siperia pe lupi şi a în.ştiinţa pe hoţi ; nici podul
de la Drajna, legînd cu cele două linii ce ţintesc una
spre Ţara Bîrsei, la Cheia, alte spre Bîscele Buzăului
şi Muntele Siriului, nu era încă întins. Un patriarhalism
următor,
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desăvîrşit, fără prăvălii, în stil românesc, cu coperişuri
de aramă, cu stîLpi esteti'Ci şi altă podoabă pretenţioasă
şi inutilă, stăpînea loca-litatea unde, în marginea mănăs
tirii din SEcolul al XVII-lea, cu şirlăul ei de ţigănie
mai mult sau mai puţin înălbită, şi a dungii de dugheni
pitite supt umbrare, vegetau familii pe jumătate ţeră
neş,ti venite în parte din Ardeal şi păstrînd în graiul
lor ceva din parfa:ularităţile de vorbire ale locului de
origine. Era aici o pace, o bună înţelegere românească,
o armonie întîrziată, fără nid un amestec de populaţie
străină, care cucerea îndată, ca şi încunjurimea, pe care
am străbătut-o în cîiteva zile, descoperind tot ceea ce
se ascundea necercetat în bisericile şi mănăstioarele, în
casele de moşneni înstăriţi de belşugul prunelor din
acele bătrîne sate.

N ~ fi gîndit că voi ii prins şi păstrat durabil în
acest loc prielnic gîndului şi lucrului. Cel purtat prin
multe locuri nu ,părea că poate prinde rădăcină pe un
pămînt aşa de îngust, unde totuşi zările erau mai libere
decît aiurea. Cădea atunci, prelungindu-se din zi în zi.
una din acele mucede ploi de iulie cu care e darnic
muntele nostru. Şi nu cetisem nid îmbietoarele rînduri
ale lui Vaillaint din a lui Orografie de pe la 1840, pe
care aşa de frumos le-a tradus apoi neuitatul meu tînăr
prieten Vasile Bogrea 38 pentru unul din Calendarele
Neamului Românesc. Dar, cum stăteam să plec, bălanul
birjar sprinten al cărui nume îl arăta ardelean, Tohă
neanu, ·îmi spuse cu prietenie ţerănească ce bine ar fi
pentru localitate dacă ar avea la îndemînă pe cineva ca
mine (nu ştiu cine-i va fi dat ideea, foarte exagerată,
despre valoarea mea, care stătea doar într-o intîie alegere, la Iaşi, ca deputat). L-am întrebat unde aş putea
să mă ·aşez pentru a îndeplini această măgulitoare funcţiune de patron al Vălenilor, pîn:i atunci a'?'R de străin
pentru mine. Şi el mi-a arătat o livadă plină de buruieni, în care copacii, de multă părăsire, stîrpiseră şi o
căsuţă simpati'că în dărăpănarea ei, unde în ultimul
timp stătuse o vrăjitoare care dădea ,în cărţi şi împr1::!,_muta cu dobîndă, ceea .ce fireşte mi se va cere în primele timpuri şi mie, în oalittate de succesor şi moşte344
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nitor al sipeciaHtăţii. In faţă, la căderea serii, un cimitir
vechi scînteia de luminile la morminte si răsuna de
bocetele femeilor îngenuncheate. Iar alături, într-un .fel
de hardughie povîrnită, sunaru pe tinichea ciocanele lui
Moise, singurul evreu al localităţii, descălecat cu mu'lţi
ani în urmă tocmai de la Mihăi'lenii moldoveneşti ai lui
Vodă-Sturdza, şi atît de văJenar priin obi'şnuinţă, incit,
văduv, se îngrijea de copiii care se chemau Filip şi
Mîndruţa, singură mitca ei soră Raşela amirntind o religie de care tinichigiul, nepurtat de mult pe la sinagogă,
era aproape cu totul .despărţit.
Mi s ....a sipus că în adevăr acel colţ de sălbătăde, a~
de părăsit incit ni ci cinele, frumosul dulău „Haiducu",
pe care l-am adaptat, nu ,mai lătra
la străinii care
intrau în voie ca în multe livezi fără s,tăpîn, e de vînzare şi că .preţul, de vreo patru mii de lei, trebuie plătit
în mina unui pîrlit de fotograf care se ai:flă la Ploieşti.
Fotograful era evident aproape, romantismul acestui
colţ de pustiu mă atrăgea, fiica mea cea mare avea grabnică nevoie de aer, de necontenit aer şi ce frumoasă
era aici imaculata iarnă, eu sărutul soarelui clar pe
gheaţă, cu pitoresce-le
cortegii ale irozilor
mergînd
foarte serioşi, ca în Botoşanii mei, din casă în casă !
- dar era o mică dificultate. De unde cei 4.000 de lei,
şi de unde tot ce mai era de nevoie pentru ca în odăile
goale demult să se poată aşeza o viaţă de familie şi o
groază de cărţi fără care această retragere la ţară ar fi
fost o sinucidere ?
Mi se vorbise mai demult de intenţia pe care o avea
Haret de a se scrie istoria bisericii românesti. Subiectul
nu mă atrăgea îndeosebi, iar cercetările pr~liminare îmi
păreau foarte grele, cum şi erau în adevăr. Părăsisem
gîndul, şi desigur fără oferta lui Tohăneanu n-aş fi
primit nici pentru acest lucru o recompensă bănească.
Aş,a însă mi-am călcat pe inimă şi am acceptat. Peste
cîteva săptămîni fotograful îşi primea plata şi începeam
refacerea căsuţei, care era pentru
mine la înioeput
numai un loc de retragere. Puteam să ,petrec o noapte
acolo cu atunci tînărul meu
elev Lăa>edatu, bucuroşi
amîndoi de atlta alb pe ,părete, de atîta miros de proas1
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păt,

de absoluta tăcere căzînd de sus din stelele limpezi.
Vechiul coleg de la liceul din Iaşi, d-rul Pîrvu, era
medi'Cul oraşului şi, seara, în grădiniţa pe care am cumpărat-o acum, pentru fondul de cărţi populare Cuvîntul, se aduna familia lui, a farmacistului Milller şi alţi
localnici, serviţi cu berea „tutungiului" Anastasescu, pe
cînd de aproape, de la „Zăneasca", din casa boierească
suită sus pe o bază de ziduri arhaice ca într-un mlţ de
DaiJ.maţie, formidabilii dulăi ţineau hangul veselilor lău
tari din „S trada Artiştilor", plină ci ucu re de istorică
ţigănie. Era ceva de creat în acest colţ de lume pustie.
Şi astfel povara chiriei şi Hpsa de bani a ziarului
mi-au dat ideea de a mă muta cu totul aici, întemeind
cu bani de la priet~ni, deveniţi a,cţionairi - şi ce mari
contabili am avut, tot unul şi unul, perfecţi la socoteli,
dar fără nici un ban în casă sîmbăta, la plata celor trei
sute de lei aur ai lucrătorilor prieteni ! - ceea ce de
mult visasem : tipografia mea, şi pentru acest ziar, dar
şi pentru o largă editură românească.
Vedeam în încă tînăra mea înch~puire orăşelul schimbîndu-t>e : străzi largi s-ar fi deschis spre gara încă
neterminată, casele lucrătorilor s-ar fi clădit ~e ambele
margini ; o baie, o sală de adunare, o bibliotecă populară, ,pe care am şi întemeiat-o îndată, ar fi dat ca:r,acterul cultural noii alcătuiri, ue care o speram încunjuriaită de simpatia activă a oamenilor în mijlocul cărora
era să mă aşez.
N-am purtut face nid într-un
sfert de veac, pe
departe ceea ce visasem în momentul cînd m-am hotărît
să mă închid în Vălenii de Munte, departe de un mediu
în care sprijinul moral nu-mi lipsea demult, dar aşa
de puţini mă ajutau să pun baza materială neapărată
pentru urmărirea scopului meu. Dar
subscriitorii se
găsiseră, şi încă răpede, capabili de a-mi da capitalul
trebuitor pentru ridicarea zidurilor şi procurarea maşi
nilor. Bunii meşteri, plini de tradiţie, ai localităţii lucrau
de zor la isprăvirea clădirii începute în primăvară, şi
.astfel, de Paşti, în anul 1908, eu puteam să privesc
zidirea isprăvită şi, aşteptînd pe meşterii mei care, cu
-Nioolae Stroilă şi Constantin Onciu în frunte, îmi veneau
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de la vechea tovarăşă „Minerva", mă în'Cintam în gră
diniţa din fund supt pomii în floare, privelişte pe care
n-o mai văzusem din copilăria mea botoşăneană, de aburirea vîntului proaspăt al dealului şi de uşoara muzică
a albinelor scormonind în florile
prunilor n1Umai o
zăpadă. O mulţămire oare nu se poate rosti prin cuvinte-mi cuprindea trupul şi sufletul înitreg. Solemn, impre·sionat, curierul făTă
uniformă
aducea în acest loc
depărtat de vuietul politicei bucureştene maldărul de
corespondenţă al ziarului moo.
Inaugurarea mi~a adunait pe toţi prietenii. Gustam
mîndru ciudata simfonie pe care o făcea motorul american cu detonaţie, ale cărui iprcîieli le ascultam, le pîndeam cu grijă şi de la distanţă în primblările mele şi
uruitul greoi al rangelor de fier din cele două m~iru
l,uate în parte pe datorie şi din care una, în viaţă şi
astăzi, poartă dalta Rărzboiu~ui ,pentru Independenţă.
Cea dintâi publicaţie mai întinsă, a cărei frumoasă
înfăţişare era o datorie de onoare pentru noi toţi, care
ştiam ce a fost şi ce este „Minerva", a fost fireşte Istoria
Bisericii, oare-mi plăitise ,oasa. Se tLpărea în acelaşi timp
cînd în odăiţa de lîngă culoarul în care-mi grămădisem
cărţile indispensabile, celelalte fiind depuse pentru ani
de zile la Liga Culturală, înjgheb paginile manuscripte
ale l,ucrăr.id.
Uşor nu era nici într-o privinţă. Sîmbătă seara, tragedia plăţilor, care cu valuta de atunci, nu întreceau
- am spus-o - cu mult trei sute de lei. Oontabilii cei
adevăraţi eram eu şi soţiia mea, contabilul de formă din
odăiţa de sus, deasupra t1pografiei, avînd doar sarcina
„ştiinţifică" de a constata prin metodele specialităţii sale
un „cîş,ti-g" din care eu nu găseam nimic în saltarulcasă al biroului moştenit de lia călugărul Var:ahiil. Dar
în fiecare seară desperatele lătrături ale lui „Haiducu"
păreau că anunţă asaltul unei han:de de hoţi, şi, din
cînd în cînd, împreună cu corul nocttţrn al găinilor
mele, se auzea căzătura fatală în pivniţă a unui iepure
de oasă, speriat de salturile apărătoare ale dulăului. Şi
vîntul părea că va străbate prin păreţii de paiantă. O,
nu e uşor să te foci ţeran ·la treizeci şi şase de ani !
1
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Numai,
mamă,

grămădiţi în două cămăruţe şi cu băltrî.na mea
patru copii dormeau somnul vrîstei lor fericite.

Fusesem invitat să dau conierinţe asupra trecutului
armatei noastre. Ele se ţineau undeva în Calea Victoriei
înaintea unui auditoriu de ofiţeri. Am putut constata
încă de atunci cît de înţelegători sînt ei la orice problemă, chiar cînd nu atinge de-<a dreptul cariera şi preocupaţiile lor. Poate de aici a ieşit ideea de a mă îns·crie
între colegi pe care iabia i-am cunoscut în treacăt, ca pe
interesantul bătrîn
Arbore, icoană
de stareţ istovit
de posturi, supt coama de vechi revoluţionar, pe care-l
preţuiam [ ... ], ori pe magistratul Oscar Niculescu, cu
care era să mă intilnesc pe scaunele Senatului, ca profesor ou anul - cum a rămas obiceiul - la Şcoala
superioară de război. Dar din acele cîteva conferinţe
duse mai departe, întîi pînă la moartea lui Mihai Viteazul, apoi şi pînă la epoca Regulamentului Organic, a ieşit
cea clintii istorie a luptelor noastre, la care, din punctul
de vederre al însuşi organismului luptător, S""au ada!US
pe urmă adîncitele cercetări de specialist ale generalului
Radu Rosetti.
·
Putinţa tiparului făcu să mă gîndesc la întregi serii
de publicaţii care, foarte .puţin vîndute de librari, care
nu şti1au să recomande o carte, se ait:umulau îngrijorător
în depozitul Upografiei, pînă ce ocupaţia germană le va
distruge cu grămada, punînd capăt în acest chip violent
şi sălbatec unui mare vis de editură.
Am dat astfel, crezînd că se pot găsi cetitori pentru
cărticica ieftină, un şir de conferinţe ţinute în deosebite
părţi ale ţerii, pretutindeni în legătură cu trecutul, cu
tendinţele şi ,posibilităţile locale : ,,vadul" de la Rîmnic,
mănăstirea de la Sinaia, Dunărea de la Giurgiu, şi
s~u adaus şi · altele, ca aceea despre naţionalismul lui
Nicolae Bălcescu, despre riolul
tradiţiei în creşterea
femeilor române, conferinţa ieşaină, stenografîată, despre nevoia întregirii cunoştinţelor istorice. Era vremea~
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cum se va vedea, în care secretarul Ligii Culturale avea
datoria de a duce peste tot locul în acelaşi timp critica
severă a lucrurilor de atunci şi convingerea, adînc înră
dălcinată în spiritul meu, că şi o aDtfel de viaţă se poate.
Cum se începuseră, încă de la 1907, cursurile de
vară de la Vălenii de Munte, al căror rost Vl()i căuta să-l
luminez în alt capitol, cîteva din multele lecţii de acolo,
în general pierdute, şi-au găsi:t locul în acest îndrăzneţ
şir de ·tipărituri, precum Viaţa românească a Ardealului,
despre care nu se V'OTbise de la Părţile alese, de un
caracter solemn, erudit, constituţional şi juridic, ale lui
Bariţ, sau despre Balada populară românească, a cărei
împărţire în cicluri am încercat-o, şi le menţin aşa şi
pînă astăzi (1910), ca şi despre portul popular românesc,
care pînă atund nu fusese înfăţişat în caipitolele lui
locale (1912), întregindu-se astfel pe încetul acea enciclopedie românească a cărei noţ~une mi se impunea tot
mai mult. Pentru Liga Culturală am început apoi o
serie de calendare care dădeau culegeri de articole despre ceea ce privea viaţa noastră naţională întreagă, cu
însemnarea evenimentelor din cursul anului : va veni
poate vremea cînd un istoric literar cu interes pentru
spiritul vremii se va opri şi asupra acestor osteneli pe
care nu Ie-a întrerupt vremea.
Atît de uitata liiteratură mai veche mă interesa, şi
nu numai din ,punctul de vedere al istoricului, care
adăugise, în 1904 încă, la cartea răspinsă de Academie
vreo două sute de pagi:ni, intitulate Istoria literaturii
religioase a românilor pînă la 1688, în care se începea
cu cele dintîi 'traduceri ale cărţilor sfinte, pe care le
porneam supt impresia unui1a din ascuţitele studii de
filologie ale d-lui Candrea, cu cei dintîi ani ai secolului
al XV-lea, cîg_d se exercitase asupra românilor din colţul între Maramurăş, Ardeal şi Mordova influenţa propagandei vulgarizante a husiţi-lor, - teorie pe care filologia d-lui O. Densusianu şi a elevilor săi continuă, fără
dreptate, s-o în·colţească din timp în timp.
La 1907 am avut ideea de a interesa cercuri mai
largi în cunoaşterea literaturii care precedase pe aceea
pe care, cum se va vedea, o recomandam aşa de căl
duros în revista Sămănătorul, revistă ce mi se încre349
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dinţase, şi-i dădeam

o altă direcţie decît cea de la început, învederîndu-se că nu făceam nici un act revoluţio
nar, ci intram în tradiţia de mai multe ori seculară, a
scrisului nostru celui sănătos şi durabil. Am făcut deci
încercarea unor ,cursuri de seară la Facultatea de litere
şi succesul m-a incurajat : venea
mult tineret şi se
adăugea şi altă lume în acea „sală numărul patru" în
care de peste zece ani de zile îmi făceam cursul obiş
nuit ; am ajuns a stîrni şi unele gelozii, cu cereri formale de a se interzice o asemenea concurenţă ilegală.
Redactîndu-mi acasă conferinţele, am putut să dau
încă din 1907 întîiul volum din Istoria literaturii române
din veacul al XIX-lea în legătură cu dezvoltarea culturală a neamului, <lucind expunerea pînă l,a 1840. Am

continuat apoi, deşi conferinţele serale se opriseră. Al
doilea volum, atingînd şi anul 1848, a ieşit tot în Bucureşti, la ,,Minerva". Iar pe al treilea, pînă la 1866, îl
lucriam îfl ·ceasurile „libere", tipărind încet, buoată de
bucată, în măsură ce făceam lucrul,
în tiparniţa mea
pr0tprie. Chiar în acest an, după o aşa de lungă întrerupere, am căutat să pornesc după reeditarea, şi prefacerea în parte, ,a cărţii care cuprinde veacurile anterioare - şi voi spune eu ce dificultăţi care mă ţin în loc
- prelungirea după „noua direcţie" a „Junimii". Căci
multe păreri false s~au încetăţenit asupra acestei perioade, prin anume interese, răpede servite de
inerţia
pub}icului şi, pentru învăţăturo. vremurilor dezorientate
de azi, sînt încă de deschis unele perspective.
Textele înseşi meritau să fie prezentate din nou,
pentru .acest secol al XIX-lea care abia se închisese,
lăsînd o neclară moş,tenire aşa de bogată. Astfel cetirea
prin ziarele care odinioară serveau ,aşa de mult ca singuruJ mijloc de Upărire şi preocupaţiile de istoria religoasă pe care o scriam m-au făcut de am publicat, fără
să am în vedere un public anume, dteva frumoase predici, dintre care una şi a
ultimului reprezentant al
curentului de cărturărie călugărească paisian, schivnicul de pe Scaunul metropolitan din I,aşi, fostul profesor
şi dascăl de dintări, neobositul
iubitor de cărţi Iosif
Naniescu, a cărui gîrbovă umbră albă o văzusem în
strana catedralei pe care izbutise a o duce la capăt
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(Cuvîntări

de înmormîntare

şi

pomenire din veacul al

XVIII-Zea pînă la 1840; 1909). Poate ,că ar fi găsit în
aceste sincere, calde şi pioase pagini oarecari îndreptări
cuvîntătorii bisericeşti de at11nd, căci era şi o tendinţă
de „revoluţie" religioasă, întrupată atunci în arhimandritul Scriban, ·obiectul celor mai mari speranţe, ale
cărui predici pline de viaţă vie, şi de o aşa de bună
formă literară, se t~păreau la Vălenii de Munte. Dar şi
aceste ediţii de texte cu dwltuială de bani, fără a mai
pomeni atenta muncă de editor,
zburau zădarnic în
vîntul patimilor, oare singure erau o realitate.
Intîmplarea, care
de atîtea ori mi-a
fost peste
măsură de prielnică, era să mă aducă a tipări, cu aceeaşi indiferenţă pentru acoperirea cheltuielii, una din
cele mai preţioase cărţi din tot trecutul nostru. Nu mai
ştiu în ce legătură, plecînd de la Botoşanii copilăriei
mele, ajunsesem cu nişte tovarăşi la Coşula, unde un mic
spital se găseşte singur în cuprinsul frumoasel,or ziduri
din secolul al XVI-lea, 1ncunjurînd 0 biserică de cel
mai bun sti'l, care ne rezervă încă surpriza frescelor,
din care cite una se iţeşte prin spărturile tencuielii vulgare. Pe cînd un dejun gustos, care-mi reunise prietenii
l,a doamna doftoreasă, mă chema l,a fiooare cinci minute,
răsfoind prin cărţile de slujbă după obişnuitele însemnări pe oare le culegeam de atîţia ani de zile. Ceva părea
că mă reţine, căci era evident că în deosebire de
cutare biseri,că de pe Tîrnave, unde mi-a răsărit înainte
un al treilea exemplar, mai complet, din Triodul-Penticostariu al secolului al XVI-lea, fădnd gelos pe Bunea,
cu care călătoream, - n11.1 era acolo decît o garnitură
modernă fără interes. Dar m~am obişnuit să nu despreţuiesc nid un loc, oridt
ar părea de :zJadarnică
munca de •cercetare, şi astfel, în acelaşi Arde.al desfă
cusem de pe coperţi de lemn aruncate nişte fragmente
de manuscriipte slavo-române de cel mai mare interes
sau culesesem din praful prea obişnuit în multe lăcaşuri
sărace de pes,te munţi o parte din legenda, scrisă înainte de 1600, a Sfintei Paraschive. Aici, ochii obositi de
flămînd mi se opriră pe un manuscript de la începutul
secolului al XIX-lea, asupra unei foi în care prea adeseori erau nume de lucruri şi de personagii orientale ca
1
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să fie unia din cărţHe biseri1 ceşti obişnuite.
încredinţat îndată că am înaintea mea, în
de banală înfăţişare, traducerea integrală a

Uimit, m-am
acest volum
lui Herodot,
unul din titlurile de glorie ale vechii noastre literaturi,
- şi încă redată fără nici o schimbare în formă, de
copistul de acum o sută de ani. Nu ştiu cum v~i fi
mîncat în casa primitoare a amabilei doftoriţe, dar seara,
în tren, am dormit cu capul pe ,povestea despre Dariu al
lui Histaspe, deepre zeii animali ai Egiptului şi scitogeţii de pe malurile Mării Negre. Inteligentul meu şef
de ateliere, d. Onciu, pe care numai soarta l-a împiedecat de a se face un cărturar, a descifrat apoi rînd de
rînd la vingalac întinsa povestire, pe care o verificam, o
-comparam cu originalul şi o adnotam dind neamului
meu, la 1909, cu o deosebită bucurie, acest tezaur de
limbă.

De mult, lnvăţăturile 39 lui Neagoe Basarab zăceau
'într-o ediţie din vremea Regulamentului Organic sau
în paginile, atî-t de greu de găsit, ale Arhivei Istorice
a lui Hasdeu. Era ,păcat de frumosul stil al traducătoru
lui din slavoneşte, care lucra probabil dlllpă îndemnul
„Basarabi'lor" de mai tîrzi,u, Radu Şerban, Matei-vodă
-sau poate şi Constantin
Brîncoveanu,
care-şi zicea
„Basarab", şi ipăoart şi de atîta autenticitate istorică, pe
care, în spiritul meu măcar, n-a izbutit s-o clatine acribia hiipercritică a filologului grec, mutat la o catedră
universitară de la noi, învăţatul
profesor Demostene
Husso. Am dat astfel, la 1910, şi o ediţie nouă din
această carte fundamentală, indiferent de caracterul de
-compilaţie pe care l-a desluşit aşa de bine d. Russo
însuşi.

Se va vedea îndată cum fll'Sesem adus, aş zice chiar :
silit să mă îndeletnicesc cu desluşirea simertkă a întregului nostru trecut. Ttpărisem de mult o Istorie a evu.lui mediu şi o Istorie modernă pentru şcoli, fiind adus
la acesta de cunoştinţa lipsei de viaJ.oare a cărţilor ciupite după străini care se întrebuinţau atunci în bietele
noastre şcoli secundare, de învăţare pe de rost a unor
pagini fără cugetare, fără sentiment şi fără stil. Pe cea
dintîi am scris-o, strîns, poate prea strins, cum e firea
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mea; pe ceia de-a doua, desigur iprea „vovbită" şi prea
vo:ribăreaţă, am dictat-o d-lui Stahl 40 , devenit un aşa de
bun şi dezinteresat prieten, oare punea fără nici un gînd
de răsplată inegalabila sa stenografie la îndemîna mea.
Nu credeam că îmipotriva manualelor, care nu erau un
mijloc de clş,tig ca altele, ale singurului profesor superi,or de istorie universală, care se întîmplase să fie şi
un scriitor şi - publicasem de mult o conferinţă, ţinută
la cercul profesorilor secundari, şi înaintea impasibilului
Haret, ca să arărt ,prin .acea „utQpie didactică" absurditatea vinovată a unui înrvăţămînt sprijinH pe singura
rutină a colegilor mei de la licee şi gimnazii - , nu
credeam, zi:c, că mi se va ammca în obraz în chip statornic învinuirea că scriu neînţeles, la care se va adăugi
şi observaţia cutărui raport de la Ministerul de Instrucţie
că-mi permit a judeca faptele şi că deci cartea mea poate
să strice sufletele copiilor. Dar, cum pînă atunci astfel
de acuzaţii nu mi se strigaseră în faţă, direct, chiar şi
de u1timul invalid inteleot'llal Hpsi,t de -creştere, am ostenit încă o dată pe d. Stahl primblîndu-mă de dimineaţă
pînă sara, de mi se rupeau genunchii, ca să-i dictez
şi o istorie a românilor pentru şcoli, pe care o înţele
geam - o ediţie deosebită a şi purtat acest titlu - , şi
pentru „poporul românesc". Poporul românesc nu şi-a
bătut capul cu dînsa, decît în Ardeal, unde voi spune
cum o treceam, ca marfă oprită de cenzura ma.ghiară,
iar în învăţămînt, cite un fost elev al meu tolera acest
manual de credinţă şi căldură doaa- în cursul superior,
unde elevi mai dezvoltaţi ar .putea să înţeleagă şi „fraza
încîkită a lui Iovga".
Am crezut msă, chiar de atunci că, oricît ar căuta
un om de astăzi să se apropie înţelegător şi simpatic de
acele vremuri, altele sînt vibrările sufleteşti pe care le
provoacă atinigerea de-e dreptul cu însăşi slova contemporanului. De acolo, urmărit şi de intenţiile mele revoluţionare în domeniul pedagogiei, am tipărit, la cîteva
luni de distanţă, pe lingă o ediţie populară a vieţii lui
Mihai Viteazul, de un boier din acele vremi, intercalată
'în compilaţia logofătul,ui cantacuzinesc Stoica Ludescu,
şi pe lingă traducerea, de pe la 1840, îndreptată de mine,
vem de vers, a cronicii greceşti a lui Stavrinos, lăudător
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,aceluiaşi viteaz, o întreagă isitorie a ţerilor noastre
compusă numai din fragmente de cronici, aicel volum
Din faptele străbunilor care nu s-a învrednicit de o a
doua ediţie. Scrisorile contemporane au venit şi ele la
rînd, şi era pentru mine o bucurie să corectez acele rînduri pline de pasiuni ·aşa de nobile, de o duioşie a,şa de
comunicativă şi de o aşa de adîncă înţelepciune : Scrisorile domneşti din 1911 şi, în anul următor, Scrisorile
de boieri. Numai după mulţi ani, în legătură cu lucrări

al

de stnteză în ,aceste două domenii, am putut adăuga
Scrisorile de negustori, de care nici un negustor nu s-a
interesat, Scrisorile de meşteri, .aşijderea şi Scrisorile
de fentei oare au trecut, dăunăzi, ,total neştiute, trebuind
ca Institutul pentru studiul istoriei Sud-Estului european, creat de mine, să ia asupră-şi spezele, trimiţînd
gratuit elegantele volumaşe, în care, şi la anii mei înaintaţi ca şi în ,tinereţă, pusesem atita grijă pioasă.
In aceste scrisori intră de la sine, în lege.tură cu
înălţJarea la Iaşi a statuii lui Cuza-vodă, care-şi are o
întreagă poveste, ipe care cetitorul o va găsi in altă
parte, şi publicaţi-a de prinos a Scrisorilor, mesagiilor şi
proclamaţiilor 41 celui aşa de ad.inc român şi moldovean
în inima lui generoasă.
Pentru a da şi cercetătorilor, oare se înmulţeau, ai
mănăstirilor noastre, o îndreptare căci prea mult mă
jignea învîrtirea în călcîie, ignorantă şi pretenţioasă, a
nobilelor şi cultelor doamne care apar într-un zbor de
văluri ,albastre şi dispar în ,aceeaşi fluturare grăbită,
atunci cînd, cu o reculegere de care ar fi capabilă inteligenţa lor mai bine sfătuită, sînt ,acolo atîtea lucruri pentru mintea şi pentru inima lor - , am reprodus în broşură
şi am întregit studiile ,asupra Hu~ului şi mănăstirii
Neamţului (ambele din 1912). Ele făceau parte dintr-un
întreg plan în legătură cu monumentele istorice, în Comisiunea pentru ocrotirea cărora int:riasem, nu fără obişnuita
împotrivire. Era vorba şi de scurte călăuze, ca aceea pentru Snagov, apoi de două ori retipărită, de cărţi poştale·
ilustrate şi ,chiar de un calendar istoric, dind, cum se
face în Italia, în Germania, pentru fiecare zi, cu cîteva
cuvinte de explicaţie, un monument sau un portret, în
legătură cu amintiri,le pe care le trezeşte acea zi. O dată~
1
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pentru o societate de doamne care căutau un mijloc de
mai distins decît chetele, balurile, ceaiurile şi garden~partyurile, am făcut să se tipărească un număr de
cărţi poştale splendid ilustrate care înfăţi;;au litere ornate
de pe documentele noastre. Foarte tîrziu numai, talentul
fiicii mele Magdalina va putea să deie, cu ajutorul bănesc
al! fostului, meu elev Moisil 42 , un întreg mic album de·
asemenea podoabe, care a fost foarte bine primit în stră
inătate, şi ignorat în aceeaşi măsură la noi. Numai acuma
cîteva luni, am putut, după cîteva note în cartea mea
generală despre arta românească veche, să descriu şi să
explic amănunţit ce ,comoară avem şi în această privinţă.
prin trei conferinţe, ţinute în sala Dalles de la Bucureşti,
înaintea unor bănci în mare parte goale, vorbitorul fiind
un biet indigen, iar subiectul fără interes pentru nobilii
domni în frac şi nobilele doomne în ţinută de bal, care
se omoară la sosirea oriicărui vorbitor exotic - deşi nu
atunci cînd îi fac răul serviciu de a-l recomanda cu permanenta mea impopularitate.
cîştig

'

O ediţie nouă; elegantă, portativă, a poeţilor clasici mi-a
părut că e o ne,cesi,tate. Pentru aceasta am ales ce e mai
fr,umos, mai îngrijit oa formă în opera lui Asachi, deprins
La şcoala italiană de la începutul secolului şi atît de neînţeles toicmai prin caracterul complex al formei sale. Un
frumrs volum, legat în simili ...pergament, n-a ,aiflat decît
un număr extrem de redus de cetitori. Optimismul meu
îmi ascundea ză!dărnida unei astfel de încercări, iar a mă
adresa la Stat ,pentru desfacerea prin şcoli şi biblioteci
populare, mijloc la care cu frîngere de inimă a trebuit să
recur_g mai tîrziu pentru alte publicaţii, nu-mi stătea în
obi cei. Mi se pare că nici astăzi ,poetul ieşean nu se citează
după ediţia mea, îngrijită cu atîta iubire. M-'am trudit
apoi să readuc primele poezii ale lui Alecsandri la forma
iniţială, mult mai firescă, şi un al doilea voluma:ş s~ adus
la o colecţie osîndită de la început. N-am uitat nid rpe
Bolinti,neain.u, din care era puţin de cules, pe Creţeanu 43,
pe poetul bucovinean Petrino. Prin îndrăzneala unui vers
aşa de nou, prin raportul •lui cu foklorul, pe care-l strînsese cu ajutorn.Il elevilor lui, mi se impunea şi Baronzi,
1
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din care poate nu s-a cumpărat un singur exemplar [ ... )
La dezvelirea statuii lui Cum-vodă, prezentam ,unui public
oare se menţinea îndărătnic inexistent, o antologie a poeţilor Unirii, în scri'sul cărora erau bucăţi sunprinzător de
încă vii. Colecţi•a va fi fost arsă ori topită în cazanele
fabricilor de hîrtie supt ocupaţia străină. In alt format,
începusem o editare a proverbelor, traducînd pe cele
orientale, şi am cules ceva şi din hîrtiile lui Baronzi, pe
care mi le încredinţase, cu manuscri:pte de romane, o
bătrînă profesooră, fiica lui, măritată cu un inginer Ghirghiu - le--am dat Academiei Române - ; ba am publicat
şi o broşură populară de cîntece, cu intenţia de a persevera dacă n-ar fi intervenit lipsa de interes, în sfîrşit
vizibil, lipsa de bani şi tot ceea ce a tulburat apoi aşa
de adînc societatea românească.
Intr-o zi, uitîndu-,mă prin vechile rafturi proaste ale
părţii din bibliotecă ,pe care o dusesem cu mine, am găsit
rarisima carte a Peregrinului transilvan 44 de Ioan Codru
Drăguşanu, grozavă ca înfăţişare în ortografia ei cipariană
şi cu amestecul nesăbuit al cuvintelor latine pe care le-a
răspins limba. Dar erta acolo un izvor aşa de puternic şi
limpede de tinereţă, de spirit popular, de observaţie atentă
a lucrurilor străine, de simpatieă filozofie proprie... Şi
atunici am rugat pe d. Onciu, care nu ere încă şeful meu
de atelier, să reiproducă acest ,text, înloouind cu cuvinte
vii acele umbre latine : unde nu găsea cuvîntul, îl adău
geam în corecturi. Şi s-a făcut astfel una din cele mai
frumoase cărţi din toată literatura noastră, care a trebuit
apoi şi rettpărită.
Aşa mergea tipografia noastră, cu spor numai pentru
deipozit. Cit priveşte sprijinul de afară prin comenzi, doar
dacă d-rul Elefterescu, om preocupat de viaţa şi cultura
populară, tLpărea la noi ; acţionarii înşişi nu-şi mai aduceau aminte că au o tipografie, care pe încetul mi-a căzut
mie ca un fruct putred şi părăsit.
Toate aceste publicaţii pleoaiu în mare parte din noua
încredere în mine pe care mi-o dăduse scrierea şi primirea Istoriei poporului românesc în cadrul formaţiunilor
sale de Srot, în limba germană (1905).
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Credeam că Lamprecht, cu care avusem aşa de puţin
a face, de altfel, mă uHase cu totul cînd, în 1904, marele
istoric german, care primise conducerea vechii şi ~mportantei colectii de istorie universală, initiată de Heeren
:şi Uckert, îi-ni scrise pentru a-mi ară-ta · nevoia de a se
face şi o istorie a Românilor, întrebîndu-mă cui ar putea
să o încredinţeze, atenţie care m-a atins aidînc şi pe care
o datoram, cred, cuvintelor pe care le găsiseră pentru
mine studenţii români de la Universitatea diin Leipzig.
Ele-i dăduseră lui Lamprecht destulă încredere în judeoata mea pentru ca să fiu consultat apoi pentru istoria
tuturor popoarelor din sud-estul european, ceea ce mi-a
îngăduit să fac a se opri o monstruoasă istorie în cinci
volume a Ucrainei, istorie neexistentă, pe care o prnpunea separatismul naţionalist al învăţatului, dar confuzului Hruşevski, care a dat apoi, în traducere germană,
o nespus de stufoasă parte întîi a povestirii sale, şi să pun
în legătură, pentru sîrbi, pe fostul meu profesor cu Jirecek, ceea ce a dat ştiinţii nu numai cele două volume, cu
desăvîrşire nouă, ale acesbuia, îin colecţia Lamprecht, dar
l-a adus să publice, în Memoriile Academiei din Viena,
partea, aşa de întinsă, despre instituţii, care nu se potrivea
cu proporţiUe ce i se admiseseră.
Am spus lui Lamprecht, cu toată sinceritatea că dacă
se adresează lui Xenopol, care terminase de mulţi ani
Istoria Românilor din Dacia Traiană şi o prescurtase
într-o formă franceză, prea largă pentru epoca mai nouă,
trebuie luată precauţiunea de a cere ceva nou, revăzut
asupra izvoarelor. Lamprecht reveni, cerindu-mi mje să
iau asupră-mi o sarcină aşa de grea pentru o conştiinţă
delicată.

Nu mă gîndisem niciodată la akătuirea unei atît de
vaste sinteze. Scurta privire asupra vieţii neamului nostru, pe care mi-o ceruse d. Tăslăuanu pentru frumoasa-i
reivistă Luceafărul 45 şi care, imedi,at uitată de mine, în
aişa fel incit am descoperit-o ou mirare în bibliografiile de
mai ieri, s-a publicat acolo la 1906 fără a se trage aparte.
Toată .partea veche, daco-romană, nu mă ocupase
niciodată. Părţi întregi fuseseră însă tratate pentru publicaţii amănunţite, ca Istoria lui Ştefan cel Mare, Istoria lui
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Mihai Viteazul, prefaţa de la voLumul XI dÎln Hurmuzaki.care dădea tot secolul al XVI-lea înainte de Mihai, aceea
de la Studii şi documente, IV, în care era vorba de relaţiile noastre cu Ardealul în al XVII-lea; istoria mai
veche o atinsesem în notele de la volumul III din aceeaişi
colecţie, discutînd informaţii noi găsite de mine, pe Ungă
cele din al treilea volum al Actelor şi fragmentelor; vorbind de Cantacuzini, completasem refacerea istoriei noastre pentru seicolul al XVII-lea ca evenimente interne. Prin
cele două prefeţe des,pre Cal1J.imachi, veaool al XVIII-lea,
care fusese cericetat amănunţit şi în analiza cronicllor
pentru Istoria literaturii din această epocă, fusese lămurit
aproape în toate colţurile lui ; prefaţa de la volumul X
dădea toată istoria economi'Că a acelui timp şi, aşteptînd
Istoria lui Tudor din 1906, mersesem şi dincolo de activitatea boierilor reformatori, pe care o analizasem acolo
şi o desluşisem şi în Convorbiri prin expliicarea unei
scrisori a lui Hlammer, istoricul Imperiului otoman, şi prin
rezumarea corespondenţei Mitropolitului muntean Filaret.
Ajunsesem deci pînă la instalarea domniilor pămîntene.
Dacă Regulamentul Organic, care-mi era antipatic, cu
palidele lui umbre domneşti, şi anul 1848, care fusese pus
într-o nouă lumină de marea pulbli~aţie comemorativă
încredinţată de D. Sturza lui Nerva Hodoş, ceea ce-mi
va permite să publiic în revista mea Floarea Darurilor 46
un studiu despre Craiova şi Unirea, imi erau mai puţin
cunoscute, în s·chimb, prin tipărirea aictelor lui vodă-Ştir
bei, prin răbdătorul studiu asupra Vieţii şi Domniei lui
atinsesem epoca Unirii, pentru ca numai în 1909, adunînd manifestaţiile în scris ale lui Cu2Ja-vodă, să dau
pentru inaugurarea statuii Domnului de la 1859 şi liniile
de căpetenie pe care le cere o cît de largă prezentare ia
Oiperei lui (Unirea Principatelor) 1909.
Toate acestea n-ajungeau însă. Ele trebuiau topite
într-o operă sintetiică, de care am fost legat timp de un
întreg ain de zile, reducînd toate preocupările mele la
cugetarea, plină de îndărătnice îndoieli, asupra arhitecturii şi dezvoltă,rii ei. Era şi marea difiicultate a redactării direct în limba germană ; primele două, trei coli se
vor tipări cu textul meu neschimbat ; asupra celorlalte
s-a întins revizia, foarte atentă, a unui tînăr învăţat ger358
https://biblioteca-digitala.ro

.man, cu care era să colaborez pe urmă l,a refacerea Istoriei universale a lui Helmolt şi căruia Lamprecht îi
încredinţase
organizarea unor istorii alP :I)rod11,cii,lor
germane, Armin Tille.
De la inceput, am cutezat să siparg obişnuitul cadru
pentru ca, trednd dincolo de ideea teritorială, care m-ar
fi strîns între graniţele, înguste şi necontenit crîmpoţite,
apoi larg sfîşiate, ale principatelor, acelor „ţerişoare" de
,care tot vorbea d. Sturd.za .şi retoriica oficială pentru a
fiace plăcere regelui, ctitor de viaţă nouă, să ipat trata, cu
sentimentele care mă stăpîneau şi care se strămutau în
,sufletul epocii întregi, şi viaţa românilor de ,peste hotare.
A fost deci, cu asentimentul tacit al lui Lamprecht şi-mi era aşa de frică de un r::>fiuz ! o istorie a românilor în cadrele formaţiunilor lor de Stat. Şi, în diS1poziţia
de critică a 51Piritului meu, mi-am îngăduit încă o inovaţie : iaiceea de a da, la sfîrşit, vreo sută de pagini despre
România şi poporul românesc întreg, aşa cum erau
atunci, la 1905.
Işi poate închipui cineva cum a fost primită această
carte, în oare abia era vorba de partide, i1ar numele celor
mai mulţi bărbaţi politici nici nu eriau pomenite, cu
„opera" lor cu tot, de însuşi d. Sturd'.Zla, care încerdase
să mă facă a-i prezenta: spre cenzură manuscriptul ! Ce
in:cH,gnare ! Mă ţineam ded continuu de faipte rele ... In
locul banchetului de care fusese vorba, se anunţa acuma
o întreagă scriere de înfruntare, fireşte tot în limba germană. Cînd editori'i. rau trimes lui Carol I cele două frumoase volume, siplendid legate, n-au primit, cu toate
·intrebările lor, nici un semn de acceptare, necum de mulţumită. Mi s-a spus că mai mult decît ori1ce îl indignau
pe regele faptul că domnia lui şi a lllli Cuza-vodă cel
răsturnat se găseau în acelaşi capitol.
Dar emoţia a trecut, şi cartea a rămas. Criti1ca străină,
adecă numai cea germană, a fost foarte favorabilă. Wei. gand de la Leipzig, Kwduba, istori•cul ucrainian, şi ,alţii
şi-au arătat satisfacţia lor, nu numai pentru că de 1a,cuma
, era la îndemînă o istorie a românilior bazată pe ultimele
cericetări, dar şi pentru fel,ul cum era prezentată mat2ria,
. apreciere care putea să-mi placă mult mai mult decît
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orice aprobare sau rectificare a detaliilor, ,care într-uo
aşa de vast ansamblu pot să fie discutabile.
Cineva a observat că lucrarea întrece cu mult planul
colecţiei, Helmolt însuşi găsind cuvinte de ~preciere pentru Românul cu maţele de aramă care, în adevăr, cu cît
ţineam în spate şi totuşi nu stăteam ipe loc, ia.ş fi putut să
fiu eu. La noi, Maiorescu s-a convins că, tipărit în străină
tate, nemţeşte, şi într-o astfel de colecţie, s-<ar putea să
fie ceva de capul meu. Singur Ioan Bogdan a găsit cuvinte
de recunoaştere pentru această carte; mi s-a ,părut însă
că, măcar un timp, relaţiile cu Onciul au devenit mai
reci. Faţă de urile care, şi din alte moti've, vor reveni
sălbatece, nu mai era acuma nid totuşi aitit de necesara
ligă a celor trei. Pentru ex.poziţia din 1906 Onciul va da:
o scurtă istorie a românilor după cele mai stricte tipare
tradiţionale.

Această trudiită sinteză n-am putut s-o văd tradusă în
româneşte decît foarte tărziu, după război, de fos-ta mea
elevă, D-na Enache Ionescu, şi încă a trebuit ca tiparul.
în condiţiile cele mai umilitor de modeste, să aştepte
pînă la 1922, deci şaptesprezece ani de la apariţia originalului german şi să ne prelungească nu mai puţin de
şase ani, pe cînd sîrbii au ţinut ca lu-crarea lui Jirecek
despre istoria lor să apară în acelaşi timp, tradusă de
elevul lui, Radonic, ca şi forma străină.
De ideile dintr-însa, care însă erau în continuă dezvoltare, am fost stăpînit cînd am dat pentru Luceafărul
un rezumat şi dnd am scris, în legătură cu o ani1versare

din istoria poporului italian, o sourtă prezentare a istoriei noastre, Breve storia dei Romeni, oare a ieşit din
tipografia mea la 1911. Carte scrisă cu mult avînt, într-C>
limbă pe care o cunoşteam de mult şi o \/'orbeam curent.
dar care rezervă multe suy,prize străinului, cum mă con•
ving de cîte ori încel'C din nou a scrie direct într-însa.
Anume îndoieli şi atunci m=-au făcut să recurg la fostu]
meu elev, fiul cel mai mare al lui Frollo, pentru o revizie„
oare s-a vădit a fi neîndestulătoare din partea unui italian
născut şi crescut la noi. Critidle italiene n-<au lipsit cărţii
care „ştie prea mult franţuzeşte şi nemţeşte." Dar e
curics că, atunci cînd am alipit unele capitole, referitoare360
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la relaţiile dintre noi 9i italieni, la o altă istorie a românilor, tradusă de d-na şi d. Antohi (doamna e italiancă),
îndreptă-rile au fost extrem de puţine şi judecata a fost
totuşi alta. Dar de scris italieneşte, cu toată lecţia care
mi se face la orice ocazie, tot nu m-am desvăţat.
Răscolind pentru istoria românilor în cronicile bizantine, am avut ideea de a scoate din ele tot ce ,poate servi
pentru o istorie sprijinită pe izvoaTe a Imperiului bizantin însuşi. Am şi astăzi aceste note amănunţite, împărţite
pe capitole, şi care-mi sînt încă de un oarecare folos.
Ajunsesem a cunoaşte din 1901, la Veneţia, pe Horatio
Brown, cel mai vechi şi mai harnic dintre cercetătorii
arhivelor, dar şi cel mai izolat şi mai tăcut, care era delegatul englez pentru akătuirea volumelor veneţiene, admirabil lucrate, din marea colecţie de State Papers care se
publica de guvernul lui. Mi se părea curios că el nu
schimbă nici o vorbă cu nimeni, şi am pus rămăşag cu
soţia mea că mi-l împrietenesc într-un -ceas, şi anume în
aşa fel incit, pînă la ceasul trei îmi va face şi o vizită.
Mi-am adus aminte că în Revue critique era o dare desamă despre una din lucrările aceluia care a dat, cu
essayuri foarte bine scrise despre aspectele Veneţiei, o
istorie a tiparului veneţian şi, în colecţia de Temple primers a editorului Dent, cel mai bun rezumat de istorie
a republicii. Bănuiam că nu cunoaşte această recenzie şi sîntem cu toţii aşa de sensibili la dînsele, deşi ştim
mai bine <lecit orice critic -ce este în cartea noastră ... şi aşa şi era. Am căpătat de la arhivistul amic o prietenie strînsă mă lega de Riocardo Predelli, mort aşa de
blînd la masa lui de lucru, pe care-l ajutasem la identificarea numelor de localităţi orientale în colecţia Commemorialelor şi aveam atîta simpatie pentru della Santa,
prea iute răpit stimei generale - informaţii asupra materiei care-l preocupa momentan pe voinicul englez, şi i-am
putut strecura un inedi t privitor la un alhimist rătăcit
prin Bavaria, în cea mai strînsă legătură cu aceste preocupaţii. Şi din vorbă în vorbă iată-l că se duce acasă şi
apare înainte de ceasul trei înaintea locuinţii mele din
Calle del Ridotto, aducînd acelea din scrierile lui desprecare-i spusesem că m-ar interesa foaTte mult, dar nu le
am. Mai pe urmă am fost şi în frumoasa lui reşedinţă
1
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,din Câ ToNesella alle Zattere, un palazzino plin de rari
lucruri istorice, şi am fost primiţi în hala!t şi în papuci,
oferindu-ni-se un excelent ceai, dar aiproape fără a vorbi
nimic ; peste cîţiv,a ani, dnd şi el ,a ple1cat din lume, m~am
_gîndit să cumpăr pe sama Institutului Sud-Est oriental
-casa, pentru oasfPeţi români, dar se făcuseră reparaţii
·scumpe, şi a trebuit să renunţ.
L-am întrebat pe Brown dacă în colecţia lui Dent, pe
care n-am avut niciodată marea onoare de a-l cunoaşte,
deşi l-am căutat la Londra aşa o fi editorul englez !
- s-ar putea tirpăd o istorie bizantină, pe care, bineînţeles, aş scrie-o franţuzeşte, cele dintîi încercări de a scrie
direct în englezeşte trebuind să fie de ac.,Ulm cîţiva ani
numai - şi au ieşit foarte prost. Răspunsul a fost favorabil, şi m-1c1m pus la lucru, căutînd să prind în cit mai
puţine pagini ce e mai esenţial, dar şi mai caracteristic,
ceea ce nu înseamnă şi ce e mai :pitoresc, ,pentru a măguli
pe cetitor, din această permanenţă imperială de peste o
mie de ani. Aceasta fără a alerga de la un studiu străin
la alt studiu străin, cum se face de obicei penitru a redacta
un manual convenabil ci, după concepţii proprii, rocurgînd necontenit la izvorul contemporan. A ieşit astfel un
opuscul în oare, pe fiece ,pagină pusesem, curajcs, pecetea cugetării mele înseşi. Manuscriptul a fost trimes la
Londra, unde a găsit un excelent traducător în d. Powles,
,cu care n-am avut nici un raport personal. Primirea a
fost foarte bună şi din partea filologilor care se ocupă,
ei mai ales, de Bizanţ şi ale căror exigenţe sînt cunoscute :
s-<a recunoscut elementul de tînără originalitate care este
în aceste pagini. Astăzi, cînd am prefăcut şi crescut de
două ori -pe atîta textul francez pentru o tipărirP c-are
abia s-a isprăvit, punînd dedesupt, după notele păstrate,
însemnarea izvoarelor şi controlînd necontenit cu ce au
·scris alţii, pot afirma că puţin era de schimbat în textul
de la 1907. Partea privitoare la literatura de cronici a
Bizanţului a rămas în manuscript peste douăzeci de ani,
fiind dată, nu fără oarecare sfială, care nu era cu totul
îndreptăţită, numai dăunăzi, noului prieten Henri Gregoire pentru frumoasa lui revistă Byzantion; împreună
-cu irndkaţii asupra artei, ea a apărut acum în cartea nouă
din tipografia mea de la Vălenii de Munte.
362
https://biblioteca-digitala.ro

Din această răscolire de izvoare a rezultat şi studiul
asupra luptelor pentru tronul bizant}n în secolul al
XIV-lea, Latins et Grecs d'Orient et l'etablissement des
Turcs en Europe, pc care am oferit-o lui Kohler pentru
Revue de l'orient latin dar, iaicesta cerind o ire.facere de
formă la care nu mă credeam dator, am dat-o lui Krumbacher pentru Byzantinische Zeitschrift şi acesta a primit-o cu plăcere.
împrejurările mă făcuseră ia:poi să trimet pentru volum ul de omagiu al 'lui Lamprecht consideraţii aslllp:ra raporturilor medievale dintre Apus şi Răsărit i:n evul mediu
(1909). Pentru omagiul comemorativ al unui Amari, arabizantul italian, trimesesem un dialog abisino-latin găsit
la Florenţa şi am fost uimit aflînd că descoperisem cel
mai vechi text de limbă amarică (1910). Pentru suedezi
lucrasem o ediţie, după cea din Studii şi documente, a
cronicii, scrisă de interpretul Amiras, a şederii lui Carol
al Xii-lea la Bender.
încetul pe încetul istoria univers;ală redevenise obiectul preocupaţiilor mele. Intîi în legătură cu catedra pe
care o ocupam lia Şcoala Superioară de Ră'.l!boi. In loc să
predau eleviloir mei, <lecit ca~e n--iam avut alţii mai
atenţi, mai înţelegători, mai persoruali în tezele lor de
sflîrşit de an, în loc să prezint an de an fapte şi date pe
care Je găseşte cineva în orice expunere curentă, am gîndit că ar fi mai bine să desfac vastul cuprins al vieţii
societăţilor omeneşti în acele probleme, la a căror soluţie,
crudă, dar de atîtea ori necesară, prin arme sînt chemaţi
ei, la ceasul lor. Astfel istoria relaţiilor dintre francezi
şi germani de-a lungul veacurilor mi s-a înfăţişat ca o
problemă a Rinului, şi cu acest titlu a apărut, după notele
stenografice ale amicului Stlahl, cea dintîi lucrare cu
acest caracter, desigur nou, în 1912. Anul următor, propria
noastră istorie se amesteca în dezbaterile sîngeroase .privitoare la soarta Dunării, şi o Chestie a Dunării a a.părut
deci la sfîrşitul cursului, cu explicaţia : Istoria Europei
răsăritene în legătură cu această chestie. Şi această publicaţie era prezentată ca fiind menită numai elevilor mei.
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La 1914 am grupat în jurul problemei mediteranoc"llle
(Chestia Mediteranei) ceea ce credeam mai esenţial în
istoria Europei de Miazăzi.
O contribuţie românească la ,cunoaşterea istoriei apusene a fost î111 intenţia mea reluarea cronicii româneşti,
scrisă de agentul dLplomati'c muntean, despre e:x;pediţi•a
prin care, în 1716, turcii sălbatecului Mare-Vizir Gin-Ali
au recucerit de la veneţieni Moreea. Textul, luat din
manuscriptul Academiei R'Omâne, l-am tradus şi în limlba
franceză, confruntînd ştiri'le, atît de nouă, de iprecise şi
de originale, cu un zi ar francez contemporan. Ediţia a
aipărut la 1913 în luxoasa ,publicaţie de cronici iniţiată de
Ioan Bogdan. Am avut satisfacţia să văd că acest izv01·
al nostru află preţuire pentru istoria cetăţii mie aşa de
iubite.
Aş ,pune alăturea retipărirea, cu prilejul comemorării
morţii tragice a lui vodă Brîncoveanu, căruia i-am consacrat atunci, la 1914, şi o întreagă lucrare în româneşte,
a admirabilei des;crieri pe care secretarul 'bogatului şi
:11îndrului domn, Del Chiaro, a dărnit-o Ţerii Româneşti
(Storia delle revoluzioni della Valachia). Din nenorocire,
ca tot ce am tipărit :pentru Casa Şcoalelor, întreaga ediţie a fost depusă, :pentru a nu se mai clinti, în subteranele acestei desigur, atîta timp, prea birocratice instituţii, pe cînd ea ar fi putut folosi aşa de mult ,pentru
cunoaşterea în Halia a lucrurilor româneşti.
ln dteva conferinţe din 1934 am căutat să redau, nu
numai legăturile rnoastre cu Veneţia, ,pe care le atinsesem
într-o lucrare închinată memoriei lu1 Monticolo, precum
legăturile vechi cu Anglia erau înfăţişate în volumul de
omagiu pentru vechiul meu profesor Charles sc:,mont, dar
şi tot c·e mi se părea mie, un aşa de asi'Cluu cercetător, că
ar putea să exprime măcar :pe departe esenţa, atit de
complexf1 şi de fină, a vieţii veneţiene din secol în secol.
De aici a rezultat cartea Cinci conferinţe despre Veneţia din 1914, care se va retipări peste treisprezece a.ni şi
din care o parte, aceea a raporturilor ron1âno-veneţiene,
se va da în limba italiană, în revista L' Europa orientale.
Lucrarea întreagă zace de ani de zile în bun,a traducere
manuscriptă a elevei mele d-ra Nella Co1ilini, cea maf
1
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devotată

şi dezinteresată dÎll1 ajutătoarele literarP, fără
se fi putut găsi mica sumă nc->resară pentru a o putea
tipări ca o dovadă de înţelegere pe oare n:aţiia noastră o
are pentru minunea veneţiană.
Din Arhivele Republicii Sfîntul,ui Marcu într-o nouă
călătorie luasem note şi făcusem copii pentru acea ,parte,
din a doua jumătate a secolului al XIV-lea, care nu
intrase în Notes et extraits, începute numai la 1400. Din
ele am făcut la 1915 studiul, ,apărut şi în Hmba franceză,
din noua publioaţie pe care, tot pentru a se şti că sîntem
pe lume şi noi, o începusem la Academie, Buletinul secţiei istorice, despre Veneţia politică în Marea Neagră, pe
vremea lui Dobrotid, creatorul Dobrogei, dar şi înainte
şi du,pă dînsul. ln Memoriile Academiei se adăugeau şi
documentele, pe care un cercetător german, de altfel iute
la învinuiri, nid nu s-a gîndit a le cunoaşte, pentru o
lucrare, de o ciudată alcătuire, după război.

să

Dar scrisul istoriei, care se făcea odată în mănăstiri,
nici un gînd la lumea dimprejur, 1Părăsită o dată
pentru ·totdeauna, nu se poate izola, nu trebuie să se izoleze de viaţa care gîlgîie, influenţează, cere, impune. Şi
lumea, care părea stabilită 1pe multă vreme prin echilibrul între două sisteme de mari alianţe, intl."la de la 1912
îna1nte, cum se va vedea din oapi,tolul următor, într-o
fază de prăpăstioase schimbări.
Ele cereau deci explicaţii şi dire{:ţii care m-au îndreptat din nou către studiile de istorie universală [... ]
fără

Războiul

izbuonii în Balcani, statele creştine, în sfîrşit
între dînsele, după îndemnul Rusiei, oare spera
,principalul folos din Îll1curcătură, aruncîndu-se
asupra Tu1rdei, pe care, cum se va vedea, noi o credeam
destul de tare ca să poată înfrunta loviture dată cu at'îta
entuziasm. Din însemnările mele, culese în izvoarele
bi,..antine, am luat ce trebuia ,ca să se vadă, într-o exipunere u.1 totul obiectivă, în care nu era nici şovinism, nid
intenţia de a sprijini o impos1bilă întindere pînă în adînînţelese
să tragă

365
https://biblioteca-digitala.ro

eul peninsulei balcanice, la ,care nu se gîndeau decît
romantici ca un Viasile Pârvan, care ,ajunsese atunci elementul dirigu.itor al „Lig.ei", că marile Imperii naţionale
de dincolo de Dunăre în evul mediu nu sîn,t decît iluzia
unui ll'laţionalism înfierbîntat şi că ideea Imperiului
domina frăsireia şi frămîntarea fă,ră s,cop şi fără continuitate a tuturor intruşilor descălecaţi l,a Sudul Dunării, că
trebuie deci _să se renunţe, chiar în folosul unei vieţi
paşnice de buni vecini, la credinţa că ideea naţională a
determinat încă din fundul vremilor întemeierea de state
pe acest teritoriu ·aşa de disputat. Astfel s-<au alcătuit,
în acest an de mari schimbări şi de tragice evenimente,
Notele unui istoric cu privire la evenimentele din Balcani. [ ... ] Pe cînd cercetam originile organizaţiei noastre
bisericeşti

,pentru a dovedi şi aici linia proprie a dezvolnoastre, care a întrebuiinţat toate împrejurările din
lume pentru a-şi face loc, prezentam, într-un memoriu
la Academie, concordanţa în sud-estul Europei a celor
„două tradiţii istorice" din aceste re-gi!uni : a italienilor
şi a românHor. Rolul nostru era urmărit apoi în toate
domeniHe de irnluenţă printr-o serie de alte studii, apă
rute în acelaşi loc : Vasile Lupu al Moldovei ca următor
al impăraţilor de Răsărit în tutelarea Patri,arhiei de
Omstantinopol şi a Bisericii ortodoxe, Muntele Athos în
tării

legătură

cu Ţerile noastre, Fundaţiile religioase ale Domnilor români în Orient, Fundaţiile Domnilor români în
Epir, opera lui Constantin Brincoveanu între aceşti creş

~

tini răsăriteni, legăturile noastre cu Caragheorghe, trezitorul vieţii naţionale sîl'beşti şi cu întreg poporul său,
Iordachi Olimpiotul, românul din Vlaho-Livadi care a
sprijinit pe Tudor Vliadimirescu, ,părăsill'ldu-1 cînd i s-a
părut că acesta nu serveşte c.auza creştină, aipoi rădăcinile
pe care le-a aivut ,la noi doctorul Veron sau Beroo, care
a stat multă vreme la Craiova lucrînd ipentru cultura
poporului său şi, în fine, îmbrăţişînd tot vastul domeniu
al legăturilor noastre cu vecinii de la sud, cercetarea despre Sîrbi, Bulgari şi Români în peninsula balcanică în
evul mediu, la care o să se adauge broşura franceză Serbes et Roumains, cu confermţele mele de la Belgrad.
Pe urma acestor publicaţii ale mele se poate observa
toată dezvoltarea problemelor ce se puneau aşa de răpede,
.166
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şi

cerînd un răspuns aşa de hotărît, în faţ,a noastră. Dacă
am atins chestia renegaţilor în trecutul nostru, aşa de
puţini, era pentru că la Academie se înfăţişasP, fără
pudoare, prelatul care odinioară sc ocupase cu atita rîvnă
de cultura noastră din trecut, amicul lui D. A. Sturdza,
Vasile Maingra, pe care-l cunoşteam de la Oradea, unde
fusese viioar, şi oare acuma stătea, cu o nouă direcţie
maghiarofilă, în calea tendinţelor noastre fireşti, ceea ce
i-a adus memorabila demonstraţie din curtea Academiei,
de unde a ieşit între huiduieli şi cu potcapul turtit. Oînd
cele două mari Imperii internaţionale şi--au stat faţă în
faţă gata să se incaiere, am dat, la Academie, paralela
dintre imperialismul austriac şi cel rusesc. Cînd s-a atins,
în alt sens, chestia Dardanelelor, am rectificat, pe baza
materialului istoric, părerile greşite în această privinţă.
Cind o doctrină crudă a reclamat totul numai pentru cei
mari, am ră51puns înaintea aceluiaşi public cu Dreptul la
viaţă al Statelor mici. Cum societatea românească era
acum ruptă în două în ce ipricveşte drumul de luat pentru
a ne găsi cu ruma în mină hotarele fireşti, am prezentat
soluţiile mele în Originea şi sensul direcţiilor politice în
trecutul ţerilor noastre, după ce ară-tasem cit de uşor în
trecutul nostru trecuserăm munţii în Ardeal şi ce fără
noroc au fost, cu toate primele succese, încercările celo:ce stăipineau povdrnişul nordic al Canpaţilor de a năcvăli
în ţara noastră. Pe planul al doilea căzuseră preocupaţii
interne ca aceea care, după o istorie a armenilor, mă
făcuse să prezint istoria evreilor la noi.
Acuma, la 1914, venise, o dată cu bătaia tunurilor lui
Franz-Joseph asupra Belgradului, vremea marilor deciziuni şi marilor suferinţi. Pentru acest ceas al „fecioarelor nebune" de la noi eu îmi aprinsesem însă candela,
şi trebuie să arăt acuma de cînd.
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XIX
DESA V!RŞIRiEA UNUI CREZ
POLITIC ŞI SOCIAL

Cuvintele adevărate apăruseră în Epoca şi deosebit,
ele au găsit un mai larg răsunet şi docît articolele din
l'Jndependance Hownaine. Atacurile personale contra
unor oameni la care, de altminterea, şi atunci, mă interesa numai direcţia, încetaseră : aici se punea baza unei
doctrine naţionaliste, care se deosebea suipt multe raporturi de aceea{ ... ] a prietenului meu viitor, A. C. Cuza.
Ea nu venea, întîi, din postulate metafizice, nici din
analiza unor fenomene de ord~ne materială, <.la înmul_ţirea populaţiei evreieşti în oraşele moldoveneşti, alcoolizarea ţeranului, sistemul de captare ,prin avantagii băneşti
sau de situaţie al aşa-ziselor partide politice. Ea n-avea,
în al doilea rînd, preciziunea unui decalog care să
cuprindă, într-o serie de nedesfăcut, propoziţii pe care,
fără a prevedea schimbările, fatale într-un viitor aşa de
grăbit şi de capricios, să le fi declarat incontestabile.
Ea nu introducea o apriigă pornire de negaţie, o înverşunată ofensivă, ajutată de mijloacele unui mare talent
de satiric şi epigramist. Ea nu ţinea samă de aprobările
pe care le-ar fi putut găsi într-un tineret prea puţin matur
pentru ca o cultură fără critică şi o aşa de slabă iniţiere
în realităţile naţionale să-l poată face judecător în domeniul unor aşa de grave probleme.
Cu aceeaşi caldă dorinţă de a folosi neamului pe care-l
vedeam ·ameninţat, era o deosebire de .temperament, o
deosebire de viaţă, o deosebire de studii favorite, ceea ce
şi
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o

pe

nesimţite determină întorsătura

de spirit a unui cuge-

tător.

Eu plecam de la ce văzusem cu ochii în hîrtia documentelor şi în sufletul oamenilor în viaţă, cercetaţi de
la un capât al pămîntului românesc la altul. Desigur că
aveam cea mai mare stimă pentru crezul unui Kogălni
ceanu şi admiraţia cea mai absolută, nu numai pentru
geniul politic, dar şi pentru puternicele convingeri ale
lui Eminescu, şi mă bucuram că aceeaşi credinţă, acomodată cu vremile, poate trece de la o generaţie la alta. Dar
nu legam o cugetare de azi cu concluziile cugetării de
ieri numai pentru că aceasta fusese exprimată de aşa de
sus, cu atîta autoritate şi într-o aşa de captivantă formă.
Se făcuse din nou verificarea asupra vieţii naţionale, şi
de acolo pleca gîndul meu, a cărui exprimare îmi era mai
mult decît o datorie : o obsesie. Veacuri întregi îmi aduceau învăţăturile lor şi în milioane de oameni găsisem
un instinct ce corespundea pe deplin cu glasul lor, însemnat în slova veche, care era pentru mine ea însăşi
o încîntare.
Trebuia ori să dispărem - şi ar fi fost păcat şi pentru atîta luptă şi suferinţă, şi pentru comorile închise
în sUlfll.etul nostTU - , ori să devenim, cu orice risc, noi
înşine.

Serbările pentru Ştefan cel Mare erau, după multă
vreme de şovăire, de îndoială, de nesiguranţă în ce priveşte mijloacele şi posibilităţile noastre, o afirmare, una
de o putere neobişnuită. O luptă se deschisese între
dogma nouă, pozitivă, optimistă, energică şi între spiritul
de negare, între atitudinea descurajatoare a „junimismului" degenerat şi politicianizat, care ne relega în rîndul
naţiilor mici, fără originalitate culturală, menite a trăi
supt toate raporturile la remorca celor mari ai lumii, ale
căror forme ar fi prin ele înseşi neapărat superioare formelor pe care ne simţeam în stare a le elabora. A fi
,,european 1', ,,occidental", ,,modern", în rînd cu lumea,
nu mai era lozinca, predicată cu toate metodele unei înjositoare „zeflemele", ale unei ironii care nu poate să ardă
decît modele şi nu răneşte nici măcar la suprafaţă credinţele. Aprobarea opiniei publice trecea şi pe lingă uma-
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nitarismul internaţional, pe Ungă sentimentalismul de
martiragii siberiene şi filantropia orelor de muncă şi
participărilor la beneficii, care formau evanghelia, de tulbure caracter naţional şi religios, a vrăjitorului prin zîmbet de la restaurantul din Ploieşti*.
Ne simţeam deci noi, vedeam drumul nostru şi, dindu-ne samă de oe piedici va trebui fatal să ne puie
morala politicianismului dominant, cutezam totuşi a privi
în fată idealul nostru. Fără să am oarba încredere a tribunului născut, care se îmbată de gesturile şi vorbele sale,
ori copilăreasca vanitate a cui s-a deprins a se înzei pe
sine şi naivitatea cui crede că o idee emisă e una pe
jumătate realizată şi, în acelaşi timp, desipreţuind orice
presiune asupra conştiinţei altuia, ca şi metodele de cîşti
gare şi menţinere a aderenţilor pentru a li se atribui, in
concurenţa dreaptă a valorilor, calităţi pe care le-ar fi
căpătat astfel numai prin contactul cu gîndul meu .şi
participarea la lupta mea, nu rîvneam la nici o „şefie"
de „curent" şi umorul moştenit de la boieri spirituali, de
la negustori şi de la ţerani mucaliţi mă făcea să rid cînd
întîlneam prin trenuri pe
profetul basarabo-ieşan al
„poporanismului", care îşi lăfăia ciocoieşte, cu apucături
de parvenit îmbătat de sine, insomnia savantă şi filozofică înaintea cîrdului admiratorilor cîştigaţi, med uzaţi . şi
zăpăciţi**.

Cuvîntul de „luptă" mi-a părut vulgar, cînd eu nu
căutam adversarii şi nu mă înflăcăram de beţia trîntelor,
păstrînd în suflet calda dorinţă de a vedea în pace pe toţi
oamenii capabili de a da ceva ţerii lor ; calificativul de
„luptător" îmi amintea grosolane încordări de circ, iar
expresia de „apostol", cu care bunătatea unora şi duşmă
nia batjocoritoare a altora m-a împodobit, nu putea decît
să umple de jenă şi de dezgust pe cine nu juca nici ·un
rol romantic, nu făcea minuni pe drum,. nu se lăuda. că
învie morţii şi, convins că e numai un om care se trudeşte să-şi facă datoria cit poate mai bine şi tot mai bine,
n-avea poftă să se suie necontenit pe tribune a căror
• E vorba de C. Dobrogeanu-Gherea. (N. ed.)
•• E vorba de C. Stere. (N. ed.)
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înălţime-i părea pretenţie şi artificiu. Arătam ce e în
fundul sufletului meu şi atunci cînd, adunîndu-mi cugetări răzleţe, pe care erau liberi să le ia în batjocură toţi
deştepţii cafenelelor şi cîrciumelor literare, intitulam
această culegere, ap«:trută în 1906 : Gînduri şi sfaturi ale
unui om, ca oricare altul. Şi aşa, ,,un om ca oricare altul",
am înţeles să fiu şi să rămîn pînă la sfîrşit.
Afirmarea credinţii mele m-a readus la literatură, pe
care o părăsisem cu totul, nepunînd pe hîrtie ani de zile
un singur vers, lepădîndu-mă de orice tendinţă în domeniul scrierilor de imaginaţie şi neglijînd chiar, în toiul
ocupaţiilor multe şi grele, orice contact cu o producţie
de simplă imitaţie ::,tearsă.

_ Ha:ret, urmărind planurile lui „culturale", de naţiona
lism oficial, stîmpărat şi cuminte, în legătură cu vechi
tradiţii uitate ale partidului liberal de care, cu toate că
reprezenta tot mai mult o nuanţă aparte, era aşa de
strîns legat, se gîndise la o revistă literară, a cărei necesitate era cu atîrba mai mare, cu cit Convorbirile literare,
de un caracter pronunţat istoric, s1.IIJ)t conducerea harnică a lui Ioan Bogd8ll1, aveau o răsipîndirie foarte mică.
Pentru această sairlCirnă, în care era şi - sau mai ales gîndul luminării satelor, pe o treaptă mai ridicată decît
a vechii pulblicaţii Albina 47 , el dădu mijloacele trebuitoare unei tovărăşii create de dînsul dintre poeţii înscri'şi
în bugetul ministerului, ca „referenţi" : Vlahuţă şi ardeleanul Coşbuc, oare găsiră sau, mai probabil, primiră de
la ministru titlul, eminamente „cultural", de Sămănătorul.
Prietenul meu mai Î!Il vrîstă Vlahuţă ajunsese a reprezenta, în ciuda vedhii formule de „artă pentru artă", tot
miai mrult literatura aplecată către nevoile sufleteşti ale
naţiei. Evoluţia lui de la Vieaţa, în care se dădeau lupte
tocmai contra celor care voiau să „robească" producţia
estetică, menită a trăi prin şi pentru sine, se făcuse
răipede. In răzeşul tutoivean se treziseră vechi elemente
de trecut, care-l legau strîns de viaţa neamului său, şi
el înţelegea să serveasică de acum înamte, C'U un aşa de
nobil talent, dezvoltarea în lumină a acestuia. Poate sfiatul lui să fi rontri!buit a indemna pe Haret la această
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creaţiune. Dar legăiturile lui Vlahuţă cu noua literatură,
puţin răsipîndită, îincă sfioasă, ,pierdută prin cenacle, cu
călăuze ele înseşi dezorientate, ca bietul Stans, de la
Floare albastră 48 , înnegurat apoi de fantomele nebuniei,
erau aproape nule ; retragerea lui de cîţiv,a ani, despălr
ţindu---se de polemica, intrată în gazetele liberale, a lui
Gorun, făcuse diintr-îns'lll un izolat, care începea să fie
uiltat. Intre naţionalismul lui visăfor şi melancolic, dar
capabil de a se exprima uneori Îln aocente de critică asemenea cu cele violente, din tinereţele sale, ca în pe
atunci faimoasa Minciuna stă cu regele la masă * şi acela,
zdrumecat, abrupt, închegat în formule latine, dar şi clasic germane şi rus.tic arde'leneşti, al lui Coşbuc, care-şi
făcuse abia inkarea în regat unde se va aşeza definitiv
mai vechiul colaborator al Tribunei - , prin publicarea
în fruntea Convorbirilor, înaintea „generaţiei tinere", a
Nuntei Zamfirei, poemă plină de vuietul de petrecere nă
săudeană întlre grăniceri, nu era nid o potrivire. Şi firea
celor legaţi împreună printr-o decizie ministerială era cu
totul deosebită, mai mult chiar : antagonică, între Vlahuţă,
un excelent gospodar, plin de virtuţi casnice, trăind între
cei patru păreţi ai locuinţei, săl1aş ferici,t într-o a doua
căsătorie cu o femeie cuminte, şi între Coşbuc, plin de
zbucium studenţesc maghiaro-german, incapabil de a fi
reţinut şi stăipînH, în ciuda căsăforiei sale cu sora librarilor Sfetea, şi veşnic isipitit intre păiharele unor prieteni
mai tineri, care aveau apoi impi1a măgărie de a I"îde de
ciudăţeniile lui.
Proba'bil C'Oşbuc a fost acela care a căubat colaboratori,
adiecă de fapt înlocuitori şi, la cea diintîi ocazie, succesori,
între tinerii scriitori ardeleni. La Tribuna va fi cunoscut
aprinsa fire luptătoare a urmaşului de nemeşi hunedoreni,
Ilarie Ohendi, a cărui po:r,nire pasionată se oglindea .şi în
faţa cu profilul fin tăiat, cu ochii pli.ni de foc şi obrajii
îmbujoraţi de patimă. Chendi t.!,, ade-că de fapt Cîndea,
Îlll forma pe oare o adqptau nobilii români, cnezii şi voevozii, cînd treceau la legea şi la limba stăpînilor maghiari

•

Această

poezie a lui Al.

Vlahuţă

a

a,părut

în 1907. (N. ed.).
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din care tînărul critic avea ceva într-însul, fusese ziarist
la Sibiu, pişcase în dreapta şi în s,tînga, nemerise onoarea
unei femei, al cărei soţ, un dac ,aspru, intrase ou biciuşca
în redacţie ; peste dteva zile cel ,aşa de s'i-ngeros ofensat
trecea munţii, şi aici, în tovărăşii liuerale, mutase verva
sa în domeniul literaturii. Aducea cu el lecturi fără îndoială întinse, dar numai în domeniul scrisului german, ca
fost elev al unui gimnaziu săsesc şi, cu un diabolic instinct al pamfletului, un personalism care, străin de orice
sistem şi rebel faţă de orice consecvenţă, nu ,pierdea
nici un prilej de răzbunare, iar, cu aceste însuşiri şi
defecte, o siguranţă înnăscută a gustu1'ui, care-l făcea,
cutezător cum era, de cel mai mare folos pentrru a curăţi
bă1ăria uşoară ce invadase ,terenul scrisului românesc;
uneori, şi supt influenţa mediului academk, unde căpă
tase un loc de bibliotecar, gîndirea-i mergea pînă la stabilirea de adevăruri istorice în domeniul său şi, în tovă
ră."?ia unei fete, d~ra Caocaleohi, cu care l....a legat o ,pasiune
terminată prin sinuciderea ei pe cînd pe dînsul îl pindea nebunia - , el în:cepuse şi publieaţii de texte, ca
aceea a scrisorilor lui Alocsiandri.
Robit şi stăpînit de dîinsul, încerca iprimii săi paşi în
poezie, căreia-i aducea solida-i educaţie literară de caracter german, oîş·tigartă în casa păriinitelui, care era un respectabil diTector de liceu br,aşovean cu craniul eshilean
şi cărunteţi patriarhale, Ştefan O. Ios~f. Ou totul deosebit
şi ca suflet de prietenul înaintea căruia nu putea să aibă
o voi111ţă, ,palidul tînăr sl,ab, cu figura vagă şi marii ochi
trişti, care spuneau dezorientare şi vis, dădea noii poezii
o notă cu totul specială, în care Eminescu nu era cu
nimic şi nici, mai ales, filozofia Jui, credinţele lui, lăr
gimea lui de orizont. Picurau, în această inspiraţie pură
şi săracă, din dara undă a unui izvor de munrt:e ca în
pădurile de brazi ale CaripaţHor lui, stropi de diafană
poezie, care corespundea, de altfel, cu desăvîrşire tendinţelor din Apus în vremea care merge de la Verlaine,
„sărmanul LiUian", cu caTe se potrivea şi viaţa lui Iosif
,pînă la marea i uibire şi ter~bila tragedie care 1-a cuprins
pe acesta, la germanul Staphan George. Inrt:ru cit corespundea un asemenea ,temperament cu miliitantul realism
al revistei lui Haret îşi poate da sama oricine.
1

373
https://biblioteca-digitala.ro

Rezultatul împunsăturilor zilnice ale lui Chendi, care-i
pe lingă mulţi cetitiori, pe care o asemenea atitudine îi aţîţ,a, ca, mai tîrziu, la matchurile de box, şi atjţia
duşmani, şi-l separa de intenţiile ministeriale, care erau
numai de înfrăţire, de pace, fie şi dukeagă şi nulă, a fost
că revista nu mai putea să se menţie. Atunci, fără să fi
avut eu cu dînsul al te legături decît acelea di-n1tre cetitoc
şi bibliotecar şi, o dată, o cerere de articole ipenJtru Tribuna, în care apăram ,partea Ardealului în cultura românească împotriva liui Hasdeu care, relevînd cu dreptate
rolul boierilor noştri de la începutul secolului al XIX-lea,
aruncase o piatră în statuia convenţională a lui Gheorghe
Lazăr, pe o vreme cînd orice era ardelean rtrebui:a să fie
sfint ;pentru noi, Chendi a întins o undiţă către profesori
şi iS/1:orici, afirmînd cu ·un rar curaj, obişnuit la dînsul,
că scrisul lui Bogdan şi al meu cupr~nde mai multă literatură adevărată deci't lînceda producţie a beletriştilor
recunoscuţi. Peste dteva zile, în numele lui şi al lui Iosif,
prin scrisoare chiar, mi se pare, mi s-a propus să iau conducerea modestei reviste în alb veşmînrt de mironosiţă,
fără chenare, fără ornamente, dar în care se zbătuseră
pînă a<!Juind atitea războinice porniri.
Şi, faţă de duşmăniile ,idioate care şi as,tăzi urmăresc
,,sămăinătorismu1" din partea unui „modernism" şi „europeanism" oare a ,atacat din pretenţie, dar în mare parte
şi din cauza amintirii refuzurilor implacabile pe care le-a
înitîlnit artunci, cu fanteziile sale marine şi alte tentative
literare, run Lovinescu 50 , care totuşi îmi dedica nu ştiu ce
studiu de filologie latină, mă simt dator să arăt de. ce,
avînd atîtea sarcini, griji şi duşmănii, la peste treizeci. de
ani, cînd nu se mai îmbarcă nimeni în aventuri, am primirt propunerea.
făceau,

1

Incheiasem cu Epoca. Nu-mi fusese greu să recunosc
ce se ascundea supt prietenia cu oare fusesem îniîmipinat
acolo. Filiipescu, încredinţart că treibuie o puternică lovitură de lopată şi el e.ra meşter să le dea în apele
moarte ale unui politicianism demoralizant, de ale cărui
practici se trudea să se desfacă 1nsuşi fără a reuşi tof374
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dei:mna, işi alesese ca aliat rpe junimişti, cu bătrîneţea în
înaintare a lu,i P. P. Carp şi cu ambiţia, veşnic vi€',
a lui Maiorescu, care rîvnea către locul rprim în ciuda
legăturilor aşa de vechi cu acest prieten al său, şi astfel,
contra benignelor acceptări ale lui G. Gr. Cantacuzino,
contra îndărătniciei generalului Mainu şi ascensiunii neliniştitoare a unui om cu un talent aşa de periculos elastic
ca al lui Take Ionescu, căuta el să înjghebe UJn front de
intransigenţă morală al conservatismului pur. Delavrancea, aprigul luptăfor liberal de la Voinţa naţională, îi
aparţinea acum cu totul şi scînteierile, aşa de uimitoare
şi totdeauna noi, al.€' elocvenţei acestuia, erau un puternic
m~jloc de a cîştiga mai ales tineretul. Privirile cîştigă
torului de oameni care era Filipescu se îndreptară înseşi
spre mine, care ar fi fost să mă înşir lingă valorile tinere
ale junimismului de la Convorbiri, ca să rirvializez cu joC'llrile de floretă ale geografului Mehedinţi, pornit spre o
carieră politică ipe care o visa aşa de mare şi pentru care
i se va da şi sacerdoţiul Convorbirilor, ca .şi cu dibăciile
retorice ale altor „maiorescieni", meşteri în glas şi degetul arătător, şi chiar cu pătrata afinnaţie de suficienţă a
lui .Pangrati. Anume conversaţii cu privire la viitooirea
soartă a ţeranilor, anume sugestii cu privire la acţiuni
de stradă pe care, după 1906, le-aş puttea încerca eu pentru folosul unui partid căruia n....aveam intenţia să-i
aparţin, mă vor nelin¼ti .şi mai mullt pe urmă. Dar mai
ales va fi decisivă experienţa cu Maiorescu, ipe care o
voi atinge îndată.
Dar, pentru mine, a vorbi despre ce începusem a spera
prin articolele franceze din L'Jndependance Roumaine,
adeoă despre a.cea imperioasă nevoie de renovaţie, pornind de la factorul moral ca să se ajungă la noile instituţii, siprijinite, în chip original, pe tradiţia în viaţă şi
pe realitartea în sfîrşi,t recunoscută, a vorbi, zic, despre
ce-mi era mai scump decît orice în paginile acelei tinere
revisite pentru popor, ,purtăreaţă şi ieftină, lipindu-se de
suflelt şi prin aleasa modestie în fomiă, care pleca desigur de la discreţia lui Vlahuţă, a acelei publicaţii în care
nu putea să fie nici un interes politic, aceasta însemna
tot ce era mai potrivit ,pentru îndărătnica mea pro1pa-

răpede

gandă.
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Fireşte nu eram să dau acolo nici versuri, cum nu
mai scriam demult, şi n-aş fi vrut să siujpăr pe nimeni
prin învierea mea supt acest raport, nici povestiri de
imaginaţie, spre a căror proză, larg înti,nsă, şi neapărat
banală, de la o bucată de vreme, n-am fost atras niciodată,
lipsindu-mi şi naivitatea necesară bunilor povestitori.
Indemnul spre teatru, unde se încercau pe atunci profesorii, chiar, cred, d. C. Rădulescu-Motru"', mi-a venit
mai tîrziu numai, anume pagini istorice cerindu-şi şi
astfel întruparea. Probabil că în intenţia lui Chendi nici
nu era să aibă de la mine altceva decît hermina universitară, fără o contribuţie reală şi, desigur, dacă aş fi
ştiut-o, nu i-aş fi stricat socotelile, dar nici n-aş fi primit
una din acele figuraţii care m-au dezgustat totdeauna,
lăsîndu-1<' bucuros mulţilor amatori. Unde sînt, înţeleg
a fac-e ceva, iar acest ceva să-l leg de linia, drept trasă, a
vieţii mele însăşi.
Am dat deci în Sămănătorul, ale cărui proporţii reduse
erau, de altfel, potrivite pentru aşa ceva, scurte articole
de direcţie literară, dar şi culturală, foarte adesea socială
şi politi'că, tfără caracter de partid şi peste deosebirile de
par.ti'd, contra lor chiar, artioole în care se manifesta un
crez de care odată cu viaţa nu mă puteam despărţi.. ln
cronica revistei am încercat să reconstitui şi medii patriarhale prin care voiam să dau un exemplu vremilor rupte
din legătura firească, şi astfel mi-au răsări't din nou în
minte văile dorohoiene, satele de răzeşi, curţile de proprietari ale adolescenţei mele, cu toată umaniitaltea de
multe feluri care se cuprinsese odată în ele. Fostul colaborator de la Revue critique avea obişnuinţa dărilor de
samă şi a notiţelor şi, astfel, de la număr la număr, am
ajuns să semnalez şi să judec, să recomand călduros de
cele mai muHe ori, itat ce se strecura din IHeratura
curenită, adecă, mai limpede, din vădirea unui spirit greşit, care trebuia distrus, şi a unui spirit sănătos, care trebuia încurajat.
Din colţurile primelor manifestări, de la Floare Albastră de la Făt-Frumos 52 de la Bîrlad, creată de sfiosul,
fragedul ofiţer, au faţa de domnişoară romantică şi ochii
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irnenşi, Emil Gîrleanu, scriind supt ,pseudonimul „Emilgar" înică de cmd se ajutase cu el pentru ceva lilteratură
Xenopol la Arhiva sa, veniră, pe rînd, şi acesita, dar, mai
înainte şi mai ales d. Mihail Sadoveainu, cu siguranţa lui
robustă în imprPSionantelc m,veh:, Je un captivant misticism al naturii şi al sunetului omenes1c, reunite, apoi
bizarul, inegalul înşirător de ipovestiri · cu copii şi cu
oameni neisiprăvi•ţi Vasile Pop 53 şi năivalnicul brăilean
cu obrajii de foc şi ochii de pirat Sandu Aldea~'\ îndră
g06-ti,t al pămînitului, pret•um şi atîţia alţi colaboratori.
Iar eu făceam cu multă rezervă, ca să nu am aerul că-mi
arog o dictatură, alegerea bucăţilor ,pe care mi le aducea
de obi cei Iosif şi, cu o răbdare care nu m-a ipăr;';sit nici
pînă acuma, iubind această funcţie aşa de umilă, dar
care cere nebănuite mijloace de inteligenţă şi de tact şi
permi-te a da „lucrul curat", le şi corectam pe ş,p.alturile
cu frumoasă literă ale „Minervei''. Aceasta era sarcina ml'a
exclusivă, pe care nu înţelegeam s-o împart cu nimeni,
harinicul biogr~f şi fanaticul adora-tor al lui E:minescu,
I. ScuTTtu :-i;;, bun băiat şi sigur prieten, ,pe care l-am luat
şi în excursiile mele, mărginindu-se să adauge din dnd in
cînd la o bibliografie pe care o doream cit se poate de
1

completă.

N-am avut niciodată şedinţe ca acelea de la Convorbiri, solemne cînd prezida Maiorescu, hazlii cînd se uita
de pre:z,enţa chiar şi a şefului, nici ca acelea, dezordonate,
din cercurile de boemi de la revistele ·tinerilor, ori acelea .pedante, de la alcătuirile care s-au format îndată
contra Sămănă.torului, alicătuiri în care unul cetea, iar
ceilalţi nu şrtiau cum să-şi ascundă ori invidia ori ur'îtul,
asemenea ou şedinţele pe care, cu mult înainte, le-a imorta:lizat umorul unui Washington Irving în Sketch Book
al lui. O asemenea sarcină n-a-ş fi luat-o asupra mea şi,
de altfel, aveam atîta de lucru, indt uneori, pe cînd tinerii mei amici vorbeau înitre dînşii ce voi au, în puţinele
seri petrecute în odăiţele mele din strada Buzeşti, trebuia
să mă plimb ca să gonesc somnul care-mi ,urmărea oboseala. N-am pe suflet nici o „serată lirt:erară", cu tot ce
ele aduc ca artificialitate, pretenţie, mondenism înţepat,
ger.i.iali-tate pregă1ită la ogli,ndă şi zădărnicie. Primeam
prieteni care era-u liberi să vorbească înitre dînşii ce şi
1

377
https://biblioteca-digitala.ro

cit pofteau, şi ei aveau bunul simţ de a•nu vo:ribi literabură care, aceasta, a fost pentru mine rtotdeauna un lucru
de ermetică intimitate, care ,cu .greu se poate împărt~i
altora de însuşi făptaşul ei. Venea rpe acolo şi cel mai
bun elev al meu de atunci, Vasile Pîrvain, care avea ginduri ·de viitor, a căror mărime şi al căror sucoes strălucit
nu le puteam bănui îndeajuns, şi silueta lui fragilă a fost
prinsă într-o fotografie a grupului pe care din nenorocire
n-am mai putut-<> regăsi. Un Sliavici, cu ale lui romane
bizantine, de o puternică structură, un Brătescu-Voineşti,
pe care nici nu-l văzusem vreodată, cu fineţa unică a
notaţiilor sale psihologice, se adăugeau la oei fără un contact personal. Făt-Frwnos se mai ţinu un timp, pină ce
căsăit:oria lui Gîrleanu aduse pe ofiţerul demisionat şi fără
mijloace într-<> odăiţă la doi pa.şi de mine, acceptînd postul de secrclar la acea revistă ,politică, Neamul Româ.nesc,
de care directorul Sămănătorului nici nu visa. Iar, la
Pesta, Luceafărul d-1-ui Tăslăuanu, căruia d. Goga, încă
necunoscut, ,îi da frumoase versuri iscălite N. Otavă
(Octaviu-Tavi), urma de la sine acelaşi ritm. Aşa incit, la
ca!I)ătul Istoriei poporului românesc în limba germană,
puteam spune, în 1904, că toate trei revistele de tineret
sînt în serviciul aceluiaşi ideal şi urmăresc aoeeaşi instaurare a runui nou şi puternic crez, - lucru care mi s-a
imputat aşa de violent, deşi el nu făcea <lecit să exprime
o incontestabilă dar, e drept, pentru mulţi ne.plăcută,
realitate.
Dacă e vor,ba de „curent", care era, el nu trebuie
căutalt la Sămănătorul şi osînd}t deci ca „sămănătorism".
Originile lui erau mai depărtate 56 ; ele se află în Epoca,
în L'Jndependance, în România Jună, în legătură şi cu
tradiţia lui Eminescu, lui Alecu Rµsso, din care un
capricios ofi~er, Mărgăritescu, va da o bună traducere
la bpografia mea şi a lui Kogălniceanu. Şi, fără a se
întrebuinţa nid unul din mijloacele unei aibjeote demagogii literare, care se va uni mai tîrziu, la alţii, cu cea
politică, acest „curent" prindea. Cele trei sute de exemplare ale revistei se epuizau rălpede, Filip singur făcîn
dti-le socoteala, pe care noi n-<> ştiiam, rpoaite nici proprietarul improvizat,
Iosif ; în şcoli, Sămănătarul se
cetea supt bănci, iar în Ardeal el a ajuns mijlocul de
1
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căpetenie prin care o nouă generaţie, cu alt orizont <lecit
al discuţiilor cu stăipînii, la care o diată a fost atras şi
d. Goga, se ,punea in legătură cu clocotul de optimism
activ din Regat.

In lumea poliitică desigur nu se cetea Sămănătorul,
cum nu se cetea nici un fel de liiteratură, a.fo.ră de un
mic grup de femei in<teligente, ca d-nele Adina O'.,lnescu
şi Marghiloman, cea din urmă
reuşind să f1acă a se
pomeni scrisul românesc şi într-un discurs la Cameră,
ceea ce era o adevărată revoluţie. Fără a fi un cetitor
asiduu în domeniul poeziei şi nuvelei, FiUpescu, atît de
vioi şi de atent la ce se petrecea în jurul său, şi-a dat
sama cel -dintîi că această
mh<şcare literară,
de un
caracter aşa de energk naţionalist, oorespunzînd deci
noilor tendinţe ale spiritului său, poate deveni o forţă
şi în alt domeniu. Astfel s-a ajuns la conitactul meu,
meni,t să fie de un singur moment, cu viaţa politică, şi
chiar cu viaţia politică de parti:d.
Nu voi uita seara in care, inltîlnindu-<l la Şosea, Filipescu a început să-mi vorbească, la început fără nici un
gînd de a întreibuinţa curentul pe care în,cepea să-l
zărească, de veştejirea partidu1ui în oare stătuse neclintirt de la întoaTCerea sa de la situdii, partid ipe care-l
ajutase cu munca şi cu ,averea şi în serviciul căruia
pusese un aşa de extraordinar temperamenrt. I-am ară
tat că nu putea să fie altfel, odată ce se lucra tot cu
aceiaşi oameni, de muH îmbăitrîiniţi, ralierea lui Delavrancea făcîndu-se la o dată din viaţa acestuia în care
el putea să aducă, desigur, un aşa de mare talent oratoric şi un nediscutat (Prestigiu liiterar, dar m.1 şi tumultul de idei şi soliditatea de convingeri ale tinereţii şi
primei maturiltăţi. FiUpescu vedea
viitorul foarte în
negru, fiind dezgusitat şi de unele intrigi de la Curte,
unde vedea curioase fantome, care desigur nu corespundeau cu realitatea. M-a întrebat de ce nu vin tinerii
la <linşii, fiindcă se pare că gTlllJ)Ul maiorescian de la
Convorbiri nu-i impunea peste măsură, inţelegînd C'iit de
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mult însemna la dînşii retorica învăţată - d. Mehedinţi
jongla la întruniri cu trei nume : regele Oarol, Eminescu
şi Petre Carp, restul fiind ,comparaţii aduse de a,oasă şi
gesituri în vînt. I-am ex;plicat că sînt acum şi aHfel de
tineri, care cred şi care luptă, dar aceştia nu pot veni
decît unde ar fi primiţi cu ideile lor cu tot, idei aşa de
puternic desem,nate incit erau însăşi raţiunea lor de a
fi în viaţa publică.
- Dar dacă aceste idei sînt adoptate?
Şi, arpoi, mi-a voribit de o aipropiată întrunire.-' public:t
în care, contra coaliţiei oportuniste dintre Cantacuzino
şi Take Ionescu, se va ridica glasul conservatorilor cu
credin~i şi al junimiştilor fuzionaţi cu dî:nşii. Cu acest
prilej s-ar putea enunţa şi un nou program.
Sînt încredinţat că ac-est om plin de iperspicaci,tatc',
format într-o serioasă şcoală genoveză, aceea care ne-a
dat pe fraţii şi verii Goleşti, pe Brăiloiu şi pe atîţia alţii
cu un spirit deosebit de al ,Jparizi,enilor", nu şi-a închipuit ,că ar fi vonba de încă un val de pos,tulanţi şi de
candidaţi la siltuaţiile înalte sau măoar la onoarea vitrinei. Cutare scrisoare a lui, ieşită la iveală mu]t timp
după moartea-i, arătă ce preocupări nobile îl ·asaltau
în această vreme de îndoieli, d-e dibuiri, de temeri şi de
amărăciune.

Dar, în asociaţia consef'vatoare care fă-oea opoziţia,
de onestitate ,şi de iprindpii, căreia Delavrancea îi dase
formula de „revizuire ,a conştiinţelor", mai erau şi alţii,
deprinşi cu normele invariabile ale vechii politki româneşti, pentru care tot ce nu e interes ipractic ·aparţine
numai •apanenţelor, ,,drapării". Eram obişnuii să văd la
mine în casă .pe „colegiul"
Maiorescu, pe care abia-I
puteau încăpea păreţii goi ai căsuţei din Aleea Alexe
Marin, numai altunci cînd era voriba de o alegere de rector sau de senator universitar, şi atunci repeta - singurul lucru care mi se cuvenea, se vede - stereotipa
întrebare dacă „doamna se simte lbine la Bucureşti".
Deodată l-am văzut pe omul politic de atîta importanţă
supt un asipect mai vioi şi mai actual. Mi-a voribit, cu
acea vibraţie metalică pe care putea s-o deie după voie
frumosul său glas, despre întîlnirea mea cu Filipescu,
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despre angajamentul pe care-l luase acesita. Fireşte el
trebuie ţinut, dar şi eu să mă gîndesc cit de greu ar fi
ca ei, cu tot ce înseamnă, să declare că „au fost nişte
proşti", care au să înveţe de a(;um inainte. Dar oare nu
e itot una dacă la întrunirea care •trebuia să fie un mare
eveniment, capabil să influenţe?Je pe rege şi să mişte
opinia ipubliică, eu aş rosti un crez, a cărui acceptare
ar semnifica~o aplauzele înseşi cu care ar fi întimpinat?
Desigur ·că nu ere itot una, dar m-am gindit, rprec'Um
am făcut-o deseori în viaţa mea - şi de fiecare dată
am greşit - că o prea hotărîtă intransigenţă din partea
mea ar putea să s1.rice un lucru bun, care fără aceasta
s-ar putea face. Şi apoi, din parte-mi, în folosul luptei
pe care o duceam, puţin era oare ca de ,pe tribuna unei
astfel de adunări, cu un Car,p, un MaJI'ghiloman, pe lîn.gă
Filipesicu, lingă mine, să se rostească acele credinţi pe
care le introdusesem oriunde-mi fusese cu putinţă ? In
sfîrşit, m-am invoit.
Intrunirea, la Teatrul Liric, a fost foarte frumoasă.
Nu atîta ipublic, dar reprezentanţii, demni de respect,
ai unei intelectualităţi care fără
îndoială n-avuse în
viaţa publică rolul ce i se cuvenea şi care nu putuse
pătrunde în unele situraţii decît părăsind în mare ,parte
as,piraţiile sale intime şi imitînd, nu fără silă, practicile
„democratice" alie partidului liberal. Delavrancea părea
indispus,
şi nu arăta deloc bucuros că întîlneşte pe
aceleaşi scînduri rpe prietenul literar cu care nu se mai
vedea deloc, vechHe zile ale cercului de conversaţie şi
de -întîmplătoare lectură fiind de mult uiita•te. Niciodată
nu apărusem ·înaintea unei mulţimi care nu caută ce e
nou sau plăcut într-o conferinţă, ci numai ceea ce poate
servi unei adiuni. Dar timiditatea mea, da-tori,tă vietii
grele ipe care· o dusese acel1a care, şi dlllpă studiile in
străinătate, era
:pentru botoşănenii
săi ,tot „băiatul
cocoanii Zulnii", mi-a drat acea îndrăzneală rpe care o
au numai -oamenii care caută să soa,pe cît mai răpede
dintr-o situaţie insuiporitalbilă. Am înceroat să arăt că
grupul politic care mă invitase, dar căruia avusem prudenţa de a nu-i da obişnuita adeziune, poate relua legă
tura pe care conservatismul o pierduse şi la care liberalismul unei clase orăşeneşti improvizart;e şi •tulburi nici
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nu se poate gîndi, legătura cu oele două mari forţe : a
tradiţiei isitorice, de unde vin conducăforii partidului,
şi a pămîntului, a ţetanului, care singur ipoo,te să deie
o adevărată bază acelor care nu trebuie să se depărteze
de comunitatea ou 'Cine l,u,crează pe moşiile lor şi care
t'rebuie să le ajungă statornici colaboratori, înţeleşi, preţuiţi şi iubiţi.

Se rpare că aceste cuvinte, s,pus,e sincer şi cald, fără
nici o grijă de efect, cu totul dincolo de mimica maioresciană şi de focurile de artificii romantice, au răzbătut
în inimi. Oar,p a spus citeva cuvinte amabile înainte de
a cere asistenţilor un singur lucru : să aştepte ca Dumnezeu să-i inspire, oeea ce nu era o înoheiere banală.
Marghiloman m-a sărutat şi m-a dus în splendida lui
cU1pea la Maioreseu care, cîteva minute, în hallul primirilor intime al casei lui din
strada
Mercur (ciudat
nume!), mi-a recunoscut calităţi la care eu însumi nu
mă gîndisem niciodată.
Dar cu această zi de martie nu era să se înceapă
de fapt tovărăşia la oare se gîndise FiliJpescu.
Fusese vorba ca Epoca, la care 1ucra cu tact un om
de initeligenţa şi e:xiperienţa d-lui Pisani, să-mi fie încredinţiată. Zilele treceau fără ca legătura mea cu ziarul
să fie alta deaît ,ttpărirea
discursului de la Teatrul
Liric. Incepusem a mă îndoi de sinceritatea demonstraţiilor al căror obiect fusesem. O rezisitenţă îndărătnică
se pregătea împotriva intrusului, şi nu-mi dădeam sama
cu cită grabă lucra clanul din jurul lui Maiorescu pentru ca drepturile să nu-i fie ştirbiite. In sfirşit, lucrurile
se lămuriră cînd în foiletonul ziarului pe care ar fi
trebuit să-l conduc a aipărut un atac împotriva Sămănă
torului, iscălit de tînărul Lovinescu, ale cărui produse
literare nu le putusem primi şi cărruia nu-i putusem da,
conform unei somaţii făcute în ,plin iarmaroc al Folticenilor, de unde era originar, traducerea de Odobescu
a lui Pausanias, de care, departe de a voi să mi-o apropriez, nu auzisem măcar că există.
M-am hotărît să mă plîng lui Maiorescu. O dată, de
două ori, de trei ori m-am prezentat la uşa lui fără să
pot fi introdus. Am fost asigurat însă că-l pot găsi spre
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seară. Şi

lampioanele aprinse la poartă păreau
e acasă. In acelaşi hall unde
mi se făcuseră cu citeva săptămîni înainte solemnele
laude, am zărrit în fund pe <'olcgul Pangratti, care nu s-a
mişcat. J\:Laiorescu însuşi îmi ieşi înainte, foarte jenat şi
foarte grăbit, ca să-mi ceară o răipede explicaţie a vizitei, motivindu-şi atitudililea prin aceea că dă un prînz
unor persoane de distincţie. Am răspuns că n-am veni<t
cu intenţia de a mă adăugi lor, ci ca să ating o situaţie
nea1ieptată şi neplăcută. Am aTătat de ce e vo:r1ba.
- A, li~te-ra-tu-ră ?, dar noi facem po-li...Jti-că ...
Tot sîngele mi s-a suit în caip şi nu m-am putut
împiedeca de la observaţia că ,totuşi prin „li-te-ra-tu-ră"
şi el a ajuns unde este în ,,ipo-li-ti-că".
De atunci nu m....a.m întilnit cu ilustrul profesor şi
importantul om de Stat decîit la Universitate, unde uneori graţia lui îmi promitea să mă ia cu ,trăsura, dar el
uita promisiunea îndată ce votam contra unor interese
de 1partid şi de grup personal, pe care totuşi le-am menajat aşa de mult încît n-am
vrut să-i pregătesc un
moment penibil
înrtrebînd în domeniul
literaturilor
cunoscute mie demult pe d. Mihail Dragomirescu, candidat la o catedră de... ce predă, cu eleganţa care se
cunoaşte, nu însă fără să fac pe Ioan Bogdan a-i comunica în scris, prin poştă, supt ochii mei veghetori, opinia
pe car~i permiteam s-o am faţă de d~a.
O singură dată am mai intrat in casa cu lampioanele,
şi cred că e bine să povestesc întilnkea, oare cuprindea
însă şi pe alţii, căci, oricit ar fi prinsă lumea astăzi de
alite griji, tot se va găsi cîndva un om, măcar un autor
de teză de doctorat, ,pe care aceste lucruri să-l interrese-ze puţintel.
în

adevăr

să-,mi spună că stăpînul

Maiorescu trebuise să-şi ,părăsească o catedră pe care,
în mijlocul celor mai straşnice furtuni politice, o
oclllp8Se în chipul cel mai credincios, chiar dacă aceeaşi
inegalabilă artă de prezentare dădea an de an exact
aceleaşi Jucruri, în exact aceeaşi formă, orice conlucrare
cu studenţii fiind imposibilă la un profesor care se ţinea,

şi
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cu oncme alţii decît <tinerele genii pe care le forma, la o
asemenea înălţime. Cruzimea luptelor poli,tice făcuse ca,
supt ministeriatul lui Haret, d. Gil. Adamescu să iscă
lească o adresă în care se făcea cunoscut „d-lui profesor
T. Maiorescu" că, deoarece a refuzat de cîteva ori să
participe la activitatea unor comisiuni de examen, e pus
în retragere pentru limita de vfrstă. A1tît.
lşi poate închipui cineva indignarea care ne-a cuprins
pe toţi aceia care, indiferent de relaţiile personale, pline,
adesea, de jigniri nemeriitate, eram în stare să măsurăm
propor:ţiile omu1'ui. Deşi nu fusesem
printre invitaţii
din seara lampioanelor aiprinse, mă aşezasem în primele rînduri ale revoltaţilor. S-a ţinut o şedinţă
la
Universi<tate, cu obişnuiitul ~omot confuz de opinii în
mare parte absurde, şi s-a ajuns la rezultatul că o comisiune se va prezenta la Maiorescu pentru a-i arăta durerea şi revolita noastră şi a-l inviita la o şedinţă solemnă,
în care, în faţa studenţilor, i s-ar -pune în lumună activitatea. S-a ales rectorul, C. Dimitrescu, decanul Facultăţii de litere, Bogdan şi, cu toată
împotrivirea mea,
care, locuind la Văleni, n-aveam nici redingota obligatorie pentru o astfel de misiune şi faţă de un astfel de
om, - eu.
Ne-am prezentat trustrei
în casa ,albă din s,trada
Mercur, şi o emoţie sinceră ne însufleţea. Maiorescu a
apărut, glacial, şi cu o privire rea 'În ochii încă aşa de
vii. A voribit fiecăruia despre ce credea că-l putea ofensa
mai mult. L-a întrebat ipe „Coco", Up de :leneş inteligent, dacă-şi continuă cu acelaşi sipor activitatea, şi-a
exprimat mirarea că Bogdan, filolog, se interesează şi
de filozofie - şi Bogdan, care nu ştia cum îl maltratează şeful său ,poliitic în scrisori personale, s-a scuzat
prin aceea că, foarte tînăr, a făJCut un raport despre
şcolile dLn Germania ; mie mi-a socotit anii de cînd
n-am mai ocupat scaunul pe care fusesem poftit. Refuzul de a apărea în şedinţa solemnă a fost scurt, net şi
casant. In zădar ceilalţi doi au stăruH, rugăitori. N-am
mai putut răbda : venise, cum mi se întîmplă mie, clipa
dnd, orice ar fi, nu ,pot tăcea. I-am spus că nu e vorba
numai de noi, ,pe care e liber a nu ne preţui, ci de studenţii noştri, ai tuturora, şi de o societate pe care nici
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la început junimiştii n-ar fi trebuit s-o desipreţuias.că,
dar care azi nu merită fără îndoiială despreţul lor. Energica figură colorată se aiprinse şi mai tare şi, gestul dispă,rînd, omul se ivi.
- Şi crezi d-ta că noi n-am avut inimă ?
- Dacă aţi avut-o, e păcat ,că pînă astăzi n-a ştiut-o
nimeni...
Ne-am închinat şi am plecat. Totuşi şedinţa s-a făcu.t,
dar cu Dissescu, Trimalchionul generaţiei sale, complet
cufundat în toate confuziile morale şi, fireşte, fără mine.
Ba, omul caire-şi des:cO!l)erise o inimă s--a lăsat sărbă
torit şi la Iaşi...
O inimă care nu era din cele mai bune. Incă o amintire, două, şi mă întorc la lucruri care aparţin domeniului ,public, şi sînt deci mai vrednice de povestit.
Excelent decan, împădnd
toate divergenţele prin
lui înfăţişare blondă,
:răpede cărunţită, prin
zîmbetul luminos care-i răsărea în adîrncii ochi albaştri,
Ioan Bogdan a fos·t îndemnat de prieteni să candideze
la rectorat ca urmaşul bunului său prieten C. Dumitrescu. Pentru a.ceasta şi-a luat toate precauţiunile, a
viziitat pe toţi colegii, ba a mers şi la şefii de partid :
şi la atunci tînărul
conducă1 tor al partid•ului liberal
I. I. Brătianu, care-l va fi considerat cu acea privire
ironică în ca·re se cU1priindea atîota insultă şi care, din
nenorocire, i-a rămas atît de obişnuită incit a ajuns să
deformeze o faţă aşa de bărbăteşte frumoasă. I s-au
dat toate asigurările, care aveau v,aloarea celor ce se
pot căpăta de la un poJi,tician - şi de fapt Bogdan a
fos<t ales.
A fost ales, dar n-a putut funcţiona. Cu inefabilul
Dissescu în frunte, aş,a de distras cînd nu era vorba de
interese pe care ştia 1perfect cum să şi Ie apere, unii
colegi de la Drept i-au organizat un perfect sabotaj.
N-a putut ţine o singură şedinţă eu acel Senat universitar, aşa de greu de maniat pentru cine n-a căpătat
în luptele politice cunoştinţa mijloacelor prin care se

paşnica

înlătură greutăţile.
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Rectorul boicotat avea dreptul de a cere ministrului
contra intriganţilor care refuzau să-şi îndeplidatoria impusă de lege. Aş,taptînd propuneri şi
gata de tranzacţii, Bogdan s-.a sfiit să o facă. Scos din
cercul amicilor săi, al colegilor de la Lirtere, cu demonul
politicianismului în faţă, omul de obicei aşa de dibaci
s-a ,pierdut cu totul ; se adăugau şi cele dintîi simptome
ale unei epuizări nervoase, în curioasă legătură cu cancerul care peste mulţi ani de zile il va distruge. Atunci,
adversarii neloaiali au căzut asupra ministrului.
Acesta nu era altul docît Maiorescu 57 , căruia Bogdan
îi stătuse la îndemînă pentru orice, şi mai ales pentru
plasarea, unul dlllpă al•tul, a obişnuiţi'lor casei din strada
l\Iercur. Iar hotărîrea
ministrului a fost : destituirea
rectorului, cea dintîi şi ultima măsură de acest fel, care
nu s-ar fi luat faţă de un hoţ, de un falsificator, de un
imoral.
Aveam o audienţă la regele Carol cin.el s-a semnat
decretul. Maiorescu întîrzia. In sfîrştt uşa s-a deschis
şi el a apărut în prag, cu un zîmbet de satisfacţie. M-a
zărit, şi arăta că-i pare bine de marturul mulţămirii sale
răutăcioase. Ştiu ce aveţi acolo, i-am spus. Da,
destituirea lui Bogdan.
măsuri
nească

Pe urmă ne-am întîlnit în Cameră, mai ales cînd el
era, înlăturînd pe Carp, ,puternicul prim-ministru, acela
care va decide inter:venţia in Balcani şi va avea mîndria
de a „pacifica" Balcanii prin pacea de la Bucureşti, la
care, cu părere de rău, n-.arn. puturt aplauda. Cin.el insă,
la 1912, s-a ţinut la Londra cel dintîi congres de istorie
la care am fost trimes - ,,trimes" e, cum se va vedea,
un fcl de a vorbi, iar înainte de aceasta dările de samă
purtau ca reprezenrtant al României la congrese de istorie pe d. ,,E:tienne {Jean)", adecă d. Ştefan C. Ioan - , şi
fusesem invitat pentru secţia de bizantinologie, ba chiar,
onoare deosebită, pentru secţiile reunite, Bogdan mi-a
oferit să merg ca ;reprezentant al Facultăţii şi pe sama
ei. Dar, la Cameră, biroul mi-a comunicat invi-taţia adresată Statului· român. Crezind că e din însărcinarea lui
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Maiorescu, m-am dus la locul lui pentru a-i declara că
primesc.
Discuţia a fos,t din cele mai interesante. D-ta trimes al Rumâniei ? Da? Dar România nu trimete pe filimeni. Dacă vrei, poţi merge pentr,u Universitatea din
Bucureşti, iar altul, Xenopol de pildă, pentru cea din
Iaşi. Dar pentru România ! ... Atunci nu voi merge.
- Cum pofteşti.
D~n banca sa, vecină cu a miniştrilor, Ioan Lah~
vary, îmbujorat, pipăind cu ochii de miop şi totdeauna
gata de vorbă, observase. - Dar ce s-a întîmplat? D. Maiorescu nu crede că aş ,putea reprezenta la congresul de istorie din Londra Româ!nia. - Oh oui, oh oui ...

Vous etez de ceux qui mettent le pied dans le plat. Am
această
politeţe boiereş,ti. O

încremenit de

manifestare a celei mai perfecte
merit de vreme ce ţi-am vorbit.
„Vărul" meu, după obiiceiul fanariot de a-şi căta
rudele pînă la al douăzecilea neam, Sebastian Moruzi,
splendidă întrupare de boier lUiJ)tăltor şi, ipe lîngă aceasta,
boier de Moldova, cu ascendenţi domneşti şi fin apreciator al ideilor, care era apoi el însuşi un scriitor de
talent, mă văzu în această stare şi prinse a mă cerceta.
- Imi dai voie să voflbesc cu Take Ionescu ? (Voi ară-ta
aiurea cum mă împăcasem cu acesta). - Nu te însăr
cinez.
A doua zi, Take Ionescu îmi arăta plictiseala pe care
i-o pricinuiesc toţi aceşti oameni care nu fac decît să
fabrice duşmani. - Vei merge la Londra ca reprezentant al României. - Ca reprezentant oficial? - Da.
Am avut oarecare mirare cînd, a doua zi, Dissescu,
ministrul de Instrucţie, îmi vorbea de bancherul său,
la care aveam să mă adresez pentru chel1uieli, dar el
a revenit, Sipunînd că ministerul îmi va trimete banii
acasă.

La Londra am fost primit peste aşteptările mele.
în secţii unite, Lamprecht, vorbind înaintea mea,
îmi mîncase jumătatea de oră, în secţia de bizootinologie un om ca Willamowitz-Moellendorf a arătat toată
preţuirea tînărului care, cum mi-a scris pe urmii, ,,i-a
impus (imvoniel't) aşa de mult".
Dacă,

31ţ7
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Dar, pe cînd toate ţerile îşi aveau preşedinţi, secretari, România rămăsese fără. Nu ştiam obiceiurile, şi
n-am întrebat. Dar, dnd, în casa din Cromwell Pla<:e,
înaintea căminului, vqrbeam cu Mişu ·, ministrul nostru,
care fusese foarte afabil cu mine, întrebarea mi-a venit
de la sine. - Cum, nu ştii ? Dar d-ta n-ai fost reprezentantul României ! Şi iată-l povestindu-mi cum, o dată,
concediat mai răpede de Maiorescu pentru că aştepta
„imbedlul" de X, a aflat de la X că acesta n-a fost primit
mai răipede pentru că, spunea tot Maiorc:.'S'CU, nu mai
pleca „imbecilul de Mişu".
Iar, la Cameră, Maiorescu, care ,primise elogiosul
raport al lui Mişu, îmi •întindea o mînă de francă prietenie cu cuvintele : Eh, collega ! Tout est bien qui finit
bien !
O, ce e viaţa, cetitorule, ce e viaţa !
Cuvintarea, Clnică, de la Teatrul Liric, m-a pus însă
cu P.P. Carp.
Cu totul altă fire la coborîtorul răzeşului vasluian
din secolul al XVII-iea, Carp Lungul, şi aceasta cu toate
legăturile :pe care le avuse el cu iuncării germani de pe
la 1860, epocă de început bismarcki,an şi de pregătire a
marii ofensive naţionale, aristoc!'aţia în frunte, cu acei
tineri, deci, de la care avea scrisori ,purtînd adresa „Bojar
von Canp", rătăcite printre documentele famil'iei care
fuseseră puse 1a dispoziţia mea.
Pentru a vedea aceste documente, din care el, care
purta o coroană princiară pe trăsura de la ţară şi afoma
că a găsit un înainta5 feudal litvan în genealogiile lui
Okolski, credea că vor ieşi îndepărtate şi înalte legături
străine, Carp m-a invitat la dînsul, la Ţibăneşti şi fiecare din amănuntele acestei călătorii mi-au rămas întipărite în minte.
Nu călătorisem niciodată în vagonul cu paturi, şi el
a fost acela care mi-a plătit drumul, răspunzind la proîn

legătură

• E vorba de N.
la I .ondra. (N. ed.)

Mişu,

în acea vreme ambasadorul României
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testările mele că şi el va ,primi să fac cu dinsul tot aşa
cind îl voi pofti la ... moşia mea. 1n tren am adus vorba
de mai multe lucruri cu privire la care nu credeam că-mi
va răspunde aşa de neted. Intre altele, de liJpsa de interes
pe care a arătat-o acelei „Hecube" ce părea să-i fie cauza
ardeleană, atunci aşa ,de scumpă mie, care cercetam adunările, exemplar de disicipli,nate şi de o aşa de frumoasă
frăţie intre clase, ale „Asociaţiei".
l\li-a răspuns neted că metoda unor lupte lîncede nu-l
atrage şi nu-l si'leşte a vorbi : ,,Le-<am spus să-mi dea
sînge, şi voi interveni". Povestea - şi avea un mare dar
de povestitor cum, cînd teribilul Fonton, ministru
rusesc care-şi aducea căţelul la Palat în audienţă şi se
primlbla la Şosea între cele două grăsuţe „Fontoane" ale
sale, i-a prezentat un mare dosar 1pri,vitor la reclamaţiile
bulgăreşti ,pentru că ,păs-trăm întărituri pe malul nostru
al Dunării, el l-a poftit intîi la masă şi, dnd i s-a cerut,
insistent, răspunsul, şi-,a ex.primat mirarea că la Petersburg au vreme să scrie atîta ihirtie. Duritatea atitudinilor
lui în Parlament, în public dispăruse cu totul : era ceva
dulce moldovenes-c, duios chiar şi melancolic, ascunzînd
poate cine ·ştie ce nobilă timiditate ancestrală la dînsul [ ... ]
Vechea casă cu două rîndruri, pe ,car,e Carp o moştenise
de la tatăl său, cu odaia de oaspeţi jos, întinzfod divanurile îmbrăcate într-un vechi cit de multe colori *,
cuprindea saloane a căror mobilă cerea urgent o refacere
şi o bibliotecă în care cărţile, revistele, ziarele nu erau
în rafturi, ci supt ele, şi, sondînd prin movilă, am avut
mulţămirea să văd că în nu ştiu ce revistă paginile cu
articolul meu erau tăiate. El nu cetea - şi nu pregeta
s-o sipuie -- decit ziarul partidului şi o foaie germană,
dar cărţile tinereţei lui erau inică păstrate, şi în cămăruţa
mea am găsit un poem al lui Hamerling pe clre-1 ceteam
cînd mă obosea transcrierea şi rezumatul multelor documente.
La anume ceasuri mă lua cu <linsul pe cîmp, unde totul
era în sama unrui burtos vechil în care-şi pusese
toată încrederea. Cu ţeranii nu vorbea, dar pentru meş-

•

Frază lacunară

în text. (N. ed.)
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terii

străini făcuse nişte căsuţe civilizate. De altfel,
lumea, de o perfectă blîndeţă. Şi conversaţia

cu
se
relua mai curînd jos <lecit la masă, unde, în mijlocul
familiei sale, la care se adăugea o guvernantă germanizată, fiica preotului rusesc de la Baden-Baden, el era din
nou la postul de comandă. Mi-a vorbit de ai mei, de
bunicul Costachi forga, care era „un bă11bat diştept, dar
stricat", de relaţiile lui Carp cu T'ake Ionescu, de care-i
pomenisem, şi el răspunsese că „Take n-are <lecit să vie
şi să vorbim", de persipectivele lui de viitor, şi o vibraţie
neaşt~tată era în g1'asul lui cînd asigura că nu va mai
guverna niciOIB.ată. Uneori se co~ora, anume pentru a
&fătui, în locul acela unde-i descurcam neamul şi proprietăţile, şi amintea tulburările moldoveneşti de la 1866 contra Unirii pe care i le trezise în minte un ziar de atW1ci
cu antetul „Lascăr Catargiu, cinele Iaşului", sau îmi aducea, făTă altă emoţie decî-t aceea provocată de prezenţa
unui fiu al său la Legaţia românească de acolo, vestea că
au fost măcelăriţi la Belgrad regele şi regina.
Am plecat peste vreo trei zile în trăsura cu coroana
'1itvană, <lucind în paner bunătăţi pentru drum, cu acelaşi
sentiment pe care mi-l lăsau în copilărie drumurile la
casele de ţară, pline de belşug şi de prietenie, din aceleaşi
văi ale Vasluiului, unde Ca:np, în faţa bisericii cu mîndre
ii.ns·cripţie voltairiană a bunicului :
toată

Ioan Carp, cu rangul Agă, de faptele bune gol,
Celui care ştie toate închină acest pristol,

eca cu mult mai mult el însuşi, cel ascuns de privirile
tuturora, decît pe larga scenă a vieţii, pe care a umplut-o
cu convi.ngerile sale, bune-rele, dar totdeauna oneste.
Dar vremea trebuia să ne puie şi în alte legăturl, în
care, la glumele lui corosive contra celui ce urma altă
direcţie, am găsit răspunsul pe care mi-l dădea şi mîndria mea firească şi dreptatea pe care mi-o ştiam. ,,Ce
faci dezechilihretule ?", îmi strigă el în auzul tuturora la
prima întîlnire în Cameră, c1:1 mine, ca deputat, şi răs
punsul, care se impunea, peste orice consideraţii, a :fost :
,,Mai bine dezechilibrat decît nebun curat" ori, altă dată,
lîmi arunca î.n faţă că nu ştiu ce e o mare proprietate şi-i
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obiectam preferinţa mea pentru altă formă a proprietăţii
mari <lecit castelul feudal între co,libele neştiute ale ţera
nilor, desipreţuiţi şi ca ţerani şi ca români : ,,Să trecem Îin
secţiuni, domnule preşedinte", cerea el, despreţuitor şi
sec, ca să-i;;i audă aipoi : ,,Acolo, d. Carp poate fi mai de
folos decît a dovedit-o aici".
Dar ce era în adîncul acestui mare suflet moldovenesc,
precum avusem ,prilejul să af1lu în zilele petrecerii la
'fibăneşti, răzbea şi peste aceste neplăcute ciocniri, în
care, încolţit, nu putusem foce altfel decît să mă apăr. La
disicuţia legii Dobrogii, el a găsit un cuvînt ,pentru mine,
iar în memorabila şedinţă în care, pe vremea neutralităţii,
se discuta orientarea României, el, cel aşa de crud cu
·Take Ionescu, de ale cărui ,Jprostituţii" vorbea, atingea
elegant deosebirea de vederi, tot aşa de hotărîtă, cu mine,
vorbind de „un talent care nu mai are nevoie să fie dovedit". Cu această ultimă impresie m-am despărţit de
omul care, credincios unei fanatice convingeri în şedinţa
Consiliului de Coroană, îşi oferea morţii copiii, dar dorea
să fie învinsă România pornită pe cealaltă lature, pentru
ca, apoi, să stea dîrz în faţa ocupanţilor, urîndu-le însă
victoria contra ruşilor în Moldova, şi să se strecoare cu
agonia lui în colţul de la ŢLbăneşti, unde era să-l acopere
pămîntul livezii strămoşeşti ..
Ruptura cu direcţia politică pe care crezusem că trebuie s-o siprijin cu ce mijloace şi cu ce popularitate aveam
s-a produs răpede supt :presiunea împrejurărilor, care
incă din 1906 mi-au arătat cît de deosebit eram ca idei
şi tendinţe de oamenii care ·aplaudaseră, din prietenie
sau din simplu interes, ,pe vorbitorul de la Teatrul Liric.
Din ce în ce mai mult Sămănătorul, care ,prezenta şi
apăra o întreagă literatură nouă, vrednică fără îndoială
de toată atenţia şi iubirea, se ridica împotriva maniei
francomane care, - cum am avut putinţa s-o spun la
Paris chiar, între zidurile Sorbonei, la deschiderea cursului meu, după ce auzisem din gura decanului, un om ca
d. Brunot, cuvinte a căror inspiraţie venea însă de la
Bucureşti, folosea foarte puţin Franţei însăşi, prea
mare şi prea mîndră ca să aibă nevoie de maimuţele
superficiale, şi care în ceasul cel mare s-au dovedit şi
391
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(."Jnlc necredincioase, din boierimea şi „ciocoimea" românească. Da, am icerut, la un moment dat, pentru a se
apăra această încă fragedă ,plantă a scrisului indigen, cetit
abia în cîteva sute de exemplare, vama conitra cărţii stră
ine la modă, fără a avea însă naivitatea să cred că ea va
fi în adevăr impusă.
In această disipoziţie de spirit, care nu era numai a
mea, ci a unei întregi generaţii, am aiflat că la Teatrul
Naţional, pentru societatea de binefacere „Obolul", se
va retprezenta în limlba franceză, cu concursul unui număr
de diletanţi inteHgenţi, de care şi naţia lor 1avea nevoie,
o piesă bule'Val'Ciieră. O protestare mi s-a părut necesară
pentru ceea ce, în gîndul or:ganizatorilor, în frunte cu
d-na Scarliat Ferechide, sora lui Marghiloman, nu era
de5igur o provocare a sentimentelor pe care le ignorau
prea mult pentru a le despreţui. Am adunat pe studenţii
mei - şi s-au adaus atî;ţi,a alţii - pentru a le spune, nu
în sala mea de cursuri, cum n-aveam dreptul, ci în CU'loarele Universităţii, ce înseamnă pentru un poipor cultul
Iimlbii în care de-a lungul generaţiilor i s--a întrupat, nu
numai gîndul şi simţirea, dar viaţa însăşi. Pentru seara
de 13 mart - fatidică dată şi pentru treisprezece şi pentru Idele lui Mart - , anunţam apoi o adunare cetăţe
nească în sala de întruniri din faţa chiar a Teatrului
Naţional, şi aici m-am găsit în mijlocul unei adevărate
mulţimi revoluţionare, în care, cu toate urîtele obiceiuri
ale poNticii de partid de a folosi din orice, sînt sigur că
nu era un stngur agent electoral.
Lumea ofi'Cială 'ÎniCeipuse a se emoţiona. Regele era în
străinătate, Prinţul Moştenitor şi Prinţesa Maria erau
aşteptaţi ,pentru reprezen1taţie ; bătrînul iprim-ministru se
lăsa condus de fiii săi, Mihai şi Grigore Oantacuzino, care
înţelegeau să nu se ţie samă de o manifestaţie „copilă
rească". Marghiloman mi-a propus să opresc orice demonstraţie, cu asigurarea că nu se va miai face o asemenea afirmaţie de străinism în Teatrul Naţional însuşi. !mi
era impo5ihil, chiar dacă aş fi crezut că aşa va fi, să
opresc puternicul curent. Consultat, jovialul prefect ·de
poliţie Moruzi, ,,cneazul", care cunoscuse fami.Jia tatălui
meu şi-mi voribise cu simpatie de dînsa, dăduse voie ca
o demonstraţie cu cîntece naţionale să se facă în faţa sălii
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de spectacol, neî-mpiedecaită, dar fără violenţe. Era şi ceea
ce recomandam ascultătorilor mei, !pe care pe departe nu-i
credeam aşa de cîştig,aţi pentru orice acţiune.
Mă retrăsesem acasă, cînd doi dintre studenţii mei îmî
aduseră, 'Pe la ceasurile unsiprezece, vestea că în Piaţa
Tea,trului se varsă sînge. Ohemată de tinerii Cantaruzini,
poliţia atacase pe manifes.tanţii care începuseră a lovi în
trăsurile luxoase ale invitaţilor, speriindu-i, fă·ră ca ei să
poaţă înţelege rostul acestui act de duşmănie. Poliţia nu
fusese însă în stare să reziste. Se adusese armata, cu atît
mai mult cu cît trebuia să se facă loc liber pentru trăsura
Prinţilor, care au trebuit să renunţe însă lia ascultarea
unor aristocratici actori care erau, la Cotroceni, cunoscuţii, prietenii, intimii lor. Se dăduse şi ordinul de a trage,
dar ofiţerul de vînători a refiuziat să-l execute. Geamurile
prăvăliilor cădeau în ţăndări, şi foaierul Teatrului se
umplea de jandarmi cu caipetele !>iparte şi de viictimele
lor : se va vorbi a doua zi şi de doi morţi, care n-au
existat niciodată.
Am plecat imediat în pi,aţă, dar acuma nu era nimic
decît urmele unei lupte care fusese serioasă.
A doua zi, am fost chemat fa -parchet, într-o calitate
care era, la înce,put şi de formă, aceea a ,unui informator
dar, iscălind, fără s-o citesc, de<Jaraţia mea, ,puteam
să văd duba Văcăreştilor, oare aştepta jos. Adus de
Alexandru Callimaichi cu trăsura lui prin valul unei mulţimi care staţiona în permanenţă pe Calea Vidoriei, avusem precauţiunea de a-mi lua un cronicar bizantin pentru
o petrecere la temni•ţă, care se putea prelungi. Am aflat
apoi că trebuise, oa să se împiedice arestarea, de care
nu-mi ,păsa, intervenţia :ministrului takist al Justiţiei,
Al. Bădărău, care invocase, în a sa înţelepciune, că astfel
mi s-ar crea o popularitate periculoasă.
Era întîia oară cînd o credinţă, nu o pasiune politică,
din acelea care intrebuinţau, în faţa Palatului, care de
a.ceea a trebuit să ,prefacă într-o curte ou grilaj de fi.er
ceea ce fusese o ,piaţă, oameni tocmiţi cu douăzeci de lei,
era întiia oară, ziic, cin.el o credinţă ieşea în stradă şi stă
tea în faţa baionetelor, răspunzînd cu lovituri loviturilor
şi înfruntînd moaritea. Lumea uşuratecă a comediei noas393
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tre politice a înţeles-o instantaneu, şi de aceea, o frămîn
tare la care mărlurisesc că nu mă ~teptarn.
Guvernanţii, aşa de mîndri, de siguri de sine, păreau
că se abandonează pentru cele cîteva sute de băieţi, vădit
susţinuţi de o opinie publică ieşită ca din pămînt, care
trimeseseră acasă toată „lumea bună" şi stropiseră cu un
sînge curaJt scările Teatrului Naţional. Oa istoric, aveam
exemplificarea prăbuşirilor morale din Paris, la 1830 şi
1848, din Viena, la apusul fără strălucire al regimului
metterniohian. Dacă P.P. Carp s-a mulţămit să-mi arunce
din trecerea trăsurii o imrpresionantă, dar ineficace senţintă de condamnare, Marghiloman punea supt protecţie
mea ( !) casa surorii sale şi, chemat la d-na Ecaterina Cantacuzino, unde am găsit curtea plină de trăsuri, aşa că
mă puteam aştepta la cine ştie ce exemplară revanşă a
tinerei „aristocraţii", care mă .ameninţa cu „strivirea pe
trotuar supt roţi1le automobHului", am găsit pe buna
doamnă speriată ipentru strigătele scoase în calea arnice·lor ei şi cerind, ea, soţia primului ministru, ocrotire din
,parlea istoricului familiei.
Nici o rezistenţă din partea unei clase conducătoare,
moleşită de parazitism şi fără cea mai mi,că încredere în
ea însăşi. Puteam fa-ce tot ce voiam, şi noi nu voiam nimi-c,
spre desperarea lui Filipescu, care alergase de la Paris,
unde avea un copil bolnav şi mă întreiba daoă n-aş
putea ... s-o ia'll de la capăit. Am mers deci şi la deschiderea Salonului Oficial în prezenţa Prinţesei, pe care nu o
cunoşteam decît din fulgerarea părului de aur in fuga
automobilului elegant şi, cînd, din buzele doamnei Ferechide, pe care n-o jignise totuşi nimeni, am auzit cuvintele „un certain Iorga", am rugat ,pe un prieten, care
atunci ducea spiritul nou în armată, pe însuşi fiul lui
Dimitrie Sturza şi ginerele lui Carp, căpitanul Sturdza,
să ceară socoteală bătrînului magistrat, soţul doamnei,
care a declarat însă că nu înţelege a purta nici o răs
pundere.
O mare întrunire trebuia să strÎll1gă împreună pe toţi
aceia care, în dorinţa ca afirmarea naţională, mult aştep
tată, să nu rărnînă fără adind w,mări în spirite, aprobaseră actul din seara lui Treisprezece Mart. Rareori la
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„Dacia'', s-a strîns atîta lume, şi niciodată de această
calitate. De unde nu veneau aprdbările? Şi de la Hasdeu,
care-şi amintea de lupta ipe care, într-un cerc mt:i.i închis,
o purtase el însuşi atunci oind prezida societatea „Românismul", cu amintirea lui Tudor~vodă şi a ridicărilor ţeră
neşti. v,1ahuţă era alături 1cu noi, şi mulţi dintre scriitorii
în folosul cărora se produseseră demonstraţiile. Demult
ljara aştepta ceva care să între.aică intriga poliitkă din fiecare zi şi să deschidă orizonturi : i se părea - şi nu
greşea cu totul că aiceasta, iprintr-o zguduire instinctivă
a conştiinţelor, se şi produsese.
Am dus aceeaşi credinţă în chiar Teatrul Naţional,
pe care nimeni nu cuteza să-l refuze pentru ceea ce în
gîndul nostru era t('la o nouă sfinţire, şi între aceea şi
acelea care alergau să dovedească aceleaşi sentimente
era, lung aclamată, ca şi modestul ei soţ, însc¾i nepoata
primului ministru, d-na Adina Olăncscu, al c~rei cerc
pentru conferinţe româneşti primise însă, ,prin duşmă
niile trezite între pGrtÎ'cipante, o lovitură din care nu se
va mai ridica.
Dar, purtaţi ca de un val căruia nu i se poate rezista,
„sămănători·ştii" s-au hotărît să dU1că pretutindeni în ţară
ceea ce era pentru ei oa o „evanghelie" românească. Astfel, cu d. Sadoveanu, cu iblîndul Iosif, cu ging,aşul Gîrleanu, am luat ţara în lung şi lat, culegînd dill1 loc în loc
cele mai dlduroase adeziuni pentru o mişcare aişa de
nouă ,prin vizibila ei liipsă de orke interes politic sau
personal. Se făcea o conferinţă în legătură cu viaţa şi
trecutul localităţii, urmau apoi lecturi, senin-hotărîte la
d. Sadoveanu, nerV'os-timide la Gîrleanu, se s;puneau versuri, aibia auzi1te, de Iosif, şi la otel se luau măsurile
pentru călătoria următoare.
La laşi, festivalul s--a prefăcut într-o mare manifesitaţie de stradă, poate cu concursul liberalilor, al j,unimişti
lor, care scontau căderea guvernului, dar cu partidparea
în marele oraş, aşa de înstrăinat, a întregii conştiinţi
româneşti. In fruntea manifesbanţilor era venerabilul
povesititor şi om politic Niicu Gane. O casă de cetire, ale
cărei cărţi s-au împrăştiat apoi, am organizat-o din ce
am putut culege acasă pentru fundul mahalalelor, aşa de
părăsite şi ipărăgenite, oa o amintire a soliei ncastre.
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1n dorinţa de a nu lăsa fără nume această zguduire
a spiritelor, propusesem acolo, la Iaşi, într-un ayjnt de
tinereţă întîrziată, închegarea unei „frăţii a bunilor români", sdhi·ţînd .şi un program, ·oare mergea dreipt la cei
de dedesuipt, la sprijiniltorii fără drept şi fără glas ai
societăţii româneşti, aşa de amb1ţioase, la oamenii satelor. De ai'Ci a răsărit ~i ideea unei noi reviste, care să
servească, pe lingă ideea naţională, şi pe aceea a unei
fundcrn:.,ntalc rc,forme în domeniul social.
Astfel a ieşit, în luna lui aipril 1906, purt;nd un frontispiciu expresiv al desemnat-orului Stoica, descoperit
după schiţele din Buletinul Com,isiei Monumentelor Istorice, cu tot ce avea el ca talenit proaspăt şi C'Urăţie de
suflet, Nea.mul Românesc, care se scotea de două ori pe
să,ptămînă, ca organ de raliere a tuturor celor care, în
partide sau în afară de ele, doresc viaţa sprijinită pe realităţile naţionale, a căror cunoştinţă ni se impusese. Intre
cei dintîi colaboratori a alergat, fireşte, cu ascuţimea
satirei sale şi cu puterea de a dă:di construcţii de o logic'i
perfectă, aşa de perfectă incit H fă•cea să treacă uneori
peste ce e posiibil, şi mai ales ,peste ce e imediat realizabil, d. A.C. Cuza, n2scut creator de doctrină, m'li mult
decît agitator pentru răspîndirea şi adaptarea ei. In fond
însă, oricare ne-ar fi fost ,punctul de plecare, decsebit, şi
temperamentul, de altă făptură, nimic nu despărţea vederile pe ·care unul le e:x.prima, din c.bişnuinţă, negativ, iar
aLtuia i se impuneau, pozitiv, -ca lucruri de adus la îndeplinire 1)i înfăptuiri care trebuie să rămîie.
Dar, şi din cauza lui Treisprezece Mart şi a apariţiei
unui organ de luptă politică şi s•ocială, duşmănii cumplilc:
se ridicnu, şi ele trebuiau foarte ră,pede să rup1. legă
turile mele cu Sămănătorul. De acolo nu-mi venise, de
altfel, afară de Gîrleanu, mai mult secretar tehnic deeît
l'Ulptător, şi gata să treacă la o foaie de împotrivire, nici
un colaiboraitor la foaia cea nouă, a luptei ,pline de risc,
a.şa incit ruptura era ohiar de atund, de la începerea
campaniei care nici n-avea nevoie de oameni fără temperament şi căriora în viaţa obişnuită le trebuie atîta
sprijin.
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Poate fi de folos să se arate de ce natură erau aceste
uneltiri, care au dus aipoi noua literatură în alte direcţii,
chiar dacă acestea nu însemnau decît o fărîmiţare a puterilor şi o lenrtă disipariţie a scopului, ceea 'Ce n-a împiedecat succesul ("all7:ei pe care o aipăram. dar a răpit literatmrii înseşi un rol atit de frumcs şi a ispră'Vit ,prin a da
partidelor, impenitente, ornamentul talentelor de întrebuinţat.

Contra revistei care cuteza să recomande iU1birea pentru acele realităţi, fără cunoştinţa emoţionantă a cărora
nu se poate nici artă, nici literatură, se rădicaseră, prezentînd-o ca duşmană a ori~ărui contact cu A!pusul, a
oricărei însufleţiri de ideile timpului şi doar cu amindoiuă acestea venisem eu la Sămănătorul, dar nu ca zei
de adorat aşa cum sînt, ci ca elemente de amesteca,t, de
frămîntat în sinteza noastră proprie, singura cu adevă
rată valoare, şi pentru noi şi ,pentru străini chiar! unele publicaiţii războinice, în a cărnr e,poziţie nu o dată
se amesteca interesul .politic, lacom de a-şi robi noua
dezvoltare literară şi 'culturală.
Unii dintre &:lversari îmi erau cu totul străini, alţii
plecaseră din chiar cercul de la nioi, de la oolaboratorii
noştri, ori dintre aceia 1t,u 'Care, ani întregi de zile, avusesem raporturile personale cele mai bune.
Fără ni.ci o e:xiplicaţie, supărat c'i pierde din mîni o
revistă în care talentul său fusese condus de capridHe
unui temperament de lU1ptă pentru luptă, Chendi plecase
demult, fădnd să apară o Viaţă literară şi artistică 58 ,
în care peste cîteva numere „polemica" a mers pînă la
procesul de „grecism" făicut mamei mele. Ce nu se mai
putea spune contra mea, omul care, ca o plantă hră!pi
toare din tropice - cum o spunea Chendi însuşi, aşa de
pitoresc-, sugrumase beată vegetaţia liberă pe care mi--0
lăsase el, inspiratorul de pînă atunci.
Cunoscusem numai la Bucureşti pe d. Ovidiu Densusianu 59 , fiul unic al fostului meu profesor de 11omână şi
de latină. Format şi el la Universitatea din la~i, pe care
o terminase tot aşa de răpede ca şi mine, dovedind excep397
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ţionale însuşiri şi

o enoi,mă putere de lucru, apoi şi el
de Inalrte Studii din Baris, unde lăsase o ·
perfectă ediţie a unui poem medieval, La prise de Cordres, şi publicase şi în revista lui Gaston Paris şi a năcă
jiciosului, peste măsură de acrului Paul Meyer, d. Deinsusianu luase, la întoar,cere, catedra de limbi romaniice,
care fusese odinioară a lui Frollo. In relaţii-le sale sociale
arăta o nervoasă neadaptabilitate şi, astfel, nemulţămi
rea cu un mediu care,. în general, îi era fără îndoială inferior, 1„a făcut să caute legături, nu numai cu filo1ogi, ca
d. Candrea, de un aşa de n.ou şi cutezător sipiri,t, ici şi cu
alţi colegi. Arătîndu-mi prietenie, profesorul cu cultură
occidentală a dat Sămănătorului, care lupta tocmai pentru
încetăţenirea unor moravuri deosebite· de ale colţului
izolării noastre, articole în care o nobilă convingere se
exprima cu mai multă violenţă decît vervă şi farmec.
N-a fost între distinsul nostru colaborator şi noi, şi
cu mine îndeosebi, nici o discuţie asupra unui punct
controversat, dar ne-am găsit deodată înaintea unei elegante revis'te ,cu coperta albă, care avea un program deosebit şi, pe lingă <linsul, o neaşte1ptată atitudine duşmă
noasă. Reprezentînd legătura cea mai strînsă cu literatura
franceză cea mai recentă şi predicînd un vag modernism
fără rădăcini pe pămînt, Viaţa nouă, unde d. Densusianu
publica versuri slabe iscălite „Erwin'' şi notiţe de polemică, a ajuns foarte ră,pede a-mi tăgădui o.riice valoare,
şi aceasta în cea mai jignitoare formă : prin critica d-sale
pătimaşă treceau, fără ca din parte-mi să fi fost vreodată
un răspuns, ba chiar răsipingînd cutare epigraimă a d-lui
Mehedinţi, care făcea aluzie la anume fatalităţi fizi-ce,
şi volumele mele de călătorii şi dramele pe o3.re, cum se
va vedea, înceipusem să le scriu : afla, de exemplu, cu
totul ridicul versul bătrînului boier al lui Mihai Viteazul care spunea că istoria ţerii e scrisă pe trupul lui „cu
slove-adînd de răni", şi culegea păreri ale mele, colegul
său, pentru a ie înscrie în ceea ce binevoia să numească
,,tablele Be,oţiei". Gîlceava pamfletară împotriva intenţi
ilor noastre, şi a valorii ce puteam avea, începuse astfel.
D. Simion Mehedinţi luase lui foan Bogdan, icrud
lovit, cum am arătat mai sus, conducerea Convorbirilor
literare 60, 'Căutînrl să-i dea o altă direoţie, îndreptată
elev al

Şcolii
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tocmai contra celei ce se urmase de cîţiva ani acolo.
Auttorul frumosului volum Oameni de la munte, plin de
atîta simţ pentru mocanii lui, se formase geograf, fără
a-şi fi părăsit întorsătura de spiri't filozofi-că şi fără a
fi renunţat la pornirile i:zJbucnitoare ale unei naturi pline
de neaşteptate caipri'Cii. Nu ştiu ce anume-I supărase peste
măsură în aci;iunea, venită de la sine, a modestei noastre
reviste săptămînale. Dar am înitîmpinat, tot aşa de pe
neprevestite, la vechea publicaţie junimistă, ipe care o
conducea d__.,·a cu ·O vîslă aşa de nervoasă şi de nesigură,
aceeaşi duşmănie ica la ,proaspăta foiţă de revoluţie modernistă a d-lui Densusianu : naţionalismul predicat de
noi era aşezat în categoria pe care ieolegul o numea, într-o
,latină de nivelul cugetării exiprimate : ,,nationalismus
•latrans".
Nu era de ;ajuns a.ceastă îoooită manifestare din rîndurile unui tineret care şi-a pierdut rolul fires,c, între
un dogmatism isprăvit şi între confuzia noilor generaţii,
prin această lipsă de solidaritate, datorHă unui ,personalism exagerat şi inca,pacită,ţii de a-şi măsura fiecare
ce este în stare să facă. Pompiliu Eliad se întorsese şi
el din Paris, şi i-a ajuns ,contactul •cu pămîntul patriei
pentru ca toaltă modestia pe care i-o impusese mediul
parizian, tot alesul spi.rit de cri,ti-că al colegilor săi francezi şi solida ,disdplină a· Şcolii No11male SUJl)erioare, cu
atît de glorioase tradiţii, să dispară fără urmă. Un francez, adus de Odobescu ca siubdirector al Şcolii Normale
buCU1Teştene, mă înştiinţase, de altfel, că şi în rnrespondenţa
pariziană a lui EHad apăreau simptome în
acest sens. La Bucureşti, el îşi redactă teza de doctorat,
în care se tăgăduia orice originalitate societăţii noastre
din secolul al XVIII-lea, care ar fi, ajuns 1a oarecare
simţ de demnitate omenească şi la oarecare capacitate
de progres numai prin influenţa !culturii franceze. Iz.voarele erau întrebuinţate
incomplect şi derivate de la
sensul lor adevărat ,pentru a se ajunge, prin acceptarea
oricărei satire de călător
pretenţios şi superficial, la
această concluzie. N-am pregetat să-i dau prietenescul
sfat de a reveni asupra ei. Mi-a răspuns că aceste lucruri
le cunoaşte mai bine <lecit mi.ne, şi aş fi fost bucuros
ca adevărul să fi cores,puns acestei sentinţe, care nu mă
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putea jigni. In Convorbiri, de altfel, severul şi spiritualul critic, 1aişa de bun amic al meu, Ştefan Orăşanu supusese unei ascuţite analize un studiu al lui Eliad despre
La Fontaine, şi manierismul autorului îndreptăţea asemenea observaţii.
Eliad, care suplinea catedra de literatură franceză
de la Unirversita!te, voia fără întîrziere titlul de profesor,
şi lucrăTile U lipseau pre.a mult, iar oonştiinţa mea nu
mă lăsa să hotărăs1 c d111Pă motive de simplă prietenie :
o, 'Cite buclucuri nu a făcut această conştiinţă de dreipt
şi de drepbate ! Eliad a atribuit
scrupulul meu unei
influenţe a lui Maiorescu, cu care nu
aveaim nimic
comun, şi anume prin mijlocul lui Bogdan ... Temperamentul lui, bolnăvidos de sensibil, îl făcea să vadă
duşmani unde nu erau : lia On'Ciul, care „nu mai ispră
vea de întemeiat Principatele", şi la 1alţii, tot aşa de
nevinovati. Tulburările din mart 1906 îi dădură astfel
prilejul ~ă publice în L'Independance,
unde continua
bizare articole, într-un stil ca pentru saloanele lui Ludovic al XIV-lea, un violent atac contria mea, prezentat
ca un instigato,r contra Franţei, care trebuiam pedepsit
imediat. De altminteri,
mai demult, aum el arătase
undeva despreţul pentru Emrnescu, a cărui prozodie îi
părea plină de greşeH, protestasem, într-un ton oare era
mai mult de glumă, iar răspunsul fusese imediata apariţie a unei reviste 'Care copia formatul şi litera Sămă
nătorului, purtînd promiţătorul titlu de Sămănătorul de
neghină : î.şi Snchipuie dnev,a ce putea să se cuprindă
înăuntru. Intr-o serie de volumaşe fra,oceze bine scrise,
distinse şi de Academia Franceză, despre ceea ce el
numea Spiritul public la noi, n-a pierdut, apoi, nici o
ocazie să declare că tot ce am putut face pe acest teren
nu merită nici o atenţie. 61
Aceştia erau colegii, tinerii colegi, şi se v,a recunoaşte
că portretu[ meu, foarte puţin măgulit, nu-mi sămăna
peste măsură.
1

1

Se ooăugeau ceilalţi.
Fratele fostului meu coleg hotJoşănean Simion Sanielevici, Henric, n-avuse absolut nimic a face cu mine,
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şi

nu l-am văzut dedt de vreo oîteva ,on m viaţa mea,
ipe urmă să-i fiu de folos cînd imprejurările 11
aduceau a se gîndi şi la mine. Spirit distins şi puternic,
pre.ocupat de multe .probleme, pînă la acelea din domeniul, unde desigur nu mă mai putea găsi în cale-i, al
antropologiei, acestă'lalt adversar aducea, cu aparenţele
unei cugetări logice şi obiective, porniri violente care
sămănau cu ~celea ale d-lui M·ehedinţi. Opiniile sale
preconcepute pot oferi interes, ele nu dau însă prilej
la discuţie, care, aceasta, se face numai cu oameni mai
puţin convinşi şi care nu condamnă atît de uşor. Impăr
t~ind udei umanitare ,prnte naţionalitate, ,ceea -ce era
perfect cxipli'cabil, d. Sanielevid trebuia să fie neapărat
contra naţionalismului meu, fireşte inferior şi barbar.
Astfel apăru 1a Galaţi revis1Ja, mai aprigă ,ca vervă decît
a eelrn·aalţi dărîmători, Curentul nou 62 .
Pînă aici ,politidanismul n-avea un loc decît în opoziţia olimpiană a d<ui
Mehedinţi. Dar, unde lucrau
junimiştii, liberalii, înfrăţiţi cu socialiştii unei noi aripi
stinge, după a lui Ion Nădejde, nu puteau să rămîie
indiferenţi. Unii dintre dînşii, fără origini revoluţionarr-e,
crezuseră că ideile de prefacere a ţerii se ,pot exprima
în -chiar Neamul Românesc al meu, şi am avut astfel
c()laborarea fostului meu ,profesor Nicolae Răutu şi a
întreprinzătorului
inginer petrolist Alimăneşteanu 63 ,
care deschidea, prin studiile şi iniţiativa sa, mai tîrziu
compromisă, un nou şi mare izvor de venit ţerii. Alimă
neşteanu era din cel"Cul tînărului viito-r şef Ionel Bră
tianu, care şi el a ·aipărut .pe pragul casei mele, dar
numai pentru a se retrage chiar de pe scîndura lui în
· urma unei inofensive ,glume. Căci şi aici era unul din
acele personalisme cu sa,cră misiune care nu se puteau
înţelege decît cu inferiori (mai tîrziu, la Iaşi, în refugiu, Brătianu se plîngea că, în ideea că el vrea să mă
trateze aşa, eu îl tratez ca inferior) - şi cite lucruri
bune s-ar fi putut face împreună fără aceste slăbiciuni
de orgoliu ! Dar asupra lui Brătianu părea că dobîndise o mare influenţă, după ce trec,use printr-un poporanism bărbos şi hirnut la Evenimentul literar, omul C'll
paltonul galben şi cu dispoziţia spre eterne discuţii de
l,a concursul meu ieşean. Asociindu-şi, de formă, pe pa~căutînd
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nicul visător social Bujor şi pe d-rul I. Cantacuzino 6 \
mare personalitate ştiinţifică, dar fără înţelegerea complkatelor noastre realităţi şi dispus boiereşte a-şi dărui
numele cui îl ştia cere, d. C. Stere apăru deodată cu o
revistă de proporţii mari, cu mulţi ,colaboratori, oferind,
- din bani caire nu puteau fi, chiar şi supt forma unor
abonamente de oomplezenţă, decît ai partidului, unde
naul adversar ajunsese a fi şeful Moldovei prin ţîfnoasa
sa umflare şi apucăturile de geniu siberian şi nocturn - ,
oferind, zic, oricărui talent
plata pe care nu bietul
Sămănător putea s-o dea. Aşa apăru Viaţa românească li.i,
organ de luptă politică şi socială în huina de împrumut
a unei literaturi oarecum subvenţionate. Intre duşmanii
pe care, în stilul de pamflet luat de la jurnale, îi distrugeau o dată ipe lună „Nicanor şi Compania", adecă
directorul şi asociatul său d. !brăileanu, gîndi tor dogmatic şi hurs·uz, în domeniul unei literaturi pe care el
însuşi n-o .putea produce,
eram pr1mul designat, şi
morga inegalabilă a boierului Radu Rosetti 66 , inteligent
diletant în ale istoriei şi, la întîmplare, şi romancier, a
fost lesne descoperită şi ea pentru a învedera ,că şi în
domeni~l ocupaţiilor mele obişnuite nu pot da nimic de
samă.

La ghişeul Vieţii româneşti au trecut mulţi, d. Sadoveanu unul din cei dintîi. Dar, chiar de lingă mine, de
la sec,ctariatul Neamului
Românesc, Gîrleanu s-a
îndreptat, din tristele nevoi ale unei .vieţi vitrege, spre
alt organ de concurenţă şi negare.
D. Mihail Dragomirescu, acuma pmfesor de esteti'că
aplicată la literatură, în care credea că are de· spus ceva
nou, de o siguranţă dogmatică absolută, care s-a dovedit
a fi doctrina ştiinţei capodoperelor studiate în ele însele
fără serviciile dispreţuite ale istoriei, a adus în multele
coaliţii, făcute, desfăcute şi refăcute contra exerciţiului
dreptului meu elementar de a trăi, un element de hazlie brutalitate, mergînd pînă la tă,găduiri ~a de violente de ai fi crezut că va interveni revolverul, pentru
ca apoi această ciudată psihologie să se coboare la .oferte
de pace, de colaborare, de împărţire a rolurilor -- corespondenţa mea are interesante documente caligrafiate ... - ,
cu declaraţii de stimă mai mare şi de iubire,
iar
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imediat altă furtună să s2 dezlănţuiască din codrii dună
reni ai Plătăreştilor originii sale. Felul de a fi al acestui ofensiv şi tuI1bulent cugetător jignea prin el însuşi
tot ce-mi dăduseră originile, creşterea, lecturile şi lumea
în care trăisem, dar nici un moment nu m-am gîu<lil \.:d.
e de acceptat discuţia în publi:c cu profesorul de estetică.
aiplicată la literatură în mijlocul unor zgomotoase parlamente de studenţi adunaţi ,pe haza decalogului imprimat al maestrului. Dar, astfel critica maioresciană reintra, prin Convorbirile critice 67 , opuse celor, evident mai
literare, ale d-lui Mehedinţi, în drepturi care-i fuseseră
prea mult timp interzise.
Negîndu-se orice rost Sămănătorului, deşi mie mi s-a
pI"omis un amănunţit studiu literar, care m-ar fi interesat foarte mult, dar n-a apărut niciodată, se revenea
şi în forma cea mai pedant şi ridicul scolastică, la dră
măluirea farmaceutică a calităţilor şi defectelor fiecărei
bucăţi literare, creîndu-se bizare animale la care li se·
scurtase, după normele prqporţiei iaibsolute, ba coada, ba
picioarele, ba botul. Era amuzant, şi numai un rpros~
putea să se supere de atacuri atît de puerile, peste care
nu ,o daită am tr~ut, neirefuZÎlnd o dată, ca dooan ai
Facultăţii, mina din nou oferită, cu o comică francheţă,.
a teribilului meu nimidtor în toate şi fără nici o speranţă de apel, pentru ca, precum am ~,pus-o, la primul
prilej, să reînceapă, şi în ce ton ! ...
Dar pasiunile dezlănţuite, într-o epocă în care-mi era
greu să dştig ,pentru direcţia
aşa de netedă şi de
firească o intelectualitate de formidabile ambiţii şi ,pretenţii, erau să dezagrege, ,pînă şi la ultimele elemente,
căsuţa simpatică a Sămănătorului din 1906.
Vijelia lui Aurel Po.povici, - altceva decît austriacismul bucovinean de o şchioapă, chel, microcefal, cu
bărbuţă decisivă şi cilindru în cap, ,poate ;pînă şi peperina odihnei, al lui Aurel Ondul, cu
revistele lui,
româneşti şi germane, de la Graz, unde el era nu ştiu
ce funcţionar financiar şi economic ! - revoluţiona spiritele. Ideea naţională, da - şi cu ce rotiri de ochi, cu
ce încruntări din sprîncene, cu ce furie de glas şi cu ce40l
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trăsnete a pumnilor în masă! - , dar nu singură, ci cu
Viena. Cu o nouă Vienă, nu a imolîului, supravieţuitului
Franz-Joseph, ci a Moştenitorului, om de orizonturi şi de
revoluţie, care via sparge la suirea ipe tron gaşca austromaghiară şi, cu slavii, cu românii, va face Austria cea
Nuuă, Austria
cea
Mare Gross-Osterreich - în
forma federativă a unor state naţionale unite. Arhiducele Franz-Ferdinand o promisese solemn, lui Popovici,
lui Bunea, cui voia numai să-l întrebe ; vizita lui la
Sinaia, cu soţia morganatică, bucurnasă ,că e primită
ca o prinţesă, o garanta. Cîţiva a.ni, cîteva luni, şi minunea liberării românilor se va produce ; ce-ar fi dacă
ne-am alipi, la rîndul nostru,
cu sau fără reg€, la
monarhia astfel prefăcută ?*
Filipescu zicea, în surdină : da ! Ziceau şi generali
ai armatei române. Ziceau şi şefi ardeleni ca d. Vaida,
care o dată nu s-a coborît în casa mea aşa de compromiţăltoare, fără a mai vorbi de exemplara prudenţă a
d-lui Maniu, pe care-l zărisem numai o dată, la Blaj,
strîngîndu-mi mina cu acea afecţie de care e darnică o
inimă atît de bună şi care, cum rmi-a şi spus-o mai tîrziu, ,,nu ră~punde niciodată la nici o ofensă". Zicea tot
da, şi ,cu g€Stul unei naturi bogate în energie, respectatul şef al românilor din
Banat, coprovincia:ul lui
Popovici, Brediceanu. Şi pînă şi bunul Scurtu, oomplet
cucerit, era la picioarele noului profet, ale cărui realizări se păreau aşa de aproape : doar un guturai mai tare
al lui Franz-Joseph ...
Se serbau acuma patruzeci de ani de domnie ai regelui Carol, şi în noul ,parc, opera iniţiativei patriotice şi
gostPodăreşti a doctorului
Istrati, desigur un generos
creator, pe care nu-l reţinea specialitatea de medic şi
chimist, cîşti1gată aşa de tîrziu de acest încrezător diletant, veneau zilnic reprezentanţii
românimii nelibere,
primiţi cu fanatică iubire la gară şi înrtovărăşiţi de o
nebună bucurie cînd cetele lor în mîndre costume de
acasă defilau rpe Calea Victoriei, în ciuda celor de la

"' Despre A. C. Po,povici şi
nota 3, partea II-a. (N. ed.)

concepţia eronată
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a

federalizării,

vezi

Budapesta şi poate şi a multora din Viena, care n-aveau
ce face cînd un suveran aliat îşi -organiza sel'barea cuvenită şi, astfel simulau că nu văd şi nu înţeleg nimic.
Bucure-ştii din acea vară 1906 devenis2ră în adevăr capita!a poporului românesc. Nu era suflet simţitor care să
nu se simtă altfel duipă asemenea ,privelişti. Se pregătise
numai ceva pentru trecut, acela personificat de un rege
obosit, bolnav şi trist, şi corurile bănăţene, ardelene,
bucovinene ohemau, peste toate legăturile, simpatiile şi
fidelităţile 'lui, viitorul.
In Arenele Romane eram şi eu, ascultînd - ascultînd nu cu urechile, ci cu inima larg d2schisă. Visurile
mele se coborîseră în realitate ; ţinta mea părea ajunsă ;
hotarul nu aştepta decîrt; cel dintîi vînt de război ca să
cadă. Şi, deodată, pe scena care-mi părea o via triumphalis a neamului, apare un nemţişor bucureştean maestrul Paschill 68 , venit cu ai săi de la Turnverein şi Liedertafel să dnte un imn rege:ui în limba gemnană.
Nu m-am putut reţine şi am strigat, dnd alţii au
venit la rînd : ,,Cîntaţi turceşte, căci nemţeşte s-a cîntalt". N-am fost aprobat, căci la noi nu se ipat dezlănţui
porniri spontane dar, cu Davilla în frunte, directorul
Teatrului, C'Jrganizatorul
serbărilor, om de mari mijloace, destinat unei girozave soarte, o bandă mă aştepta
ca să mă lovească.
Incidentul a făcut zgomot. Printr-o telegramă furioasă şi fără rost, Bredkeanu mă dezaproba, insulitîndu-mă. Simţeam 'Că Scurtu e lîngă dînsul. Şi solidaritatea Sămănătorului era acum aşa de zguduită, încît am
crezut că e bine ca, invocînd un rpretext oarecare, să las
tinerilor conducerea care le place mai mult - şi eram
convins că va fi, cîndva, a lui Aurel Popovici. Cu toată
blîndeţea de formă, Iosif, către care mă adresasem, mi-a
răspuns aşa cum se primeşte demisia unui funcţionar
zelos. In scris demisionasem 60 , în scris am fost licentiat
din serviciu. Va veni în curînd vremea ca, supt iscăli
tura - şi a l·ui şi, fireşte a d-lui Sadoveanu şi a lui
Scurtu, înfăţişat multă vreme de amicii săi ca un om
de casă al meu, să apuc declaraţia că am făcut bine de
m-am dus, ,ca unul oare, desigur, prin personalismul
ceaiurilor şi corecturilor mele, , 1păgubeam interesele
405
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litera1'e înde:o~te" (te recunosc, o, Moldova mea !. .. ), care
sufă,r, a,poi, de o „fire bănui to are şi nestatornică", de nu
se pot iubi oamenii în umbra mea de nuc otrăvitor, şi
care am „un temperament
despotic", capabil de... a
impune colaboratorilor mei o perfertă decenţă în public
şi, dacă se poate, de a influenţa şi viaţa lor particulară
prin nunţi oa aceea din podgoriile Nicoreştilor, care a
dat cele mai bune zile, scump plătite pe urmă, visăto
rului poet a cărui iscălitură i~butiseră cu acest ,prilej
să o fure prietenii. Şi va veni vremea cînd d. Sadoveanu
şi alţii v·or scoate revista pentru a învedera ce rău am
făcut literaturii în general şi lor în special prin trecerea
mea pe la Săm,ănătorul : o dată, am fost denunţat, chiar
ca - vină de neiertat ! - insultătorui lui Creangă. Mă
voi răzbuna, aducîndu-1 pe d. Sadoveanu, la 1931, la
preşedenţia Senatului României unite.
Din parte-mi, pentru a nu face rău revistei căreia-i
dădusem aşa de mult, şi pentru a nu scădea prestigiul„
la care lucrasem şi eu atîta, al tinerei literaturi, mi-am
interzis orice explicaţii în public şi, de cite ori, pe urmă,
am întîlnirt pe aceia care aşa de elegant se scuturau de
neplăcuta datorie a recuno~inţii, le-am zimbit, întinzîndu-le mina. Am compătimit din adîncul inimii pe
Iosif, trăznit de o catastrofă de familie, datorită tocmai
acelei „armonii desăvîrşite" de care vorbea comunicatul
l~elor trei, şi care, golit de suflet, rătăcea de la o uşă
de cafenea la alta ; am urmat sicriul lui la mormîntul
unde, numai, putea să-şi afle odihna trUJpul icel mult
chinuit ; am spus vorbe de prietenie lui Ohendi, apărut,
la Pantelimon, umbră a ·energiei aşa de viteze, iar cînd,
după lungi suferinţi, Scurtu şi-a terminat şi el obştescul
rost pe pămînt, ,,tiranul" stătea cu ochii în lacrimi înaintea celui prea tînăr plecat dio locul unde şi el ajutase,
modest, ca să fie mai multă ordine în gînduri.
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XX
DE LA „SAMANATORUL"
LA RĂZBOIUL BALCANIC

Eram prea deprins însă cu îngrijirea săptămînală a
unei foi pentru ca să mă retrag în ocupaţiile mele, de
altfel niciodată întrerupte, de cercetător istoric, şi aveam
şi o datorie de plătit acelor care mă acuzaseră de la
înălţimea cetirii a o sută de .romane franceze ,contemporane {:ă sînt duşmanul ori-cărei influenţe străine.
Astfel, supt un titlu luat de la vechi!e noastre ti,pă
ri turi pentru popor, Floarea Darurilor, am început să
dau o nouă puiblicaţie, menită şi tineretului din şcoli,
care, cu ilustraţiile pe care le avea mai în urmă şi Sămă
nătorul şi care au căzut în sama mea, avocatul Casei
Socec mărturisind că mă Lmiplineşte pe mine, şi nu pe
Iosif, fiindcă eu pot ,plăti, iar el nu - ,căuta să deie,
împreună cu amintiri istorice, bune de cetit ipentru oricine, cit mai multe traduceri, în versuri şi în proză, din
literaturi mai puţin cunoscute sau chiar cu totul străine
la noi. Riscînd un ban pe oare-1 cîştigam greu şi cu care
abia de puteam acoperi nevoile de familie, dezbătîn
du-mă cu Filip, căruia am isprăvit prin a nu-i mai putea
plăti, şi astfel revista a încetat, am arătat sclavilor parizianismului contemiporan,
dincolo de care nu puteau
vedea nimic, ce admirabile izvoare de inspiraţie sînt şi
aiurea, în literatturile latine celelalte, în literaturile germanice, în aşa de bogatele literaturi anglo-saxone : am
tradus pentru Floarea Darurilor şi din gluma t2atrală
a lui Goldoni (Hangiţa) şi din mistica filozofie ,panteistă
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a ·Jnui Emerson, inegalabilul formator de caractere din
Oamenii reprezentativi şi din Conducerea vieţii.
S-a
fă.cut tot ce a fost cu putinţă pentru ca această încercare, săvîrşită aproaipe numai de unul singur, să rămîie
neştiută dar, oînd răsfoiesc paginile acestea, în care am
pus şi noile mele ,călătorii de-a
lungul ţerii, ,pagini
rămase .pierdll/te acolo, cu toată intenţia unei adunări
în volum la noul meu eidiitor, bănăţeanul Pavel Suru,
mă simt bucuros că ram făcut o astfel de încericare, fie
şi nereuşită.

Cînd :am avut apoi ti,pograâia mea, ,pult:ând publica
Neam.ul Românesc la intervale mai dese - şi ce forfotă
era acol0 unde cu dtevia luni în urmă „Haiducu" lătra
a pustiu din mijlocul bălăriilor şi va,cile rU1peau frunzele di:n ,pomii culeşi prădalnic de vecin ! - , am dat
literaturii un nou organ, la care s-au găsit ieolaiboratori
printre cei mai tineri decîrt scriitorii pe care-i ,căftănisem
la Sămănătorul. Studii întinse se ,puiteau publica în fasciculele lunare de un format mai mare, şi arhimandritul
Scriban începea în paginile Neamului Românesc literar
campaniile sale bisericeşti, ,poate prea stăruitoare şi personale, dar pornite din cele mai ,curate intenţii ale aceluia în care vom vedea un viitor Mitropolit al erei doritelor reforme; înltr-un bătrîn boier sărăcit din neamul
Moruzeştilor, Dimitrie C. Moruzi 70 , pe care guvernelle
noastre de politicianism îl făcuseră subprefect in Dobrogea, licenţiindu-l apoi pentru o surditate aproape completă, aşa încît era redus a vegeta într-o magherniţă din
mahalalele I~ului, găsisem nu numai un povestitor de
prima ordine prin vioi:ciunea amintirilor sale, dair şi un
spirit destul de puternic pentru a le prelucra în frumoase romane, care e pă·cait că zac astăzi complet uifate ;
iar traducătorii de la Floarea Darurilor urmau să facă
ştiute opere poetice interesante din literaturile neobiş
nuite : un Prkopie, şi autor de schiţe, s,au un Virgi!
Tmnpeanu, de la Folticeni.
Şi nu erau singurii : corespondenţa revistei era interesantă şi bogată. Deşi-mi dădeam sam:i că se va face
în jurul ei acea ·conspiraţie a tăcerii de care aproape
treizeci de ,ani am fost încunjurat şi în activitatea mea
literară şi a cărei judecată o las altor vremi, continuam
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cu articolele de direcţie, din care am ,putut aduna aşa
de puţin în cele două volumaşe din O luptă literară 11
sau în car.tea de comemorări Oameni care au fost. Şi
alte elemente, de descriere .pi;turească, de istorie, <le critică a noi!or apariţii, se adăugau în publicaţia acea.sita,
căr.eia, după un an, i-am dat aspect'Ul ,şi periodicitatea
vechiului orgian de luptă de la Bucureşti. Glumele provinciale pe care le trimetea regulat Viaţa românească
a statornicului meu insultător, care uitase umilinta cu
care-mi cerea odată, el, revoluţionarul, concursul p~nttru
cari2ră, nu mă înrîureau în stăruinţa mea. Cum duhjii
de a,colo găseau hazlie .proprietatea mea ,parţia'lă asupra
unui motor de vreo dnci cai putere, a trebuit să 1~
cbse:v superioritatea acestei modeste maşini asupra unei
întreprinderi literare care, cu toată coaliţia de uri şi de
pretenţii, e numai de un simplu măgar putere. D. !brăi
leanu, tronînd ca vice-Stere î111tre domnii Bote-zi, binevoia doar, de la înălţimea unei marri învăţături şi a unei
puteri de creaţiune uimitoare, să-mi recunoască o „sensibilitatte feminină" cu care se putea juca lesne formidarbila sa bărbăţie.
Mă ajuta să birui atîta rea-voinţă şi nedreptate şi
să trec peste tă1 cerea de moarte în care munca-mi înainta, şi sănătoasa atmosferă a refugiului
meu. Aici
păltrundea numai foarte slarb ecoul intrigilor bucureştene
şi al zăcutelor duşmănii de
cămăruţe dosite ieşene.
Aipăream numai o zi, două, ipe să.ptămînă pentru datoria
mea la catedră şi la Academie şi, foarte adeseori, după
ce-mi făcusem ora sau comunkaţia, trebuia să alerg
pe jos la gară, să iau trenul de Ploieşti şi să aştept pe
cel, îngrozitor de încet, al Vălenilor pentru a ajunge
acasă, unde mă aştepta maldărul de corecturi la două
reviste şi la toart:ă editura, pe la ceasurile nouă, iar,
apoi, trezindu-mă la cinci, să reiau peregrinările mele,
mai ales cînd în mai - şi în zădar înflorea grădiniţa
mea ... - , era sesiunea generală a Academiei. Pentru a
face mai uşoară sarcina unui biet trup sfişiat ani de
zile de dureri intercostale, m-am hotărît să mă opresc
nopţile la Ploieşti, ,în otelul murdar, între oaspeţi zgomotoşi şi întîlniri de femei stricate şi acolo-mi făceam
corecturile, culese în gară de h conductornl trenului
4.09
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,de a.casă şi transmise
dis-de-dimineaţă altuia. E de
mirare ce ;poate face un om în mijlocul patimilor şi al
mizeriilor de toate felurile căci sîmbăta, din cărţi
necetite şi din abonamente neplătite, trebuia să iasă
leafa lucrătorilor, pe .care niciodată nu i-am purtat cu
vorba - , atunci cînd, -cu o viaţă cinsti-tă, el nu pierde
din ochi idealul căruia i s-a consacrat.
Revista mea literară, căreia îi dădusem de la un
timp titlul,
semnificativ pentrn
credinţele mele, de
Drum drept, va continua pînă ce aceea a tinerilor din
Craiova, dd. C. Şaban Făgeţel şi D. Tomescu, ultimul .şi
un fin critic, revistă care, pentru a-şi arăta legătura
indisolubilă •cu Sămănătorul, îşi zicea, simplu Ramuri 72 ,
se va confunda cu publicaţia pe care după război n-o
mai puteam continua.
N-aş putea spune de unde am luat îndemnul către
prezentarea în scene de teatru a unui trecut care-mi
era aşa de familiar, în mijlocul căruia trăiam aşa de
deplin, şi a unor idei active, care se desfăceau în chipul
cel mai firesc din această ·1nsuşire a spiritului grav şi
vitea,z al acestor vremuri. In foaia mea literară a apărut
un Mihai Viteazul, prezentat în zbuciumul puiternicului
-suflet, solicitat în multe ,părţi, şi cu ispita femeiască
întrupată în acea Velica, mlădiţă de boieri şi domni,
p2 care o găsisem, aşa de atrăgătoare, în studiile mele.
Nu cutezam să mă gîndesc la o reprezentaţie î3_ N-aveam o legătură cu aceia care hotărau asupra scenei
noastre naţionale. Intîmplarea m-a pus doar tîrziu de
tot în faţa omului care-mi arătase atîta duşmănie, mai
mult a dasei. sale, a mediului
său, a educaţiei sa!e,
Davilla, dar în care am găsit o largă inteligenţă, un
puternic talent literar - ce ridiculă era calomnia 74 că
de la Odobescu ar fi luat, din rămăşiţele acestuia, care
nu avea urechea pentru versuri, acea răsunătoare t'T"agedie de o modă franceză, Vlaicu-Vodă, cu tiradele raciniene şi efectele de scenă şi de rampă măiestru :potrivite de un specialist ! - , ,iea şi o desăvîrşită cinste a
omului sărac, care nu s-a aitins
niciodată de banul
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public, şi o judecată serioasă şi severa m ce priveşte
fenomenele vieţii publice, la cel socotit ca un amuseur
la Cotroceni. Reîntîlrnisem, în adevăr, ipe Petre Lidu,
acum un glorios artist, al cărui rnl în Moise din Lipitorile satului sau în medicul din comedia cu suibiect
japonez Taifun entuziasma un puiblic ce nu era cules
din IJ)rofitorii afacerilor, ci din initelecttua:li şi profesori,
care-şi puteau permite luxul unui fotoliu la teatru. O
caldă prietenie, urnită la el cu un admirabil devotament
pentru ideea pe care o serveam, m-a legat de omul care
va muri, din greşeala unui medic grăbit - rinichiul
rămas după extirparea celuilalt, neputînd funcţiona - ,
cu numele meu pe buze, în mijlocul sfîşietoarelor lui
chinuri. Liciu m-a încredinţat fosă că, pe scîndurile scenei, drama n-ar me11ge şi că, de
altfel, artişii au o
repulsie insitinctivă faţă de vers, chiar de versul alb,
şi fireşte mai ales, dnd, ca !în scrisul meu, el are cu
totul altă fa.ctură decît a dukegăriei obişnuite, lîncedă
şi pompoasă, pe rînd.
Tot numai pentru lectură
am scris deci curioasa
dramă lnvierea lui Ştefan cel Mare, inspirată de un vis,
în care, faţă de năvala turcească de la 1476, pe care nu
mai avea cu ce s-o înfrunte, Ştefan, a cărui urmă s-a
pierdut cîtva timp, s-ar fi retras, lăsînd să domnească
fiul său Alexandru, care, apoi, la zvonul că s-a ridicat
un răsplărtitor fără nume ,ca să gonească pe turci, ar fi
rostit osînda de moarte împotriva tulburătorului, iar
acesta numai în clipa din urmă s-ar fi vădit ce a fost,
ce este şi ce poate să fie.
Duioasa icoain.1 !3 lui Ştefan, nevrîstnioul fiu al lui
Petru Şchiopul, tfr;~, cu trupul lui aşa de gingaş, în
pribegia ,prin Apus a tatălui şi rămas apoi orfan, pe
mina străinilor lacomi de o moştenire pe care o doreau
apropiată, şi mort în clipa cînd i se năzărea un viitor
domnesc în ţara deodată revelată neştiinţei sale, mă
putea atrage şi prin tot ce se desfăcea din admirabilul
portret, rătăcit în timpul războiului, de la castelul tirolez din Ambrias, şi astfel el s-a coborît oarecum de la
sine înrtr-o dramă, în care mediul
străin de asfixie
înconjură zbuciumul unui suflet care, la cele dintîi
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semne ale unei apropiate băribăţii se îndreaptă instinctiv
către steagul Moldovei, în care înf~urat va cădea.
Dar cine să se oprească ,atunci asupra unor asemenea încercări ale omului ipe care toată tînăra literatură,
recomandată şi ajutată de dînsul, îl renega cu ipatimi=i,
şi p2 care vechii prieteni, deS1părţiţi de scrisul literar,
deşi Delavrancea îşi reprezenta
pitoreştile înjghebări
dramatice, 41 uitaseră cu totul... Eu persistam ins':¾ în
credinţa, care nu m-a părăsit niciodată, că am •ceva de
spus şi că, şi în cea mai să1batecă tăcere, păstrez datoria faţă de mine însumi de a o spune, făcînd ape:ul
suprem la urmaşi...
acelaşi timp legat de Liga Culturală şi de
vară. Ambele legături au precedat o intrare
violentă, nedorită şi necăutiactă de mine, într-o viaţă de
politică vie, de activitate parlamentară, în mijlocul patimilor urite şi al unei sufocante vulgarităţi, care a început în urma cumpliitei răzmeriţe ţer.ăneşti din 1907.

Eram în
cursurile de

Ligia trecuse de la entuziasmul real, dar uşor, capabil
a găsi multe şi preţioase relaţii în lumea stră
ales romanică, al lui V. A. Urechiă - care ne
adusese şi pe uimitorul polihistor şi enciclopedist de
Gubernatis pentru o conferinţă la Ateneu, în care bătrî
nul savant italian, vorbind de cronioarul Ureche cu ochii
aţintiţi la profesorul bucureştean, se mira de ce sala nu
izbucneşte în aplauze -, la jovialitatea. d-lui M. Vlă
descu, profesor de ştiinţe naturale
la Universitatea
bucureşteană, al cărei rector va ajunge să fie, şi nu o
dată ea fusese atrasă în vî~toairea
demonstraţiilor de
stradă de care avea nevoie partidul preşedintelui, pînă
ce asupra ei se înstăpînise, în perioada în care el nu era
decît o vagă umbră tremurătoare, Petre Grădişteanu.
Liga vegeta acuma în cea mai deplină uitare a unei
societăţi naţionale căreia îi adusese pe vremuri aşa de
mari servicii. Nu ştiu dacă ea mai îndeplinea măcar
misiunea, la care demult se oprise, şi în care se închisese cu totul, de a dia oameniloJ" poliitici arideleni, pentru
necontenitele amenzi pronunţate de justiţia ungurească
totuşi de
ină, mai
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pentru greaua întreţinere a ziarelor, subvenţii, care
pe supt mînă plecau 1:ot de la guvernele româneşti. Nici
prin gînd nu-mi trecea să intru în acest mausoleu al
llll1Ui romantism
demult is,pră·vit fără îndemnul lui
Scurtu, care era convins că se poate face încă mult
acolo, dar fără ca el insuşi să aibă nimic dintr-un ,program de renovare.
Am vorbit la o întrunire a membrilor ei - era pe
acolo şi generalul Budişteanu, cel rănit în războiul de
la 1877 - , şi am cerut ca opera de cultură să se întindă
şi asupra ţerănimii înaipoiate. Fireşte că Liga 1:rebuia
să-şi recapete absoluta ei independenţă faţă de partidele
politice. Peste cîteva l~mi, la congresul de la Galaţi,
Grădi·şteanu se retrăgea şi căpătam sarcina de secretar
general 8!l Ligii, supt bătrînul bogătaş Sava Somănescu,
care ne făcuse făgăduiala unui mare dar, rămas uitat,
ca nou preşedinte.
O nouă datorie-mi aipăsa ipe umeri şi am căutat s-o
îndeplinesc cinstit, făcînd dintr-o socieitate compromisă
un organ de căpetenie al trezirii conştiinţelor. Publicaţii
au început să apară, ca şi Calendarele Ligii ; conferinţe
cu subiecte care pri:veau drepturile şi aspiraţiile noastre
s-au orig·anizat ; secţii noi, din ce în ce mai mult în sate,
au răsărit. Congresele, ţinute tat în alte oraşe, au fost
ocazii de răscolire a sipiritel„Jr aţiipirte de o politică de
interese, tîrîndu-1Se de azi pe mine. Un secretaria,t de
birou, cu Cotenescu, viitorul preot, cu d. Zaharia Florian, s-a stabilit pentru lucrul în permanenţă. In odăiie
frumoase din etajul al doilea al unei mari case din
strada Fîntînii, colţ cu Calea Victoriei, de unde după
război pr~rietarul ne va da afară cu sentinţă judecătorească, în noua Românie pentru care lucrasem cu
atîta zel, local unde nu găsisem decît un număr de scrisori ,particulare şi cîteva ingrediente de toaletă, se făcea
acum altceva decît ascultarea unor tînguiri de ,pes1:e
munţi prefăcute îndată în monedă de-a regelui Carol.
Incetase acel romantism care ajunsese pînă la ultimele
margini ale degenerării. Cîl1ld ,am plecat la ţară, cea mai
mare ·parte di,n biblioteca mea a fost depusă spre cercetare acolo. Şi serbări or,ganizate la Parcul Carol, cu aju-

şi
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torul d-lui Gheorghiu, ginerele lui Slavici,
liari, ne--au dat un fond de clădire [... ).

In mijlocul acestor

şi

altor auxi-

Or'.111paţii şi gînduri au izh11rnit
din 1907, care trebuiau să însemne aşa de
mult, prin consecinţele lor, în viaţa mea.
N-avusem ,pînă în acea lună a lui mart din anul
sîngeros, tocmai un an de la mişcarea de stradă din 1906,
care se pare că găsise un răsunet în masele ţerăneşti,
dlpăsate şi înşelate de la un capăt la altul al ţerii, ,,ştiu
denţii" înfăţişîndu-se unei închipuiri populare, obişnu
ită a crea mituri, ca un fel de răzbunători şi apostoli ai
de--aobirii, nki o legătutră directă cu lumea satelor noastre a căror situaţie o şti:am totuşi şi din lunile ,petrecute
la ţară şi din urmărirea atentă şi îndurerată a împrejurărilor 75 • Revista mea nu-1111i servise pentru a-mi crea
aderenţi în mijlocul lor şi, dacă aş fi încercat-o, aceasta
ar fi scăzut religia de ,prefacere morală şi materială
căreia-i serveam precum cel mai mic amestec de interes
persana,} ar fi pîngărit-o. Nu era în jurul meu, de alitfel,
nimeni care să mă fi putut îndemna în acest sens : eram
ajutat la e,ope<lierea gazetei de o tînără şi veselă rudă
feminină a soţiei mele, de bietul Dragos!Lav 76 , pseudonim
slav pentru un nume rutean, blond, sl,aib, sfrijit, care
sfîriia a foame oind era îmbiat la o farfurie de supă, şi
de un foarte devotat student Rădulescu, negru ca mura,
a cărui urmă c:m ,pierdut-o. Neamul Românesc, căruia
numai la Văleni i-am adăugat o ,publicaţie pentru popor,
scrisă pe înţelesul necărturarilor, era de altfel o publicaţie menită să trezească la intelectuali iubire pentru
strivita temelie a neamului, dar, mai mult şi decît preocupaţia „democratică", să cheme pe toţi, mai ales pe
înstrăinaţii de sus şi o intelectualitate
asupra căreia
băteau multe vînturi 'la datoria naţională.
Deodată, ca un tirăznet din cel mai curat senin, căci
ştiam nesfîrşita putere de a răbda a acestui neam, seculara-i deprindere cu toate suferinţele, veni vest-ea răs
coalei din Moldova, din Botoşanii mei chiar, într-un sat
cu numele semnificativ, Flămînzii, al cărui învăţător,
răscoalele
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Maxim, a fost pe nedrept înfăţişat şi ,prigonit ca instigator [ ... ] Guvernul lui G. Gr. Oantiacuzino, despre care
se spunea că nici nu cetea irapoartele prefecţilor altfel
decît iprin intend~hrl său, era aşa de slab indt trebuia
neapărat să fie crud. Pentru
nu ştiu ce neînsemnate
ciocniri cu evrei aren1daşi şi oîrciumari, pe un domeniu
asupra căruia se întindea atotputernicia economică a lui
Mochi Fişer, ciudat prepus al ca,pitah.1Jrilor galiţiene, a
cărui înfăţişare, mentalitate şi cultură nu întreceau pe a
boccengiilor din copilăria mea, făcîndu-şi socotelile de
milioane în gînd la opri:rea în staţii, fără a se coborî
din vagon, se puse armata în faţa unor oameni care nu
se temuseră niciodată de nimeni. S-a tras asupra nenorociţilor a căror durere găsise o clipă g1'asul pentru a
se exprima. Ou nemărgenită indignare pentru acest act
sălbatec am scris acel Dumnezeu să-i ierte, blăstăm
contra unei întregi clase parazitare, care va deveni apoi,
răspîndit larg de mini nevăzute, împreună .cu Noi vrem
pămint a lui Coşbuc, unul din strigătele unei teribile
revolte, caire a cuprins ţara de la un cap§.t la altul.
La Giurgiu, pentru că, urmînd exemplul marelui său
părinte,
d. V. M. Kogălniceanu 77 scrisese, cu multă
vrceme înainte, o carte de caracter ştiinţific, prin care
se arăta necesitatea şi urgenţa unor reforme ţerăneşti
- ~i Săniănătorul semnalase, după datorie, această epocală publicaţie - , s-a emis un mandat de arestare con:ra d-scilc, şi am căpătat informaţia sigură că aceeaşi
soartă mă cimeninţă ţi pe mine dacă la ţeranii închişi
s-ar găsi un singur rînd de mîna mea. Acest rînd nu se
putea găsi, iar cum guvernul căzuse 78 din cau7!a totalei
sale incapcicităţi şi veniseră la putere liberalii, între care
Haret era indicat şi el ca „instigator", pentru fraza în
care spunea ,că împotriva unor ·anumite nedreptăţi „şi
pietrele s-ar ridica", cred că şi el, Haret, a fost la mine,
dar din nici o parte nu s-a încercat o presiune asupra
mea, fiind rugat numai să ţin samă în redactarea Neaniului Românesc de catastrofa care intervenise.
Dar cei atinşi în interesele lor, decît care n-aveau
alt Dumnezeu, şi căror,a le lipsea deopotrivă şi simţul
pentru dreptate şi devotamentul faţă de ţară, aveau
nevoie de un „ispăşitor". lntr-o publicaţie franceză, după
415
https://biblioteca-digitala.ro

indicaţii clin Bucureşti, chipul meu era dat ca al răs
punzătorului moral pentru tulburări. Scrisorile de ameninţare cu moartea se îngrămădeau şi un grup de studenţi ad]înd ce se pregăteşte, a start vreo cîiteva zile şi
noaipLea în a.sa asupra căreia trebuia să se pră·vale
urgia. Dormeam cu revolverul la căpătîi. Şi nu era de
mirare, în zăpăceala caire CUlprinsese atîtea minţi 5laibe
de inculţi pe care cîţiva ani de belşug prin stoarcerea
pftmîntului şi a oamenilor îi 1făcuseră, din ţerani sau din
străini, bogătaşi ai ţerii şi factori politid de mina întîi.
Pe cînd evreii din Moldova, încărcaţi în c~;ruţe şi scoşi
dincolo de rohatca satului nu cereau ajutorul nimănui,
pe cînd mari proprietari devasiaţi din aceeaşi regiune,
ca acela de la Hancea, căruia i se înţepaseră şi plafoanele şi i se rupsesed în bucăţi frumoasele cărţi, ~tep-

tau ca o revenire la normal să se producă în minţile
oameni·lor, cîţiva din aiprigii moşieri olteni se adresau
Austro-Ungariei pentru a se ruga ca soldaţii lui FranzJoseph să treacă graniţa. Fiul lui D. A. Sturdza, devenit
din nou prim-ministru, căpitanul de vînători a cărui
operă morală în armată o cunoşteam demult, a venit
să-mi spuie ,că, în acest caz, el iese, în fruntea celei
clintii cete de ţera,ni răsculaţi, la această graniţă.
Am stat asitfel, luîndu-m1i şi concediu de la Universitate, o fonă rîntreagă, fără atingere ,cu ce se ,petrecea
în jurul meu, informat însă zi de zi de crimele pe care
le săivîrşeau, din sentiment de clasă, anume ofiţeri superiori, de numele cărora va rălmînea legată o represiune
complet lipsită de tact şi care a pus la c::a mai grea
încwcare sufletul ţeranului so1dat. Se lucra aşa şi supt
presiunea unor politicieni aşezaţi ca prefecţi de regimul
,,amicilor
poporului" ; numai foşti
socialişti, ·ca dr.
Radovici 79 , un om admirabil, de o mare nobleţă de
sentimente, pe care 1--am pierdut prea curînd, ori tineri
entuziaşti, ca dr. N. Lupu 80 , care nu făcuse nici o politică pÎln.ă atunci, au ştiut să umble cu acei oameni buni
asupra cărora trecuse vîntul cumplit al fatalităţii.
In atmosfera încărcată de aburii sîngelui, cu prizonierii sociali putrezind prin
temniţele judeţene, sau
416

https://biblioteca-digitala.ro

scuturaţi
'legătura

de valurile Dunării, s-au făcut alegerile, şi
mea cu d. Cuza, tot mai mult întărită prin
lucrul la acela.şi organ de luptă, m-a făcut, pe mine, cel
care rîsesem odata, din plinul convingerilor mck, de
âdărni'C:ia ipa-rlameintară, să-mi pun candidatura 81 ală
turi de a ră'.ZJboinicului meu tprieten, fost deputat cu
mulţi ani înainte, dar supt flamura „erei ,noi", a junimi.ş-tilor, la Colegiul al II-lea de Iaşi. Am reuşit eu singur, ca unul -care n-aveam în localiitate duşmăniile pe
care în dhip firesc şi le căpătase spiritul ofensiv şi muş
cător al amicului meu, şi numărul
mEU de voturi a
între-cut, mi se pare, pe acela realizat de Ghecrghe Panu,
acuma candidat al guvernului, ceea ce Panu nu mi-a
iertat nidodată, şi mi-a plătit-o cu amărădunea pe care
acest spirit închi'S şi ră~bunător ştia aşa de bine s-o răs
pîndească. S-au găsit destui care să coboare şi în sufletul d-lui Cuza, pentru moment, sentimente ,pe care desigur nu le merita perfecta mea loialitate faţă de dînsul.
:M-am mirat eu singur de o asemenea izbîndă .şi, la
vederea uşii din strada Buzeşti, împodobită frumos cu
verdeaţă, după datina ardeleană,
de femeia de lingă
Sibiu care-mi hrănea unul dintre băieţi, am socotit că
e vorba de o farsă ,căreia ai mei le-ar fi căzut victimă
şi am cerut înlăturarea acestui decor de serbărtoare, care
în el însuşi îmi jena discreţia. Era însă adevărat. Trebuia să rostesc de acum înaintea adrversarilor, ale căror
mijloace le bănui,am, înaintea ironiei blazaţilor şi furiei
fanati'Cilor, ca şi înaintea masei molatece, flasce a indiferenţilor, funcţionari-deputaţi,
,politi-cieni de carieră,
crezul .pe care pînă atunci îl strigasem în urechile lacome
de adevăr ale mulţimilor sincere şi oneste. Şi n-'clveam
intru aceasta două insuşiri indispensa1bile .pentru succes :
încrederea ·î111 mine şi liipsa de autocritică a acelora care,
văzînd simplislt, ,pe linia dreaptă a a1bstracţiilor sînt capabili de orice pentru ceea ce n-au înţeles ;pe deplin. In
lumea unde obrăznicia s-a răsfăţat şi se răsfaţă mai
larg, mîndnd din generaţie în generaţie toate „praznicele", nu numai că nu m-am putut .pune Ia nivel, dar
n-am ajuns, pînă astăzi, nici măcar la hotărîrea de a
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voi

să fiu obraznic. Iar o mîndrie moşteniti şi întărită
toată cultura ce mi-am ,putut cîştiga, prin acea
predică de catedră care era cea mai desăvîrşită demnitate personală, a fost interpretată de toţi milogii şi îngenunchiaţii, de toate flendurile morale ca o nesuferită
vanitate, care trebuie înăbuşită prin ridicul sau zdrobită prin urletele violenţei.

prin

Parlamentul nu era al îmbătrînitului V€chi conservator Sturdza, druia mi se părea uneori că-i pluteşte
deasupra capu:ui ghigilicul* întîrziat al caftangiilor de
supt Regulamenitul
Organic, pe vremea
rudei sale,
Mihai-vcdă, ci al lui Ionel Brătianu.
In mijlocul atîtor ,prieteni şi devotaţi, gata să-i aclame
şefia la cea dintîi dovadă incontestabilă a decadenţei
primului-mLnistru, c:cesta apărea altfel decît îl cunoscusem pînă atunci : inabordabil pentru o discuţie liniş
tită, respingător faţă de tot
ce-i părea o concurenţă,
temător de orice · altă popularitate, întrebuinţînd ironia
pe care o împrumutase de la Carp, pentru a lovi fără
difcernămînt în dreapta şi în stînga, mergîrnd pînă acolo
incit mă bănuia că aş crede cu adevărat în posibilitatea
de a avea locul său ; un lung răsfăţ, care-l făcea să pără
sească banca ministe,ri,ală, a unor grele răspunderi stropite cu atîta sînge, pentru a se întinde în bănici între
prieteni, lungind „nonşalant" picioarele în falia tribunei,
cu un gest de supremă p:idiseală, îşi arăta consecinţele,
şi se poate închipui ce se petrecea faţă de aceste atitudini în sufletul, jignit dureros d1n primii ani de copilă
rie, al „băiatului cocoanei Zulnia". Această atitudine studiată a lui Brătianu, ca ~i timiditatea în luarea hotărî
rilor neapărate, îl făcea să piardă momentul tragic în
care se măsura adevărata mărime a oamenilor. Şi astfel
se întîmplă că omul frumos şi
voinic, disipunînd de
resurse de elocvenţă solemnă, deşi cam goală uneori,
pe care nu le avea moşneagul din fruntea băncii guvernului, să fie biruit, la caipătul e:xipunerii competente,
făcute ,cu toate mijloacele e:irtraordinarei ,prestanţe, de
vechiu1 boier moldovean care, răsipunzînd unui pompos
• ghigilic -

(mold.) Scufie de noapte. (N. ed.)
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orator al conservatorilor, se înfăţişa ca responsabil, el, înaintea lui Dumnezeu pentru „ţeranii pe carei-a omorît".
Majoritatea m-ar fi vrut umiliL de calomniile care
plouaseră asupra mea şi stîngaci de ne-deprinderea totală
cu acest mediu. Dar ai mei, cei de pe vremuri, care
cîrmuiseră o ţară, poate şi mai mult decît una singură,
mă susţineau. Nu m-am simţit nici un moment singur.
şi numai neplăcerea mea, iremediabilă, de ,a vorbi în
publiic îmi dădea o senzaţie cu care eram de altfel obişnuit
•
Ordinul se dase, într-o adunare pe care o prezida
cu mînă de fier, dar şi cu perfectul tact al omului de
lume, o inteligenţă şi o energie ca a lui Mihail Pherekyde, a cărui figură lungă, slabă, distinsă, cu ochii mari
de hotărîre şi de ironie, impunea oricui, de a nu reacţiona la ce voi spune, la orice voi spune, decît prin surdele mîrîieli care dezorientează pe altfel de debutanţi.
O dată numai mi s~ strigat, rupînd disciplina, că spun
lucruri ipe care le-am învăţat ,pe de rost, şi am ştiut ce
să răspund, căci doar cunoşteam de mult viaţa fiecăruia
şi aveam ca armă sigură amănuntul biografic. Aşa am
vo:ribit eu, cîtevia săptămîni
de zile, la proiectele dereformă ,agrară, poliţienească, judecătorească, ,pe care le
aducea, cu Brătianu însuşi, cu Stelian, aşa de impună
tor prin figura-i nobilă, prin extraordinara-i distincţie
,în vorbire, un regim doritor să arate că e în stare să
ridice pe ruinele afumate şi cruşite * ale României pă,că
.toase, fără milă de fiii ei cei mai buni, o ţară nouă, şi
un rege care ,nu voia să treacă de ,cele eterne pecetluit
pe frt.llilte cu stigmatul unei represiuni barbare şi în
cea mai mare parte inutile o poruncea. Pentru a mă
descuraja, s-au întrebuinţJat pe rînd toate mijloacele, şi
ele nu lipseau ; dar omul care-şi simte conştiinţa sprintenă şi. care dincolo de tot ce-l priveşte vede lumina
sigură a unui ideal nu poate fi irntimidat.
Din altă ,parte, nu numai de la prietenii ieşeni, supă
raţi că eu, ne-ieşanul, iam ieşit singur din lupta electorală,.
tînăr

* cruşit -

(mold.)

tăbăcit (n.

ed.)
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dar de la un început de opinie publică, pentru care vioare un farmec deosebit şi care moare după scandal,
mi se cerea atitudinea toniwuantă pe care o poţi mai
curînd recomanda de afară decît s-o păstrezi înăuntru,
afară numai dn<l ai arta perfectului cabotin fri cos, care
gesticulează înaintea tribunelor ,pregătite, a ,presei dşti
gate, ica să strîrugă iapoi în culuoare mînia adversaru:ui
pe care l-a zugrălvit în toate colorile infamiei. Nll eram
deci ce se aşteptase de la mine, şi prezicerea lui Panu c[1
nu mă voi mai întîlni cu votul ieşenilor din Colegiul
oamenilor s.1raci şi cu nevoi de slujbe, pe care· nu-i furi
de două ori pentru o acţiune de curaj, se va îndeplini
la cel dintîi prilej.
După luptele în jurul reformelor sociale îşi pierduse
de altfel interesul Parlamentul, în care am intrat apoi ca
reprezentant al solizilor negustori români din Ploieşti,
încemnd şi la Covurlui, unde am ajuns să adun şi opt
sute de voturi, o înviere a conştiinţei ţeranilor, cărora
guvernele le spuneau că „fieoar<>-şi are vremea lui". Cî.nd
s-a ivit chestia unei mari reforme în biserică, introducîndu-se, după ideile din Germania ale sfătuitorilor lui
Haret, acel Consistoriu Superior oare n-a puitut să aibă
nici o influenţă, şi am apărat concepţiile, singurele corespunzătoare tradiţiilor ortodoxiei, ale învăţatului arhimandrit Scriban, şedinţa a fost un adevărat scandal, în care
mi-.a părut rău - ca şi în acordarea unui apanaj autonom
fostului Mitropolit Primat, Gihenadie, căzut în lupta cu
regele-, că a fost amestecat 1J1Umele unui ministru, coleg
de Universitate, pe care eram deprins să-l stimez, şi
pentru care aveam chiar -afecţiune. Rău sfătuit, Haret, în
credinţa că mă va împiedeca astfel de a lua cuvîntul, a
zăbovit discuţia pÎlnă în vacanţa de Paşti, pînă în chiar
Săiptămîna Mare, şi astlfel am putut vorbi numai într-o
şedinţă de noapte, în faţa băncilor goale, cu d. Ştefain
Ioan, apărînd la uşi ca să întrebe cu glas tare dacă n-am
isprăvit ; trecus-e de miezul nopţii cînd „s-a vot2t" legea
care nu era să dea nici un rod.
Astfel s-au tîrît - supt guvernul Sturdza, supt con-servatorii reveniţi, împăcaţi acuma pentru puţin timp,
apoi supt noul regim liberal, în care nu mai era bătrînul

lenţa

1
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şef*,

trimes într-o oasă de sănătate din Franţa cu toată
pUiblicitatea pe care o 1pot da numai oameni liipsiţi de
orice simţ de pietate, ci totul aparţinea lui Brătianu, al
cărui orgoliu devenise incomparabil - , vreu trei Parlamente, care nu mai trebuiau să se ocupe, în şedinţe adesea· complet goale, cu nici una din •acele mari chestiuni
pe care le deschisese tumultul revoluţionar al ţeranilor
şi bubuitul tunurilor care distrugeau satele din Vlaşca.
Nu pot zice că alegerea d-lui Cuza, care osebia tot mai
mult acţiunea sa personală, a fo:osit campaniei no'3stre
parlamentare.
Vorbeam acum în numele unui ,partid.•• Nu doar că
fi înţeles să urmez sistemul, perfecţionat în ultima
formă de un Bădărău, cu înscrierile obligatorii şi distribuţia exactă a recompenselor dUJpă sel"Viciile aduse „cauz2i". Aşa ceva n--a existat nidodată în noua grupare. Dar,
pe cînd d. Cuza credea că avem sarcina de a cîştiga
spirite tinere, care ,pe urmă să se ducă fiecare unde vrea,
am simţit nevoia de a da multelor adeziuni, dintre care
unele trebuiau să fie aşa de trecătoare într-o societate
unde nu era altă scară a meritelor, alt îndreptar al carierelor <lecit în legătură cu singurele interese materiale, un
program care să UJnească, un titlu care să figureze pe
steag. Pentru democraţia noastră nouă, care însemna
.numai ţinerea fo samă a nevoilor adînci ale neamului,
aflătoare în marile mulţimi muncitoare, se ·cerea crezul
moral al convingerii că, înainte de toate, în mersu1 general al omenirii, trebuie ca fiecare naţie, elementul organic
constitutiv, să se cunoască, să se definească şi să se servească pe sine. Intr-o adunare din april 1907, programul,
la care d. Cuza a adus restricţii, cu un caracter negativ
şi exclusivist, relative la partidparea în viaţa economică
şi. publică a unei singure categorii de străini de rasă,
oricare ar fi sentimentele lor individuale faţă de noi, de
cultura noastră şi de idealul nostru, a fost votat supt

aş

• E vorba de D. A. Sturdza. (N. ed.)
•• Este vorba de Partidul Naţional Democrat. (N. ed.)
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preşedinţia bătrinului ofiţer superior Manolescu Mladian 82, pe care ni-l dăduse Cercul din I~i al partizanilor.
La telegrama către rege n-am primit nici un răspuns, cum
şi era de aşteptat, şi nici la ,aceea către prinţul moşteni
tor, care n-avea voie să se manifeste.

Dar avusem prilejul de a preţui nu numai înţelegerea
lui Carol I, dar şi simpaitia prinţului Feroinand şi a familiei sale pentru altă politică. O dată, la dezvelirea statuii
lui Kogălniceanu în Iaşi, a doua oară la a lui Cuza-vodă H:l_
Demult regele nu mai văzuse laşul. Serbarea pentru
Kogălniceanu, unită cu comemorarea întemeierii Universităţii, a devenit un mare eveniment [... ) La masa regală,
ca reprezentant al Universităţii bucureştene, am fost
invitat, dar atenţia lui Carol I era, ,ca de obicei, aşa de
meticulos împărţită, încît un cuvînt regal, chiar dacă se
recomanda unui tînăr profesor ca mine, numai să merg
la bal seara fiindcă vor fi „multe cucoane frumoase",
n-avea nici o adevărată importanţă. Dar prinţesa M·aria,
al cărei frumos colier de mărgăritare trezise atenţia, mai
stăruitoare decît respectuoasă, a lui C. Arion, dorea,
cu privire la rotunda biserkă de tip sirian a Sfintului
Sava, lămuriri pe care nu puitea să le deie cercul de oficiali de la locurile de onoare. Din colţul unde discutam
cu o stîrpitură de origine germană, [... ] am îndrăznit o
explicare. Peste cei care n-aveau nimic de spus mi s-au
adresat întrebări şi, spre uimirea generală, prinţesa mi-a
cerut s-o conduc a doua zi la biserică.
Am făcut-o, punînd, ca la Golia, pe birjarul li!povan
să taie bălăriile pentru a permite intrarea în lăcaş, şi am
putut vedea cu ce siguranţă prinţesa şi cei doi copii mai
mari care o întovărăşeau şi care critkau aşa de liber
dezordinea şi murdăria ce se ascundeau în dosul potemchiniadei primirilor oficiale, merg către ceea ce e în adevăr frumos. La vechea M1tiropolie am intervenit pentru ca
părintele Pimen să ofere, din rămăşiţele bisericii Sf. Nicolae, un fragment de frescă, un încîntător înger, pentru
palatul din Cotroceni, şi am împrumutat la Sf. Sava pe
422
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numele meu talerul de argint al lui Dabija-vodă, car~- a
fost modelul pentru noua veselă a Prinţesei.
De atunci s-au păstrat legături cari> mi-au fcst dcoSC'bit de pl;.;~il.iăSt::. l... j
Pentru statuia lui Cuza-vodă, urmărit şi în mormînt
de ura duşmanilor din viaţă, s-a dat o lungă şi grea
luptă. Nu se ajungeau banii pentru a plăti .pe sculptorul
italian Romanelli, şi a trebuit să fac un apel prin Neamul Românesc, care, din banul de aramă al săracului, a
strîns cei 25.000 de lei care mai lipseau. Statuia s-a putut
deci turna, dar acuma se punea problema locului de care
se va învrednici. Politicienii ieşeni o voiau lîngă fosta
casă a bancherului Neus,ahotz, într-o mică piaţă anume
aranjată pentru aceasta, ipe eînd comitetul, :prezidat de
d. Ghic:a-Deleni, era pentru acel punct central al marilor
artere ieşene care se deschidea în faţa otelului Traian,
unde cu vreo douăzeci de ani în urmă Carol I fusese
şuierat şi bombardat cu mere putrede de tînăra aristocraţie opozantă a oraşului. După mari sforţări, s-a căpătat
în sfîrşit şi acest ultim punct, iar regele a anuţat sosirea sa.
Eram din nou deleg.atul Universităţii din Bucureşti,
ca şi la serbările Şcolii surori, la c.:ire, după cuvîntarea
mea regele îmi întinsese o mînă tpe care nu îndrăzneam
s-o aştept, a~a încît a trebuit ca vecinii mei să-mi atragă
atenţia că acea mină, ipuţin darniică de altfel, mă caută.
Data aceasta, dispuneam la laşi, printre tineri, de o mare
poipularita:te, pe care, ca de obkei, n-o căutasem, ba nici
nu-mi dădeam sama de dânsa. După obişnuitele cuvîntări,
rostite de pe terasa „otelului Traian", în care era vorba
mai mult de Suveranul care domneşte decît de acela care
se întrupase în bronz, un adjutant a pretins să-mi arate
în ce atitudine, întors către rege, trebuie să rostesc discursul meu, şi-şi poate înc'hipui cetitorul cum a fost
primită această lecţie groso!ană. In cuvîntarea mea am
manHestat dorinţa ca şi Carol I să se bucure în amintirea
urmaşilor de aceeaşi emoţionată am1ntire ca Domnul de
ţ.ară pe care-l înlocuise. [ ... ] Adjutantul veni din nou, data
aceasta ca să-mi spuie că regele vrea să-mi arate mulţă423
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mirea sa. Apoi defilarea veteranilor începu pe strada
ArC'Ului, la celălalt ca 1păt al terasei. Scoboram scara centr:ală către pi,aţă cînd am simţit lingă mine ,pe cineva
care era însuşi Carol I. - Mi-a plă,cut cum ai voribit. In orice caz, Maiestate, nu era nimic din acea linguşire
care încunjură de obicei pe Suverani. - Şi crezi că vreodată ea mi-a plăcut mie? Era melancolie şi dezgust in
cuvintele care cădeau, încet şi greu, de ,pe buzele veştede
ale bă:tr:înului monarh înaintea căruia se ,plecau toţi
genunohii, afară de ai lui Carp singur. In clipa urmă
toare, după această scurtă scenă neobservată, el asculta,
aiurea, cu inima pe oare acuma i-o ştiam, acelea.şi cuvinte
ale adulatorilor [... ].
1

ln acest moment cursurile de vară de la Vălenii d~
Munte deveniseră o manifestaţie culturală obişnuită pentru o parte din societatea românească, aceea în sufletele
căreia ,prinsese această sămînţă de viitor.
Ideea lor mi-a fost dată nu de cineva din ţara liberă,
nici din Ardeal, unde totuşi orice vizită nouă, ca la serbările jubiliare de la Blaj, unite cu adunarea anuală a
„Asociaţiei", imi dădea tot mai mult încredinţarea ·că s-a
isprăvit cu zilele ~teptării singurului noroc posibil de la
Viena. In tineret se ridica aoolo tot mai tare, printr-un
talent literar la care se adăugea acum şi acela al elocvenţei dar cu cită sfială mă întreba voribitorul încă nedeprins cînd i s-a cerut o intîie conferinţă la Ateneu ! d. Octavian Goga, care apărea Ia orice ocazie, aclamat de
un cerc de tineri, rpentru a ofusica pe deţinătorii puterii
în mijlocul românilor săi ardeleni, aceia pe care găsise
cu cale să-i prezinte ~ntr-un articol ca pe nişte simpli
,,măgari de pe Vezuviu", chiar dacă era înscris între colaboratorii foilor lor. Era vorba, la unii din acel mediu, de
o sprijinire ,pe Regat, de o totală schimbare şi a ţintei,
care apărea acuma ca eliberarea totală din legăturile cu
Monarhia, oricum s-ar transforma şi, cu toată deziluzia
produsă d-lui Goga de răscoalele ţerăneşti şi-mi măr
turisea că această dovadă a lipsei de coeziune, de solidi424
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tate, poate de viitor, trebuie să-l îndrepte neapărat in
altă direcţie această tendinţă se întărea din ce în ce
mai mult : ea apărea tot mai limpede în faţa stăpînitori
lor, care n11 găseau mijlocul <le-a o împiedeca. Legile
ungare nu îngăduiau oprirea paşilor noştri prin văile
ardelene şi, cu toate îndemnurile de a vorbi la prilejuri
solemne, ştiam să-mi· impun tăcerea cea mai desăvîrşită.
Dacă, precum se întîmplase în lunga mea călătorie după
inscripţii şi însemnări, cîteodată, ca la Drăguşul Ţerii
Oltului, cei doi jandarmi apăreau împănaţi, împintenaţi
şi cu puşca în bandulieră ca să-mi ceară paşaportul pe
care nu~l găseau bun pentru că ... nu era s,cris în ungureşte, dacă mă pofteau la solgabirău, din fericire nu pe
jos, ca pe mulţi alţii, ci în trăsură, acesta găsea imediat
scuze în cea mai perfectă limbă germană pentru că fusesem deranjat. Şi totuşi avea dreptate vărul vestitului
mincător de români, secuiul Ugro.n dind, ca şef al postului de la Drăguş, îmi răspundea la obiecţia că un profesor
universitar, care e „domn mare", nu trebuie luat astfel
la cercetări : ,,E, domnul miic, aia nu face nimic; domnllll
mare, aia face !" Căci ceva desigur se făcea, şi guvernul
maghiar n-avea acea siguranţă de drept, acea încredere
în viitor care singure permit să se ia măsurile necesare
pentru împiedecarea, în orice motiv al lor, a marilor
catastrofe politice.
Altfel era ·cu bucovinenii, ţinuţi de aus,trieci foarte din
scurt, dar cu cea mai mare dibăcie, crescîndu-i pentru
robie, măgulindu-i cu concesii - chiar dnd guvernatorul
era, după blîndul Pace, intolerantul, pornitul Bour:guignon, în luptă cu ziarul românesc Patria şi cu agresivitatea redactorului adus din Ardeal, capriciosul şi sfidăto
rul Gheorghe Bogdan-Duică, om cu aşa de multă ştiinţă
şi pătrundere, unite cu mai puţină chibzuinţă - , şi clş
tigîndu-i prin titluri, onoruri şi slujbe. Nu se înce~case
nimic pentru a împiedeca în 1904 marea manifestaţie
românească pentru jumătatea de mileniu de la moartea
aşa de „bucovineanului" Ştefan cel Mare. Am fost atunci
pentru întîia oară între moldovenii de aco1o şi, dacă între
intelectuali puţini şi înduşmăniţi între dînşii, unii „bo42S
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ieri" şi preoţii, trebuind să meargă .cu aristocratul Flondor, ceilalţi, învăţătorii, oamenii din bănci, ambiţioşii
intre intelectualii tineri, ţeranii, fiind cu neastîmpăratul
Aurel Onciul, creator al unei prese-revolver, nu se putea
distinge nimic dincolo de cadrul austriac pe care, şi în
acel moment de amintiri, îl afirma prezenţa bastardului
habsburgic, contele de Meran, care avea conducerea, nu
era insă acelaşi lucru cu alt grup de intelectuali şi cu
sănă:tosul instinct ţerănesc. Aducînd cu mine extrasul
despre Ştefan din Istoria Românilor în limba germană,
pe care l-am împrăştiat gratuit, şi aceşti ţerani chiar
întindeau dUJpă dînsul asprele lor mîni lacome, am ascultat discursuri dintre care cele mai multe erau foarte prudente, dar cine putea opri valul de foc al lui Tociles,cu,
care, suit pe un butoi, catechiza pe pletoşii săteni, şi ei,
cum am constatat-o, nu făceau, de altfel, dedt să noteze
cînd glasul furtunosului orator necunoscut „se suie" şi
„se coboară" ! Era, oricum, tnceputul unor relaţii care
se vor desemna din ce în ,ce mai mult într-un sens contrar intereselor austriace.
Peste puţin timp, am oiiganizat o vizită la Iaşi a fraţilor despărţiţi, şi s-au înscris nu mai puţin de cinci sute ;
mult timp, pînă la rprada austro-germană din casa mea
de la Vălenii de Munte, am rpăstrat frumoasa fotografie
care înfăţişa această mulţime mîndră şi bucuroasă în faţa
bisericii lui Duca-'Vodă de la Cetăţuia. Guvernul român
a voit să împiedece trecerea hotarului în grup, deşi, la
început, o autorizase, dar am luat asupră-mi să înlătur
pe cei ciţiva jandarmi trimeşi la Burdujeni, care, băieţi
buni, s-au dat la o parte înaintea acestei frumoase ţeră
nimi, cu cei mai buni din tinerii ,cărturari î,n frunte. La
faşi îi aştepta o expoziţie, fă,cută în sălile Liceului Internat, la care aduseseră obiecte doamne din ·cea mai aleasă
lume a oraşului, între care vioaia şi inteligenta doamnă
Şumuleanu, d-na Hurmuzescu, chiar d-na Moruzi, văduva
fiului lui Cuza-vodă. Trei zile am stat pe picioare ca să
li se facă acestor rari oaspeţi, care nu cunoşteau deloc
ţara, o primire menită să le rămîie p:mtru totdeauna neuitată. La plecarea lor, eram siguri că părerile despre România liberă s-au schimbat cu totul, şi ne-o spunea în
cuvinte aşa de înflăcărate tînărul, de mare avînt şi de
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activitate febrilă, Vasile Liţu, prea curînd pierdut pentru
luptele noastre. Ne-a arătat-o apoi în fiecare număr revista pe care o întemeiaseră, 1n Suoea:va, blajinul folclorist părintele Florea Marian 84, membru al Academiei şi succesorul lui a fost bătrînul aristocrat Suţu, care în
discursul de intrare nu-i putea pronunţa numele... - ,
d. I. Nistor 85, profesor la liceu, şi, pe atunci, înainte de
a se aşeza în băncile Universităţii noastre, posesorul
unui superb cilindru virnez, şi mai popularul profesor
secundar Gheorghe Tofan 86 , voioasă figură de energie
tînără, ale cărui suferinţi şi a cărui moarte prematură,
a doua zi după realizarea idealului în care crezuse, n-o
puteam prevedea. Aproape de Suceava, în Pătrăuţii lui
aşa de bine gospodăriţi, în casa de feciori învăţaţi şi
plini de inteligenţă - o, ce mai era să scrie despre mine
unul dintre <linşii, profesorul Alexandru, la schimbarea
vremurilor, şi mai ales a inimilor ! - cu fata aşa de
frumoasă, care era să se mîntuie într-o înspăimîntătoare
tragedie, ochii limpezi, umezi de duioşi, ai părintelui Morariu Bi, vechi şi preţuit scriitor, se ridicau ca ai unui
sfînt în ceasul revelaţiilor către ceea ce cu voia lui Dumnezeu trebuia neapărat să se întîmple, şi în foarte scurtă
vreme.
Cînd a fost, mai tîrziu, să întorc vizita bucovinenilor,
cu Liga Culturală, adunată în congres I,a Iaşi, administraţia austriacă era gata să ne înti.mpine potrivit cu interesele
ei ameninţate. Ea fusese înştiinţată din două ,părţi : din
aceea a evreimii, aşa de influentă, care se temea de
pătrunder.ea antisemiţilor, şi din aceea a unui curios şi
sincer, deşi neaşteptat, prieten al românilor, şi mai ales
al alegătorilor săi din ţi,nutul Cîrn,pulungului, contele
vienez cu nume f'l."anţuzes>c Bellegtarrde, care, excelent prefect, ,,căpitan de cerc" al judeţului în care se şi aşezase
după ieşirea din serviciu, nu înţelegea să i se smomească
fidelii ; glasul de ffnştiinţare mersese aşa de sus incit
Franz-Joseph însuşi spunea
unui deputat român „să
păzească de Iorga pe credincioşii bucovineni".
Aşa îndt, cînd ne-am ,prezentat la Iţcani, mi s-a .pus
în vedere mie singur, îndemnînd pe ceilalţi, aşa împodobiţi cu tricolorul cum erau, să treacă graniţa, că aş fi în
Bucovina un „străin indezirabil". Am telegrafiat la Viena
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lui Lueger, .şeful antisemit aşa de popular atunci, încît
impunea şi Impăratului care, în ciuda adevăratelor sale
sentimente, a trebuit să-i puie la gît lanţul de aur al .primăriei vieneze, dar a trebuit să aştept in gară comunicarea oficială a expulzării, în timp ce Machi Fişer, prezent :şi foarte satisfăout, îmi transmitea înştiinţarea că
totul atîrnă de la dînsul. Dintr-o birjă s-a coborît în
mare uniformă
aurită d. Orest Tarangul, funcţionar
superior, ca să-mi dea actul prin care eram, ca „lăstiger
Fremde 1', ,,fi.ir bestăndig abgeschafift" deci, ca „supărător
străin", ,,izgonit în chip statornic". D. Tarangul adăugea
că, dacă totuşi aş intra în ţerişoara Impăratului, voi face
nu ştiu cite săptămîni de închisoare.
Expulzarea a provocat indignare între bucovineni.
Pină şi democratul aproape socialist Mihail Ohisanovici,
care scotea foaia, de loc naţionalistă, Die Wahrheit, a
protestat cu energie. In schimb, presa partidelor de la
noi s-a arătat încîntată de ce mi s-a întîmplat, şi un ziar
de caricaturi înfăţ~ în figuri caraghioase gonirea „apostolului".
Dar aceia care fuseseră la Iaşi, care doriseră să ne
primească acasă la dînşii, într-o ţară simţită cu toată
îmbulzirea, sprijinită de guvern, a rutenilor, care~i voiau
şi partea din biserică -, din ce în ·ce mai mult a lor,
înţelegeau să răspundă la această jignire, pe care şi-o
luau asupra lor, printr-un contact sufletesc permanent cu
noi. De aici ideea unor cursuri de vară, la care de la
început ei ,ar itrime:te ru111 contingent asigurat, ele dind apoi
ocazie, într-o neuitată vară şi corului „Armonia", de o
aşa de bună alcătuire, să ne cerceteze in frumoase costume româneşti. Cu bucurie şi încredere am primit prormnerea.
La început, ascultătorii erau cîţiva bucovineni, d. Alvirescu şi două-trei Îlilvăţătoare, puţini ardeleni şi bănăţeni,
cu preotul Martinovici în frunte, care cînta aşa de frumos, cu părintele Tătucu, pe care l-am văzut apoi parlamentar al României unite, cu pe atunci clericul Tulbure,
oa şi cu ochiosul diacon Gaşpar, om de mare talent în
vor1bă, capabil însuşi să încer,ce a învia pe pagini de
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roman epoca lui Ştefan cel Mare, restul fiind tineret
universitar din Regat, pe care-l atrăgeau mai mult materiile predate decît spiritul cel nou al predicaţiei naţionale.
n<lată mi au picat acolo un judecător din Rusia, tocmai
din fund, spre Ural şi foarte tînărul, blondul Pelivan.
Dintre locuitorii oră,.şelului, vreo trei familii ,participau
singure. Incăpeau cu toţii în clasa I-a a şcolii primare din
centru Vălenilor, şi mi-a trebuit curaj ca să mă gîndesc
a ridica o sală anume în 1912, solidă clădire făcută de
inginerul Dimitriu din Ploieşti, moldovean de origine,
sală pe care o datoram ajutoarelor venite din mai multe
părţi, fără participarea, pe care :totdeauna am refuzat-o,
a statului.
Dispoziţiile acestuia faţă de un astfel de focar de propagandă erau iacelea care se puteau aştepta. Indată s-au
anunţat, la Iaşi, alte cursuri de vară, la care şi profesorii
şi ascultătorii erau plătiţi. Intre cei dintîi era fostul meu
elev Pârvan, acuma, şi prin hotărîtorul sprijin al lui Ioan
Bogdan, director al Muzeului din Bucureşti şi profesor
la Universitate, ~te,ptînd apropiata alegere la Academie
-- şi ei spunea „cît apetit are" ,pentru ce i se oferea.
Intors din Berlin co. totul altfel de cum îl ştiam cînd
trudea la o biografie a lui Papiu Ilarian care n-a apărut
şi descosea pe Domnii moldoveni din secolul al XV-lea
pentru a trece la prezentarea de cetăţi dobrogene, autorul unui frumos studiu asupra lui Marcu-Aureliu .5i al
unei cercetărri adîncite asupra „naţionalităţii negustorilor
în Imperiul roman" avea acuma părul lung revărsat ca
al lui Mommsen, şi în elocvenţa lui remarcabilă se întîlneau accente
de misticism, foarte atrăgătoare pentru
tineri, dar care oamenilor din generaţia mea li se păreau
curiease. In cîteva zile s-a văzut că această concurenţă
a poliJticii stăipîne pe puterea de Stat n-are sorţi de reuşită şi, audirtorii împrăştiindu-se, Pârvan a venit la noi,
fermecînd publicul cu frumuseţea poetică a conferinţelor
sale, dar ţinîndu-se cu cea mai mare îngrijire la o parte
de tot ce putea să pară o adeziune la crezul ce se predica
de pe acea modestă catedră de institutori.
Mai tîrziu, între deosebitele ,cursuri, pe care atunci, la
început, le mai făcea, pe lingă d. Cuza, profesorul Nicolae
Dobrescu, de istoria bisericii româneşti, alt bun elev al
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meu, solid ţeran, nalt, spătos, gras, blînd, .pe care nu l-aş
fi crezut sortit unui cancer înainte de vreme, apoi cumnatul meu Ştefan Bogdan, pe care nu-l cîşti<gaseră avantajele politicii liberale, şi crţiva alţii, s-a stabilit o perfectă concordanţă de idei, care a contribuit esenţial la
succesul lor. Nu pot zi-ce acelaşi lucru de anii primelor
încercări.

De fapt înţelegeam să se cree-.le acolo, în toată libertatea, un mediu ,prielnic pentru acea unire a tuturor
românilor, al cărei termen n-ruş fi cutezat să-l fixez, dar
care-mi părea nelipsită, într-un viitor mai lung sau mai
scurt. Conspiram supt aripile „Ligii", fără ca vreodată să
fi fost vorba de bani, necum de bombe. Dar iată că, în
ce ,priveşte ţinta princ1pală, divergenţele se iveau, şi trebuia autoritatea mea de creator şi conducător pentru a
nu se produce confuzii în spirite. Astfel, o dată, în demonstraţiile amicului Cuza cu privire la chestia evreiască
- şi auditoriul se pasiona de strînsa lor logică, deşi nu
totdeauna corespunzînd perfect unei realităţi complexe-,
s-e.u amestecat şi cuvinte bune pentru acea
Austrie
care, .şi supt influenţa unui Aurel Onciul, unui Aurel
Papovici, cîştigase oarecari simpatii, îrh comparaţie cu politica mai sinceră, mai făţişă a ungurilor. D. Cuza, fost
elev al unui Hceu din Dresda, înainte de a trece la
Bruxelles, unde-l aşt~ptaru cuceritoare i:n:lilruenţe socialiste,
ou C. Mille însuşi, avea aplecări fireşti căţre cultura germană, inspirîndu-se dintr-însa, în marile studii de economie politică pe care le pregătea ; mai fusese, de curînd,
bine primit, cu perfecta ipocrizie vieneză, de profesorii
de la Cernăuţi, în frunte cu rectorul Adler, cel mai autentic evreu, şi astfel acele cuvinte bune işi găseau explicaţia.
Era mai greu să găsească însă şi aprobarea mea şi, în
ciuda declaraţiilor mele repetate că „la Vălenii de Munte
nu se face politică" - mi se părrea că e necesar s-o spun,
ca să nu îngreunez, la întoarcere, situaţia românilor de
peste munţi - , am luat cuvîntul, spunînd limpede că
pentru mine nici un compromis nu e posibil, că noi mergem drept către unirea naţională şi că nu aici, la această
adunare de credincioşi, se poate admite recomandarea
austrofiliei în vederea planurilor lui Franz-Ferdinand.
Mi-a părut rău că a trebuit să intervin şi că am pricinuit
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eu, ,,Iorga cel totdeauna fără tact", o reală supărare tovarăşului şi ,prietenului meu.
Cînd clădirea proprie, mică, albă, cu o perfectă acustică în acele mar,geini înguste pe rare !11U a:m vrut să 1~
cresc nici pînă acum, refuzînd ca preşedinte al Consiliului
orice pomană de Stat, compromiţătoare, a fost gata, în
iulie 1912 [... ], am aflat că între ascultători va fi pentru
două zile şi prinţul Carol, trimes de însuşi regele, de acela
pe care rapoartele austriace ,îl vor prezenta peste doi ani
ca rîzîndu-şi de Liga Culturală, condusă de un „beţiv"
(confuzie între Petre Grădişteanu şi noul preşedinte,
Ionaş) şi de un „fleac" ca mine.
·
Despre fiul moşteni.torului auzisem caracterizări entuziaste de la bunul Gheorghe Munteanu-Murgoci 88 . Geologul cu mai vast orizont şi cu mai multă aplicare către
împărtăşirea în cerc mai larg a cunoştinţelor sale, om
de mare merit, foarte bun vorbitor, familiar, scriitor de
chemare, irosindu-şi viaţa, legată de o. colegă scoţiană,
pe care n-o iubea, în tot felul de legături pe alăturea şi
de petreceri care au ruinat apoi în ohipul cel mai jalnic
solidul trup de mooan aciuat pe şesul Brăilei, fusese,
împreună cu alţii, care nu erau de aceeaşi talie, profesorul
tînărului prinţ, care tocmai îşi trecuse bacalaureatul. {... ]
Anume pentru viitorul rege am ţinut trei conferinţe, care
s-au publicat, ca să învederez ce nu i se spusese lui
Carol I : că aici nu e o mină de barbari care să trebuiască a fi ridicaţi de o dinastie energică şi inteligentă la
rangul naţiunilor civilizate, ci un vechi ,şi nobil popor
care-şi are locul, deşi pe nedrept nerecunoscut, în istoria
lumii. Ascultînd aceste lecţii, cu ,privire la care n-am
putut găsi .prilejul de a-i vedea impresiile, care poate nu
erau chiar acelea pe care le aşteptam, prinţul a petrecut,
întovără·şirt de guvernorul său, generalul Perticari, două
zile în casa cea nouă pe care mi-o ridicasem. 89
Ea însăşi, această clădire cu înaltul coperiş, cu stîlpii
delicat lucraţi ai cerdacului, cu odaia ei de taină supt
scînduri, unde rpe vremea ocupaţiei lucrătorii mei erau
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să-mi

o parte din bibliotecă, era o lecţie
de amintiri. Cîţiva ani o
cu zidurile lăsate în două
direcţii, tristă ruină în care se aciuase o familie de mindirigii săraci, pe cind în pivniţă, unde se credea că locuieşte o ca.pră neagră, legată de fantoma fostului stăpîn,
care toată noaptea ar fi încunjurat oraşul într-o trăsură
cu patru cai negri, măcelarii tăiau vitele ; vacile rupeau
frunzişul pomilor degeneraţi, cu rtrunchiul numai sco:t'buri
şi crăcile de artîtea ori rupte. Pivniţa adîncă, sprijinită pe
enorme loadbe de stejar vechi, pentru vinurile de odinioară, mă fermeca prin adînca ei taină. Aflasem într-o
zi că se vinde la licitaţie şi, cu banii căpătaţi pentru editarea unui volum din Hu:rmuzaki, m-am prezentat, luînd-o
cu opt mii de lei. Şi de atunci începuse o muncă srtărui
toare, dar fireşte desperant de înceată, cu italieni din
Udine, tatăl şi fiul, care beau sîmbăta buna ţuică locală
şi dormeau pînă marţi, pentru a face, cum spunea tatăl,
,,dintr-o babă o fată mare". Mari fereşti de stejar înlocuiră dezchizăturile înguste din care se putea zări primejdia, ţigla roşie se aşternu unde .putrezise vechea şindilă ;
numai steguleţele de tinichea de pe vîrf spuneau că la
1853 coperişul fusese făicut sau -înnoit. Iar înăuntru fierbea viaţă harnică şi speranţă nouă.
După .plecarea prinţului o telegramă a regelui Carol
însuşi arăta originea vizitei şi, desigur în lumea politicienilor, de care se servise pînă atunci, exclusiv, Suveranul, o asemenea demonstraţie a trebuit să pară îngrijorător de curioasă. Şi, poate şi natura aiudienţe'1or de mai
tîrziu, ca aceea în care regele-mi vorbea de candidaturile
mele şi îşi e:x;prima mirarea pentru cîte una dtn acelea
care mi se opuneau, ori alrta, în care, văzînd neliniştea
celui primit cu întîrziere, se informa de motiv şi, anînd
că am o întrunire la Ploieşti, mă bătea părinteşte pe
umăr, adăugind : ,,Bine, bine, mergeţi la Ploieşti". Se
poate ca asemenea atitudini să fi fost calculate, căci dinastiile îşi au egoismul lor, care uneori poate fi feroce,
dar ele îmi dădeau o preţioasă sporire a încrederii mele
faţă de lucrul, aşa de înalt şi de greu, pe care-l voiam.
Prinţul a venit apoi şi la Unirversitate, tot cu generalul Perticari. Am crezut că e bine să aşeze pentru dînsalveze

măcar

.tradiţie şi o inspiratoare
văzusem cu tavanurile căzute,

de
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sul un scaun lîngă fotoliul meu, pe estradă. In alte ţări,
ca în Germania, fiii Impăratului luau, la Universităţi,
unde dădeau şi examene, locul în bănci. Mi sP părea Cil
nu sînicm 11ic:1i.uri µentru atîta democraţie. Dar, cînd unul
din prietenii săi a voit să beneficieze de dreptul de a
intra în cancelarie, l-am dat afară în formele cele mai
netede. Deşi viitorul rege, ocupat şi cu datorii militare,
părea obosit şi guvernorul său manifesta un vădit scepticism faţă de ascultarea lecţiilor mele, m-am putut încredinţa, în conversaţii ca aceea despre caracterul Ţaru
lui Alexandru I că, dacă vizitatorul cursului meu nu ceteşte mult, el ştie să asculte în acest caz pe marele
duce Nicolae, care se ocupase de acest strămoş al său şi să reţie şi cu ce spirit critic ! ce auzise.
Aş fi voit ca moştenitorul în al doilea rang să treacă
prin formele universitare, şi 1-am făcut .propunerea de a
publica în englezeşte o lucrare de doctorat despre călătorii
englezi la noi, dar :n-am întâfl,nit dispoziţie pentru aceasta.
De altfel, prinţul Ferdinand decisese că fiul său mai mare
va merge la Berlin, celălalt avînd să fa.că studii de marină
în Anglia. In audienţa pe care am avut-o la el, am adus
argumente contra acestui sistem de educaţie. Mi s-a
obiectat că mai sînt prinţi care fac studii în alte ţeri
decît a lor. - Da, aceia ai regelui din Annam. Cine a
cunoscut pe regele Ferdinand ştie însă cit erau de neclintite hotărî'f'ile acestui timid.
Prinţul a mers deci la Berlin, dar s-a întors cu acelaşi
temperament, foarte complex şi greu de înţeles, cu aceeaşi hotărîre, moştenită din ambele părţi. Generalul Perticari îmi povestea că, într-o discuţie cu atotştiutorul
Impărat german, tînărul ar fi înfruntat părerea acestuia
despre originea .pelasgică a albanezilor cu argumente trase
dilTl ce auzise la Bucureşti. N-ar fi fost de mirare să fie
aşa : viitorul Carol aJ II-lea căpătase demult încredinţarea că discuţiile asupra lucrurilor pe care le ştie s1nt
absolut inutile.
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XXI

IN

FAŢA

PRIMULUI RĂZBOI

Incă de la 1908 se puneau politicii româneşti, aşa de
strîns condusă de regiele Carol, între hotare pe care n-ar
fi trebuit să le treacă niciodată, dar şi cu oarecare pornire ascunsă către schimbări care ar fi ,putut să-l facă
domn pe o ţară mai mare - doar pe primele lui monede,
pînă la protestarea austro-ungară, se ceteşte : ,,Domnul
românilor" ! - , ,probleme în faţa cărora oportunismul,
oricît de pseudo-napoleonic îmbrăcat, rămîne perplex şi
nu cutează a lua în vedere o soluţie.
Desigur că idealul sîrbilor, ca~e însufleţeşte mai mult
decît o generaţie, reprezenta şi pentru cei de la începutul veacului al XX-lea o necesitate care trebuia să
se impuie tot mai mult şi în acţiunea politică a vremii.
Iar, pe de altă parte, un grnp de ofiţeri, de diplomaţi,
de cugetători, de curteni ai viitorului
împărat Franz
Ferdinand urmăreau o înviere a monarh1ei prin răZJboi
şi cuceriri, şi ei se arătau tot mai stăruitori, mai ,plini de
încredere, siguri că, în momentul decisiv, nu le va lipsi
puternicul sprijin german. Ţinteau spre Macedonia, spre
Salonic, trecînd prin Bosnia şi Herţegovina, devenite,
din simplu teritoriu ocupat pentru executarea „reformelor", o provincie ca oarecare alta a Statului austro-ungar. Astfel se ajunse, a doua zi după declaraţia de independenţă a Bulgariei, devenită un Ţarat, adecă, potrivit
cu o înşelătoare tradiţie, un Imperiu, la anexarea celor
două ţeri sîrb~ti. Şi un ră:zJboi general putea să .pară
iminent, cum şi era ; singurele sfaturi ruseşti care se
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dădură sîrbilor, pentru că la Petersburg nu erau încă
pregătiţi, au împiedecat dezlănţuirea lui, ameninţătoare.

Ce atitudine era

să luăm

noi ? [... ].

Peste cîteva luni de zile începeau fierberile în Balcani, determinate de atacul Italiei la Tripoli, atac pe
care opinia noastră publică, din cauza interesului de a
se menţine Turcia întreagă, l-a pri\'it cu o sinceră antipatie, şi de prezenţa vaselor italiene şi pe coasta Albaniei şi la Dardanele pentru a smulge recunoaşterea anexării regenţei africare. Ne găseam iarăşi înaintea unei
întrebări care
era neprevăzută numai .pentru trista
noastră îngustime de orizont.
Se credea la început că turcii vor învinge, scăzînd
pe mult timp periculoasa încredere în sine a vecinilor
noştri bulgari, [ ... ] o neînţelegere trecătoare, un simplu
accident fusese de ajuns, cu cîţiva ani în urmă, pentru
a se ajunge la iminenţa unei ciocniri armate. Cînd s-a
pronunţat însă, şi aşa de răpede,
în faţa neutralităţii
noastre neestetic pînditoare,
victoria aliaţilor creştini,
sîrbi, bulgari, greci, muntenegreni, cmd eventualitatea
unei împărţiri a Turciei europene s-a ,pus ca un lucru
de cea mai imediată eventualitate, spiritul românesc,
atîta vreme adormit într-un optimism fără viitor, s-a
trezit, la oraşe, cu o elementară putere.
Formula care s-a găsit, aceea a unei „compensaţii"
[... ] a cuprins toate elementele mai vioaie din pătura
politică. Şi, din nenorocire, cum era de aşteptat, perspectiva unei întinderi peste graniţa dobrogeană [... ] a
servit de armă contra guvernului Maiorescu, care, dwpă
afacerea tramvaielor liberale, atacate vehement de Car,p,
se instalase,. cu Take Ionescu, la dreapta ,preşedintelui
de Consiliu, - lipsa lui cunoscută de curaj stînd Ungă
meticulozitatea prudentă a fostului profesor de filozofie, ambii supt scutul îndoielelor de conştiinţă ale regelui, acum îmbătrînit şi fără ambiţii militare.
Liga Culturală trebuia sa ia o
cu dînsa, să înceapă a pregăti opinia.

hotărîre

şi,

potrivit
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Dar aici se ,petrecuseră în timpul din urmă mari
rolul meu de secretar general devenind din
zi in zi tot mai greu de ţinut.
Sava Şomănescu, mare proprietar, de o fabuloasă
zgîrcenie, rămăsese trăznit de îndrăzneala cu care ne
aruncaserăm în serbările care trebuiau să ,procure fonduri pentru Palatul Ligii. Frica ridiculă a bătrînului a
mers aşa de departe încît a făcut un denunţ formal la
Parchet contra afacerilor care se pregătesc de un secretar general ca mine, care „umblă cu hîrtiile societăţii
în buzunar", în loc să le ţie într-o arhivă unde să se
poată verifica activitatea lui. Ne-am înţeles uşor, noi,
!r.cmbrii Comitetului Central, ca să-l depunem, pur şi
simplu.
.
Io locul lui a fost ales d. Vivgil Arion. Rareori un
om de la noi a fost înzestrat cu atîta fineţă de spirit,
c:u atîta farmec subtil în prezentarea unor idei mai mult
sau mai puţin oriiginale, fie în vorbă, fie în scris. Micile
sale articole tăioase erau un model al genului ; lecţiile
de sociologie la Universitatea din Iaşi, conferinţele la
Vălenii de Munte, cuvîntările la Ligă, discursurile în
Parlament, rostite cu un glas jos, dar cu adînci vibraţii,
măiestru desfă,şurate de un ·calculator
precis, perfect
stăpîn pe sine, duceau nesimţit pe ascultători la concluziile, totdeauna clare, pe care le avea î,n gînd. Figura
supţire, toată în unghiuri, privirea, tot aşa de ascuţită,
aspectul şubred, bolnăvicios, al omului care trăia dintr-un singur rinichi, contribuiau la impvesia generală a
manifestărilor sale. Va cuteza în Parlament să se mă
soare cu însuşi Maiorescu, rămas un puternic partener,
capalbil de aşa de frumoase, şi în aparenţă mişcate, discursuri, ca acela în care a apărat pe regele Carol contra
bizarului, irealului Jean Miclescu, cumnatul lui Carp,
care, vorbind din gesturi incoerente şi din sclipiri de lunatec în ochii fosforescenţi, punea în faţa regelui venerat
icoana lui Ludovic al XVI-lea pe eşafod. D-lui Virgil
Arion, a cărui elocvenţă naţionalistă în ton sub-minor
n-o putuse auzi aproaipe completa lui surzenie, atletul
de tribună, cu infinite rezerve de dibăcie, îi opunea un
patriotism care era „şi al tatălui, şi al bunicului, români,
toţi români". Nu e nevoie să subliniez sensul sugestiei.
schimbări,
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Am avut deci pe d. Virgil Arion preşedinte al Ligii,
bine că face parte dintr-un partid politic, dar
crezînd că va proceda ca şi mine, osebim! foarte nde<l
cele două domenii. Aceasta nu s-a întîmplat însă. Acea
broşură franceză pe care o făcusem în vederea scopurilor noastre a fost găsită supărătoare pentru interesele
unui guvern care ,plăcea preşedintelui, şi mi s-au cerut
modificări ,pe care le-am refuzat, publicaţia ieşind deci,
cum am mai spus, pe sama mea numai. Ideea unei ruperi
a legăturilor cu Centralii speria pe acest vechi şi credincios junimist.
F'aţă de alte probleme, atitudinea sa va fi însă aceea
a unui :hotărît activism. Acela care, cînd voi părăsi secretariatul, în urma unui vot al congresului care dădea o
majoritate altuia - şi aceluia îi trebuia această ,platfonnă - , a putut lucra cu vijeliosul meu cumnat Bogdan-Doică [ ... ], a pornit, în chestia sud-dunăreană, ca
fidel amic al lui Car,p, cel trădat de am~cul său de o
viaţă întreagă, într-o direcţie în care nu puteam să mer-

ştiind

gem

alături.

Totuşi

în ce1e diintîi faze ale crizei am vorbit amindoi marii mulţimi adunate la „Dacia" despre nevoia de
a ne ţine deocamdată într-o atitudine rezervată faţă de
succesele bulgarilor, care înnebuniseră oameni de o fire
mai puţin stă,pînită. Cu hotărîrea luată în numele adunării m-am prezentat regelui · Carol, care a fost sincer,
cald, mişcător. Mi-a vorbit de cartea mea despre Imperiul otoman, şi-a arătat convingerea, veche, că se va
sfîrşi cu acest Imperiu, dar nu credea ·că va fi aşa de
răpede, a declarat apoi că, doritor al unei modificări de
graniţă în Dobrogea, prin care s-ar desfiinţa unghiurile
intrînde pe teritoriul nostru, n-ar voi totuşi să meargă
la bătrîneţe contra acelora pe care-i ajutase, tînăr, a se
elibera. Era şi contra oricărei presiuni militare asupra
învingătorilor.

Pe

urmă,

vîrtejul prinzînd tot mai mult opmia
d. Arian a ajuns, alături de un Ion~ Grădiş
teanu, ale cărui însuşiri reale erau stricate de ciudata
înfăţişare fizică, ca şi de un Miclescu, totdeauna călare
pe caii închipuirii sale, şi de alţi cîţiva vînători în albaspublică,
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tru, luptătorul pentru întinderea
graniţelor. Ii stătea
noul secretar general, înlocuitor al meu
împotrivire, care-şi încerca acum în alt
domeniu puterea de a impresiona. Din oraş în oraş se
ducea solia unui indispensabil război, prin care hotarele
regatului român s-ar întinde pînă la caldele ape albastre ale Arhipelagului.
In jurul meu, cel care nu credeam că e frumos şi
bine să intervenim astfel într-un război pe al cărui steag
erau scrise idealuri naţionale, se făcea golul. Dar golul
sperie pe un singur fel de oameni : aceia care nu-l pot
umple cu credinţa lor, ieşită dintr-o conştiinţă care nu
are nimic a--şi reproşa şi unită ou munca, în serviciul
zilnic al aoelui~i ideal. Cel hulit ca un ,,nebun" al naţio
nalismului s-a împăcat, şi luni întregi de zile, cu pecetluirea ca „rău patriot", -lip.sit de sentimentele necesare
pentru neamul său.
In .timpul cînd se discuta viitoarea hartă a Balcanilor, pe care trebuia s-o .prefacă îndată reacţiunea naţio
nalistă sîngeroasă a lui Enver-Paşa, răzbunătorul înfrîngerilor alor săi - şi între delegaţii turci era fostul meu
elev Nicolae Batzaria 90 , ajuns ministru al junilor turci,
pe care mi-l aminteam micuţ şi slăbuţ student, mirat că
Bucureştii sînt un oraş unde se mătură, şi apoi ca unul
din colaboratorii, supt numele de „N. Macedoneanul 1', Ia
Sămănătorul - , se ,pregătea la Londra Congresul de
istorie.
alături Pârvain,
fără un gest de

Pînă atunci, împiedecat mult timp şi de sarane şi de
sarcina grea a revistei, ajunsă un ziar, a tipografiei, a
cursurilor de vară, de a trece graniţa, nu ştiam, cum
am mai arătat-o, măcar de existenţa acestor congrese.
Vechile mele călătorii se îndepărtau tot mai mult în
memoria mea; gustu! lor chiar îmi pierise în mijlocul
frămîntărilor vieţii mele, de o ameţitoare activitate exterioară, care nu era desigur ce dorisem mai mult şi ce-mi
putea da o mai mare satisfacţie. Am povestit mai sus
felul cum Maiorescu a înţeles să mă ajute în sarcina
de a reprezenta România.
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In acele zile de petrecere la Londra, pilotat de îndatorirea d-lui Marcu Beza 91 , funcţionar la Legaţie, macedonean de un deosebit talent literar şi om întrPprinză
tor, care ştia să-şi găsească locul în viaţă, am sorbit
pe atunci din nou un aer cu care de atîta vreme nu mai
eram deprins şi, în legătură cu şed1nţele congresului,
am cunoscut oameni pe care era să-i mai întîlnesc în
viaţă : ca pe atunci tînărul istori-c francez Henri Hauser
şi italianul VoLpe, aşa de bucuros că în străinătate i se
vorbeşte limba sa. Am regăsit şi pe Lamprecht care,
foarte încălzit pentru ,planurile de întindere „tentaculară" a poporului său pînă la ultimul om şi la ultimul
interes german, îmi spunea cu o nesfirşită bucurie că
bilanţul comerţului german ajunge pe acela al englezilor. Iar la aceştia am constatat o puternică ură împotriva celor care duceau pe toate terenurile o concurenţă
aşa de minuţios ştiinţific organizată. Era în aerul aoestei întîlniri dintre intelectuali de multe naţii ceva nelini,ştit, CaTe făcea să se deschidă cele mai întunecate perspective. Toate discursurile festive, toate danţurile 'istorice ale studenţilor şi studentelor,
toată cordialitatea
aparentă, nu erau în stare să înlăture asemenea aprehensiuni.
Era, din contra, calm în Parisul revăzut după o aşa
de lungă absenţă, fiind un întreg sfert de veac fără
contact cu foştii mei profosori, dintre aceştia numai pe
d. Bemont îl întîlnisem, la Bucureşti, venit cu o croisiere
ştiinţifică şi bucuros de a vedea monumente istorice şi
peisaje, ca şi ţerani, pentru a-şi rezuma aprecierea în
propoziţia, pe care am mai citat-o : ,,La d-voastră două
lucruri sînt bune, trecutul şi ţeranul". Mi s-a părut însă
că, faţă de furtuna care vizibil se pregătea peste o altă
întindere decît aceea, mărginită, a Balcanilor, era aici
un „laisser-aller" care îngrijora pe cine nu se simţea
legat de alianţele oficiale cu Centralii. Un volumaş de
Note de drum a cuprins observaţiile mele în cursul acestei neaşteptate călătorii, în acelaşi timp cînd publicam
comunicaţiile mele de la Londra, una cu ,privire la rolul
,,imperial" pe care-l jucaseră ţerile noastre după aşe
zarea turcilor în Europa. Cursul meu de un an de zile
căutase şi el să ne situeze în această lume sud-est euro439
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peană,

care chema tot mai mult, prin freamătul armelor,
prin gloria biruinţilor şi cruzimea măcelurilor, atenţia
asupra ei. De aici, din notele stenografiate de d. Stahl,
a ieşit o Istorie a Statelor balcanice în epoca modernă,
care a apărut şi în limba franceză, în două ediţii.
Intr-o revistă suedeză, cu care am intrat în legătură
prin amicul Vestrin, fiind întrebat în ce priveşte împrejurările noi din Balcani, am enunţat ideea că elementul
latin şi semi-latin din peninsulă trebuie păstrat .şi că
pentru aceasta nu e mijloc mai potrivit <lecit ca, în stntul albanez [... ] să se recurgă şi la serviciile românilor
balcanici, iar opera comună să se sprijine pe un amestec
italian, aşa de firesc şi prin trecutul acestor locuri, ceea
ce s-a şi întîmplat prin fatalitatea lucrurilor, chiar dacă
nu s-a produs <lecit trecător, în vremea marelui Război :
acea conlucrare între italieni şi români, ca rase şi ca
state, mi se părea, şi-mi pare încă, de cel mai mare
folos. Voi urmări mai tîrziu această idee în conferinta
de la 1915, Albania şi România, aşteptînd cursul desp;e
Albania din 1918 şi publicarea la 1919, a unei istorii a
vechii Alibanii, în limba franceză.
Cum se dezbăteau cu pasiune drepturile pe care le-ar
avea fiecare din naţiile conlocuitoare în Balcani, mi s-a
părut că ar fi folositor să se reia pe baza izvoarelor
înseşi începuturile lor în peninsulă, pentru ca să se vadă
ce este în adevăr „operă naţională" acolo şi ce e numai
un val oarecare în necontenitele mişcări de populaţie
pe care le provoca hazardul ciocnirilor obscure. [... ]
Maiorescu izbutise, după o lungă şi dezlînată acţi
une, în veşnică harţă cu opoziţia, să capete dorita „compensaţie" .[ ... ]
Şedinţa secretă a Parlamentului, atît de secretă încît
a doua zi ziarele dădeau rezumatul pe larg al discuţi
ilor, cu prezentarea chiar a actului pe ale cărui peceţi
bătrînul :profesor din capul Guvernului lăsa să cadă o
mînă bismarckiană, a provocat şi din parte-mi o declaraţie în care, amintind vechiul şi adevăratul nostru rol
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în Balcani şi în tot sud-estul Europei, arătam cît de
puţin se ,potriveşte cu dînsul „izbînda" de care Maiorescu
se arăta atît de mîndru.
Dar dezbaterile asupra acestor
drepturi şi asupra
hotarelor care ar trebui să plece de la <linsele s-au
mutat, scurtă vreme după întoarcerea mea de la Londra, din nou pe cîmpiile de luptă. Pe Bregalniţa, bulgarii au atacat pe sîrbii care le stăteau în faţă, şi un nou
răziboi s-a deschis pe .pămîntul aşa de adînc însîngerat
al peninsulei. După noi frămîntări, am intervenit şi noi.
Profesor la Şcoala de Ră7Jboi, am cerut favoarea de
a întovărăşi, ca voluntar, armatele noastre [... ]
Astfel am asistat în uniforma de soldat la şedinţa
Camerelor, în care, hotărîrea despre război şi pace aparţinînd Suveranului singur, s-au votat măsurile cerute
de împrejurări : Maiorescu şi Take Ionescu î.~i luau răs
punderea unei expediţii care, în mijlocul certelor politice pe ,tema „naţională", fusese, cum s-a dovedit îndată
şi cum din nenorocire era să se dovedească din nou, cu
nespus mai grave urmări, aşa de puţin pregătită.
La început, am fost repartizat la biroul presei unde,
pentru a nu face nimic, fuseseră trimişi şi alţii, ca
d. Hiotu, viitorul ministru la· Praga şi ministru al Palatului. Am putut vedea cît de puţin ştie întrebuinţa o
anume rutină militară, deprinsă a trata pe oricine după
haina :pe care o poartă, după gradul pe care-l are, mijloacele morale, a căror importanţă e totuşi aşa de mare.
Ni se cereau, ca să fim şi noi de un folos oarecare, articole cu privire la războiul care se deschidea, şi ele
rămîneau să fie publicate în ziare care, acestea, protestau contra unei asemenea intrusiuni, ca unele ce aveau
personalul lor şi colaboratorii lor.
Ceea ce doream, şi mi s-a refuzat mai mult timp,
ca să nu văd lucruri care era mai bine să nu fie văzute
de ochi atenţi şi critici, era să merg pe teatrul operaţiu
nilor. Am avut asupra acestei dorinţi şi o scenă neplă
cută cu un „superior", care era mai-mai să mă facă să
simt situaţia mea pentru moment. S-a făcut şi o întrebare fa Palat, şi regele mi-a învoit plecarea in Bulgaria.
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Am publicat, în Acţiunea militară a României, carte
din care Socec a dat a doua edi,ţie,
notele mele din
timpul inofensivei călătorii militare pe care am putut-o
face astfel
în iulie 1913. lntregul
acestei „acţiuni"
sămăna mai mult cu o excursie şi cu o migraţie, deşi
conducerea supremă era încredinţată unui om de mare
merit, pe care l-am văzut atunci întîia oară, generalul
Averescu, înalt, foarte slab, osos, cu o privire fosforică
în ochii mici şi reci, vrăjind pe aceia care aveau a face
cu dînsul şi dindu-le siguranţa că tot ce se face trebuia
făcut şi trebuia făcut aşa, cu siguranţa izbîndei la capăt.
Acest neobişnuit comandant era desigur şi un strateg
priceput, dar mai ales un animator de ostaşi, cu toate
că-i lipsea glasul, gestul, talentul oratoric, căldura. O
siluetă şi o metodă de Moltke, cu acelaşi calcul exact al
tuturor posibilităţilor, cu aceeaşi indiferenţă pentru tot
ce mai este alături.
Cu automobilul d-lui Brîncoveanu am străbătut cîmpia munteană pînă la Bechet. Era în mişcarea trupelor
~eva din reveria pastoralei noastre, şi aceasta, în vremi
de oţel ca ale noastre, indispunea şi trezea nelinişte.
Generalul Crăiniceanu voise o armată de 800.000 de
oameni şi o avea, dar cu chipiile Liniei de la 1880, găsite
in cine ştie ce vechi depozite, şi cu blajini rezervişti,
cărora numai de război nu le ardea. Prea mulţi ofiţeri de
rezervă făceau ce voiau fără a le păsa de autoritate şi
voi vedea pe colonelul Sturdza rupîndu-se de la comandamentul său şi trecînd la generalul Cotescu, căruia,
criticînd vehement operaţiile din celălalt sector, i se
punea la dispoziţie. Maiorul de artilerie Ionel Brătianu
era încunjurat de o întreagă curte politică şi culegea
elementele unei ofensive de partid care nu trebuia să
intîrzie, cu un program de reforme economice şi sociale
ca legitimare pentru revenirea la putere. Cîţiva din elevii şi prietenii mei aveau în adevăr atitudinea de strictă
supunere, de orb devotament care se impunea şi, dintre
colegii de Parlament,
socialistul de odinioară, fostul
ministru liberal V. G. Morţun 92 mergea ca sergent, deşi
bolnav de inimă, în rînd cu soldaţii săi, cărora le era
în materie de tutun o adevărată providenţă. Dar alţii,
încurcînd în mers trupa care le fusese încredinţată, ,,se
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supărau"
Bucureşti,

pur şi simplu şi luau drumul de întors la
ca şi cum ar fi fost vol'ba de o simplă primblare fără nici o răspundere. Mulţi făceau politică în
voie, şi la Orhanie un colonel, profitînd de gradul său
ca să-mi strivească glasul, anunţa la masă, cu încrederea celui mai autentic prusac, că Franţa în curînd va fi
tăiată în bucăţi pentru ca Germania să-şi ia Burgundia,
Flandra şi ce va mai voi alta. Rea atmosferă pentru acel
lucru grav care e un război ! La Muntele Sfîntul Nicolae voi auzi apoi cum gieneralul Mustaţă, care făcea ca
un raid turbat în stepă cu călăraşii şi roşiorii lui, t0ind
în urmă firele telegrafului fără a-şi da sama de ce, striga
în faţa ordtnului de a se opri, adus de la Bucure~ti de
fostrul ataşat militar bulgăresc, colonelul Stoilov, că el
e „comandant de divizie independentă" şi „merge la
Sofia".
Eu însumi am întovărăşit pe cîţiva aviatori într-o
recunoaştere „de ,plăcere" de la O1'hanie în sus, pe un
automobil al ofiţerului Arion şi, neştiind ce vom găsi,
căci speranţa că va fi acolo cavaleria, ai căr,ei cai ar fi
murit de foame, se dovedi zădarnică, ne-am oprit, mult
de.parte de ultimele gărzi româneşti, în pustiul pietros
şi păduros de pe malurile înalte ale lskerului, fără alte
arme decî-t un singur revolver pentru toţi, cu ,perspectiva de a rămînea, la căderea nopţii, căci automobilul
nu ,putea să suie panta cleioasă, prada duşmanilor şi a
fiarelor. Pînea era neagră-verzuie, mucedă, cantina ofiţerilor răzim~tă de privăţi. Nu mai vorbesc de măsurile
contra bolilor. La Rahova am văzut des>Cărcînd de pe
vase soldaţi care purtau o ciudată uniformă de şaiac
brun. Mi s-a spus că sînt prizonieri bulgari; de fapt erau
de-ai noştri, ,cărora E se dăduse
uniforme bulgăr€Şti
luate din depozite infectate de holera cai e în curînd era
să ne năpădească. Am
găsit-o la Orhanie unde, stînd
într-o odaie cu colonelul medic Potîrcă, aflam zilnic
povestea luptei zădarnice cu boala care făcea tot mai
multe vidime fără ca mijloacele de combatere să fie la
îndemînă : ,prin praful de var orbecăiau medicii speriaţi,
unii chiar puţin dispuşi să se primejduiască, bolnavii
învîrtindu-se în durerile lor cumplite pe pămîntul gol;
înaintea fereştilor mele treceau, acoperiţi cu un cear443
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ccaf, agonizanţii. Generalul Averescu era totdeauna la
datoria sa, dar ce putea face un singur om în faţa scadenţei fatale a deceniilor de neglijenţă şi de necinste
petrecute în vuietul încăierărilor politice, supt ochii din
ce în ce mai obosiţi ai lui „Carol îngăduitorul" !
Cu aceeaşi libertate anarhică îmi făcusem şi eu drumul putînd să mă ducă la un sfîrşit ridi:cul, de care mă
întreb şi astăzi cum am scăpat. După ce şi la Bechet,
unde un ~olonel din ş•coala declamatorie împărţea broşuri patriotice menite soldatului, se
încercaseră a-mi
interzice trecerea în Bulgaria, pe care aproape erau s-o
acorde cutărui ofiţer de origine ,bulgărească şi provenit
din însăşi armata bulgară, ca şi unui profesor de la
Şcoala de război, originar din Macedonia bulgărească, a
cărui călătorie suspectă am putut-o împiedeca, am fost
luat de doi ofiţeri de rezervă, care-şi aveau automobilul lor, tînărul bancher Blank şi amicul său craiovean
Quintescu, ambii tot ce poate fi mai puţin militar. Ne-am
încurcat de la început cu o hartă proastă şi am pornit,
nu spre Borovan,
unde erau trupele
noastre, ci la
dreapta, unde aştepta cea mai mare harmalaie „militară" posibilă.

Sentimentul ,pe care l-am avut atunci a fost unul
de covîrşitoare tristeţă, de milă pentru toţi luptătorii.
Malul balcanic, galben-murdar ca şi şaiacul uniformelor
inamice, fără copaci, fără pajişti, •casele nevăruite, cu
coperişurile de bătrînă ţiglă în culoarea prafului, oamenii înăcriţi, care ne priveau din prag cu adî,nci ochi de
ură, cîte un intelectual hrănit în dispreţul nostru, sfidîndu-ne ohiar, siluetele de stepă asiatică profilîndu-se
pe culmile dealurilor goale, cîte un spion cu ,picioarele
legate supt cal, ,pe care-l duceau să-l împuşte, se uneau
cu zăpăceala noastră limbută pentru a produce această
copleşitoare impresie.
Am ajuns singuri, fără a întreba pe nimeni, într-un
orăşel bulgăresc, Biela-Slatina,
neocupat, .pe străzile
căruia păzeau sergenţi de stradă, cu acelaşi mondir de
şaiac, cu aceeaşi roată de şapcă ,pe cap noi era s-o
introducem supt o domnie nouă, cu gusturi engleze, în
locul fercheşului chipiu francez - , iar lumea se îmbul444
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zea, mai mult curioasă <lecit plină de duşmănie, ca să
ne vadă. Se vor fi mirat că, în contra ideilor despre
„ciocoi", care ar fi un fel de păsări răufăcătnarP, nu eram
nici strînşi în corsel, nici văpsiţi pe buze şi pe obraz.
Crezînd că facem parte din avangarda oştilor năvăli
toare, ne-au lăsat să trecem fără o singură întrebare şi,
faţă de ideea d-lui Blank cile a o rupe înapoi, am recomandat acest sistem de apa:rientă încredere, care ne-a
reuşit. Ba cum, la ieşire, dintr-un şanţ, un soldat bulgar
ne lua la ochi şi n-aveam decît carabina de salon neîncărcată a tînărului financiar, am recomandat acestuia să
se facă a lua la ochi pe duşman, care el nu putea să ştie
ce boiereşte de ne.prevăzător călătorim noi prin ţara lui.
In fund, licăreau focurile bivuacurilor noastre de la
Borovain şi o recunoaştere de ofiţeri călări era gata să
tragă. Am datorit glasului meu de întruniri publice că
aCt>asta nu s-a întîmplat. Peste cîteva momente eram în
mijlocul unei trupe moldoveneşti, care se pregătea de
noapte în jurul focurilor. Dar cum, nu ştiu de ce, trebuia să fim la Vraţa, am pornit-o înainte pe întuneric,
ca să ne găsim la sosire automobilul pătruns de gloanţe.
Şi cum otelurile, biete hanuri balcanice, erau pline de
lume îmbulzită, m-am zbuciumat .pînă în ziuă, în frigul
care venea din Balcani, tăios ca o lamă de brici, în mieunatul plin de desperare al piskilor părăsite.
Am avut ,prilejul să cunosc aici, în casa unde mă
dusese influenţa cumnatului meu Iordan Bogdan de la
Severin, căpitan farmacist, pe un avocat bulgar, cel dintîi om din rasa lui pe care-l întîlnisem în viaţa mea.
Curată casă, aspră şi goală, cu patul alb, în care de
cîteva zile doream. Pe părete, hal"ta Bulgariei Mari de
la San-Stefano, motivul permanentei obsesii care arunca,
şi va arunca necontenit î:nairnte un neam de oameni
extraordinar de muncitori, de cumpătaţi, de stăruitori în
tot ceea ce fac, încet şi solid, dar pe care, popor mic, îi
nenoroceşte mărimea idealului de care sînt tîrîţi ca acei
osindiţi de odinioară pe care, pentru hainie, turcii îi
legau de picioarele cămilelor înspăimîntate. Bineînţeles
că toată convorbirea a fost asupra acestui subiect, asupra lui singur.
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La Orhanie am întîlnit alte categorii ale acestei interesante ,populaţii, care, cunoscîndu-ne în parte şi de la
noi din ţară, unde veneau ca zarzavagii sau salahori,
s-au înţeles şi s-au împăcat răpede cu „inimicul", cazurile de atacuri asupra elementelor răzleţe, rătăcite, fiind
rare şi deci şi proclamaţia ameninţătoare a ,prinţului
Ferdinand, comandantul suprem, aproape superfluă. Erau
acolo, afară de tineri intelectuali, care nu se puteau
împiedeca de a admira cavaleria roşă şi cavaleria albastră
a lui Mustaţă, mahalagii care, mai ales femeile, îşi făceu
ochii roşii de plîns pentru pieroeri ,pe care le-am constatat imaginare, apoi burghezi din centru, cu paturi de
fier de la Viena, pentru oaspeţi, zugrăvite cu desene
,,eli:!gante" - şi eram adăpostiţi într-una din aceste odăi,
copiii jucîndu-se cu inocenta mea baionetă şi făcînd apoi
pe părinţi să întrebe la Bucureşti ce mai e cu soldatul
român care a plecat - şi erau şi ultimii reprezentanţi
ai luptelor romantice pe care le-am ajutat noi.
Un bătrîn cu ţăcălie m-a întimpinat la intrarea în
oraş, intovărăşit de doi tineri. Mi s-a înfăţişat ca unul
din ultimii aderenţi ai bătrînului Racovschi - altceva,
idealistul şi ideologul acela, aşa de călduros şi de sincer,
pierdut în nobile visuri,
pe care le-a urmărit şi pe
pămîntul nostru, decît comunistul cu faţa neegală, cu
ochii mici fugind de priviri, cu barba sălbatecă [... ] şi pe
care, cîndva, mi-am făcut o plăcere răutăcioasă să-l pun
să-şi scrie petiţia de admitere, plină de greşeli, la Academia Română, luîndu-1 supt scurtul meu cînd d. Bianu
voise să-l dea afară ; şi el studia tocmai pe celălalt
Racovschi, al cărui nepot pretindea că este ! Bătrînul
mi-a vorbit frumos româneşte de sentimentele recunoscătoare pe care generaţia lui le are faţă de România şi
a arătat că ştie atitudinea mea faţă de ,planurile mai
vechi contra Bulgariei. De atunci, acolo-n casa cu paturile de metal de la Viena, în fiecare dimineaţă găseam
un pahar de lapte cald şi cîteva ouă proaspete. De altfel
in aceea unde stătea cumnatul meu, şi care cuprindea
între cele cîteva cărţi buna istorie contemporană a d-lui
Simion Radev, viitorul ministru al Bulgariei la Bucureşti, cu cîtă grabă ne-a gătit buna
bătrînă pogacea
coaptă în spuză şi a prefăcut în materialul unui neega446
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labil borş gama pe care, într-o clipă, ordonanţa o descoperise, o cumpărase şi o şi adusese în triumf - de aici
şi numele de „războiul cu cocoşii'' pe care bulgarii l-au
dat nesîngeroasei noastre expediţii.
Impresia pe care o lăsa această ţară nouă pentru
români era, de altfel, din cele mai paşnice. Bulgarii,
opriţi de a culege a doua recoltă de care se ocupau
şi soldaţi de-ai noştri în cale, ajutînd femeile, pe cînd
alţii le ţineau copiii în braţe - , nu voiau, era vădit,
să se bată. Aruncau în grămadă puştile şi luau cea dintîi cracă ruptă din pomi ca toiag de întoarcere. Dar ofiţerii prinşi de brigada Bogdan la Ferdiinandovo, şi pe
care-i văzusem la Bechet, aveau cea mai bună din atitudinile potrivite cu situaţia lor şi, pe cînd ai săi se liberau grăbit de datoria ostăşească, comandantul lingă calul
lui de luptă arunca din ochi scîntei de neputincioasă
durere.
Holera, care i2:bucnise, făcea cu neputinţă continuarea unei acţiuni care, de altfel, zdrobind rezistenţa bulgarilor faţă de sîrbii şi grecii care înaintau, îşi atinsese
scopul. Ionaş Grădişteanu, totuşi un fost şi un viitor
adversar în Cameră, însărcinat să arăte la Bucureşti,
unde, îndată ce a sosit, s-a pus la pat, starea deplorabilă a armatei infectate, m-a îndemnat să-l întovărăşesc,
ca eroic: apărător al unui şef. el însuşi de o aşa de belicoasă înfăţişare. Şi astfel am părăsit iadul de la Orhainie
pentru a lua drumul Plevnei.
In cale, regimente înaintau spre Balcani, fără să afle
cc le aşteaptă ; figuri cunoscute, ca a lui Nicolae Filipescu, ne întîmpinau.
Convorbirile cu <linşii nu ne
puteau înviora, cu ce ştiam că este în urmă, şi cum mi
s-a părut că mă simt rău şi am cerut o gtiră de coniac
lui Grădi~teanu, acesta, întrebat puţin după aceea ce-ar
fi făcut dacă aş fi dat semne că m-a atins grozava boală,
a păstrat o semnificativă tăcere. La Plevna am înttlnit
un grup de ofiţeri prieteni, cu care am străbătut stră
zile, pline pentru mine de umbrele chinuite de la 1877.
De aici, spre Nicopol, care-şi desemna în zare culmile golaşe. Necontenit, Grădişteanu se informa despre
direcţie la soldaţi care ar fi putut să ne răspundă cu
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revolverul şi al căror răs,puns mut, cu plecarea şi scuturarea în lături a capului, avea sensul contrar celui obiş
nuit la noi. E o mirare că, astfel călăuziţi, am ajuns
totuşi la ţinta noastră, Dunărea. In cale am văzut, la
Cerveni-breg, pe Moştenitor luînd hrana la gară, unde
soldaţii, măturînd,
răsturnaseră pe farfurii tot praful
iJOfect de pe lespezi : ,poftit să iau locul la masă, am crezut că uniforma simplă pe care o purtam nu mi-o permite, dar am ,primit recunoscător ce mi se trimese într-un
vagon pustiu.
_
Apoi, după o clipă de odi'hnă într-un han românesc,
drum de sară prin satele mari, pierdute în grădini, perfect liniştite, ca şi cum la cîteva zeci de kilometri n-ar
fi fost acea neobişnuită frămîntare, plină de atîtea suferinţi. Iar la Bucureşti muzicile de vară cîntau în toate
grădinile pline de vuiet şi de ciocănitul halbelor : capitala unei ţeri în război era lipsită şi de ·cea mai elementară bună-cuviinţă oraş cules din toate părţile, plin
de paraziţi şi .profitori, de funcţionari obosiţi, şi cu totul
lipsit de un suflet al său. Am adormit la otel cu greutate, înaintea ochilor perindîndu-mi-se un nesfîrşit şir
de uniforme albastre, care se prelungea pe drumuri stră
ine, poate către moarte.
Grădişteanu fiind bolnav, am mers la acei care hotă
rau, ca să le arăt care e trista realitate în Bulgaria.
Take Ionesct1, care se mutase la un prieten, casa lui fiind
in reparaţie, s-a dat cu groază înapoi la vederea cui
venea din locul unei aşa de grozave primejdii, iar generalul Văleanu, cînd i-am
vorbit de necesitatea unor
măsuri urgente, s-a mirat de fantezia cui cerea să se
dea soldaţilor bolnavi ceea ce cu un an înainte dădu
seră bulgarii .la ai lor. După ce şi eu mi-am făcut uşoara
suferfnţă, de care ,puţini au scăpat, şi ea mi-a revenit şi
acasă, m-am întors la ai mei cu convingerea că, hotărît,
nu sînt bun de nimic. Mă oferisem totuşi lui Maiorescu
pentru informaţii, de care, cu dtă filozofie mai veche
~tia, viitorul preşedinte al Congresului de ,pace n-avea
nevoie. Şi, totuşi, judecind nemţeşte, deci ca un înapoiat,
Lamprecht îmi scria ca să-mi arate cit compătimeşte
grelele sarcini pe care desigur împrejurările au trebuit
să le impună istoricului Imperiului otoman.
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In zilele cînd se discuta asupra pacu, am putut să
cei doi oameni
a căror politică
de încredere le dăduse biruinta.
Pru;,ici 93 , parifir ,şi magnific, în{.:adral i,n lal'ga 1-ui bar,bă
eăruntă, mi-a vorbit de ce mai e de cucerit ,şi, crezînd
că nu i se păstrează şi această ultimă bucurie, îmi spunea : ,,D-ta eşti tînăr şi vei apuca acele zile; eu însă nu".
Iar, la Otelul Capşa, d. Venizelos n4, cu ochii albaştri
palizi, ,,cerulei" ·, de veneţian rămas îin Creta, ajunse
a-mi povesti cum s-a impus, în ciuda regelui, supărat
că-i combătuse fiul, ca şef al Greciei, pentru că lumea,
dezgustată, căuta să vadă ce poate un om nou. Cum
spusesem, glumind, că vreau să ştiu şi eu prin ce mijloace se capătă puterea, şi d. I. C. Filitti, secretarul lui
Maiorescu, era de faţă, i s-a făcut raportul cuvenit acestuia, care a însemnat în notele sale cît de imensă era
vanitatea şi pretenţia mea.
văd la Bucureşti pe
îndrăzneaţă şi plină

De acolo, de la ţară, după încheierea păcii, ştirea că
la Craiova se păstrează încă şi ,pînă astăzi clopotul neexpediat, pe care Caragiheorghe, bunicul regelui sîl'b biruitor, Petru, îl destinase capelei sale de familie la Topola,
mi-a dat ideea unei călătorii la Belgrad
pentru a-l
remite Suveranului amic. Am scris pentru aceasta lui
Paşici, şi credeam că regele Carol ar fi bucuros de un
astfel de gest, poate chiar mi-ar alipi pe generalul Christescu," pe care-l cunoscusem ca director al Şcolii de Răz
boi şi ale cărui sfaturi fuseseră folositoare sîrbilor în
campania lor victorioasă ; ba poate că am merge onorabil, pe un vas al marinei noastre, cu darul care nu
putea să nu înduioşeze pe regele vecin şi prieten. Dar,
contrar obiceiului, nici un răspuns n-a venit din Sinaia
la cererea mea de audienţă.
Am întrebat atunci, telegrafic, pe mareşalul Palatului, dacă aceasta înseamnă u:n refuz, şi am fost chemat
pentru a doua zi. O ,primire care, poate, merită să fie
descrisă, ca şi lucrurile care au urmat.
• cernleen (fr.)

= albăstrui

(n. ed.)
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ln faţa mea era telegrama chiar pe care o trimesesem
lui Paşici. De două-trei ori am fost întrebat dacă eu
am trimes-o, ceea ce, după felul de a se manifesta al
regelui, însemna o dezaprobare. Dar declaraţia că renunţ
la ideea mea nu s-a produs. Apoi s-a vorbit de altele,
de pînea mucedă din Bulgaria, şi regele n-a vrut s-o
creadă, făcînd un gest energic de denegaţie, apoi
de
întîlnirea mea cu Lamprecht, de asigurarea acestuia că
negoţul german atinge
[pe cel] al Angliei, şi atunci
Suveranul, vădit încîntat, întrebă, stăruitor : ,,A spus
Lamprecht aceasta? A spus Lamprecht aceasta?"
·
Apoi, în fumoar, regele, regina, cu care am vorbit
acea singură dată, femeie de o su.perioară intelectualitate, care întrecea scrierile ei, şi de o mare fineţă de
spirit - mi-a corectat un cuvînt german, de întrebuinţare curentă, dar care nu i se părea destul de distins - ,
m-au adus în cercul lor intim, şi din nou Carol I a
încercat să fixeze superioritatea sa, acum faţă de nenorocitul Alexandru Obrenovici, precum, altă dată, vorbind de Ştirbei-Vodă şi de fiul lui cel credincios, Gheorghe, pe cînd „Bibesou fiul a vrut să mă răstoarne",
punea în contrast ce era atunci - ,,multă umilinţă" - ,
cu ce e acum, şi eu mă îndărătniceam să explic că „aşa
erau împrejurările". ,,Da, Maiestate, dar Maiestatea
Voastră a venit în mijlocul unei societăţi de boieri, pe
cînd acest biet copil fără tată şi fără mamă ... " Deci,
fireşte, n-am plăcut.
Numai încă o dată, tot la Sinaia, era să văd pe acela
care a fost Domnul zilelor mele mai tinere şi a cărui
stăpînire părea că nu trebuie să aibă un capăt, aşa de
complet se încorporase în el regalitatea însăşi. Tot în
legătură cu împrejurările din Balcani, am fost chemat la
Sinaia ca să dau lămuriri nepotului reginei, prinţul de
Wied, cu privire la acea domnie albaneză în care regele
vedea mai mult o încurcătură, dar nu voia să refuze
această satisfacţie soţiei sale. Mi-a spus scopul pentru
care fusesem invitat şi cum anunţîndu-se . că masa e
servită, arătam că vreau să-l urmez, mi-a făcut semnul
că mie mi se cuvine altă uşă.
Dejunam
pentru întîia oară în acest castel de a
cărui alcătuire şi împodobire, bucată cu bucată, după
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cele mai bune tradiţii renane, fără nici o legătură cu
ale noastre, întemeietorul dinastiei era aşa de mîndru.
Erau acolo, pe lingă moştenitori şi perechea de Wied.
nu ştiu ce înalt funcţionar de la Căile Ferate care, lovit
de epilepsie, a căzut supt masă, fără să se fi produs, în
această glacială atmosferă de severă etichetă, nici o altă
mişcare <lecit a lacheilor, şi indispensabilul Kalinderu,
eare repeta, cu glas de să se rfaci auzit, că „a mîncat
un picior de pui". Grav, trist, foarte slăbit, regele îşi
consuma dieta fără a rosti un singur cuvînt. Din partea
mea, între vorbareţa doamnă de onoare Bengescu şi încă
mai vorbareţa prinţesă de Wied, vioaia, bruna şi fina
urmaşă a Cantacuzinilor, prin soţia prinţului de SaynWittgenstein, ale cărui memorii i le-am dăruit acelei
care era să fie regina Albaniei, n-aveam decît greutatea
alegerii între două conversaţii t<Dt aşa de neobişnuite.
La urmă, ,prinţul, înalt, drept, blond, osos, discret,
mă luă de o ·parte ca să întrebe pe acela care a scris
despre Albania ce crede despre misiunea ce stă să i se
încredinţeze lui. Alteţă Regală (mi se spusese că aşa
trebuie să intitulez pe viitorul „mbret", adecă „lmpărat",
albanez), dacă Alteţa Voastră Regală va scuti pe supuşii
săi de orice impozit şi le va da şi o pensie viageră, va
stăpîni asupra Albaniei. Cred că şi fără aceasta. Viitoru1 trebuia să-mi dea dreptate mie : albanezul nu era
să se lase stăpîni,t decît tot de un a1banez. •
Deci, în toamna anului 1913, am mers la Belgrad,
întovărăşit de fostul meu elev,
acum consul sîrbesc,
Svilocosici, şi de reprezentanţii eforiei bisericii Madona
Dudu, al căreia era clopotul. Vaporul ne-a debarcat pe
cheiul gării de graniţă, unde, pentru motivele
„sanitare" iscodite de unguri, am ,trecut în vagoanele de dasa
a III-a, complet întunecoase, ca să ajungem peste cîteva
minute în luminoasa gară a capitalei sîrbeşti.
Am fost primiţi îndată de Petru I 95 , d. Svilocosici
avînd grijă să înştiinţeze pe dd. Carianopol, un -tî111ăr
avocat şi Alexe Gioroceanu, profesor - care vor comunica apoi ziarelor ce a spus în audienţă regele, şi aceasta
,:- Wilhelm de Wied, rege al Albaniei între 16 februarie - 26 iulie
1914. Născut în 1876 - mort la 18 aprilie 1945 la Sinaia. Soţia
!"(I, SefiR. a murit în 1936 la Fîntînele. (N. ecl.)
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va atrage o dezminţire oficială - , că trebuie să renunţe
chiar în drumul spre Noul Conac, ,pe care-l vedeam
acuma isprăvit, impozant prin pătratul lui alb, la ţigă
rile lor.
Tuns scurt, cu mustăţile de colonel ale lui Napoleon
al Iii-lea, slab, tîrî111d puţin piciorul, regele privea cu
nişte ochi buni de absolută francheţă, şi vorba lui franceză, înceată, avea un ton de duioşie, explicabil şi prin
marea lui greutate de a auzi. Nu-i putusem încă arăta
clopotul, pe care vameşii unguri îl opriseră înadins, aşa
că a trebuit să fie trimes un adjutant regal ca să-l aducă
dar, cînd clopotul a fost
acolo, în curtea interioară,
mînile zbîrdte dezmierdau metalul istoric : ,,Cînd ·mă
gîndesc că şi ale bunicului meu l-au atins". A vorbit
de cele săvîrşite de curînd aşa de glorios, şi a adaus :
,,Dar ce sin t toate acestea pe lingă Bosnia şi Herţego
vina ... " Decorîndu-ne, ne-a invitat la dejun.
Dejunul de gală a fost într-o vastă sală foarte înaltă
şi de o împodobire fină. Muzica îmbrăcată în roşu a unui
regiment de gardă cînta în cursul ei. Membri ai Academiei fuseseră invitaţi şi era de faţă şi Paşici. In faţa
mea regele făcea din cînd în cînd dureroase gesturi evazive : ,,Ce spuneţi d-voastră, acolo trebuie să fie aşa
de interesant ... ", şi mina se îndrepta către urechile care
nu mai puteau auzi.
La Legaţia României, un
dineu m-a pus din nou
înainte lui Paşici. El arăta dorinţa de a scoate ceva
pentru viitor din alianţa de război care dăduse aşa de
mari rezulta.te, dar se lovea de rezervele, infinit de înţe
lepte şi mai ales temătoare de orice risc, ale lui Maiorescu şi ale întregii lumi
politice de la noi. ,,Dacă
d-voastră doriţi o politică de mini libere ... "
La Academie, unde se păstrase încă, deasupra scaunului prezidenţial, portretul regelui asasinat - şi bunul
bătrîn Stoia,n Novacovici,
un istoric de renume, care
m-a primit ·Îl!1 căsuţa lui mică .şi joasă, cu mobile ca la
boierii de Botoşani, in copilăria mea, răs.pu:ndea mirării
mele arătînd că n-are de ce să înlăture pe cine fusese
bun pentru această societate de învăţaţi - , am vorbit,
ca mai vechi membru corespondent, despre relaţiile dintre sîrbi şi români, cum la Academia noastră voi arăta
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apoi ce e clopotul lui
Caragheorghe. După ce, într-o
sală de liceu, admirasem geniala concepţie a sculptorului
Mestrovici, el însuşi de faţă, a epopeii naţionale pentru cîmpia CoşovPi, am vorbiL Lot acolo, înaintea unui
auditoriu pe care-l domina figura bună, cu favorite sure,
a fostului preşedinte de Consiliu Vladan Gheorghevici,
român de origine, autor al Sfîrşitului Obrenovicilor, de5ipre cauzele căderii Imperi•ul,ui otoman.
Şi apoi, în ciuda sfaturilor oficiale, eu, care văzusem
pe vremuri miile de luminiţe aprinse de creştini care-şi
făceau cruce şi se rugau la proaspătul mormînt al regilor ucişi, m-am abătut şi la bisericuţa din Palilula, acum
pustie, unde, cu o coroană veştedă a reginei Natalia,
două cruci de tinichea purtau scrise cu vopsea neagră
numele „carl Alecsandar, craliţa Draghina".
In Serbia am putut vedea şi pe omul care lucrase
cu dibăcie pentru împăcarea
popoarelor creştine din
Balcani ca să le arunce turcilor şi să înlocuias,că după
victorie orice influenţă contrară prin aceea a ruşilor
săi : Hartvig.
Era o reprezentaţie de operă, destul de bună, rolul
de căpetenie fiind ţinut de o doamnă din societate, care
corsimţP.a să cînte pentru o remuneraţie de nimic, numai
să aducă un folos ţerii sale. Intr-o lojă lîngă noi, lîngă
fata lui mai în vr,îstă, craniul golaş, între ial lui Eschile
si al lui Verlaine. In el fiersese răZJboiul balcank. Nu o
dată privirile se întorceau către acela pe care numai o
neaşteptată moarte fulgerătoare l-a împiedecat să vadă,
in războiul victorios contra monarhiei habsburgice, ultimul act, triumfal, al tragediei pe care isteţimea lui o
dezlănţuise.

Eu mă gîndeam însă la altceva [... ] Mi se părea
şi
s-ar fi putut, dacă lumea noastră oficială, în mintea
căreia începuseră totuşi a se ivi, mai ales la Ionel Bră
tianu, primele îndoieli, ar fi fost mai puţină rutină, mai
puţin din obiceiul comod de a evita orice risc, ţinîn
du-ne de cei mai puternici decît noi - că prestigiul
incontestabil pe care România îl cîştigase prin pacea de
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la Bucureşti şi prin menţinerea tratatului, cu ajutorul
Germaniei, contra poftelor austriece de revizuire a lui
printr-un congres european, ar putea servi ca să refacem acea mare şi continuă influenţă, binefăcătoare timp
de mai multe secole, pe care o exercitaserăm asupra
coreligionarilor noştri căzuţi în robia turcească. Vedeam
înainte o bună conlucrare între vecini care, şi cu sprijinul unei Italii fără planuri anexioniste, ar împiedica
toate nenorocirile pe care le adusese în decursul secolului al XIX-lea înveninata rivalitate dintre ruşi şi austrieci. Icoanele lui Mihai Viteazul, lui Matei Basarab,
lui Vasile Lupu şi Brîncoveanu, ,,împăraţi" ai creştini
tăţii răsăritene prin
daruri şi sfaturi, îmi răsăreau
înainte.
Pentru aceea am întemeiat la noi, unde lipsea orice
interes pentru problemele cele mai însemnate şi interesele noastre cele mai vizibile în vecinătatea noastră
imediată, Institutul pentni studiul Europei sud-orientale.
Imi asociasem pe Murgoci, care cunoştea bine, ca geograf, această regiune şi al cărui spirit deschis era capabil
de a înţelege orice direcţie nouă, şi pe Pârvan, atunci
ales membru al Academiei şi care a dat Institutului
mult mai puţin decît ar fi putut, îndată ce s-a convins
că nu va putea să-i aibă conducerea de fapt. Inaugurarea, în acea toamnă de mari prefaceri a anului 1913,
s-a făcut cu solemnitate, la Fundaţia Carol, fiind de faţă
toţi reprezentanţii acelor ţeri, care cu cîteva săptămîni
în urmă se sfîşiaseră cu atîta ură. Telegramele către
Suveranii de peste Dunăre au provocat răspunsuri pline·
de făgăduieli pentru viitor, cea mai caldă fiind a regelui Bulgariei, cea mai sinceră a regelui Serbiei ; Mo.5tcnitorul g;recesc, care se afla la Bucureşti pentru peţire,
a trimes cîteva cuvinte bune. Singur regele Carol s-a
tinut în cea mai absolută rezervă : doar ceea ce făcu
~em era un amestec obraznic în acel domeniu al politicii externe româneşti a cărei cîrmă înţelPgea s-o păs
treze el însuşi şi el singur.
Fără venituri altele decît ce dădea, pentru tipărirea
unui Buletin în limba franceză, statul, Institutul, care
avea în program cursuri de limbă, conferinţe de ii.tocie,
geografie şi etnografie am vorbit despre literatura
454
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bizantină, iar la Universitate am făcut un curs despre
istoria Albaniei - , apoi crearea unei biblioteci care,
necercetată, este şi astăzi, îmbogăţindu-sP nE'<'ontcnit, ca
~i eveintua!P 0xc11rsii, s-a aşezat, foarte modest, în cîteva
odăi din rîndul de sus al unei părăsite case a Ministerului Instrucţiei. Numai pe urmă am căpătat curtea pustie şi părăginită a acelei proprietăţi, unde am făcut să
se ridice magherniţele care ne-au dat un buget destul
de important, aşteptînd momentul, după război, cînd am
putut adăuga clădirea însăşi, pe care nici pînă astăzi,
în indiferenţa guvernelor ce s-au succedat, n-am putut-o
reface. Publicaţia noastră, care se va transforma, mult
mai tîrziu într-o revistă, a căpătat însă destul de repede
o vază de care puteam fi mîndru. La început, n-au lipsit
nici colaboraţii sîrbeşti.

Invitat la Veneţia pentru serbările centenarului Ateneului veneţian, al cărui membru corespondent eram de
multă vreme şi am putut găsi acolo două săptămîni de
odihnă în mediul care totdeauna a vorbit aşa de mult şi
sipiritu[ui meu şi inimii mele, răscolind fondul de unde
a ieşit studiul Veneţia în Marea Neagră -, am vorbit în
faţa unui public care, din nenorocire se reducea la familia mea, la arhitectul Mandrea şi fiul său, la pictorul
Molda şi la comitetul Ateneului, cu bătrînul conte Nani
Mocenigo, preşedinte, şi cu secretarul Paganello, plus o
domnişoară Levi, care se interesa de istoria otomană. Am
atins subiectele care se legau de preocupaţiile mele în
acel moment, şi astfel am pomenit de relaţiile veneţiene
cu aceste părţi de răsărit şi miazăzi ale Europei, de vasele
Republicii, care străbăteau apele primejdioase ale Mării
Negre pînă la Tana, la gura chiar a Donului şi, tratat
foarte rece de presa locală, care a cerut de la mine un
rezumat, tipărit Dumnezeu ştie cum, am recomandat desfacerea de nenaturala legătură cu Austro-Ungaria, o rivală
neapărată în Balcani, pentru a se reveni la marile, la
glorioasele tradiţii medievale, pe care Veneţia le împărţea
cu Genova, adversara ei ca Stat, dar colaboratoarea ei
ca putere italiană. Părea puternică atunci adeziunea italienilor la politi-::a Triplicei. Dar abia un an era să treacă
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şi, în ciuda lui Giolitti şi a celorlalţi reprezentanţi ai
alianţei cu Centralii, ltaliia, împinsă de un irezistibil instinct naţional, avea să ia locul ei firesc ală,turi de ad-

versarii monarhiei austro-ungare.
La noi, nu se credea în posibilitatea unor asemenea
evenimente, şi mai ales atît de apropiate. La întoarcerea
din Bulgaria, d. Constantin Banu !Iii, liberal intelectual, cu
ascendenţă franceză şi mentalitate lipsită de fanatism,
văzîndu-mă la înmormîntarea lui Iosif, care se ducea la
locul de pace în sunetele frumosului său imn naţional n7,
m-a îndemnat să-i văd şeful, care ar dori o asemenea
întîlnire, în vederea unor eventualităţi de viitor. L-am
văzut deci, în casa lui, de două ori, cred, pe Ionel Bră
tianu, în acea vară a anului 1914 *, cînd se ştia de toată
lumea că Maiorescu, duşmănit furios de vechii conservatori ca şi de amicii ireductibili ai lui Carp 98 , va trebui
să se retragă cu gloria de a fi fost, la cei şaptezeci de ani
înaintaţi ai săi, arbitrul sud-estului european şi
prin
aceasta asigurătorul păcii mondiale.
Imi aduc aminte că omul căruia, pe baza principiului
lui Carol I, căkat o singură dată, faţă de o fracţiune conservatoare, al alternării la guvern a celor două „partide
istorice", i se asigurase succesiunea îndată după încheierea tratatelor, m-a întrebat care e întinderea peste Dunăre
a populaţiei româneşti şi, indicindu-i-o, am descoperit la
dînsul periculoasa idee că am avea să ne întindem acolo
cit de mult vom putea, indiferent dacă am lua de la prieteni sau de la duşmani. Mai tîrziu, el îmi va vorbi desprP
marele său plan al unor reforme agrare care-i fuseseră
sugerate de ce văzuse în Bulgaria, cu democraţia ei agrară,
aşa de ispititoare în aparenţă, dar care-i pregătea mari
încurcături şi grele primejdii. Voia exproprierea, generală şi nemijlocită şi, pe lingă dînsa, un vot universal pe
care credea că ar putea să-l întrebuinţeze pentru o dictatură de partid, nedîndu-şi sama cit de mult ţeranul con• St. O. Iosif a încetat din viaţă în vara anului 1913 (22 iunie)
nu 1914 cum s-ar crede din acest text. (n. ed.)

şi
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sideră ca 1 se cuvine tot ce i-ar da reprezentanţii unui
st.at pe care nu-l înţelege şi nu-l iubeşte. Ceea ce e adînc
conservator şi organic în sufletul meu, în ciuda metodelor
revoluţionare care de atîtea ori mi s-au impus, m-a făcut
să-i observ ri'\ mergP pe o C'alP pPriC'uloasă
Gospodăria
seculară, legînd inextricabil pe proprietar de ţeran, nu
se poate desface dintr-odată, şi un om de st.at prevăzător
trebuie deci să procedeze în etape, ţinînd o bucată de
vreme laolaltă pe cei doi factori ai producţiei agricole,
destul pentru a nu se risipi o întreagă înzestrare cu vite,
unelte şi clădiri iar, în ce priveşte lărgirea dreptului de
vot, ea să se facă pe categorii sociale, dînd fiecăruia numă
rul de sufragii, care corespunde ou aportiul său în viaţa
naţională, o revizuire din cînd în cînd permiţînd rectificarea proporţiei*. N-am găsit nici o înţelegere la acela
care-şi formase acuma, inginereşte, planul din care nimic
nu mai putea să fie s·chimbat. lmi făceam iluzii asupra
felului cum el ar fi ajuns să considere un amestec al meu
activ în viaţa publică şi valoarea însăşi a acestui amestec ;
nu cîntărisem îndestul preţuirea de sine a cuiva care se
considera ca avînd acea misiune naţională pentru care
nu-i trebui.a nici o ·tovărăşie. Ce avea de gînd să-mi ofere
şi ce mi-a şi prezentat de altfel, nu fără candoare, a fost
un număr de locuri în Cameră şi Senat pentru amicii mei •
- şi încă păstrînd secretul asupra înţelegerii !
Şi mi-am adus aminte de vechile legături, dominate
de acel8.-'?i spirit, tradiţional în politica noastră, cu Filipescu. Şi el, care mă îndemna să provoc manifestaţii studenţeşti contra nu ştiu cărui proiect de alianţă cu Turcia,
pe care l-ar fi aidus la Sinaia Moştenitorul otoman - şi
nu-şi dădea samă cît de mult mă jignea o asemenea însăr
cinare de vătaf al tulburărilor de stradă - , mă poftise,
după căderea mea la laşi supt cumplitul ministeriat la
Interne al delicatului senior Marghiloman, cel mai corect
dintre despoţi, să candidez la balotaj, eu, şi nu asociatul
meu Cuza, pe care nu-l apreciază Carp, guvernul retră
gînd atunci, în favoarea mea, ca să nu iasă cel cu mai
multe voturi, l\Iîrzescu, candidatura, fără şanse, a gene-

• Pasajul acesta este deosebit de concludent pentru definirea
limitelor gîndirii sociale a lui Nicolae Iorga (n. C'd.).
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•

ralului Scheletti, iar, altă dată, cînd mă plîngeam lui că
poliţia de la Dorohoi a devastat tipografia unde-şi lucra
manifestul candidatul nostru, d. Nicolae Buţureanu, mi-a
propus să retrag pe acesta pentru ca agenţii electorali ai
cîrmuirii să mă aleagă pe mine. Aveam, astfel, din ambele
părţi, măsura exactă a rolului ce mi se putea rezerva.
El corespundea, de altfel, şi aprecierii generale de
care mă bucuram. Intr-un rînd, Vintilă Brătianu, consacrîndu-mă ca editor de documente, mă înştiinţa că m-aş
putea „lovi de pragul de sus", iar Filipescu, căruia îi
spuneam glumind că „din nenorocire-mi lipseşte orice
talent", aproba cu tristeţă şi o duioasă compătimireaceastă
recunoaştere. N-am reuşit să conving pe nici unul din
corifeii vechi şi noi, ai politicii româneşti nici de cit de
puţin doresc, nici de cit de mult pot. Nu ştiu a cui a fost
paguba ; a mea desigur că nu, ca unul care nici pe altfel
de căi n-aveam ambiţia de a parveni pe care alţii o serveau prin apariţii cu meşteşug drapate; prin aplauze pregătite dinainte, printr-o întreagă acţiune de presă menită
a-i sicoate la iveală. Simţeam îndestul tot ce mă desparte
de aceşti oameni, de sufletul, de metodele şi de ţintele
lor ca să nu doresc a sta lîngă dînşii într--0 activitate
în care mi--ar fi fost imposibil să realizez măcar minimum
din ce doream. Mai tîrziu, ridicat de împrejurări, în ciuda
tuturora, am putut să const,at încă două lucruri : cit de
puţin temei ,puteam pune şi pe unii oameni ai mei rpe
care-i credeam cu totul altfel decît ceilalţi şi cit de
mult poate urî societatea românească însăşi pe oricine
caută s-o scoată din boala în care a ajuns să se complacă.
Brătianu a căpătat puterea. Era, de altfel, şi o necesitate morală faţă de o guvernare slabă, aşa de compromisă,
incit o dată, în plină Cameră, am întrebat pe preşedinte
d:acă „nu crede că această frumoasă sală are nevoie de
fereşti care să se deschidă". El a venit deci, sigur de sine,
tiranic cu ai săi, în mijlocul căror apărea, crunt sau cu
un zîmbet de despreţuitoare ironie, numai pentru rarile
revelaţii de rigoare, mijloc din nenorocire sigur pentru
un prestigiu în locul căruia la noi nu se poate pune iubirea şi respectul pentru însuşiri necontenit dovedite, şi
încerca, nu fără succes faţă de alte temperamente decî,t
458
https://biblioteca-digitala.ro

orice opoziţie a adversarilor prin sonodibaci mînuite, ale puternicului său glas.
„Reformele" noi, care puteau să iasă dintr-o sfătuire
patriotică a tuturora, trebuiau, în intenţia lui, să fie
impuse, în f'l$8 fr1 încît asupra lur să se vadă numai pecetea partidului liberal, a cărui durabilă hegemonie să se
sprijine pe interesele şi sentimentele create printr-însele.
Tot restul era numai o aparenţă vană. Preşedinţia, în
comisiunea pregătitoare a l:ui Stelian, era menită să dea
impresia unor discuţii adevărate, dar el însuşi a putut să
se convingă răpede, cînd acestei comisiuni, din care
făceam parte şi eu, pe cînd d. Cuza, în veşnică divergenţă
cu mine, votase contra, i s-eu pre-zentat, în loc de orice
altă documentaţie, nişte broşuri costelive cuprinzînd conferinţe făcute, mai demult sau mai de curînd, la clubul
iliberal. Atomslfera era aşa de ~reoaie, incit orice discuţie
era imposibilă. Autorii inşişi ai presupunerii păreau că
nu sînt ~ndestul de lămuriţi ·asupra scopului pe care-l

al meu,

să înăbuşe

rităţile,

urmăresc.

De altfel nici n-am mai stat împreună după această
primă şedinţă, în care cred că ei.1 singur re!I)rezentam
opoziţia, partidele adverse fădnd greşeala, pe care vor
avea grijă să n-o repete cînd se va relua marea chestiune,
de a se ţine duşmăneşte la o parte, ca şi cum n-ar fi fost
vorba de unul din cele mai mari interese naţionale. Partidismul îşi dădea încă o dată roadele sale otrăvite.
Dar ceea ce ne-a oprit pe loc - şi poate că a fost
bine, căci altele vor fi împrejurările în care peste doi ani
se va pune problema - , a fost pregătirea şi izbucnirea
ră2Jboiului general.
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XXII
SPRE

RĂZBOIUL

DE UNITATE

NAŢIONALA

In iunie arhiducele Franz-Ferdinand, acela care trebuia să deie noua şi marea Austrie pe care o predica
Aurel Popovici şi în care, credeau şi oameni politici din
România liberă, gata să intre în mîntuitorul sistem, era
ucis, cu soţia sa morganatică, la Saraievo m,_ La noi, nea~teptata veste a produs întristare, Moştenitorul austroungar fiind socotit ca un prieten al României şi al poporu~ui românesc. Dar nimeni, absolut nimeni nu-şi dădea
sama ce era să se întîmple în cîteva săptă111îni şi nimeni
nu-şi închipuia că, după atîţia ani de fidelitate, aproape
servilă, faţă de Centrali, Statul român era să-şi capete
libertatea de acţiune, deşi, din nenorocire, fără armamentul care ar fi fost necesar pentru a o putea apăra şi
susţine.

Pînă atunci, ne-am trezit cu o curioasă vizită a colegilor turci din Constantinopol, profesori de drept şi de
medicină. La gară era ministrul, rectorul. Nici unul, nici
altul n-au găsit ce să le spună, şi deci pe neaşteptate
sarcina a căzut asupra mea. Nu eram acolo ca să fac diplomaţie, şi deci le-am spus ceea ce se cuprindea în chiar
ultimul capitol din Istoria Imperiului Otoman, pe care o
isprăveam atunci, după aproape zece ani de zile şi urmă
rit de ideea că nu voi trăi s-o duc la capăt (un volum de
descriere a provinciilor şi oamenilor nu l-am putut da,.
editorii oferindu-mi doar obişnuita plată pe coală) : că,
adecă, o Turde nouă, strict naţională, trebuie să apară în
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locul arelui Imperiu otoman a cărui perpetuare nu putea
să fie decît un anacronism.
Rezultatul a fost că la conferinţa mea de la Universitate despre relaţiile între noi şi turci, în care am arătat
că naţiile ca atare nu şi-au stat niciodată duşmăneşte
faţă 5n foţi\, c-onferi,nţă care s-a şi publicat în limba franceză, oaspeţii au zăbovit mai mult de o jumătate de ceas.
Astfel de adevăruri, care erau să se prefacă aşa de iute
în realităţi - şi ce fanatice realităţi ! - , nu plăceau.
Mai agreabile erau discursurile de la banchet.
Intre ele, şi unul al lui Xenopol, multă vreme supărat
pe mine pentru că-l apreciasem şi ca „.popularizator" al
istoriei românilor şi-mi răspunsese cu violenţă privitor
la politic·a lui Mihai Viteazul, tăgăduind apoi orice merit
Istoriei R01nânilor în limba germană, dar revenit la bune
sentimente după o mişcătoare scenă la Universitatea din
Iaşi, aşa incit, intrînd eu .foarte tîrziu la Academie, şi
numai cu un vot de simplă majoritate, cuvîntarea de
primire a fost a lui 100 • Cu acest prilej, el scotea în relief
popularitatea care, cu toate duşmăniile coalizate contra
mea, se ţinea şi mai departe de o operă de devotament şi
sinceritate. Iar eu trebuisem după obicei să vorbesc despre predecesoirul meu, care se întîmplase a fi tocmai unul
din cei mai înverşunaţi duşmani, Tocilescu, şi evitasem
ipocrizia sau impietatea, între care aş fi avut să aleg, vorbind de faza istoriografiei pe care o reprezenta acela şi
de totalul tendinţelor care au dominat în scrierea istoriei
mai de curînd. Discursul a fost cuprins apoi în cărticica
de Introducere în studiile istorice.
Dar, intorcîndu-mă la vizita turcească, de care m-am
depărtat aşa de mult, mi s-a părut că descopăr sensul ei
- şi în acelaşi timp o urzeală mai întinsă şi mai completă
în care se căuta a ne prinde - cînd unul dintre oaspeţi
mi-a pus întrebarea dacă ţinem aşa de mult la tratatul
din Bucureşti. De fapt, cu gîndul la acea conflagraţie
europeană pe care Austro-Ungaria, ciudoasă pentru actul
din august 1913, o dorea cu toată puterea, se dorea o
înţelegere a noastră cu bulgarii şi turcii în vederea unei
zdrobiri a nesuferitei Serbii 1\Iari.
Ca de obicei, mă retrăsesem la Vălenii de Munte pentru cursurile de vară, cînd o telegramă mă înştiinţă de
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ultimatul austro-ungar multă vreme pregătit şi acuma
la iveală cu aprobarea smulsă lui Wilhelm al Ii-lea
care, el, preţuia pe sîrbi şi avea o scî11bă ~roape fizică
faţă de tenebrosul şi cabotinescul caracter al lui Feroinand de Bulgaria. Peste cîteva ceasuri eram chemat la
Bucureşti de Brătianu, cu care acuma relaţiile erau bune,
opoziţia mea fără perspectivă fiind între marginile stricte
ale interesului general.
ieşit

Am arătat aiurea* cum am fost întîmpinat <le primul
ministru, [... ] Din acea carte se poate vedea starea de spirit cu care m-am întors după ce fusesem întrebuinţat
şi eu în această comedie, care se poate să fi fost diplomatică şi ministrul Angliei, Barclay, va repeta pe unnă
fraza de supremă satisfacţie ,pentru asemenea dovezi din
partea lui Brătianu : ,,îl est malin Bratiano, îl est malin !"
- dar lipsea din această încercare cu oamenii generoasa
sinceritate, frumoasa convingere fără care nu se poate
un adevărat om politic.
M-am întors acasă pentru ca, printr-un articol publicat în modesta mea foaie, cu un aşa de restrîns număr
de abonaţi - dar mă îngrijisem a trimete articolul şi
Universului, al cărui colaborator era să rămîn în lunga
noastră neutralitate, şi-mi stă şi acum pe masă călimara
de bronz 1pe care mi-a dat-o în schimb generalul Crăini
ceanu, devenit conducătorul rubricii militare la foaia
populară - , să rup punţile pe care Brătianu căuta să mi
le întindă pentru o politică de exipectativă, dar nu fără
aplecări către Centrală, care neapărat trebuie să biruiască : o făcuse printr-un V.G. Morţun, prin colegul de
Universitate şi Academie Bianu pe care, în ciuda originii
lui ardelene, îl domina cu desăvîrşire îndărătnicia lui
Sturdza, cu toată boala mentală prin care trecuse acesta
şi deplorabila stare de sănătate care-l va duce în curînd
la mormînt. ,,Nu cu Austro-Ungaria" era de acum înainte
pentru mine o formulă dincolo de care-mi era imposibil
a trece.
• Supt Trei Regi, p. 186-188 (n. a.)
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Consiliul de Coroană care se adună peste cîteva zile
se mîntui cu o declaraţie de neutralitate, ieşită din acele
lungi şi grele conflicte între deosebitele conştiinţe, şi chiar
în com~tiinţa multora, începînd cu bătrînul rege, pe <'are
nu era să-l mai văd niciodată.
De acum înainte, Parllamentul, necontenit amînat şi
întrebuinţat numai pentru afacerile curente, nu mai avea
ni'Ci un rol. Orice încercare a mea de a face pe Brătianu
să vorbească a fost zadarnică. Refuzul lui era permanent
şi absolut : se asămăna pe sine cu inginerul care lucrează
în tăcere la o operă de siguranţă - şi, din nenorocire,
era să se vadă prea curînd ce uşoare fuseseră calculele
lui, şi in ce priveşte oamenii, şi în ce priveşte împrejurările.

Lumea politică era împărţită ca tendinţe, înduşmănită
pînă la furie, partidele sfărîmîndu-se în faţa grozavei
întrebări, pînă într-atîta de se auzeau şi în stradă, unde
de altfel s-au şi coborît cu tot scandalul, certele din partidul conservator. Marghiloman, junimistul germanofil, sta
în faţa francofililor Filipescu şi Take Ionescu. In aceste
condiţii, nu era nimic de făcut cu folos. Acest zgomot
infernal, această grabă necugetată, ambiţiile personale
care se vădeau supt declaraţiile înfocate din presă şi din
întruniri, răsărirea la suprafaţă a unor persoane ridicule,
care se impuneau numai prin calul ,pe care încălecaseră,
mă umpleau de un mare dezgust. Afară de aceasta, aveam
încredinţarea, adînca şi dureroasa încredinţare că, la
„momentul de la Lemberg", al lui Filipescu, sau la alte
„momente" în răpede-schimbătoarea soartă a unui război
de odios măcel în masă, în care nu mai era vitejie, ci
numai îndurare, n-avem nici cu ce oameni, nici cu ce
mijloac'e materiale să ne batem. Asigurările pe care mi
le dădu Brătianu în septembrie, după moartea regelui,
că nu merge cu Centralii mă conviI:1.seseră numai relativ,
primul ministru fiind un om complicat şi cu prea multe
surprize.
Nu-mi mai aduc aminte cum revenisem Ia Liga Culturală, după ce Pârvan, acum aderent al politicii cu Centralii, fusese silit a se retrage, avînd să sufere şi ofense
pe stradă, iar d. Bogdan-Duică, şi el secretar, mai vechi,
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al societăţii, se oferise pentru negociaţii cu mijlocitori
dilplomatici, care desigur n-av-eau ce să caute fa Ligă.
Această societate ajunsese din nou la preţ, deşi i se pusese
în coaste o nouă şi iresponsabilă „Acţiune Naţională",
spre care mergeau de fapt toate simpatiile „antantiştilor".
Mi s-a cerut, ca secretar general, să primesc preşe
dinţila preotului Vasile Lucaciu ~i un comitet în care era
şi Filipescu şi, cred, Take Ionescu şi d. Goga, refugiat la
Bucureşti, ca şi Delavrancea. Stăruinţele acestuia din
urmă, care căutase şi la otel noaptea pe vechiul său „Iorguţ", uitat atîta vreme, m-au făcut să accept o tovărăşie
de la care nu mă aşteptam să iasă nimic bun, adecă,
bineînţeles, practic, folositor pentru cauza ,pe care, desigur
cu aceeaşi sinceritate, o apăram cu toţii, şi care trebuia
neapărat să ajungă la biruinţă.
Deprins cu discuţii liniştite, în ton potolit, am rămas
uimit înaintea spectacolului pe care l-a dat unica adunare
a noului comitet, cu oameni eJGcelenţi şi de mare. merit
fără îndoială, dar care nu cunoşteau nimic din tradiţiile
casei. In sala de şedinţe se povesteau amintiri des,pre Lascăr Catargiu, despre multe de toate, ca de la oameni care
cunoscuseră atîta lume şi fuseseră amestecaţi în atîta
viaţă istorică ; dar nu se putea păstra un fir al discuţiei.
Zdrobit de această avalanşă de manifestări individuale,
m-am trezit întrebînd o dată dacă „aşa se ţin şi şedinţele
Consiliuluri de Miniştri" .şi, la serioasa asigurare că aşa,
am declarat că „atund nu mă mai mir de nimk". In acest
timp, prin uşile întredeschise ale odăii din dreapta şi
celei din stînga răzbătea, în fumul unei adevărate cafenele, zvonul continuu al amicilor politici intraţi în Liga
care fusese ţinută de mine atîţia ani într-o atitudine
corectă şi cuviincioasă, pe cînd ei făceau gălăgie oa la clubul lor, şi peste toate celelalte glasuri se ridica acel.a al
LlllUi onest şi entuziast inginer, mort dăunăzi, care nu-şi
putea înfrîna, o clipă măcar, activismul clocotitor.
Preşedintele nostru era, în ce priveşte felul de a înţe
lege şi de a lucra, un incomparabil obiect de studiu. Meritosul luptător din vremea Memorandului, frumosul preot
catolic 101 cu faţa romană, vorbitorul popular car2 amesteca pe Traian cu Alecsandri, şi totul căpăta sens şi
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.amploare trecut prin farmecul glasului· său, era acuma
un om cu totul sfîrşit şi absolut dezorientat, căruia
Bucureştii îi ~ntimleau tot felul de compromiţătoare ispite.
Nu putea nici să deschidă, nici ,;ă închidă şedinţele, la
care de astfel uu mai veneam decît eu singur. Dicta secretarului de birou scrisori pe care trebuia să le întrerupă
de la prima frază şi, făcînd rapoarte despre vizita sa la
generalul Pau, care apăruse ca să sublinieze caldele simpatii pentru Franţa ale neutralităţii noastre, întrebuinţa
un ton care era al unei a<le\•ărate comedii. Mă durea
pentru tot ce fusese el şi pentru toată lupta eroica pe
care o întrupa, dar din care lipsise „sîngele" pe care-l
cerea Carp 13entru a interveni.
Se hotărîse o serie de publicaţii pentru ţară şi stră
inătate şi un lanţ de întruniri. Pentru amîndouă, deşi nu
,se ajunsese la confundarea cu acea „Acţiune Naţională"
ori cu comitetul de Trei, în care colegul de Universitate
Mîndrescu, exiploziv cum este, îşi rezervase primul rol,
,se întrebuinţau alte metode şi cu alt simţ al răspunderii
care, in asemenea momente, hotărîtoare pentru neam,
dar şi ipentru însăşi existenţa, preţioasă înainte de orice,
a ţerii libere, trebuia să apese asupra fiecăruia. I.şi poate
închipui cineva bănuielile pe care le trezea atitudinea
mea de rezervă faţă de tot ce era pripeală, entuziasm
uşor cum>şteam şi dintre ai mei ce e „secătura entu•
ziastă" - , substituire anarhică a străzii, în locul acţiunii
chibzuite a Guvernului, care singur ştie ce are şi ce poate.
Ţinut în suspiiciune permanentă, evitat pentru a nu-mi
lua partea din laurii triumfului ce se aştepta, n-am ipus
măcar iscălitura mea pe actul, rău redactat, prin care
Universitatea din Bucureşti eX!prima simpatiile pentru
Franţa năvălită şi însîngerată care erau şi în inimile milioanelor tăcute.
Aş dori să fiu înţeles măoor aouma, după ce patimile
s-au potolit, după ce unii sînt în pacea mormîntului, iar
alţii au o perspectivă care le lipsea atllillci şi au trecut
prin încercări şi suferinţi pe care superficialitatea meridională, ajutată de o cultură neîntreagă şi lipsită de armooie, nu le putea bănui, dar care au fost aşa de bogate
în invăţăminte. Luptasem atîţia ani contra unei clase
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politice de uzurpaţie, împărţită de formă în partide prin
care se putea primbla în voie orice ambiţie şi orice Îlllteres. Ascultasem de la tribuna Parlamentului aproape un
deceniu fraza răsunătoare şi goală. Imi putusem da sama
că adeseori cel mai focos e cel mai puţin gata să facă
pentru ţara şi neamul său cel mai simplu sacrificiu. Căpă
tasem credill1ţa .profundă că, oricît de puternic ar fi nelipsitul instinct naţional şi patriotic, cei mai mulţi din aceşti
oameni nu sînt capabili să-l transforme Îll1tr-o adevărată
credinţă, din care să plece o acţiune serioasă, dintre acelea
care, orice ar fi, merg pînă la moarte. Declaraţiile şi
declamaţiile îmi sunau fals în ureche, şi pentru nimic
în lume nu m-aş fi coborît în stradă lîngă tricolorul care
numai deasupra cîmpului de moarte are sensul său adevărat şi nu m-aş fi gîndi,t că această apariţie pompoasă
îmi dă dreptul de a mi se înscrie numele între factorii
unei mari opere naţionale. Era desigur şi o discreţie
înnăscută, elementară, la omul care a fost silit să ia parte
la multe procesiuni, dar rugîndu-se la Dumnezeu ca
această încercare să se mîntuie dt se poate mai ră:pede ..
Cu ~ndoielile foi Brătianu de o ,parte, calculind şi
recakulînd pînă ce nimeni n-a mai ştiut ce vrem şi
nimeni n-a mai fost dispus să ne ajute, cu incMpuirile
de geniu militar „napoleonic" ale veselului general Iliescu,
eram sigur ică nu putem merge decît la dezastru. lmi
aminteam şi exiperienţa, aşa de dureros iinstructivă, a
excursiei în Bulgari,a, cu tot ce a însemnat ea ca dezorganizare - se pare că in adevăr generalul Berthelot 102,
debarcat mai tîrziu in mijlocul ră:iboiului celui mare la
Bucureşti, a rostit sentinţa: ,,Sînteţi admiralbil dezorganizaţi" - , cu tot ce a vădit ea ca nepregătire, fantezie
individualistă, ca lipsă a unui sentiment serios şi disciplinat, poate că, uneori, şi ca lÎ!psă de onestitate. Mă
întrebam serios dacă opera unittăţii naţionale nu e rezervată de soartă unei generaţii mai vrednice.
Pe de altă parte, contra acestei socoteli, aşa de sigure,
a naţiunii, se ridica puternic sentimentul, şi ciocnirea
dintre aceste două puteri a făcut, atitea luni de zile, cea
mai grea tragedie a vieţii mele. Năvălirea asupra nobilei
Belgii 1°3, arderea oraşelor bogate în tezaure de artă şi
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de învăţătură, împuş,carea suspecţilor şi a ostatecilor, tot
cinismul brutal din care era făcută psihologia colectivă
a unui răzlboi de o speţă nouă, în care, -cum mi-a mărtu
risi,t eroicul cardinal Merder, generalul von Bissing răs
pundea la amcniu~area cu sentinţele istoriei : ,,Dar, pă
rinte, noi, biruitorii, vom face istoria", trezeau în sufletul
meu tot ce putea fi milă pentru învinşi şi ură pentru
aşa de ignobili învingători. Cînd Franţa a venit la rînd
dUU)ă Charleroi, 'întrebuinţîndu-se contra ei aceleaşi procedări hunice, cu ghiulelele care loveau în divinele figuri
ale sfinţilor de pe frontonul catedralei încoronărilor regale
la Reims, şi piatra de atîtea ori seculară pleznea în îmbră
ţişările incendiului, sentimentul, neputincios, şi cu atît
mai arzător, contra dvilizaţiilor care dezonorau civilizaţia s-a revărsat în articole de înfierare, care au găsit
răsunet, contribuind şi ele la formarea spiritului public,
de care, în ciuda smomirilor plătite, aveam aşa de multă
nevoie[ ... ]
Comitetul Ligii a ţinut un număr de întruniri în
care-mi aveam locul. Multe glasuri s-au amestecat acolo
ca să ceară o hotărîre, pentru recomandarea căreia trebuia
să închizi violent ochii spre a nu vedea prăipastia care
negreşit ne aştepta. Era acolo vorbăria răsuflată a părin
telui preşedinte, care-şi dădea bine sama că aJ.tele sînt
vremurile şi altceva cer oamenii. 0rau imlJ)resionantele
vibraţii din glasul violent, intretăilat, uneori brutal,. în
ciuda înfăţişării rămase sentimentale, dar cu o voinţă
aprigă în oohii desperant de palid albaştri, a d-lui Goga,
devenit un fel de şef al pribegilor ardeleni şi care scotea
din pasiunea sa pentru intervenţie accentele dure care
au fost cuprinse într-un nou volum de critică politică
versificată unde nu era nimic dintr-o duioşie a începuturilor, pe care acuma o deSjpreţuia. Dar, înainte de orice,
era dîrza deciziune, ieşind şi din rotunzii ochi de leu, din
aspra faţă pătrată, din războinicul ,păr scurt, aspru, drept,
din înfăţişarea de cărunt general de cavalerie a lui Filipescu, devenit ca o încorporare a vechii boierimi lu!Ptă
toare, care cere numai pinteni şi suliţă. Glasul lui adînc
avea sonorităţi inegalabile cînd cerea regelui Ferdinand
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„să se încoroneze la Alba-Iulia sau să moru:ă pe cîmpia
Turciei". Nimeni nu impresiona aşa de mult, mai ales
că se ştia îndestul peste ce iluzii vieneze, atita timp hră
nite, calcă el, şi 'Ce sigure sînt angajamentele pe care le
ia un suflet croit ,astfel. Suna la dînsul un ,ton de generaţii întregi trăite ipentru bătaie, şi era lesne să se vadă
că în cuvintele care cădeau grele ca plumbii din puşcă
n,ti e nimic ,învăţat pe dinafară, nimic adus de acasă,
nimic meşteşugit pentru aplauze. Văzîndu-1 aşa de înGhegat, de vînjos, de învelit în muşchii de fier, cine ar fi
putut gk:i că, peste cîteva luni numai, atunci cînd în
sfill"Şit România aruncase zarul, îl vom conduce ciţiva
numai, care nu ne temeam de bombele din cer şi, pe lingă
noi, vreo doi-trei agenţi eledtorali, recunoscători şi idioţi,
la mormîntul în care, cu mult ,prea curînd şi pentru lupta
care se deschidea şi pentru viitorul care era să urmeze,
s-a coborît.

Propaganda prin broşuri a Ligii n-a ţinut mult.
N-aveam bani şl lumea, prinsă de griji aşa de mari, venea
în număr mare la întruniri, fără ca ele să aibă însă caracterul impunător pe care-l doream, dar cetea foarte puţin.
Şi ideea, răsări tă o clipă, a unui mare ziar, capabil să
lupte cu cele cumpărate sau întemeiate de cheltuitorii
agenţi germani, a fost părăsită.
Hămînea Academia Română şi cursul la Universitate.
La şedinţele celei din:tîi s-au prezintat pe rînd, în aceşti
ani de neutralitate, Carpaţii şi luptele dintre români şi
unguri, Sîrbi, bulgari şi români în Peninsula balcanică
în evul mediu, notele despre Ucraina. La Universitate,

unde se tratase, în alt an, despre ră'.ZJboiul .balcanic, ceea
ce a dat o istorie a peripeţiilor lui, care ar fi fost poate
cetită dacă se tipărea în altă limbă, s-a vorbit despre
Dezvoltarea ideii de unitate naţională, învederîndu-se că
idealul din momentul de faţă nu era <lecit continuarea
unei cugetări politice de veacuri întregi, apoi despre istoria românilor din Ardeal şi Ungaria care, cu îngrijire
·,revăzută şi îmbogăţită cu fapte, a format două mari volume, traduse apoi şi elegant editate în limba franceză,
~i în sfîrşit despre istoria poporului francez, a poporului
-468

https://biblioteca-digitala.ro

nu a Statului, deci a factorilor adÎJ11d care i-au hotărît
dezivoltarea din veac în veac, îndră'Z'!1eaţă încercare, cu
materialul luat de-a dreptul la izvor, care ar fi meritat
oarecare consideraţie. O dată, la acest curs, Regina a
apărut[ ... ]
Pe alături aveam răgazul să îngrijesc o colecţie de
.documente greceşti pentru Academia Română, formînd
două volume din Hurmuzaki şi, invitat de Armin Tille,
corectorul Istoriei românilor în nemţeşte, să tratez, în
marea colecţie a lui Helmolt, acum retras de la condu-cerea acelei Istorii universale cu bază geografică, pe care
o încercase, dar urmărind la Bremer Zeitung şi împrejurările de la noi, cu o ameninţare căitre unguri dacă
urmează cu detestabilele lor metode, capitolele despre
iromâni, bulgari, unguri, albanezi şi ţigani. Volumul IV,
care le cuprinde, a apărut deşi gata încă de la 1914, după
1916 numai, şi m-am trezit, SIJ)re marea mea uimire şi
imli,gnare, cu fiecare oaipitol înnădit în sensul luptei germane, înfierîndu-se în cel românesc „trădarea" regelui
Ferdinand din cauza soţiei „engleze", iar în Prefaţă se da
explicaţia că, neputîndu-se găsi unii autori din cauza răz
boiului, s-a făcut întregirea ce întregire ! - de nu
ştiu ce „doctor" bon d tout faire, cu părerea de rău, în
ce mă priveşte că legat de germani şi „considerat de
<linşii ca unul dintre ai lor", i-am trădat şi eu, partea mea
de colaiboraţie fiind păstrată numai din oauza valorii ei
intrinsece. Voiam să fac un proces, dar mi s-a spus că-l
voi pierde, după multă cheltuială, şi a trebuit să mă
rnulţămesc numai cu scrisoarea publicată într-o foaie
din Elveţia germană şi cu protestarea din reYista mea
franceză.

In tot acest timp, urmăream de aproape şi eroica luptă
.a sîrbilor, cînd învinşi, cind învingători printr-o glorioasă reparaţie, pînă în ziua strîngerii lor din toate
părţile, de bulgairi, de austro-ungari şi germani, şi izgonirea lor cu tunul în epicul exod care i-a dus dincolo de
brazda iubită a ţerii lor. ,,Şi daică mor cei de azi", îml
spunea urmaŞ1Ul [ui Ristici la Legaţia sîrbească, ,,să ră
mîie atîţia clţi să poată duce llllpta mai d€!J)arte. !" La
Craiova vorbeam de români şi sîrbi în folosul ră:niţilor
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lor şi celebram la Institutul sud-est european întoarcerea
biruitoare a regelui Petru în capitala sa.,
Astfel am ajuns la acea neprevăzută dată din august
1916 cînd, o telegramă a lui Ioan Brătianu mă chema, în
termeni de o căldură !frăţească, la Bucureşti ca să-mi
anunţe că în sfirşit intrăm (în luptă 104 •
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XXIII
INTERVENŢIA

MILITARA A ROMANIEI

Mă văd în odaia lui Brătianu în momentul cînd stirile
veneau de pretutindeni, mai grele de cum i se p ăreau
meticulosului calculator, care credea că fiecare din cifrele
sale e exactă şi socoteala perfect trasă. Război de cîteva
luni, două, trei, căci .pacea se apropie, şi ea ne va da executarea integrală a tratatului; siguranţă în ce priveşte
Bulgaria, neamestec al Germaniei. Lovitură năpraznkă,
neştiută de nimeni, că'Ci totul a fost pregătit aşa, incit
la Viena să nu se afle <lecit după ce trupele noastre vor
fi departe în Ardeal.
Omul mîndrn şi rece avea înfăţişarea sigură care se
potriveşte cu o astfel de stare de spirit. Nici o întrebare,
nici o îndoială. Niciodată n-a părut mai stăipîn : pe dînsul,
pe rege, pe noi toţi, pe soartă. Aşa sînt toţi aceia pentru
care sufletul omenesc, care scapă tuturor socotelilor, e un
element de care numai poeţii şi naivii pot să ţie samă.
N-avea să-mi spuie nimic, decît, ceva mai tirziu, să
mă întrebe ce-mi rezervam evident după modestele
mele puteri - în drama care stătea să se deschidă şi în
care el vede mai mult o „afacere de Stat" decît un
sacrificiu, un suprem risc naţional. Cum, credincios prieteniilor sale, intru cit el putea să le aibă în adevăr,
dominatorul României dăduse lui Constantin Stere uniforma albastră de colonel-auditor, lui, celui care luptase
din răsputeri ca să ne păstreze cu germanii şi contra
Ţarului, a cărui mină o sărutase totuşi, cu devoţiune, la
0
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Constanţa, i-am răspuns : ,,de vreme ce .pe Stere l-ai
făcut colonel, eu trebuie să fiu cel puţin general". M-am
lăsat ce•va mai ieftin : de ce nu s-ar face un ziar al frontului ? Lui Brătianu nu i-a plăcut. La ce ar folosi, se
gîndea el, şi aiceastă intrusiune a literaturii, cînd lucrurile

sînt aşa de bine puse la cale şi legate aşa de strîns ?
Ziarul s-a făcut de fapt, şi nu l-a cetit nimeni, cu eîită
credinţă şi priicepere erau puse într-insul. La urmă, a
consimţit să deie şi foii mele, pe care am făcut-o zilnică,
suma C'e-,mi trebuia pentru ca să cumpăr hîrtia.
Incolo, nu mai aveam nimic de voribilt. Ce sfat putea
să ieie super:bul, ajuns la capătul socotelilor sale, de la
un biet profesor, de la un adversar politic despreţuit, cu
care se plăltise printr-o sărutare în momentul decisiv?
Dar întîmiplarea, care e uneori ertraordinar de inteligentă
şi 7 i are simpatiile şi antipatiile ei, m-a făcut şi data
aceasta să fiu martor la momente pe care Brătianu desigur că nu le-ar fi vrut cunoscute, mai ales dacă ar fi:
prevăzut ce era să se întîmple. O chemare la telefon ne
întrerupe. ,,Nu e nimic, spune el îndată, bulgarii ne-au
atacat la Turcu-Smil. N-are importanţă. E o simplă demonstraţie. Ştiu eu înţelegerile mele. Şi aiJ)Oi ei au acolo
numai o tlrigadă, iar generalul Teodorescu o divizie".
Peste un sfert de ceas, o nouă chemare. ,,Nu ţi-wn
spus? S-a făcut. I-a răspins".
Nucrnai cînd o telegramă în limlba germană a căzut pe
neaşteptate, între ordinele cu privire la internaţii Centralilor - urîtă ipractică nouă inltrodusă de germanii ÎJl-'iiŞi
- şi buna doamnă Brătianu a intervenit pentru femeile
desperate din acel lagăr, iar Brătianu, care declara că nu
ştie acea limbă, mi-a trecut-o mie -ca să i-o traduc, şi ea
nu era altceva decît declaraţia de război a Reichului, ca
o umbră trecu pe faţa omului celui sigur.
Eu, .omul celălalt, nesigur, veşnk nesigur, dureros
nesigur şi în această clipă cînd, cum am scris-o, se ridka
„potirul cel sfînt de sînge şi de laicrime", m-am dus spre
casă, departe, supt munte, chinuict de gîndul ciocnirii de
la Turc-Srnil, în care, ,,neapărat", nu trebuia să fie declt
o „şiretenie" a „amicului" nostru Radoslavov, preşedin
tele de Consiliu bulgăresc - şi apoi, ,,noi avem acolo o
divizie, iar bulgarii o singură brigadă".
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Cîteva zile, nici o veste însemnlrtă nu mi-a venit. Apoi
z.guduitoare a încăierărilor pe viaţă şi pe moarte·
în Turtucaia neisprăvită şi fără pod, penttru care a fost
izgonit din ann:ată colonelul Botez, a cărui faţă de cîne
bătut ani mai întîlnit-o cîndva în viaţă. Aveam presimţi
rea netedă că înreputul de la Turc-~mil, ,,simpla demonstraţie", continuă. Neştiind la cine să mă îndrept pentru a
mă despovăra de sarcina care-mi zăcea pe inimă, insuportabilă, am chemat pe un prieten, recomandat pe vremuri de
Scurtu, pe ardeleanul naţionalist, pe dîrzul mocan, stimat
pentru puterea convingerilor sale, care era colonelul Verzea, director al Poştelor şi Telegrafelor. Răspunsul a fost
scurt şi e:,opresiv. E:,,.-presiv nu numai pentru teribila ştire
pe care o transmitea, dar şi pentru s1Jarea de spirit a
cui vorbea, răpe:zi,t şi brusc, cu intonaţia care arată că i
s-a îndeplinit o profeţie sau că e bucuros de rezulitatul
pe care-l aştea1ptă : ,,Ei, ce să fie ! A căzut Turtucaia" 105_
Şi comunicaţia s-a întrerupt de o mină plktisită. Peste
cîrte'V'a luni Verzea va fi primaT al Bucureştilor supt ocupaţie, conducerea supremă a trădării fiind in mînile
,,colonelului" Stere. Aşa lucrează oamenii cu calcule perfecte în alegerea acelora de care se servesc... Şi, dacă
primului i se vor smulge firelturile de plutonul de degradare, celălallt, supt atotputernicia cakulatorului fără greş,
va face o călătorie de internare la un sanatoriu din
Elveţia [ ... ]
Cum era pregăitit lucrul „sigur" am putut s-o văd de
altfel mai aproaipe de mine ou propriii mei ochi. Generalul Tănăsescu, comandant al sectorului de pe valea Teleajenului pînă la Săcele, a venit, deşi necunoscut, la Văleni,
să mă îrutreibe, icu tonul cui oferă o călătorie de plăcere,
dacă nu merg în Ardeal. Am luat cu mine un pardesiu,
o blană şi harta etnografică adusă de Casa Perthes la un
studiu al meu din Petermann's Mitteilungen desipre întinderea elementului românesc. Generalul a rîs : ,,Se vede·
profesorul". Adecă şi după hartă, dar şi drupă blană.
Am trecut ,pe drumul străbătut de mici grupe de soldaţi, care mergeau ca în patrulă, am văzut la graniţă
stîlpul dat jos, casa carutonierului lllrlgur dărîmată, cu
albinele din stUip care se trudeau să...şi facă un nou adă
post, ne-em împotmolit la Şanţul Vechi, sămănat cu
re'V'elaţia
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:zdrenţe de uniformă şi cartuşe trase, într-o mizerabilă
gîrlă, şi noaptea se lăsa cînd am fi putut pleca spre
Săcele, de unde venea, înroşindu-mi obrazul de ce
n-aş spune-o? o „pradă de război", cu mobile şi alte
accesorii pe care Tănăsescu părea c-o găseşte firească şi
care ,pe urmă s-a pus la ... loterie. - :Mergem înainte? .Ştiu eu ? După ce văid, rişti să cazi în mîna ungurilor
di!Il păduri, şi ar fi ceva să te vadă pe d-4a, cu mine
împreună, care nu sînt general, pe străzile Budapestei. Atunci să ne întoarcem !

Şi ce întors ! Inainte de mănăstirea Cheia, cum aţi
pisem, maşina, superbă, condusă de un enorm tînăr om
politic de provincie, care scăpase astfel de front, era să
cadă în fundul prăpăstiei unde curge Teleajenul ; la Cheia
nu mai era benzină, şi s-a dus cineva s-o caute la Izvoare,
ca să se constate că benzină era. Şi în acesit timjp am dat
_pardesiul, inutil, generalului, care tremura de frig în vintul muntelui. Peste poduri nepăzite, la Drajina, sentinela,
al cărui şef, ,,elevul" de administraţie, ,,domnul ilef",
-era la Văleni să joace cărţile, a tras asuipra automobilului
unde era şeful său SlllPrem, care nu ştia parola, iar la
poarta casei mele generalul m-,a rugat să-i las pardesiul
fiindcă, în loc de a merge la Buzău, unde-i era comandamentul, se duce acasă, la familie, în Bucureşti.
Ce-mi mai trebura ca să ştiu ce răZlboi facem ? Campania în Bulg·aria nu ne învăţase nimic. [... ]

Peste puţin eram la Bucureşti, unde mutasem ziarul.
Din odăiţa mea de la Hotel Regal scriam cea mai mare
parte a lui, zi de zi, ajutat, pentru partea tehnică rnai
mult, de un tînăr inteligent, care părea deosebit de devotat - cum sînt ai noştri, nu e aşa ? pmă la moarte ... d. Al. Cusin, fost elev de la Iaşi al d-lui Cuza, despre care
în acele zile nu se vorbea nimic şi care n--avuse nici un
schimb de vederi cu mine. In această odaie de otel am
vă:rut intrînd ca o furtună pe d. Goga, lin uniformă de
-soJrlat, care-mi voroi cu ochii pe care-i face cînd e vorba
de un lucru mare, de grozăviile de iad, de „infernul lui
Dante", pe care, de la Olteniţa, îl văzuse la Turtucaia.
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iuţeala fulgerătoare a concluziilor sale,
consimţea încă de atunci să fie numai un

Cu

acela care nu
mare poet îmi
declara că de acum nu mai e nimic de fă•c:ut - o Sltiam
din gura lui încă de la răscoalele ţerăneşti, dU1pă ca~e au
urmat cunoscutele negocieri ardelenP cu Kristoffy, ministrul de IntPme ::i.l Ungariei - şi că rămîne, acum cînd nu
mai era celălalt refugiu, decît revoluţia. Da, revoluţia ...
Cum nu mi-am atribuit nicicxl:ată un rol într-o prefacere
aşa de grozavă, m-am mulţămit să răspund: ,,Eu sînt
bătrîn ; fă-o d-ta, şi eu voi ,privi la dînsa". Peste cîteva
zile, criza de desperare trecuse; pe străzile Bucureştilor
cu un pas în urmă, d. Goga întovărăşea pe Nicolae Filipescu, oare nu spusese niciodată că mîntuirea stă într-o
revoluţie, deşi el ar fi pllltut s-o conducă.
- Din cînd în cînd împrejurările mă duceau la Iooel
Brătianu. Toată siguranţa se topise în flaicările Turtucaiei.
Aveam -înaintea mea un om zdrobit, vorbind încet, cu
gîndul aiurea, luînd hotărîri ineXiplicabile, ca aceea de a
încredi.lnţ,a bătrînului general Crăiniceanu, deprins cu alte
vremuri, comanda supremă în Ardeal, unde era totuşi
un om ca generalul Presan, care nidodată nu şi-a pierdut
firea. - Dar d-ta n--ai vrut să-l trimiţi pe Crăiniceanu
în Rusia pentru a ţine, cum dorise, confermţe în timpul
neutralităţii ... Da, da, însă l-a cerut armata. La însuşirile, superioaTe, ale generalului Averes-cu, la acelea,
i,ncontestalbile, ale colonelului Sturdza, nu se gîndea <lecit
doar pentru cine ştie ce misiune defensivă în ceasul ultimei catastrofe.
Indată ce s-a văzut că lucrurile merg rău, nu mai era
un om, în toată lumea polirt;ică, la care să te adresezi
pentru a-ţi adăugi încrederea ce ai mai fi putut-o avea
faţă de astfel de dovezi. Pe cînd trupele noastre, încredinţate unui general cu nervii boLnavi, erau date peste
ca,p în Dobrogea, pînă ce un ofiţer superior în subordine,
ca Rasoviceanu, a dat curaj de rezistenţă soldaţilor, care
nu mai ştiau ce e cu dînşii, pe cînd cele din Ardeal, aruncate peste graniţă de apariţia germanilor, cu trupe alpestre
de o experienţă de doi ani, apărau, neschimbate cu săp
tămîinile, o graniţă de o întindere nemăsurată, pe cînd
îndrăzneaţa contraacţiune a generarului Averescu, care
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fusese desicoperit în sfîrşit aşa de tîrziu, rău servită de o
aviaţie 106 aproape neexistentă şi de o flotilă mult inferioară monitoarelor austriace, era tăiată, în mijlocul primelor şi grelelor .ploi de toamnă, de capriciul generalului
Iliescu, rămas „Napoleonul" primului ministru, amicul şi
fostul său coleg, ţara era, în cel mai deplin înţeles al
cuvîntului, fără stăpîn. Regele insuşi apărea numai din
fuga automobilului, fără să ştie nimeni ce vrea, ce face,
ce mai înseamnă.
Şeful guvernului era, şi va rămînea multă vreme, total
neexistent: niciodată n-am văzut o mai prăpăstioasă
cădere de la siguranţa supremă la paralizia absolută.
Ministrul de Război era Vintilă Brătianu, excelent administrator, perfect contabil, om de muncă fără preget, dar
complet lipsit de acel fluid care e necesar la conducători
în mijlocul unor astfel de nenorociri, aşa de mari şi aşa
de neaşteptate şi, pe lingă aceasta, neavînd nici o competenţă în condU1Cerea tehnică a răZJboiului, care rămă
sese în mînile unui şef atît de compromis printr-o nea1eţiune ce sămăna cu absoluta inconştienţă. Secretarul de
la Război, generalul Burghele, un nume care nu zicea
nimic, venise speriat de pe frontul ardelean, încredinţat
de două lucruri, .pentru care putea să jure şi înaintea lui
Dumnezeu : că tunurile germane sînt grozave şi atît de
obraznice încît şi-au permis să aruoce ţernă şi :as,upra
unui om de rangul lui şi că toţi ardelenii români sînt
nişte trădători, care merită împuşcaţi. Mi le-a spus mie,
uluit, la Ministerul de Război.
Pentru contactul cu populaţia, care pierduse capul
cu desăvîrşire, căUJtînd zadarnic să inter,preteze laconismul
unor comunicate capabile de a zăipăd şi minţile cele mai
echilibrate, era d. Duca, a cărui părere des.pre soarta
războiului se formase încă din cele clintii zile : totul era
pierdut. A trelbuit oa, la cenzură, să redactez eu un apel
către cetăţeni, recomandîndu-le linişte şi încredere, în
momentul cînd străzile răsunau de camioanele care incepeau să mute ce se mai putea muta, în Moldova.
Această populaţie, care petrecea zile de îndoială şi
nopţi de spaimă, cu felinarele înzăbrănite şi ferestele
învălite în hîritie albastră, s-a arătat mult superioară acelor care trebuiau s-o îndemne şi s-o susţie. După prima
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paniică a zeppelinului,
în pivniţă, eu însumi
plecare la căderea, ce

care a coborît la otelul meu lumea
ducînd un somn întrerupt, gata de
se aştepta, a bombelor asupra clă
dirii, sunetul lugubru al clopotelor, şuieraitul sinistru al
vardiştilor, dintre care nici unul nu şi-a părăsit postul,
nu emoţiunau decît delicateţea de suflet a celor de sus.
Incolo, în zgomotul detunăturilor, lumea îşi căuta de
treabă ca în zilele obişnuite : de aceea şi măcelul din
Piaţa Sf. Gheorghe, cîteva cliJpe după ce o părăsisem,
fntrerupînd o prea lungă conversaţie cu vioiul ministru
al Italiei, aşa de mic şi aşa de animat, Fasciotti, ca.re
voia cu orice preţ să-mi explice ce a fost generalul
Oreste Baratierf şi C'Um s-a ajuns la catastrofa militară
de la Adua. Doar dacă se goleau restaurantele, unde se
vedeau şi cîţiva aviatori francezi, dar din nenorocire, sus
in cer avioanele lor Upseau ; acele restaurante în care am
văzut, în ceasurile cele mai nenorocite, petrecînd banda
Stere, cu intelectualii şi profesorii ei cu tot. O dată, am
rămas singur la masă, cu .chelnerul care-mi făcea liniştit
socoteafa. Lumea era la fereştile otelului meu cînd o
schi'jă, care mi-a fost adusă caldă încă în odaie, lua o
parte din obrazul copilului croi,torului de jos. Tînărul
meu amic, D. Ciotori, în care e atîta inteligenţă şi atîta
voinţă, care venea să-mi faică zilnic cursul de poliltică şi
strategie, [... ] îşi primbla micuţa siluetă pe străzile ameninţate de ,ploaia de foc. Băieţaşul cu corecturile venea
să mă {"aute la .A:caidemie cu singura grijă de a nu pierde
şpalturile iar, în ziua chiar a celui mai odios masacru,
înaintea caselor cu li,tere, tipografii mei din Pasaj culegeau articolele, pe cînd de jur împrejurul lor crăpau
bombele. In Biblioteca Academiei, elevele mele de la
Universitate nu se clinteau de la pupitre nid artunci cind
zgomotul detunăturilor era mai asurzitor şi gropi se săpau
în vednătate ; adăpostul subteran pe care-l făcuse d.
Bianu nu servea dedt unor memibri mai fricoşi ai societăţii ; era ruşine să-l fi şi văzut, şi nu ştiu nici acuma
unde era. Cu vechiul funcţionar Tuducesicu în . faţă,
lucrînd pe îndelete la fişele sale, foiletam, căci nu-mi
era mintea la un lucru mai serios şi mai greu, revistele
ilustrate din donaţia de artă Filipescu, ca să caut material pentru cartea mea Relations entre la France et les
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apărută întîi ca articole în l'Independânce,
ce fusese refuzată de Academie, care se ţinuse
.,neurtră" în neutralitatea oficială a ţerii.

Roumains,

dlllpă

Dar evenimentele se îmbulzeau ameţitor de rJpede în
acea dulce toamnă, una din cele mai frumoase pe care
le-am văzut, indignător de indiferentă la încordările şi
suferintele noastre. In ziua cînd s-a aflat căderea Constanţei,· am mers la Ministerul de Război ca să aflu ce
este SUipt comunicat. ,,Ce să fie ? ce să fie ?", a fost răs
punsul generalului Burghele, ,,ce e acolo în comunicat!"
„Dar n-am venit pentru aitîta". ,,Ei ce, ei ce? A căzut
Constanţa". Şi, pe urmă, scurt, limpede, ca şi cum n-ar
fi fost vorba decît de o neapărată concluzie, trasă matematic : ,,Dacă aveţi patriotism, de ce nu încheiaţi ,pacea ?"
Supt impresia acestui teribil răspuns am căutat din
nou pe Brăltianu, deşi-i făgăduisem că nu-l voi mai v€dea,
o dată ce .în sufletul lui este numai ce coru;tatiasem cu
dur.ere. Au trecut cîteva zile pînă i-am putut yor,bi, zile
de un astfel de chin încîrt:, căutînd cui să i-l mărturisesc,
m-.am dus şi la colegul Bianu, deşi-i ştiam sentimentele,
şi el însuşi a rămas înS'păimîntat de ce-i umbla prin cap
secretarului general de la Război. Brătianu m-a ascultat
foarte liniştit, pentru ca, după ce-i înfăţişasem ce e cu
omul care nu era la locul de cea mai mare răspundere •,
să mă intrebe : ,,Ai d-ta unul mai bun ?" S-a pierdut
apoi înitr-o cugetare mută, pentru ca, amintindu~i de
teribila senrt:inţă a generalului, să e::ioclame : ,,Pacea s~parată ; dar putem noi avea astăzi pacea separată ?" [ ... )

• Evidentă greşeală în text. Corect, probabil : ,,nu era la locul lui
în acest post de cea mai mare răspundere" (n. ed.).
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XXIV
CATASTROFA RAZBOIULUI

O călătorie la Vălenii de 1\fonte mi-a dat subit notiunea materială a imensităţii dezastrului, care întrecea o~ice
în'Chi;puire. Din pasurile Ardealului venea ca o invazie a
groazei şi a de5tPerării, pedepsind sîngeros uşurătatea şi
dezordinea. Soldaţi fără legă<tură între dînşii, ofiţeri
călări, automobile militare, ţerani, femei, bătrîni, ca în
timpul marilor năvăliri înaintea ciambururilor tătăreşti.
Şi, element de ruşine, în mijlocul şivoaielor spaimei,
vitele de rasă pe care ordonanţe le minau la vale pentru
ofiţerii lor. In cerdacul casei mele erau rude ardelene
fugite de ştreang.
Nu era timp de pierdut, rezistenţa la pasuri, glorios
de stăruitoare, timp de peste două luni de zile, neputînd
fi prevăzută nici de aceia care cunoşteau mai bine marile
însuşiri de vitejie şi răbdare tăcută, cu dinţii strînşi, a
ţeranu1'ui, omul serios al acestui neam. Am trimes pe ai
mei, cu tot ce au .putut prinde într-o boccea, la trenul
din Moldova, am luat toată corespondenţa mea ca să nu
fie spînzuraţi de pe urma ei atîţia fruntaşi ai luptei ardelene, am adaus clteva cărţi mai rare şi, la căderea serii,
am plecat şi eu, luîndu-mi rămas bun de la casa pe care
nu ştiam de voi mai revedea-o. Vîntul scutura florile din
grădină şi cînii credincioşi mă priveau din .pragul porţii :
soldaţii o<:upaţiei erau să-i omoare, iar în locul florilor
am găsit grămezi de uscături mucede, femei a care de milă
1
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voise

să-mi

ude rododendronii,

fiind

ameninţată

cu

împuşcarea.

De ar putea sipune buna mea casă ce a răbdat pe
! Mi-o destăinuiră, pe lingă ruina sămănată pretutindeni, însemnări scrise şi alte urme, pe care le păs
trez încă.
Pe uşa de intrare se văd liniile cu creionul prin care
locuinţla, întrebuinţiată întîi pentru birouri şi pentru a da
un pat comandanţilor, e destinată „oficiului porcilor"
(Schweineamt), cu data exactă cînd i s-a atribuit acest
nobil rost : ,,oficiul porcilor" nu însemna de altfel, cum
aveam dreptul s-o cred, identificarea zoologică a locuitorilor ,celor noi, ci fiabrica de jamboane instalată acolo.
Odaia noastră de mîncare ajunsese neagră de fumul bucă
tăriei speciale. In ce priveşte adevărata bucătărie, menirea
ei fusese alta : fiind cu ciment pe jos, acolo stăteau caii,
animale mai nobile <lecit unii din stălpînii lor : îşi poate
închipui cineva ce au lăsat ,pe urmă. liar pînă la încartiruirea lor ei erau legaţi de unul din cei mai frumoşi meri
ai mei, care a rămas strîmb şi ,pînă astăzi, dar coaja,
aproape total distrusă, s-a refăcut complet, şi an de an
el se acoperă de cea mai albă floare şi de rodul cel mai
bogat, cum o Via face poaite şi multă vreme după ce nu
mai voi fi eu acolo. Pe una din ramurile vînjoase ale
bătrînului gutui care a murit pe urmă, un oaspete maghiar a săpat „Eljen Magyarorszag". In casa însăşi se văd
pe uşa odăii de dormit găurile de care se prindea lanţul
cînelui care coabita cu şeful deta-;:amentului de ocupaţie,
şi alte împunsături, pe alte uşi, păstrate şi acelea, arată
unde se fixau comuniJCatele. In salon mi-a fost cu neputinţă să curăţ c:rasa [murdărie] pe oare au lăsat-o pe frumosul lemn de paltin bucovinean, înflorat cu desenuri
populare, mînile celor care-şi făiceau pe dînsa ocupaţiile
de birou. Pivniţa era plină de fierării şi de coşuri pentru
prune. In ultimul timp, o oarecare curăţire a fost datorită
numai prezenţei femeilor care erau aduse, cînd ici, cînd
colo, pentru a îmbuna suferinţile eroilor.
Mobila mea călătorise în parte, şi în locul ei se adău
gise cite ceva luat din vreo casă străină. Tablourile se
împrăştiaseră unde putuseră găsi amatori : numai fruurmă
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moasele flori ale lui Grigorescu fuseseră despreţuite şi,
luîndu-se bogatul oadru auri:t, ales de pictorul însuşi,
p.înz:a fusese aruncată, ca o cîripă netrebnici'\, în cdlITlrară.
Musafirii arătaseră o deosebită pasiune pentru cărţi
şi tot oe e iu legătură cu cultura ; numai cît metoda întrebuinţată pentru aceas·ta le aparţinea. La tipografie, prefăcută în local de închisoare, deci complet dev;astată şi
degradată, cu fereştile prinse în sîrmă ghimpată, depozitul s-a golit repede de miile de cărţi, între altele frumoasa ediţie în format mic a autorilor vechi ; o marfă de
zeci de mii de lei a dispărut fără urmă, despăgubirea
ce mi s-a acordat aipoi, binevenită, fiind minimă. Clişeele
erau întrebuinţate ,pentru foc, nu numai din cauza flacăTii
bune pe care o dă lemnul vechi dar, mi s-a spus, şi pentru lumina albăstrie a zincului care se topeşte. Bunii
soldaţi ai cultei Germanii aveau nevoie şi de astfel de
distracţii.
Dorinţa cea
găsi biblioteca.

mare a ocupanţilor era însă aceea de a-mi
O parte, cu preţioase tir,aje aparte, cu
broşuri extrem de rare, cu cărţi purtînd dedi•caţii şi
însemnări, era la dispoziţia lor, ca şi un număr de documente uitate, între altele actul cel mai vechi de la stră
bunul „galeongiu", imediat după 1760. Din ea n-a rămas
absolut nimic : totul s--a furat ori s-a ars. Din cele pierdute, osbaşii noştri, cercetînd la Budapesta prada cărţilor,
n-au găsit, cu fragmente din corespondenţa tipo_grafiei ~i
din corespondenţe străine, dedît ~1_!'CT'.'.lT8a iw miahuţă despre Grigorescu şi frumoasa carte a d-lui Gerota despre
i"i1unumentele veneţiene ale insulei Creta. Pe dînsele era
iscălit larg, cu sentimentul proprietarului legitim, un
domn Gagyi Jeno care, înainte de aceste împrejurări,
istoric rivnitor, făcea notiţe despre cărţile româneşti la
una din marile reviste de specialitate din Budapesta.
Această procedare mă face să mă gîndesc la ceea ce,
în circumstanţe întrucîtva asămănătoare, dar fireşte fără
oa mina mea de „biruitor" să se fi atins de lucru străin,
am crezut că trebuie să fac eu însumi. Ori de cite ori mi
s-a prezentat o carte furată, am refuzat-o, primind doar,
rareori, volume sau documente cărora nu li se mai putea
găsi urma şi a căror origine nu putea fi bănuită. Cind un
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colonel prieten a crezut că-mi poate aduce, în prima fază,
fericită, a răzJboiului, două vase de preţ, le-wn respins
cu indignare. Cînd, după ră7iboi, la vizita făicută de Liga
Culturală vechii stăipîniri a lui Ştefan cel Mare din Cetatea-oe-Baltă, am cercetat şi castelul contelui Haller, care
lăsase, ca o protestare contra jafului făicut de ţeranii de
pe mo.şia sa, biblioteca risipită şi documentele sf!îşiate
pe .podele, şi mi s-a dat de cineva dim sat o carte pe care
am găsit pecetea stăipînului, ea a fost trimeasă imediat
prin poştă acelui1a care avea drept asupra ei. Mi se pare
că o elementară solidaritate morală între oamenii culţi
cere aceasta.
Cele mai multe din ·cărţele mele erau la Institutul
sud-est european în Bucureşti, şi de aceea au scăpat,
salvîndu-se astfel o harnică operă de adunător timp de
mai multe decenii : voi arăta mai departe soarta 1colecţiei, care e astăzi la ,îndcmîna oricui. Cîteva cărţi numai
le-am găsit înstrăinate la anticarii care-şi aveau pe atunci
lăzile pe cheiurile Dîmboviţei şi care mi le-au restituit
fără nici o obieicţie. Dar miile 'Cle volume, unele frumos
legate, de care mă foloseam 1n lucrul meu zi1nic, fuseseră coborîte, de lucrătorii mei credincioşi, după indicaţiile ce dădusem, în odai'a secretă de supt scîndurile cerdacului, în ascunz~ul pe care boierul de pe vremuri şi-l
pregătise pentru clipe de supremă primejdie. In zădar
au cerut ocupanţii, lucrătorilor rămaşi, şi cu ameninţă
rile cele mai impresionante, să le spună Ul'lde mi-am
găvozdit biblioteca. Ll s-a răspuns că voi fi luat-o cu
mine. Iar stăpînitorii se primblau zilnic pe scîndurile a
căror mişcare şi al căror răsunet le-ar fi putut arăta
unde se află o nouă şi atrăgătoare pradă. La întoarcere,
unul din colaboratorii mei la tipografie mi-a anunţat că
scumpele mele cărţi sînt păstrate, şi ele mi-au revenit
la Bucureşti cu izul îndelungatei petreceri la umezeală
şi uneori cu neştersele semne ale acesteia. La Bucureşti,
corespondenţa mea fusese descoperită, dar prietenul meu,
librarul Suru, fiind şi el refugiat in Moldova, d-na Suru
a dat agenţilor poliţiei militare ce trebuia ca să tacă,
făgăduind şi o distrugere :care nu s-a făcut. Astfel am
pierdut în aceste grozave împrejurări mult mai puţin
de cum mă puteam aştepta.
1
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Tipografia fusese păstrată de germani pentru proclam'aţiile şi înştiinţările lor. Cum „nu plătisem impozitele", ei anunţaseră scoaterea ei la licitaţie, dar prietenii
din Vălenii de Munte, ~n frunte cu Lunul şef al gării,
Dimitriu, cari: era să moară pe urmă ars, s-au oferit
s-o cumpere ei, păstrînd-o astfel. Casia însăşi era menită
unei distrugeri în ultimul moment. Plecarea s-a făcut
însă cu atîta grijă îrncit s-,a uitat făgăduiala pedepsitoare. Dar se chemase toată ţigănimea pentru a-şi
împărţi ce mai era înăuntru : din nou, Dimitriu a intervenit, oprind inconştientul jaf.
In localitate, germanii, întrecind cu mult pe austroungari, fuseseră deosebit de cr,uzi. Pentru o veche armă
rle vînătoare rămasă într-un colţ se rostea osînda la
moarte, îndată adusă la îndeplinire. Mi s-a spus că un
nenorocit a fost silit să-şi poarte crucea 'Pînă la locul
de execuţie. Munca silnică era l,a ordinea zilei, şi nimeni
nu era cruţat. Brutalitatea celor ce descălecaseră în casa
lui aşa de bine gospodărită a scurtat zilele bă.ltrînului
boier Iancu Cereşanu, care fusese, icoană a altor timpuri,
o providenţă pentru oricine avuse nevoie de ajutor :
sicriul lui pe un car cu boi a fost dus singuratec în
umbra plopilor cimitirului. ln ,acest timp alţii, şi mai
ales altele, se puneau la dispoziţia ofiţerilor germani,
cărora li se dădeau petreceri, ei fiind urmaţi apoi cu
adînci păreri de rău la plecarea lor din Văleni. Educaţia patriotică nu fusese dată acestui popor nici prin
netrebnica şcoală, nici printr-o bună cetire literară. Dar
ceea ce lipsea claselor de sus, poporul o suplinea prin
instinct, acel minlll!lat popor care căuta şi în neobişnuite
lumini pe cer vestea că „se întoarce România".
Săptărrnini de zile le~am petrecut în Bucureşti, mîngîi'at şi întărit, în ciuda veştilor rele care se îngrămă
deau şi a prevederilor despre ceea ce fatal trebuia să
se întîmple, prin stăruitoarea muncă la ziar. Rămas cu
gîndurile mele, n-aveam la cine să întreb cu ,privire la
ultimele noastre sforţări. Pe şeful guvernului mă hotă
rîsem să nu-l mai cercetez : ce mai puteam avea comun
cu cine regreta că nu se poate ,îilJCheia o pace separată ?
D. Duoo to 7 era 'însăşi întruparea îngrozită a dezastrului.,
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"tc,t mai evident. Iar, în ce priveşte pe ministrul de Ră·1.
boi, Vintilă Brăltianu, două amintiri vor ajunge ca să i
se vadă starea de spirit.
Duipă plecarea alor mei la Ploieşti pentru a lua trenul de Moldova, mă întorceam la Bucureşti, într-un tîrziu. La g·ară, voinicul şef Bengescu mi-a sipus cu groază
-că „Predealul nu mai răspunde la telefon" : <leici frontul
ar fi spart acolo şi valul ar fi să se reverse asupra văilor
deschise. Eram rugat să duc vestea aceasta la Bucureşti.
Pe frumoasa noapte cu ·1ună alergam grăbit că:tre capitala ameninţată cu invazia. Dar în oraş nu era nimeni
dintre aceia cărora le-aş fi putut vorbi : de frica avioandor duşmane dormeau pe la prieteni din împrejurimi.
Numai Vintilă Brătianu, care tocmai conducea ipe Procopiu, era acasă şi treaz la acel tîrziu ceas de noapte.
M-a ascultat şi a dat din umeri : ,,Se poate să se fi rupt
frontul". Cu acelaşi calm îmi vorbea peste dteva săptă
mîni : ,,Nemţii au trecut .pe la Zimnicea. Vor veni la
Bucureşti... Şi Parlamentul, noi, ce facem ? Cum vom
fi înştiinţaţi ? - A, îi vei vedea. D-ta ai putea să şi
rămîi. Ba poate, pentru că ai scris contra lor, te-ai putea
şi duce ... "
In vederea iperspectivei aşa de senin puse înaintea
mea de <linsul, am încercat să văd daică m-aş putea
-strecura schimbat de haine. O mantie şi un jpdtcap puse
la dispoziţie de arhimandritul Scriban mă transformaseră aşa încît credinciosul portar Frăţilă, ·care scrîşnea
din dinţi de cîte ori Stere primea o telegramă nemţească, nu m-a putut recunoaşte în călugărul care ieşise
cu arhimandritul. A sta în otel devenise insă imposibil :
în marea îmbulzeală de ofiţeri întorşi de pe front {... ],
odaia mi se deschidea în lipsă, şi găseam păduchi pe
perinele mele; ei începuseră a mă năvăli. Murgoci m-a
luat atunci la di,nsul, şi tot mulţămită lui am putut
scăpa cu viaţă, fără domiciliul silit sau fortăreaţa care
au cuprins peste citeva zile oameni ce greşiseră mult
mai puţin faţă de Centrali decît mine, un Rădulescu
Motru de pildă, al cărui colaborator la publicaţia lui,
Noua revistă română, fusesem.
D. Duca a fost întreibat serios asupra rostului care,
în faţa ocupaţiei iminente, se rezervă parlamentarilor,
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şi

răspunsul a fost îngăimat : ,,Poate, cîndva... Se va
spune la timp". In acea seară chi-ar, Murgoci, hotărît
să plece şi el, mă lua la gară şi, că'lăuzindu-mă prin
amestecul de lume grăbită în ,presimţirea siîrşiLului, mă
ducea la un11l din trenurile de evacuare a ministerelor,
fa cei pentru Comerţ.
In colţul vagonului unde mă aşezasem am petrecut
douăzeci şi patru de ceasuri chinuitoare, fără a vorbi
cu nimeni, aproape fără a pune nimic în gură. N oaiptea
~ra străbătută de lumini ciudalte. In ziua următoare,
trenul regal a trecut pe lîngă noi, ultimă e:xipresie a
-catastrofei. Tîrziu, seara, mă cdboram la Nicolina, şi
indată, pe străzile murdare ale mahalalei, cele dintîi
uniforme ruseşti apărură, în floarea pămîntului, cu lungile mantale măturînd praful. 1[ ... ]
Am găsit pe ai mei, fără prieteni în ceasurile grele,
părăsiţi după adăpostirea de dteva zile in primitoarea
-casă a preotului Bobulescu, cercetător istoric pasionat,
într-un cămin de studenţi, care fusese închis şi devenise
astfel unul din multele adăiJ)osturi ale refugiaţilor. Casa
aparţinea maiorului Bonciu, a cărui cea mai călduroasă
dorinţă, manifestată mai tîrziu şi prin ameninţarea că
ne va sparge geamurile, era să ne vadă plecaţi de aicolo.
Bună casă molidovenească,
năpădită :i,nsă de ploşniţe.
Peste o strădiţă îngustă se pregătise cartierul primului
ministru, casă de veşnică tristeţe, în care, ca şi cum n~ar
fi fost in m1inHe lui nici o putere - totul trecînd în
sa.ma armatei, care şi-'a găsit un şef adevărat în calma
sig,ura,nţă a generalului Presan 108 , om de rasă - , nu
intra în automobil, nu sosea un om la raport, afară de
prefectul de ,poliţie Cor:bescu, un Sosie al d-lui Goga,
blond, cu ochii a1baştri, speriat {... ] In faţă, pe acea simpatică Stradă Romană, era Spitalul, care trebuia ;pe
urmă să ieie foc, ca multe
clădiri cu contabilitatea
încurcată ; ceva mai departe se adăpostea familia C. D.
Anghel 109•
Dar mediul rezistenţei in dezastru nu exista. Nu
exista deloc. laşul însuşi, unde revenisem de atîtea ori,
în ospitaliera casă a prietenului Şumuleanu, găsind un
aşa de bun spirirt suplinisem chiar pe Xeno,pol, acuma
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cu totul pierdut, o ultimă rămăşiţă din geniala lui inteligenţă lkărind numai în fund, pe cînd buzele repetau
la nesfîrşit ultimele cuvinte auzite, şi fusesem primit ...
admirabil de decan, PhiliJppide, care mă invitase în scris.
să fac „un lucru serios", şi nu conferinţele cu care obiş
nuisem pe ascultătorii mei - , părea mai curînd plictisit, tulburat în liniştea lui patriarhală de această necontenită .îmbulzire a unor oameni necunoscuţi şi nesimpatizaţi care, pe lingă aceasta, erau adesea de o pretenţie ce putea în adevăr să indigneze, şi U1I1eori şi de o
brutalitate deosebită. Casele se închideau, părăsindu-se
odăile uzurpate. Din vechea şi
marea prietenie, din
lunga luptă ,pe oare o purtasem atîţi!a ani alături, la
d. Cuza nu mai rămăsese nimic: pînă la şedinţele Camerei ne-am văzut poate o singură dată. In fiecare din
noii veniţi se vedea parcă unul din vinovaţii grozavei
nenorociri. Şi se simţea tot mai mult [ ... ), că oamenii
ar fi preferat acea legătură cu germanii pe care o ceruse
tot clanul Stere, cu deosebiţii săi Botezi, ca şi profesorul de slavistică Ilie Bărbulescu, a cărui sfidare insuportabilă a trebuit să fie pedepsiltă cu pumni şi palmeîntr-o gară. Chiar oamenii cu sentimente bune în fond
colportau ştiri false de infrîngere şi făceau glume cu
privire la ceea ce aşteaptă România Mare. Era o atmosfer!
pestilenţială de te ânăbuşeai.
In guvernul însuşi nu se găsea nici un om de energie, Pherekyde chiar desminţind figura lui de luptător
medieval şi dispărînd cu totul din actualitart:e, iar umbra
lui I. I. Brătianu, mititelul, blajinul şi aşa de nedrept
neglijatul Porumbaru pierzîndu~şi fiinţa o dată cu dispariţia luminii de la care pleca; Vintilă Brătianu, in
sfîrşit, îşi în~'eplinea cu o perfectă conştiinciozitate de
bătrîn birocrat însărcinările exterioare. Ceea ce slăbea
şi mai mult direcţia era o oarecare nesinceritate faţă de
războiul in care guvernul se aruncase pe baza unor
calcule rău făcute de şeful care de fapt existase el
singur -la început. Pe de o parte se păstrau oarecare
legături cu Bucureştii, unde
Procopiu, lăsat
anume
acolo, aw•a o anumită misiune, cum o avea una şi profesorul
Tzigara-Samureaş, lăs,at cu grija reşedinţelor
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regale şi capabil de a trece, pma m ill1timitatea ocupanţilor, cu mult peste aceste atribuţii precise. Aceasta fără
a mai pomeni tot ce continua să fie între oamenii de
stinga ai partidului, ca d. Sasu, şi acela care de a doua
zi după catastroifă dezbrăcase haina ide colonel român
pentru a fi i.lne:alta, suµu.:;;;. fa~.-:i de stăprn, insolenită
foţă de populaţie, a ocupanţilor. In ,plină Cameră se va
<leicl.axa de ipe banca ministeriallă că, da, Procopiu a
:rămas la Bucureşti din ordin. Iar, pe de altă parte, se
făceau, :încă de la început, pregătiri de retragere în
Rusia, pînă la Harkov, părăsindu-se astfel ,credinţa că
pe noul front s-ar putea ,produce o rezistenţă durabilă
-şi cu folos.
La Oll)oziţie, starea morală nu era mult mai bună.
Take Ionescu rămas - după însuşirea de către Marghiloman a rolului de impăcător cu Centralii şi dU!pă moartea iui Filipescu - singuriul şef pos1bil al li nui partid
co:nserviator de care nu-l lega nici naşterea, nici mediul,
nici ideile fostului „democrat", vroia continuarea răz
boiului, dar realitatea luptei î:nspăimînta un suflet iremecliiabil timid. Lingă dînsul, conservatorii Yedeau, din
imensa nenorocire, în IJ)rimul rînd posibilitatea, necesitatea chiar de a -înlocui regimul, cu omul care o provocase. De fapt, după rămînerea supt o ocupaţie, pe
care cei mai mulţi înţelegeau s-o Îlntrebuinţeze tot .pentru blăstămatele scopuri <le partid, a foştilor junimişti,
,credincioşi originilor sub-germanice ale grupării, şi chiar
dacă erau aşa de „franţuziţi" ca un C. C. Arion, :partidul conservator de la Iaşi era reprezentat printr-unul
din fiii lui G. Gr. Cantacuzino, Mihail, om onest, bun,
hlînd, gras, oare făcuse odată un discurs frumos - fratele său Grigore continua la Bucureşti relaţiile sale cu
duşmanii - , ,apoi prill1 şeful moldovenilor, D. Greceanu
care, de altfel om cu tradiţii de bună şi adevărată, deşi
mediocră boierie, îşi arătase ,pe front dorinţa de a servi
"ţlara şi atît, afară de clientela, personală şi permanentă, a admiratorilor lui Take Ionescu. Nu se relevase
încă prin nimilC m viaţa politică fostul secretar de Legaţie, C. Argetoia:nru 110, care, opus oricăror reforme dău
nătoare marii proprietăţi şi socotindu-le ca o concesie
487
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făC'Ută unei sentimentalităţi despreţuite şi ca o experienţă foarte riscată, exiprima păreri strict tradiţionale.
peste care politicianismul
alor săi · trecuse de multă
vreme. Era încă unul din oamenii care vedeau în neaş
teptatele împrejurări aşa de triste baza unei acţiuni proprii, în orice direcţie ar fi să se îndrumeze.
Conservatorii propriu-zişi mi s-au adresat şi mie-

pentru a-mi cere să adaug ce influenţă aş putea să imn
de Regele, care păstra, în aceste zile de vădire a
caracterului fiecăruia, o atitudine nobilă şi demnă, pentru ca să li se treacă lor m'Îna, fără ca pentru aceasta
să mi se facă propuneri precise de colaborare ori să mă
lase _să înţeleg ce ar voi să facă dacă li s-ar da puterea.
Am refuzat orice ajurtor şi chiar orice discuţie în ce :priveşte asemenea planuri. Ştiam, ca şi toată lumea de altfel, ce pot amlbiţiile nesprijinite ,pe ceea ce ar fi îndreptăţit asemenea aspiraţii la un ceas ca acela şi, pe lingă
aceasta, îmi dădeam sama că, totuşi, faţă de incapacitate&
de acţiune a lui Take Ionescu, aşa de uşor terorizat, pînă
şi tăcuta îndărăltnicie a lui I. I. Brătianu, ascuns de toţi
în bîrlogul lui din Strada Romană, e încă de preferat.
ln partidul liberal, in ce se mai rputea vedea dintr-însul, nemulţămirile erau enorme. La Galaţi, d. Orleanu, unul din miniştrii cei noi ai lui Brătianu, dezaproba public pe şeful care adusese o ,astfel de calamitate
asupra ţerii, şi el nu era singurul care să vorbească astfel. Şi c-redinţa celor mai de aproape oameni de casă:
se clătina în vîntul cumplit al dez,astrului. Omul carenu putea să animeze pe alţii s-a găsit complet izolat~
lipsit de orice sfat care ar fi putut să-l susţie. Nu pot
şti cit îl vizita un altul din oamenii pe care el, în timpul
de autocritică diriguire, îi crease aproape din nimic :
Al. Constantinescu, a cărui inteligenţă, în general recunoscută, era dăunată însă prirutr-o înfăţişare fizică pretind la ridicul şi prin reputaţia pe care o avea acest om
de un perfect simţ practic, singurul în tot partidul, că
urmăreşte şi sprijină orice ,afaceri. Acesta măcar nu s-.a
îndoit niciodată, dar trecerea-i era ,attunci destul de mi-că
printre ai lui, deşi Regele îl preţuia foarte mult, zidnfaţă
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du-i totuşi pe numele unei porecle tnjurioase ·, pentru
că era unicul cu oare se putea lucr,a în adevăr.
Dacă un Gheorghe Mirzescu 111 , gazda pribegilor prieteni, acela în a cărui frumoasă casă cu două rînduri de
la Copou ei se mai puteau îrntîlni, ţinea la <lispoziţia
oropsitului c;:.-.f al Guvernului o deşteptăciune firească
şi, mai mult : un echilibru moldovenesc, aşa de preţios
în asemenea împrejurări, tînărul ministru, care abia se
deprirnsese a vorbi în Parlamenlt, unde mai tîrziu va
ajurnge să domine prin onestitatea sa, dar şi prin realitatea politică a oricărei propoziţii rostite, n-avea încă
nici o influenţă, şi tineretul, setos de a parveni, nu consimţea să şi-l recunoască şef. Dimpotrivă, în frunte cu
iutea vorbărie, avind ca un sunet de mitralieră, a d-lui
Iunian, mărunt avocat gorjan, apoi cu insultătoarea sfidare a d-lui Tilică loanid de l a Severin, cu brutala i'Zlbire
a d-lui Nunucă Protopopescu, o adevărată „ligă olteană'\
la care se adăugea cîte un coprovincial pierdut apoi pentru politică, fără să uit avintul retoric, cu gesturi mari
şi teatrala punere în vedere a unui ,avocat rp.oldovean,
Trancu-Iaşi - , ei erau cei mai aprigi critici ai lui Mîrzescu, a cărui situaţie în Cameră a fost zilnic ridiculizată. Cum se ciştigase şi vechiul socialism de aventură
seniorială al lui Georges Diamandy, ,care se şi credea
întîiul între oamenii unei ere cu totul noi, şi mai tîrziu
energia unui om ca d-rul Lupu, ·capabil, dacă e pe aceea~
să strice toate farfuriile din toate cele cinci continente,
era în politka internă un frolillt de frondă pe care, în
situaţia în care-l adusese înfrîngerea, Ionel Brătianu nu
se simţea în stare nici să-l înfrunte făţiş, şi cu atît mai
puţin să-l zdrobească. Era de închipuit că temperamentul d-lui Cuza îl va face, dacă nu asociatul acestor revoluţionari, fie şi rnumai de faţadă, care erau şi internaţio
nalişti, cel puţin preţiosul lor auxiliar, prin săgeţile pe
care dintr-o tolbă veşnic plină le arunca asupra băncii,
ministeriale.
1

• Porecla acestui
.,Porcul". (N. ed.)

cunoscut

politician

liberal

(1859-l!J26)

era.
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A face politică de sui,pare mi se ,părea însă în asemenea momente aproape o crimă, şi n-am reprezentat
un singur moment ÎlI1 acei doi ani şi jumătate de încercare un punct de vedere divergent faţă de silinţele care
se cheltuiau pentru o ultimă şi disperată apărare. De
aici rva rezulta că nu numai d. Cuza, pînă ce se va alipi
la o nouă acţiune politică, dar şi ,pitorescul Zelea
Codreanu, în costumul bucovinean cu care înlocuise
levita de teolog şi cilindrul supt care l-am cunoscut
întîi, s-au crezut fireşte înlocuitorii deserţiunii mele.
Prieteni de aproape îşi vor căuta drumul aiurea, orice
astfel de părăsire fiindu-mi total indiferentă, atunci cînd
tot gîndul meu era numai la ţara în frăm11ntări de
moarte.
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xxv
PEN'DRU GREAREA SPIRITULUI NOU

Totuşi omului celui mai tare în credinţele lui îi trebuie din cînd în cînd şi un îndemn. Plecînd de la Bucureşti, întrerupsesem ziarul meu, părăsind cantităţile de
hîrtie care trebuiau să-l asigure multă vreme. Peste
cîteva zile mi-a venit la Iaşi primul redactor, d. A. Cusin, oare găsise un loc într-unul din camioanele evacuării
şi care, soldat de rezervă, rămăsese repartizat la redacţia mea. S~a oferit să scoatem din nou Neamul Românesc, şi mi-am dat samă imediat ce folo~ ro.oral ar putea
să iasă pentru miile de descu!'lajaţi şi dezorientaţi şi contra trădătorilor care foiau în toate părţile, reapariţia
unei foi care ar avea toată libertatea, şi ceV'a mai multă
autoritate decît ziarele ieşene în care partidele-şi publicau lîncedele comlllilicate şi comentarii : Evenimentul lui
Greceanu şi Mişcarea lui Mîrzescu.
Aşa a apărut, în formatul unei fiţuici, ziarul meu,
care îndată s--a răspîndit în cercurile militare, mergînd
pină la spitalele de răniţi, unde două mari talente, cu
consacrare universală, d-ra Ventura·, alergată imediat
în ţara părinţilor săi, şi d. George Enescu, aduceau mîngîierea unor suflete credincioase şi devotate.

Căci

veşnic

acuma se
,progres ca

refăcea,

ca o realitate nezguduită, în
spirit, o armată, Cele

organizaţie şi

• Este vorba de marea

noastră artistă

Marii.oara Ventura. (N. ed.)
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dintîi elemente ale celei vechi, gonită de la rpasuri, sfă
in bucăţi, erau o cutremurătoare icoană de scufundare naţională completă. Călăreţi al căror mic grup
reprezenta un regiment distrus, ,palizi infanterişti încremeniţi de frig îlll hainele supţiri şi sfîşi,a,te, mîncaţi de
păduchii care curgeau de pe <linşii, ca o făină ignobilă,
ofiţeri care în odaia mea izbucneau, la ca.pătul atîtor
mizerii, în hohote de iplîns. Atîta era la început. Dar
în acest neam sînt nesfirşite rezerve de energie, trecute
din generaţie în generaţie, oare apar numai la asemenea
ceasuri grozave. A ajuns, pe lingă acest ,admirabil instinct
de conservare şi pe lingă această uniică putere de refacere, prezenţa a trei oameni pentru ca steagul României
să ·fie din nou apărat.
Unul ere cel ce ştiuse salva fragmentele nenorocite
ale defensivei sfărlmate, generalul Averescu căruia, de
altfel, i se observa fiecare pas, ţinîndu-1 cit mai la o
parte pe secţiunea noului front care i-a :fost atribuită
şi unde a dovedit încă o dată ce poate siguranţa rPce,
calculul netulburat, metoda fără greş. Pînă in ceasul
cînd a crezut că trebuie să se consacre unei politici sipre
care ara îndemnat de cei ce iaveau nevoie de marele lui
prestigiu, noi nu l-am văzut in laşul unde fierbeau intrigile şi se cloceau planurile.
Cel de-al doilea, generalul care nu făcuse politică
niciodată şi care n-o va face nici pe urmă, Presian, căipă
tase, din fericire, sarcim ipe oare, cu acelaşi calm neimpresionabil, cu aceeaşi neclintită putere de judecată, a
ştiut-o indeiplini, înlăturînd de la conducere camarazi
şi <lucindu-le pedeapsa, în acea atmosferă de bănuieli
nu tot.deauna înterneilate, ipînă la degradarea publică a
cui fusese sortit a întrupa înfrîngerea f ... ] Nici o uneltire politică nu s-a putut strecura, în acele hotăritoare
săiptămîni şi, de altfel, nici în lungile luni de trudă care
au urmat, la cartierul general, ,pe -care tot mai mult l-a
îna.injurat respectul public şi care a ajuns inima însăşi
a României înstngerate.
Franţia alesese bine
trimiţindu-ne, din nenorocire
prea tirziu, împreună cu un grup de ofiţeri care ştiau
ce înseamnă, nu răziboiul ca pe vremea lui Carol I, ci
rimată
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teribilul răZJboi modem, pe generalul Berthelot. Jovialitatea lui de voios burghez francez, netulburat nici în
cele mai grele clipe, marea
seriozitate cumpănitoare,
ascunsă supt zîmbetul lui larg cu ochii în lacrimi, cun~tinţele căpătate în momentul respingerii atlaicului german acasă la el, în zilele de ceia mai mare răspundere,
se uneau la dînsul şi cu .tradiţia pe care o reprezenta,
iubind-o, şi pe care o aveam şi noi, în toate amintirile
noa,;tre. Nu ne zicea mare lucru un general în automobil, care părea că fuge, tpe dnd generalul în tunica al:bastră, cu chipiul' roşu cusut cu aur, mare, voinic, frumos,
călărind un cal de rasă, ne ,aipărea ca însăşi imaginea
unui război în oare, după ceasurile cele mai rele, este
încă ,putirnţa de revanşă şi de glorie.,[ ... ]
Mai mult timp, I. I. Brătianu stătuse la îndoială dacă
cheme sau ba un Parlament în care ştia bine ce puţin
sprijin va putea să găsească. Se pare că şi sfaturi din
aflară l-au făcut să se decidă la o sesiune ordinară, aşa
de mult întîrziată. A fost o hotărîre fericită, ,pentru că
oricare ar fi fost calitatea majorităţilor şi atitudinea, de
obicei ne,potrivită, a opoziţiei, era nu numai o putinţă
de lămurire a îndoielilor, afară de cele pe care guvernul
şi le rezerva, dar şi un îndemn pentru miniştrii descurajaţi şi dezorientaţi şi un mijloc de a ţinea vie o conştiinţă publică prea mult înăbuşită.
Discuţia la Mesaj a fost jenată şi săracă. Ea· mi-a
dat ,prilejul să exprim tot ce de atîta vreme îmi zăcea
pe inimă şi nu-şi [Putea găsi rostirea în scurtele articole
de jurnal. Am îmbrăcat în acele cuvinte toată ura contra încălcătorilor pămîntului nostru, tot des.preţul faţă
de forţa brută, de şarlatania uneltelor, opusă enel'giei
viteze, toată încrederea, sprijinită pe îndelungata cel'Cetare a unui trecut de atîtea secole, că totuşi dreptatea
elementară a cauzei noastre nu via iputea fi zdrobită şi,
în a1eelaşi timp, tot regretul că am ajuns unde eram,
prin vremea pierdută cu certe interne trecătoare, de pe
urma cărora am intrat în răeboiul cel m~i plin de primejdii şi fără pregătirea materială şi fără indispensabila
solidaritate morală.
să
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Cuvîntarea aceastla, ,pe care mi-a smuls-o toată maiestatea dureroasă a momentului istork şi în care era aşa
de evident că nu aduc nici mizerabile artificii retorice,
nici o grijă de m~ne însumi, de interesul meu, de orice
interes al meu, ceea ce ar fi fost şi mai mizerabil, a
produs o uimire la care nu mă aşteptam. Vorbisem şi
pentru ceilalţi, pentru toţi ceilalţi, ,pentru aceia, mai
puţin stimabili, care aveau o frkă nelbună de răsipun
dere - ·şi I. I. Brătianu s-a grăbit mai tîrziu să-mi
spună că am şi eu pe cea morală, pe oare eram mîndru
s-o redam, dar ea n-avea nimk a face cu lipsa de armament ·şi incapacitatea de comandă - , ba chiar şi pentru
cei care cu sinceritate se pocăiau la ceasul ispăşirilor,
ca şi pentru aceia pe care-i luase numai valul unei politici de ale cărei primejdii ultime nu-şi dăduseră sama
pînă atunci. S-a cerut afişarea discursului, care s-a răs
pîndit oficial, şi s-a transmis telegrafic în străinătate
această afirmaţie a hotărîrii nez,guduite de a merge pînă
la sfîrşit în îndeplinirea onestă şi curajoasă a unei datorii de onoare. Dar încă de a doua zi mi s--au cerut unele
modificări, mai ales în ,ce priiveşte citarea adîndlor şl
duioaselor cuvin1te ale lui
Gheorghe Ştefan, Domnul
moldovean îndemnat să-şi părăsească ţara : ,,Mai bine să
ne mănînce cînii pămîntului acestui1a". Insuşi ministrul
de Război, pe care nu-l văzusem demult, m-a rugat să
aprob ,această supresiune. Am înţeles de ce era vorba :
oamenii se pregăteau de trecerea în Rusia, şi nebuna
expediere a cercetaşilor, de care a fost vor1ba în acea
iarnă, şi contra ideii căreia am luptat cu cea mai firească
indignare, era în legătură ou aceeaşi desperată şi laşă
1

concepţie.

Evacuarea proiectată nu S-<a produs. O iarnă teribilă
şi asupra noastră, oare o cunoşteam, şi asupra
duşmanilor, care erau mai puţini obişnuiţi cu dînsa. La
Iaşi circulam sărind peste imenşii nămeţi de zăpadă.
Acest înveliş de nesfîrşită rpace izola şi mai mult. Legă
turi nu mai existau decît între aceia -oare aveau ca funcţionari aceeaşi datorie de îndeplinit. Pe străzi treceau
supt pază soldaţii stîn.şi, dezertorii s,upremei nevoi, ai
căzuse
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imposibiUtăţii fizi1oe absolute de a mai eontiinua, ori
camioanele care aduceau unul peste altul trupurile înţe
penite, aşa de multe, încît spitalele, unde ,bolnavii zăceau
şi supt paturi, erau silite să refuze primirea, de a trebuit, o daită, să dPc;;'Chid cu silia poarta lăcuită a Sfîntului
Spiridon. Se terminase cu lungul convoi al cel'Cetaşilor
şi al tineretului ridiicat din ţinuturile OCUipate, care se
d1.1JCeau să moară la Hîrlău, de tifos exantematic, ca şi
de sfîrşeală, de dor, pe dnd, nu departe, la Şipote, era
mizeria fără nume a internaţilor. Privilegiaţii războiului
nu se îmbulzeau în oraşul de o nesfîrşită tristeţe, în
care pentru a se face foc se tăiau cQpacii bătrîni de la
Copou.
Au murit mulţi în această a doua zi după dezastru :
am dus la mormmt pe marea artistă Aristiţa Romanescu 112 , am urmat sicriul prietenului Cocuţă 113 de Ia
Vălenii de Munte. Va cădea mai tîrziu şi devotatul meu
ajutător la ziar, un cugetător puternic şi original şi un
suflet de o rară credipţă, Aurel Metroniu 114 , a cărui
şubredă fire a cedat răpede bolii cumplite care secera
şi pe medici. Nu o dată am cules şi de pe hainele mele
scîrboasa insectă care transmitea moartea, lucrătorii
t~pografiei unde scoteam ziarul fiind ei înşişi atinşi de
dî111sa. Morţii n-aveau nici cei patru păreţi de scînduri
întregi, şi din sicriele hurducate pe străzile ,încremenite
de ger ieşeau mirosuri de putreziciune care ameţeau ;
atîţia soldaţi au fost coboriţi numai cu cămaşa în tranşeele comune care, ca pe front, ţineau locul de groaipă.
Sprijin moral era greu de găsit şi, daică însuţi l-ai
fi putut da, nimeni nu venea să ţi-l ceară în amol'ţeala
ce părea că a CUiprins o societate întreagă, care uHJase
că mai este ce poate forma o oştire şi că dreiptatea nu
se lasă ucisă atît de uşor. Dinitre prietenii pe care-i putusem cîştiga în lunga mea viaţă, era la laşi Delavrancea,
dar cu omul care jucase mari roluri politice legăturile
nu mai erau cele de odinioară ; îl vedeam uneori pe
stradă aproape ca rpe un străin; şi în casa refugiu~ui
său am călcat o singură dată, atunci cînd frumosul lui
cap abia încărunţit se odihnea pe perna unei scurte agonii şi pe cînd la serviciul de înmormîntare 115 din biserica Banu, d. Petrovid, care mi-a dat ;pentru ziar atîtea
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articole despre Bucovina încît I-am înştiinţat că nu mai
public nici unul dacă nu-mi dă :ceva şi despre Ardeal,
ceea ,ce-i era, se pare,
imposibil, glorifica acum cu
întreaga noastră luptă, în cuvintele unei măestrite retorici, pe cel care se ducea înainte de răzbunarea neamului său, lllI1 ciudat autor dnamatic, complet beat, făcea
scandal în biserică.
Cu icarul cu boi venise de I,a qioşioara sa din Rim-=
nicul-Sărat Vlahuţă şi, aşezat într-un colţ liniştit .al Iaşu
lui, de unde s-a dus apoi la Bîrladul originii sale, el era
nu numai un cald prieten şi lll!l bun sfătuitor, dar în
acelaşi timp spiritul cel mai încrezător în biruinţa care
nu putea lipsi. Tot pesimismul de împrumut îi dispăruse,
iar despreţul faţă de o clasă dominantă care se dovedise
tragiic de falimentară, îl rezerva ,pentru alte timpuri ;
nu v€'dea înaintea sa decît o mînă de români care, cu
ultimele puteri luptă în tranşeele disperării contra unui
duşman odios. Mlarii lui ochi negri, aşa de adînci supt
sprîncenele groase, trăsăturile energiic brăzdate ,ale feţei
lui brune, aripa de corb a părului răzvrătit pe fruntea
unde păreau că se încrucişează furtuni, şi mai ales glasul incomparabil, de o excepţională putere de vibraţie,
unite cu felul călugăresc al unei vieţi ,care evitase orice
plăicere uşoară, orice plăcere
banală, orice contact cu
oamenii de duzină, îi dădeau un aer de profet. Niciodată
însă el nu întrupase mai misterios ce e fundamental în
fiinţa acestui neam : incomensurabila capacitate de a
răbda, aşteptînd ca Scripturile să se îndeplinească. După
ce a plecat de lingă noi, frumosul lui Calendar bîrlă
dean 116 a fost încă unul din mijloacele pentru a însufleţi
rezistenţa.

In fiecare clipă iapoi simţeam lingă mine iubirea, aşa
de delicată şi aşa de inteligentă, a sufletului ales oare
era Vasile Bogrea. Demult, o scrisoare de o linie elegantă
.şi fină îmi mărturisise, de la studentul care abia-şi ispră
vise Universitatea la Iaşi, sentimente ipe care era să le
păstreze pînă 1,a moartea sa eroică în mijlocul celor mai
mari dureri. Cu o memorie fabuloasă, unică, prin care
era capabil să adune atîtea cunoştinţe, în toate domeniile, cite nu le--.a mai ClliPrins o minte românească, şi
în acelaşi timp capabil să Ie rînduiască, să le pună in
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ş1 m valoare
ginaţiile capricioase,

prin cea mai seducătoare din imajucîndu~e ,cu greutăţi care ar fi
zdrobit pe un altul, el ştia să le deie, în legăturile lor
necontenit schimbătoare, toată strălucirea unei pătrun
zătoare ironii. Acest ,tînăr dorohoian, cu cevia sînge polon
în vinele .-,ale, ,profund latinist, excelent cunoscător al
limbii greceşti, iniţiat în mai multe literaturi, ale căror
opere le adunase în odăiţa nesănătoasă, pe care mulţi
ani n-a vrut s-o părăsească, a Uălei ,căsuţe lăturalnice,
era şi un filolog eminent, totdeauna nou în studiile sale,
la care aducea informaţii
nebănuite, şi un poet, ·nu
numai în suflet, dar şi în formă, ascunzînd versuri scrise
în ceasurile sale de absolută intimitate, şi un orator de o
rară varietate şi de o uimitoare siguranţă, în stare a
însufleţi o personalitate şi o epocă, atunci cînd zugră
vea un fermecător film complet înaintea ascultătorilor.
El n-a ,putut fi păstrat ştiinţei şi societăţii în mare parte
şi din deSff)reţul pe care-l arăta pentru suferinţi nemăr
turisite ; un ulcer la stomac, care aşa de uşor s-ar fi putut
tămădui, s-a prefăcut astfel încetul cu încetul, de la o
vărsare de sînge la alta, într-o boală fără leac, pe carE
numai misterele sufletului său excepţional au putut-o
ţinea atîita vreme pe :povîrnişul morţii. Pe atunci însă,
măruntul om palid cu luminoşii ochi negri era numai
viaţă şi veselie. De mine se îngrijea cu o filială aplecare
şi grabă, adunîndu-mi cărţile de care aveam nevoie :
de la el, de la biblioteca Universită,ţii, revizuindu-mi
corecturile, sugerîndu-mi idei,
întovărăşind rezultatul
sforţărilor mele cu acele· ,cuvinte de bună înţelegere şi
de caldă recunoaştere pe care orice suflet omenesc şi le
doreşte şi fără care se otrăvesc apele vii ale nevoii de
a crea. In aceşti doi ani şi jumătate de Laşi el a fost,
trebuie s-o spun, suflet din sufletul meu : la atîtea
lacrimi pentru pierderea lui în momentul cînd era
încunjurat de toată preţuirea şi de toată simpatia, după
ce ajunsese la oatedra universit.ară rpe care o merita
demult, mă simt dator să adaug acest omagiu.
Se mai abătea pe la mine, deseori, cumintele om politic, încet în rostirea cuvintelor cu ,greutate, care s-a
dovedit a fi d. Gheorghe
Kirileanu 117, bibliotecarul
Regelui. 11 cunoşteam demult şi prin cultul rpe care-l
vedere
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purta lui Eminescu, din care a editat la mine un număr
de articole alese, prin înţelegerea lui frăţească pentru
literatura populară, prin nesfîrşita iubire pentru ,tot ce
privea datinile noastre şi vechea noastră literatură, ca
si amănuntele de tot felul ale trecutului românesc. Desigur, supt anume influenţe, el nu era un încrezător în
succesul războiului ,pe care danul căruia-i aparţinea nu-l
dorise dar, oricare ar fi orientarea unui om perfect onest
şi de o înaltă seriozitate, atinger~a deasă cu dînsul în
astfel de împrejurări nu putea decît să facă bine.
D. Kirileanu era un prieten al familiei Ştirbei, care
se bucm,a şi atunci de o mare influenţă. Şeful ei avuse
simpatii pentru Centrali, mai puţin solide şi mai puţin
mărturisite decît ale fratelui
său Gheorghe, care s-a
stins în teritoriul ocupat. Dar aceasta nu-l împiedeca
să-mi spună, cu ani în urmă, că mergem neapărat spre
realizarea unităţii naţionale, şi la un om de o atît de
cumpănită judecată această siguranţă avea o altă valoare
decît la un entuziast. D-na Nadejda Ştirbei, fiica beizaqelei Bibescu, fusese crescută, din oauza unor triste
împrejurări de familie, în Germania, şi frumoasele sale
versuri şi poveşti, dintre care cele dintîi au fost traduse
şi de mine în româneşte, fuseseră redactate şi
tipă
rite în limba germană. Dintre fiice, cea mai mare moş
tenise înaltele însuşiri intelectuale ale străbunului, vodă
Ştirrbei, şi a discuta cu dînsa asupra oricărui subiect era
o adevărată plăicere. Ne-am văzut deseori în iacele luni
teribile, şi era fără îndoială cevia să descoperi atîta pricepere şi simţire la membri ai unei clase care nu mă
deprinsese prea mult cu asemenea daruri sufleteşti.
Lîngă mine chiar, era Leg,aţia franceză a exilului. Un
om de o mare distincţie, serios şi în figura sa lungă,
palidă, cu visătorii ochi de
miop, era reprezentantul
Republicii.
D. de Saint-Aulaire aduna o societate restrînsă, în
care era d-rul Cantacuzino, de o a.tît de frumoasă şi
e}CJ)resivă vitalitate, rpe oare nu l-am putut păstra mult
timp, tot sufletul cerindu-l în Franţa întregii educaţii
pe care o primise, apoi d-r:a Ventura şi cîţiva alţii, pe
care nu mi-i mai amintesc. Increderea ministrului în
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viitorul ţerii lui, care-şi vărsa aşa
nezguduită, dar niciodată un exces

de larg sîngele, era
de limbaj, un gest
nu erau întrebuinţate pentru o afirmare cu atît mai
impresionantă, ·cu cit era mai discretă. Trăsura Legaţiei
mi-a permis să mai răsuflu puţintel, mergînd la Miclău
şanii familiei lui Gheor,ghe Sturdza fratele fostului
prim-ministru, clădire gotică de fost student german,
fanatic pentru o viaţă ca a iuncărilor, foştii săi colegi,
dar şi harnic strîngător de manuscriipte şi documente
româneşti - , castel feudal unde stăteau acuma, ascunse
de lume, soţia lui, fiica lui Ion Ghica, şi fiica fiicei,
văduva unuia din fiii lui G. Gr. Cantacuzino, bune
doamne, atît de primitoare.
ln turnul unei biserici
vecine, la Doljeşti, am găsit o colecţie extrem de interesantă din vechea noastră ceramică moldovenească, ale că
rei tradiţii le continua încă un industriaş evreu la Hîrlău.
Mai pe urmă am fost şi la Hermeziul lui Costachi
Negruzzi, unde am găsit aşa de interesantele lui opere
de tinereţă, de care nu vo~bise niciodată nimeni [ ... ]
ziarul meu trebuia trimes tuturora, pe frontul care
începea să se refacă ; se vor trage rpe sama Statului 5.000
de exemplare pentru a se distribui în tranşee.
Acest ziar, scris de mine,
afară de articolele lui
Metroniu şi de contribuţiile, mai rare, ale cîtorva din
oamenii pe care-i apropiaseră de mine, momentan, împrejurările, ca profesorul I. Simionescu 118, botoşănean, fost
coleg de liceu, om de un deosebit talent literar, capabil
de a însufleţi în scrisul său imaginea locurilor din ţară
pe care cu interes şi cu iubire le străbate, îmi era acuma
aproape întregul rost, şi-i simţeam şi toată greutatea şi
toată răspunderea, covîrşitoare pentru mine. Venise în
sfîrşit, ceasul cînd cuvintele mele nu se mai pierdeau
, în vînt, în mijlocul unei societăţii uşuratece şi flecare, ci
fiecare rînd era urmărit cu frîngere de inimi, pentru
a se lua de acolo şi ştirile şi îndrumările, care nu se
puteau găsi aiurea. Unde mai erau timpurile marilor
gazete bucureştene, Universul, Dim,ineaţa, Adevărul, atît
de absolut stăpîne pe ce se poate numi, cu o oarecare
indulgenţă, ,,opinia publică" ... Unii se luptau să le învie
în Bucureştii ocupaţiei, coborîndu-se ,pînă la anume anga499
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stăpînii străini 1prefeiiau să-şi aibă organul
germană iar, pentru români, deocamdată,
românească a unei foi de cultură, ,în care toţi

jamente, dar
lor în limba
ediţia
sfătuitorii şi

siprijinitorii războiului erau e:xipuşi odiului
unei !I)Opulaţii în mare suferinţă.
·
Aveam la îndernînă, pentru a putea informa mai
bine decît oricine, ziarele din străinătate care, îndreptate, din ţerile neutre către Bucureşti, ne veneau nouă
la Iaşi : foi daneze, olandeze etc. Mi se aduceau, pentru cenzură acasă, şi ceasuri întregi erau ocupate cu
descărcarea şi amănunţita cercetare a sacilor. Am putut
şti astfel zi de zi tot ce se petrecea în teritoriul ocupat,
cu atitudinea detestabilă a unei ipăr,ţi dintr-o lume oare
nu fusese crescută naţional şi n-avea instinctul ce o
poate înlocui, ca şi gesturile infame ale unora din oamenii noştri politici. Marghiloman, de exemplu, afirmînd
că schimbarea de alianţe e ceva necesar şi care va fi
permanent, relaţiile noastre cele mai fireşti fiind cu
Centralii, apoi hohotele de rîs ale mizerabililor ,pentru
care dezastrul naţional reprezenta o adeverire de profeţii
mai vechi, un fel de satisfacţie pentru inteligenţa lor
mai ascuţită. Altfel ştirile de acolo deveniseră imposibile : J.a sfîrşitul unei şedinţe de cercetare în Arhivele
Statului din Iaşi, unde căutam şi o ocupaţie şi o uitare
a durerilor prezentului, şi materiale, într-un corp obosit, d. Al. Lăpedatu 119 , care trăia din greu 1într-un colţ
de sărăcie, mi-a adus vestea că între aceşti trădători e
şi vechiul său prieten Verzea.
De altfel trădarea era pretutindeni, de jur împrejurul
nostru. O ceteai din ochii bucuroşi de orice eşec pe
front, de -orice veste falsă, fireşte foarte detaliată, a
unei noi lovituri căzute asupra noastră, -oare căutam
cu greutate frontul caipabil de a rezista. De l1c1 colonelul
Sturdza, marea speranţă a unei într_e,gi generaţii de ofiţeri, pătrunşi de datoria lor şi însufleţiţi de sentimentul
cel mai curat al onoarei, am ,primit discursul, pe -care
l-am şi publicat, către bătrînii rezervişti pe care-i întrebuinţase pe frontul lui din Putna ; deasupra stăteau cîteva
rînduri al căror sens, care putea fi o luare de rămas bun
definitiv - ,,ca să ştiu cine a fost el" - , nu l-am înţeles de la început. Tot de la d. Lăpedatu am primit
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zguduitoarea veste că nenbrodtul a trecut la inamic, şi
mi se dădea şi proclamaţia, tipărită in secuime, prin oare
el chema la dezerţiune soldaţii [ ... ]
„Redacţia" mea era în biroul de vinzare a biletelor
de teatru al lui :Maximovici, şi ne împărţeam ceasurile
unor atribuţii atît de deosebite. In dosul grilei de lemn
a tejghelei, pe o măsuţă, făceam ziarul, aşteptat cu nerăb
dare şi răpede epuizat, a cărui construcţie era meritul
priceperii şi devotamentului d-lui Cusin. Tipografia
Iliescu se afla în faţă, cu murdăria şi bolile ei. In aceeaşi
clădire centrală, Guvernul adunase ,pe scriitorii al căror
talent nu trebuia expus gloanţelor şi le dăduse sarcina de
a scoate marele ziar oficial prin care să se pregătească şi
să se menţie o anume ,atmosferă morală ; acolo se primea,
St'. discuta, se glumea, se continua viaţa de cafenea din
timpurile de pace. Frumosul, vioiul Locusteanu 120 reprezenta o. garanţie de ordine şi de muncă, între aceia pe
care-i servea spiritul său întreprinzător şi practic, dar
cine nu era printre ei, ipînă şi l,a cei oricînd gata să jure
că am pornit pe un drum greşit pentru că n-am ascultat
pe profetul Stere care, la cea dintîi aparenţă de prăbuşire,
îşi vor manifesta din nou, în chipul cel mai dezgustător,
adevăratele sentimente, pînă la d. Minulescu, care ad-una
elemente pentru ignobila şarjă din Roşu, galben şi albastru, ba pînă la cei mai pretenţioşi dintre oamenii cu veleităţi poHtice, care anunţau ritos, considerînd războiul ca
o ,afacere de carieră răpede, cum a şi fost pentru <linşii,
că au „dărîmat" pe Brătianu şi că, după ce vor mai
„dărîma" şi pe Take Ionescu, vor putea să fie ce doreau
şi ce meritau : stăpînii României ! Aceasta era, de altfel,
in spiritul momentului, căci un întreg tineret îşi forma
atunci un crez de o feroce ambiţie, care le va domina
apoi toată viaţa : mai tîrziu, tînărul doctor în ştiinţe economice de la Berlin, Virgil Madgearu 121 , fost pe vremuri
colaborator la foaia mea şi unul din cei ridiculi:mţi la
Viaţa românească dintre „băieţii din centre", îmi declara
că totul trebuie înlocuit printr-o revoluţie, în fruntea
căreia natural se vedea pe sine însuşi şi, întru cîtva,
secretarul partidului „ţerănesc", jucînd în vîrful băţului
echipamentul rural al d-lui Ioan Mihalache 122 , care se
afla atunci pe front, tînăr învăţător, cunoscut mie înainte
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prin discursuri la Asociaţia breslei sale
la un concurs de porturi populare şi
danţuri de la Vălenii de Munte, s-a ţinut de cuvînt : în
energica-i bărbie ,proeminentă, în paliditatea feţei chinuite de rîvniri precoce vedeam de 1altminterea toată
garanţia pentru aceasta.
de

şi

război numai
prezenţa

prin

Grelele dureri intercostale, care mă chinuiau aproape
continuu, nu mă împiedecau de a da şi ultima picătură
de vlagă acelei foi în care mi se rezuma acUIJTla toată
viaţa şi pe care aveam mulţămirea, singura mulţămire,
de a o simţi organul de căpetenie al rezistenţei morale
fără care ar fi fost poate mai puţin utile şi imensele
suferinţi ale celor de pe front.
In ceasurile libere scriam acuma, după cererea libră
riei Haichette, îndemnată la aceasta de ministrul Stephen
Pichon, o nouă istorie a românilor pe scurt, o sinteză, al
cărei întreit scop era : să arate dreptatea cauzei pentru
care ne istoveam, să prezinte titlul cultural al existenţei şi
al cererilor noastre, care nu putea fi decît dezvoltarea de-a
lungul veacurilor a unei civilizaţii, a unei civilizaţii proprii, şi pentru toţi românii, şi să stabilească drept bază a
acestei lungi OIJ)ere de vitalitate naţională calităţile constructive ale ţeranului român. Adunînd doar cîteva cărţi
în jurul meu, o redactam cu înfrigurare. Textul odată
stabilit îl dictam d-lui Stahl, oare, ca „neamţ" (tatăl său
fusese bavarez ; mama, franceză, trăia), căutase să~i
carpete cu orice preţ rana pe care o îngrijea aicum supt
acoperişul pribegiei mele. Ilustraţiile le dădea pictorul
Stoica, pe care-l recomandasem Marelui Cartier şi reginei şi care a cuprins în schiţe simbolice, prea mult uitate,
momentele cele mai impresionante şi mai sfîşietoare din
această mare tragedie ; Casa Hachette mi-a rătăcit acele
desemnuri. El a făcut şi coperta, pe care a refuzat-o
regina, a Calendarului care apăru supt ocrotirea ei [ ... )
Incetul pe încetul neasămănata putere de ref.acere a
acestui neam, de atîtea ori cosit şi călcat în picioare,
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începea să se manifeste. Inainte de a se ridica această
care parcă voia să ne ţie nesfîrşit supt tristul ei giulgiu, semnele de încredere apărută,
fără ca, din Apusul de care ne lega<;crăm, sa ne fi venit
încă primii mîngîictori şi soli ai biruinţii comune.
Se organiză o şcoală pentru viitorii ofiţeri, care se
va aşeza apoi la Botoşani, fiul meu cel mai mare fiind şi
el primit într-însa. Mi se ceru de colonelul Văsescu,
Lnsărcinat ,cu conducerea ei, să vorbesc tinerilor acestora,
care vor avea misiunea să ajute cu sacrificiul lor total
la refacerea patriei îmbucăţite. De aici a ieşit o serie
întreagă de consideraţii cu privire la semnificaţia războ
iului. Căutînd să întăresc pe alţii, adăugeam puteri sufletului meu însuşi. Din ce în ce mai mult, gîndindu-mă şi
la cîte le răbdaserăm şi totuşi rămăseserăm în picioare,
mi se înfigea convingerea că, nefi1nd vorba numai de
noi, ci de o parte aşa de largă din lumea cca mai civilizată, mai plină de demnitate şi de mîndrie, ea nu va
putea să accepte o situaţie ca aceea pe care, fără nici o
îndoire şi fără nici o mustrare de cuget, aveau de gînd şi nu se sfiau să o şi mărturisească --- să le-o impună
germanii.
Acei trimeşi ai luptătorilor din Vest, a căror m1srnne
era să ne arăte că nu luptam singuri pe frontul supremelor
sforţări, sosiră în sfîrşit. Erau de tot felul. Un general american, un grlllp de intelectuali de acolo, ·curioşi, naivi,
copilăroşi, cu un ,profesor care se uita la colecţia mea de
monede ooi, se mira că şi Carol I şi dom Pedro al
Briaziliei au barbă, împrumuta broşuri despre război de
la mine şi-mi lăsa la plecare moneda de aur pe care i-o
refuzasem ... Oricum, te mai simţeai pe pămînt la contactul cu <linşii, plecaţi de aşa de deiparte ; cu venirea lor
intra o rază de lumină în temniţa noastră îngustă şi întunecată, duhnind a mornnînt. Aipăru apoi Vandervelde, cu
figura-i de vechi savant aplecat asupra hîrtiilor sau eprubetelo[" lui, şi tumultuosul, ţeposul Albert Thomas, ministrul muniţiilor franceze, gata să îmbrăţişeze pe regele
Ferdinand şi să-l sărute din plin, cuprinzîndu-1 cu burna
energie prietenească a braţului său de plebeian luptător.
Cum, în cursul iernii, la vila „Greierul", a domnişoa
relor Sculy, unde se aşezase un spital militar, tifosul
iarrnă ·asipră fără păreche,
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e:ioo.ntematic luase pe devotatul doctor Clunet, unul din
francezi, am propus să se voteze de
prilej darul casei de ţară, aşezată întl"-o
frumoasă livadă, Statului francez, pentru a se face acolo
un home al francezilor ce vor vizita apoi România. Dar
preşedintele Morţun, de care stînga liberală îşi bătea joc
în ,chipul cel mai trivial şi mai zgomotos cu putinţă, dernoralizindu-1 cu totul, a fost de părere să se aştepte aioceptarea Statului francez, şi îşi poate închipui cineva dacă
la aceasta se gîndeau cei din Paris. Astfel s-a oprit gestul
pe care-l credeam şi datorit, şi frumos.
ajutătorii noştri
Cameră cu acest

[ ... ) Imprejurările îmi dăduseră o parte şi rn pregă
tirea, pe care o judecam neapărată, a reformelor, de care
nu se vorbise nimic în sesiunea de iarnă a Parlamentului
şi de care nu se ocupase nid presa, o biată opinie publică
speriată îndreptîndu-se numai către pericolul imediat. [ ... ]
Am rugat pe vecinul meu• să vină la mine pentru o
camunioaţie importantă, căci evitam vizitele la dînsul ca
să nu se creadă că am legături politice cu şeful guvernului de coaliţie. I-am spus de ce e vorba**, dar era greu
să-l pornesc. Niciodată pînă atunci el nu primise o sugestie de la mine. In neutralitate, cu ocazia parastasului pentru Carol I la Curtea de Argeş, îi arătasem ce bine ar fi
dacă ar cerceta trupele mobilizate : mi-a spus că „n u e
în temperamentul lui". La Iaşi îl îndemnasem să viziteze
frontul, spitalele, amintindu-i că tatăl său, la 1877, venea
uneori pe carul cu fîn de care avea nevoie -cite un regiment de cavalerie : ,,Se poate, dar el avea alt temperament", ceea ce m...a făcut să-i blăstăm în faţă „temperamentul". Cîndva mi-a venit zvîrlind de la uşă pălăria
şi bastonul şi, cînd l-am poftit să le lase în anticameră,
m-a întrebat, jignit, ,,dacă-l cred orgolios". ,,Nu, dar, dacă
ai fi, n-ai face altfel". La orice ,prilej, ciocnirea se repeta.
[ ... ] S-a plîns, cum am mai spus că, ,,socotind că vrea să
mă trateze ca inferior, îl tratez eu astfel" şi la urmă m-a
înduioşat de i-am trimes o monedă antică pentru colecţiile lui. Nu ştiu cum au umblat alţii cu dînsul ; pentru
• Ionel Brătianu {n. ed.).
•• Necesitatea reformei agrare.

(N.

ed.)
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mine, în toată viaţia, a fost peste măsură de greu. Se zice
că el s-ar fi mirat odată de aceasta ,,de ce nu m-am
putut înţelege niciodată cu Iorga ?" - , cum s-ar fi mirat
că d. Maniu, cum este, e atît de încunjurat. Se poate ;
dar am siguranţa că n-a fost vina mea.
Deci nici atunci n-am avut noroc. Mi-a declarat, neted
şi sec că, avind şi conservatori în Guvern, nu rpoate porni
reformele. ,,Pierzi o ocazie cum n-o vei întîlni în vi,ată",
i-am sipus pc pragul porţii. Mergea aşa de departe· în
motivtarea unui răsipuns care avea toată aparenţa că e
definitiv, încît îmi obiecta că „se vor răscula proprietarii", de a trebuit să-i scormonesc o dureroasă experienţă : ,,Cum ai împuşcat pe ţerani pentru proprietari,
vei îrnipuşca, atunci, şi pe proprietari pentru ţerani".
Foarte întristat de neiputinţa de a-l îndemna, am scris
un memoriu pentru rege, învederîndu-i că, dacă se fac
reformele de dînsul, vor fi şi pentru dînsul iar, altfel, ele
se vor face contra lui, şi încheind cu aceste cuvinte : ,,Am
spus, şi am mîntuilt sufletul meu".
A doua zi, Brătianu a venit la mine ca să-mi anunţe
că în cursul nopţii s-a răzgîndit şi că reformele le va face
dar, pentru a nu-şi supăra colaboratorii de drea,pta--şi a
nu provoca o criză ministerială, vapune pe Morţun, ca
fost socialist, s-o provoace, - ceea ce s-a şi întîmplat.
O comisiune specială, din care făceam parte, a început
lucrările. Erau neaştetPtate semne bune. Mitropolitul
Pimen a găsi,t cuvinte mişcate pentru a binecuvînta opera
a cărei preşedinţie de onoare o avea. Dacă între conservatori erau intransigenţi, ca d. C. Argetoianu, care cerea
plata în aur, dintr-un împrumut special, a deposedaţilor,
Mihail Cantacuzino, de altfel, om de o perfectă corectitudine politică, era gata să stea de vorbă, nu fără a apăra
cu cea mai mare stăruinţă interesele sale, mai ales cu privire la subsolul petrolifer, iar bătrînul Pavlică Brătăşanu,
a.şa de original în figură, in gesturi şi în felul de a vorbi,
declara făţiş că pentru clasa sa a venit momentul supremelor sacrifilCii. Liberalii, tîrîţi de nemulţumiţii lor, care
credeau că, o dată cu steaua cea roşie, le-a venit ceasul,
nu opuneau nici o rezistenţă de mari proprietari : doar
dacă, din cînd în cînd, ca la chestia absenteiştilor, se
încerca strecurarea unui ipa,-agraf de favorizare.
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Pe chestia, de gravă neînţelegere, ,a petrolului, AL
Constian,tinescu, avocat cu largă eXiperienţă şi spirit deosebit de fin, şi-a atribuit de .la început un rol ipe care l-a
ştiut juca bine pînă la capăt, negociind între o tabără şi
cealaltă. Nu o dată a venit la miPe să-mi aducă rezultatele atinse şi să se sfătuiiască. In sfîrşit s-a ajuns la forma
în care proieotele trebuiau să fie supuse Parlamentului,
convocat :pentru aceasta în luna lui mai, o dată cu pregă
tirea, ţinută în cel mai mare secret, faţă de lumea politică întreagă, a unei ofensive cu oastea complet refăcută,
înarmată de francezi, oare era o adevărată sculare din
mormînt a ţerii înseşi.
Nu se :poate spune că dificultăţile privitoare la reforme
erau învinse. La fiecare formulă se întîmpinau încă unele
rezistenţe ; am putut fiace să se ,primească la eX!propriere
motivarea „de necesi,tate naţională", pentru a împiedeca
alte măsuri contra proprietăţii, pe care ştiam că se vor
găsi destui să le ceară. Oameni ca ,profesorul Matei Cantacuzino, spirit de o extremă fineţă şi eleganţă, un întîrziat
marchiz revoluţionar de la sfîrşitul secolului al XVII-lea,
erau pe rînd dştigaţi şi pierduţi, după ultimul sfat pe
care-l primiseră. Unii îşi rezerviau locul în fresoa reformatorilor prin discursuri care apăreau, cu aplauze la
locurile mai frumoase, înainte ca ele să fie rostite. Pentru
ultima oară s-a auzit atunci miraculosul glas al lui Delavrancea. Inainte de încleştarea hotă.ritoare a ,arimatelor,
regele a putut iocăli astfel ceea ce, cu dreptate, a reclamat ca fiind opera sa, ,a convingerii şi hotărîrii sale, căci
numai presiunii sale i s-a datorat, după culise, renunţa
rea din partea conservatorilor la ultimele lor rezerve.
Operă desigur ,prtpită, nesprijinită pe studii, care pentru cea mai mare parte a teritoriului românesc nici nu se
puteau face, operă rău îndrumată, de mai muLte ori
reluată şi schimbată şi falsificată, adusă la picioarele tuturor intereselor şi tîrîtă prin şanţurile tuturor demagogiilor, operă cariicaturată, ,cum se face de obicei la noi,
prin însuşi regulamentul de aplicare şi executată, pentru
proprietiari adesea neoneşti, de agenţi care se ştiau pleca
dincotro sperau o răsplătire, operă de desfacere a unei
situatii vechi de atîtea veacuri, a unui organism istoric,
fără ca în schimb să se încerce a se uni puteri vii într-o
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nouă formaţiune organică dar, desigur, spre onoarea tuturor acelor oare au :participat la dînsa şi ale căror figuri
se vor ridica sus, în măsura sincerităţii lor, pe fondul
acelor zile grozave şi sfinrte, una din operele cele mai mari
pe care le-a săVJrşit conştiinţa acestui pnpor.

Ofensiva deschisă în Putna, cu intenţia, perfect îndeapoi, de a ,arunca peste munţi pe austro-ungarii
înfipţi acolo, era legată, în speranţele optimiste ale unor
oameni care nu-şi dădeau samă ce aliaţi au la îndemînă,
cu o spargere a frontului, păzit şi de bulgari şi de turci,
de pe Siret, la Mărăşeşti. I[ ... ] Bucuria noastră pentru
energica lovitură de măsură de la Mărăşti a fost strica.tă
de încremenirea silită a celeilalte armate.
De atunci înainte, opinia publică ia fost lăsată într-un
întunerec aproape desăvîr.şit :penrtru ca să se găsească
deodată înaintea marii primejdii a răspunsului lui Mackensen la Mărăşeşti. Ştiam vag ce straşnică risipă de
vieţi e acolo, dar zile întregi rezultatul luptei piept la
piept n-o cunoscurăm. Generalii aflători la Iaşi deveniseră sibilid. Brătienii n-aveau nimic de spus nimănuia,
nid mie, după sfatul ce mi se dăduse în iulie de a face
să plece familia mea, ca să nu ain, îmi spunea preşedin
tele Consiliului, mustrările sale de cuget pentru că şi-a
lăsat bătrînJa mamă la Bucureşti.
Am aflat în sfîrşit că se sfărmase lovitura dîrză, repetată, furioasă a berbecelui nemţesc cu ce sacrificii,
mi-o arătă intrarea în Iaşi ia regimentului 9 de vînători,
în care servea şi fiul meu ; colonelul Rasoviceianu aducea
numai resturile unităţii care în cea mai mare parte rămă
sese în sîrmele ghimpate de pe Siret, în clipa atacului,
nepregătit de artilerie, care era menit să salveze o armată
aşa de primejduită.
plinită

Victoria aceasta, scumtp plătită, a unei armate eroice
n-.a avut însă consecinţa unei conştiinţi de victorie în
lumea ipolitică. Deoarece ru.şii nu mai voiau să se bată,
afară de rare şi ultime excepţii, deoarece austro-germanii
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ameninţau să se coboare din sus, se luaseră măsuri de
evacuare asemenea cu acelea care, cu un ,an înainite,
demoralizaseră şi umpluseră de indignare părăsita, neluminata şi nesfătuita populaţie bucureşteană. Era evident
că stăpînii noştri, oamenii :partidelor, se cară. Rămas singur, vedeam zilnic, în mijlocul unei noi crize de dureri
intercostale, cum oamioanele porneau spre Rusia pînă şi
artic-0le de gos,p-0dărie. Se duceau într-acolo, ,poate ca să.
nu le mai revedem niciodată·, comorile de artă ale mănăs
tirilor, ,arhivele ţerii, cele mai preţioase din manuscriptele
şi documentele Academiei, itablourile lui Grigorescu şi ce
aveau mai bun :particularii. D. Al. Lăpedatu, care a trecut apoi şi el peste Prut, m-a îndemnat să adaug atîtea
din scrisele mele, din ale ·altora, la care ţineam foarte
mult, precum o scrisoare a lui Tudor VLadimirescu, o serie
de ,traduceri de poezii populare făcute de regina după o
versiune franceză a mea şi cîteva lucruri de mare preţ
pentru mine.
Mergînd pentru informaţii la Ionel Brăitianu, am primit de la dînsul neaşteptatul sfat, oare m~a umplut de o
tristeţă de:zJgustată, de a mă exila şi eu, ,,prinzîndu-mă
de unul d(n trenurile care pleacă, ipentru a nu rămînea
fără putinţă de a mă duce". Şi, cum mă despărţeam de
dînsul cu acele sentimente, el m-a oprit în prag ca să-mi
puie întrebarea, care rtrebuia să fie răutăcioasă : ,,Ei bine,
şi acuma crezi d-ta că nemţii vor fi bătuţi ?" M-am reţi
nut ca să spun numai atîta : ,,O cred şi acuma, dar n-am
spus niciodată : cînd". [... ]

De mai mult timp nu văzusem pe regele. In iulie însă,
pe vremea pregătirii ·acelei grele rezistenţe, împrejurările
m-au dus din nou la ,palatul lui, unde eram ,primit totdeauna cu atîta bunăvoinţă. O nouă lovitură ca aceea din
decembrie, izbutită în ianuarie, la formarea ministerului
de ,coaliţie, se ÎT1JCerca atunci. Era vorba de o desfacere
a tovărăşiei, aşa de rău înjghebate, în oare conservatorii
se plîngeau că nu au un rol mai important. Ei ar fi vrut
* Tezaurul de valori artistice
noastre de

către

şi culturale a fost restituit ţării
guvernul UniunH Sovietice în anul 1956. (N. lxl.).
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o schimbare de regim în folosul lor şi, din partea sa,
Ionel Brătianu, a doua zi după biruinţa de la Mără1şti şi
cu siguranţa succesului pe celălalt front, era puţin disipus
să împartă cu alţii gloria revanşei.
Un membru al Legaţiei franceze ,oare, ca şi Robert de
Flers, pe c::ire:-1 vazusem încă de la Bucureşti, cu acea
f,aţă de francheţă care era ca o .chezăşie a succesului,
ducele de Luynes, îmi observa cu acest prilej dt de neînţeles i se pare că, atunci cînd celelalrte ţeri în luptă nu
ştiu ce s1 facă pentru a strînge mai multă lume la aceeaşi
răspundere, la noi egoismul de partid biruie orice. Regele
era din nou încunjurat de ambiţii în luptă, servite de tot
ce intriga poate să ,aibă mai ,perfect. Atunci Denize a
venit la mine, poate din partea reginei, ca să mă îndemne
să vorbesc Suveranului despre necesitatea morală de a
nu se zgudui în asemenea momente ba,1i politică însăşi a
luptei din nou deschise. După mine a alergat şi preşedin
tele Consiliului, dar acuma hotărîrea era luată. Tara rămî
nea în ce priveşte conducerea, şi de acum înaint~, în zilele
supremei încercări, tot aşa curm fusese [... ]
In acel moment am mers, ,cu generarul Leonte, un
vechi prieten de l a cursurile de vară, oare a,cum ave~
grija hrănirii armatei, pe frontul de la Mărăşeşti, unde
de multă vreme nu se mai trăgea un foc de puşcă. Totul
părea însă ,gata pentru o reluare a ostilităţilor, fiecare
stînd la postul său. Zidurile arse ale casei Negroponte
se ridicau deasupl"a pămîntului răscolit de obuze şi fră
mîntat cu sînge. Pomii rupţi ridicau spre cerul îndură
rilor membrele lor chinuite şi arse. Am cercetat sectorul
unde erau soldaţii din Prahova, bucuroşi de altă pîne
<lecit cea uscată sau umedă, de un pac de tutun şi de ceva
ziare şi ,cărţi. In convorbirile ,cu ofiţerii se vedea acum o
influenţă a propagandei pentru pace care, sprijinită şi de
unii din şefii cei mari, dştiga tot mai mult teren. Altfel
era la spitalul din Tecuci, unde se refăceau cei care, s-că
paţi de Ucăloasa influenţă ,a -criminalilor din Bucureşti
şi a ambiţioşilor de ,pe frontul nostru însuşi, îşi aminteau
numai de eroicele încleştări la care participaseră cu jertfa
trupului lor. In general însă, atmosfera era rea '[ ... ]
1
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Eram, afară de fodărătnkele convingeri ale reginei,
de chinurile de conştiinţă ale regelui, care-mi mărturisea,
cu o hotărire pe care nu i-o cunoşteam, că „vom avea şi
Ardealul şi Bucovina", şi de statornicia cîtorva generali ca
Grigorescu 123, pe care l-am văzut acolo pe front, cu optimismul temperamentului său vioi şi vesel, darnic în
cuvinte şi gesturi de meridional, şi ca recele Văitoianu,
cu calculele flegmatice, eram, zic, complet dezarmaţi
sufleteşte şi cu totul la discreţia împrejurărilor care, diP.
fericire, de pe urma cumplitei oboseli a germanilor seceraţi la Mărăşeşti şi strins indeştaţi în Apus, nu se îngră
mădeau asupra noastră, totul fiind acuma artificii şi
simulare, atitudini, mijloace de a „impresiona" pe adversar.
Starea de spirit a lumii politice era supt orice nivel.
Am spus aiurea cum Morţun, care se făcea a veni pentru
o rectificare fără insemnăltate în ziarul meu, era incintat
că „a scăpat de Take Ionescu", şi vom vedea cum „scă
pase". Din partea lui, Ion Brătianu, pe care nu-l mai
vedeam de la întrebarea dacă mai cred că germanii vor
fi învinşi, îmi trimetea pe d. Duca pentru a-mi sugera
ca, în vederea unui armistiţiu de capitulare, ideea de
pace să fie servită de ziarul meu, formator al opiniei
publice [... ]
Pribegii plecaseră. Germanii ceruseră, de la cele clintii
negocieri, îndepărtarea unui număr de oameni politici, a
căror prezenţă ipînă la pace le-,ar fi fost dezagreabilă.
Regele mi--a comunicat forma în care se înfăţişase această
nouă pretenţie : se spunea numai că acei oameni au dorit
plecarea, pe care stăpînii soartei noastre sint gata să le-o
înlesnească, şi indignarea tremura în glasul Suveranului
supt a cărui timiditate aparentă se ascundea atîta mîndrie : ,,Mîni îmi vor cere să îndepărtez pe regina, pe
prinţul moşteniltor ... " Se pare că intre cei care ar fi făcut
bine să se ducă eram şi eu care, fireşte, nici nu mi....am
bătut capul. Dar foarte mulţi au .primit paşaportul Centralilor şi au plecat, cu Take Ioneocu în frunte, şi cu alţii
mulţi, intre care şi atîţia profesori, ca Pangratti şi rectorul
de la Bucureşti, Atanasiu, ca să ceară la Paris, ţinta călă
toriei tuturora, refacerea de către amicii noştri francezi
a întregului nostru învăţămint, începînd cu ştiinţele. Nea510
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părat că aceia la care ne adresam au crezut în neexistenţa
unui învăţămînt care se dezvolta de atîtea secole şi care
fusese ţinut în curent, prin ostenelile mai m11ltor generaţii, şi cu progresPl" rcaliz;ate aiurea şi cu necesităţile
noi ale fiinţei noastre naţionale înseşi. De aici va veni că
mi se va spune în 1920 la Paris despre intenţia ce am
avea de a face franceză Universitatea din Bucureşti, limba
românească fiind relegată la Cluj, şi tot de aici trimeterea atîtor profesori francezi, dintre care mulţi s-au legat

în adevăr de o ţară care nu era cum li se descrisese şi
pentru care au cîştigat înţelegere şi respect ; apoi vizita
unei misiuni de universitari francezi, cu rectorul Poincare
în frunte, care au fost foarte miraţi cînd, la Bucureşti, li
s-au cerut numai conferinţe fără a se începe opera dP
totală renovare, ,pentru care se credeau chemaţi, şi lăsa
rea la noi a unui inspector francez a cărui situaţie de la
o vreme a devenit jenantă.
Dar, întorcîndu-ne la aceia care plecaseră, cînd atîtea
suflete aveau nevoie de încurajare şi mîngiiere, nimeni
nu va tăgădui că ziarul francez pe care l-au publicat.
ca şi apariţia lor în Parlamentul Franţei înainte de armi~ti ţiu, legăturile lor cu oamenii poli.tici francezi şi mai ales
afirmarea faptului că mai există o Românie, una care nu
şi-'a părăsit speranţele, care continuă a se crede în război
alături de Aliaţi, o Românie complet liberă, în stare să
discute viitoarele ei hotare, reprezenta un mare avantaj ;
a fost bine că între aceşti expatriaţi, de o tristeţă uneori
destul de relativă, s-a găsit şi cite un luptător al principalei provincii pe care o reclamam, ca d. Goga. Dar nu
pot ascunde sentimentul pe care-l avea populaţia fără
paşaport străin şi fără dor de a se duce, că în jurul ei, al
suferinţelor ei, din ce în ce mai grele, al umilinţelor care
vor cădea tot mai nesuferite
asupră-i, s-a mai făcut
un gol.

In -tot acest timp nu-mi uitasem datoria de profesor,
care ajungea acum să aibă un sens mai înalt decît oricînd,
căci cuvîntul viu, ascultat cu interes de un public numeros şi ales, în aula Universităţii, în cutare odăiţă a vechiu511
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lui lkeu unde învăţasem, avea să întregească aceea ce
zilnk spunea scrisul, scrisul de durere şi s,peranţă.
Am tratat astfel ipe rînd, în aceşti ani ai refugiului,
despre chestiuni care erau toate în legătură, mai mult sau
mai puţin strînsă, cu preocupaţiile grele ale zilei şi din
care se putea desface mîngîiere, încredere şi înălţare. A
fost vorba astfel de dezvoltarea literaturilor romanice, în
care făceam să intre, din cauza izvoarelor inspiraţiei sale,
peste străvechiul şi permanentul fond celtic, şi litera.tura
engleză. Manuscriiptul a aşteptat întoarcerea la Bucureşti
pentru a se tipări în trei mari volume de literă măruntă.
Pentru a învedera felul, cu totul întîmplător ~i absolut
neorganic, în eare se alcătuise o Austrie care, deci, se
putea desface uşor în bucăţile acestei înjghebări fortuite,
am prezentat ascultătorilor mei „originea şi dezvoltarea
Statului austriac". Cum în mintea alor noştri Germania
apăre·a ca un concept absolut unitar, cu acelaşi caracter
impunător de-a lungul veacurilor istoriei medievale şi
contemiporane, bloc de putere ne2Jguduită, curent de
voinţă pe care nimic n-ar fi putut-o opri în revărsarea
ei, am urmărit, în Cugetare şi faptă germană, lupta între
cele două tendinţe, de minte şi de pumn, care se înfruntă
necontenit în viaţa unui popor de o mare complexitate
sufletească, în care îndrăzneala cugetării abstracte alternează cu swpunerea necondiţionată unor autorităţi de cele
mai multe ori venite din străinătate sau copiate după
modele străine.
Avusem ·ambiţia de a-mi continua şi publicaţiile mele.
Din Buletinul francez al Institutului sud-est european
a ieşit o singură fasciculă, în oa;re ară·tam originea, în
mare parte latină, iprin familiile Beauharnais şi Murat,
a dinastiei noastre, articol menit să apară într-un calendar bucureştean, apoi acţiunea austriacă în vremea neutralităţii regele adeverindu-mi în scris că interpretarea
dată textelor din cartea roşie publicată la Viena e cea
adevărată. Revista Istorică a cuprins cele două cursuri
ale mele mai puţin întinse, descoperirile de la Hermeziu
în biblioteca lui Costachi Negruzzi, pe lingă cronica
românească a lui Brancovici, menţiunile despre sîrbi
în izvoarele noastre trecînd la Buletin - şi ce alta îmi
dădea hazardul acestor timpuri chinuite.
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Imi făcusem la loc tipografia, cu o maşină rechizila Botoşani - adaug că, întors l-a Bucureşti, am
onest - , şi în jur,ul meu, cu sergentul Constantin
Onciu în frunte şi cu legătorul Teodoru, se adunaseră o
parte din luu .;Lurii mei de acasă, băi,eţi buni, dar aşa de
stăipîniţi de spiritul vremii, incit, cînd le-am oferit noua
tipogl'afie, rezervîndu-mi ce s-ar cuveni şi muncii mele,
ei mi-au mulţumit, dar au cerut să le asigur şi... exacta
plată săptămînală din banii mei. A·colo, printre picături,
am bpărit în limba franceză şi Relaţiile anglo-române,
începute demult pentru un volum de omagiu bunului
meu profesor Bemont, şi dureroasa Istorie a Românilor
din Bucovina, scoasă din Buletinul de pe vremea neutralităţii [ ... ]
ţionată
plătit-o

Schimbări

politice interne erau acuma în aer, după
de trist An Nou, în societatea care se
împuţinase aşa de mult, atîţia căutîndu-şi un adăpost şi
un mijloc de întreţinere, aşa incit cine-şi păstra încrederea el'a redus aproape numai la consultarea propriei sale
conştiinţe. I.I. Brătianu se potrivea în jocul său politic,
mai mult dibaci decît frumos, după şansele de succes : nu
voise nici o colaborare cînd aşteptase sigura victorie după
o uşoară ,paradă de trei luni, primise tovărăşia la răs
pundere a conservatorilor după ce venise deziastrul ; cînd
se părea că se luminează definitiv zările, în iulie, el cău
tase desfacerea de <linşii ; acuma, cînd orice lumină în
cer părea că s-a stins, şi pentru totdeauna, el era grăbit
să treacă mina altora.
Ambiţia politkă trezită în sufletul generalului Averescu, care-şi atribuia o misiune de „îndreptare", de pronunţare a „sancţiunilor" de refacere, ;pentru care însă o
neapărată condiţie era revenirea la pace, orice luptă mai
departe părîndu-i, din punct de vedere tehnic, o imposibilitate, era binevenită pentru calculele noi ale şefului partidului liberal. Reintrat în acţiune, îndată ce era vorba
de fineţe, ceea ce era singura lui specialitate, el făcu aşa
incit, la ceasul cînd regele trebuia minat, prin influenţa
d-lui Ştirbei, care-şi avea şi el înţelegerile sale, la suprema
ruşine a întrevederii cu arogantul fost ministru austroungar la noi, contele Czernin, puterea să fie i-ncredinţată
trecerea unui

aşa
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omului al cărui mare şi adevărat rol nu era desieur în
odăile de intrigă şi de duşmănie de la laşi. Alături de
general, care făcuse, şi cu :prietenul, acuma cu totul desfăcut de mine, Cu:oa ba chiar ideea ar fi venit, m-a
asigurat d. Cuza mai tîrziu, de la d-sa - , o Ligă menită
să nu devie niciodată un par.tid, ci să servească numai
adevăratele interese ale „poporului" însuşi, în a lui întregime, stătea un om care pînă peste ,patruzeci de ani trăise
o viaţă de societate, fără legături cu o ocupaţie profesională şi cu urmărirea unui scop corespunzător inteligenţei şi a!Parenţelor sale de mare energie, dar care şi el îşi
simţea acuma, ca aUţia alţii, o misiune, aceea a „omului
tare", căruia nu-i pasă de nimeni şi de nimic şi care cere
tuturora recunoaşterea umilă a superiorităţii sale ; acest
om, care preceda pe d. Mussolini în unele din metodele
de a se impune şi de a impune ,[ ... ] era d. C. Argetoianu,
,pe care-l zărisem numai în treacăt, dar a cărui activitate
la Odesa organizînd fronda, şi contra regelui, îmi era
cunoscută şi al cărui fel de a guverna l-am rputut aprecia
îndată.

D. Ştirbei mi-a adus vestea alcătuirii noului minister,
ca şi cum el însuşi n-ar fi avut nici o parte în marea
schimbare ce se petrecuse. Pe lîngă generalul salvator
şi pe lingă sfătuitorul lui ascultat erau dţiva oameni
tineri, negustori, cooperatişti, elevi de ieri ai şcolilor germane, generali. Brătianu stătea gata să retragă la momentul oportun ceea ce acordase acelora, unul singur fiind
fără naivitate, pe care-i considera ca simple instrumente
ale acţiunii sale bine chibzuite. Hotărîrile mari cu privire,
în rîndul întîi, la armistiţiu şi la pregătirea păcii, trebuiau
să se ieie în consilii de coroană şi cu consuliarea unui
stat-major în fruntea căruia generalul Presan, coborît
pe planul al doilea militar prin înălţarea la 1preşedinţia
de Consiliu a unui general, reprezenta o veche duşmănie
şi o statornică opoziţie. D. Averescu putea să-şi facă iluzii asupra duratei guvernului său, ca şi asupra operei
decisive care i-ar fi încredinţată, dar realitatea era cu
totul alta : firele situaţiei se aflau în alte mîni. El avea
să facă un singur lucru : să ia asupră-şi greaua răspun
dere a unui act umilitor iar, cînd s-ar cere, pentru a se
ajunge la capătul acestor trecătoare lucruri impuse, cineva
514

https://biblioteca-digitala.ro

să se bucure şi de ~ncrederea Centralilor, pe lîngă care
guvernul Averescu* a făcut, de altfel, toate silinţile, erau
doar, în fund, cei de la Bucureşti, şi ei mîncaţi de intrigi,
pe care Brătianu îi ,cunoştea deajuns ca să ştie că o simplă
invitaţie la putPrP ar putea face pe u.:i. mai mulţi să pără
sească planurile de detronare a regelui, de unire cu
Austro-Ungaria, de instalare a unui prinţ prusian, pentru
a deveni credincioşii supuşi ai Maiestăţii Sale, aceasta
pînă la odiosul basarabean care se pusese, imprudent, în
fruntea mişcării de distrugere a Statului român şi care,
om de stînga, revoluţionar, s....,a oferit apoi public, printr-un articol în foaia sa de trădare, de smomire a soldaţilor, a servi un prim-ministru conservator de cea mai
,,ciocoiască" speţă.

A fost lung şirul umilinţelor şi atît de descurajant,
incit şi activitatea mea ştiinţifică s-a resimţit. Cînd, cu
cenzura sa, de altă speţă, d. C. Argetoianu s-a instalat
la Interne, nu se mai putea tipări orice în foaia de care-mi
legasem tot rostul. S-a putut continua totuşi o oarecare
opozi,ţie făţişă la planurile de împăcare cu Centralii, care
se arătau, cunoscîndu-şi slăbiciunile şi primejdiile, din
ce în ce mai nerăbdători. Cîţi mai rămăseseră din parlamentari, după ce umpluseră Odesa şi Parisul, unii dintre
dînşii, ca bietul Disescu, preferînd unei rămîneri în ţară
riscurile ,trecerii prin Marea Baltică şi înfruntarea minelor, fură chemaţi de noul guvern ca să li se arăte că trebuie să consimtă la pierderi teritoriale, la crîmpoţirea hotarelor României,. la părăsirea Dobrogei, la răşluirea munţilor ... Cu glasul slab şi stins, în uniforma care făcea şi
mai dureroasă scena, generalul expunea situaţia cu acea
răceală a temperamentului său care era exasperantă, adău
gindu-se din cînd în cînd şi profundul bas cu care acolitul
său principal sublinia textul acestui regretabil discurs.
Şi ce erau acelea care au răspuns la aceste propuneri,
unele dintre <linsele fiind adevărate revelaţii întristă
toare a ceea ce oamenii avuseseră în adevăr în suflet fără
să fie ieşit la iveală pînă atunci...
• Guvernul generalului Averescu a funcţionat între 29 ianuarie
(11 februarie) - 5/18 martie 1918. (N ed.).
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Nu putea Ji vorba acum, în clipa cînd e11a să plece d.
Argetoianu la Buftea, castelul d-lui Ştirbei, unde a'şteptau
delegaţii Centralilor, căptuşiţi cu pretenţii bulgăreşti şi
turceşti, a căror aroganţă abia o putea stăipîni dibăcia
unui Kuhlmann şi autoritatea mareşalului Mackensen,
de un apel la opinia publică. La care opinie publică ? La
majoritatea intelectualilor ieşeni, de multă vreme otră
viţi de virusul sterist, pătruns şi org,anizat la Universitate? [... ] La politicienii care, acum aşa de puţini, nu
se puteau înţelege asupra nici unei chesitii ? La armată,
care era atît de departe şi al cărei amestec în viaţa politică e totdeauna o nenorocire ?
Ceva trebuia făcut însă. După o cuvîntare în „Parlamentul" strîns prin foaierul Teatrului, am redactat un
text de protestare contra părăsirii hotarelor a căror păs
trare integrală o jurase regele, şi am lăsat-o la Palatul
deveni1t acuma închis şi mut, inaccesibilă fortăreaţă a
unei dureri fără nume. Cu mine era Delavrancea, cred
şi Roman, poetul, ziaristul ieşean de pe vremuri, acuma
aşezat la Constanţa şi care se pusese în fruntea rezistenţei dobrogene, căreia i-am scris memoriul de împotrivire
- dar, altfel, foarte puţină lume. Liberalii stăteau în
aşteptare şi nu voiau să se angajeze în nici o acţiune.
Iar T,ake Ionescu, Mihail Cantacuzino, oamenii care recomandaseră trecerea în Rusia, şi pînă la Port-Arthur, sau
rezistenţa ultimă, pe care o credeau o datorie pentru noi
- ia.şa-numitul „triunghi al morţii", care n-a avut niciodată o definiţie exactă şi un sens precis - , aceia erau
complet descurajaţi... Şi foarte aproape, din ce în ce mai
aproape de cum gîndea încrederea generalului Averescu,
răsăreau MarghHoma,n, C.C. Arion, Stere şi alţii din conspiratorii şi uneltele de la Bucureşti.
Deocamdată guvernului Averescu îi revenise şi trista
misiune a izgionirii reprezentanţilor militari ai lnţele
gerii. Despărţirea de generalul Berthelot, căruia i-am
căutat eu darul de plecare, veche şi frumoasă tipăritură
româ11ească şi un pergament ardelean, împreună cu o căl
duroasă scrisoare de recunoştinţă pe care am redactat-o
cu inima plină de durere, a fost una din clipele cele mai
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impresionante din lunga serie a unor încercări care păreau
să nu mai aibă sfîrşit.
Văd încă urîta noapte rece şi umedă, mizerabilul tren
cu băncile de lPmn, goale, imurdare, cu curelele de la
fereşti tăiate de cuţitele hoţilor ·şi vandalilor, în care
mergeam spre ga_r,a Nicolina, de unde trebuia să plece
convoiul către s•tepele Rusiei, către Miarea chineză a Extremului Orient. In drum, cu Take Ionescu, se vorbea de
cariera generalului Averescu, de tot ce se spune pentru
dînsul şi contra lui, în clipa dnd francezii îl considerau
- şi au continuat să-l considere - ca un duşman, capabil de a le face tot răul. Apoi giara pustie, apariţia regelui
cu faţa descompusă, a reginei care sărută pe ambii obraji
pe Berthelot. Şi dispariţia în umbra deasă a trenului care
ne lasă cu anta mai singuri ...
Nu e locul aici să arăt o situaţie pe -care am prezentat-o mai amănunţit în cartea mea Supt trei regi, care
e o lucrare de istorie, ,pe dnd acuma e vorba numai de
ce s-a petrecut şi atunci în suiletul unui om pe care
soarta, fără a-i atribui rolul activ, continuu refuzat mijloacelor pe care poate nu le avea imai puţin decît f:avoriţii ei, îl pusese în mijlocul unor mari şi teribile împrejurări.

Ohemarea generalului Averescu, a ,cărui inifluenţă de
caracter misterios şi idolatru, în oştire se cunoştea, a fost,
cum am spus-o, o mare lovitură de maestru a celor care
conduceau acum exclusiv pe regele Ferdinand : I. Bră
tianu şi, pe lingă el şi pentru el, d. Ştirbei. Biruitorul
de la Mără·şeşti era pus în situaţia cuiva care, neputînd .
să lupte, făcuse gestul capitulării, aruncase formula dezmembrării, fără a putea reuşi, cum eria de prevăzut, să
capete de l,a Centnali condiţii pe care aceştia ţineau să
le acorde numai instrumentelor lor. Astfel, în martie 1918,
generalul a fost pur şi simplu demis în favorul lui Marghiloman * care şi acesta, tirît înaintea inexorabililor stă
pîni, trebuia politiceşte şi monaliceşte distrus în cruntul
război intern care se purta supt şi prin răziboiul extern.
• Guvernul Al. Marghi,loman, format la 5/18 martie 1918, a durat
pînă •la 24 oct /6 noiembrie acelaşi an. (N. ed.)
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Cu ochii în lacrămi, ca un învins, silit să ,primească,
in capitularea sa, şi ultimele condiţii, regele mi-a anunţat
că a primit, că a trebuit să primească în locul de primsfetnic al său pe acela care-i pregătise detronarea. El
uita însă un lucru : ,că elegantul Marghiloman 124, care
scotea fraze întregi, de o perfectă tăietură, din impecabilul plastron al cămăşii sale, că sportmanul cu grajdul
celebru, că oas,petele Pat·isului, ora~ care singur putea
satisface cerinţile acestui fiu de mare proprietar patriarhal şi descendent de simpli răzeşi buzoieni, că arbitrul
rafinărilor, Petroniul modern, dar cu alt lustru decît
acesta, era în fond un om de treabă, sensibil la orke
atenţie, deşi rău de gură şi rău de scris, ca orice membru
al mahalalei noastre politice şi, înainte de toate, o fiinţă
trăind exclusiv pentru putere, pe care a-l chema însemna
a-l avea, a-l avea complet, cu tot ce poate da devotamentul momentan al unui „cine fidel de la picioarele
tronului", cum lui însuşi i-a plăcut să se numească mai
tîrziu. Dacă ar fi ştiut mai bine aceasta, Ferdinand I, fără
sfaturile unui Ştirbei, n~ar fi îngăduit nici majordomatul
arogant al lui Brătianu al II-lea ...
Dominaţia lui Marghiloman, încîntat că vine ca stă
pin în acest Iaşi al duşmanilor săi şi gata să întrebuinţeze împreună cu acoliţii săi, tot aşa de satisfăcuţi, toate
mijloacele ,politicianismului pentru a evita ceea ce foştii
săi amici, Centralii, îi vor fi impus, ori ceea ce ei aştep
tau de la dînsul, mi~a părut întîi că-mi striveşte tot
avîntul. Mă întrebam în seara după audienţa la regele
dacă, supt noua cenzură, -care ar întrebuinţa, credeam, alte
mijloace <lecit agenţii d-lui Argetoianu, căci aceştia nu-mi
confiscau ziarul, ci-1 cumpărau de la chioşcuri îndată
după apariţie, mai e posibilitatea de a continua o luptă
cu condeiul în cursul căreia aveam conştiinţa de a fi
adus oarecare folos. Mă gîndeam dacă n-ar fi bine să
prefac Neamul Românesc într-o foaie literară şi culturală. Cu a doua zi însă îmi luasem hotărîrea : voi merge
înainte. Mai ales după ce s-a ajuns la grozava pace de
la Bucureşti.
N-a fost uşor. Foaia a apărut cu locuri albe. Pentru ca
ele să nu fie prea numeroase, căutam să ascund, măcar în
aparenţă, ce aveam să spun, supt tot felul de artificii.
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O dată vorbeam de iepurii din Australia contra cărora
agricultorii ridicau garduri de sîrme de fier, iar rozătorii
totuşi se îmbulzeau în ele, pierind, pînă ce în sfîrşit părea
că li s-a stins seminţia. Cenzorul, un tînăr filozof, menit
unei cariere universitare şi politice, a ţinut să mă asigure,
dindu-şi iscălitura, că înţelege bine de ce fel de iepuri e
voriba. Altă dată, am luat istoria contemporană a germanilor de Menzel şi am rezumat tot ce spune cu privire la
nesfîrşita mizerie morală a berlinezilor supt regimul napoleonian, înaintea căruia cu linguşiri şi cu denunţuri
îngenuncheau. Sau, după altă lucrare străină, învederam
în ce fel cuceritorii francezi din acel timp au înţeles a
stăpîni în Italia de Nord, creînd aşezăminte şi opere de
civilizaţie care trăiesc şi pînă astăzi.
Fusesem izgonit din redacţia mea şi, un timp, bunul
preot Andriescu îmi îngădui să fac ziarul într-o odaie
din căsuţa sa de la biserica Banu. Cînd tifosul a pătruns
în familia părintelui, am trecut la nişte odăiţe din vecinătate, în dosul agenţiei Maximovid, tocmai la capătul
unei curţi de o nespusă murdărie. Iar ca locuinţă am fost
bucuros că mi s-a permis să mă aşez în cîteva odăi de la
Mitropolie, aşa de întunecoase, incit, toamna, iarna, în
umbra imensei clădiri bisericeşti, lumina ţinea cam între
zece şi ,patru. De cealaltă parte a antretului se aşezase
harnicul cleric basarabean Gurie Grosu, pe care Mitropolitul Pimen şi-l luase ca vicar şi care dădea şi foii mele
contribuţii de caracter religios şi moral. Dedesuptul celor
trei odăiţe ale mele erau oploşiţi nişte ucenici de cîntări
din Basarabia care, băieţi fără cunoştinţă de ale lumii,
făceau foc pe scînduri, iar fumul venea să adauge la plă
cerile reşedinţei mele.
Intr-o situaţie al cărui rost nu-l înţelegea pe deplin,
crezînd că el este, pentru rege, care, din prima clipă, cu
ochii la I. Brătianu, îi pregătea căderea, un sfătuitor ascultat şi iubit, iar pentru ,populaţie un binevenit salvator, şi
ale cărei primejdii îi rămîneau ascunse, apoi şi în convingerea că soarta războiului s-a hotărît definitiv, primul
ministru se mira că mai sînt oameni care-l evită. lşi
închipuia că la mijloc e o scăpare din vedere, o neînţe
legere. Mi-a arătat, printr-un prieten comun, mirarea
că „mă fac a nu-l vedea" şi i-am trimes răspunsul că „nu
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vreau să-l văd", şi, la cea ditîi ocazie, peint:ru a i-o
dovedi, îl voi privi drept în ochi. De fapt, niciodată nu
i-am mai vorbit, de.şi uneori judecam împrejurările ca
şi dînsul, şi aceeaşi condamnare venea, asupra aceloraşi
oameni, din conştiinţa mea ca şi din conştiinţa lui. Mi-a
părut mai puţin rău că am păstrat această atHudine faţă
de un om aşa de cult, de talentat, de onest şi, în fundul
sufletului, desigur şi iubi'tor de neamul său, cînd am cetit
însemnările lui zilnice,• 1pline de neadevăruri şi de întortochieri, după cum îi veneau ştafetele de la oameni fără
nici o valoare morală, el însuşi prezentîndu-se la un
nivel desigur mult inferior acelui al ţinutei sale exterioare, aşa de îngrijită.
[... ] Marghiloman avea nevoie de Camerele sale. Elc-i
erau necesare şi pentru întărirea tratatului groaznic 1pe
care Centralii stăruiau să-l aibă în cea mai desăvîrşită
formă legală, nereuşind doar să-i aibă întărirea din partea
regelui [... ], dar şi pentru altceva, la care omul jignit de
I. Brătianu, şi altfel <lecit în viaţa politică, ţinea neapărat,
adăugindu-se şi insis·tenţele biruitorilor : darea în judecată a Ministerului ră~boiului, ceea ce s-a şi făcut, trimiţîndu-se, deocamdată, la închisoare pentru malversaţii
Al. Constantinescu.
Primul ministru ar fi fost bucuros să aibă în acest
Parlament, fie şi pentru ·cea mai necruţătoare .şi zgomotoasă opoziţie, pe reprezentanţii tuturor partidelor şi
curentelor. N-a avut însă <lecit 1pe oamenii săi, cîţiva prieteni şi apoi pe acei care se string totdeauna de la sine în
jurul puterii, plus spiritele revoluţionare care agitaseră
contra ministrului Brătianu şi, din nenorocire, şi amicii
d-lui Cuza care, cum eu nu făceam politică de partid, se
considerau ·ca exponenţii incontestabili ai naţionalismu
lui-democrat.
Nu puteam <lecit să refuz orice amestec în această
comedie electorală, în care urnele din teritoriul ocupat
erau supt presiunea armatei duşmane, iar cele din Moldova la dis,poziţia completă a unui iguvern desipreţuit.
N-am avut icuriozitatea să asist la vreuna din şedinţele
• Se referă la Note politice. cinci volume (1897-1924),
în anul 1927. (N. e<d.)
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apărute

în care se aruncau toate injuriile acelora care „ruinaseră
România iprintr-un război criminal" şi să ascult declaraţiile timide ale celorlalţi care, fără autoritate personală,
îngăimau dte ceva pe alături. Pe banca ministerială, lîngă
alţii care ar <lori să se şteargă din viaţa lnr aC'eastă amintire, era şi vechiul duşman al na:ţionalismului meu „lătră
tor1', osînditorul sta-tornic prin foaia sa pqpulară al luptei
naţionale, acela care se considera ca moştenitorul legitim
al lui Maiorescu, mort obscur între străini - el cel puţin
fără a Ii fă,cut vreo demonstraţie contra neamului său profesorul Simion Mehedinţi.
vremea 1-ucra împotriva nele-giuitei alcătuiri
planuri de viitor, mari planuri, sprijinite şi
pe o ,n,o,uă lege agrară, aceea a ministrului Garoflid, un
specialist în acest domeniu. ln Apus le mergea rău Centralilor şi frontul răsăritean se măcina fără să se bage
de samă. In curînd catastrofa era să se producă, şi i-a
trebuit o oarecare naivitate dibaciului preşedinte al Consiliului ca să se mire că, în momentul cînd se credea mai
sigur, regele i-a comunicat în cîteva cuvinte nevoia de a
pleca.
Era în zilele dnd Bucovina se elibera. ,[ ... ] Intrarea
soldaţilor noştri era absolut necesară, şi fără cea mai mică
zăbavă. Cum hotărîrea miniştrilor arăta să întîrzie, am
fost rugat să intervin pe lîngă rege şi am fost fericit că
am putut afla ordinul dat generalului Zadie de a trece
Dar

care-şi fă,cea

graniţa.

Cîteva zile
tanţii

reuşitei

după aceasta aveam la Iaşi pe reprezenrevoluţii bucovinene. Cunoşteam pentru

întîia oară pe Flondor, cu care fusesem în legătură pe
vremea cînd partidul lui naţional, boieresc, stătea gata
de încăierare - cum a fost de altminterea şi pe urmă cu partidul „democratic" al pornitului Aurel Onciul şi al
lui Florea Lupu, acesta întrecîndu--şi şeful pînă într-atîta,
încît într-o cartă ,poştală injurioasă mă califica de „rînzos". Atunci am încercat o împăcare şi Flondor mi-a mulţămit printr-o călduroasă telegramă. Acuma, aveam înaintea mea pe omul plecat spre bătrîneţă, ·cu totul altfel de
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cum era în vechile fotografii : alb, complet ras, cu o lucire
ciudată, bolnavă, în vioii şi mobilii ochi negri. Nu bănu
iam la acea masă pe care mi-au dat-o bucovinenii pentru
intervenţia mea cu folos ce direcţie va lua bărbatul politic vrednic pînă atunci de tot respectul, în care se întrupa
conştiinţa românească a Bucovinei, cit de mult îl vor
prinde şi ce tare îl vor exploata luptele noastre de partid,
inspirîndu-i mari ambiţii de conducere a guvernului iar,
cind aceasta nu s-a putut face îndîrjindu-1 contra regelui într-atîta incit va ajunge să-mi spuie că o deosebire
este între ei doi : aceea că el, Flondor, se poate întoarce
la moşia sa, botezată, din linguşire, Flondoreni, dar nu
şi regele la Sigmaringen. Şi penrtru mine el va găsi cuvinte
adînc jignitoare, absolut nemotivate, care-mi vor arăta
că este în politică un stil bucovinean, în care vine o vreme
de se exprimă şi omul cel mai bine crescut. Din partea
mea, ce n-am făcut pentru a aduce la mai bune sentimente faţă de Flondor pe rivalul său plebeian, d. Nistor,
care-i imputa reaua administraţie a Bucovinei prin oameni
de casă, compromişi sau incapabili !
Din partea sa, acesta, venind să aducă regelui hotă
rîrea de unire a Adunării din Bucovina, a trecut pe la
mine pentru a-mi cere să redactez adresa omagială pe
care peste cîteva ceasuri era s-o prezinte. D. Nistor îmi
era cunoscut de multă vreme. Profesorul de liceu din
Suceava făcuse studii la Viena, şi cu vechiul meu prieten
Jirecek, şi trecuse apoi şi ,pe la Universitatea din Bucureşti, unde a ascultat cursurile noastre. Numit profesor
de istoria românilor la Universitatea din Cernăuţi, în baza
unor frumoase lucrări, publicate în limba germană, despre
comerţul Moldovei, nu rămăsese în provincia sa la începerea războiului, ci trăise la Bucureşti, în împrejurări
grele, Al. Constantinescu dindu-i să traducă în nemţeşte
volumul întîi din Istoria comerţului a mea - manuscriptul s-a pierdut la minister - şi ne jntovărăşise în refugiul din Moldova, trecînd apoi şi la Odesa şi gu&tînd
astfel din toate mizeriile rătăcirii şi înstrăinării. Naţiona
lismul lui cultural, deosebit de acela teoretic şi politic, al
lui Flondor, era întocmai ca şi al meu, şi consideram pe
amicii lui din Bucovina - dintre care unul singur a greşit
o clipă contra idealului comun, dar a ispăşit-o apoi intrînd
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noastră şi murind de o moarite eroică, Ioan
Grămadă, tînăr de cele mai mari însuşiri, doctor în istorie
de la Viena ~i autor al unor pagini de înviere istorică,
deosebit de frumoase - , ca pe înşişi ami-cii mei politici.

în armata

In zilele de criză internă din iulie 1917, recomandasem
regelui ca ministru iredent pe d. Flondor în locul d-lui
Goga, ale cărui scopuri şi metode ajunsesem a le cunoaşte
cu prisosinţă. De la acest tovarăş de ocupaţii, harnic şi
modest, deşi nu lipsit de o ambiţie încă nedezvăluită, dar
de al,tfel legitimă, aşteptam, dacă şi-ar fi tpăstrat libertatea de gîndire şi de acţiune, mult mai mult decît ceea
ce, în <:urînd - dar pîna atunci ne vom mai întîlni - ,
încătuşat la liberali, a iputut să deie.
Aceasta era situaţia la sfîrşitul lui august cînd, deosupt impulsul lui Brătianu, dar şi al unei opinii
publice pentru ale cărei seniUmente prezenţa la putere a
,,omului nemţilor'', Marghiloman, era o continuă ofensă,
regele a concediat pur şi simplu pe acela ale cărui servicii
nu le dorise. Printr-una din acele „lovituri" care pătează
domnia lui tpentru cine iubeşte numai acţiunile sincere
şi clare, făcute la lumina zilei, se dădea grija descurcării
împrejurărilor „Ministerului de generali" : lingă generalul Coandă, distinsă figură şi suflet bun, ofiţer loaial,
care primise o misiune îndeplinită corect, deşi fără un
deosebit succes, la Cartierul general rusesc, stătea eroul
luptelor de pe Siret, Grigorescu, de acum înainte prins.
şi el de politică iar, dintre civili, atît de respectabila per. sonalitate a bătrînului Foni care, crezîn:d că nu-şi rîde
cineva de vrîsta lui aşa de înaintată, se gîndea să aducă
la îndeplinire un întreg vechi program al său la Instrucţie.
dată,
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XXVI

lN CEASUL

BIRUINŢEI

Generalul Coandă a venit în odăiţa mea de la Mitropolie ca să-mi ceară concursul pentru o politică aşa de mult
deosebi,tă de a înaintaşului său. Era datoria oricui să
ajute în prevederea împrejurărilor care vădit erau să se
desfăşoare pe frontul balcanic, dînd aici decisive mult
timp aşteptate aiurea, sforţările unor oameni de bine
care, străini de orice interese de partid şi liberi de orice
legături personale, puteau desigur să aducă un adevărat
folos ţerii, servindu-se numai de elemente merituoase şi
pneste.
ln acel moment, prevăzînd ce era să se întîmple, peste
puţin, dincolo de Dunăre, membrii rămaşi la Bucureşti
ai Academiei Române au apărut în laşul atîta vreme
de5tPreţuit. Se pregătea comemorarea lui Mihail Kogălni
ceanu, şi ea s-a făcut într-o atmosferă potrivită cu ce
fusese în inima acestui mare îndrumător al întregii noastre vieţi naţionale. In laşi chiar, am găsit la d. Crurpenschi, însurat cu nepoata de fiică a lui Kogălniceanu, destulă
informaţie nouă pentru a se lămuri încă mai bine starea
de spirit din tinereţă a editorului cronicelor Moldovei.
Intre cei veniţi era Ioan Bogdan, care se căia de momentele de slăbiciune ce-l împiedecaseră de a fi aEturi de
noi şi care căuta să înnoade din nou legături ,pe care sfaturi rele, de la oameni interesaţi, îl făcuseră să le rupă
cu doi ani în urmă, răpindu-mi una din cele mai preţioase amiciţii. Asupra lui, încă de atunci, fără să fi ară
tat vreo suferinţă fizică, părea că se zbate aripa morţii.
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Deodată,

de lîngă Mi,trode la Academia
foarte simpatică,
în a cărei blonda blindeţă nu s-ar Ii gîcit cunoscuta tenacitate, aprins confesională, a arhiereului de mai tîrziu,
pe care-mi era dai să-l ajut a sui treptele, pătate de tră
darea lui Mangra, ale văduvitului Scaun şagunian. El aducea, venit în aeroplan, împreună cu un tovarăş, vestea că
trupele noastre, rămăşiţele, cu meşteşug ascunse de generalul Hîrjău, ale unor oşti osîndite la dezarmarea aproape
totală, sînt chemate în acel Ardeal unde acuma erau să
rămîie definitiv. Şi minunea nouă a celei de-a doua
învieri a puterii militare româneşti s-a produs astfel în
acea timpurie toamnă, aplecată spre zăpezi de noiembrie,
încă o dată vădind extraordinara vitalitate a unui neam
aşa de mult încercat de-a -lungul veacurilor.
în

aceeaşi

chilie

mănăstirească

apărut tînărul profesor Bălan,
Teologică din Sibiu, -cunoştinţă veche şi

polie a

Hotărîrea militară, mult aşteptată, se apropia însă cu
paşi răpezi. Frontul bulgar ceda, cavaleria sîrbească se
îndrepta spre Dunăre, lacomă de a vedea pămîntul patriei,
acel pămînt despre care un ţeran de-al lor spunea, cînd

i se anunţa ocupaţia străină, că „nimeni nu poate să ia
Serbia, căci el, pămîntul, a rămas". Pentru a învedera
aceea ce neapărat trebuia să se întîmple, am pus la cale
atunci solemna onorare a moaştelor lui Mihai Viteazul
pe care tocmai le adusese din Rusia d. Gîrboviceanu.
S-a făcut de Sfîntul Mihai o comemorare din acelea
care cu greu se pot uita. Capul, sacra tigvă din care scă
păraseră luminile fulgerătoare, a fost aşezat, încununat
de lauri, într-un sicriu de stejar, umplut cu cele mai
vechi bucăţi de brocard pe care le cuprindea veşmintăria
Mitropoliei. Regele, regina, prinţul moştenitor, căruia i
se ridicase pedeapsa, la o mănăstire din Moldova, ,pentru
una din acele greşeli de tînăr care trebuie să se facă
numai o dată - şi eram bucuros şi putusem contribui
la o mai blindă judecare a ei - , reprezentanţii civili şi
militari ai aliaţilor României „neutre", erau de faţă,
încunjuraţi de o mulţime imensă, care alergase la biserică în ciuda zăpezilor aşa de înalte şi a vremii deosebit
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de aspre. Era ca o împărtăşire mistică cu cel mai glorios
trecut înainte de a păşi la realizarea acelor ursite de care
vorbea inscripţia pusă de mine pe mormîntul, acuma gol,
de la Dealu'' : ,,aşteptînd îndeplinirea ScrÎ!pturilor".
Seara, trebuia să se ţie o cuvîntare despre politica la
a cărei continuare puteam în sfîrşit proceda. Sala Universităţii, unde membrii dinastiei, afară de principele
Carol, şi misiunile diplomatice şi militare se aflau din
nou adunaţi, era însă îngheţată : nimeni nu mă înştiin-
ţase că ea nu fusese, de la căderea neaşteptată a frigului,
încălzită. Imi pierdeam şi şirul ideilor în acea aprigă
răceală ; cred că de acolo generalul Lafont, rămas ca să
întreţie legăturile noastre militare ,cu Franţa, ostaş de o
eroică simplicitate, a luat răceala care trebuia să-l ducă
atît de răpede, în acest laşi unde în sfîrşit mijeau speranţele, la un mormînt în ţerna pentru a cărei apărare se
străduise.

Era încă n2voie atunci de un îndemn, căci atîtea nenorociri distruseseră aproaipe cu totul speranţele celor mai
mulţi. Ziarul meu vărsa în suflete balsamul încrederii
celei nouă. Dar, cînd în sfîrşit s..,a făcut lumina certitudinilor depline, aceia care se îndoiseră, care căutaseră să
se acopere, scăpînd de orice răspundere, diba-cii care nu
pot fi atinşi niciodată şi nici urmăriţi în colţurile meşte
şugite ale acţiunii lor, aceia fireşte au recîştigat terenul
şi au luat primul loc la ospăţul unei biruinţi pe care o
scontaseră altfel, fără atîta sînge şi atîtea lacrimi, fără a
trece supt furcile caudine ale mîndrilor învingători. Cine
mă întreba, cu un glas de mustrare, dacă mai cred în
„înfrîngerea nemţilor", se pregătea acum să-i tragă tot
folosul.
In pragul iernii, regele Ferdinand intra în Bucureşti
lingă generalul Berthelot pe care l-am văzut făcînd să
defileze în piaţa laşilor primul regiment francez ajuns
pînă la noi, dar fără a împărtăşi de o onoare aşa de meritată şi pe generalul Averescu. Intre cei invitaţi să ia
parte la ceremonia acestei restauraţii a stăpînirii româ• E vorba de

Mănăstirea

Dealului. (N. ed.)
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ne.şti în capitala ţerii liberate n-am fost şi eu : singură
regina s-a gîndit a invita pe acela care era privit ca un
prieten personal. In asemenea condiţii, am preferat să
rămîn în mizeria refugiului meu ieşean.

Acuma, lumea politică se dusese ca să reinstaleze în
scaunul lui de stăpînire pe Ion Brătianu, liber să facă
orice ar fi voit din România, care devenise mare prin
ea însăşi. laşul revenise la vechea lui linişte, amorţită
şi mucedă : zeul ,tihnei şi al zăbăvilor luase din nou în
samă oraşul său iubit. Puţină lume, mergînd încet pe stră
zile scăldate în apă sau mînjite de noroi, pe care se strecurase şi atîta ticăloşie, dar trecuseră trupurile morţilor
fără mîngîiere şi se tîrîseră paşii obosiţi ai răniţilor. Singură prăvălia, şi aceea goală căci cui, în astfel de
vremuri, să-i mai ardă a ceti ! - , a bătrînului anticar
Kupermann, cu faţa lui de cuminte, de înţelept „Manase",
mă aştepta, oferindu-mi ultimele sur,prinderi ale cărţilor
trîntite claie peste grămadă de mînile negustorului de
cărţi fără ştiinţă de carte. El însuşi, arhaică relicvă a
vechiului evreu habotnic, ca în evul mediu - cită deosebire faţă de „savantul" lui concurent din Piaţa Unirii !
- era extrem de interesant. Calma lui naivitate făcea
mai mult ca haz decît ·cel mai ghiduş humor. O dată învă
ţatului, dar abruptului şi ,tonitruantului Philippide, de la
care cumpărase un „manual de gramatică", alcătuit de
fapt dintr-o întreagă liturghie de nume, aşa încît nu se
vindea defoc, moşneagul i-a răsăTit în (Prag, timid şi
mustrător ,totodată, cu această singură întrebare : ,,Asta
e gra-ma-tkăăă ?" Ori Mitropolitului Iosif, mare amator
de cărţi vechi, el îi ţinea discursuri în care-l intitula,
vorbindu-i la persoana a doua, ,,Preasfinţia Sa". Mie, cind
mă îngrijora starea volumelor mele invadate de şoareci
călugăreşti, înrudiţi ca lăcomie cu alte animale din chilii,
îmi .revela, după o lungă şi atentă ascultare, cu o tragică
scuturare de perciuni din cînd în cînd, secretul cu care
singur un am iniţiat poate să înlăture primejdia distrugă
toare : ,,,pisic !" Apoi odaia de 1ucru în care abia încăpea
masa şi un scaun mă cuprindea din nou, seara, pentru a
redaota, abia ajutat, pentru reportaje, de vioiul tînăr
Ciuceanu, cu capul de miel oacheş şi creţ - căci d. Cusin
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zburase încă din vară, după orizonturi de carieră, lăsîn
du-mi doar două rînduri pe o cartă de vizită - , un ziar
a cărui tragedie, în concurenţa cu foile din Bucureşti,
înviate de succes, începuse.
Războiul, cu multele lui afaceri, cu acele comenzi pe
care le-am plătit aşa de scump, fără nici un folos, şi care
au împovărat apoi atît de greu bugetul nostru postbelic
şi au contribuit aşa de mult la scăderea valutei noastre,
crease o clasă nouă, a inginerilor, care domina viaţa politică altfel <lecit cei doi fraţi Brătieni, Ion şi Vintilă, care
aveau din inginerie numai pregătirea tehnică şi oare<::um
forma cugetării. La aceştia, ştiinţele matematice erau în
serviciul politicii ; la ceilalţi, politica stă,tea în serviciul
unor pofte de îmbogăţire, unor aspiraţii de ordin pur
material.
Astfel, îndată ce s-a aflat în ce grele împrejurări apare
acum ziarul unde atîţia găsiseră mîngîiere şi încredere,
anume ajutători, care nu aduceau numai simpatie pentru
acest organ de cugetare liberă, s-au şi prezentat. In vară
chiar, cînd presa bucureşteană, căutată şi pentru corespondenţa cu cei din teritoriul ocupat, înceNS a străbate,
mi-a venit din partea cuiva care a ajuns să hotărască
adesea în ,partidul liberal şi care nu se semnalase încă
prin nimic în viaţa politică, d. Tancred Constantinescu,
propunerea de a da un număr pe săptămînă economiei
politice, cea ce s-a făcut cum, de altminterea, propuneri
asămănătoare îmi veneau pentru alte domenii ale vieţii
publice. Mai tîrziu, cînd si'tuaţta foii era şi mai grea, alt
inginer, d. Cristodorescu, membru al aceluiaşi partid liberal, mi-a arătat că un grup de oameni cu mijloace e dispus să asigure continuarea Neamului Românesc, şi cu
d-sa, ca reprezentant al grupului, a cărui alcătuire n-am
cunoscut-o, de altfel, niciodată, am încheiat un contract
în toată forma, editorul meu, Pavel Suru, luînd asupră-şi
administraţia pînă în momentul cînd s-ar putea întoarce
la librăria sa din Bucureşti.
Nu am avut naivitatea să mă cred astfel sigur de viitor, care se anunţa tulbure. Odată, cînd încă în cerdacul
casei părintelui de la biserica Banu îmi scriam articolele
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mi ,s-.a obiectat că unul, dezagreabil liberalilor, ,,a făcut
rea impresie". Răspunsul meu a fost că în contract nu se
prevede nimk 'Care ar îngusta totala mea libertate de
apreciere. Dar ştiam că de acum înainte nu voi fi susţinut
decît de formă.
Ceea ce s-a şi întîmplat. In curînd, prin octombrie,
d. Suru m-a înştiinţat că primul vărsămînt, contrar prevederilor mele, s-a şi cheltuit. Al doilea nu s-a mai produs
niciodată. Ziarul, părăsit, precum părăsit, tot mai părăsit,
eram şi eu, rămînea să se ţie prin singurele lui mijloace,
şi concurenţii mei de la Bucureşti erau strivitor de puternici, iar recunoştinţa lurriii nu e un lu'Cru pe care se poate
sprijini cineva.
In decembrie, pustiul aproape complet făcîndu-se în
jurul meu la Iaşi, m-am hotărît să trimet ziarul la
Bucureşti, calcul cu totul greşit, fiindcă, .precum m-am
putut convinge îndată, acolo nu era nici o înţelegere şi
nici o simpatie pentru ce făcuserăm noi la Iaşi. Aveam
de un timp ca redactor pe un militar care-şi pierduse
mîna în război, scriitor de merit, cu un instinct al ironiei
care-l putea aşeza vrednic în seria imitatorilor lui Caragiale, dar a cărui chemare se revelase numai atunci, d.
Gheorghe Brăescu, pe care nu l-am mai revăzut deşi, o
bucată de vreme, noua sa carieră literară l-a ţinut în
vază. Am primi,t cele dintîi numere bucureştene ale Neamului Românesc, dar ele erau în afară de tradiţia de
îngrijire, şi în ce priveşte ideile, şi în ce priveşte înfăţi
şarea. Desigur că nu puteam lupta astfel cu aceia care
reluaseră imediat toate legăturile lor şi-şi refăcuseră
solida bază materială.
Dacă nu mergeam însumi ca să reiau conducerea,
motivul stătea în situaţia care se făcea tot mai grea pentru mine şi pentru familia mea. Supt regimul Marghiloman, d. S. Mehedinţi fiind ministru al Instrucţiei, se
pusese în vedere tuturor profesorilor că nu vor primi leafa
dacă nu se vor întoarce la catedrele lor. Dar pentru mine
orice era preferabil reînceperii cursului meu în prezenţa
acelor reprezentanţi ai duşmanilor care, după prevederile
tratatului din Bucureşti, aveau să rămînă încă multă
vreme în ţară. Cînd s-a instalat ministerul Coandă, mi s-a
servit din nou salariul, dar nu eram încă sigur că la
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Bucureşti se pot găsi condiţiile necesare pentru lecţii, care
au fost totdeauna o mărturisire de convingeri. Fără a mai.
adăuga că acolo, în Bucureşti, n-aveam unde să găsesc un
adăpost iar, în ce priveşte casa mea din Vălenii de Munte,
acum cvartir al fabricanţilor de şuncă şi al femeilor de·
lagăr, a trebuit multă muncă pentru a o face din nou
locuibilă după ce prietenul de la gară, Dimitriu, oprise cu
hotărîre acel iureş ţigănesc pentru împărţirea ultimelor·
lucruri rămase după plecarea nemţilor, petrecuţi de toată
lumea nesimţită de acolo. Mutarea bpografiei, regularea
situaţiei celei din Văleni, părăsită de acţionari, constituiau
alte motive de îngrijorare şi de zi'ibavă.
Nu voi uita niciodată cu ce greutate am putL,t în
sfîrşit să plec. Cu o întreagă lume copilărească după mine,
trebuia să-mi fac loc printre baionetele din gară, care
,,ţineau ordinea" în aşa fel încît necontenit răsăreau conflicte. Mizerabilul tren se uita îndelung, fără orar, prin
gările îmbulzite de o lume zăpăcită. Cînd am ajuns la
Bucureşti, ploua mărunt în acea zi de ianuar, şi noroiul
gros acoperea pavajul. O lume de nerecunoscut, purtînd
scrisă ipe faţă lunga pîngărire de tot felul, mă privea ori_
cu minie ori cu o totală indiferenţt"i, ca şi cum n-aş fi
fost niciodată în acest oraş sărăcit şi acoperit de ruşine.
O obrăznicie a tineretului, care venea din aceeaşi degradare a sclavului biciuit, ţinea trotoarul. Iar ce ne aştepta
era, în dosul gării, deasupra unei bănci mărunte, două odăi
de locuinţă şi o murdară bucătărie, unde instalasem pe
baba noastră de la Iaşi, pe moşneagul ei, de la oare învă
ţasem suprema filozofie a lui „ce să faci", şi nu ştiu mai
ce tîrîtură de băiat pribeag, cules de fiul m2u Mircea şi
îmbrăcat în solemnitatea unei redingote vechi. Acolo,
hrănit cum dădea Dumnezeu, aşa în-cit la redacţie mă
ţineam rozînd slănina porcilor sacrificaţi la plecarea din
Iaşi, am reînceput viaţa mea în acel oraş pentru care avusem, trei decenii, atîta iubire şi pe care d:iutasem a-l
~ervi a~ de mult.
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XXVII
O NOUA VIAŢA POLITICA:
„BLOCUL" DE GUVERN

Singurul meu rost, în momentul cînd liberalii luaseră
din nou puterea* prin farmecul pe care Ionel Brătianu îl
exerdta asupra timidului rege Ferdinand, complet daminat de acela care-i zicea „Maiestatea Ta", era ziarul. E
adevărat că, fiind eu încă la Iaşi, cel reinstalat în scaunul
ereditar de preşedinte al Consiliului mi se adresase şi mie
ca să fac parte din noul său Minister, adecă, mai precis,
ca să figurez într-însul alături de ardeleni, care nu ştiau
încă, a doua zi după ameţitoarea victorie şi realizarea unităţii naţionale, în care nu mai credeau, pe ce lume sînt.
Dar această invitaţie se făcuse în forma +cea mai jignitoare 1. Mîrzescu, cu care întreţineam legături bune încă
din vremea cînd, pierdut în mulţimea deputaţilor partidului, îşi ,pÎ!păia terenul, primise o telegramă de la şeful
său, pe care ţinea să mi-o arăte, fără ca acest tînăr aşa
de inteligent şi care cunoştea oamenii să fi crezut că ea
mi-ar putea face plăcere. In acea misivă stăpînească i se
spunea cine trebuie să fie prefect de poliţie la Iaşi şi
pe urmă se adăugea - corespondenţa directă fiind socotită probabil ca o derogare de la o maiestate restaurată şi oferta pentru mine a unui loc de ministru fără portofoliu. Am luat articolul prin care condamnam egoismul
încrezut care făcea pe liberali să ia singuri puterea 2 şi
l-am rugat pe amicalul emisar să-l trimeată la Bucureşti
ca singur răspuns.
• La 29 noiembrie / 12 decembrie 1918. (N. ed.)
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rămăsese, dar în ce stare ! Revenită la
atît de modeste condiţii, ea ajunsese total
Nici la un sprijin al prietenilor mei nu mă
puteam gîndi : ei se împrăştiaseră. In tot timpul luptei
noastre aşa de grele, îmi impusesem să nu am nici o
preocupare <lecit a ei şi suprimasem de pe titlul Neamului Românesc calificaţia de partid. Se ,înţelege - am
arătat-o şi mai sus că oamenii ambiţioşi şi grăbiţi
au considerat aceasta ca o retragere din politică şi cău
taseră a lua locul care devenea, astfel, liber. Pînă şi
pitorescul Zelea Oodreanu 3 , aş.a de mîndru de friumosul
său cojoc bucovinean şi de -cămaşa înfoiată, se vedea
acuma şeful unei organizaţii părăsite de mine : acest
interesant bărbat, înstrăinat acum şi de d. Cuza, se
simţea de altfel de o esenţă supraumană; povestea cum,
la Chişinău, ţinuse o conferinţă „grozavă", la oapătul
căreia lumea, fermecată, se întreba cine vorbise de fapt :
gura lui pămînteană sau chipul de pe părete al Domnului nostru Iisus Hristos şi, ceea ce era îngrijorător,
aceasta, misiunea mesianică pe care o va transmite mai
tîrzin, mediocrului şi violentului său fiu, o vedea în
ad(=văr. Cite unul rămînea la Liga pe care, şi cu ajutorul
d-lui Cuza - cu care mă întîlnisem, după o ruptură
publică în Parlament, a cărei răspundere n-o port eu,
în casa simpaticului tînăr avocat Melic, care va rămîne
un timp strîns legat de mine, luînd şi secretariatul partidului - , o alcătuise generalul Averescu. Prietenul meu
de mulţi ani, cumnatul meu Ştefan Bogdan emigrasela liberali şi îndemna pe cîţi mai aveau credinţă pentru
mine să-l urmeze la noul său domiciliu.
Ar fi fost destul ca să dezguste pe oricine de o activitate politică în care, cu oameni incomplect educaţi
supt raportul moral, este aşa de puţină credinţă, consecvenţă şi măsură a propriilor puteri, ba chiar şi cea
mai elementară pudoare. Ziarul însă mă reţinea, şi mă
dădusem lui cu totul. ln fiecare dimineaţă, cu felia deslănină a porcilor mei defuncţi în buzunar, porneam
spre impozanta clădire unde nu ştiu cum căpătasem adă
post cu tipografiile mele reunite şi nu ştiu cum, iarăşi.
eram în stare a-i plăti chiria, mai ales după ce se ispră
vise carnetul de cecuri pe care, în momentul cînd s~

Foaia îmi

Bucureşti în
neobservată.
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părea că trebuie să închid ziarul, mi-l pusese la dispoziţie prietenia,
nouă, a inginerului
Tiberiu Eremia.
Aceasta pînă în clipa dnd o adeziune neaşteptată, a lui
Enacovid, fiu de botoşăneni, om de o rară energie, de
o pătrunzătoare inteligenţă, de un instinct superior al

afacerilor, mi-a dat un sprijin material care-mi lipsise
totdeauna pînă atunci : maşina lui de cules, pe care a
isprăvit dăruindu-mi-o, avea să-mi fie de-acum temeiul
răspîndirii jurnalului.
In acea mare casă de raport din faţa Vămii Poştei,
plină şi de anume mistere, căci la poarta ei se putea
vedea un copilaş blond care sămăna perfect cu cineva
hine cunoscut mie, redactam aproape tot ce se cuprindea
într-o foaie care nu-şi putuse găsi decît un număr foarte
restrîns de cetitori : eram pe la patru-cinci mii din cei
douăzeci şi cinci de mii de la Iaşi. Intre mine şi creaţiunile pe care le-am putut face se stabilesc însă legături
pe care nici o nei2Jbîndă nu le poate rupe ; cu ele împreună merg pe un drum de pe care nici o părăsire şi nici
o înţelegere de la cei din jurul meu nu mă poate îndepărta. Aceasta fără a introduce misticism în ce am în
faţa mea şi fără a crede că prin mine şi numai prin
mine sînt a se îndeplini lucruri în a căror neapărată
îndeplinire, dacă nu se merge către sigura catastrofă,
cred însă din toate puterile sufletului meu.
Puţină lume se abătea în odăiţa redacţiei, şi mai mult
inoportuni, torturaţi de cheful de
vorbă, dintre care
unii, peste aşteptările mele, dacă nu şi ale lor, erau
meniţi la foarte mari situaţii într-un viitor apropiat. Nu
se poate zice că mă îmbulzeau prietenii. Acasă, unde aşe
zasem pe rafturi împrumutate de la banca de jos cărţile
mele, pe care mi le păstraseră cu atîta credinţă, în tainiţa lor din :balconul de la Vălenii de Munte, lucrătorii
mei - şi cu cîtă duioşie le recunoşteam, le pipăiam,
le dezmierdam pe fiecare, aşa mucezite, decolorate, mîncate de mucegai, cum erau! - , se abătea doar vreun
ardelean căruia-i trebuia o revizie a traducerii în franţuzeşte necesară luptei ce se ducea incă pentru stabilirea
hotarelor noastre. Afară de d. Şt. C. Pop 4, atît de interesant prin caracterul pătrat al persoanei sale fizice, al
masivului său cap, prin rostirea zdrumecată, cînd porun535
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citoare, cînd tînguioasă, a unei elocvenţe reale, dar de
un tip cu totul particular, nu ştiu să mai fi primit pe
cineva în acea mizerie rău mirositoare şi veşnic
flă
mîndă a omului cu desăvîrşire uitat în clipa răsplătito
rilor, care aşa de larg căzuseră asupra fugarilor şi unor
trădători mai puţin cunoscuţi. Apariţia unui grup de
bucovineni şi bucovinence m-a uimit : ce căutau aceşti
oameni de treabă în catacombele mele ? A fost o plăcută
surprindere, în complecta mea izolare, cînd d. de SaintAulaire m-a invitat la legaţia-franceză pentru a-mi pune
la gît cravata Legiunii de Onoare. Aceia sînt oameni cu
tinere de minte ...
· Aflam prin alţii, un AL Lăpedatu, pe care-l recomandasem lui Brătianu pentru conferinţa de la Paris,
un Nisfor, evenimentele unei vieţi politice care nu-şi
găsea drumul şi în care ardelenii intraseră de partea
unde masa era întinsă şi nu se cerea nici un risc pentru
îndreptarea unor aşa de urîte moravuri politice ,[ ... ] O
dată, un tînăr a venit, în uniformă de ofiţer, la mine
în redacţie, aducîndu-mi, cu un aer de impresionantă
gravitate, un plic pecetluit cu negru. M-am zguduit la
gîndul că fiul sau ginerele meu au rămas pe cîmpul de
luptă. Era însă cunoscuta scrisoare, adresată tuturor conducătorilor de partide, şi socialistului, care a publicat-o,
prin care principele Carol renunţa la drepturile sale de
succesiune 5. E uşor de înch1puit cum am putut primi
vestea acestei noi greutăţi care se adăugea la cele supt
care se zbătea ţara, neajunsă încă la siguranţă şi la
stabilitate. Nu mă gîndeam atunci că împrejurări foarte
apropiate îmi vor da putinţa de a influenţa asupra retragerii unui act care primejduia continuarea, atît de necesară, peste orice greşeli, care se acumulau, din nenorocire, a dinastiei.
In faţa necesităţii, netăgăduite, a is<::ălirii unui act
impus de arbitrii lumii, care decideau la Paris,
act
prin care se impuneau clauze neplă1cute dar, din fericire, nerealizabile, Brătianu, potrivit cu obiceiul său de
a sta la putere numai cînd e bine, se retrăsese. Totdeauna :plin de intenţii bune, pe care şi avea curajul de a
le duce la capăt, dar supus influenţei cui avea ultimul
cuvînt şi permanent dominat de mintea sigură a prin536
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cipalului său sfetnic, regele Ferdinand a încercat încă
o dată realizarea celui mai scump vis al său : o concentrare naţională în jurul Coroanei. Un înalt magistrat,
--C-erfteliu J\Ianolescu Rîmniceanu, pacific colos, om de un
spirit aşezat şi amabil, a fost chemat la palat, şi el se
credea acum de fapt preşedinte de consiliu, distribuind
cărţi de vizită de care m-am învrednicit şi eu cînd, pe
neaşteptate, misiunea de a forma un nou J\Iinister a
fost dată generalului Văitoianu, unul din stîlpii rezistenţei în momentele de panică. Merituosul ofiţer, gata
oricind de o înţelegere, era încă de atunci legat de ,partidul liberal, şi omul care „guverna din opoziţie" • îl
putea deci admite, d-ar cu condiţia că şi noul prim-ministru va opune ultimatumului lui Clemenceau aceeaşi
rezistenţă absolută din care Ion Brătianu îşi făcea un aşa
de mare titlu patriotic. D. Văitoianu luase Internele, şi
numise secretar general ipe un alt ofiţer, colonelul Manolescu 6 , creatorul, în timpul războiului, al Caselor Naţio
nale, fiu de ţeran de la Breaza, simplu şi drept.
Trebuia să se facă alegeri 7, şi şeful ,partidului liberal
aştepta de la dînsele, el care împroprietărise pe ţerani,
cum o ~uneau marile afişe de propagandă, şi cîştigase
războiul, o manifestare de voinţă populară şi, neapărat,
imediata sa răsturnare. Terenul îi fusese pregătit şi prin
supărarea generalului Averescu şi a lui Take Ionescu,
care nu voiau să prezinte
liste. Cît despre agitaţia
obscură a aşa-numiţilor „ţerănişti", în frunte cu sprintenul învătător Mihalache si cu
sistematica ambitie
tenace, de 'osoasă şi proemi~entă bărbie, a d-lui Madgearu, Brătianu nu credec>. că are să se teamă din partea
aceea. ln ce mă priveşte pe mine şi pe cei care din nou
se adunaseră în jurul meu, despotul pe care n-avusesem
prilejul să-l revăd după întoarcerea la Bucureşti şi care
nu dorise să mă vadă iîn zilele fericite, avea cel mai
absolut des,preţ pentru irealitatea, şi deci li,psa de orice
folos a noastră.
• E vorba de Ion I. C.

Brătlanu.

(N. ed.)
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In momentul primelor alegeri din România unită,
mea se îmbună,tăţise. Un trai omenesc devenise
posibil prin darul, de un grup de prieteni şi preţuitori,
format de generalul Leonte, al unei frumoase locuinţe
din Şoseaua Bonaparrt;e, clăd1tă de un italian într-un stil
care i se părea a fi cel românesc. Deşi rîndul de sus
rămînea închiriat unui
ofiţer de rezervă, care ţinea
foarte puţin samă de nevoia de linişte a cui -lucrează
şi are nevoie de concentrare şi ce-am mai avut de
lucru pentru a ieşi din ,carcera celor patru odăiţe, pentru familie şi penitru zecile de mii de ,cărţi, neconteniit
sporite de proviziile prietenilor mei, vechi şi statornici,
anticarii Pach ! - puteam răsufla .în această casă nouă,
deschisă aerului curat de la şosea. Era şi -întîiaşi dată,
la vrîsta de ,patruzeci şi opt de ani, cind mă găseam
supt un acoperămînt bucureştean potrivi,t cu un profesor de universitate.
Reluasem, împreună cu lecţiile la şcoala unde alţii
funcţionaseră şi supt ocupaţie, şi lucrările mele ştiinţi
fice, care fuseseră, timp de dteva luni, complet -întrerupte. Materialul prelucrat la Iaşi putea să apară acum
în tiipografia mea, deşi în condiţii foarte ;puţin favorabile, pe mizerabila hîrtie de care, singură, dispuneam.
S-a dat astfel la tipar Istoria literaturilor romanice 8,
care a format trei volume, aproape del,oc cetite, cu toată
nouta,tea de plan pe care o cuprind şi observaţiile personale care veneau din oetirea directă a textelor, şi ele,
deşi s-au împrăştiat răpede, nu s-au învrednicit de o
nouă ediţie. Tot de supt aceste modeste teascuri· a ieşit
Istoria poporului francez, încercarea, făcută în timpul
neutralităţii, de a înlocui obişnuita istorie politică, militară şi anecdotică a teritoriului francez prin prezentarea
dezvoltării organice a neamului ,însuşi : ·O primă ediţie
fusese întreruptă de război şi •colile rt:rase nimicite de
ocupanţi ; dar, in mijlocul unei noi şi cotropitoare mode
francez0, cine să se ocupe de această concepţie, care
avea măcar meritul de a fi cu totul originală ! Vorbisem
la Iaşi şi despre slavii răsăriteni şi ~nţelegeairn viaţa
situaţia

• In text,

greşit,

teancuri. (N. &el.)
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istorică a polonilor şi a ruşilor ca o serie de acţiuni şi
de reacţiuni între cele două grupe de elemente înrudite
pe care le despărţise definitiv or-ientarea unora către
Bizanţ şi a aitora către Apusul laitin. Manuscrisul a fost
dat şi el la Upar : mă întreb şi acuma dacă a găsit un
singur adevărat cetitor.
Toate aces,tea erau pregătiri pentru Istoria universală, privită sintetic şi organic, ca un şuvoi de mai
multe ori milenar, pornilt din izvorul său, dar hrănit de
atîţia afluenţi, care se cereau urmăriţi fiecare pînă la
întîia ţfuşnire din pămînt. Credeam necesar ca fiecare
pagină să fie scrisă după izvoare, ,putînd reda astfel
însăşi atmosfera timpului, fără -care totul poate fi exact,
dar nimic adevărat. O cetire imensă se impunea, şi o
iocepusem cu douăzeci de ani înainte. Pe lingă cercetarea veacului al XIV-lea apusean, a întinderii întregi a
cruciatelor, a vieţii lumii răsăritene supt forma imperiului otoman şi, fireşte, a fiecărui colţişor de istorie a
românilor, legată de toată vecinătatea multiplă, pe lîngă
ce trebuisem să răscolesc ,pentru a da în colecţia lui
Helmolt istoria ungurilor şi a bulgarilor, pe lingă ;prezenltarea marilor probleme, a Rinului, a Dunării, a Mediteranei, ila Şcoala de război, adăugindu-se acum descoperirile maritime şi rivalitatea ,între Franţa, Spania şi
Anglia din noile lecţii cuprinse în Chestia oceanelor din
1919, mă pregăteam să pun al,te temelii prin cercetarea
paralelă a aşezăminitelor lumii, care au dat cele trei
volume de Dezvoltarea aşezămintelor politice şi sociale
ale Europei, apărute la 1920, aşteptînd ca elemente de
unitate, esenţiale peste deosebirile aparente, să fie şi
ele înfăţi~te printr-o serie de lucrări, rezultate în .parte
şi din lecţiile mele la Universitate, ,care vor începe să
apară, cum se va vedea, numai din 1921.
Cum se refăcea ilotul [n Europa, anume cauze, ale
noastre şi ale aliaţilor noştri prezenţi şi viitori, ale neamurilor cu care aveam a l\.lJCra poate împreună, se impuneau atenţiei istoricului. Făcusem, la Institutul Sud-Est
european, unde cîndva
tratasem şi istoria literaturii
bizantine, pe care însă n-am redactat-o, un şir de lecţii
despre Albania şi poporul albanez : o căI'lticică în care
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puneam esenţa acestui curs stenografiat, dar rămas ineditt, a fost publicată, în limba franceză, încă din 1919,
aducînd oarecare folos unei propagande pentru întemeierea statului unei naţiuni cu atîtea raporturi despre noi,
şi mi s-a promis de albanezi o căsuţă pe malul Adriaticei, care se va ridica poate pe locul dăruit mie pe urmă,
la Santi Quaranta, de regele naţional al acestei ţeri
chemate la viaţă. Pentru românii macedoneni [... ] am
redactat în româneşte şi în franţuze9 te o istorie a lor,
tipărită cu cheltuiala unui negustor bucureştean. Intr-un
articol dat revistei suedeze celei mai imporitante recomandam o Albanie liberă care, în lipsa de oameni, ar
fi întrebuinţat vi,talitatea admirabilă
a aromânilor
noştri, noua viaţă pe coasta balcanică a mării veneţiene
avînd să se dezvolte supt un paitr-0naj italian care n-ar
degenera în exploatare ca acea austriacă, nici 'În tendinţa
de sclavie şi deznaţionalizare. Cum Dobrogea era încă
în discuţie, am strîns tot ce putea să sprijine dreptul
nostru asupra ei, adăugînd la ·cărticica din Iaşi, pe care
d. Bezdechi, refugiat în Copenhaga, o tradusese în limba
daneză: mărturiile din volumul La Dobrogea Roumaine.
In Drepturile românilor asupra teritoriului lor naţional
reuneam argumentele peI11tru stabilirea noilor graniţe,
şi în cuvîntarea ţinută la Academie înaintea misiunii
franceze căutam să fixez pentru noi un rol onorabil
în viaţa generală a latinităţii.
Cartea de sinteză scrisă la I~i pentru librăria
HachetJte şi dictată apoi prietenului meu Stahl zăbovea.
Librăria franceză, foarte îmbulzită, cerea o reducere de
text care nu se putea acorda. Bancherul Blank 9, pe care-l
preocupau atunci chestii culturale, ca întemeierea unui
teatru popular, condus de mine, care a pieriit, după lungi
sforţări, pentru că n--a fost înţeles, dar nu fără să reveleze artişti ca un Calboreanu, un Finţi, o Piacenitini, a
oferiit tipărirea integrală a acestei Histoire des Roumains
et de leur civilisation care, din nenorocire, a fost lucrată
la Paris prin îngrijirea bizarului român,o-francez Adrien
Le Corbeau, fără corectura mea, şi în sama cutărui
funcţionar al unei case de editură, incapabil de a o răs
pîndi în ajunul falimentului său. O nouă ediţie a fost
dată apoi în tipografia cumpărată la Viena de d. Blanlc
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Pentru unele suflete bune am apărut imediat ca naţio
nalist trădăior pe care-l cumpărase Banca·, - şi nu-mi
rezervasem măcar drepturi de autor... Calomnia scîrboasă a fost striga.tă şi în Cameră şi colportată prin ziare
care nu se dau înapoi de la nici o mişelie iar pedeapsa
prin justiţie nu se poate căpăta la noi. Apoi lecţiile de
la Şcoala superioară de război asupra călătorilor la noi
au format trei volume care, acestea, întrucîtva cetite,
vor a:părea şi înitr-o a doua ediţie.
La această operă ştiinţifică se adăugeau două încercări noi de a învia în formă dramatică trecutul nostru :
Constantin Brîncoveanu şi Cantemir Bătrînul 10 ; numai
cca din urmă s-a reprezentat întreagă, la 1931, în Cluj.
Unele din lucrările pe care le adusesem în manuscript de la Iaşi au fost tipărite de Academia Română,
în depozitul căreia, desitul de vast ca să nu fie nevoie de
a vinde cărţile, intrară ,pentru a rămînea. Finanţele Academiei se refăcuseră puţin, după ce, la început, ele nu
erau în stare să susţie nici publicarea memoriilor cetite
în şedinţă publică, a:şa încît în biata mea Revistă istorică, apărută pe cea mai mizerabilă din hî:rtiile de după
război, au ieşit nu numai comunicările mele, dar şi acelea ale lui Dimitrie Onciul şi Pârvan.

In Academie era greu să se revie la atmosfera aşa
de necesară pentru lucrul dinainte de război sau, mai
exact: dinaintea osebirilor de păreri din timpul neutralităţii, cînd mi-a trebuit oarecare trudă ca să aduc alegerea părintelui Lupaş şi premier~a cărţii „dezertorului"
Tăslăuanu despre însăşi „dezertarea" lui. Nu numai că
se ţinuseră, cu cei rămaşi ,în Bucureşti, şedinţe, supt
ochii şi,: cu îngăduinţa, compromiţătoare, a celor care
îngăduiseră pe bulgari să prade biblioteca, trimiţînd un
mare număr de manuscripte [... ] la Sofia, dar cîte unul
participase la ospeţele oferite de gemnani şi Ministerul
străinilor cuprinsese, pe lingă cineva pe care moantea îl
culesese prea devreme, pe harnicul naturalist, organiza• E vorba de Banca Marmorosch-Blanck. (N. ed.)
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tor al unui admirabil muzeu de zoologie, Grigore Antipa,
care se înfăţişa totuşi, şi va continua să se înfăţişeze,
ca prietenul personal, ca intimul regelui Ferdinand.
O lămurire de la început ar fi fost poate folositoare
pentru viitor, permiţiînd acea activitate solidară cu care
de atîţia ani de zile, după dispariţia clicilor Tocilescu,
Hasdeu, Maiorescu, veşnic în luptă între ele, ne deprinseserăm. M-am mulţăm~t !însă cu cîteva ciocniri care
trebuiau să -,înŞ'tiinţeze că prezenţa în acee~i societate
nu î11-seamnă, nu poate să însemne vreodată şi relaţii
personale. Aceia contra cărora putea să se ridice acuzarea din punctul de vedere al credinţei faţă de naţia
lor şi al demn~tăţii personale s-au arătat, de altfel, dispuşi a primi orice mustrare pentru trecutul la care luaseră parte, mergînd şi pînă la prezerutarea unor memorii
pentru dezvinovăţirea care, faţă de absoluta evidenţă a
faptelor, era de altminterea imposibilă. N-au trecut <lecit
puţini ani şi tot d. Antipa s-a făcut pe baza actelor
propriei sale administraţii, de hrănitor devotat al stăpî
nilor străini - procur.arul naţional contra ,păcatelor acelora, într-o lucrare plină şi de oompetenţă şi de talent,
şi o alta scriere a aceluiaşi, dreaptă în ,concluziile ei,
prezeruta un program 1ntreg .pentru munca unei Românii
unite la a cărei întemeiere corutribuise în lagărul duşma
nului. Acelaşi grup, care~i păstrează toată solidaritatea,
aproape francmasonică, a propus candidatura ca membru
corespondent a fostului prefect de poliţie al ocupaţiei,
profesorul Tzigara-Samurcaş, care făcea sforţările cele
mai cutezătoare pentru a i se ierta neîngăduita ati!tudine,
dar bilele negre covî~itoare au arătat că, fără a se putea
înlătura intrigile, necontenit ,în acţiune, spiritul rău nu
va ajunge, măcar supt raportul naţional, să domine o
societate întemeiată cu scopuri de un neted iredentism
şi de oameni care erau absolut drepţi faţă de aspiraţiile
neamului lor.
Curăţirea, care ar fi servit atîta la pregătirea morală
a unei generaţii ,ce se anunţa foarte tulbure, fusese împiedecată şi de uimitoarea toleranţă faţă de vinovaţi, de
tendinţa nenorocită de a faoe să treacă înaintea oricărui
criteriu superior înrudirea, prietenia, relaţiile de afaceri
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obişnuite, ceea ce a adus foarte răpede indiferenţa etică
de care suferim aşa de mult şi astăzi. Numai furtunosul
polemist Pamfil Şeicaru 11 , care va deveni în curînd unul
dintre cei mai mari ziarişti ai noştri, a stat cu sabia în
mină înaintea fostului poliţai german. ln jurul lui Constantin Stere, -care se va ascunde un moment într-un
sanatoriu elveţian ca să se -întoarcă sfidător, cu o rară
îndrăzneală,
pretinzînd să întemeieze cu programul
insomniilor sale noua democraţie românească şi s-o conducă, deşi se tîrîse la picioarele atotputernicului Marghiloman, se forma un cerc poliitk de admiratori [... )
ln această a-tmosf-eră de nehotărîre s-au făcut alegerile, de altfel cu totul liniştite, şi rezulitatul lor a fost
uimitor, cu totul deosebit de ce speraseră liberalii, care
se credeau pentru totdeauna înstăpîniţi pe ţara „creată"
de dînşii.
Ura contra vechilor practici ale politicii româneşti
pe ca.re, cu voie sau fără voie, ei I-e întrupau, a făcut ca
voturile să cadă numeroase pentru oricine anunţa o politică nouă. Amicii mei au avut un ne~teptat succes,
putînd forma astfel un grup importarut în Camera deputaţilor. Dar, cum cel care striga rmai mult împotriva
trecutului şi care prezenta mai incîrutătoare miraje de
viitor, fără ca personal să i se poată aduce înainte vreo
greşeală, era 1ncunjurat de mai multă simpatie de către
un popor care trecuse prin cele mai teribile suferinţe,
cum în Muntenia ocupanţii duseseră, timp de peste doi
ani, o înverşunată campanie contra „autorilor nenorocirii publice", s-a putut strînge împreună un bizar conglomerat de nemulţămiţi şi de ambiţioşi, de politicieni
schimbaţi de piele şi de aspiranţi la onoruri, pe care i-a
acoperit cămaşa simbolică a învăţătorului
Mihalache,
devenind un partid social, al unei ţerănimi pe care mulţi
dintre dînşii n-o cunoscuseră decît prin pledarea proceselor de la sate. ln faţă, formînd trei cercuri închise,
dezorientaţi şi bănuitori, stăteau reprezentanţii provinciilor liberate sau reunite şi, în,tre <linşii, ardelenii, deşi
înduşmăniţi confesional, aspirau, pe temeiul că ei reprezintă Occidentul pur şi „democratic", faţă de un Orient
,,bizantin", ,,grecesc", plin de o intolerabilă demoralizaFe,
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la conducerea exdusi'Vă a ţerii, noi ,ceştilalţi avînd numai
posibilitatea, aproape chiar datoria de a ne înscrie în
„partidul regnioolar", al cărui club îl ,împlîntaseră la
Bucureşti. Un om cu privirea de oţel şi inima de piatră,
un mag al misterului poli1tic dibaci întreţinut asupra unei
insuficienţe
personale pe care ştia ~a de bine s-o
ascundă, avocatul Iuliu Maniu 12 , nemeş sălăjean, cu cultură exclusiv ,maghiară, catolic de convi.ngere, era căpe
tenia indicată a acestei
nemărginite şi necruţătoare
ambiţii.

Nu e aici locul să repet ce am spus în Supt trei regi
despre ceea ce s-a [ntîmplat în acel moment pentru a
aduce surprinderea - întimpinată de r-, duşmănie furioasă, gata a întrebuinţa
orice armă, a beneficiarilor
pu,terii din care, ca mîndrie şi ca venituri, trăiseră - ,
care era un guvern de caracter cu totul nou, avînd o
misiune de adînci reforme neted caracterizată. Dar cum,
în acea carte de istorie, după putinţă impersonală, nu
s-a notat din truda mea şi gîndul meu <lecit ce era absolu.t necesar pentru înţelegerea
everumentelor, şi alte
lucruri sînt de spus aici, unde e vor.ba de evoluţia unei
cugetări pe care împrejurările o aduseseră şi în domeniul politicii active.
M-am găsit deodată în situaţia pe care proiectul de
tratat, irutovărăşit de o aspră
morală, părăsită apoi,
pusese o ţară plină de o îndreptăţită mîndrie, ffn faţa unei
lumi în mare parte necunoscute. Ştiam eu bine, dintr-o
a.ş.a de lungă e}CJ)erienţă ce s.înt liberalii, toţi liberalii,
al ·căror magnific şef, din ce în ce mai pierdut ,în admiraţia propriului său geniu, n-a binevoit să apară un
singur moment în acest vulg
parlaimerutar pe care-l
dăduse ingratitudinea naţiei, şi nu voi fi cr.uţa,t de cele
mai ascuţite şi uneori, lucruri de mirare la oameni altfel
subţiri în viaţa lor particulară,
de cele mai brutale
atacuri. Ca o tabără gata de război, ştiind de unde va
veni, orice ar fi să fie, o victorie neliipsită, stăteau cei o
sută de deputaţi, lin partea
dreaptă a sălii Ateneului
unde, palatul ,gropriu nefiind
încă reparat, îşi ţinea
544
https://biblioteca-digitala.ro

şedinţele Adunarea Deputaţilor : nu
bătăios liberal de cea mai pură speţă

s-ar fi crezut ce
era, alături de d.
Duca, nervos ca 1tot,deauna, fostul junimist, de cea mai
profundă convingere, Pangratti ! Pe lîngă acest dan, de o
perfectă disciplină, care se arunca întreg, ca un singur om,
asupra adversarului, folosind tot învăţămîntul unei aşa
de lungi practici, socialiştii, în frunte cu un primitiv
de la Iaşi şi cu vesela cravată roşie a plăpumarului Cristescu, pe care aşa de răpede l-am domolit măgulindu-l,
pî.nă într-atîta că stătea paşnic să--şi aştepte rîndul, erau
ca mieluşeii lui Dumnezeu înfipţi într-o păşune grasă 13 .
Ardelenii stăteau în continua atitudine de obsenraţie,
urmînd exemplul „şefului" şi, cum, la început, preşe
dinte a fost d. Vaida, care se instala ca un conducător
de Reichsra,th vienez, cu toată solemnitatea, pornirea zgomotoasă a temperamentului care-i stă scris şi in figura
frumoasă, ochioasă şi mustăcioasă lipsea ca să animeze
această mulţime patriarhală
de preoţi, de avocaţi din
centre mici, de medici cu clientelă modestă, de profesori
pentru care multă vreme Bucureştii fuseseră un Ierusalim unde, în templul lui Solomon, nu e cuviincios să
se facă zgomot. Toate figurile mie de mult cunoscute
erau acolo, şi cu Nicolae Bălan de la Sibiu, .porumbelul
blond aduoînd prin văzduh la Iaşi solia că Ardealul
îru::lrăzneşte a se cere liberat. Corectul grup de bucovineni n-avea încă nici coeziune, nici şef, Flondor, legat
de d. Averescu şi de Take Ionescu, devenit deci al treilea
în troiţă, deşi se credea, în calitatea sa de Ritter, cel
dintîi, fiind în afară de această primă adunare a României unite [... ]
Cu cine te puteai înţelege mai greu, în ciuda relaţiilor
personale cu unii dintre <linşii, erau ţerăniştii. D. Mihalache venise la prima redacţie a mea în Bucureşti, la tipografia vechiului meu şef de ateliere Nicolae Stroilă care,
editor din prietenie al acestei cărţi, era menit să ajungă
un mare industriaş, şi-mi desfăcuse înaintea ochilor un
vast .program de clasă. Mărturisesc că n-am prevăzut
viitorul cind i-am spus, scurt, după ce înainte de război
îl lămurisem în chestia luptei de clasă, inacceptabilă pentru mine, printr-un articol în Neamul românesc, că încercarea sa politică nu poate reuşi, orice agitaţie democratică,
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ba cu forţe mai slabe decît aceea pe care ştiam că o desfăşurasem eu, fiind menită unui răpede faliment; nu: mă
gîndeam ce uşor îi va fi să culeagă poamele din copac,
suit pe acela care n-a ajuns el însuşi să atingă coama
zidului ! Iar cînd d. Virgil Madgearu, în redacţia mea definitivă, şi-a întins teribila falcă voluntară către mine,
cerîndu-mi solidarizarea cu un protest ,privitor la alegeri,
l-am întrebat în ce calitate vine şi de ce partid îmi vorbeşte : n-am gîcit că acel care-mi stătea palid şi ciudos
înainte va fi Robespierre-ul sigur de sine al unui iacobinism învingător.
In ce priveşte pe electricul domn Iunian, care va fi
apoi „restauratorul" unei regalităţi, şi pe d. dr. Lupu,
menit să ajungă cel mai focos dintre tribuni, nu se simţea, la începutul unei activităţi parlamentare a cărei scurtimi n-o bănuiam, prezenţa lor în această lume învălmă
şită dar cu cele mai bune dispoziţii în fond, care ar fi
putut să inaugureze o viaţă cu totul nouă, ,plină de conflicte, desigur, dar capabilă de neaşteptate revelaţii, a
României.
Deocamdată, mai vie era pornirea de ură contra liberalilor din partea aglomeraţiei săteşti care, în anume
momente, pornea cu un urlet furios spre băncile din
dreapta unde, supt conducerea d-lui Duca, un muget de
aceeaşi extensiune îi răspundea imediat.
Dar aliaţii grăbeau, liberalii, retraşi de la putere, rămi
neau în atitudinea celui mai absolut refuz, guvernul de
generali nu făcea dedt să-i urmeze în această tăgăduire,
şi se adăugea pasiunea antisemită a prietenilor mei Cuza
şi Şumuleanu, plus mesianismul cu cojoc al d-foi Zelea
Codreanu, care simţea că de la opinia sa atîrnă pacea
Europei [... ]. Şi totuşi trebuiau două lucruri, şi anume
fără cea mai mică zăbavă : un guvern, întîi şi, cu el, iscă
lirea tratatului, aşa cum era, cu tot ce cuprindea într-însul, cu partea care ne folosea ~i cu cealaltă care nu
era să se execute niciodată, cum a fost, de la înr.eput,
chiar înainte de a consulta pe însărcinatul de afaceri al
Franţei, prietenosul tînăr Cambon, convingerea mea
adîncă.
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Pentru întîia oară am văzut şi noi, cei din ţara veche,
o pertractare ardeleană, după cea mai sigură
reţetă blăjeană. Intr-un cadru potrivit, salonul bun11l11i
d. PopoVici, trei seri de-a rîndul s-a ventilat, mai cu
înţepătur.ile d-lui Cuza, mai cu glumele d-lui Inculeţ, mai
cu legănatul în şezlong al d-lui Bontescu, mai cu s2mnele
din sprîncene ale d-lui Maniu, chestia, esenţială, ce sîntem
noi. Eu credeam că trebuie să fim baza pentru un nou
regim, indis,pensabil ; după multă trudă, şeful ardelenilor
a admis că „am putea să fim una". A trebuit, într-un tîrziu, după miezul nopţii din noaptea a treia, să amintesc
că eu am o ocupaţie şi că ori se ajunge la un rezultat ori
sînt silii a nu mai participa la discuţii care înaintau aşa
de ,puţin. Atunci în fine d. Maniu, înaintînd ca la moarte,
a consimţit să pună iscălitura sa pe actul de constituire
a „blocului". 14

ce

înseamnă

Pentru ca acesta, care a făcut prim-ministru pe d.
Vaida 15 , regele Ferdinand ex,plicîndu-mi că un ardelean
trebuie să fie în frunte cit se discută la Paris despre
Ardeal, să fie o adevărată forţă, ar fi trebuit două exclusivisme mai puţin : al ardelenilor şi ·al ţerăniştilor, care
nu se dădeau minaţi la puterea pe care ar fi împărţit--0
cu alţii, a căror gheară întinsă o simţeau şi, apoi, acea
putinţă de lucru împreună care nu vine decît sau dintr-o
lungă obişnuinţă, însufleţită de sentimente adevărate,
sau dintr~unul, din acele entuziasme nobile, generoase,
care fac să se treacă peste orice interes şi să se uite orice
amintire. Ambele condiţii lipseau.
·
O simţeam cînd îmi interzisesem mie orice amestec
într-o răsplată reclamată de atîţia nerăbdători şi, afară
de grupul Cuza, prietenii mei mă urmau. Dacă totuşi am
trecut peste această hotărîre şi am luat ,preşedinţia Camerei, a fost ca o protestare contra loviturii, de închipuită
dibăcie dar, de fapt, de o neînchipuită naivitate, a ardelenilor care, dind Internele generalului Averescu, fără a
mai întreba celelalte grupe din „bloc", credeau că pot
imobiliza pe omul înzeit de foştii lui ostaşi - lucru pe
care nu l-am înţeles în deajuns, sufletul popular avînd
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totdeauna tainele sale neaşteptate - şi a se folosi dincoace de Carpaţi de o astfel de popularitate, zădărnicind
în acelaşi timp uneltirile d-lui Goga, al cărui suflet, răpit
unei nobile poezii, era minat furtunos către ţinte politice
pentru care se credea menit înainte de toate şi unde nu
putea îngădui să ajungă oameni de la el, care nu crezuseră şi dînşii în necesitatea unităţii naţionale.
D. Vaida trecînd în fruntea guvernului, locul de preşedinte al Camerei era liber. N-am ascultat de nici o
sugestie cind m-am gîndit a candida, ceea ce mi se părea
şi o afirmaţie că în cultura fără caracter de provincie şi
de gmpare ,politică trebuie căutat simbolul Adunării
chemate să proclame unirea provinciilor româneşti. Mirosul fin al organizaţiei „regnicolare" a d-lui Maniu a prins
imediat această intenţie [... ]. S-au prezentat, deci, la mine
doi tineri, unul, d. Savu, adjutant al şefului său, ca să
mă întrebe, oficial şi solemn, dacă am asemenea gîhduri,
şi le-am răspuns că nu înţeleg cu ce drept mi se cere
samă. A doua zi de altfel, în faţa redacţiei mele, viitorul
mitropolit Bălan mi-a spus cu francheţă că prea puţini
vor fi ardelenii care mă vor vota contra distinsului căr
turar Vasile Goldiş, desemnat de partidul său. Cu ţeră
niş,tii, ca şi cu puţinii bucovineni, n-am avut nici un
schimb de vederi.
După-.amiază, totul fiind aranjat pentru candidatura
d-lui Goldiş, deşi acesta, izbutind, n-ar fi oprit lovitura
pe care nu se putea să n-o încerce un ministru de interne
stăpîn pe sufletele populare, care nu avea în Parlament
decît vreo doi reprezentanţi, aleşi şi aceia de pe urma
indisciplinii lor, m-am ridicat din bancă şi mi-am pus
candidatura [ ... )
Vice-preşedintele, pe atunci unul din cei mai credincioşi amici ai mei, bătrînul general Marcu din Craiova,
a început numărarea buletinelor, în care multă vreme d.
Goldiş părea că păstrează întiietatea. lin fundul urnei
însă cîteva zeci de voturi au fost pentru mine. De la tribună, cetind rindurile răpede înseilate cu creionul, anunţam- hotărirea mea de a apăra contra oricărei intrig( existenţa Parlamentului a cărui majoritate mă alesese 16 . Peste
citeva momente, generalul A'Verescu, care mă ascultase
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cu o lucire de mînie în ochii reci, impenetrabili, din lunga
faţă palidă, demisiona supt ,cuvînt că i se adusese de noul
preşedinte al Camerei o jignire pe care n-o putea tolera.
De fapt era zadărnicirea unui plan, care venea poate de
la infernala viclenie a lui Brătianu, dar poate, printr-însul, de la regele, hotărlt să termine cu o Adunare
de o rară independenţă, a cărei acţiune îi părea primejdios de incalculabilă ...
Din acel moment, întreaga răspundere pentru situaţia
pe care o crease alegerea şi declaraţia mea cădea asupră-mi, şi mi-am dat samă de primejdia deasupra căreia,
în fiecare moment, călcam.
Prima şi cea mai mare greutate a ceea ce ar fi putut
fie, nu o umplutură sau un incident, ci pornirea marii
opere de reforme, atît de mult aşteptată şi, în acest
moment, de cea mai urgentă nevoie, venea din nede.prinderea la lucru a ardelenilor, obişnuiţi să răstoarne şi încă
tuşaţi în formulele abstracte, de secole uzate, ale ideologiei universitare ungureşti, de care era pătruns, pînă la
ultima celulă a organismului său, şeful însuşi. Artişti în
lungile discuţii, pe care le iscodise regimul austriac ca
să înşele pornirea de luptă, avîntul spre viaţă al supuşilor
săi, ei îşi găseau deplina mulţămire în această zadarnică
irosire de vitalitate. Şi totul se făcea în cel mai absolut
mister, cu straşnica frică nu cumva să se audă ceva în
afară şi astfel toată partida să fie pierdută, acea partidă
pe care d. Maniu şi-o rezerva pentru sine, ,,fratele Alexandru"* fiind numai vedeta scoasă înainte ca să se vadă
din ce parte vim gloanţele. Nu era lene, în adevăratul
înţeles al cuvîntului, nici acel orientalism de care ei se
scuturau cu indignare, nu era numai provincialismul care,
îndată ce e vorba de ceva peste umbra clopotniţei, se
sperie şi se trage înapoi, nu era numai metoda culoarelor
de mănăstire iezuită, care sînt aşa de întunecoase, incit
ca să eviţi primejdia trebuie să mergi răzînd necontenit
zidurile, ci era ca un fel de paralizie totală, rezultată din
să

• Alexandru Vaida-Voievod. (N. ed.)
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comprimarea de veacuri care anchilozase toate legăturile,
ceea ce era de altminterea comun cu bucovinenii, dibaci
înfăşuraţi un secol întreg de administraţia austriacă [ ... )
Energie neadormită, veşnic uneltind contra vechilor
duşmani, ,,măgarii de pe Vezuviu", în partidul cărora era
şi nu era,· se găsea la d. Goga, al cărui mare discurs s-a
făcut mult aşteptat pentru ca rezultatul să fie nul învinsul momentan, de propria-i slăbiciune, rămînînd
gata să încerce din nou, de oricîte ori, cum o arăta şi
figura, a.şa de deosebită de cea de odinioară, ochii albaştri,
în faţa care-şi pierduse frăgezimea, avînd acum licăriri
de răutate şi trupul mărunt înţepenindu-se în atitudini
de provocare. Simţ practic era la singurul ardelean care
cunoştea bine, supt toate raporturile, lumea de dincoace,
unde trăise multă vreme, şi care era doritor să însemne
prin ceva real trecerea sa la ministerul care-i fusese încredinţat. Pe d. Mihai Popovici 17 , fiul unui mare bogătaş
braşovean şi student al Universităţii din Viena, unde-şi
cîştigase frumoase cunoştinţe, îl întîlnisem de mai multe
ori şi eram izbit de siguranţa cu care discuta cele mai
grele probleme şi enunţa soluţii care i se păreau realizabile. Făcuse războiul la noi, ca ofiţer, în deosebire de
refugiaţii care se uitau cu ocheanul la front, şi fusese
astfel străbătut, el singur, de toate sentimentele noastre.
Nouă ne era un camarad, un om din lumea noastră şi în
general un om de lume. Frumos încă, elegant, deprins a
vorbi cu femeile, ducînd reputaţia unui om cu trecere
ii1 toate categoriile din societate, el mai avea şi marele
avantaj de a fi, deşi mai tînăr, unchiul d-lui Vaida .şi un
unchi foarte consultat şi adesea as,cultat : nu o dată am
avut impresia că, în tabăra ardeleană, dacă d. Maniu oficiază rituri secrete într-un colţ al altarului impenetrabil,
acela care trage sforile în naos este juristul vienez cu
veche reşedinţă în Bucureşti.
D-lui Popovici i s-au datorat cîteva din măsurile de
oportunitate care s-au luat, şi nu era lucru uşor dnd mai
dăinuia, din îndărătmica voinţă a d-lui Maniu şi a consiliului său dirigent, graniţa economică, monetară, aproape
administrativă şi politică, între Ardeal şi părţile de dincoace. Supt Ministerul său s-a început ştampilarea, aşa de
tîrzie, a coroanelor, scăzute la jumătate din valoarea
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şi, din nenorocire, mulţămită unei îngrozitoare
ccrupţii, continuu alimentate cu noile transporturi pe

leului

care le trimetea Ungariei. Exemplul Serbiei n-a fost
urmat, şi aceasta w.:-a adus mari pctgube.
Intre ardeleni nu se putea găsi un ministru de interne
care să-şi ia răspunderea situaţiei după plecarea generalului Averescu i[ ... ] Ca un fel de pedeapsă fiindcă am făcut
să se piardă omul popular, ca şi cum el ar fi fost dispus
să lucreze pentru alţii, mi s-a impus de preşedintele
Consiliului, pe care-l puteai vedea în pat, după obişnuitele
c0111versaţii nocturne fără scop, pe la ceasurile unsprezece
dimineaţa şi în ce timpuri ! să-i găsesc „om în loc".
L-am găsit - da, eu, numai eu, -cu toate injurioasele
denegări care mi s-au opus pe urmă în persoana doctorului Lupu. Nu era pentru mine un prieten, şi în Camerele liberale n-avusem măcar legături cu acest corifeu al
tineretului majoritar, pe care-l puteam preţui numai prin
inteligenta bunătate cu care cruţase şi împăcase pe ţeranii
săi fălcieni pe vremea răscoalelor din 1907. Dar energia,
puterea de muncă se desfăceau la prima vedere din figura
roşie cu falca proeminentă, cu ochii mînioşi de adevărat
lup ieşit în marginea .pădurii, şi bănuiam la fiul preotului din Arsura un suflet generos faţă de cei mici, ceea
ce-i putea da o elocvenţă specială, aşa de preţioasă în
asemenea momente ; că era urmărit de pasiunea vitrinei
era un mic, foarte mic păcat faţă de aceste hotărîtoare
însuşiri. Dialogul cu d. Vaida în privin~a „doctorului"
s-a desfăşurat astfel : ,,Mă rog, eu nu-l cunosc pe d. doctor
Lupu. II iei d-ta pe garanţie? - II iau".
Dr. Llllpu era un om potrivit cu situaţia, aşa de grea,
din acel moment. Trecutul lui de prefect la 1907 îl ară
tase, cum am spus, milos faţă de mulţimile revoltate şi
capabil de a găsi cuvîntul pri:n care furia lor se jpotoleşte;
timpul petrecut în America îl ţinuse în contact cu o civilizaţie în adevăr democratică, faţă de care pornirile de
răsturnare n-aveau ascuţiş ; în fond, foarte tradiţionalist,
prin legăturile cu satul său, prin pietatea faţă de părinţi,
el dădea celor de stînga înfăţişările liniştitoare, ale unui
prieten, rămînind destul de monarhist pentru a servi un
rege, destul de „burghez" ,pentru a apăra credincios
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vechea societate ; activ pînă la neastîmpăr, el era să fie
un ministru care lucrează pretutindeni, direct. In sfîrşit,
rupt de la liberali şi atacat de dînşii, felul cum se răpe
zea la foştii lui prieteni arăta că regimul putea să cîştige
într-însul un nou şi preţios aliat. Doctorul iavea şi idei
de realizat într-o tovărăşie unde ce lipsea mai mult era
un program, 1pe care, de altfel, · nimeni nu-l schiţase,
fiindcă însăşi alcătuirea ministerului fusese o surprindere.
Astfel constituit, la Ră~boi cu elegantul general Răş
canu, om al regelui, gata, cum s-a dovedit, să treacă imediat, la un semn al suveranului, în altă formaţiune - şi
se introducea astfel sistemul, nenorocit, al departamentelor rezervate ca o garanţie a Coroanei faţă de miniştrii
pe care nu-i voise şi nu-i simpatiza - , Ministerul avea
înaintea sa o sumă de foarte grele sarcini, şi astăzi, cînd
s-a creat o perspectivă şi sînt atîţia termeni de comparaţie, nu se mai poate păstra faţă de <linsul, ca şi faţă de
Parlamentul de la 1919-1920, judecata pe care au rostit-o
îndată după căderea lor oameni interesaţi şi plini de
patimă, aşa incit avea dr~ptate exponentul literar al unei
generaţii dezorientate şi iubitoare de crudităţi, d. Arghezi,
cînd, abia liberat, prin intervenţia mea, din închisoarea
unde-l dusese colaborarea la gazetele ocupanţilor 18, îmi
oferea, fără îndoială din absolută convingere, să apere,
să glorifice regimul care plecase ,[ ... ]
Căci ce trebuia mai mult în acest moment, cu tot ce
clocotea în ţară, cu tot ce se ,pregătea în jurul ei, era
afirmarea autorităţii. Aceasta s-a făcut, şi în Cameră şi
Senat, şi în afară de <linsele.
E un adevăr incontestabil că în acele cîteva luni pe
caT"e ni le-a îngăduit intriga partidelor înlăturate şi veş
nica temere, continua nesiguranţă, de sine şi de alţii, a
regelui Fertlinand, Camerele, şi mai ales a deputaţilor,
unde se puteau prevedea încăierările pasiunilor şi intereselor, au păstrat o demnitate care a putut impune reprezentanţilor, nesiguri de ce-i aştepta, ai minorităţilor
naţionale. N-am îngăduit, cu simţul de ordine al vechiului profesor, nici unul din acele scandaluri care au dezo-
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norat aşa de adeseori şedirnţele adunărilor ce au urmat.
Ziarul lui Marghiloman, care a putut astfel să se ex,plice
faţă de Ion Brătianu, amintindu-i ohiar anume întîlniri
secrete prin culoare de hoteluri în timpul neutralităţii şi
ajungînd a culege şi aplauze pentru dt bine putuse face
şi el, vorbea chiar de „Pherekydele mai tînăr" care avea
conducerea Camerei. Şedinţa s-a ridicat ori de cite ori
pornea furtuna, aşa îndt de la o vreme ea nu s-a mai
produs, cu oameni gata totuşi să se înşface de piept ;
între cei mai cuminţi erau socialiştii, de care aşa de mult
se temuseră sufletele sfioase. I s-a întîmplat şi d-lui Duca
să fie chemat la ordine pentru că pusese la îndoială
„facultăţile auditive" ale unui preşedinte care auzea
foarte bine şi în mijlocul tumulturilor artificiale, deşi
lucra ca la biroul său de acasă, făcîndu-şi corecturile şi
scriindu-şi articolele. Străinii care au venit, poate cu
anume îndoială, să vadă ţara cea nouă au fost primiţi aşa
incit n-au putut pleca decît cu idei bune despre viaţa
parlamentară care reluase.
Adunasem la preşedinţie pe reprezentanţii tuturor
partidelor, claselor şi naţionalităţilor care, aceştia din
urmă, aveau voie, cînd nu ştiau româneşte, să mi se adreseze în limba lor mie, care dădeam traducerea. Ii mai
pofteam pe cei de samă la excursii menite să arate arta
şi tradiţiile noastre de cultură şi, <lucindu-i la Cotroceni,
îi puneam înaintea farmecului reginei.
In afară, locurile de prefecţi şi primari, rezervate,
pentru provinciile alipite, grupărilor poHtice de acolo,
care-şi luau ele răspunderea şi n-au fost numiri prea
rele, au fost împărţite pentru vechiul regat între ţeră
nişti, oamenii d-rului Lupu şi naţionaliştii mei, care au
avut mai mult de zece judeţe, şi pot spune cu mîndrie că
prietenii aceştia de mulţi ani de zile n-au lăsat nici o
nemulţămire, dovedind că aceste funcţiuni se pot ocupa
şi cu bunătate şi cinste desăvîrşită. S-a purtat, in vremuri aşa de grele, grija aprovizionării, din ce aveam, din
ce n-aveam, cu concursul devotat al armatei. Iar, în ce
priveşte temuta stradă a Capitalei, ne-am înţeles ca
demonstraţiile să fie îngăduite, dar supravegheate de
aproape, pînă ce oamenii se vor obosi de aceste continue
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drumuri fără scop. Aşa s-a şi întâmplat în scurtă vreme
şi generalul Nicoleanu, excelent ,prefect al poliţiei, tocmai
prin calmul său şi buna sa dispoziţie, mi-a explicat marele
rol pe care l-au avut în această ,politică femeile, doritoare
să-şi ţie cit mai mult bărbaţii acasă.
D-rul Lupu pregătise un proiect de lege al chiriilor,
în care erau şi măsuri foarte îndrăzneţe; el ar fi putut
să fie foarte uşor corectat şi ar fi adus altă soluţie
a acestei grave probleme decît aceea a continuelor moratorii, determinate de grija meschină de a nu supăra prea
mult pe nimeni [... ]
Toate aceste măsuri sau pregătiri de măsuri s-au luat
lunga vacanţă de iarnă, după inaugurarea la
Cluj, de rege, care părea mulţămit de acţiunea guvernului - dar erau aşa de scurte mulţămirile şi aşa de puţin
solide asigurările acestui om {... ] - , a Universită·ţii naţio
nale, cu ,participarea miniştrilor străini, e~puşi însă la
unele discursuri, oa al lui Pangratti, care de-a dreptul îi
ofensau - totl.1-'?i cel mai firumos moment din timpul ce
ne-a fost îngăduit - şi am putut constata eu însumi că,
dacă ungurii se ţineau de-o parte, între saşi, ,pe care i-am
cercetat la Sibiu şi în împrejurimi, erau datoritele sentimente de respect faţă de stat, de simpatie faţă de naţia
însă după

dominantă.

La început însă guvernul nu arăta că ar putea să se
: d. Maniu rămînea ca un semn de întreb.are cu
guler înalt şi pantaloni călcaţi pe muche, sfinx desigur,
dar care nu avusese de faipt niciodată altă taină decît a
nesiguranţei ochilor verzi-,palizi deasupra nasului vulgar
învrîstat cu vine multicolore ; voia şi nu voia deşi, în ce-l
priveşte personal, cu dorinţa de a vedea cum se îneacă
,,fratele Alexandru", ştia foarte bine ce voia. Iar d. Vaida,
pe care-l interesează înainte de toate atitudinea şi gestul
şi care se credea plătit cu frumosul pr,ogram rostit cu
talent şi autoritate, prezida mai stăpînit decît cum a dovedit pe urmă că poate, din capul băncii ministeriale, unde
făcea o frumoasă figură. Cum adunasem majorităţile
pentru a cere să li se dea de lucru şi altceva d-ecît votă
rile de episcopi care, bineînţeles, pentru Ardeal ca şi
mişte
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pentru ce se află -în afară de Ardeal, trebuiau să fie
ardeleni - ce s-a supărat preotul Saitu din Braşov, puţin
tel compromis faţă de nemţi, (;ă au i s-a dat .Scaunul de
la Rîmnic ! - d. Vaida s-a suit la tribună oa să declare
că, din moment ce e lin divergenţă cu mine, nu-i rămîne
decît să tragă toate cQnsecinţele.
Cu ţerăniştii, aşa cum erau, se :putea merge înainte,
bucovinenii se prezentau disciplinaţi, {... ] chiar cînd părin
tele Guciujna, cooperatistul, om cu idei „democratice"
foarte marcat ruseşti, declara că el nu poate vota pentru
părintele Miron de la Caransebeş ca Mitropolit Primat
- şi nu era măcar, ca pentru locul de la Sibiu, unde candida şi clericul Roşca împotriva profesorului Bălan, un
alt candidat ! - , decît după ce se va întoarce acasă şi va
chema întreaga preoţime de acolo ca să-şi manifeste
voinţa. Cu ardelenii însă era peste măsură de greu.
Unde nu se întîlnea nesiguranţa şi îndemnul la nesfîrşite, catastrofale discuţii, unde nu erau ambiţii nesatisfă
cute şi care nu se puteau satisface ! Primul ministru, întovărăşit de o întreagă suită, căd o măreţie ungurească
servea totdeauna de model, plecase în străinătate - de
unde nu l-am mai putut readuce, cu toate desperatele
mele telegrame [ ... ] D. Ciceo Pop fusese lăsat în loc şi,
cu formidabilul său aspect, cu puternicul său volum de
voce, cu mentalitatea sa :populară, din care nu lipsea
intîmplător şi un umor care înseninează atmosfera, făcea
bine la locul său; anume scăpătări dintr-Ulll trecut mai
depărtat, pe care duşmanii le-au şi ridicat în Adunare,
se compensaseră prin marile servicii de energică deciziune pe care le adusese ;cauzei naţionale la Arad, în zilele
dificile cînd totul părea că se datină. Dar această deciziune n-::i mai avea la Bucureşti şi, răpede informat de
sentimentele regelui faţă de Minister, trăia cu frica unei
invitaţii de a pleca, pe care d. Vaida ar fi primit-o îndată
după întoarcere şi pe care locţiitorul nu ştia cum s-o
evite, lăsîndu-mi sarcina de a îndepărta primejdia, care
rămînea totuşi, foarte ameninţătoare, la orizont. O dată
m-a chemat la telefon ca să-mi :propuie amînarea unor
Camere care încă nu lucraseră nimic, pînă în momentul,
care nu se putea fixa, al întoarcerii primului ministru.
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Era greu de ,lucrat şi cu d. Goldiş, totuşi o persoană
aşa de distinsă prin inteligenţa şi cultura sa şi pe care ÎIIl
sfîrşit îl văzusem desfăcut de legăturile cu liberalii, naturale la fostul ministru de Instrucţie al lui Ion Brătianu.
Era evident că nu uitase înfrîrngerea în concurenţa pentru
preşedinţia Camerei şi nu i se dăduse în schimb, dar nu
din vina mea, un portofoliu ministerial. Manierele sale
aşa de ,plăcute nu-mi ascundeau acest năcaz. L-am întîlnit şi cînd mă gîndeam la un mare ziar popular, pe care
l-am fi ajutat să se înjghebe, şi d-sa credea că ar fi o
adevărată delapidare a fondurilor ipu!blice, şi la discuţia
asupra Adresei care, redactată destul de primitiv de tînă
rul :profesor ţerănist, V. V. Haneş 19 , a trebuit să fie complet refăcută de mine.
Dar cel cu care nu se putea ajunge la nici un capăt
era nervosul, eX'plozivul domn Aurel Vlad 20 .
Era o comedie întreagă supărarea ministrului de Justiţie, aşa de energic cînd lovea tribuna cu manşetele scoase
afară, în mijlocul rîsetelor liberalilor, care erau deprinşi
cu alţi reprezentanţi ai guvernului, nu numai în chestia
alegerii mitropolitului Ardealului, unde-şi aveau candidatul, şi în aceea a unei legi de unificare bisericească pe
care am lăsat-o să doarmă în cartoane, dar în epopeea
conflictului său cu statul major, un teribil duşman pe
care capriciul său şi-l crease. Era hotărît să răpuie pe ofiţerii care-i încălcau anumite drepturi. [... ]
Am căpătat însărcinarea de a aduce împăcarea şi a
împiedeca astfel, în împrejurări ca acelea, o adev1:irată
criză, nu de nervi, ci în adevăr ministerială. Aceasta în
ziua chiar cînd, -cu solemnitatea cuvenită, luasem parte
la instalarea noului Primat şi asistasem la vitejia cu care
d. Zelea Codreanu asaltase, 1pînă la distrugere totală, un
bufet de mizerie, care nu putuse rezista, aşa incit îmi
pierise pofta de dejun. Am găsit la Hotel Bulevard pe
generalul Presan, dar nu şi pe culpabilul colonel, dispărut
fără urmă. Afacerea însă grăbea, şi nu-i puteam aştepta
descoperirea. Am cerut deci d-lui Presan o scrisoare în
care s-ar strecura măcar scuza de care d. Vlad avea atîta
nevoie pentru prestigiul autorităţii şi maiestatea statului
român. Generalul o relua însă şi o „îmbunătăţea", de cîte
. ori era gata s-o închidă în copertă. La urmă, spălată prin
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atîtea a,pe, ,,scuza" se redusese la foarte puţin. Şi astfel
cînd, flămînd şi distrus de oboseală, am dus răvaşul,
căpătat aşa df' greu la ::\Iiiroµolie, unde Consiliul de
Miniştri stătea în permanenţă, şi cu ajutorul şefului bisericii româneşti, am fost întîmpinat cu o zigomotoasă deziluzie. ,,Fratele Auricăi' nu voia să primească misiva căpe
teniei armatei icu care avea de lucru.
Agonia Ministerului fără şef, fără coeziune, pîndit,
fără să-şi dea sama de toate părţile, supt ochii vag verzi
ai d-lui Maniu, în fundul cărora licărea o galbenă satisfacţie, devenea ridicolă. Zăbava consultaţiilor sovietice a
d-lui Mihalache a scurtat-o.
Ourn mă întorceam, cu pitores-cul ministru de Agricultură, de la mănăstirea Cernica, unde ajunsesem a
împăca pe ţerani cu călugării în cearta pentru pămînt,
i-am profeţit că, dacă nu se grăbeşte - el vorbea de luna
lui april, încă anume foruri avînd să fie întrebate - ,
reforma va fi făcută altfel şi de alţii. Atunci chiar ministrul ţerănist a fost chemat la telefon de o influentă
doamnă, care i-a cerut să schimbe proiectul, căci altfel
va trebui să plece. Increzutul reprezentant al pedagogiei
primare n-a vrut să creadă, şi cine avea dreptate era
doamna de la telefon.
Mijlocitor în toate buducuTile pe oare le stirneau
alţii, a trebuit să intervin şi în acest conflict, care era să
aibă aşa de grele urmări. M-am prezentat regelui, care
atund îmi arăta o afecţiunf' pentru care-i eram recunoscă
tor şi pe care mi-a părut rău că, mai tîrziu, de pe urma
atîtor intrigi, am pierdut-o. I-am explicat că, orictt ar fi
de îndărătnic în formulele proprii sau sugerate, d. Mihalaahe ar putea fi adus să cedeze asupra punctelor 1'periculoase", dar pentru aceasta ar trebui să se discute cu
ministrul care de mai multe zile nu putea să capete o
audienţă. Regele mi-a promis că i-o acordă în joia urmă
toare. Dar, în acea decisivă joie, el era la vînătoare. A
doua zi cel aşa de grav jignit venea la mine să-mi ceară
un sfat. El IIlU putea fi altul decît acela de a sacrifica
situaţia lui grijii celei mai elementare a propriei demnităţi, şi am redactat eu însumi scurta şi hotărtta demisie
pe care d. Mihalache a plecat s-o d~uie la Palat. Era, căci
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înlăturarea
.şitul, ,pe o

întregului Minister trebuia să urmeze, sfîrchestie de principiu, a unei situaţii pe care
multe greşeli, din multe părţi, dar mai ales de la Curte,
supusă tuturor influenţelor, o fă,cuseră absolut imposibilă,
orice ar fi gîndit, în iluziile sale, primul ministru, care,
hotărît, nu voia să se întoaflcă.
Din tot ce i se spunea, regele Ferdinand, care auzea
aşa de mult şi hotăra aşa de puţiin, reţinea un lucru şi,
lingă dînsul, mîndra regină, doritoare de a guverna şi
regretînd numai că n-o poate face personal în numele ei,
întărea această chinuitoare impresie pe care {... ] o avea
,ea -însăşi : că s-a format un complot, că d-rul Lupu, asociat cu bolşevicii 21 , face parte dintr-însul - rparcă l-ar
fi auzit pe doctor cînd, într-un moment de trecătoare
nemulţămire, fără importanţă, mă încredinţa că aş fi un
bun preşedinte de republică ! - şi că fără măsuri răpezi
de prevenire, ca aducerea tunurilor la Cotroceni, soarta
ţarului şi a ţarinei poate atinge pe membrii dinastiei
româneşti ; Siguranţa, ea însăşi, condusă de un fost deputat liberal, furniza „dovezile(' tenebroasei întreprinderi
şi, chemat în grabă de regele pentl'U a-mi cere să ajut
<lebarcar,ea ministrului de inte:me, el n-avea curajul să
mi-o spuie şi mă făcea să trec în odaia unde regina îmi
punea alternativa : ori părăsesc pe omul care trebuie să
se ducă ori voi avea preşedinţia Consiliului ca să hotărăsc
reforma agrară, ori această misiune va trece asupra generalului Averescu. Am răspuns, ca orice om loial, fie şi în
mediul cel mai puţin loial poate din lumea întreagă, că
nu pot să paritidp la maşinaţiile contra unui om complect
nevinovat de ce i se ,punea în socoteală.
Răspunzînd aşa, credeam ,că mă ,pot sprijini pe lungi
şi devotate servkii făcute dinastiei, nu numai pentru că
era în interesul ţerii, dar şi pentru că aveam o adevărată
iubire pentru acei doi oameni. ,[ ... ] O dovedisem şi prin
greaua misiune, îndeplinită apoi, spre marea mea bucurie, cu succes, care mi se dăduse : de a face să revie
prinţul moştenitor, în gamizoană la Bistriţa ardeleană,
asupra noii 'hotărîri, comunicate oficial preşedintelui Camerei, de a-şi ,părăsi drepturile la succesiune. Mi se ară
tase dorinţa de a se ceti în plină Adunare scrisoarea, cum
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o cerea deputatul extremist Costaforu, amestecat fără nici
un rost în această delicată afacere ; era la Palat şi colonelul canadian Boyle ,[ ... ] şi care căpătase o mare influenţă,
pe care n-o puteam privi decît cu o indignată mirare,
acolo la Curte, şi se credea că preşedintele Camerei ar
putea accepta sfaturi de la omul pe care am refuzat să-l
şi primesic. ,,Cînd va fi vorba de Canada, voi întreba pe
acest domn; dnd e vorba de mari interese ale României",
am răspuns eu, ,,nu întreb decît datoria şi conştiinţa mea''.
„Atund mergi d-ta la Bistriţa". ,,Oficial, trebuie să meargă
preşedintele de Consiliu ·care, el, nu eu, e în serviciul
Coroanei, dar ca prieten sînt gata a merge".
Şi am mers. D. Vaida s-a dus fireşte, cel dintîi, eu
aşteptînd la arhive, unde continuam, pentru a întrebuinţa
timpul, vechile şi spornicele mele cercetări. După un ceas
primul ministru a revenit pentru a-mi spune că moşte
nitorul „doreşte a vorbi cu d. Iorga, pe care-l cunoaşte
mai demult''. Ce s-a petrecut acolo se va şti la vremea sa
sau poate că chiar nu se va şti nidodată, dar am ieşit din
lunga conversaţie [... ] cu asigurarea că se va retrage public
părăsirea de drepturi. In adevăr, conform cuvîntului pe
care-l aveam, peste trei zile am rprimit acea frumoasă şi
ndbi:lă declaraţie, care a fost subliniată de aclamaţiile
Adunării. La -întors, am întîlnit la Braşov trenul părechii
regale, care mergea la o solemnitate. Nu mi s-a părut
că ~a apreciat îndestul vestea, aşa de bună, pe care o
aduceam.
·
,,Voi izgoni" - acestea sînt propriile cuvinte ale regelui care, cu toată timiditatea, ave.a în fond instinctele
despotice ale rasei sale, - ,,voi izgoni Ministerul, dar voi
păstra Parlamentul". l\tHnisterul a fost „izgonit", în ade. văr, sîmbătă. Chemat pentru consultare atunci dnd r.oii
miniştri ai generalului Averescu aşteptau în b1bliotecă,
eu fiind primit într-o odaie de alături 22 , n-am putut spune
suveranului altceva decît ce-mi inspira durerea că se face
o greşeală prin această lbrutală concediere în folosul unor
oameni nepregătiţi. I-am amintit suveranului ce-mi spusese la Iaşi despre împăratul Wil!helm, cu care dacă se
va întîlni, ,,nu el va roşi" şi, prevăzînd ipolitica de violenţă pe care o aşteptam de la presupusa mină de fier
a d-lui Argetoianu, a cărui spăimoasă figură înşală aşa
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de mult, i-am voribit - cum s-au răstălmăcit aceste
cuvinte ! - de sîngele care, din strada î,ncăierărilor de
aşteptat, va stropi zidurile Palatului. Apoi
am plecat
recomandînd d-lui Bujor'~, socialistului sentimental pe
care împrejurările îl făcuseră preşedintele Senatului, să
meargă mai bine la 1primblare decît să dea o astfel de
.,,consultaţie". Speriat, ministrul Palatului, diplomatul
macedonean Mişu, numai nu-şi făcea cruce în faţa unei
atitudini aşa de puţin 1protocolare.
Mă aşteptam ca, Ministerul instalîndu-se astfel 23, Parlamentul însuşi să fie dizolvat. I se adusese prin surprindere - ce formidabile au fost urletele de pe băncile
liberale, cind s-a înţeles ce se ceteşte ! - însuşi proiectul, venit acum din iniţiativă parlamentară, pe care regele
nu voise să-l asculte. D. Maniu a părut că vrea să-mi
ceară socoteală pentru un act cu privire la care nu fusese
consultat. ,,Desigur că nu trebuia s-o fac : astfel, ar fi fost
supus lungilor discuţii ale unui for special, şi mie-mi trebuia lovitura sigură, imedi'ată !" Am adăstat în aceeaşi
zi, ,pregătit pentru aceasta, ca noii miniştri să se prezinte.
Generalul Averescu, care, cu temperamentul şi trecutul
său de militar, nu putea să considere Oamerele altfel
decit ca auxiliare supuse ale stăpînirii sale autocratice,
dorea să apară după ce şed~nţa s-ar fi deschis, iceea ce am
refuzat să fac, prelungindu-se astfel pînă la ora patru
aşteptarea. Mi s-a adus înainte că e de faţă d. Nistor care,
împreună cu d. Inculeţ, gata să mă informeze din noul
său sălaş, cum mi-a şi spus-o, intrase în noua formaţiune .
.,N-am de unde-l şti că f ministru în noul Cabinet : singur preşedintele Consiliului, cetind decretul regal, mi-o
poate spune".
Astfel d. Averescu trebui să se decidă a veni, aşa cum
cerusem eu, potrivit cu uzanţele parlamentare. Os~ul
deprins a-şi comanda miile de oameni părea dezorientat,
aproape timid, înaintea acestei Adunări politice care avea
voinţa ei : nu se speriase însuşi Bonaparte înaintea togelor de teatru ale celor cinci sute de Saint-Cloud ? Primit
fără alte aplauze <lecit, cred, ale d-lui „K." Brăescu de
fa Rîmnicul--Sărat, cindva un „enfant terrible" al politi• Se

referă

la savantul Paul Bujor. (N. ed.)
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cianismului român, el a dat cetire actului care-i încredinţa puterea. Indată după aceasta a luat o altă hirtie,
pe care o credeam că anunţă dizolvarea, dar era vorba
numai de o prorogare, in speranţa că, îa interval, negociaţii bine conduse ar putea să creeze o majoritate,
regele ţinîndu-se încă de cuvin:ul că păstrează Parlamentul şi dorind să evite, poate .şi cu o nouă jignire a
mea, tot riscul lliilor noi alegeri.
Credinţa mea fermă era însă că regimul s-a isprăvit.
_Cînd ne-am adunat din nou, am căutat totuşi să aflu dacă
preşedinţia mea ar fi susţinută : o adeziune francă n-am
avut-o de la nimeni.
Mă gîndisem să demisionez, şi
am încă bruionul demisiei dar mi s-a părut pe urmă că e
mai potrivit să aştept desfăşurarea, care putea rezerva
surprinderi, a împrejurărilor. Astfel, luînd locul în bănci,
am trecut preşedinţia placidului bucovinean Teofil Simionovici, care s-ar fi imrpăcat bucuros cu orice situaţie.
Răsfoind o carte, am ascultat în linişte discursul,
menit a mă irita, ail d-lui Cuza, care rupsese cu mine pe
chestia iscălirii tratatului şi ajuta, fără să observe, venirea ~,a putere a liberalilor, încercînd, cu cîtva timp înainte,
şi o moţiune de blam pe care am .ştiut să o evit. Apoi s-au
succedat la tribună d. Maniu, rcfuzînd, dar fără să apese,
concursul partidului a cărui conducere o relua, şi avîntul, mai pasionat, al d-lui Mihalache, care nu-şi poate
porunci aşa de uşor ca elevul şcolii calvine de la Aiud, de
rezervă şi de tăcere.
Se pare că generalul Averescu, după ~e se discutase
în ascuns, era sigur de concursul care, 1astfel, îi lipsea.
De la locul său, cu liniştea care-l deosebeşte, el s-a ridicat,
pentru ca, înveşmîntat în aceeaşi linişte a neliniştitorului
:său calm, să reapară aducînd decretul de dizolvare, smuls
regelui, cu sau fără intervenţia personală a lui Ion Bră
tianu 24 . La strigătul meu de „sinistră comedie" Camera
a răspuns cu o zgomotoasă manifestaţie, dominată imediat
,de accentele revoluţionare ale lui Deşteaptă-te române.
Din mijlocul ardelenilor, d. Ghiţă Pop anunţa chiar că
începe socoteala cu Coroana, fiindcă ea trimesese a.şa de
·uşor la primblare Oamerele ce votaseră unirea tuturor
românilor şi care singure au fost ieşite dintr-o liberă şi
1[ ••• ]

1
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adevărată voinţă

a alegătorilor, încă 1I1efalsificaţi de metodele demagogiei.
Seara a fost un banchet şi, supt impresia loviturii
nedrepte, datji fără a se observa formele constituţionale,
căci ministrul preşedinte nu· se ridicase împotriva Parlamentului şi acesta nu-şi arătase prin nimic sentimentele
faţă de acela oare fusese primit cu aplauze ca ministru de
interne al d-lui Vaida, s-a petrecut acolo o strîngere de
rînduri care, menţinută, iar fi îngăduit, pe baza proiedului
de lege agrară, o mare campanie electorală contra unui
guvern ce afişa dictatura, deşi în fond, cu tot „eroismul"
atragerii în cursă a socialiştilor şi a condamnării lor, merit
disputat pînă azi între domnii Averescu l'!i Argetoianu*,
era incapa:bil de aceasta. I-a scăpat cuiva din gură şi ideea
de a se da luptei un şef, şi vorbitorul, încălzit ca la
masă ce mai mustrări va fi primit sărmanul a doua
zi ! - , m-a proclamat pur şi simplu, nu fără zgomotoase
aplauze, şef al unui „partid ţerănesc" în care s-ar fi topit
şi ardelenii şi celelalte partide provinciale. Dar pentru
asta se întemeiase dubul regnicolar din pasajul „Comedia", cu dreptul pentru orice de a se înscrie într-însul,
şi pentru asta se trudise atîta vreme d. Madgearu cu proboscida osoasă a ambiţiei sale ca să facă partid popularităţii vestimentare a d-lui Mihalache ?...

• N. Ior,ga se referă aici la arestarea ilegală şi condamnarea fruntaşilor mişcării sociaHste care la 8 mai 1921 au votat înfţinţarea

1Partidului Comunist Român. (N. ed.).
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XXVIII
VREMURI POLITICE TULBURI

De fapt, încă de a doua zi putea să se vadă că blocul
s-a prefăcut în ţăndări la atingerea cu colţul velinei pe
care era scris decretul de dizolvare pus de Ion Brătianu
în mînile regelui Ferdinand ca să-l cetească generalul
Averescu. Atiţia ardeleni stăteau la picioarele victoriosului, gîndindu-se mai mult la cariera lor decît la orice idei
şi la orice amintiri, căci era doar acolo celălalt şef al lor,
revoluţim,i.arul, frămîntătorul poftelor tinere, poetul cu
ochii aspri de presupus dictator al zilei de mîne, d. Goga,
care se bucura, în afară de alte aporturi, de permanenta
favoare, trecînd din tată în fiu, a dinastiei. Cînd d. Vaida
a debarcat, mazil, din trenul oare-I aducea cu toate dosarele unei activităţi spornice pentru ţară, şi cu d. Tillea,
interpretul său, am ,crezut de datoria mea să-l întîmpin,
ca aliat politic, dar mai ales ca român recunoscător pentru
ce dobîndise. Am înţeles de la cele dintîi încrucişări de
priviri că eram zugrăvit ca autorul, prin prezentarea din
iniţiativă parlamentară a ,proiectului agrar al catastrofei,
altfel d. Ciceo Pop fiind, fără îndoială, omul care ar fi
putut să păstreze primului ministru absent un loc pe
deplin asigurat ... Din acea zi de lămurire fără cuvinte nu
m-am mai văzut cu ,prietenii de rpînă atunci, ocupaţi
peste măsură cu în curînd celebrele „pertractări'' în care,
cu aceeaşi metodă, fiecare aducea alte interese şi alte
ambitii.
u{i moment de lămurire a venit numai cînd, într-o
mare întrunire, ţinută la Alba-Iulia, devenită Medina
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retragerilor Profetului şi punctul de plecare al răzbună
rilor lui, căci Bădăcinul, moşia ancestrală a nemeşului
care era d. Maniu, nu-şi înscrisese încă modestul nume
în istoria neamului, trebuia să se hotărască definitiv, la
supărătoarea lumină a zilei şi contra tuturor impurelor
duhuri ale nopţii care agitau şi vor agita totdeauna partidul, orientarea în alegeri, care se anunţau violente.
Invitat, am mers acolo, unde d. Mihalache, căruia vădit
orice apropiere ,prea strînsă de vechiul meu naţionalism
i se părea şi ,puţin practică, dar mai ales plină de risc
şi de primejdie, a apărut şi el, şi unul şi altul aştep
ţînd să vedem ce iese dintr-o maşină minunată, dar desigur cu prea multe şuruburi, cum era partidul naţional
ardelean. De sus din galerie am ascultat lungul şi bunul
„e:,opozeu" al şefului, care în Parlament păstrase tăcerea
-ce trebuie pentru a slăbi guvernarea amicului său Vaida
iar, ,pe urmă, cum nu era altceva de lucru şi, la asemenea
adunări, nu strică articole culturale sau eX!hibiţii teatrale
şi nu era la îndemînă nici un tenor, nici un dănţuitor,
deşi d. Mihalaehe avea 01parenţa, precum şi nici un „teatralist", nici un vorbitor ştiinţific, ni s-a cerut, şi şefului
ţerănesc şi mie, să ţinem cite o „vorbire", indicîpdu-ni-se
<lhiar subiectul, ca să nu ne rătăcim.
Apoi, după ce fusese vorba şi de o legătură cu liberalii, pe care o voiau mulţi dintre bătrîni, pe cînd tinerii
<loreau să meargă împreună cu noile partide din ţara
veche, a trebuit ca, în casa primitorului primar Sava, să
ascult propuneri ale d-lui Maniu din care nu se desfăcea
altceva decît nevoia unui modest concurs electoral, de
care nu s-ar lega însă nici un angajament. Era, mai mult
-<lecit o discuţie politică, un interesant experiment al unei
,psihologii aşa de deosebită de tot ce cunoscusem în vreo
patruzeci de ani pînă atunci, încît mă puteam întreba dacă
nu e, în fond, mai mult decît o totală deosebire de educaţie : o diferenţă de rasă.
Totuşi, cum în partid era şi mintea românească şi
neted europeană a d-lui Popovici, om purtat prin lume,
căruia nu i s-a recunoscut cît de mult a ştiut să dreagă
§i greşelile cui nu-i era nepot, s-a ajuns, dacă nu la o
refacere a „blocului", primit la timpul său cu atita greu564
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tate, măcar la un front electoral comun. Mi s-a încredinţat sarcina de a mă face ales, pe lîngă candidaturile, care
după vechea lege trebuiau să ducă la i'Zlbîndă, din regat,
în cercul, aşa de smpatic mie .prin călătoriilP arclPlPne
din vremile de robie, al nobilei Sălişte ţerăneşti.
Mi-am dat sama foarte răpede ce stătea supt aparenta sacrificare a intereselor părintelui Lupaş 25 , fostul
protopop al cercului. Guvernarea !Partidului naţional supt
forma Consiliului Dirigent fusese atît de rea, incit ţeranii
prinseseră groază de dînsul, şi astfel s-a înscenat trecerea aderenţilor lui sălişteni la partidul naţionalist al
meu, şi aceasta formal, prin actul, frumos caligrafiat
~i cu îngrijire iscălit, pe care-l posed şi acum 26 • De altfel, pe unde mă duceam, mi se punea de frumoşii şi
vrednicii săteni - o comoară, nepreţuită îndeajuns, a
neamului - , întrebarea, foarte serioasă, dacă nu cumva
sînt şi eu cu „dirigenţii". Părintele Lupaş m-'cl. recomandat o singură dată acasă la dînsul, evitînd prea dese
intîlniri cu alegătorii din alte părţi ale cercului.
Nu era să ies la Sălişte, reunită ipentru ocazie cu alte
localităţi, unde 1adversarul meu d. Bucşan nu doctorul, mort tînăr de un cancer, unul din tinerii ardeleni
care m-au înţeles mai mult şi au fost mai aproape de
inima mea, ci :firatele lui, cumnatul d-lui Goga - , om
născut ,pe acolo,
avea legăturile personale cele mai
strînse, dar călătoria în Ardeal, prima călătorie cu scopuri politice după aceea, ,pentru cunoaşterea şi împă
carea naţionalităţilor, ca preşedinte al Camerii Deputaţi
lor, mi-a fost de mare folos pentru a pătrunde şi mai
mult în sufletul acestui admira!bil ,popor care, din nenorocire, nu şi-a căpătat conducători, nu numai vrednici
de dînsul, dar măcar asemenea cu dînsul.
Am fost pretutindeni, de obicei singur, ori cu vreun
tinerel, care era în stare doar să-mi arate drumul, din
sat în sat, timp de mai mult de o săptămînă. M-am suit
pînă sus în munte, dincolo de Rod, la „looalitatea cea
mai ridicată din tot fostul regat al Ungariei\ m--arn
învirtit prin satele de oieri care, de la Sălişte, se înfundă
în valea îngustă a muntelui, am cercetat aşezările de
celialtă parte a Sibiului şi noaptea am trecut pe lingă
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înaltele case solide ale acelui Amlaş care se ţinuse o·
bucată de vreme, cu saşi şi români laolaltă, de stăpîni
rea feudală a vechilor Domni ai Ţerii-Româneşti. Cu
populaţia săsească am avut mai puţin a face, oameni
per,fect disciplinaţi îi ştiam demult, de cînd, în Braşov,.
asistasem la o întrunire a 'lor, care trebuia să decidă
dacă mai merg cu guvernul unguresc ori ba, după ce
şeful saşilor „verzi" căpătase un rost de notar şi unii
îl socoteau deci ca trădător. Sala, în care fiecine era
aşezat după rangul său bine chibzuit, era vădit contra
ungurilor şi o aţîţa apariţia frumoasă a pastorului cu
barba înflorită, care le amintea că la spatele lor e marele
popor german din mijlocul căruia venea .el ; ,,trădăto
rului" i se aruncă în faţă, cînd întreba ce a căpătat, că
a mîncat un extrawurst, un „cîrnaţ suplimentar". Mă
rog, revoluţie şi nu altceva, complecta răsturnare a conducerii ; dar dnd a fost la vot, toţi au mers oa unul singur cu acela care nu avuse o singură aprobare publică.
Deci şi acuma, dnd am stat să eXiplic, în nemţeşte, cine
sînt şi ce vreau, am fost întrerupt ca să mi se spuie :
,,noi ştim ', ,,ni s-a spus". Dar cu ce conştiinţă politică.
vorbeau aceşti ţerani, faţă de care nu se putea întrebuinţa trucul neruşinat ,că, ,,neprezentîndu-se timp de o·
jumătate de ceas nici un alegător, urna este închisă" !
La ai noştri nu erau numai primirile ospitaliere, cu
călăreţii ieşind la marginea satelor, cu covoarele scoase
la fereşti şi florile pe masă, cu poftirile înăuntrul frumoaselor case îmbulzite de mulţimea ţesăturilor şi ospă
ţul împreună, cu închinările ,de păhare. Pe alocurea eraşi cite cineva care mă ştia ;
aiurea nu pătrunsese
modesta mea notorietate. De obicei se asculta, cu o deosebită cuviinţă, cum se cade faţă de un oaspete : undeva,
la căderea serii, oamenii au fost adunaţi de formidabilul
glas al crainicului care, ca în vremi depărtate, pitoresc
patriarhale, suit pe o dîlmă şi punînd mînile la gură,
striga, de să se audă ,pînă în cea mai depărtată margine,
că „o vinit un domn de la Bucureşti, de la dipotaţi"
şi, 1ntr-un sfert de ceas, s,upt streaşina bisericii erau
strînşi bătrîni şi tineri, sprijiniţi în „bote", cu mînile·
subt bărbie, fără a spune nici da, nici ba, ca oameni
păţiţi, care au trecut prin multe încercări. Intîmpinam,
1

566
https://biblioteca-digitala.ro

şi

îndoieli : undeva, în marginea !Pădurii care duce spre
Alba-Iulia, un sătean m-a întrebat, sincer ori mehenghiu,
el o fi ştiut, ce trebuie să facă, de vreme ce unul îi
spune azi una <;:i mini altul îi spune alta, pe cînd odată
se ştia una şi bună (candidatul românesc, se gîndea el,
desigur, opus celui străin) şi i-am vorbit în ,paraibolă :
„D-ta eşti însurat ? - Sînt ! - Dar cînd a fost să te
însori, multe ţi se vor fi îmbiat, şi de nici una nu ţi
s-a fi spus că e chioară, şchioapă, proastă, leneşă şi
săracă; însă tot te-ai însurat cu una. A.poi, a.şa să faci
şi cind ţi se îmbie mai mulţi caindidaţi, fiecare lăudîn
du-se, fireşte, pe sine". Cei de faţă şi-au dat din coate,
iar omul a tăcut.
lntr-un singur loc, la Apold, feuda familiei Beu, prieteni ai d-lui Goga, am întîlnit agenţi porniţi pe gîkeavă,
care strigau îngăimat, şi în prezenţa părintelui Lupaş,
pe care aveau de ce, pesemne, să nu-l sufere, că generalul Averescu e aşa şi pe dincolo şi deci n-aş avea ce
să caut pe acolo. Le-am spus scurt că nu-i ştiam că'
sînt oameni de nu-şi cunosc datoria faţă de cine-i cercetează şi, cu toate protestările multora, mi-am urmat
drumul către Amlaş. !mi aduc aminte şi de singuratece
drumuri prin păduri, mult timp după miezul nopţii,
într-o biată căruţă trasă de o iapă cu mînz, care se
oprea în desişul nestrăbătut cu ochii pînă i se întorcea
odrasla şugubeaţă, curioasă de a şti ce este (Prin toate
cărările. De ,partea cealaltă, sfîrîiau automobilele oficiale,
afişele guvernului se lipeau, şi la Sălişte, pe uşa bisericii, ,preoţii se
ascundeau, banii şi
făgăduielile de
pămînt, de păşune, se uneau pentru încă una din falsificările cu care se ţine „democraţia" zilelor noastre.
Rezultatul era de aşteptat. Unde ajungeam, urna se
închisese, şi înainte de amiazi. La Sălişte, unde adversarul nu cutezase a se înfăţişa măcar, biletele erau transparente şi ofiţerul, luat într-ales, ştia bine ce trebuie
să facă. D. Bucşan a fost proclamat
deputat şi, dnd
metodele alegerii sale au fost aduse în Cameră, n-a ştiut
cum să se furişeze de la o răspundere pe care aşa de
uşor o primise conştiinţa sa de om tînăr şi cult.
In ţara veche, încaltea se lucra mai (Pe faţă, supt
conducerea operaţiilor de un fost socialist, un ,,prieten
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al ,poporului", un „democrat"
convins şi ireductibil~
d. Atanasiu de la Galaţi, campionul cel mai fanatic al
sufragiului universal. La Brăila am putut cunoaşte toată
brutalitatea, gata să meargă rpînă la vărsarea de sînge,
a metodelor puse în serviciul idolului popular, al părin
telui naţiei, şi în acelaşi timp am descoperit şi cită vitejie se cuprinde în rezervele sufleteşti ale oamenilor de
stînga, cu revoluţia ipe buze.
Eram acolo, cum lupta se ducea în numele unei „federaţii", de fapt tot aşa de sinceră ca şi „blocul" dispărut,
lingă domnii dr. Lupu şi Mihalache şi, într-o sală micuţă,
plină de lume, vorbea un doctor de acolo, om paşnic
şi prin totala sa insuficienţă oratorică. Deodată o ploaie
de pietre s-a abătut asupra noastră, fără a ne putea clinti
din loc. Cei chemaţi din cîrciumele portului şi din pră
văliile lor de parlagii ca să ne spargă întrunirea nu s-au
dat însă, cum se poate înţelege, cu una, cu două, şi într-o
clipă a fost smulsă stinghia din marginea scenei. M-am
uitat în jur : şefii, ,,democraţiei" plecaseră, lăsîndu-mă
singur cu d. l\Ielic, secretarul partidului meu. Mini furioase manevrau acuma stinghia şi sfărîmau
păharul,
sticla cu apă. Inainte de război, prin cite alegeri trecusem, aşa ceva îmi era cu totul necunoscut. Am trecut în
curte şi acolo, urlînd, un cetăţean mă apucă de mină,
pe cînd cealaltă căuta în brîu ce trebuia ca să mă spintece: dintre ai mei, unul s-a şi ales cu pantalonul sfîşiat. Un gest al d-lui Melic a venit tocmai la timp ca
să nu simt în carnea mea ce înseamnă prima dictatură
populară în România, după care erau să urmeze şi alte
dictaturi, mai puţin populare, dar cu aceleaşi năravuri,
ptnă ce, ca stare morală, ţara a ajuns unde este. Şi,
cum românul e un om spiritual, d. Atanasiu observa că
omul de la Brăila nu voia altceva decît „să-mi scurteze
barba".
Sforţările regelui Ferdinand de a aduce imposibila
grupare a tuturora în jurul unui Minister care avea în
sarcină terminarea problemei agrare, marea şi neapărata
preocupare, strîns legată de inima lui, nu puteau decît
să rămîie vane. Peste orice altă preocupare se impunea
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răsturnarea, cit mai curînd, a regimului care nu numai
debutase astfel, dar era să continue cu atacuri pernonale,
cu insulte, ca acelea pe care mi le striga, ca un lunatec,
în rîsetele confraţilor, un energumen, inginer de profesiune, după ce un altul .mă înhăţase cu injuriile încă din
secţiunile de verificare, împiedecîndu-se astfel orice înţe
legere care, cu alte temperamente şi cu altă pregătire,
şi atunci ar fi fost cu putinţă.

Supt cele mai rele auspicii a început astfel noua legisUn preşedinte de Consiliu, om de mari merite,
dar care în Parlament se 1pierdea cu totul, spunînd cu
glas încet lucruri mai mult banale ; un preşedinte de
Cameră, scriitorul de mult talent care era Duiliu Zamfirescu, totuşi un diplomat de carieră, roşu, nervos, gata
să se arunce, luînd atitudini de campion, care trezeau
la fiecare moment un imens scandal (o dată a promis
unui deputat o regulare de socoteli îndată ce va termina
de vorbit, şi mi-am permis să-i observ momentul cînd
trebuia să-şi ţină cuvîntul...) ; o majoritate de devotaţi,
care nu văzuseră în viaţa lor ce e o Adunare şi care
credeau că datoria lor e să strige şi să se arunce la orice
provocare; un ministru de interne, d. Argetoianu, care
cheltuia în zădar mijloace de îngrozire, incapabil să
impuie, şi credea că prin vorbe groase se poate dovedi
geniul politic ; un ministru ca d. Goga, care se şi credea
călare pe ducipalul dictaturii visate şi se lua de păr cu
oricine ; un ministru al muncii, d. Trancu-Iaşi, a cărui
jovialitate nu dezarma ; iar, de partea cealaltă, o minoritate, unită ca „Opoziţie Naţională" care, cu perfecta
disciplină pe care o realizasem, pornea metodic la dări
marea unui regim socotit ca uzurpator. De la începutul
acestei obositoare sesiuni de vară, cineva care putea
judeca împrejurările observa marea superioritate a acestei opoziţii, şi n-au trecut cîteva săptămini fără ca ridiculul să se reverse larg asupra acelor ,care apăruseră ca
salvatorii ţerii din anarhie şi ca marii constructori sprijiniţi pe asentimentul fanatic al mulţimilor idolatre. Se
dovedea astfel încă o dată, şi cu ce elocvenţă ! că, totuşi,
oricare ar fi valoarea sentimentelor trecătoare, nu e
latură.
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şi nu e nimic durabil, decît ceea ce dă
inteligenţa omeneasică, hrănită de tradiţie şi sfătuită de
încercare. Marea experienţă se dezlîna astfel zi de zi,
compromiţînd prestigiul, aşa de necesar ţerii, al unui
mare general care era şi un om perfect onest, un om de
bine în cel mai deplin înţeles al cuvîntului.

nimic puternic,

La capătul acestei tumultoase sesiuni supt cerul de
foc al Bucureştilor nu era alt rezultat decît al învrăj
birilor care, tratate cu aceleaşi apucături de violenţă,
trebuiau să ducă !Peste un an şi ceva la plecarea guvernului şi la dizolvarea celui de al doilea parlament care,
totuşi, bine condus, ar fi putut realiza, imediat, foarte
multe, al României unite.
Diletantismul elegant al scepticului „marchiz" care
era Matei Cantacuzino, minte de o extraordinară finetă
şi de o elocvenţă demnă de Franţa secolului al XVIII-lea,
ce putea face în mijlocul acestei turbate vulgarităţi, care
a isprăvit prin a-l dezgusta !
Inainte a mă ralia la cei ce vor căuta să lărgească
mai mult reforma agrară care a format preocuparea celei
de a doua sesiuni, prima ordinară - fără ca în guvernul
însuşi, cu un conservator marghilomanist, d. Garoflid,
la Agricultură să fie vreo unitate de vedere, vreo siguranţă teoretică, pe care o făcea imposibilă, de altfel, şi
continua flotare între interesele
marii proprietăţi în
desfacere şi „generozitatea" ţerănească reprezentată 1Prin
rotunjimile impozante, de ţeran chiabur, ale d-lui Potîrcă
de la Craiova, al cărui nume singur era un întreg program rural -, o invitaţie la Paris, venită încă din vremea cînd prezidam Camera, m-a smuls pentru cîtva
timp din acest haos de trivială frămîntare a poftelor,
patimilor şi iluziilor fiecăruia despre propria sa valoare.
De acum înainte aceste vizite în lumea unde trebuia să
întîlnesc interesul pentru idee, simţul pentru formă, tradiţia de politeţe a vremilor mai bune, prietenii de intelectuali care se vor confirma şi spori din an în an, vor
fi marea mea mîngîiere, mijlocul minunat prin care-mi
voi recăpăta puterile stoarse în mizeria morală a unei
vieţi politice convulsionate, cu tot ce puteau aduce fun-durile necurate răscolite de sufragiul universal, care e
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desigur marea dreptate, dar
noastre.

şi

marea primejdie a epocii

De la Congresul din Londra nu mai fusesem în străi
Reveneam acuma, în circumstanţe aşa de onorabile, trebuind să vorbesc la College de France îndată
după un om de valoarea epocală a unui Einstein, şi un
loc de membru corespondent la Academia de Inscripţii,
adunare ştiinţifică de mai mare prestigiu in lumea
întreagă, se adăugi în acelaşi timp.
Mediul îmi era necunoscut.
Nu mai trăia, dintre
vechii mei profesori, Monod fiind luat de cancer după
pierderea fiului său iubit, Bernard, care a fost martirizat în armată, Giry dispărut de mult, iar Roy, Lavisse
îşi încheiaseră rostul înainte de răZlboi, <lecit Thevenin,
pe care l-am descoperit complet sfîrşit în odăiţa sa, apoi
încă tînărul Langlois, acum director al Arhivelor care,
însurat cu fiica marelui chimist Bertllelot, ne-a adunat
cu ai lui la masa cu cidru de Normandia, şi d. Bemont,
a cărui continuă şi mişcătoare bnnătate intovărăşise cu
o caldă prefaţă părintească ediţia pariziană, revăzută ca
stil de <linsul, a Relaţiilor dintre Franţa şi Români, pe
cînd vechiul meu coleg de la Ronciere recomandase,
în termeni atît de amicali, articole din ziarul meu, frumos traduse de d-ra Alexandrina Dimitrescu, ipe care
Berger-Levrault le publicase, ,în vreme de luptă desperată, supt titlul de Pages Rownaines. Am cercetat pe
venerabilul meu învăţător de pe vremuri în biblioteca
lui din Rue Monsieur le Prince şi am crezut că pot să-l
tulbur fără a mă anunţa dinainte - am simţît mai tîrziu greşeala ce făcusem în această societate de îndîrjită
muncă, pe cînd la Moscova Ioan Bogdan putea să intre
la miezul nopţii pentru un păhar de ceai la profesorii
săi, dacă mai vedea lumină la fereasta lor - , pe bătrînul
filolog Havet, la care am pătruns străbătînd lungi culoare
înţesate de cărţi. Cu acest prilej am cunoscut întîi oameni
între care mă voi aşeza pe urmă la Academia de Inscripţii, ca seninul cercetător al literaturii greceşti, d. Croiset,
ca d. Dieihl, maestrul studiilor bizantine, şi nu numai
în Franţa, de care era să mă lege o caldă prietenie, apoi
nătate.
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cercetător minuţios al knografiei în arta
aceluiaşi Bizanţ, d. Millet. O întreagă
lume nouă de
cuno.ştinţe, între oameni dintre care unii aveau o vrîstă
apropiată de a mea şi cu care trebuia să mă unească
neapărat potrivirea, nu numai în ocupaţii, d:ar şi în idei

ca harnicul

sentimente.
La Legaţia României am găsit pe d. Dimitrie Ghika,
om de o aleasă politeţă şi de o intelectualitate extrem
de fină şi de complexă, ipe care o împărtăşea cu fratele
său, acuma preot catolic, Vladimir, care, în mijlocul
ocupaţiilor, cînd îndreptate către o literatură de foarte
înzestrat diletant, cînd reţinută de nobila grijă a mizeriilor umane, păstra un mare interes pentru istoria Moldovei supt bunicul său, nobilul Grigore-vodă.
Călăuzul cel mai bun în acest nou Paris, în care mă
recunoşteam aşa de greu,
mi-a fost d. C. Marines·cu.
unul dintre cei mai buni elevi ai mei, ,care, după ce
trecuse prin încercările războiului, gustînd şi din neajunsurile, suportate cu demnitate ale prizonieratului în
Germania, era acum, cu bursa de stat pe care o căpă
tase de curînd, ascultător, dincolo de obişnuiţii ani de
studiu al profesorilor francezi, şi în special al d-lui Lot,
pe care-l cunoscusem de departe ca tînăr luptător şi
era, acum, membru al Institutului şi unul din ,profesorii
cei mai respectaţi ai Sorbonei. Cu tînărul meu ,prieten
am cutreierat acest Paris de după război care conserva
tot caracterul său de pe vremuri, dar în care, a doua
zi după izbăvire şi biruinţă, pulsa o întreagă viaţă nouă,
din care nu liipsea, ca la noi, solidaritatea. Tot d. Marinescu îmi găsise adăpostul la scumpul hotel Foyot, locuinţă cu numai două rînduri, comode pentru bătrînii care
în măreţul palat din faţă, al
Eoaterinei de Medicis,
puneau la cale rosturile ţerii lor dar, căutînd a ne îndestula seara în odaie apetitul, nu ândrăzneam să ne apropiem de restaurantul de jos, pentru oameni mai bogaţi
decît mine, care aveam numai retribuţia conferinţelor
mele.
ln Paris am mai găsit însă ~e cineva de care, de un
timp, şi cu toată povestea de la Iaşi a „cascadei tronurilor", mă lega tot mai mult aceeaşi apreciere a oa:memlor şi împrejurărilor, aceeaşi orientare în ce priveşteşi
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mijloacele de a consolida minunata situaţie pe care ne-o
dăduse sfîrşitul fericit al războiului. Nu văzusem pe Take
Ionescu, după îndelungata lui desţc-rru-c, în lunile cînd,
împreună cu Flondor şi cu generalul Averescu, făcea o
îndîrjită opoziţie liberalilor, ,pentru ca, la căderea acestora, să nu se prezinte, cu slabele rămăşi-ţe ale unui partid evaporat o dată cu avantajele bugetare, la alegeri.
Dezgustat de adeziunile interesate care, în juru-i, simulaseră iubire şi devotament, el intrase în formaţiunea
Averescu,* deşi ştia bine ce sentimente-i poartă absorbantul ministru de interne. Cu dînsul se raliase la noul
regim, căruia regele voia tot mai mult să-i ia caraderul
de partid, ajungînd '1:ot mai mult a-l considera ca un al
doilea provizorat, fostul lui adjutant, tînărul care-i
datora, cel puţin aşa de mult ca talentului său de elocvenţă în barou, o pripită şi strălucitoare carieră, d. N.
Titulescu, profesor de ... formă la Universitatea din Bucureşti. Dar acesta, care nu dorise întoarcerea şefului său
şi visa de nu ştiu ce nou partid radical pentru sine
însuşi, se grăbise a repudia orice legături cu preţiosul
patron de odinioară, care i se părea. acuma inutil. ln ce
priveşte popularitatea, pe care Take Ionescu o merita
desigur :prin frumoasa-i atitudine în timpul războiului,
_şeful unui partid conservator complect sfărîmat ştia bine
ce-l aşteaptă de la alegătorii postbelici, complect dezorientaţi şi uneori de o uimitoare inconştienţă. Astfel el
făcu abstracţie desăvîrşită de împrejurările interne, cu
nevoile şi pasiunile lor şi, foarte hotărît a nu crea printr-un nou patronaj al său o nouă serie de ingraţi, se
consacrase, stînd cît mai mult în străinătate, cînd darul
său de vorbire, intact, nu era necesar pentru a drege
gafele asociaţilor, servirii intereselor externe ale
României.
lncă din vremea petrecerii la Paris, el fusese pentru
o înţelegere cu sîribii, care doriseră în zădar ca imperiosul Ioan Brătianu, în dnlmul spre Aipus, să se oprească
un moment la Belgrad pentru a discuta chestia Banatului. Cu d. Beneş, profesorul ceh care-şi luă de la înce• Take Ionescu a fost de la 13 iunie 1920 ministru de externe în
guvernul Averescu, iar Nicolae T.itulescu ministru de finanţe.
(N. ed.)
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put un loc de frunte lingă filozoful creator al statului,
d. Masaryk, pe care-l zărisem la Iaşi, el era să se întîlnească într-o compleotă potrivire de idei. In alcătuirea
pe care regele Ferdinand multă vreme a răspins-o, a
:unei alianţe pentru apărarea noilor graniţe contra Ungariei, el a jucat fără îndoială un rol de căpetenie, oricît
ar fi căutat să i-l scadă mai ales acest bun neam de
oameni care sînt românii cu oarecare cultură. Nu uitase
relaţiile sale cu GTecia după încheierea primului tratat
din Bucureşti şi era, pentru a i le aminti, numele de
strada Atenei, dat aceleia în care el locuia după ce-şi
refăcuse casa, sălbatec
devastată şi spurcată de ocupanţi [... ]
Revăzîndu-mă la Paris cu dînsul, el mi-a arătat toată
prietenia. Fusese, în negocierile sale, la Londra şi, întors
de acolo foarte obosit, ţinuse totuşi să asiste la o conferinţă despre arta românească pe care am făcut-o la
Legaţia României. Ba, plecînd în ţară, îi dădu în minte
să mă însărcineze cu reprezentarea ţerii la o conferinţă
financiară din Bruxelles, onoare pe oare fireşte că am
refuzat-o, rugînd să se trimită un om de competenţa
fostului profesor la Universitatea din Iaşi, d. Neculce.
Conferinţele mele s-au întins asupra întregii vieţi a
poporului românesc prezentată ca o sinteză, -'ii ele au
apărut întîi, în parte, cred, şi în ziarul ,cultural pe care-l
scotea la Paris poetul Cincinat Pavelescu, şi apoi în
broşura Les Latins d'Orient. Căutam să învederez că
noi nu sîntem numai o naţiune latină, ci însăşi latinitatea orientală, cîtă şi cum a ;rămas după ce prin atîtea
i-a fost dat să treacă. Rezumatul fiecărei conferinţe o
redactam imediat la hotel.
Mă apropiasem de catedra pariziană, după atîţia ani
de cind nu vorbisem !franţuzeşte în public <lecit, la
anume ocazii, pentru scurte manifestări, cu o sfială dureroasă, care a răpit desigur foarte mult din ceea ce, în
altă stare de spirit, socot că aş fi putut să dau.
Era, acolo, totul de reluat, şi invitarea la College
de France a fost prilejul pentru începerea unei întregi
opere de propagandă, menită să scoată la iveală origi-
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nalitatea şi, prin aceasta, valoarea poporului românesc,
asu~ra (·ăreia, şi în Franţa ca şi
oriunde aiurea, se
făcuse obişnuinţa de a trece, în orice domeniu, fără a i
se recun(la~tP rostul în lume.
Am putut vorbi la o societate unde preşedenţia trebuia s-o aibă însuşi Poincare. Fostul preşedinte de consiliu ere insă prins în dificultăţile unei crize de guvern.
Intîiul contact cu cercurile politice franceze mi-a dat
încredeTea trebuitoarP pentru a încerca şi mai departe
cu t:rezi:rea. prielteniilor aşa de necesare în vremuri tulburi, oind toitul era răsturnat din ceea ce f,usese şi, pentiiu oike poipO[", chiar pentiru cele mai marJ, se impu,J11ea
o revizuire şi întregire a legăturilor şi amiciţiilor. La
mesele colegiale care mi s-au dat, ca unui oaspete neobişnuit, am putut să întind şi să adîncesc relaţiile create
astfel.
Inaintea unui public foarte numeros, în sala Richelieu a Sorbonei, am căutat să .prezint apoi farmecul peisajelor şi monumentelor noastre : conferinţa a apărut
supt titlul de Voyage en Roumanie. Verva mi-o tăiaseră
însă două personaje solemne, care păreau că-mi cîntă
resc fiecare cuvînt şi că se opresc asu,pra fiecărei nuanţe
de stil, refuzîndu-mi orice zîmbet la glumele pe care le
riscam. Nu puţină mi-a fost surprinderea cînd am aflat
prin prezentarea lor că presupuşii nemiloşi critici, pe
care nu i-aş fi putut satisface, nu erau decît consulul
român Ghiţă Ioan, nepotul lui Take Ionescu, şi bătrînul
profesor grec de la Iaşi, un coleg şi amic de pe vremuri
al marelui bizantinolog german Krumbacher, d. N. Dossios, care pe vremuri îmi solicitase un articol de recunoa~tere în Epoca.
Intre profesorii francezi mai tineri, cunoscusem la
Bucureşti, cu ocazia venirii misiunii franceze, pe acela
care, elev al lui Gaston Paris şi al lui Paul Meyer, se
ocupa de mult cu limba românească, pe care o cunoaşte
ca un român, şi cu literatura noastră, care-l interesa ca
filolog, d. l\Iario Roques. In convorbirea cu acest om aşa
de vioi ~i de întreprinzător, care a devenit apoi şi mîna
dreaptă a lui Albert Thomas în opera de organizare
economică a acestuia, mi-a răsărit ideea unor cursuri la
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Sor:bona despre subiecte interesînd ,pe români şi mediu]
în care i-a pus soarta. Incă de atunci am făcut cîtE:va
conferinţe cu cuprins românesc şi, ceea ce cred că nu
s-a mai întîmplat în sălile ilustrei universită1i, d. Roques
singur izbutind a o face, am dat studenţilor români, plecaţi 1n mare ,parte fără a-şi cunoaşte ţara şi trecutul ei,
cîteva lecţii de istorie în româneşte.
Puţini le-au ascultat. Incă de la această primă vizită
mi-am putut da samă cît lipseşte acestui tineret, venit la
Paris pentru a-şi pregăti o carieră ori numai pentru a
urma o modă, aceea ce leagă pe un om pe toată viaţa
de ţara de unde se trage, de neamul din caTe face parte.
Pe cînd studenţii de altă origine caută orice posibilitate
de a se afirma ca grup niaţional, la ai noştri pare că
le-ar fi ruşine să arate ce sînt, ce înţeleg a rămînea în
străinătate. In ciuda celor cîteva întîlniri cu mai multe
serii dintre dînşii, căutînd să le învederez singura şi
marea datorie, pe care o afirmau cu o aşa de elocventă
mîndrie înaintaşii lor de pe la 1848 : aceea de a strînge
cit mai multe cunoştinţe şi cît mai multă e~perienţă
pentru patria lor, am păstrat continuu această impresie :
că o rea creştere în şcolile de acasă îi trimete cruzi într-o
lume uriaşă, aşa de impresionantă, în care şubrezimea
lor sufletească nu le poate păstra bruma de individualitate venită mai mult din instinct.
Odată, la un An Nou, înaintea unor ascultători între
care era bunul general Berthelot şi d-ra Văcărescu,
rămasă lîngă bătrîna sa maică, o boieroaică din vremile
vechi, româncă pînă într-atita încît, şi vorbind cu străinii
prieteni, printre care şi-a creat un aşa de mare loc, amestecă vorbe româneşti, s-a prezentat ce e mai acru şi
amar în criticile lui Caragiale, întovărăşind o asemenea
lectură pentru o zi mare, încunjurată de aşa de frumoase
datini, şi de alte manifestări nepotrivite, în sunetul viorilor ţigăneşti gîdilite la ureche ; n-am putut răbda şi, ca
semn de adîncă indignare, am ,părăsit sala. Era aceeaşi
stare de spirit, de o aşa de completă inconştienţă, pe care
o puteam constata cu acelaşi prilej la legaţie - care, de
altfel. continua vechea tradiţie de indiferenţă faţă de ce
se petrecea în colonie şi mai ales în această studenţime-,
unde grija unică era asaltul sălbatec asupra bufetului,
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un fel de iniţiere la viitoarea pradă a bugetului. Cită deosebire faţă de vremea, cu iatîtea decenii în urmă, cînd
secţia din Paris a Ligii făcea aşa de mult pentru popularizarea cauzei româneşti în străinătate ! Şi, chiar atunci,
cită deosehirP fiaţă de sîrbi care, în jurul omului ct1 inimă
caldă care e d. Spalaicovici, se adunau la hramurile lor,
observîrul şi cel mai neînsemnat din riturile lor populare,
bărbaţi şi femei, de toate vrîstele, stînd ca la biserică în
sala plină de o mulţime aşa de mult cu gîndul la vetrele
ei, incit ochii li se umpleau de lacrimi !
Şi erau mulţi români de la Paris nu numai studenţi, bucuroşi unii dintre dînşii să rămînă acolo pentru
totdeauna, ca marele învăţ·at de laborator, d. Livaditi 27
din laşi, însurat cu una din fiicele id-rului Istrate, naţio
nalistul înflăcărat venit să moară la Paris, descendenţa
lor topindu-se cu totul în mediul francez. Pensionari, ca
un Cosmovici de la căile ferate, aventurieri cu un trecut
detestabil la noi, petrecători de toate nuanţele, oameni
<"Omozi, care nu înţelegeau să participe la greaua muncă
de reconstrucţie după război, se îngrămădiseră prin toate
colţurile imensului oraş, fiecare trăind pentru sine, între
ai săi, fără să caute contactul, socotit compromiţător, cu
alţi români. Cîteva bătrîne singure se vedeau la capela
românească, pe lingă care se păstra o tradiţie muzicală
care făcea ca multă lume străină să alerge la producţiile
corului ; o bibliotecă demult părăsită a trebuit să .fie
cernută pentru a se pune la adăpost ce era mai rar şi
mai de preţ într-însa.
Aşa de mare fusese asaltul la închipuitele plăceri
continue ale Parisului, care ar fi să se ofere gratuit aliaţilor români, înctt, îndată după încetarea ostilităţilor,, la
Legaţia Franţei, unde era însărcinat de afaceri spiritualul
de Flers, pe care apoi nu l-am mai putut revedea la Paris,
nu se mai răzbea cu vizarea paşapoaTtelor. I-am spus lui
de Flers, că dacă-i mai ajută să plece, ,,nu vor mai rămî
nea români în România". ,,Il y aura", mi-a răspuns el cu
un nobil gest, ,,des FranQais qui revîendront". Şi nu ince:.
puse încă emigrarea, pusă la oale şi de anume deputaţi,
furioşi cînd strigam în Cameră că, decît oamenii noştri
să umple străinătatea, mai bine să crape de foame în
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ţara lor, a ţeranilor de peste munţi, gospodari impovăraţj
de datorii, care înţelegeau a face în Fr·anţa, ţară cu salariile mari, oeea oe înaintalşi de...ai lor făcuseră, nu fără
folos, în America şi care, după ce-şi vînduseră pe nimic
strămoşeasca moşie, debarcau fără sprijin şi fără sfat în
acest furnicar uman, în care foarte adeseori erau întrebuinţaţi la un lucru pe care-l des.preţuiau arabii şi cei
din urmă dintre oameni, puşi la icurăţitul gunoaielor. Unii
şi-ar fi dat ani din viaţă ca să-şi revadă brazda şi să şi-o
ştie iarăşi a lor ; rareori îi întovărăşeau femei, fete, care
se ,pierdeau, în cazul cel mai bun, prin slugăritul parizian.
Şi erau nişte oameni aşa de buni, de curaţi, de creştini în
suflet! Unul, deunăzi, căruia îi vorbeam de scăderea şi
amînarea datoriilor, îmi răspundea, el, care de ani de zile
trăia ca rîndaş fără să-şi dea un ceas de distracţie şj
mîngiiere : ,,Am luat la nevoia mea de la un om de omenie, ruda mea, şi, ca un om de omenie, trebuie să-i dau
banii înapoi la nevoia lui". Pe cînd ,polonii îşi au şefii lor
fireşti, recunoscuţi de statul francez, ipreoţii şi bisericile
lor, şcolile lor, şi ambasada polonă nu-i pierde o clipă
din ochii, ai noştri sînt părăsiţi nu numai mizeriei materiale care-i atinge la ceasul crizelor de şomaj, cînd ei
sînt indată atinşi, şi desperării morale, care-i aruncă
in categoria duşmanilor oricărei societăţi şi în rîndul
întîi ai aceleia care a ţinut aşa de puţin samă de dînşii.

In această călătorie la Paris am căutat să învederez
altfel decît prin cuvint ce poate să înfăţişeze în domeniul culturii naţia noastră. Adusesem cu mine schiţele
lui Stoica 28 , marele desenator, pe urmă harnicul pictor,
descoperit de mine întimplător, cînd, aproape copil, dădea
prin arta sa corespunzătorul Sămănătorului în literatură,
un timid, expus prin acest simpatic defect al său tutu~
ror tăgăduirilor şi nedreptăţilor în ţara sa, precum şi
documente originale din colecţia pe care o putusem
aduna ; şi fotografii se adăugau la aceste mărturii ale
unui suflet naţional aproape complect necunoscut. Nişte
odăi închiriate de legaţie pentru scopuri de propagandă,
de pe vremea cînd d. Vaida apăruse cu o suită de magnat
şi cînd d. Pelivan ( ... ] se lupta mai mult cu cocoanele solişi
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citatoare de împrumuturi şi subvenţii - uneia care nu
voia să creadă că „nu e acasă", a apărut însuşi ca să i-o
confirme : ,,cine poate s-o ştie mai bine?" [... ) - , îmi
stăteau la dispoziţie, ·şi ,în ele, ou ajutorul a doi funcţionari, dintr.:: {;are unul va sta ani ~ntregi lingă mine în
opera întreprinsă în .capitala Franţei şi-mi va fi un preţios
cO'laborator şi un bun prieten, tină.flul jurist ieşean Victor
Ianeulescu, am alcătuit o mică expoziţie, care a fost cercetată şi ţinută în samă.
Va lipsi însă, mai ales după ce propaganda oficială,
foarte costisitoare, va fi lichidată, un centru al acestor
sforţări, pînă ce voi putea să creez „Şcoala românească
în Franţai', a cărei istorie, legată de a şcolii surori
de la Roma, e de intercalat aici, deşi ,punerea în picioare
a acestor două aşezăminte va trebui, dar tot supt regimul
Averescu, să zăbovească o bucată de vreme.
Admirabilele şi atît de periculoasele silinţe ale ungu•
rilor, nerăbdători de a reveni la ceea ce fuseseră, iscodiseră şi ideea, sprijinită pe amintiri revoluţionare
comune, de pe vremea lui Kossuth, de o parte, a lui
Garibaldi şi Mazzini, de alta, a unei şcoli maghiare la
Roma. Această afirmaţie naţională trebuia neapărat să
întîmpine pe a noastră, sprijinită pe altceva decît pe un
episod ideologic: adecă pe comunitatea de rasă, pe potri•
virea de suflet. Am prezentat Camerei proiectul de ini·
ţiativă parlamentară prin care se creau aceste două focare
de studii şi de iradiere naţională în acelaşi timp - eu
aşa le-am înţeles din cele două mari capitale latine.
Duiliu Zamfirescu a îmbrăţişat cu căldură ideea şi,
fără să mai cerem părerea finului cugf'tător filozofic,
icoană a maestrului său Maiorescu pînă şi la cel mai
mărunt dintre gesturi, dar mult mai personal în idei şi
mai stilist în formă, care era ministrul de lnstructie
Publică, profesorul P. P. Negulescu 29 , proiectul, care ~a
merge răpede şi la Senat, a trecut la un obosit sfîrşit de
şedinţă, în care calculul voturilor se face, uneori şi cu
scopuri bune, mai mult aproximativ. Dar ministrul jignit
n-a arătat o deosebită căldură pentru legea astfel votată
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.şi Pangratti se şi grăbise să alerge cu gîndul de a preface
.şcoala de istorie, filologie şi artă din Franţa într-un mai
mare institut, şi pentru ştiinţe, ceea ce i-ar fi permis

amestecul pe care-l dorea.
Astfel numai cu multă trudă s-a ajuns la o înfăptuire
ale cărei foloase nu eu le voi spune, şi aici. Mă îngrijisem
-ea ambele aşezăminte să scape de jocul de partide care
domină statul, şi astfel directorii, pe viaţă, vor fi numiţi
de Academia Română ; regulamentul a fost elaborat de
mine, de Vasile Pârvan şi de ·căldurosul nostru prieten
Ramiro Ortiz. Eu însumi am propus pentru Roma pe
Pârvan, a cărui faimă de arheolog era larg răspîndită în
străinătate şi cu care relaţiile, întrerupte un timp, de pe
urma ambiţiei lui de a domina, nemărginită, er:au atunci
cele mai bune. El a luat cu chirie un modest apartament
pe care numai după mulţi ani era să-l înlocuiască măreaţa
clădire ridicată din sacrificiul Băncii Naţionale. Eu, gospodar moldovean, n-am voit să încep într-o trecătoare
casă străină. D. Ghica îmi propunea înţelegerea cu un
liceu francez care ar fi adăpostit pe ai noştri : mi se părea
supt demnitatea unui institut naţional. Şi, astfel, cu prilejul unei vizite la d. Lot, care trebuia să-mi ajungă un
aşa de bun prieten, m-am apucat să cercetez casele de
vînzare din minunatul mic centru de banlieue al Parisului care e Fontenay-aux-Roses, plin de grădini şi lipsit
de fumul uzinelor: a doua pe care am văzut-o era ca
făcută pentru noi. Avînd la spate două livezi întinse, o
clădire cu patru rînduri alcătuite din odăi ca pentru un
hotel sau un sanatoriu, se ridica în faţa unor atenanse
potrivite pentru orice destinaţie : o bătrînă văduvă ocupa
un colţ din acest modest castel din care aşa de greu s-a
hotărît să plece. Halul de infecţie în care se aflau acele
atenanse, pline de familii muncitoreşti, cu bătrîne oarbe,
pisici favorite şi colonii de ploşniţe, nu ne-a dezgustat;
gospodarul din naştere care e d. Ianculescu, instalat ca
subdirector, a ştiut să aducă lumină, curăţenie, mulţă
mire. Am smuls lui Take Ionescu suma necesară cumparării, pe care ministrul de Finanţe, d. Titulescu, o promisese, dar uitase a o plăti, am mobilat cum am putut cele
douăsprezece odăiţe, şi, în frunte cu d. C. Marinescu,
pictorul Catul Bogdan-Duică 30 , fiu de alsaciană, şi cîţiva
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alţii, puţini,

au început ceea ce consider ca una din cele
mai mari opere ale vieţii mele.

Lucrul lilerar şi ştiinţific mergea mai încet şi în acest
an, în mijlocul unui mediu îndreptat aproape exclusiv
către problemele politice şi sociale. Comemorarea lui
Tudor Vladimirescu la o sută de ani după o încercare
lipsită şi de orientarea necesară şi de neapărata solidaritate naţională m-a îndemnat, pe de o parte, a strînge
izvoarele, aşa de risipite, şi prin ziare, ale mişcării lui
neizbutite, şi aceasta a dat volumul Izvoarele contemporane asupra mişcării lui Tudor Vladimirescu şi, pe de
alta, a căuta într-o formă populară din colecţia „Steaua",
pe care o păstra încă rîvna d-lui P. Gîrboviceanu, explicarea acestei cariere tragice, cu privire la care erau să
se adauge în curînd, printr-o descoperire în şura unei
familii boiereşti din Craiova, neaşteptate revelaţii, şi astfel am adaus, pe lingă broşura despre Mihai Viteazul şi
aceea despre îngeres•cul mitropolit moldovean Veniamin
Costachi, cărticica Un api'J,rător al săracilor: ~•Domnul
Tudor» din Vlădimiri. Pentru aniversarea lui Dante am
reunit cu discursul la Academie înfăţişarea dramatică a
suferinţii şi a speranţelor magului poetic al Italiei medievale.
Viaţa în Franţa îmi dădu, de altfel, putinţa de a cerceta ţara în provinciile ei care, cu tot îndelungatul timp
pe care-l petrecusem la Paris ,ca student, îmi rămăseseră
cu totul necunoscute.
Am luat astfel pe rînd Normandia, cu paşnicul Rouen,
plin de amintirea Ioanei d'Arc, arsă pe rug, Picardia
vechiului meu Philippe de Mezieres, cu acel Amiens, mîndru de spendida-i catedrală gotică şi plin încă de casele
bătrîne, cu coastele de lemn şi ascuţiturile din vîrf, pe
canalurile mucede strecurindu-se printre paianta lor.
Apoi Bretania unde, la Rennes, aşa de curata reşedinţă a
ducilor de pe vremuri, am nimerit, pentru numele lui
istoric, într-un hotel „La Bertrand Duguesclin" unde,
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pentru o observaţie a soţiei mele cu privire la curăţenia
odăii, am fost pur şi simplu daţi afară ca sales meteques "',.
în pragul nopţii, iar poliţaiul, fost jurnalist în ceartă fricoasă cu popii atraşi de cumplitul hotelier, era să-mi dea
promisa satisfacţie publică în această formă aproximativă : ,,F()stul preşedinte al Camerei uneia din naţiunile
care a luptat alături de Franţa, părăsind viaţa politică,
face o călătorie de informaţie în ţara noastră şi, sosit la
Rennes, într-un hotel care poartă numele unuia din ostaşii
eroici medievali, pare a fi fost expus la procedări neamabile din partea hotelierului ; pentru care-i arătăm păre
rile de rău ale populaţiei". In jurul Parisului chiar, am
rătă'Cit prin pustiile străzi acoperite cu iarbă ale incintă
torului Senlis, şi el împodobit cu o biserică, din vremile
cele mai bune pentru artă, Burgundia am cunoscut-o la
Dijon cu (·atedrala prefaţată de gingaşe coloane şi cu moş
tenirea de artă a lui Claus Sluter. Largul, bogatul Lyon
mi s-a înfăţişat, întins pînă departe pe malurile rîurilor
puternice, supt înălţimea de la Fourvieres, Forum Veterem., cu amintirea lui Traian, ca şi pitorescul Avignon
al Papilor. Fără a ajunge pînă la Marea de Miazăzi, m-am
găsit, la Nîmes, la Orange, în mijlocul celei mai stărui
toare permanenţe a vieţii romane şi m-am desfătat, cu
tot puternicul vînt care mă izbea în păreţi, de tot ce e
poezie pastorală, mireasmă de cîmpii arse de soare, în
Arles, legat de vechea Romă tot aşa de mult ca şi de
cultul inimitabilului poet provensal Frederic Mistral. Din
aceste amintiri, consemnate pe un colţ de masă, am scos
cartea ilustrată Din Franţa, care se aşază printre cele cu
totul neînţelese şi aproape necunoscute.
Comemorarea lui Petru Maior la Academia Română
mi-a cerut o privire generală asupra rostului învietorului
teoretic al drepturilor noastre. Prin conferinţa Schim.barea de direcţie şi caracter a comerţului românesc între~
geam volumul publicat înainte de război.
Vizita la Bucureşti a prinţului Sapieha, prin care s-a
pregătit, după marea victorie, pe care n-o ajutaserăm prin
•

Străini

murdari. (N. ed.)
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nici un gest, de la Varşovia, înţelegerea defensivă cu
Polonia, mi-a dat prilejul de a publica un studiu asupra
relaţiilor dintre un strămoş al acestui descendent, prin
Vişnovieţchi, al Domnilor Moldovei şi dintre Mihai Viteazul. Tot atunci am dat, in româneşte şi apoi în limba fran-ceză, un studiu asupra raporturilor dintre polonezi şi
români. Căsătoria prinţesei Elisabeta cu moştenitorul tronului grecesc a prilejuit broşura Grecs et Rownains .pe lîngă note asupra relaţiilor literare ale acestor două
naţiuni - , căreia i-a urmat o alta pentru legăturile cu
sî:rfbii, la căsătoria dintre principesa Maria şi regele
Alexandru al Serbiei, pe care-l văzusem la Bucureşti şi
care-mi arătase o deosebită preţuire. O conferinţă făcută
la Paris în cercul închis de pe lîngă Curtea de Casaţie a
fost tipărită pentru membrii singuri supt titlul de Spiritul public în România. li răspunse conferinţa bucureş
teană despre Secretul culturii franceze. O scurtă istorie
a românilor pentru saşi a fost tipărită în acelaşi an. Vrancea şi vrîncenii vine dintr-o comerinţă la Focşani, dorinţa
veche de a asculta literatură şi ştiinţă prin viu grai trezindu-se din nou la poporul care dă cel mai numeros şi
·simpatic auditoriu pentru astfel de comunicări, căci
dorinţa de a se instrui e la dînsul mult mai mare decît
priceperea întru a o satisface. Alături îi stă broşura de·spre originile românimii bihorene.
Dar lucrarea de temei a acestui an a fost cea dintîi
mare sinteză a evului mediu în ce priveşte principiile lui
·-conducătoare, întrupate în autorităţile de caracter universal, care, acestea trebuie avute în vedere, iar nu nesfirşita fărîmiţare locală, aşa de tulburată şi de capricioasă,
.a feudelor şi cu atît mai puţin aparenţa formaţiunilor
aşa-zise naţionale, cărora le lipsea cu totul conştiinţa
chiar de unde pot pleca astfel de „State". Deci peste hotarele a căror importanţă e foarte relativă, am grupat toate
"lucrurile de căpetenie care s-au petrecut în cursul acestui
interesant mileniu, plin de vitalitate, bogat în creaţiuni,
supt rubricile de unitate ale papalităţii şi imperiului. Mi-a
trebuit, pentru a prinde adevăratul sens al acestor fenomene istorice decisive, să mă îndrept, ca odinioară pentru
Mica istarie a imperiului bizantin, la izvoare care mai
;aveau secrete de destăinuit. De aici a rezultat o carte
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întinsă, care n-a avut nevoie de o reeditare pentru folosul
studenţilor numai pentru că ea a intrat, cu legături şi
mai întinse, coborîndu-se pînă la regalităţile subordonate
şi la formaţiunile organice ale cetăţilor şi „Romaniilor"

autonome, în volumul consacrat evului mediu din sinteza.
mea a dezvoltării omenirii.
Mi s-a oferit atunci de editura „Ramuri'' publicarea
unei părţi întinse din lucrările mele demult uitate sau
neapărute în formă de volum. Astfel s-au adunat scrierile
din prima tinereţă - şi cu largul studiu asupra începuturilor romantismului, mizerabil tipărit în Archiva de la·
Iaşi .-, s-au reurnit articolele din
Neamul românesc pe
vremea războiului, supt titlul de Războiul nostru în note
zilnice {trei volume), s-au reeditat poeziile mele şi li
s-au adăugat numeroase traduceri - dar pînă astăzi nu·
mi-am putut îndeplini vechiul plan de a prezenta în traduceri, vechi şi noi, făcute de deosebiţi versificatori•.
comoara rpoetică a omenirii întregi, ceea ce ar forma un
admirabil mijloc pentru cultivarea şi educaţia nu numai
a tineretului, ci şi a întregului public românesc. Frumoasele volume de la „Minerva" cuprinzînd Istoria românilor
în chipuri şi icoane au dobîndit însă o formă dezagreabilă
şi incomodă în volumul unic, cu literă neadmisibil de·
măruntă, în aceastălaltă editură.

Sesiunea generală a Parlamentului averescan, dacă nu
fusese mai liniştită, căci spaima de masele populare produsese o adevărată goană sălbatecă împotriva celor care
vorbeau în numele lor, dăduse măcar ceva mai multă.
siguranţă, noii veniţi ajungînd a cunoaşte din practica,
bătăioasă realită·ţi politice de care erau, la început, cu
totul străini, ceea ce dăduse în vară, zilnic, scene cu totul
ridicule, într-o atmosferă de război civil. Se pregătea cu
oarecare seriozitate, dar cu acea lipsă de direcţie unică:
pe care am semnalat-o mai sus, neapărata reformă agrară,
pe care liberalii, pentru a nu supăra pe nimeni, ,preferau
să o •lase ,îndeplinită de aceşti ,,.oameni în Joc", pe careştiau că-i pot înlocui uşor şi a cărui operă se pregăteau.
s-o prefacă, supt forma discretă a acelui regulament de·
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aplicare ale cărui meşteşuguri vor ieşi din imaginaţia
fecundă şi marea subtilitate vicleană a lui Al. Constantinescu.
Din partea opoziţiei nu se putea înregistra la sfîrşitul
anului nici un progres în ce priveşte organizarea. Era
evident că ardelenii urmăreau un singur scop : înstă.pî
nirea, asociindu-şi elemente din „Vechiul regat", cîştigate
mai curînd unul cite unul pentru ca să nu poată manifesta
pretenţii, şi clienţii n-au lipsit, deşi numărul lor nu putea
satisface ambiţia d-lui Maniu, care era absolut indiferent,
în visurile sale de autocraţie, în ce priveşte calitatea lor.
Ţerăniştii, pe care insuficienţa lor culturală şi lipsa lor
de experienţă, ca şi fanatismul d-lui Madgearu, devenit
secretarul general al inocenţei d-lui Mihalache, îi făcea.
bănuitori, negociau şi în dreapta şi în stînga, şi cu şeful
guvernului, care a isprăvit spunîndu-le limpede că înţe..
lege să rămîie „ciobanul turmei". Cei cîţiva oameni din
jurul meu care, în vederea unei veniri la putere, fierbeau
de nerăbdare, gata să intre în orice combinaţie - cît de
mult îşi samănă, în ciuda „doctrinelor'- şi devotamente..
lor, adesea interesate, oamenii aceleiaşi societăţi ! - ,
ajunseseră a lua atitudini de dizidenţă şi a-mi trimite
adevărate somaţii pentru ca şi eu să intru în „pertractă
rile" - termenul se incetăţănise de umorul românesc care făceau confuză şi fără orizont drama politică în care
protagoniştii erau, din nenorocire, doar cu excepţia atitudinii de mîndrie despreţuitoare a lui Ion Brătianu, aşa
de inferiori şi supt raportul intelectual şi, mai ales, supt
acela moral. ,,Opoziţia unită" nu mai oferea astfel nici
un singur mijloc de luptă azi, nici o viitoare bază de
guvernare mîne.
Am încercat cu Vintilă Brătianu, întîlnit întîmplător
pe stradă - şi omul, aşa de dur în aparenţă, cu luciri
ciudoase în lucitorii ochi de şoricuţ, avea sentimentalităţi duioase, pe care le ascundea cu îngrijire o coaliţie
a „partidelor care au făcut războiul'-, ceea ce ar fi exclus
grupările de aventură şi alcătuirile pe baza luptei de
clasă, şi ar fi plăcut poate şi gîndului de colaborare între
partide pe care-l torcea necontenit îndărătnica minte a
regelui Ferdinand. Se adăugea pentru a împiedeca orice
normalizare a vieţii politice, pe care n-o avem nici pînă
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acum, despreţul - uneori manifestat brut.al de cite o
mentalitate aşa de primitivă ca a d-rului Aurel Dobrescu
din Braşov, de trebuia să intervin public, ori-care ar fi
fost să fie consecinţele - , al grupului ardelean faţă de
această lume de dincoace de Carpaţi, care nu trebuie
cunoscută numai în explotatorii ei şi a cărei discretă
valoare nu se deschide decît înaintea unor ochi în adevăr
inteligenţi şi în care tremură o luminiţă de iubire.
In guvernul generalului se afla un om a cărui supremă
ambiţie era să pară acela în care se concentrează totul, de
la care pleacă totul, acela a cărui presupusă energie face
să tremure carnea pe oameni şi care pentru aceasta punea
- şi continuă, va continua pînă la sfîrşit, a pune - peste
bune tradiţii de familie, peste o creştere îngrijită, peste
un lung stagiu între oameni subţiri ai diplomaţiei, peste
unele posibilităţi „refulate" chiar, o urîtă mască de provocare şi brutalitate. Pentru aceasta cel care putea face
apel numai la mijloacele distin'Se ale inteligenţei, culturii
şi unui talent pe care o curioasă timiditate, tăgăduită cu
înverşunare, l-a împiedecat totdeauna de a se manifesta,
a recurs la îndemînările de dibăcie ordinară care sînt
semnul oamenilor cu totul inferiori. D. Constantin Arg~
toianu voia două lucruri : înlăturarea lui Take Ionescu,
colegul intrus, faţă de care întrebuinţa, sperînd să-l scadă
astfel, cele mai drastice elemente ale unui vocabular cules
de la clienţii nelipsiţi ai trezirilor sale, şi impiedecarea
unirii elementelor de opoziţie.
Necunoscîndu-mă îndeajuns, ministrul de interne ere-dea că ajunge să mi se arate un „pumn" de care, după
ce înfruntasem, în suferinţele tinereţii mele pumnul,
mult mai adevărat, al unei soarte vitrege, de sărăcie şi
umilinţă, n-aveam să mă las impresionat şi nu e pumn
care să poată atinge o viaţă de muncă şi de onestitate ! -:
pentru a mă aduce la capitulare şi, astfel, am trecut
şi pe lingă această dovadă ia moravurilor politice din
societatea noastră. Cînd atentatul de la Senat, -cu morţii
pe care i-a lăsat pe scînduri, a venit tocmai la timp ca
să îndreptăţească o politică de teroare care, pentru a fi
efectivă, cere altfel de „pumni' 4 şi, la spatele lor, altfel
de minţi şi altfel de merite, cînd am fost întimpinat de
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urletele majorităţii, care avea aerul că vrea să se arunce
asupra mea pentru că indicasem între vinovăţiile pentru
crimă politica de sfidare şi de prigonire în oare totdeauna
clocesc comploturile, cînd, apoi, zi·arul meu a fost tîrît la
cenzură ca un organ al anarhiei şi supus tăieturilor de
condei ale uuui neînţelegător pătimaş, dornic de a-şi crea
merite faţă de stăpîn, s-a văzut din nou că, faţă de ce
ajunsesem a fi prin ostenelile mele, astfel de metode, care
nici măcar nu jignesc, căci şi în politică orice lovire are
puterea înălţimii de la care pleacă, nu pot avea nici un
efect asupra unei acţiuni de opoziţie în care, cum s-a
vădit din atitudinea mea ulterioară faţă de aceiaşi oameni,
nu aduceam ură, ci numai pasiunea de a împiedeca răul
ce s-ar putea face ţerii. [... ]
De acuma eram, cu prietenii mei cîţi nu fuseseră încă
lăsîndu-i lingă mine, dar fără nimic din acea
care face valoarea unei aderenţe politice, un oni
izolat. Un om izolat, dar întru cit ,poate fi izolat cineva
care nu are decît să se coboare în fundul sufletului său
ca să găsească rezerve
rezistenţă şi posibilităţi de avînt
care fac mai mult decît o liotă întreagă de salariaţi şi
decît mii de naivi şi de iluzionaţi care se iau totdeauna
după un crez de ideologie pe care în fond nu sînt capabili
să-l înţeleagă, oricît de des 1--ar repeta şi în orice colori
l-ar scrie ei pe steaguri de vană fluturare.
Discutarea reformei agrare a dovedit toată incoerenţa
care era stăpînă pe sufletele felurite ale oamenilor adunnaţi în jurul unei legende şi închinaţi unei simple idolatrii,
văzînd în vrednicul general ceea ce nu era şi nevăzînd,
din nenorocire pentru ei şi cu pagubă pentru· <linsul
însuşi, ceea ce era în adevăr. ~ intervenit de cîteva
ori pentru ceea ce mi se părea o dreptate elementară pe
care interese conservatoare inavuabile se pregăteau să o
calce în picioare, dar trecuse vremea cînd logica şi sen·
timentul puteau să mai aibă o influenţă asupra intereselor
trezite şi a patimilor dezlănţuite. Intre recunoştinţa pen·
tru luptătorii războiului unirii şi necesitatea economică
de a da pămînt celor care vor şi pot să-l lucreze, spriji·
nind numai pe cei oare de la sine pot să aibă mijloacele

smomiţi,
credinţă

de
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necesare era de găsit un drum, dar pentru aceasta trebuia
sau o neînduplecată voinţă a şefului amestecat în toate
_şi impunînd tuturora voinţa sa, sau pornirea furtunoasă
a unui entuziasm general, trecînd peste toate nesiguranţele egoismului. Şi una lipsea însă, şi cealaltă. O operă
hibridă se întruchipa astfel, şi condiţiile de realizare erau
aşa de tumultuoase şi de confuze încît descurajau şi dezgustau pe oricine.
·
A doua zi după „marea reformă" veniră zilele micilor afaceri, şi „naţionalizarea" mănoaselor uzine de la
Reşiţa, cu distribuirea, ca o răsplată politică, a acţiunilor,
crea pofte şi deştepta invidii între membrii, care se
cereau recompensaţi cu toţii, ca într-o adevărată „democraţie", ai majorităţii. Enervarea cuprinsese şi banca
ministerială şi, dacă admirabila stăpînire de sine a generalului Averescu rezista, principalul său acolit, d. Argetoianu, nu putu să se sustragă influenţei acestui mediu
de continuă iritaţie, adăugindu-se !Probabil şi tot ce putea
să rezulte pentru temperamentul său dominator din greutatea relaţiilor personale cu un şef pe oare trebuia să-l
suporte şi de a cărui hotărîre, cu sclipiri reci de ghilotină,
avea motivul să se teamă.
Astfel veni ziua cînd, în frigurile Reşiţei, caracterul,
sîditor pînă la exasperare,. al rostirii d-lui Madgearu, cu
necontenita întoarcere, de o încăpăţinare fără păreche,
asupra aceloraşi învinuiri, rfără să se amestece un pic din
acea umanitate, din acea generozitate şi poezie care e în
stare să dezarmeze toate duşmăniile şi să aducă o clipă
de cugetare senină şi la cine ia greşit mai mult, acele
accente de iacobinism sec şi plin de ură smulseră buzelor, care nu se refuzau la nici o cruditate, ale d-lui Argetoianu, o insultă de ultimă treaptă care desigur că nu s-a
mai auzit de la locul unde miniştrii reprezinttă pe suveran.
Am auzit-o, am semnalat-o şi subliniat-o, după ce,
puţintel jenat, cum era şi natural, cel vizat confirmase
aceea ce prinsese fireşte mai bine decît oricare altul, şi
în jurul acestui meprizaibil incident al unei vieţi politice
degenerate am strîns, împreună cu pofte care simţeau că
le-a venit ceasul, şi tot ce mai era bună-cuviinţă şi demnitate la oamenii oare de un an de zile nu făceau <lecit
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să-şi piardă timpul în hărţuieli de orbi care nu văd drumul cel drept deschis înaintea tuturora.
Deci, cu liberalii împreună, care-şi aşteptau succesiunea, ne-am dus la Palat pentru a semnala în scris
regelui Ferdi~and de ce oameni e servit şi în ce formă.
Peste cîteva zile am putut vorbi şi direct suveranului,
care trăise însă o lungă tinereţă între oameni a căror fire
orientală găsea cea mai aleasă distracţie în gesturi şi
cuvinte care nu se depărtau prea mult de ceea ce se oferise oratorului ţerănist. Nu arăta deci că ia lucrul prea
tragic şi, în orice caz, pe dreptate îngrijiat, şi chiar nu atîta
cit trebuia, de starea sănătăţii sale. '[ ... ]
La întoarcere însă * măsurile făgăduite nu s-au luat :
momentul paraliziei unei timidităţi aşa de înduioşătoare
venise. Supt ochii şefului guvernului, deciziunea din vară
se evaporase şi, de altă parte, regele simţea aţintiţi de
departe asupră-i alţi ochi, aceia ai omului care a avut
mai multă influenţă asupra slăbiciunii lui şi care, fără
a vorbi, fără a apărea, fără a dori să-l vadă, absent în
Oameră, nezărit de nimeni, părînd ocupat de îmbunătă
ţirile agricole la iubita lui fermă de la Florica, în mijlocul
animalelor care-i ziceau mai mult decît teribila menajerie
politică, stătea calculînd şi aşteptînd, cu siguranţa că,
peste atîta prostie, şi a oamenilor celor mai inteligenţi,
peste atîta isterie, şi a minţilor care păreau mai cumpă
nite, ceasul său, nelipsitul său ceas va veni neapărat.
Pentru a înlocui acea hotărire regală, în care aveam
dreptul să sperăm, nu erau decît două mijloace. De o
parte, înţelegerea, nu cu dinsul, cu care de la Iaşi nu mă
mai văzusem niciodată, ci cu oamenii prin care lucra :
auxiliarul, de resurse nesfîrşite, care părea anume făcut
pentru un astfel de mediu şi pentru astfel de situaţii,
Al. Constantinescu, şi cumnatul şefului liberal, stă-pînul
unor legături de natură privată cu locul de unde se putea
rosti sentinţa mult aştepta/tă, tăcutul domn Barbu Ştirbei,
ai cărui paşi fără zgomot, a cărui catifelată acţiune cu
efecte sigure se simţea tot mai mult în tot ce privea politica românească. De altă parte, întrebuinţarea revoltei,
de atîtea ori şi cu atîta durere înnăbuşită, a lui Take
Ionescu care, în mijlocul celor mai nesuferite jigniri, în
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faţa celor mai grele piedici, fusese silit a paras1 orice
amestec în politica internă, orice legături cu cei care o
determinau, pentru a se consacra exclusiv grijilor acelei
politici externe a României căreia i-a dat, ca bază sta·
tornică şi solidă, raporturile, de comună defensivă, cu
cehoslovacii şi iugoslavii.
Fostul şef ,conservator, asupra căruia se cobora parcă
umbra tot mai deasă a unei morţi apropiate şi ai cărui
şaizeci de ani trecuţi nu mai păstrau vioiciunea, veselia,
vitalitatea radiantă oare-I făcuseră aşa de simpatic atî•
tora în tinereţele 8ale, ajungînd să formeze, fără nume,
fără avere, fără sprijin, un numeros partid în ju:-ul său,
a putut fi adus însă numai cu greutate la un rol pe care
el însuşi îl simţea trecă,tor, lunga lui e~perienţă ajutindu-1
să prevadă ce i se pregăteşte din partea nesfîrşitei dibăci~
superioară aceleia cu care odinioară el însuşi se mîndrise,
a liberalilor.
Regele dodse totdeauna un Minister de coaliţie. In
chiar regimul d-lui Averescu se introduseseră elemente
care nu se dădeau la fuziunea pe care o propunea cu stă•
ruinţă generalul, în credinţa, care s--a doveditt jus':ificată,
că o acţiune de hotărîtă îndreptare nu se poate fa:e decît
cu oameni deprinşi a lucra împreună şi supuşi fără rezervă
influenţei unui singur şef. Ce era deci mai natural decît
să i se aducă aminte, într-un moment de incontestabile
greutăţi, de îndatorirea pe care, într-o formă sau în alta,
o va fi luat în momentul· chemării la putere ? Se putea
închipui însă că un spirit aşa de autoritar ca al fostuhti
comandant de armată şi o dorinţă de a se impune aşa de
cumplită ca a ajutătorului său, căruia i se părea că şi
blîndeţea lui Take Ionescu îi face umbră şi-i pune pie.
dică, nu vor putea să se împa·ce nici într-un chip cu o
astfel de împărţire de drepturi. Fraza care trebuia să
provoace conflictul a fost introdusă deci, după o înţelegere
la mine acasă, in răspunsul regelui la adresă şi totodată
m-am arătat gata să iscălesc împreună cu Ion Brătianu
o declaraţie de neparticipare la lucrările Parlamentulu~
a cărei redactare a rămas în sama <::ăpeteniei liberalilor.
Se ştie ce a urmat ; unele detalii pe care le-am aflat
îndaltă nu pot să fie dezvăluite nici acuma, deşi în lumea
politică ele sînt demult cunoscute. Şeful" guvernului s-a
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proptit pentru o rezistenţă care se arăta gata de a merge
la capăt. Dar cine cunoaşte pe generalul Averescu
ştie că doi oameni se luptă în această neobişnuită şi atît
de complexă personalitate : o deciziune promptă, necruţătoare, fără cc,nsi<leraţii şi fără milă, sfidî:n<l toate riscurile dar, în momentul executării, care nu se prezintă in
condiţiile, perfect calculabile, ale unei acţiuni militare,
comandootul deprins să fie ascultat fără şovăire face loc
omului care numai prin atîta inteligenţă şi muncă şi-a
cîştigat cu greu loc în lume, omului care e deprins să
asculte, să se supuie. Şi în alte ,împrejurări se va putea
observa aceeaşi dualitate, catastrofală pentru cine vrea
să îndeplinească un rost de dictatură naţională. Retra•
gerea d-sale de la Ministerul de Interne în Cabinetul
Vaida, unde ar fi putut să dea lovitura ce ar fi voit-o,
era o presimţire a ceea ce trelbuia să se întîmple acum, la
sfîrşitul anului 1921.
Astfel, după cîteva zile de şovăire, în care s-ar fi
putut crede că împotriva voinţei, neted manifestate, a
regelui, se va ridica aceea a primului său ministru, sprijinit pe Parlament şi pe o popularitate care era măcar
foarte mult scăzută, s-a văzut, de fapt, după încercări de
a se pune de acord cu suveranul, demisia de care Ion Bră
tianu, care cunoştea mai bine psihologia fostului său asociat în umbră, părea să fi fost sigur de la început.
T·ake Ionescu era el sigur că i se va acorda dizolvarea ? A fost el înşelatt de cuvinte nesigure, de atitudini
îngăimate, cum nu erau rare la sufletul, disputat între
multe consideraţii şi sentimente, al regelui Ferdinand?
El n-a spus-o niciodată, şi ce se putea vedea la dînsul era
numai temerea de a primi puterea pe oare de atîta vreme
o dorise ca şef de guvenn, neîncrederea, îndreptăţită, în
oameni şi, ce era mai periculos, neîncrederea în el însuşi
Au trebuit mulrte rugăminţi, mîngîieri şi asigurări
pentru ca el să se decidă a primi o aşa de insidioasă misiune, lipsit fiind, demult, de sprijinul acelora care atîta
vreme îl încunjuraseră. Ştia bine ce-i pregăteşte dorinţa
de răzbunare a celor ,pe care-i înlocuia şi mai ales a d-lui
Argetoianu care, pe lingă o manifestă ură, îşi atribuia
dreptul de a dispreţui pe acest om de mare ~lent şi de

pînă
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netăgăduite

medte. Simţea la spatele său dogoritoarea
de stăpînire a lui Ion Brătianu. Sigur de siprijinul
meu, pentru care, cum se va vedea, am trecut prin
momente deosebit de neplăcute cu şeful liberal, şi avînd
lîngă dînsul prieteni pe care îi pusesem la îndemînă, ca
vechiul meu coleg din liceul de la laşi, Constantin Cihodariu, inginer, care aducea cu dînsul o perfectă onestitate,
o mare putere de muncă şi un spirit de gospodar, noul
preşedinte de consiliu nu ştia ce poate să aştepte de la
ardeleni, care ei înşişi, uitînd vremea cînd lupta lor se
împărtăşea de neprecupeţitul ajutor al ministrului dinaintea ră2Jboiului, nu ştiau de fapt ei singuri, în interminabilele lor discuţi, ce au de gînd să facă. Ţerăniştii vor fi
mai încrezători într-însul.
S-a crezut că în timpul pe care-l lăsa liber o prorogare ca aceea de care beneficiase la început generalul
Averescu, Take Ionescu va izbuti să cîştige prin avantaje
personale o majoritate care să-i permită a termina sesiunea. De fapt se pare că mulţi au primit de la dînsul ce
voiau, rezervîndu-şi ca apoi să voteze contra lui. La sfîrşitul acestor lungi şi urîte tratative primul ministru el
însuşi nu se arăta deloc asigurat în ce priveşte soarta
guvernării sale.
Ce era în capul parlamentarilor regimului averescan
o arăta, de altfel, vizita pe oare mi-au făcut-o d. I. Petrovici, fostul elev şi colegul de la Iaşi, vechiul colaborator
al foii mele, împreună cu basarabeanul Bogos [... ], care-mi
propuneau să mă ridice pe mine la locul ocupat, după
sfatul meu, după insistenţele mele, de Take Ionescu,
făcîndu-se garanţi că, pentru a nu avea neplăceri, generalul ar primi preşedinţia Senatului, iar d. Argetoianu ar
face o călătorie de plăcere în străinătate, ...acest om bun
şi blînd fiind, fireşte, capabil de toate sacrificiile. Işi poate
închipui cineva cum am primit asemenea propuneri, a
căror sinceritate rămîne foarte dubioasă.
In ajunul acelei zile, din ianuarie 1922, în care Ministerul, compus din oameni onorabili, cărora nu le lipsea
~apacitatea, trebuia să se înfăţişeze înaintea necunoscutului, Take Ionescu a veniit la mine. Era foarte enervat :
,ochii îi clipeau şi bărbia, ca în momentele grele, îi tremura. Credea că ar fi bine să nu fie de faţă la ciocnirea
patimă
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care trebuia să se ,producă. L-am rugat să înfrunte o duş
mănie pe care o prevedeam şi i-am spus-o manifestată prin grobieniile unui om ce nu ar avea nimic de
pierdut. Dar să n11 dea nici un răspuri.,, ~i să ceară pur
şi simplu votul, oricare ar fi el.
Aşa s-a şi făcut. Vorbitorul în numele majorităţii a
fost pamfletarul N. D. Cocea, care n--a cruţat primului
ministru nici o ofensă, în mijlocul rîsetelor insultătoare
ale majorităţii, care dovedea o perfectă, şi puţintel neaş
teptată, disciplină. Ardelenii, care ,păstrau speranţe de
participare importantă la noul regim liberal, n-au venit
la urnă, ţerăniştii avînd atitudinea contrară. La proclamarea rezultatului, calm, fără a arăta vreo emoţie după
atîta suferinţă a mîndriei sale, Take Ionescu s-a ridicat
ca să declare că va informa Coroana.
Regele Ferdinand era pregătit pentru situaţia nouă
care se crease prin această înfrîngere a primului său sfetnic. Refuzînd dizolvarea, el i-a primit demisia. La orizont apărea, după înţelegerea prealabilă, Ion Brătianu 31.
Se pare chiar că el fusese recomandat, în interesul ţerii,
de acela care pleca.
Dar şi de data aceasta, Brătianu avea de la suveran
sarcina de a încerca necontenit dorita şi necontenit escamotata concentrare de partide şi de puteri. Şi, ca şi în
1918, el a făcut tot ce i-a stat prin putinţă - iar mijloacele lui erau mari şi felurite - ca să înlăture orice tovă
răşie, şi în special aceea, care-i fusese recomandată, a ardelenilor, şi ca să facă imposibilă orice plată faţă de mine
a datoriei contractate în lupta comună. Din nou ingineria
politică a lui, cu neapăratul calcul al rezistenţelor, e:rn
să intre în joc.
Se aştepta desigur ca d. Maniu şi ai săi să manifeste
cele mai lacome pretenţii şi să se întindă asupra lor la
„pertractări" care, dată fiind situaţia, cu tot ce fierbea
la averescanii înlăturaţi, cu tot ce putea să pregătească
îndemînarea d-lui Argetoianu, pentru care ispita puterii
e irezistibilă. nu se puteau prelungi fără termen. Mulţi
dintre liberali, ca Al. Constantinescu, ca d. C. Banu, care
m-a cercetat acasă pentru a-şi arăta temerea ·că nu se va
ajunge la capăt, erau pentru o înţelegere. ln jurul a vreo
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trei mandate de senatori în Ardeal, căd ţesătura de int~
rese ipermanente e acolo aşa de strînsă incit nici un ochi
nu poate să scape dintr-însa, s-a produs neînţelegerea, pe
care manierele dictatoriale ale şefului liberal nu erau
potrivite ca s-o împace. In cîteva zile, el părea furios
împotriva intransigenţei transilvane pe care n-ar fi ştiut
cum s-o înlăture mai mult.
Cu mine s-a făcut teatrul pentru care Ion Brătianu
avea mari aptitudini. Era indignat că-i prefer pe aceşti
ardeleni gata de gîlceavă şi nesăţioşi, dar nu-l mira aceasta
J.in partea unui om care ţine aşa de puţin la consideraţiile de moralitate încît „s-a pupat cu Take Ionescu".
M-am îngălbenit înaintea neaşteptatei şi nemeritatei
insulte, dar mi-am dat samă îndeajuns că trebui~ să îndur
multe de la cine se află în casa mea ca să nu-i răsp11nd
altceva decît că, în materie de pupat cu Take Ionescu,
a făcut-o şi el o dată, şi nu pentru interesul ţerii, ca
mine, ci pentru un interes personal, şi anume unul de
ordine materială, în chestia tramvaielor. Dar, ca de obicei cînd sînt silit •a jigni pe cineva, mi-a părut rău, şi la
ieşire am vorbit viitorului prim-ministru de fiul său la
studii, pe care ştiam că-l iubeşte, şi •chiar de ajutarea
a'Cl,•stuia, pentru care tatăl declara, foarte convins, că
n-are destule mijloace.
De atunci n-am mai vorbit cu Ion Brătianu, care în
asemenea împrejurări, îşi începea, fără să aibă nimic
înaintea ochilor decît bucuria de a stăpîni, o nouă guvernare ce trebuia să fie lungă.
Peste cîteva zile plecăm la Paris pentru conferinţele
mele la Sorbona, în care am tratat despre -caracterul
medieval al formelor bizantine întinse asupra peninsulei
balcanice, din a căror autonomie, tolerată de Imperiu,
trebuiau să se desfacă mult mai tîrziu conştiinţele naţio
nale ; ele au fost adunate îndată sUJpt acest titlu : Farme
bizantine şi realităţi balcanice.

La întoarcerea din această lume în care, de acum, în
fiecare an mă voi întări în schimbul viu al ideilor, în
atmosfere de intelectualitate harnică, în mijlocul simpatiilor care se dobîndesc greu, dar pe care nu le mai pierzi
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niciodată, am găsit furia alegerilor, în care nu mai putea
fi vorba de o înţelegere între partidele în opoziţie, căci
ţerăniştii porniseră pe drumul lor de clasă, iar ardelenii
se gîndeau la mijloace rpe <'are con.ştiinta mea nu le-ar fi
putut primi niciodată, ca redactarea unui memoriu către.
străinătate cum, mai tîrziu, contra liberalilor, îl vo1
face ţerăniştii, îndemnaţi de d. Madgearu, şi cum şi ei,
ardelenii, vor încerca-o, într-o formă oarel:um deosebită,
încă mai tîrziu şi pregătirea unei mişcări revoluţionare
î.n Ardeal, unde voiau să se închidă pentru o rezistenţă
pînă la cuţite. Prin masele de peste munţi şi prin democraţia de peste hotare ei credeau că vor putea să dărîme
un regim care devenise de uzurpare din moment l:e nu le
putuse satisface toate pretenţiile.
Cu toaită slăbiciunea materială a grupării mele, puţină
şi lipsită de bani, voi putea să mă fac ales şi de această
diată, cu un singur prieten care, de fapt, cum s--a dovedit
îndată, nu făcea politica mea, ci a lui proprie. Prezentasem o listă comună cu Take Ionescu, care părea că simte
şi el nevoia unui partid al centrului burghez şi naţional,
şi lupta împreună a întărit încă sentimentele oare ne
legau.
In adevăr fostul prim-ministru a fost faţă de mine
de cea mai delicată atenţie. !mi aduc aminte că, o dată,
la o aduniaire la Ploieşti, unde oa:ndida şi d. Stelian
Popescu 32 , alături de vechiul meu prieten MunteanuRimnic 33, Universul făcînd tot ce putea pentru un succes
care nu s-a cîştigat, am fost aşteptat vreo două ceasuri
să mă întorc din călătoria în judeţ. Ales şi în Bucureşt~
cu mai multe voturi decît cine avea, ca dînsul, un aşa
de lung trecut politic, dar ajunsese ignorat de straturile
electorale ce se ridicau în regimul, deziluzionant, al votu(lui
universal, i-am cedat mandatul, pe care l-a trecut fiului
lui Nicolae Filipescu, care a intrat astfel pentru întîia
oară î,n Cameră, înce:pînd jpeste cîtva :timp o acţiune personală asupra căreia voi reveni.
Peste cîrteva săptămîni, Take Ionescu părăsea ţara
pentru a se odihni. A trecut rpe la mine ,pentru a-şi lua
rămas bun. Era perfect sănătos şi-i revenise spiritul glumeţ ; viitorul ţerii nu părea să-l îngrijoreze şi de pe
buze nu i-a căzut un singur cuvînt de regret pentru ce
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părăsise, de supărare pentru
şi masele eledtorale. Rareori
ţii aşa de senine. Cerul cald

felul cum îl tratase şi regele
am văzut un om în dispozial Italiei părea că-i trimete
de departe o solie care-l însenirna. In treacăt mi-a vorbit
de cîţi prieteni, de să-i numeri pe degete, îi rămăseseră
şi, cu aceeaşi dorinţă de a rămînea ceva din alianţa noastră electorală, îi recomanda sfaturilor mele.
In Franţa, unde mă chema congresul de istoria artei,
era să aflu neaşteptata veste că acel care plecase aşa de
vesel şi plin de încredere în viitorul său a fost doborît de
o boală ticăloasă care-l pîndise în strălucirea de lumină
a Neapolei pentru a-l roade săptămînă de săptămînă,
biruindu-l în momentul cînd se putea crede în convalescenţă.

Prietenii lui au încercat legătura cu mine, pe care o
doream şi eu, căci ei reprezentau o parte preţioasă din
experienţa unei ţeri asupra căreia se aruncau acum, aşa
de curajos şi de lacom, atîtea nepregătiri ce nu-şi dădeau
sama de ce puţine puteri aduc cu <linsele şi de cît va avea
să sufere ea, ţara, din orbecăielile lor stîngace şi din
încercările unei ignoranţe absolut inconştiente. Păcatele
„takismului" erau disparente şi, în orice caz, noii veniţi
le întreceau cu mult prin dispoziţiile lor de a exploata,
făţiş, fără nici un fel de rezerve, puterea la care rîvneau.
Ceva din vechea distincţie a unei vieţi politice dominate
de aristocraţia de naştere sau de talent trăia în aceşti
oameni rămaşi fără conducător. Şi mai ales şeful dispărut,
şi pe care l-au uitat pînă astăzi mult mai puţin <lecit liberalii pe al doilea Brătianu, căruia-i datorau totul, le lăsase
o moştenire pe care n-o puteau părăsi : cultul ideii naţio
nale, pe ,care în a doua parte a vieţii sale el o servise cu
atîta devotament.
Dar e foarte greu să se alipească grupări de origini şi
cu tendinţe deosebite, chiar în această lume politică a
României în care asemenea lucruri sînt un bagaj ce se
dă uşor pe fereastă. Şi, mai ales, cu „organizaţiile" nouă,
ca pentru sufragiul universal, adause la vanităţile legate
de orice fiinţă omenească, fiecare ţine să-şi păstreze un
loc pe care uneori a făcut aşa de puţin ca să-l cîştige şi
să-l menţie.
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La Galaţi, între dîrzul Toni şi prietenul lui Take
Ionescu, înzestratul şi simpaticul avocat Caramfil, se trezfae o concurenţă duşmănoasă pentru primul loc, care
duse şi la urîte discuţii cu privire la dreptul de a întrebuinţa în alegeri semnul comun. Se putea crede, astfel,
că la propunerea formală de fuziune, făcută de d. Grigore
Filipescu 3", se va răspunde cu o prietenie sinceră şi
caldă? Unii dintre aderenţii mei au cerut o alegere între
takişti, care ar fi primiţi individual şi, aceasta acceptîndu-se de comitet, cei jigniţi astfel s-au îndreptat către
d. Maniu, pe care nu-l cîntăriseră bine. Ei au cîştigat
prin intrarea în partidul „regnicolar" putinţa de a participa la guvernele viitoare, dar mai ales ardelenii au dobîndit subvenţiile unui Mironescu, unui Mihail Cantacuzino,
apoi ziarul aşa de răspîndit al activului Stelian Popescu
şi ceva din acea ştiinţă de a guverna care i-a ferit, în
momentele grele, de adevărate catastrofe.

„
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la ziarul Universul. (N. ed.)

https://biblioteca-digitala.ro

XXIX
SUPT DICTATURA MASCATĂ A LUI ION I. BRĂTIANU

• nu.mai întrebuinţînd mijloace de
mergînd pînă la acel „furt al urnelor"
pe care li l-au reproşat continuu, cu indignarea pentru
locurile pierdute cu înşelăciune, ardelenii, uitînd că sistemul fusese transmis doar de „popularii" amici ai generalului Averescu. După ce păţisem supt regimul acestuia
la Brăila, era să fiu primit la Galaţi de o adevărată bandă,
care întrerupea la întrunire pe preoţi, pe profesori, pe
onestul general Radian, în urlete feroce, vrednice de cea
mai decăzută demagogie ; a trebuit să înşel pe faptaşi
declarînd adunarea încheiată pentru ca ei să se grupeze
afară, pregătindu-şi merele putrede şi ouăle clocite de
aruncat asupra noastră, iar noi ne-am putut termina astfel, cu uşile încuiate, cuvîntările. In Dolj am fost arestat
într-un sat şi oprit, un moment, de a intra în ialtul ; mi'-a
trebuit răbdare şi arătarea unei scrisori cu pecetea prinţului Carol ca să îmblînzesc pe agentul guvernului, pe
cînd aiurea alt jandarm ne întovărăşea în vizitele electorale şi ne arăta naiv speranţa sa că vom învinge. Săte
nii ni se dovedeau prieteni şi, în multe locuri, la aceste
suflete simple şi bune, am putut constata porniri nobile
care se cereau numai educate pentru ca votul universal,
dat cu intenţii care nu erau cu totul curate, să devie, nu
un mijloc de nesiguranţă şi încurcătură pentru noua
Românie, ci instrumentul popular atotputernic pentru
refacerea ei politică şi morală.
Liberali'i

biruiseră

brutală violenţă,

• Partidul Naţional-Liberal obţinuse în alegerile din 1922 227 de
mandate faţă de 40 - Partidul Ţerănesc şi 25 - Naţional Romă111.
(N. ed.)
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Fusesem ales şi la Sibiu, ardelenii crezînd că nu pot
altfel o furioasă acţiune guvernamentală. ln starea
în care erau relaţiile noastre şi în dispoziţia de spirit în
care mă găseam, nici n-am vrut să mă prezint alegăto.
rilor. De a noua zi însă mi s-a cerut, de multe ori cu
grosolănie, să înlătur pe partizanul meu de la Galaţi ca
să las locul unui general -în rezervă care venea acolo, la
Sibiu, după mine, şi a trebuit să răspund cu toată hotă·
rîrea insistenţelor pe care le depunea d. Maniu însuşi
gata să se frigă pe foc şi pentru cel din urmă din ade·
răzbi

renţii săi.

Guvernul cel nou nu aducea nici un alt plan decît
Huizia unei revizuiri a Constituţiei, care trebuia să însemne
o nouă ediţie a vechiului „pact fundamental", doar cu o
reglementare deosebită a alcătuirii Sen.atului, cu membri
de drept, şi ce putea oare să se aştepte de la bătrîneţele
rutinare, cu totul străine de spiritul vremii, ale unui C.
Dissescu, notorietate a:ritificială creată prin reclama gaze.
telor ! Se adăugea peri·colul ·care, în invazia pornirilot
violente : antisemitism de lovituri şi scandaluri, fascism,
toate produse, înainte de toate, ale lipsei de educaţie,
stătea în totalul despreţ ,pentru orice aicţiune a preşedinte
lui de consiliu, care se credea chemat numai să troneze
de la înălţimea moştenirii sale şi a realizării unităţii naţio·
nale, ca şi din lipsa de autoritate şi de energie a celor
care-l înlocuiau la Ministerul de Interne. Pe cînd de sus
se vorbea numai de grija „ordinii (,, de înfrînarea spiri·
tului revoluţionar, anarhia pătrundea în toate domeniile
vieţii pU!blice, şi în faţa regimului stătea hotărîrea, de-a
dreptul pornită pe luptă civilă, a înlăturatului partid
naţional din Ardeal şi nepotolita veche ură, în adevăr
de clasă, a „maselor muncitoare" -contra profitorilor.
Deocamdată aceste primejdii au fost acoperite de pregătiri'le înooronări'i şi de strălucitoarele serbăTi, cu des[ă
şurarea unui prestigiu milirtiar asigurător, de la Alba Iulia.
Ion Brătianu, exasperat de planul generalului Av~rescu
de a prezida acest act, care se credea necesar mai ales
faţă de superstiţia ardeleană, în special la unguri, a rege•
lui încoronat - cineva a venit la mine ca să ofere coroana
craiului ungur Ştefan Bocskai, şi i-am răspuns, fireşte,
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că n-avem ce face cu dînsa - , ţinuse neapărat ca acest
act ultim al epopeii naţionale desfăşurate supt a sa oblă·
duire să nu se facă supt ocrotirea şi spre folosul politic
al altuia.
Partidul naţional din Ardeal a avut faţă de încoro•
nare cea mai proastă ţinută
patriotică. Atunci cînd
reprezentanţii naţionalităţilor au participat, rpînă şi ungurii iredentişti în fond, el a refuzat, în propria sa casă,
să apară pentru a primi pe suveran şi pe membrii dinastiei, cu cele două regine balcanice venite şi ele la bucuria cea mare a părinţilor. Niciodată o anume grobienie
care deosebeşte şcoala d-lui Maniu cel dibaci şi întemniţat în gulerul solemn nu s-a arătat mai urît decît cu
acest prilej, ceea ce regele Ferdinand, foarte vindicat-iv
supt înfăţişarea sa timidă, nu ere să ierte niciodată (de
altfel, în conversaţii particulare, d. Maniu îşi arăta cel
mai adînc des,preţ pentru şeful staturrui). Ici şi colo apă
rea doar, ca un fel de „informator american", cîte un
membru de a doua treaptă a grupării. Biserica unită,
care întrebase la Roma dacă poate intra, la o asemenea
împrejurare, într-o biserică „schismatică" şi primise răs
punsul pe care-l dorise, păstra aceeaşi atitudine, pe care
cîte un episcop Hosu de la Gherla o dezaproba făţiş şi
insuşi nunţiul papal se ferea să o laude, nu numai din
acest scrupul confesional, ci şi pentru că ea aparţinea
aproape întreagă partidului ce nu se purtuse instala la
putere. In ce priveşte pe averescani, generalul, îmbră
cat în uniformă, ca să arăte care e caracterul prezenţei
sale, nu se hotărîse a veni decît după ce un trimes special al regelui, şef al armatei, mersese să-l invite.
Ca ansamblu, serbările, afară de parada militară înaintea reprezentanţilor statelor amice, au fost lipsite de
eleganţă, care nu e desigur o specialitate liberală, ca şi
de sinceritate, omorîtă de multă vreme în cîinoasele
luipte politice, şi de popularitate. Se adunaseră mii de
ţerani acolo, dar spiritul lor era foarte puţin pregătit
pentru a înţelege măreţia momentului şi, cînd cordoanele poliţiei şi armatei s-au rupt şi mulţimea, în care
erau amestecaţi şi saşi şi mulţi unguri şi secui, a putut
umplea străzile puţine şi înguste ale orăşelului a cărui
realitate modestă şi banală corespunde aşa de puţin
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legeRdei ţesute mult timp în jurul unui nume de falsă
romanitate, s-a putut vedea completa dezorientare. Se
începea astfel jucăria cu poporul care, cu steaguri, cu
insigne, îndată şi cu cămăşile colorate, pe care, deprins
cu Italia, le va inaugura cel din tîi . generalul Averescu,
e chemat, rR vechii alegători ai wlegmlui al III-lea în
Regat, în trenuri gratuite pentru a li se da pîne, brînză
şi cite o pomană în bani. Altfel se cuvenea să-şi pună pe
cap coroana stropită cu mult şi scump sînge acela căruia
soarta îi dăduse neasemănata favoare de a culege după
peste trei sute de ani moştenirea lui Mihai Viteazul,
oaire, acesta nu era la dispoziţia cetelor de boieri şi nu
trebuia să se supuie rezultatului ultim al intrigilor ţesute
în jurul său. Annata îşi aclama căipitanul, dar sufletul
popular, voia milioanelor din care se fac şi oştile nu
era, luminată şi încălzită, in ziua aceea de toamnă cînd
razele unui soare sărac sărutau sfioase zdrenţele glorioase ale stindardelor şi crucea din gura vulturilor.

In mijlocul acestor mizerii şi aşteptînd pe acelea,
mai grele, care erau să vină, am dat, pentru al doilea
element de unitate şi legătură în viaţa Europei, volumul State şi dinastii, oru-e e de fapt o istorie a epocii
moderne, văzută din acest punct de vedere. O cercetare,
care mi se îngăduise înainte de război, în arhivele Ministerului de Externe şi pe baza căreia scrisesem un volum
despre Politica externă a regelui Carol, învederînd felul
prin care s-a ajuns la legătura, multă vreme în adevăr
asigurătoare, cu centralii, îmi dăduse un preţios material de copii şi de rezumate, din care am făcut colecţia,
care s-a bucurat de o destul de largă răspîndire în străi
nătate, Correspondance diplomatique roumaine sous le
roi Charles 1-er. Traducerea cărţii mele germane de Istorie a românilor era de multă vreme în manuscript la
mine: adăugindu-i ceea ce după atîta trecere de vreme
era necesar - şi am putut constata că îndreptările ce
se impuneau erau cu totul neînsemnate - , am început,
în condiţii extrem de modeste, potrivit cu aşa de puţinele
mijloace care mi se puseseră la dispoziţie, în tip:igrafia
mea, dusă înainte necontenit cu atîta greutate, publi601
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~ea aaestei vresiuni, daitorită fostei mele eleve, d-na
Enache Ionescu ; apariţia celor cinci volumaşe, pornită
la 1922, s-a terminat numai în şase ani, iar răspîndirea
a fost aproape nulă. Pentru Liga culturală începeam
apoi o nouă ediţie a poeziilor lui Eminescu 35 , cu îngrijire verificată :asupra textului din Convorbiri: e singura
despre care nici bibliografii poetului n-au arătat să aibă
vreo cunoştinţă.
Cum liberalii organizaseră la Florica ,pomenire::t lui
I. C. Brătianu 36 şi crezusem că trebuie să iau parte la
onorarea unei aşa de mari memori'i - atUIIlci am vă~ut
marele castel de azi, ·cu biserica în stil românesc făcută
de Lecomte du Noliy şi, într-un colţ, odaia mică, goală,
săracă, patul de fier, dur ca pentru un ostaş, pe care
agonizase omul marilor creaţiuni - , am publicat un
studiu sintetic asupra anilor de tinereţă ai ctiwrului
României, care a fost pe atunci un istoric plin de darul
divinaţiei şi încălzit de statornice şi îndrăzneţe credinţe.
In sfîrşit, pentru serbările comemorative ale ziariştilor,
preşedintele sindicatului, d. C. Bacalbaşa mi-a cerut un
istoric al presei, care a apărut în ·acelaşi an, în mare
parte pe baza materialului ,prelucrat în Istoria literaturii
române în secolul al XIX-lea.
Dar lucrarea de căpetenie pentru acest an a fost o
Istorie a vechii arte româneşti 37 în limba franceză, oare
m-a reţinut mai mult timp, pînă la sleirea puterilor.
Participarea la Congresul de istoria artei în Paris îmi
dăduse ideea, dar am păşit numai cu sfială la realizare_a
unei opere cerind cunoştinţe tehnice care-mi lipseau.
Am încunjurat greutatea adresîndu-mă ·colegului meu de
la Comisiunea monumentelor istorice, unde luasem moş
tenirea lui Dimitrie Onciul, d. G. Balş, care publicase
studii de specialitate. Cred că preţioasa contribuţie pe
care mi-a dat-o atunci l-a îndemnat la seria de publicaţii bogat ilustrate care luminează astăzi aşa de puternic dezvoltarea arhitecturii
moldoveneşti. Din partea
mea, căurtiam să învederez întîiaşi dată, pornind de la
vechile constatări din Istoria românilor în chipuri şi
icoane, ele însele sprijinite pe cercetarea răbdătoare a
celor mai multe din monumentele de veche artă, de602
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scrise pe scurt, dar nu fără stabilirea de legături, în
Drumuri şi oraşe şi mai ales în Sate şi mănăstiri, că în
clădirile domneşti, boiereşti, negustoreşti şi ţerăneşti ale
pămîntului românesc nu e o serie de imitaţii răzleţe,
cînd de la 'i:1ii, cînd de la al,ii, ci manifestarea progresivă, pe baza realităţilor naţionale, locale, şi cu adaosul,
chibzuit şi cîntărit, al influenţelor de aiurea, din multe
şi felurite părţi, a unei concepţii unitare şi armonioase.
Tipărirea acestei opere întinse, terminată încă din
1921, la care trebuia să se alipească un mare număr de
ilustraţii, nu s-a făcut uşor, mai ales cu lipsa totală de
înţelegere pentru folosul şi în străinătate al unor asemenea lucrări. A trebuit o operaţie financiară pe care
d. Titulescu o credea fericită ca să se poată consacra
suma necesară tipăririi la Paris în bune condiţii artistice
a acestei cărţi care, multă vreme, cu toate criticile grosolane pe care le-a întîlnit în ţară, de la oamehi care nu
o dată în viaţa lor mi-au prezentat scuze pentru mai
vechi insulte, rugindu-se umil de iertare, a servit - şi
în parte serveşte şi astăzi - de bază cercetătorului pentru ceea ce am dat si noi tezaurului de frumusetă al
omenirii. In 1922 Isto~ia vechii arte româneşti ieşe"a de
supt teascurile tipografiei pariziene.
Arta cealaltă, a smeritului ţeran, care nu pleacă de
la idei abstracte, nid de la mîndria de a străluci, ci de
la nevoia intimă, fundamentală, a sufletului românesc
ndail.sificat prinbr-o cultură de îma>rumut, de a da lucrul
original, nou, plăcut la vedere, mă interesase demult
încă, de la cursurile de vară din Vălenii de Munte, unde
am căutat să fixez şi cicluri pe care le menţin şi pînă
acum pentru balada rromânească. SuccesU'l lucrării despre marea artă mi-a inspirat dorinţa de a-i !Pu,ne alături
şi pe aceasitălaltă. Astfel, cu un scu:r,t text şi cu multe
ilustraţii, am alcătuit în limba franceză a doua lucrare,
mai întinsă, în acest domeniu al artei, căutînd şi aici
să descopăr originile, principiul creator, mult mai vechi
decît fiinţa poporului românesc deplin isprăvit pe aceste
plaiuri, ca unul ce stă în arhaica înfăptuire a străbuni
lor traci, care au lăsat această moştenire şi tuturor celorlalte neamuri ce s-au aşezat pe vatra lor de odinioară,
de la greci, cu fustanela şi falsul lor fes, la '3lbanezi,
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al căror ilirism e însă mai puţin doritor de podoabe,
la slavii din Balcani care, de fapt, în ultimă analiză,
sînt aşa de puţin slavi afară de limbă, apoi pînă la ruşii
apuseni, trăind şi ei pe baza tracică, pînă la slovaci,
la cehi, cu cojoacele lor înflorate, şi pînă la ungurii din
pustă, fără a mai socoti pe cine, venit tîrziu, a luat aşa
de mult de la păstrătorii acestei eredităţi milenare, ca
saşii. Se putea desluşi astfel o parte însemnată din întinderea şi dezvoltarea artei stilizate, abstracte, geometrice,
creaţiune a celor dintîi neamuri aşezate în sud-estul
Europei, şi îndrăzneam să găsesc influenţa acestui schematism rece şi măsurat asupra naturalismului bucuros de
adevăr, de realitate al grecilor înşişi.
Lucrarea a apărut, desitul de îngrijită, la „Ramuri'1
în Craiova şi, dacă în ţară a stîrnit puţin interes, ea a
fost favor?bil primită în străinătate, o bună traducere
italiană avînd să apară mai tîrziu ; de una românească
nu s-a simţit nevoie, cum nici pentru istoria artei cultivate.
Astfel mi se forma în minte ideea, oare mă va stă
pîni tot mai mult, a prezentării faţă de străinătate a
unei întregi sinteze, la capătul căreiia n-am ajuns încă,
pe departe, dar a cărei realizare integrală îmi va fi poate
îngăduită de soartă, a ceea ce poporul românesc, lăsat
la o parte în toate privinţele, aşa de pe nedrept ignorat,
şi fiindcă el însuşi 111u şi.:.a cerut niciodată dreptul, a
fost în stare să deie civilizaţiei.
Din această serie de revelaţii pentru alţii fa.-:e parte
şi alcătuirea, în 1925, a unei prezentări a pămîntului
românesc însuşi, luat rpe văile în care se împarte şi înfă
ţişarea naturii şi caracterele fiinţei omeneşti, şi înşirînd,
grup de sate după grup de sate, centru orăşenesc după
centru orăşenesc, tot ceea ce se găseşte pe linia trasă
de cursul apei. Şi această lucrare ilustrată, La Roumanie
pittoresque, a fost editată de „Ramurile" craiovene, care
n-au ştiut să-i dea o răspîndire peste graniţă, la care
avea dreptul. Ilustraţia, foarte
bogată, nu e aşa de
netedă, de precisă ca în Arta populară în România. De
vreo traducere în româneşte n-'a putut fi vorba, deşi
planul şi felul de executare, deci şi folosul, sînt cu totul
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altele decît în cartea, multă vreme iubită, a lui Vlahuţă,
în oare sînt atîtea lucruri văzute de ochiul poetului liric,
dar şi altele de simplă închipuire, oricît de simpatic ar
fi descrise.
Tot aşa de puţin interese va trezi călăuza pe care
am alcătuit-o pentru cercetarea monumentelor istorice
de· către străini, acel Guide historique de la Roumanie,
preceda<t de vechea Introducere (tradusă şi în italieneşt<2
de bunul nostru prieten, aşa de curînd dispărut, Miche1e
Silvestri), care a apărut numai în 1927-1928.
Cînd, la 1925, s-a făcut, intîi la Paris, apoi la Geneva,
_şi cu colaborarea d-lui Henri Fo<;illon 38, deHoatul preţuitor al oricărei arte şi cugetătorul
original asupra
pr1ncipiilor ei, care devenise un obişnuit al ţerii noastre,
o expoziţie a vechii arte pe care România o prezentase
publicului apusean, am introdus şi unele elemente noi
în broşura sinte<tică, apărută la Geneva, Coup d'oeil sur
l'art roumain (1925).
In legătură cu Congresul bibliotecarilor, am redactat
apoi şi o scurtă istorie a cărţii româneşti (L'ornementation du vieux livre roumain, 1925), în care căutam să
relevez originalitatea introdusă de noi într-o artă pe
care, prin Muntenegru, o împrumutasem din Veneţia
lui Aldo Manuzio, această originalitate fiind căutată mai
departe şi supt raportul iconografic, rprin note asupra
tipului românesc al Adormirii Maicii Domnului, în Omagiul de la Praga al lui Condacov. O conferinţă la Paris,
precedînd o şedinţă de muzică românească a tînărului
maestru Chirescu 39, la Societatea de geografie, m-a adus
tot atunci să dau note scurte asupra cîntecului nostru
(La musique roumaine). In Mercure de France, care-mi
_acorda reparaţie pentru o nedreptate, am arătat apoi ce
datoreşte literatura cultă inspiraţiei populare (La litterature populaire source de haute litterature ). Literatura
.cultă însăşi era pusă în legătură cu cele vecine în al
doilea volum din acele Etudes roumaines - primul fiind,
în legătură cu aceleaşi cursuri la Paris, o iniţiere în
influenţele asupra vieţii româneşti - ; ambele volume
au putut vedea lumina mulţămi<tă bunelor amintiri româ·
neşti ale unui harnic şi, un timp, şi norocos român,
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librarul Gamber, din Orşova, fost la librăria Socec (I,
Influences etrangeres; II, Idees et formes litteraires
dans le Sud-Est de l' Europe). Două CUII"Suri la Paris au
încercat să prezinte toată viaţa noastră socială în secolul al XIX-lea prin literatura narativă şi cea dramatică
(Les ecrivains realistes en Roumanie şi La societe roumaine dans le theâtre roumain, 1926). Şi comerţul nostru era ·atins în alt curs (Points de vue sur l'histoire
du commerce de l'Orient, 2 volumaşe : ev mediu şi epocă
modernă), în timpul cînd reluam
primul volum din
Istoria comerţului în româneşte, adăugind şi pe al doilea. Culegînd şi din gura unei tinere moldovence poveşti
inedite, le-am dat o formă dezvoltată, în sensul apusean,
prin acele Contes roumains, care au fost traduse şi în
armeneşte, la Beirut. In sfîrşit, pentru a înlătura lacuna
în viaţa poporului nostru care ocupă cea mai mare parte
a evului mediu, am trimes „Omagiului Uspenschi" Danubiul de imperiu, învederînd permanenţa vieţii romane
imperiale pe Dunăre, şi Revistei de istorie şi filologie
din Bruxelles un studiu care tindea să arăte participarea
românească la statele slave din veacurile al VI-lea şi al
VII-lea pe malul stîng al Dunării. Aceeaşi taină o cău
tam şi în studiul despre vechile cronici ungureşti.
Adaug că alături de acea vădire a ce a putut să deie
adîncul acestui neam în domeniul artei mă ocupasem,
la Academie, într-o comunicare apărută apoi numai în
Revista istorică, de felul cum oamenii fără învăţătură
şi neadmişi la participarea în viaţa
publică au putut
înţelege evenimentele istorice, care se fac şi cu dînşii,
deşi nu totdeauna pentru dînşii.
Dar cercetările cu privire la propria noastră artă
mi-au inspirat, în legătură şi cu un curs la Universitate,
ideea de a căuta şi dincolo de marginile vieţii noastre
naţionale explicaţii noi şi o înţelegere mai deplină, întrebuinţind acea metodă care-mi dăduse foloase însemnate
în urmărirea construcţiilor româneşti, cu podoabele pe
care le cuprind sau care le acopăr. Istoria artei îmi apărea
deci - alfară de iconsideraţiilie tehnice, care, acestea ar
putea forma un studiu deosebi t : acela al evoluţiei tehnicii înseşi, ca materiale şi ca metode, ba chiar ca elemente umane întrebuinţate - , nu ca o descriere lite1
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rară

a ,tablourilor şi sculpturilor,
cu urmărirea unei
transmisiuni iconografice, care şi aceea este un domeniu aparte, strict delimitat, şi nici ca o serie de biografii
ale maeştrilor, interesante desigur, dar carl! singure nu
pot ajunge, ci ca o manifestare, _încă o manife.stare, a însuşi spiritului unei epoci, înţelese în toată adîncimea,
întinderea şi varietatea lui. Astfel s-a format cărticica,
plină de o ilustraţie în mare parte rară, Istoria artei
m,edievale şi moderne în legătură cu dezvoltarea societăţii, care n-a găsit nici un fel de înţelegere, dar din
care s-ar putea desface o expunere dt de largă, pun'ind
în altă lumină atîtea din apariţiile artistke în cursul
vremurilor.
Tot mai mult în aceşti patru ani împliniţi, şi întrede guvernare liberală, dezordonată şi istovită oboseala, trebuie s-o spun încă de acum, explicîndu-se
pe deplin prin necontenita reintrare pe scena puterii a
unor oameni, tot aceiaşi, care nu se putuseră reface nici
ca idei, nici chiar ca puteri - , dezgustul de o viaţă politică de frămîntări sterpe mă
prindea tot mai mult,
îndreptîndu-mă, pe timp cit mai lung, spre acea străi
nătate, dătătoare de mîngîieri şi îndemnuri şi Ion
Brătianu avea delicateţa şi spiritul de dreptate de a-mi
imputa o dată în plină Cameră că „mă primblu pe banii
statului" (adecă modesta leafă de 100.000 de lei pe an
pentru conducerea şcolii pe care o creasem la Fontenayaux-Roses) şi „locuiesc în casa statului" (pe care fără
mine statul n-ar fi avut-o niciodată).
La una din întoarcerile mele de acolo voi găsi strada
în puterea unui tineret gaba de bătaie, care credea că
serveşte în adevăr şi cariera sa şi interesele ţerii şi ale
naţiei înlocuind munca şi înţeleapta chibzuire a timpu1ui său cu zădarnice manifestări violente : spargeri de
geamuri, atac contra trecătorilor, prin care fără îndoială
nu se schimbă întru nimic inferioritatea noastră, dureroasă şi plină de primejdii, faţă de populaţia evreiască,
aşa de numeroasă, de activă, de econoamă şi de solidară, în domeniul economic şi, de la o bucată de vreme,
cuţi,
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nu numai m acesta. Prăvăliile se înc!hiseseră în semn
de protestare, după o tentativă de devastare a lor, spectacol care nu se mai pomenise în viaţa publică a României şi care era o încurajare pentru elementele anarhice,
de care sînt pline mahalalele, complet needucate, ale
oraşelor noastre de nesupravegheată .adunătură.
Am
atras în zădar, la Cameră, atenţia ,primului ministru, al
cărui autoritarism sistem Carp era tot aşa de mult o
simplă aparenţă ca şi ,al „teribilului" fost ministru de
iJllterne al generalului Averescu*, iar cărturarii care ca
subsecretari de stat conduceau acest minister nu aveau,
am spus-o, nici hotărîrea, nici autoritatea care o poate
susţinea. Cîteva din frazele cărora Brătianu ştia să le
deie un aşa de impresionant răsunet n-au contribuit
intru nimic la o liniştire care se putea căpăta atunci.
Indată ce astfel de mişcări s-au dovedit posibile, iar
puterea publică incapabilă de a li se opune, vocaţii
diotaitoriale au apărut fireşte, generalul Averescu el
însuşi făcînd greşeala de a-şi da această înfăţişare. D. A.
C. Cuza a primit să devie prizonierul acestor tineri turbulenţi şi [... ] alţii se vor rridica, înce.pînd prin moa,rte
de om o carieră care le va procura multe satisfacţii
politice.••
M-am :împărtăşit şi eu larg de neplăcerile, de la cea
mai de jos calomnie la cea mai grosolană insultă, care
trebuiau să atingă pe oricine ţinea la ordinea şi la
numele bun al ţerii, ca şi pe orice profesor şi educator
cu simţul răspunderii sale. Anunţasem o conferinţă la
Ateneiu, în legătură, cred, cu Unirea Prind,patelor şi, cum
orice era pretext de noi demonstraţii pentru gonirea din
universifate ,a evreilor, care trebuie întrecuţi, nu excluşi
contra dreptului lor de cetăţeni, s-au luat măsuri pentru
ca scandalul să nu se mute din stradă în sala de oultură.
Cei ce aşteptau afară, ,,studenţi" de prin licee şi din
suburbii, au fost înştiinţaţi de oameni de treabă că eu
am ordonat să nu fie primiţi. Erau acolo în faţa Ateneului cîteva mii de tineri exaltaţi, care nu ştiau nici
• E vorba de Constantin Argetoianu. (N. ed.)
• • Pasajul se referă la mişcarea legionară. (N. ed.)
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de ce e vorba, nici cu cine au a face, căci desigur nu-mi
nici un curs şi nu-mi citiseră nici o pagină.
Am fost salutat la ieşire cu obişnuitele huiduieli prin
care se vădea o conştiinţă patriotica trează şi o vitejie
in masă. Cel care mă întovăr~ea, speriat, îmi dădu sfatul de a apuca pe o stTăduţă [ateral'ă ; despreţuind acest
îndemn de laşitate prin care se încurajează toate impertinenţele, am men; dl"ept la „adviersarii" mei nevrîstnid
şi i-am întrebat daică au ceva să-mi sipuie i1air, după
tăcerea în care aşteptau să-mi întorc spatele pentru a
mă huidui din nou ca pe cel mai rău dintre români erau să descopere şi suma cu care m-am vîndut bancherului Blank, pe care 1--am văzut, pentru scopuri de
cultură şi interese de- schimb ale şcolii din Franţa, de
trei ori în viaţa mea - , le-am spus atîta : ,,Ferice de
părinţii care au astfel de copii"'. Dar, întors acasă, am
declarat în scris ministrului de Instrucţie, colegul dr.
Angelescu 40 , că nu înţeleg a mai rămînea profesorul
unui astfel de tineret. Preferam să-mi iau pensia şi să
adaug cîştigul modest al unor cursuri libere. Am revenit
ceva mai tîrziu asupra acestei hotărîri a unui suprem
dezgust, numai după stăruinţele ministrului şi mai ales
ale adevăraţilor, deşi tot mai puţinilor mei elevi, opriţi
mult timp de la lecţii de frigurile liceenilor rău crescuţi,
abia intraţi în Facultate.
De atunci şcoala n-a fost şcoală, şi în jurul anarhiei
şcolare, care atrăgea tineretul şi fiindcă nicăieri nu i se
dădea un teren pentru o energie aţîţată de ce văzuse
în anii din urmă, s-a alcătuit o alta. Cei care, atîta timp
cit erau pe băncile universităţii, se gîndiseră mai mult
a striga „Jos jidanii!", a împărţi ghionturi, a păta rochii
cu cerneală, a sfida pe profesori şi a organiza procesiunile supt steaguri cu „crucea bîrligată" - aşa-zisa svastică importată de la Berlin - , după datina pentru „ziua
studenţimii", aceea cînd se produsese prima revoltă, nu
puteau să intre de-a dreptul în viaţa normală, ordonată,
aşa cum făcuserăm, la vremea noastră, după generaţiile
care ne precedaseră, noi. Succesul obţinut cu discursuri
fără idei şi fără talent, cu foiţe „studenţeşti" care vădeau
o completă nepregătire în materie de gramatică, ca şi
subvenţiile
venite din partea unor
bieţi negustori
ascultaseră
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de jidovimea încunjurătoare, perfect
contra lor, toate acestea îi îndemnau a continua
în politica ţerii ceea ce făcuseră între zidurile universităţii, acum fără nici o ordine şi cu aşa de puţin folos în
studii. Aceia dintre liberali, dintre prietenii generalului
Averescu 41 ca nesăturatul de putere domn Goga,
căruia frumoasa-i literatură de pe vremuri ajungea a-i
fi o amintire neplăcută, aproape o insultă - , care credeau că se vor putea folosi pentru partid din această
efer-vescenţă, s-aru în~lat:
,,conducătorii studenţimii"
voiau ceva pentru ei înşişi. Nu
va trece vremea, şi
d. Cuza chiar, căruia i-au rămas credincioase satele
bucovinene [... ], va fi întrecut, şi cu exemple din Germania, pe cale de a se supune ultranaţionalismului răz
boinic al unui Hitler, cu amintiri din romane în fascicule şi din spectacolele de cinematograf în care nu e
decît foc şi sînge, se vor forma, pentru fericirea naţiei,
c.<are se poate căpăta altfel, 'legi'll!l1ile Gărzi:i de fier, avînd
în frunte pe ucigaşul prefectului de poliţie de la Iaşi •_
Caragiale era învins, şi Ponson de Terrail, Xavier de
Montepin înviau. O, Dramele Parisului şi „d. de Morley
care se lupta cu lupii", ce realităţi româneşti aţi ajuns
astfel! Mult m urmă rămăseseră anume planuri ofiţe
reşti de dictatură militară, cu maiorul Băgulescu, autorul unei duioase cărţi despre război, şi cu alţii, rpînă la
unii generali, vorbindu-se
în acele cercuri, unde se
făceau jurăminte pe pumnale .şi revolvere, cu liste de
proscripţie, .şi de adeziunea prinţului moştenitor.
Fată de asemenea manifestări bolnăvicioase atitudinea m"ea va rămînea neschimbată. ln faţa neputinţii sau
relei voinţe a oficialilor, care-şi făceau şi mai departe
calculele lor greşite şi nu îndrăzneau un gest energic
faţă de conspiraţie ca şi fa.ţă de demagogie, acuma singurele forţe vii într-o ţară de politică moleşită şi interesată, continuam o dezaprobare făţişă, publică, hotă
rîtă, care nu putea decît să-mi cîştige uri ce vor fierbe
români

înghesuiţi

solidară

• Prefectul de poliţie Manciu a fost asasinat de Corneliu Codreanu în octombrie 1924 ; ,,Garda de fier" a fost creată în 1927
sub numc-le de „Legiunea Arhanghelului Mihai". (N. ed.)
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multă vreme
pînă la capăt.

în jurul meu .şi pe care le voi desipreţui
Ele se manifestau prin oalomnii strecurate
în mizerabile foi de înteţire, afirmîndu-se de oamP-ni fără
conştiinţă şi repetîndu-se de mulţi uameni fără minte că
eu, care tot<leauna mi-.am ţinut casa şi, pe alături, tipografia fără cîştig, Dumnezeu ştie cum, am luat bani,
bani mulţî, de la evreii cărora m-aş fi aservit, şi se specifioa şi de la tribuna Camerei, nu numai de d. Cuza,
dar şi de pasiunea de a pîrî şi de a urmări pe adversari
a d-lui Madgearu, adevărat Fouquier-Tinville al iacobinismului român, că d. Blank tînărul mi-a plătit Istoria românilor în limba franceză şi că l-am făcut să întreţie la studiile de inginerie pe fiul meu Mircea, pe lingă
alte afaceri neştiute şi desigur deosebite de ale politicienilor oneşti, care, fără competenţă financiară, erau în
comitetul acelei bănci. In zădar se răspundea limpede,
la orice nou atac, că lucrarea franceză fusese cerută de
bancă pentru a o edita fără a-mi prevedea nici o plată,
că fiul meu era liber să-şi angajeze serviciile viitoare la
orice întreprindere onestă, că şcolii de la Fontenay aceeaşi bancă îi dăduse doar, ei, acestei şcoli de stat şi nu
mie, mobilierul extrem de modest al unei singure odăi,
că la Teatrul Popular, întemeiat de d. Blank pentru a
pierde un milion, eu nu eram decît preşedintele gratuit
al Consiliului de administraţie, din singura dorinţă de
a-i da şi de a-i păstra o bună direcţie culturală.
Şi oameni altfel
cumpăniţi se infectau de această
cumplită mizerie morală în plină creştere. O dată, Al.
Constantinescu mi-a cerut o întîlnire la Cameră şi după
multe îndoieli am acordat-o bătrînului şi, de altfel, totdeauna foarte amabilului ministru liberal. Intr-o secţie
a Camerei, pe tonul misterios ail unui judecător de instrucţie care-şi îndeplineşte funcţia, mi-a vorbit de un
„dosar" al meu la banca Blank, unde el participa Ia
administraţie, şi mi 1-'<l arătat la distanţă cuvenită ca
nu cumva, văzîndu-mă descoperit, să caut a-l smulge
şi nimici. Era înăuntru contractul fiului meu cu fabrica
Vulcan" si mai ales zeci de chit.ante ale mele ca direct;1Qr al şcoiii din Franţa, care-şi av·ea bugetul depus la
sucursala din Paris a casei Blank ; ba era şi o carte dP
vizită prin care rugam personal pe bătrmul ei condu611
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cător, cu care
să înainteze

n-am schimbat o vorbă ,în toată viaţa mea,
unui student, înainte de vărsarea sumei
bugetare, cheltuielile plecării la Paris. Cu un gest de
infinită viclenie, ipunînd răpede „dosarul" în buzunar,
ca şi cum s-ar fi făcut dovada şi nu-mi mai rămînea
decît să fiu la dispoziţia isteţului descoperitor, mă invita
acuma să stau de vorbă asupra politicii, ,,oa să văd că
adevăraţii mei prieteni sînt aceia pe care m-am obişnuit
a-i crede duşmani". M-am Tidicat, l-am anunţat că aduc
,,şantajul" în faţa Camerei, şi am şi făcut-o, pe cînd el,
care încercase, speriat, a mă opri, se grămădea într-UD
colţ al băncii ministeriale, ,ca şi cum n-ar fi fost vorba
de dînsul. Cer iertare cititorilor oneşti pentru aceste
vădiri, care mi se par ne<:esare pentru a se fixa atmosfera ticăloasă în oare ajunseserăm a trăi şi care nu se va
curăţi, ci va deveni din ce în ce mai otrăvitoare.
Ceea ce era în sălile de studiu ale Universităţii,
deprinsă a se revărsa în stradă cu o sălbăticie total inculturală, ceea ce fierbea în adunările tăinuite ale unor
băieţi pe care-i înnebunea misterul şi care visau de ultimul act al cinematografului lor, trebuia să se întîlnească, în formele
corespunzătoare, şi în Parlament.
Incetul pe încetul se pierdea obiceiul, care dura de atîtea
decenii, al întrunirilor publice la Dacia, îmbulzită pînă în
culoare, în curte, pe acoperişuri de o lume, mai mult
curioasă, ca şi de ţerani aduşi din cele mai apropiate
vecinătăţi ale Bucureştilor, cu discursurile răsunătoare
către un „popor" [... ] care iubea mai mult pe tumultuosul doctor Lupu, şi poate-1 şi vota, cu declaraţiile fulgerătoare din balcon, cu mîndria de a ţinea în curte „a
doua întrunire 1', cu ieşirea în grup, scoţînd în faţă pe
acei şefi care nu credeau că e mai prudent să se strecOlare acasă, tiptil, în-dă înfioraţi de uHimele iaccente ale
propriei lor cuvîntări, ba chiar cu înfruntarea, de altfel,
pacifică, a ar~atei, care suna disperat din trîmbiţi, pentru ca orice ciocnire cu vreun soldat ungur din garnizoană să fie prezentată a doua zi ca un atentat cu premeditare la viaţa „fruntaşului politic" şi, în sfîrşit, cu
încercările, întovărăşite de zgomotoase urale, de a trece
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pe la S1patele soldaţilor şi de a avea suprema satisfacţie
a manifestării înaintea palatului
regal, strigînd „Jos
guvernul" şi cîntînd, ca buni
dinastici, la zăbrelele
închise şi în faţa gărzii insensibile, un vibrant „Tră
iască Regde;;. .Brau preferaibi'le acum alte metode, învă
ţate frumos de la studenţi : şobolani spînzuraţi la clubul
din Calea Victoriei al unei ramuri mai iscoditoare din
opoziţie, ca să moară de năcaz liberalii care, cum se ştie
de la cumplitele sforţări ale lui C. Mille 42 , nu sînt altceva decît rozătoare din pivniţele Băncii Naţionale şi
ale băncillor sucursale, pugilate ,la tribună, răsturnare
de urne, rupere a balustradei, întocmai ca în vechiul
parlament unguresc, unde naţionalităţile căutau, fireşte,
să facă un „scandal european" şi să dărîme o ţară; ba
un cucernic părinte rural din Teleorman, suflet dat de
mult pe bătaie, cu oricine ar fi, a putut aduce la şedinţă
nişte fiole de gaze asfixiante, care ne-au făcut să răb
dăm, în paguba plămînilor noştri, vreo zece minute pînă
a plecat d. Ştefan· C. Ioan, înainte de care, socotit c:el
mai fricos din toţi, nimeni n-avea curajul să fugă.
Lui Ion Brătianu, căruia i se strigau cele din urmă
insulte, iar majoritatea n-avea curajul să-l apere, i s-a
întîmplat să trebuiască a vorbi stenografilor, pe cînd
viteji membri ai opoziţiei huiduiau de se dărîma cupola :
d. Răutu de la Dorohoi dovedea însuşiri cu :totul superioare în această privinţă, cum le dovedise şi contra generalului Averescu. In zădar noul regulament de supt
averescani prevedea pedepse, pînă atunci necunoscute,
pentru zurbagii.
Aşa se discuta noua Constituţie 43 , elaborată de creierul atît de obosit al lui Dissescu şi revizuită de omul·
tuturor punerilor la punct, Al. Constantinescu. Regele
ceruse să fie aproape ca şi cea de pînă atunci, şi cu
păstrarea dreptului la succesiune al rudelor de la Sigmaringen care, după datoria lor, de altfel, luptaseră în
armata germană ca să ajungem la pacea de la Bucureşti.
Ardelenii, ţerăniştii nu voiau să ştie de un astfel de
act pe care Camerele, improvizate
constituante, nici
n-aveaiu dreptul să-l voteze. Cind toate celelalte mijloace
s-au istovit, pînă şi la sticluţele părintelui, opoziţia cealaltă a părăsit incinta. Am rămas deci singur, încercînd
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să introduc unele schimbări pe alocurea, ca în ce priveşte caracterul naţional al statului, drepturile celei de-a
doua biserici româneşti şi aşa mai departe. Fireşte că
atitudinea mea era socotită ca a unui trădător, iar mulţămita de la aceia cărora le dădeam totuşi o opoziţie
era aproape nulă. Mîrzescu, omul cel mai înţelegător, cel
mai liber faţă de şeful în faţa căruia ceilalţi stăteau
tîmpiţi şi încremeniţi şi, adaug, cel mai sincer dintre
conducătorii liberali, era de părere că s-ar putea trece

la o guvernare a mea, cu ce aş reuşi a strînge în jurul
meu ; ceilalţi, cu toate simpatiile pe care mi le arăta
d. Duca pînă la cel mai apropiat conflict cu nervozitatea
sa, aveau în vedere şi pregăteau o succesiune a d-lui
Averescu dar, bineînţeles, nu fără a se împlini întreaga
legislatură de patru sesiuni şi fără a se păstra aparenţa
că, opera fiind terminată, partidul liberal ia vacanţa
de care însuşi şi singur a simţit nevoie.
Aceasta era cu atît mai necesar intereselor partidului, cu cît puterea trecuse de fapt în mînile lui Vintilă
B'rătianu, a cărui ţintă era să creeze alor săi o bază
materială permanentă prin „comercializarea" în folosul
lor a averii statului, decretat ca incapabil de a conduce ;
prieteni devotaţi persoanei lui, dar mai ales intereselor
proprii, ca d. Tancred Constantinescu, aşa de dezagreabil la ascultat, îi stăteau împrejur pentru noua şi energica ofensivă economică, pe lingă care <treceau în al doilea plan greutăţile, tot mai mari, mai evidente şi mai
ameninţătoare, ale Tezaurului, pentru a cărui uşurare
ministrul de finanţe fusese chemat la Londra de d. Titulescu, acum auxiliar al regimului liberal şi, magnificent cum este fostul amic al lui Take Ionescu şi al
generalului Averescu, modestul şi patriarhalul răzeş de
la Florica • îmbrăcase cel mai corect
costum de la
english taylor-ul fastuosului nostru ambasador în Occident.
Acestei porniri către noile afaceri, care neapărat trebuiau să se producă, mulţi oameni aşteptînd doar atîta
pentru a-şi reface propriile finanţe - şi sistemul va trece
• La Florica, localitate din
Brăti-anu. (N. ed.)

judeţul

Argeş,

se afla
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moşia

familiei

intreg, cu şi mai mare cm1sm, la ideologii democraţi
care făceau zimbre la uşa puterii - , m-am împotrivit
din toate puterile mele.
Arătam că statul, calomniat
pentru ocazie de oamPni care de fapt nu-l vedeau şi nu--1
înţelegeau decît pe dînsul nu e, pe departe, un aşa de
rău gospodar, că noi n-avem capitaluri mari de scos la
luptă, că ne lipsesc şi competenţele şi ene:r,giile, că acest
sultan-mezat cu ce bruma ne mai rămăsese nu va face
decî<t să trezească toate poftele şi să :adauge la infecţia
morală a vremii. Pe aceeaşi linie, alţii se gîndeau şi mai
departe, pentru a se da o şi mai puternică temelie ideii
de partid. Pe cînd, de la tribuna pe care o ocupa cu
ceasurile, exasperînd cu acuzaţii de necinste şi pe Vintilă Brătianu şi pe auxiliarii lui, d. Madgearu căuta să
dovedească malversaţiile săvîrşite de oamenii regimului,
aprigul compulsator de dosare şi înlănţuitor de cifre
se gîndea la crearea pentru amicii săi a ·paradisurilor
care vor fi regiile autonome în care se va desface administraTea de stat a de,partamentelor lui. Un economism
sigur de sine, gata de toate riscurile pe socoteala noastră, a tuturora, cîştiga ,primul loc în preocupările timpului, măsură de măsură, reformă de reformă succedîndu-se fără a face mai bună situaţia unei ţeri căreia nu-i
trebuia alta decît ceva mai multă muncă, şi mai bine
chibzuită.

In acest timp, din acele motive care s-au arătat mai
sus, şi care erau străine de conştiinţa mea, am propus
d-lui Maniu o înţelegere mergînd pînă la fuziune şi,
cum cunoşteam destul de bine cu ce psihologie specială
aveam a face, n-am pierdut o singură clipă cu obişnui
tele „pertractări'\ care se pot întortochea sau pur şi
simplu tăgădui pe urmă, ci am procedat prin scrisori,
care rămîn. Răspunsul şefului ardelean, persecutat de
ideea că totul se poate îndrepta numai de el însuşi cu
vechii prieteni personali şi cu niscai „regnicolari" ca
grupul takist care trecuse cu zgomot mare la dînsul, a
fost cum se putea aştepta. Cîţiva vechi politicieni, credea d-sa, se pot răpede tQPi în masă - şi nu era să fie
aşa ; altfel e însă cu oameni pe care-i leagă un crez
şi atîtea suferinţi şi nedreptăţi îndurate împreună. Infă615
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şurat

în formele de o rece politeţe, cu oare e deprins
,,reprezentantul Ardealului", răspunsul ,a fost un refuz.
Altceva atrăgea încă de atunci pe d. Maniu : zestrea
de voturi a aglomeraţiei aşa-zise ţerăniste, şi mina luptătorului pentru eliberarea alor săi se întindea frăţească
spre omul trădării din •timpul războiului, spre sumbrul
ambiţios care sacrificase ţara sa sugestiilor unei .nemăr
ginite vanităţi, pentru ca acest dibaci conspirator să-şi
retragă mîna a doua zi după ce, cu obişnuitul acompaniament de orchestră în presă, legătura ardelenilor cu
ţerăniştii se pecetluise acum.
Pe atunci, o

altă imensă dorinţă

de a

stăpîni

se des-

făcuse de la acela care nu înţelegea să acopere cu numele
său de mare general o politică, personală şi de coterie,
care nu era a sa. Nu ştiu ce pot fi legăturile într-o
guvernare comună cu generalul Averescu, de care mă
ţinusem totdeauna departe, din cauza metodelor sale,
ca şi din cauza unei înfăţişări care îmbie numai la SUipuneri, darr- am putut preţui pe urmă ce ,înseamnă, mai
ales la guvern, legăturile cu rebelul, răpede excomunicat pentru călcarea îndatoririlor ierarhice, d. Argetoianu.

Cîţiva prieteni politici de atunci, oa d. Şeicaru, ca amicul său de la Craiova, d. Făgeţel, viitor membru, de pe
urma datoriilor de la „Ramuri", al partidului liberal,
îmi vorbeau cu entuziasm de calităţile, şi de inimă, ale
omului care mă jignise aşa de adînc dar, între jignirile
de fiecare zi ale vieţii politice diq România postbelică,
cine să ţie minte prea mult timp şi pe cele mai urîte
şi mai grosolane !
Mă îndemna la o înţelegere, oferită astfel, cu toată
căldura şi convingerea, prietenul politic care de mai mulţi
ani acuma stătea lingă mine, dindu-mi tot ce putea veni
de la preţioasele sale calităţi, de ordine, de rînduială, de
organizare, pe care le datora, pe lingă temperamentul său
de gospodar moldovean ca pe vremea veche, şi pregătirii
şi ocupaţiilor sale de inginer, Constantin Cihodariu, devenit secretarul partidului. Pentru <linsul partidul trebuia
să fie o realitate disciplinată şi efectivă, o realitate ca
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toate celelalte în viaţa politică, cu înscrieri şi registre, cu
o corespondenţă urmată, cu plata regulată a cotizaţiilor.
cu adunări şi manifestaţii. El trebuia neapărat să ajungă
la putere, să guverneze. Cum, odinioară, contra d-lui
Cuza, a cărui. µ;;,rere fusese că avem să creştem tineri
care pe urmă să se poată duce oriunde, apărasem ideea
că trebuie să-i păstrăm într-o legătură de partid, astfel
acum Cihodariu 44 - contra mea, care nu preţuiam adeziunile de formă şi de interes şi ţinerea lor împreună
prin mijloace exterioare şi artificiale care, apoi, nu admiteam cultivarea speranţelor de guvernare şi respingeam
tovărăşiile utile poate pentru un moment, dar scăzătoare
şi compromiţătoare pentru o viaţă întreagă - , reprezenta,
cu o convingere şi o căldură impresionantă, concepţia că
nu trebuie să fie în jurul meu, cum zicea el, un simplu
„cerc de admiratori personalii', ci că aveam a ţinea samă
de cerinţele vieţii, că e indispensabil să ne adaptăm realităţii şi să-i facem oarecare concesii pentru ca, în schimb,
răsplata să fie cu mult mai mare. De aceeaşi părere erau,
de altfel, şi alţii din prietenii mei politici, care credeau,
uitînd ce am putut face singuri în 1919, că a ne ţinea izolaţi înseamnă a ne distruge şi care, autori ai pronunciamentului de ieri pentru „unirea cu oricine", afirmau că
o asociaţie singură ne poate asigura participarea la viaţa
publică : intelectuali şi funcţionari, ei nu-şi dădeau sama
că la ei înşişi, la munca lor stăruitoare de propagandişti,
e cheia viitorului şi nu-i învăţa în această privinţă nici
exemplul ţerăniştilor, de obicei oameni mediocri şi de o
cultură inferioară, care însă străbăteau, în camioane, în
căruţe, pînă şi prin cele mai depărtate văi, sau al studenţilor, care agitau la cîrciumă şi se amestecau în viaţa de
toate zilele a satelor, cu toate greutăţile şi suferinţele ei.
Nu voiam să mi se impute vreodată că am confiscat
pentru o politică de o infJexibilă purim.te vieţi omeneşti
care-şi reclamă fireşti satisfacţii şi că am cerut un eroism
antic unor români de pe la 1920. Astfel, după ce d. Argetoianu, om de talent şi în scris, în care păstrează cele
mai sigure tradiţii de elegantă precizie franceză, aşa de
deosebită de felul său obişnuit de exprimare orală, îmi
adresase o scrisoare de explicaţii faţă de atitudinile sale
din trecut, socotindu-se astfel mai mult sau mai puţin
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angajat pe viitor, am consimţit, la sfîrşitul anului 1924,
să ne întîlnim în casa lui Cihodariu pentru a vorbi despre
o eventuală fuziune, în care asociatul meu, care-şi rezerva
iniţiativa în ce priveşte chestiunile financiare şi economice, aducea de fapt un restrîns număr de amici foarte
personali şi o reputaţie politică în care nu era numai o
pricepere, în care credea ca într-o religie, şi o energie,
care nu se va putea verifica totdeauna asupra chestiunilor curente.
Abia după cîtva timp s--a putut face, la un club
care-mi mirosea puţin a joc de cărţi, acea legătură prin
care amicii mei se credeau garantaţi în ceea ce priveşte
viitorul lor politic. De la început, tovarăşul care binevoia
să accepte conducerea mea ca preşedinte îşi fixase punctul
de vedere : ideologia s-a isprăvit, chestiunile economice
ocupă locul întîi ; lumea nu mai luptă pe baricade pentru
un crez, ci se străduieşte dureros pentru interesele ei.
Nu era tocmai ce făcusem o viaţă întreagă şi ce înţele
geam să fac de acuma înainte, în ce mă priveşte pe mine,
care voi crede pînă la sfîrşit că la originea tuturor lucrurilor este starea de spirit, factorul moral, şi că ele au
exact valoarea şi trăinicia pe care le-o dă acesta. Dar din
acel moment, rezervîndu-mi toată conştiinţa, nu făceam
decît să-mi servesc prietenii pe linia pe care le-o arăta
timpul lor. Formula „eu nu sînt eu" o puteam rosti încă
de atunci, fiindcă ea corespundea realităţii.
Scopul d-lui Argetoianu, credincios tradiţiilor nepotolitei boierimi oltene, gata oricînd de frămîntări şi de
harţe : o dată pe cîmpiile de luptă, unde Domnii se înfruntau cu pretendenţii, apoi 1n fundul i1ebacelor fanariote,
meştere în prefaceri şi răsturnări, era obţinerea puterii,
pentru alţii pe alături, pentru d-sa în primul rînd, îmbă
tătoarea putere din care se desface o singură şi imensă
satisfacţie, aceea de a-ţi simţi toată lumea supt picioare,
atribuindu-ţi dreptul de a face cu dînsa tot ceea ce vrei.
O întreagă clasă politică, aşa de activă încît nu o dată
a fost nenorocirea ţerii, lucra din adîncimile vremilor
asupra unui suflet ca al său, în care erau atîtea puteri
şi atîtea rezerve, deşi mult mai puţine decît îi plăcea să
şi le atribuie cine le poseda.
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Deci alcătuirea însăşi a ,,partidului naţionalist al poporului" era ,pentru amicul meu numai un pas, insuficient,
în drumul spre ţinta ultimă. Contra partidului liberal,
pe care-l atacasem eu însumi totdeauna, <le la o legislatură la alta, din antipatie faţă de un doctrinarism pe atît
de îngust şi de demodat, pe cit şi de nesincer, şi faţă de
apucăturile sfidătoare ale unui despotism personal care
nu era nici fecund în fapte, nici amabil faţă de adversarii oneşti şi patriotici, trebuiau să se adune toate puterile opoziţiei, de la noua noastră formaţiune pînă la
naţionalii din Ardeal, de. fapt ardeleno-takişti, pînă la
ţerăniştii de orice nuanţă şi de orice calitate. Programele,
declaraţiile de principii îi păreau acestui om, care credea
că de fapt tot el va hotărî situaţiile, forme schimbătoare
aipucătuirile sfidătoare ale 1,mui despotism personal oare
n-ai ce face şi o pui la ocaziile solemne, iar pe „şefii"
succesivi îi judeca simple figuri decorative, pe care eşti
silit a le întrebuinţa fiindcă personal n-ai încă atîta trecut, atîta popularitate şi atîta putere de a trezi simpatii
pentru a lucra pe sama proprie.
Sentimentul că vechea mea politică s-a isprăvit, înlocuită de âmbulzeaJ.a vulgară a unor neînfrînate ambiţii
nealegîndu-şi mijloace, a făcut ca, încă de atunci, fie şi
numai pentru a face să înceteze intolerabila tiranie a
liberalismului decăzut şi căruia-i lipseau deopotrivă şi
simţul vremurilor şi valori umane mai distinse, să mă
declar înţeles cu orice încercare de a grupa împreună
opoziţia, fie şi într-o fuziune, forma fiindu-mi indiferentă. Astfel, cînd, la sfîrşitul anului în cursul căruia
naţionalismul-democrat, care era o şcoală de etică, abdicase în faţa spiritului nou, indiferent la asemenea consideraţii, am plecat eu la Paris pentru lecţiile şi cercetările
mele, şi i-am dat în scris d-lui Argetoianu, care-şi urmă
rea cu stăruinţă scopul, Toia de a încheia cu naţionalii,
la care acum dorinţa de putere biruia totul, înţelegerea
pe care ar crede-o de cuviinţă, n-am schimbat un singur
cuvînt asupra condiţiilor, gata de a le primi cu acelaşi
despreţ pe oare contingenţele ipolitice. mi-,l inspiTaseră şi
care nu făcea decît să crească din zi in zi. Eram hotărît
să mă în.torc din străinătate numai după sfîrşitul unor
tratative pe care le bănuiam că vor fi lungi şi grele, deşi
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îndemînă punctele pe baza cărora d. Maniu
trecătoarea înţelegere cu ţerăniştii ; se pare că
singure asigurările d-lui Argetoianu, totdeauna bine la
Curte, că regele Ferdinand, doritor de a scutura stăpîni
rea lui Ion Brătianu, e dispus să dea moştenirea unei asociaţii a noastre cu ardelenii, a hotărît pe aceştia din urmă
a se uni cu noi, într-o formulă pe care o lăsau aşa de
vagă anume pentru ca apoi să reclame pentru dînşii ceea
ce doreau mai presus de orice şi ce erau să şi aibă de

erau Ia
făcuse

fapt : conducerea.
Mi se scrisese la Paris de d. Argetoianu că toate s-au
aranjat, că va căuta să-mi asigure o conducere pc care
n-o cerusem, şi fiindcă-mi dădeam samă ce ar putea ea
să însemne cu astfel de oameni, crescuţi astfel şi deprinşi
cu un astfel de sistem politic. Toate aceste amănunte personale îmi erau, de altfel, atît de indiferente, încît, cînd
am fost întrebat dacă primesc ca fuziunea să se facă şi
mai larg, cu însuşi generalul Averescu, a cărui acţiune,
imitînd pe a fascismului italian, o criticasem as:F)ru, socotind-o periculoasă, şi pentru aceea că alţii, fără nici un
scrupul, vor imita-o, am telegrafiat că admit bucuros şi
,,fără vreo ranchiună".
Veneam deci, după luni de fericită muncă intelectuală,
de care va fi vorba în altă parte, în acest mediu de nesinceritate şi de intrigă, aşa de defavorabil pentru pregătirea
unui regim cu totul deosebit de al liberalilor, cum îl
doream eu, fără să ştiu ce sînt în noua combinaţie şi ce
se cere de la mine.
Ce se cere, am aflat-o îndată. Atacul hotărît, fără nici
o rezervă şi nici o cruţare, contra unui regim care se
părea că ar putea încă de atunci să se prăbuşească. Astfel, judeca d. Argetoianu, conducerea mea „s-ar impune".
Am satisfăcut, în sesiunea prelungită asupra primăverii,
această dorinţă a aliaţilor şi tovarăşilor mei, înfruntînd
pe dictator care, profund jignit de îndrăzneala mea, şi-a
părăsit furios locul din fruntea băncii ministeriale.
Ce trebuia să am în această meşteşugită tovărăşie, mi-a
dovedit-o imediat acţiunea neobosită a d-lui Maniu. Plîn620
https://biblioteca-digitala.ro

geri, transmise cu aerul profund şi misterios care i se
cunoaşte, de d. Argetoianu, m-au adus la gestul generos
de a ruga, printr-o scrisoare publică, pe d. Maniu să mă
ajute, în acelaşi rost şi cu aceleaşi clrcpturi, la conducerea
unui partid în care se adunaseră, fără nimic comun,
oameni de toate speţele. l\1-am grăbit să-i propun şi o
împărţire a rosturilor, eu rezervîndu-mi numai pe acela
de direcţie generală fără să mă amestec în ceea ce se
numeşte, trivial, dar corespunzător cu adevărul, ,,bucătă
ria de partid". In aparenţă satisfăcut astfel, căpetenia
ardelenilor n-a întîrziat să facă uz de „drepturile" sale :
n-am ajuns a prezida o singură dată comitetul de conducere, în care-l găseam totdeauna instalat şi decis să înlă
ture orice imixtiune, fără ca el însuşi să reprezinte o
voinţă veşnic trează, sprijinită pe o adevărată cunoştinţă
a lucrurilor, ca unul care se mira că la Bacău sînt felinare, şi a oamenilor, cei din ţara veche fiindu-i cu desă
vîrtire străini. Bietul meu amic Cihodariu, care fusese
aşa· de bucuros că s-a făcut fuziunea, a păstrat numai
teoretic situaţia de secretar general, căci mînuitorul maşi
nii de ,partid nu recurgea niciodată la dînsul, ci se servea
de tînărul fiu al prietenului meu, şi politic, Lugoşianu,
pentru ale cărui îndemînări de englezeşte, căpătate în
America, d. Maniu avea o admiraţie nemărginită. Cînd a
fost vorba şi de înţelegerea cu ţerăniştii, foarte dîrji, cu
tăiosul cuvînt al d-rului Lupu, nu s-a putut ajunge la
nici un capăt, întîlnirile fiind mai mult un prilej de certuri şi de jigniri, tocmai în momentul cînd se impunea
mai mult o loială conlucrare.
La sentimentele pe care le aveam faţă de regimul
care se eterniza fără să poată de o singură creaţiune
serioasă şi durabilă se adăugi mai tîrziu revolta faţă de
lovitura pe care, la începutul anului 1926 45 , temutul domn
neîncoronat al ţerii, stăpînit din ce în ce mai mult de o
păgînă patimă de a domni, strivind totul supt o mină
mult mai grea, deşi înmănuşată, decît „pumnul" de sfidare al d-lui Argetoianu, o dădu în chiar cuprinsul dinastiei, pe care credea că o poate conserva numai în felul pe
care i l-ar impune voinţa sa necruţătoare [... ]
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Deşi

se vorbea, de la o vreme, dar foarte

puţin,

de

cîţiva iniţiaţi numai, de o nouă pasiune a prinţului, deşi
o călătorie în Italia îl făcuse să caipete simpatie pentru
fascism şi el descoperise ca agent al marii prefaceri tocmai pe d. Argetoianu, nimic în atitudinea şi în actele
sale nu arăta că în interesul ţerii ar fi să se ia măsura,
extraordinară ·şi plină de cele ma:i mari riscuri, a
înlătur[rii viOllente şi în ce condiţii de publidtate grosolană, unită cu oele mai urîte. oalomnii ! a unui tînăr
frumos şi voinic, stăpîn rpe multe cunoştinţe preţioase,

atît de

iniţiat

în rosturile armatei şi iubi t de tînăra ofiţerime care,
apoi, schiţa şi programe culturale ,potrivite cu nevoile
morale a,le ţerii şi cu dorinţele unei generaţii asupra căreia
lunga şi greaua mea predică nu rămăsese fără influenţă.
Şi totuşi Ion Brătianu era hotărît să sfarme ultima
piedecă în calea unei dominaţii, pe multă vreme asigurată, a partidului său şi, astfel, el, şeful unui guvern
impopular, al cărui sfîrşit se apropia, îndrăzni totuşi să
impună slăbiciunii unui tată bolnav de o teribilă boală,
care se putea bănui de atunci, o hotărîre la care regele
era îndemnat şi de factori care nu se pot numi fără
durere, unii, şi fără dezgust, alţii.
Chemat la Sinaia pentru a exprima o părere într-o
chestie pe care nimic nu făcea s-o presimtă alţii decît
puţinii iniţiaţi, am fost înştiinţat din vreme de cîţiva
prieteni, care mirosiseră secretul, de ce e vorba. Cu
toată puterea sufletului meu eram contra măsurii neîndreptăţite şi brutale. In drumul spre castelul unde aştep
tau şi d-nii Maniu şi Vaida, ca şi reprezentativul personaj
rural care e d. Mihalache, prelucrat de intriga lui Stere,
pus şi el la cale de d. Ştirbei, care avea motivele sale de
a dori să se mîntuie cu prinţul, am văzut ieşind în automobilul preşedenţiei pe Ion Brătianu. Infăşurat în blana
părintelui său, cu căciula trasă pe urechi, sever şi palid,
el întrupa în acel moment ca privire şi atitudine toată
politica nemiloasă pe care o dusese lungi ani de zile,
unind binele cu răul, dar totdeauna cu preocuparea, deci·sivă, a intereselor grupării sale şi a cerinţelor imensei
sale mîndrii. De ambele părţi ochii s-au întîlnit cu o
expresie care corespundea unei absolute imposibilităţi de
a ne găsi vreodată pe acelaşi drum. In acel moment, eu
1
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care nu mă pot opri mult timp asupra persoanelor, mersul lucrurilor însuşi interesînd mai ales, cum e şi firesc,
pe istoric, uram pe Ion Brătianu.
Regele F.:.:rJinand, la care am fost introdus după ce
văzusem, nu fără greutate, pe regina Maria [ ... ], era un
om descompus de durere, care, vorbind, cu neaşteptate
destăinuiri, îmi uda mînile de lacrimi. Fiul său, plecat
la Veneţia, nu răspunsese cum se aştepta la stăruinţele
părinteşti de a se întoarce : era o cumplită luptă de
familie, înteţită de răuvoitori interesaţi, care mă îngrozea. Am cerut favoarea de a interveni eu însumi pe lingă
prinţ, gata să plec în Italia ; ani propus cu stăruinţă măcar
o amînare a deciziunii, şi mi se păruse că am căpătat-o,
ceea ce m-a făcut să o comunic cu bucurie asociaţilor mei
ardeleni, complet dezorientaţi şi preQCupaţi numai, ca
toţi ceilalţi, de grija să nu pi,ardă ,pel"Sipectivele de a
ajunge la putere.
După-amiazi, la ceasurile cinci, în trista solemnitate
a Castelului Peleş, în sala de consiliu de pe vremuri [... ]
aşteptam; miniştri, conducători de partide, cu d-nii :Maniu
şi Vaida împreună, sosirea, care întîrzia, a regelui, prins
într-o ultimă sforţare de a-l duce la actul iremisibil.
Am descris aiurea neuitata scenă, cu şovăirile unor
oameni fără caracter, care căutau în resursele lor intelectuale, nu prea bogate, tot ce putea să fie echivoc şi evaziune - d. Maniu biruind pe rtoţi în a1ceastă privinţă, pe
cînd rotundul provincialism indiscret al d-lui Vaida avea
măcar francheţă în acceptarea dorinţei regale, îmbrăcată
în formele cele mai dure, ca să pară că e voinţă, şi că
voinţa aceasta e a lui, numai a lui - , cu lipsa sfatului
celui bun de la acel care, în suprema situaţie ierarhică a
bisericii, ar fi putut vorbi mai tare decît oricine, cîrja lui
fiind altceva decît beţigaşul de orchestră al unui şef de
partid, cu îngîmfarea lui Ion Brătianu, lovind cu pumnul
şi graseind maiestos felicitările pentru regele care „încă
o dată s-a învins", cu triviala satisfacţie a lui Al. Constantinescu, strigînd ca imediat decizia să se dea la Monitor. Regele a trecut în faţa celora care nu cutezaseră a
împiedeca greşeala şi, ajuns la mine, mi-a amintit
exemplul lui Carp, care n-a vrut războiul şi apoi totul
e23
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a ieşit bine, iar, faţă de rechemarea aceasta a omului care
n-a ştiut iubi, eu i-am observat regelui că în împotrivirea mea de unul singur era la mijloc şi iubire.
Afară bunul general Rasoviceanu, care mă conducea
la gară, avea lacrimile în ochi. In tren, ceilalţi vorbeau
de orice, ca la capătul unei întîlniri fără importanţă, d.
Mihalache, retras la o parte, făcîndu-şi cuvenitul raport
. lui Stere, care se vedea revenit pe scena politică prin
interesatul sprijin ail d-lui Ştirbei.
Au urmat acele audienţe din Bucureşti în care regele
căuta să vadă dacă numirea unei regenţe e sau ba o necesitate imediată. După o conversaţie cu d. Hiotu, mareşal
al palatului, care mi-a spus în ce formă nedibace dusese
la Veneţia somaţia întoarcerii, am mers în odaia suferinţelor şi îndoielilor, mascate cu aceeaşi aparentă energie
şi luare a întregii răspunderi, numai după ce fusesem asigurat că nu se va încerca a mă face să revin asupra wiei
nezguduite hotărîri. Imi propusesem să nu ajut pe rege
a vorbi şi să dau un singur răspuns, acela al unei dezaprobări definitive a actului îndeplinit. M--am ţinut de
cuvînt şi am căutat curajul care trebuia pentru a fi martorul chinului supraomenesc. Se pare că suveranul a socotit ca o ofensă faptul că m-am ridicat după răspunsul
unic pe care i-l dădusem, fără să aştept o concediere, şi
era minie în glasul său cînd am aruncat acea responsabilitate pe care cavalerismul său jertfitor şi-o atribuia,
asupra „făcătorilor de rele:' care erau pentru mine miniş
trii săi. - Sînt consilierii mei ! - Şi o ţară întreagă se
întreabă de ce nu se desparte majestatea voastră de dînşii.
Ne-am revăzut de atunci rareori, întîmplător sau cînd
cerea o neapărată datorie, şi regele Ferdinand, aşa timid
cum se înfăţişa, nu era om care să uite, şi n-a uitat.
Aceeaşi ruşine ca în consiliul de la Sinaia a fost la
Cameră. Cutare nu ştia cum să strige mai tare de la tribună aprobarea sa pentru hotărîrea regală, întrecînd şi
dîrzenia, cu aceeaşi încruntare de sprîncene şi acelaşi
gest de pumn, a primului ministTu ; alţii, ca d-'nii Maniu
şi Argetoianu, nu ştiau cum să găsească o mai subtilă
formulă de alunecare şi se străduiau să-mi impună o
tăcere pe care, cu o izbucnire de indignare în glas, am
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rupt-o pentru a-mi striga convingerea. Apoi toată lumea
a trecut la grija intereselor momentului, gata fireşte să
aclame la ceasul său pe acela la a cărui condamnare contribuise fiecare rl11pă puteri, fără ca el însuşi, prins de
o criză de voinţă, să fi făcut cel mai slab gest de apărare,
ba mergînd chiar pînă la dezavuarea formală, în scris, a
apărătorilor săi.

Acuma nu mai erau doi stăpîni în România, ci unul
singur : Ion Brătianu 46 . Dinastia de la Argeş biruise cu
totul pe cea de la Sigmaringen. In neexperienţa patriarhului, în formalismul juridic al magistralului Buzdugan,
care totuşi va încerca unele gesturi faţă de cine înţelegea
a-i porunci ca unui subaltern de la un birou oarecare, în
lipsa de chemare a prinţului Nicolae, înzestrat totuşi cu
o sinceritate şi un loialism care-i vor da în viaţă multe
ceasuri bune, el nu putea să vadă nici o îngustare a unei
autorităţi afirmate cu atîta strălucire.
Mai lipsea un lucru pentru deplina asigurare a acestei atotputernicii care nu bănuia că pe lingă pre\'ederile
omului sînt şi hotărîrile unor misterioase forţe care distrug cele mai solide edificii ale calculelor celor mai precise şi că împotriva acestor sentinţe nu e mijloc de
apărare. Trebuia o lege electorală, împrumutată de la
fascismul italian, care avea un întreit avantaj : acela de a
distruge orice valoare a votului pe regiuni, unde se alege
omul, pentru a-i substitui votul pe ţară, unde se votează
partidul, acela de a reduce importanţa minorităţilor naţio
nale şi acela de a zdrobi, prin însuşi acest vot pe ţară, cit
!?i prin clauzele care impun însemnate sacrificii băneşti,
tot ce se putuse înjgheba ca partid mic.
După promulgarea acestei legi, dictatorul se retrase
ca să reapară, cînd· ar fi vrut, mai puternic decît oricînd
(martie 1926). Dar, pînă a nu ajunge la partea pe care
mi-au dat-o împrejurările, şi acum aşa de vitrege, în
rezolvru-ea crizei care se deschidea, prin aceea că despotul
luase vacanţă pe cîteva luni de zile, o privire asupra muncii intelectuale din aceşti doi ani în care ea a fost singurul
meu adevărat sprijin şi singura mea mîngîiere.
625
https://biblioteca-digitala.ro

O mare parte din această activitate, pe care n-aş fi
jertfit-o pentru nimic în lume ca să-mi restrîng tot gîndul şi fapta asupra unei vieţii politice sterpe, numai de
intrigi şi de interese personale, a fost în legătură cu drumurile mele în Apus.
Provincia franceză o cunoşteam nu numai prin întîiul
drum de informaţie generală. Numit doctor de onoare al
universităţii din Strasbourg, mersesem, îndată după răz
boi, în capitala Alsaciei reocupate de Franţa, unde am
găsit urmele bogate, dar greoaie, ale sfertului de veac
petrecut supt dominaţia germană şi călduroasa dorinţă
a francezilor de a relua legăturile de tot felul cu provincia care le aparţinuse două veacuri. O mare operă de
restaurare culturală se săvîrşea acolo, în umbra măreţei
catedrale, în faţa Rinului care desparte două civilizaţii,
aproape două lumi, şi toate sacrificiile se făceau pentru
ca institutiile de acolo să fie la cel mai înalt nivel. In
mijlocul c~legilor înveşrnîntaţi în togele lor colorate, după
vechea şi buna datină, am vorbit despre naţionalităţile
reale şi cele aparente în sud-estul Europei şi, destul de
stîngaci, am vrut să schiţez o privire generală asupra artei
româneşti. Incepuseră a veni acolo, unde cimitirul de
război cuprinde pe bieţii noştri soldaţi, puşi de germani
la minele de potasiu şi, de fapt, lăsaţi să moară de foame,
studenţi în teologie de la noi alţii mergeau la protestanţii din Paris, cu care am legat apoi relaţii aşa de
strînse, devenind şi doctor de onoare al facultăţii. Am mai
revenit apoi la Strasboorg, ÎIIlvitat de bunul general Berthelot -care-şi isprăvea oari•era mi'litară în situaţia de
comandant al acestei Alsacii, şi am fost găzduit - cine
s-ar fi putut gîndi la o asemenea minune ! - în chiar
palatul de granit roz :al lui Wmhelm al II-lea, am fost
servit în farfuriile lui împărăteşti - şi acest mediu pe
care i-l dăduse desfăşurarea tragediei istorice sugera fostului sol al Franţei în mijlocul mizerelor noastre povestiri,
cuprinse numai în parte - el însuşi o spunea - în notele
lui, care ar trebui găsite, despre momentele cele mai delicate şi mai supuse discuţiei din legăturile lui cu şefii
armatei româneşti.
La Lyon, unde mă aştepta, în chiar casa lui, buna
primire a prietenului Foc;illon, mi se acordase aceeaşi
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distincţie doctorală.
oraş unde primarul,

Am putut cerceta în răgaz marele
un om politic de importanţa d-lui
Herriot 47, făcea o aşa de lăudabilă operă d0 ajutorare
şi înălţare a clasei muncitoare, dind lucrătorilor, soţiilor
şi copiilor lor sănătatea şi poezia grădiniţelor din margiinea imensei aiglomeTaţii : într-un diiscurs la primărie,
şeful radical îşi arăta încrederea în viitorul socialismului
rusesc, pe care-l invitase la vestitul bîlci lyonez şi-l
credea capabil - generoasă iluzie ! - de a-şi plăti datoriile faţă de. toţi creditorii şi, fireşte, în rîndul întîi faţă
de democraţia franceză. Impreună au d-rul Cantacuzino,
care a ţinut un frumos discurs, de o impecabilă rostire,
am fost proclamat doctor de onoare în sunetul muzicii
militare, cum cere obişnuinţa pompoasă a locului şi din
nou mi s-a oferit prilejul de a lămuri partea care ne
revine în dezvoltarea artei de după Bizanţ.
La Academia din Lyon, care primea şi pe tînărul meu
coleg şi fost elev Oprescu ,:-, aşa de strîns legat de d.
Fo~illon, iniţiatorul lui în studiile de artă, am vorbit, ca
membru străin, despre problema situării regatului dac al
lui Decebal în mijlocul lumii barbare şi despre adevăratul
sens al campaniilor lui Traian, arătînd că pentru marele
împărat, continuator al lui August, nu era vorba numai
de o acţiune locală, cu atît mai puţin de presupusa răz
bunare a onoarei armelor Romei, învinsă supt Domiţian,
ci era o încercare îndrăzneaţă de a învălui pe la răsărit
întreaga lume barbară, mai ales germanică, întocmai precum, cu atîtea veacuri în urmă, regele asiatic Dariu venisela gurile Dunării pentru ca să ia pe la spate incomoda
şi periculoasa barbarie scită.
O invitaţie stăruitoare a d-lui N. P. Comnen, care în
timpul războiului făcuse însemnate servicii propagandei
româneşti în Elveţia, unde acum se întorsese ca ministru
la Berna şi reprezentant pe lingă Societatea Naţiunilor,
m-a adus în minunatul oraş de supt Alpi, în faţa limpedelui lac asupra căruia se abat albe păsări de Mare venite
prin larga deschizătură a Honului. Acolo, găzduit cu cea
mai largă prietenie de acest om atît de primitor, am ţinut
• Acad. George Oprescu. (N. ed.)
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conferinţele

despre sud-estul european pe care, cu altele,
le-am adunat la 1924 : Cinq conferences sur le Sud-Est
de l'Europe. Am cunoscut acolo o societate corectă, discretă, duşmană a tot ce e frază şi aparenţă, păstrînd din
calvinismul strict al secolului al XVI-lea rare însusiri de
caracter şi o simplicitate aşa de simpatică. Voi mai ~eveni
acolo, de pe urma aceloraşi stăruinţe amicale, spre a vorbi
despre cultura şi literatura bizantină, despre perioadele
acesteia, despre Fotie, sfărîmătorul momentan al legătu
rilor cu Roma pontificală, şi mi se va decerne, în acele
forme de o colegialitate fără zgomot, titlul, confirmat
printr-un vot, greu de căpătat al Adunării cantonului, de
doctor de onoare al unei universităţi unde nu lipsesc
românii. Intre profesorii ei, unul ne cunoscuse demult
prin călătoriile sale de exploraţie an tropologică în
muzeul de neamuri al Dobrogii, şi el ne va reveni, pînă
şi în colţul meu de la Vălenii de Munte : d. Eugene
Pittard, un adevărat şi bun prieten, pe care-l întovără
şea în excursii nu totdeauna uşoare de făcut soţia sa,
femeie de un mare talent literar. care a iscălit cu pseudonim11l Noelle Roger pagini adînc dureroase despre spitalele războiului (Notes d'une infirmiere) şi a creat cu o
imaginaţie cutezătoare şi absolut nouă o întreagă lume
inedită în romanele ei ; d. Pittard va fi şi patronul expoziţiei noastre de veche artă la Geneva. Gînditor curajos
şi spirit de largă sinteză, sufletul omului întrece chiar
şi opera, atît de solidă, şi el se. exprimă în marii ochi de
caidă lumină, în generozitatea romantică a bărbii sale
larg răspîndite, în fiecare din gesturile temperamentului
său meridional, ex,cepţie în cetatea ·rezervelor puţintel cam
reci. Am colaborat un timp şi la Revue de Geneve, publicaţie foarte stimată în lumea internaţională, a acelui spirit revoluţionar care e d. Robert de Traz.
In 1923 şi 1924 am primit o îndoită invitaţie, determinată desigur şi de legăturile noastre :politice recente, de
.a vizita Cehoslovacia şi Polonia, dind conferinţe în centrele universitare ale acestor ţeri de o aşa de energică
revenire la viaţa naţională liberă şi aşa de mîndre să
arate opera impunătoare realizată în aşa de scurtă vreme.
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Pregătită de multă vreme, în toate domeniile, printr-o
îndărătnică muncă inteligentă, de o perfectă solidaritate,

pentru ca, la vremea care ar veni, toate si'i fie gata ~i la
locul lor, ca si'i lurrcze într-o perfectă armonie, Cehoslovacia, condusă de senina înţelepciune a cugetătorului
Masaryk 48 şi, în afară, apărată de stăruinţa şi încrederea
fostului profesor Eduard Beneş, pe care am avut ocazia
a-l cunoaşte, descoperind cită vitalitate activă şi prevă
zătoare se ascunde în trupul mic şi nervos, în mintea
iscoditoare de proiecte care nu se mai părăsesc odată formate, putea servi ca model oricărei ţeri, cit de veche, din
Europa. Masele populare, în care nu lipsea totuşi sămînţa
de nemulţămire, erau ţinute într-o ordine exemplară,
ajutînd la aceasta şi o cultură elementară bine îndrumată,
iar puternica minoritate germană, la început cu fireştile
aspiraţii peste hotare, era potolită prin chemarea de a
participa la o muncă atît de fecundă şi evident folositoare
tuturora. Agricultura fusese regenerată ştiinţific, şi prin
strînsa legătură cu o industrie aşa de puternică, urmînd
pe cea de supt Austria şi păstrîndu-i debuşeurile, care
s-au întins chiar şi pînă la hăinăriile din Bucureşti şi la
porţelanele cu vederi din Vălenii de Munte, pentru România, pînă la depozitele pe care le-am găsit tocmai în fundul Californiei, dincolo de San-Francisco, pe drumul
Mexicului. Şcoala răspundea unor nevoi reale şi învăţă
mîntul mai înalt servea cu spor o întoarcere bruscă de
la tradiţiile subgermanice la orientarea spre Franţa sprijinitoare, iar cursuri de limbile popoarelor vecine făceau
ca la Praga, unde lucra şi profesorul macedonean, aşa de
primitor faţă de noi, Staca, să se găsească şi destui care
să fi învăţat româneşte, trimisului la Bucureşti recomandîndu-i-se chiar o cit de răpede iniţiere în limba pe care un Kunzl-Jezerski ajungea să o înţeleagă şi să o scrie
curat. In sfîrşit, cultul trecutului era întreţinut cu o nesfîrşită iubire şi, pretutindeni, grijile edilitare erau perfecte.
Am vorbit la universitatea cehă din Praga, nu numai
de relaţiile noastre cu cehii, prin husitismul secolului al
XV-lea, trezitor şi pentru literatura noastră, ca şi prin
petrecerea în acel oraş a lui Mihai Viteazul fugar, dar
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şi de raporturile ce putea să aibă acea mare mişcare
reformatoare nu numai în domeniul religios, cu Anglia
lui Wydiffe fireşte, dar şi cu Franţa agitată de idei
înnoitoare în epoca, atît de cunoscută mie, şi mai ales
în această privinţă, a lui Philippe de Mezieres. Am
găsit aici, unde ministrul României, d. Hiotu, ne crease
o atmosferă aşa de simpatică, şi un tînăr industriaş.
menit unei triste soarte, a cărui elegantă soţie era fiica
unui avocat din Bucureşti.
De la Praga am trecut la Brno, Bri.innul austriac,
aşa de vesel în acele zile de primăvară, cu arborii in
floare ai străzilor largi, iar deasupra cu stinca, plină de
prigonitoare amintiri, a Spielbergului, închisoarea politică veşnicită de Silvio Pellico ; am găsit casa veche, cu
larga curte şi zidurile înalte, pe poarta căreia se păs
trează, aşezat în răgaz pe vine, cu ciubucul în gură şi
faţa fericită de huzurul unei captivităţi voite la creştini,
un Alexandru-vodă Ispilanti de piatră.
Puţină lume se putea strînge aici pentru o conferinţă în limba franceză, în afară de profesorii care m-au
întimpinat cu atîta prietenie. Şi mai puţină însă în
vechiul Pojon al strămoşilor noştri, devenit acuma, pe
baza unor deducţii istorice, Bratislava, centru pecetluit
pentru totdeauna cu marca Ungariei tereziane, banal
şi prăfuit, fără monumente,
patriarhal şi leneş, dar
totuşi lăfăit pe malurile Dunării purtătoare de atîta viaţă
şi peste albia căreia trece vintul învietor al atitor civilizaţii. Aici am găsit însă pe fosta noastră elevă de la
Bucureşti, răspînditoarea harnică a cunoştinţelor despre
români, mai ales în domeniul literaturii, d-ra Jindra
Flajshansova 49 , fiica unui ,profesor din Praga, membru
al Academiei cehe : era să fiu mai tîrziu şi doctor de
onoare al universităţii acesteia din Bratislava [... ]

La Varşovia, am regăsit atmosfera de secol al
XVIII-lea, dar cu a.tîta mişcare liberă pe care t'impuri4eruseşti n-o cunoscuseră,
cu atita bucurie de a trăi,
masiva catedrală aurită a ruşilor, sora mai mare a celei
împlîntate în mijlocul Bucureşţilor, fiind osindită
la
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dărîmare ca „lipsită de trăinicie" : dominaţia rusească
de peste un veac părea că n-ar fi fost niciodată. Funcţionarul de la Externe care mă întovărăşea m-a făcut
să cunosc pe şefii, meniţi unei existenţe efemere, care
dominau ntunci viaţa politică, astfel : pe impresionantul
preşecHnte al Seimului, :pe pitorescul „Mihalache", polon,
care păstrase din costumul de acasă numai lipsa de guler,
mulţămită căreia ajunsese şi preşedinte de Consiliu, pe
cutare mărunt, nervos şi desigur nu peste măsură de
frumos reprezentant al extremei stîngi. Am fost prezentat şi preşedintelui Wojcechowski, bun bătrîn cu barbişon alb, vechi refugiat prin Elveţia, care vorbea încet,
obosit, dar cu o patriarhală amabilitate, o germană cu
accent. Dar, împotriva sfaturilor ce mi s-au dat, am
cerut neapărat să vizitez, la retragerea de lingă oraş,
într-o căsuţă cu scara de lemn vopsit, păzită de garda
lui credincioasă, pe omul aşa de puternic şi în această
abdicare momentană, care pregătea o lovitură de stat ;
cu mareşalul Plisudzki 50 am vorbit mult timp despre
multe lucruri, cu ochii la fereasta care se deschidea asupra vastei întinderi a şesului pe care larga Vistulă călă
torea spre marea depărtată.
Data aceasta, capitala polonă mi-a vădit şi altceva
decît tainele arhivelor şi bibliotecilor sale. Am căutat
prin toate colţurile urmele de trecut şi, în luxosul castel,
de stilul francez iubit de tînăra şi neastîmpărata soţie,
al lui Ioan Sobieski, la Willamow, am pătruns prin odăile
micuţe unde regele ostaş a gustat, între planurile răz
boinice, care l-au dus de două ori în Moldova, lmzururi
casnice de care era aşa de doritor, cu poezia ascunsă
într-un aşa de voluminos trup ; împrejur, copacii bătrîni
spuneau din zvonul frunzelor poveşti din vremile pompoase şi eroice. Am avut şi curiozitatea de a răzbate
în ghetou, unde strada nu e decît locul permanent de
intîlniire a gruipeil.or în l.aibere lU111gi care ameţesc învîrtind mărunte afaceri, femeile cu peruca pe capul ras
după tradiţiile cele mai vechi amestecîndu-se în roiul
zbîrniitor, pe cînd de la fiecare din fereşti cîte zece
capete cu zulufi se întind ca să audă ceva din ce se
vorbeşte jos.
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De la Varşovia am mers la Vilno ~ea rîvnită de lituanieni, curios şi interesant oraş, în care cîteva minute-ţi
ajung ca să treci de la cetăţuia vechiului cneaz litvan
din veacul al XIV-lea, azi în mijlocul unui parc bine
îngrijit, la bisericile masive, în stilul iezuit al secolului
al XVII-lea, pe cînd supt culoarul întunecos toată lumea
să descoperă înaintea icoanei Maicii Domnului. Pe stră
zile pietruite zgrunţuros trăsurile se hurducă zgomotos
şi cafenelele adună tot felul de lume, între care şi vădiţi
aderenţi ai ideilor Rusiei vecine. Aici am regăsit pe un
oaspete simpatic al cursurilor de la Vălenii de Munte,
autorul unei scurte istorii a literaturii polone pe care
ne-am îngrijit să o traducem î_n româneşte, tînărul meu
prieten Glixeli. Pentru o conferinţă la universitatea care
poartă numele vecinului nostru de pe vremuri Ştefan
Bathory, cel mai mare suveran al Poloniei moderne, dar
odată simplu voievod, purtat şi prin Moldova, al Ardealului, am luat cu mine iscăliturile de amintire ale colegilor care peste cîtva timp îmi vor face onoarea de a mă
proclama doctor de onoare al universităţii lor.
Am trecut la Poznan, recuperat de la prusieni, amestec de tradiţii ale burgheziei medievale din casele de
cărămidă roşie cu vîrfuri ascuţite şi de „impunătoare'~
ziduri ale mîndrului stat german care, ca la Strasbourg,
înălţa palate şi puterii împărăteşti ca şi culturii ; mare
oraş plin de mişcarea unei populaţii deprinse cu disciplina şi puse la muncă din generaţie în generaţie : aici
dorita îndreptare către Franţa era numai la începuturile ei.
In sfîrşit m-am întors prin Galiţia, aşa de cunoscută
mie şi unde am regăsit vechi prieteni, a căror primire a
fost mai mult pentru oaspetele trimes de România amică
şi pentru fostul preşedinte de Cameră, deci deosebit de
ceremonioasă, cu primiri în gări, defilări pe stradă şi
prezentări solemne ale colegilor. Abia întors prin faimosul „coridor", unde reviziile alternative ale celor două
ţeri nu te lasă să dormi, am ascultat la universitatea
Iagelonică, de glorios trecut, din Cracovia, toate cuvîntările unei şedinţe solemne a Academiei pentru ca la
urmă să mi se comunice alegerea mea ca membru al ei
- şi ce bucuros m-am scuturat de toropeala discursu632
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rilor pe care nu le înţelegeam ! In casa profesorului
Morawski, uriaş aşa de blînd şi atît de harnic cercetător
al trecutului şcolii sale seculare, am putut cunoaşte lumPa
intelectuală cracoviană, şi un fnartc priceput profesor
de istoria artei mi-a explicat amabil biserici şi bisericuţe, colţuri de veche frumuseţă,
care-mi rămăseseră
necunoscute.
La Liov am aflat, nu numai cePa ce cunoşteam aşa de
bine, oameni şi lucruri, dar şi o primire afectuoasă în
cercuri dincolo de cele universitare, vechea nobilime
poloneză invitînd pretutindeni, cu bucuria de oaspeţi şi
inegalabila ei amabilitate, în care trăieşte încă spiritul
delicatului secol al XVIII-iea. Şi, acolo unde s-a strecurat atîta viaţă moldovenească, am urmărit-o în piaţa
unde trei Domni ai Moldovei au pierit de sabie din
ordinul sultanului, ascultat la Varşovia ca şi la Iaşi,
apoi în biserica lui Constantin Corniact, vameşul bogat
al lui Alexandru Lăpuşneanu şi al lui Miron-Vodă Barnovschi, în aceea pe care a înălţat-o Vasile Lupu şi
care-i poartă încă zimbrul
în frunte, în mănăstirea
Basilitanilor, unde s-au coborît, în veacul al XVI-lea,
oase domneşti. Era o cufundare în afacerile ca şi în dramele trecutului nostru înainte de a mă întoarce cu atîtea
impresii nouă şi cu atîtea materiale de istorie românească.

Despre Cehoslovacia am vorbit într-o serie de articole care n-au fost niciodată retipărite, în ziarul Adevilrul, care, cu cîteva luni înainte, publicase şi observaţiile mele asupra Parisului de după război. Conferinţele
de la Praga, pe care le-am reconstituit, au fost editate
de casa „Orbis" de acolo, supt titlul Roumains et Tchecoslovaques, resume de trois conferences faites d l'Universite de Prague en 1923. Impresiile poloneze au fost
cuprinse în cărticica Note polone din 1923, iar conferinţele ţinute în deosebitele oraşe se află rezumate în
Choses d'Orient et de Roumanie, din acelaşi an. Academia Română a publicat apoi ce găsisem ca informaţie
istorică nouă, în alte Note polone, la 1924 : acolo se
găseşte şi de mulţi neobservata şi cu totul· neaşteptata
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de mine însumi descoperire din Arhivele de la Poznan
cu privire la importanta colonie de români macedoneni
care trăia în acel oraş, foarte preţuită, la sfîrşitul secolului al XVIII-iea, şi în mijlocul căreia funcţiona ca
păstor sufletesc Ucuta, autorul unei rarisime cărţi de
,gramatică a dialectului său, tipărită tot la Poznan.
Intre aceste călătorii se aşaza, mea m 1924, şi oprirea la Genova vechilor şi siporniJCelor mele studii, unde
totdeauna m-a aşteptat cu
prietenie d-na Tomellini,
româncă măritată cu un aşa de distrat şi de simpatic
medic şi profesor la universitatea de acolo, care numai
a disecator legist de cadavre cu cîntec nu seamănă. Primit acolo cu o deosebită afecţiune, am căutat să amintesc
la universitate vechile noastre raporturi cu nobila cetate
italiană avîndu-şi contoarele la Chilia şi la Cetatea-Alf>ă,
trimeţîndu-şi negustorii de clopote şi piper de la Pera
Constantinopolei la Suceava secolului al XV-iea. Un
rezumat al cuvîntării a apărut într-o publicaţie locală
subt titlul de I. Genovesi nel Mar Nero.
Dar lucrul cel mai mare pentru mine în ce priveşte
cu o străinătate căreia trebuia să ne revelăm
în toate privinţele a fost succesul, privit de multă lume
de la noi cu obişnuita invidie, care veştejeşte totul, al
congresului, primului congres de studii bizanme, oare s-a
ţinut la Bucureşti în aprilie 1924, cu durabile rezultate, ce se contill'luă, pentru cel ma,i mare folos acr ştiîh
ţei, şi pînă acuma.
La Congresul de ştiinţe istorice de la Londra, în
1913, se hotărîse că viitoarea adunare se va ţinea la
Petersburg şi, cuprins în comitetul de organizare, păs
trez încă circulara cu frontispiciul acestui comitet „mejdunarodnîi". Războiul a zădărnicit însă acest plan, a
cărui realizare ar fi fost aşa de interesantă. Congresul
s-a ţinut deci, la 1923, fără participarea duşmanilor noş
tri din conflictul abia încheiat,
la Bruxelles, într-o
atmosferă de aliaţi politici, singur numele oraşului ocilrelaţiile
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pat şi terorizat atîta timp de germani ajungînd pentru
a aminti teribila tragedie, ca şi de altfel prezenţa izbucnitorului mare istoric belgian Pirenne, o burată d1.: vreme
oaspete, pentru credinţa faţă de patria sa, al unei fortăreţe g1.:rmane. Cu toată lipsa germanilor, a austriecilor şi a amicilor lor, afară de cei care intraseră în Societatea Naţiunilor, în care se puneau atunci, la înet·put,
cele mai mari speranţe, Congresul a fost plin de Yiaţă
şi de voie bună, într-o atmosferă de o solidaritate perfectă, hrănită de amintiri recente care se întindeau şi
asupra altor domenii decît ale ştiinţei. Venit cu o zi
mai tîrziu, am găsit locul meu în comitet ocupat de elveţianul de Crue, cercetător al secolului al XVI-lea, dar
mi s-a oferit compensaţia de a ţinea cuvîntarea de închidere, la care s-a adaus, fără invitaţie, aceea a unui
american. Aceste cîteva cuvinte, pline şi ele de aluzii
fireşti la situaţia morală a lumii în acel moment, au
fost primite cu căldură de omul care ştia mai multe
decît oricare din contemporanii săi şi care le avea la
fodemînă în fiecare moment, Salomon Reinach: de
atunci datează legături care m-au onorat foarte mult,
făcînd din el şi un colaborator al revistei franceze în
care se va transforma în curînd Buletinul institutului
rneu.
Atunci cunoşteam întîia oară voioasa capitală a Belgiei, oraş modern în mare parte, lîngă vechile cartiere
din margine pline de un umbrit pitoresc; alei largi,
străzi bine trase şi perfeot legia1'e între ele, masive canstrucţii, ambiţioose într-o ţarr-ă care albia era pe ;pragul
centenarului ei ; o lume bucuroasă de a trăi si infă
ţişîndu-şi cu mîndrie bogata
viaţă de familie'. După
măreţia puţin cam sumbră a Parisu1ui, marele oraş belgiiain părea că trăieşte, şi în zilele .reci ca de toamnă,
supt razele unui soare care nu se oboseşte.
Voi reveni acolo, regăsindu-mi cunoştinţele, în curînd
prietenii, pe care mi-i făcusem în timpul congresului.
In primul rînd al lor era d. Henri Gregoire, cea mai
uimitoare figură de răscolitor al tuturor problemelor
din toate locurile şi timpurile iar, în materie de limbi,
ştiind ruseşte şi gata să înveţe româneşte, trecînd tot
aşa de uşor de la versul elenic din tragediile pe care
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le-a tradus la formele artificiale ale bizantinismului şi
ajungînd pînă la greceasca de azi, pe care fostul membru străin al şcolii franceze din Atena o vorbea ca pe
propria sa franceză, precum şi prietenul său, un distins
arheolog, d. Graindor, ambii reprezentanţi ai unui tineret belgian, grupat la revista de actualităţi Le Flambeau, care intra în viaţă plin de energia trezită de suferinţele şi încordările războiului.

ln secţia destinată studiilor bizantine s-a ivit într-o
zi, dintr-o conversaţie cu d . .Gregoire, ideea unui congres special pentru această materie, aşa de bogată şi
mai ales cu atîtea prelungiri în viaţa popoarelor carese găsesc pe teritoriul fostului Imperiu de Orient şi
care au moştenit atîta din formulele şi manierele Bizanţului. Am oferit ca prim loc de întîlnire, pe care l-ar
desemna şi iniţiativa mea din 1913 de a uni în aceleaşi
cercetări pe toţi epigonii bizantini, Bucureştii, şi propunerea a fost primită cu căldură, rămînînd să se capete
asentimentul unor factori aşa de hotărîtori ca d. Diehl
şi , descoperitorul rosturilor
iconografiei bizantine, ale
cărei linii le-a fixat de la început, printr-o carte de
neînchipuită răbdare, d. Gabriel Millet.
Foarte răpede, în deosebire de alte pregătiri care
ţin ani întregi de zile, am luat primele măsuri pentru
adunarea care era să se ţie în 1924. Guvernul român,
influenţat de obişnuitele interese şi pasiuni politice, nu
se arăta deloc bucuros să sprijine o iniţiativă a cărei
îndeplinire, fie şi în ciuda multora, trebuia să
facă
onoare României. Dacă ministrul de Instrucţie, bunul'
meu coleg dr. C. Angelescu, un amorezat de şcoală, a
acordat o neînsemnată sumă pentru a preîntîmpina bine
socotitele cheltuieli, dacă ni s-a acordat gratuitatea pe
căile ferate şi vagoane cu paturi pentru excursia finală~
care trebuia să lase neuitate amintiri oaspeţilor noştri.
Ion Brătianu declara că statul nu poate patrona ceea·.
ce i se părea o aventură uşuratică a acelui Iorga căruia·
numai după succes era să binevoiască a-i recunoaşte
singurele însuşiri de „animator" (şi cum s-a prins de
repede calificativul pentru a mărgini cit mai strîns ros-tul ce aş putea să-l am, şi în orice !). Cînd însă învăţaţii
francezi şi belgieni att aderat cu plăcere, cînd s-au anun636
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ţat participări italiene, cînd s-au înscris vecinii noştri,
chiar şi bulgarii, prin merituosul arheolog Filov - sîrbii,
iugoslavii în genere, pînă la un simµatic german de la
Liubliana - Layuach, care nu se va uita niciodată, anunţîndu-se în număr mare, iar grecii avînd a fi reprezentaţi prin maestrul studiilor
de arheologie medievală
la ei, d. Sotiriu, şi prin profesorul Kugeas care, ce e
drept, a obiectat că nici ţara, nici omul n-ar fi trebuit
să vină în primele rînduri ale bizantinologiei - , cînd
s-a aflat că din Anglia va veni ilustrul bătrîn Ramsay,
în drum spre Asia Mică a studiilor sale permanente,
şi chiar America şi-a ales un participant, acea otrăvită
lume politică a înţeles că nu-i rămîne decît să dea adunării concursul ofidial. [ ... ]
Teme,le tratate au fost foarte feluri1te si de un deosebit interes. Eu am vorbit despre „origi~ile iconoclasmului", semnalînd neaşteptata potrivire a politicii religioase urmate de împăraţii duşmani ai icoanelor adună
toare de averi şi hrănitoare a legiunilor de călugări cu
aceea pe care faţă de monahismul budist au urmat-o,
din a~eleaşi motive fiscale şi în general laice, împăraţii
depărtatei Chine ; scrisorile familiei Doamnei Ecaterina,
găsite
odinioară la Veneţia, au servit pentru a semnala unele fenomene din greceasca
vulgară. Tînărul
istoric Gheorghe Brătianu :il, abia întors de la studiile
făcute în Paris, dădea cele dintîi concluzii, privitoare la
Pera, culese din cercetările sale privitoare la comerţul
Levantului. Organizatorul de fapt al congresului, fostul
meu elev C. J\1arinescu, cel mai bun cunoscător după
Rubio i Lluch, - care şi el şi-a trimes comunicarea
- al relaţiilor Aragonului cu Orientul, şi-a atras, cu
statul său major de ambe sexe, recunoştinţa tuturora,
în acelaşi timp cînd a luat o parte foarte onorabilă şi
la lucrările ştiinţifice ; d. Gh. Murnu a încercat să cîş
tige pentru români pe Comnenii imperiali, şi în discuţiile de drept între d. Paul Collinet, de acum strîns
legat de noi, şi un tînăr adversar italian a intervenit
profesorul cernăuţean Spulber, care era să publice şi să
traducă unul din textele juridice bizantin~. Numai profesorul de studii bizantine la Universitatea din Bucureşti, d. Demostene Russo, om de cunoştinţe aşa de
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vaste, dar şi insondabile, rezervîndu-şi totdeauna ceva
neştiut pentru a-l scoate înaintea oricui s-ar ocupa de
acelaşi subiect, şi proprietarul unei imense biblioteci,
s-a ţinut, afară de relaţii personale cu consîngenii săi,
total la o parte : dacă n-ar fi păstrat aceeaşi atitudine
faţă de congresele următoare, s-ar fi putut atribui această
separaţie unei jigniri de amor-propriu pe care nimeni
n-avuse de gînd, şi n-avuse de ce să i-o aducă.
După cele trei zile ale Congresului, în cursul cărora
chiar au fost recepţii şi excursii - şi la casele de ţară,
aşa de luxoase, ale d-lor Ştirbei şi Valentin Bibescu,
fostul rege al Greciei, Gheorghe, şi prinţesa Elisabeta,
găsindu-se în faţa celor doi republicani din clanul care-i
răsturnase - , şi totul s-a încheiat prin daruri făcute
de noi oaspeţilor, în produse
ale artei populare, au
urmat excursiile, potrivite în aşa fel, încît în cel mai
scurt timp şi fără nici o osteneală să se vadă ce posedăm
ca artă post-bizantină, tot aşa la mănăstirile Domnilor
moldoveni în Bucovina unde, de la copacii înfloriţi ai
capitalei româneşti, ne-am trezit într-o întîrziată fulguială de munte, ca şi la creaţiunile stăpînilor Ţerii
Româneşti, şi în Oltenia, de la Neagoe Basarab pînă la
celălalt Basarab, din secolul al XVII-lea şi al XVIII-lea,
Brîncoveanu. Pretutindeni această revelaţie a impresionat adînc, putîndu-se verifica în ce priveşte frescele
bucovinene părerea mai veche, aşa de admiratoare. a
unui Strozygowski ; intram în acel moment în conştiinţa
de frumuseţă a atîtor fruntaşi ai ştiinţei apusene ; de
pe platoul cetăţii Sucevei, d. Gay, de la Universiuatea din
Lille, privind în amurg larga desfăşurare a satelor albe
· cu ascuţitele turnuri ale bisericilor răsărind din mijlocul
livezilor, totul aşa de potrivit cu această ţărînă gălbuie
din care se desfăceau cele dintîi tufe de iarbă deasă, nu
s-a putut împiedeca de a spune că e una din cele mai
frumoase privelişti pe care Ie-a văzut. Lumea participa,
primăriile ca şi particularii, în chipul cel mai călduros
Ia întimpinare, şi mesele oferite erau prilejul unei adevărate înfrătiri a sufletelor : rareori în viata mea m-am
simţit aşa de mîndru şi de fericit ca faţă de această
spontană realizare. Vintilă Brătianu el însuşi a fost prins
de o patriotică emoţie şi prin nepotul său Gheorghe mi-a
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declarat că pune la dispoziţie cîteva milioane pentru a
se întemeia la Bucureşti un institut de studii bizantine,
pe care nu-l avem nici acum, el pretinzînrl că voia să
facă dintr-însul un fel de adaus la .Seminarul respectiv
de la Pnh·cn,iLatea bucureşteană, adăugindu-se, după
părerea lui, şi reprezentanţi ai celorlalte, care nu s-au
adunat însă niciodată.
Iugoslavii au cerut al doilea congres la Belgrad, unde
erau să se adune peste trei ani şi reprezentanţii statelor
pînă ieri duşmane, care intraseră pînă atunci în tovă
răşia de pace. Inainte de a ne despărţi, d~nii Diehl,
Millet, Gregoire şi cîţiva încă din principalii reprezentanţi naţionali, s-au întîlnit în casa mea pentru a decide
că, pe lingă aşa de merituoasa revistă de la l\Iunchen
a lui Krumbacher, la care colaborasem şi eu cu un studiu despre Latini şi greci în Orient in secolul al XIV-lea
şi cu care avusem multe legături trecătoare, să se creeze
încă una, de limbă franceză şi de un caracter mai puţin
strict filologi'C ; s-a ales titlul de Byzantion şi se oferiră
s-o organizeze şi s-o conducă d-nii Gregoire şi Graindor : ctitoria aceasta a primului Congres de bizantinologie, care a adus mari servicii ştiinţei, trăieşte şi pînă
acum, bine asigurată pentru viitor şi bucurîndu-se de
o largă colaborare, şi din partea ruşilor, de toate categoriile. Şi alte planuri se întrevedeau încă de atunci.
Di111 :parte-mi, cu acest ipriilej am prefăouit subţirele meu
Buletin al Institutului sud-est
european, într-o mult
mai încăpătoare revistă trimestrială, Revue Historique
du sud-est europeen.
Jn anul următor, 1925, cînd am vorbit la Sorbona
despre Scriitorii realişti in România ca marturi ai vieţii
sociale din vremea lor, popularizînd astfel, după teatru,
considerat supt acelaşi raport, şi nuvela şi romanul nostru, am călătorit în provincia franceză şi la Bruxelles
pentru a duce unora din principalii participanţi ai Congresului decoraţiile pe care li Je acordase regele, exemplu care nu s-a putut urma, şi din cauza unei participări
tot mai largi, la următoarele congrese de studii bizantine. Am fost deci la Lille, marele centru nord-estic de
industrie şi de comerţ, unde am găsit o altă Franţă decît
cea din Paris, cu aplecarea locală către viaţa gustată
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puternic şi familiar şi către asociaţiile strînse. Am ţinut
acolo, unde studenţii trăiesc ca la universităţile germane, în cluburi pline de fum şi de zarvă, o conferinţă
de care nu-mi pot aduce aminte fără părere de rău :
în sala rece, goală, tristă, în care am vor1bit şi ,altădată,
dar totdeauna apăsat de mediu, deci prost, cîteva persoane
apărîndu-se contra curentului ascultau o expunere al
cărei fir s-a cam încurcat. La spate, unde erau colegii
mei, un medic mai puţin tolerant a lăsat să se audă
judecata : Une bien m.auvaise conference, ceea ce bunul,
prietenosul rector a căutat s-o acopere, şi apoi chiar
judecătorul meu la masa de sară,
unde mi-a lăudat
trista exhibiţie, gura furîndu-mă să zic : ,,O spui d-ta
fiindă eşti politicos, dar alţii, mai puţin politicoşi, au
spus altfel''. Dar meritata jignire s-a uitat în atmosfera
prietenoasă a serii, cu discursul înflăcărat şi popular al
consiliului comunal socialist şi cu cîntecul, făcut anume
pentru decorare, de un vesel
profesor de literatura
engleză. O excursie la Roubaix în acelaşi aer de funingine mi-a vădit cîineasca muncă a postăvarilor continuînd seculare tradiţii.
La Clermont-Ferrand, am mers să găsesc pe unul
din cei mai simpatici membri ai Congresului, viitorul
meu prieten Louis Brehier, căruia nici un domeniu al
vieţii bizantine nu i-a rămas închis, arta, cu nesfîrşitele
şi delicatele ei legături, pasionîndu-1- mai ales, într-o
operă care se îmbogăţeşte
necontenit. Intr-o elegantă
veche clădire de locuinţă din secolul al XVIII-iea el
ţinea lecţie la o masă îngustă
cu cei cîţiva studenţi
cărora le făcea istorie antică. Supt o călăuzire aşa de
competentă şi de prietenoasă, am cercetat oraşul ridicat
pe ţerna vechii Arvernii, ţara vulcanilor stinşi şi a ultimei
lupte de independenţă galică
supt Vercingetorix, cu
impresionanta catedrală sumbră şi vecinătatea,
peste
cîmpul pe care-l ocupă fabrica de cauciucuri de automobil, cu lucrătorii în mare parte ieftini italieni, a
medievalului orăşel Ferrand, păstrînd faţadele pîrlite şi
umedele, dar aşa de pitoreştile curţi interioare. Şi aici
publicul de provincie era deosebit de prevenitor pentru
străini, şi cercetarea împrejurimilor am făcut-o cu automobilul şi participarea unui ofiţer superior.
fl40
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La Bruxelles, unde era să revin pentru o conferinţă
despre învăţămînt, d. Gregoire a făcut, atunci şi pe urmă,
imposibilul pentru o bună primire. M-am putut întîlni
mulţămită d-sale cu literaţi belgieni cărora le-am vorbit
familiar despre poezia noastră. La universitate am căutat
să expli!C criza economică provocată de iprima cruciată.
O societate închisă mi-a cerut o expunere despre figurile reprezentative ale istoriei românilor, şi ministrul
nostru la Bruxelles, d. Henry Catargi 52 , a venit, foarte
-emoţionat, să-mi anunţe că printre ascultători va fi înslll?i
regele belgilor:. N-a fost numai Albert I, care mă primise şi pe vremea Congresului şi care este pentru noi
toţi cei ce am trecut prin suferinţele şi încordările răz
boiului, imaginea însăşi a celui mai rezistent, dar şi
mai discret eroism, ci şi regina, care susţine din darurile
sale exploraţiile din Egipt ale unui Capart, pe care-l
vom asculta la Bucureşti, şi prinţul moştenitor şi simpatica princesă care era să fie în curînd soţia prinţului
de coroană al Italiei.
Am avut, împreună cu soţia şi fiica mea şi cu d.
Gregoire, deosebita onoare de a fi invitat la masă seara
în castelul Laeken. Monarhia modernă, mai presus de
toate luptele de partid şi de clasă,
înseninînd prin
dreapta ei măsură şi atmosferă politică cea mai întunecată şi păstrîndu-şi, printre atîtea pietre ce se aruncă
şi noroi ce se împroaşcă, tot prestigiul pentru care nu
se mai poate recurge astăzi cu folos la „graţia divină",
nu poate fi reprezentată mai desăvîrşit decît de acela
care a ştiut să ţie aşa de sus demnitatea şi să întrupeze
aşa de deplin onoarea unei ţeri mici asupra căreia, contra dreptului, se prăbuşise brutalitatea unei mari împă
răţii. Pînă tîrziu noaiptea, din grrupa monarhului cu aparenţa încă tînără, blond şi miop, cu o înfăţişare în care
seriozitatea era străbătută de o uşoară undă de zîmbet,
s-au înşirat amintiri din ceasurile grele, pe care le ascultam cu un respectuos interes. Păstrez încă vie impresia
acestor momente în care unul din principalii protagonişti ai celei mai grozave drame din istoria omenirii
atingea sîngeroasa
poveste cu calmul unei conştiinţe
perfect împăcate şi cu modestia cui are destul ca să nu
pretindă nimic.
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In cursul aceleiaşi călătorii am mers şi la Gand, unde
erau mari serbări cu participarea familiei regale, şi la
Malines, pentru a auzi aceleaşi lucruri de pe buzele
cuiva care, prin energia sa patriotică şi spiritul de sacrificiu, prin mîndria cîrjei sale de păstorie sufletească,
infruntînd grosolănia şi ameninţarea soldateştei germane,
al cărei spirit însufleţea şi pe generalii comandanţi, s-a
aşezat între noii sfinţi ai epocii noastre tulburate, cardinalul Mercier, şi de la dînsul, nobilul bătrîn, caremai avea aşa de puţin de trăit, am auzit, în odăiţa din
umbra vechii catedrale, toată îndurarea unui popor care
a ştiut să răspundă la orice ofensă şi să înfrunte orice
ameninţare : lagărul de concentrare al femeilor, flămîn
zirea populaţiei, care „avea voie să cumpere orice şi
oricît" după ce garnizoana golise piaţa, răspunsul lui
von Bissing că nu-i pasă nici de judecata istoriei chemată în sprijin de episcop : ,,Istoria ? Dar noi o vom
scrie !" Chipul cardinalului Mercier este şi astăzi înaintea mea, şi acasă la Bucureşti şi la Fontenay-aux-Roses, cu cuvintele de dedicaţie ale colegului la Academia
de Inscripţii.
O invitaţie în ţerile scandinave, pe care nu le cunoş
team îndeajuns, a urmat în 1926. Pentru Danemarca
ea îmi venise de la o veche cunoştinţă, un îndrăgit de
limba românească, pe care o preda la el acasă, alături
de lecţii generale de romanistică, un oaspete de pe vremuri la Bucureşti, d. Sandfeld Jensen, cu care mă întîlnisem şi la Fontenay-aux-Roses, unde mi-a vorbit româneşte. Din Copenhaga, de mult cunoscută mie şi care·
păstra aceeaşi înfăţişare de muncă mulţămită şi perfect
ordonată, am mers cu consulul nostru, un stimat negustor, de la care n-am ~tiut niciodată să luăm tot folosul,.
in împrejurimi, pentru a descoperi căsuţa de ţară, împodobită şi cu lucruri româneşti, pe care tînărul profesor·
danez a voit s-o numească, în limba noastră, ,,Vatra",
şi unde l-am găsit, puţin schimbat în vrîstă, în mijlocul
familiei sale. La conferinţele, tratînd despre subiecte de
sud-est european, pe care le-am dat la universitate a
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alergat - şi ce înduioşătoare a fost această dovadă de
simpatie ! - şi un alt danez care călătorise în România,
d. Erling Stensgărd, bibliotecar la Arhus, care la VălPnii
de Munte îmi arătase dt de plăcuL l-a surprins în fragila casă a ţeranului nostru aleasa zestre de artă ca şi
însuşirile de adevărat
nobil, de „cavaler rustic" ale
locuitorului ; nu trece an fără ca
depărtatul prieten
să-mi dea o dovadă că nu mă uită. /\.m cercetat şi unele
din localităţile vecine, cu vechile castele regale prefăcute
în muzee şi am găsit numele şi armele lui Carol I al
României în capela unde sînt stemele membrilor ordinului „Elefantului 1' ; ba erau şi cele trei „piele" ale
ministrului nostru pentru
tustrele ţerile scandinave,
d. Pîcleanu, care mă invita telegrafic la Stockholm pentru seara în care dădea un bal }a care, spunea ,telegrama,
vor asista şi prinţii dinastiei. Am vizitat acolo, la Copenhaga, şi bogatele expoziţii comerciale, care se schimbă
la cîteva zile, şi laboratorul unui fizician danez care e
o glorie a ştiinţei şi la care lucra şi un profesor moldovean, şi am fost primit la Adunarea Deputaţilor, aşa de
cuminte, cu femei cu tot, cu interminabile discursuri pe
care presa şi le însemna răbdător, şi preşedintele mi-a
dat un dejun, mie şi d-lui lanculescu, care pe sama sa
voise să mă întovărăşească, gustînd noi astfel nesfîrşita
bogăţie a felurilor picante pe care bucătăria daneză ştie
să le fabrice din peştii de toate speciile.
Am trecut de Stockholm unde, la întoarcere numai.
vom revedea pe bătrînul prieten Westrin care, după un
accident, îşi petrecea în pat ultimele lui luni de viaţă,
dar cu cartea românească la căpătîi, şi am mers drept
la Upsala, unde eram aşteptat. Peste cîmpiile de un alb
imaculat, din care se ridicau ,în iama clară, plină de SOOTe,
căsuţele de lemn ale unei ţerănimi viguroase, şi printre
brazii solemni ca făclii negre ale eternei slujbe pentru
zeii nordici lunecau schiurile drumeţilor. Am ajuns la
bătrînul centru universitar care-şi înşiră supt seninul
îngheţat marea biserică gotică, puternica bibliotecă, zidirile universitare, şcoala de fete, cu eleve de la odrasla
de muncitor pînă la moştenitoarea
generalului şi a
bogatului negustor, pe care, din singura dorinţă de a
face bine prin educaţia integrală şi reală a tineretului
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feminin, o crease, în aşa de largi proporţii şi cu un aşa
de cuminte program, un profesor universitar de filologie
slavă ; ici şi colo se mai păstrează micile clădiri de lemn.
Noaptea era limpede, liniştitoare, cu o lumină care nu
se stingea niciodată, fiindcă imensele zăpezi o retrimeteau cerurilor fără nori. Am vorbit unui public care
înţelege gluma, despre şederea la Bender a lui Carol al
XII-lea, învederînd ciocnirea firească între două concepţii deosebite ale vieţii şi ale politicii, şi despre arta
noastră populară, a cărei soră bună din aceeaşi maică
tracică o găseam în covoarele şi pestelcile acestei lumi
rurale suedeze. Arhiepiscopul Suediei, al cărui secretar
îl cunoscusem în Bucureşti şi-l purtasem prin mănăs
tirile din împrejurimi, a dat, după un altul la rectorul
universităţii, un dejun la care, venit tîrziu, după ce
văzuse primirea ce mi se face, a venit şi masivul, blajinul, dar neexistentul ministru al României. Un episcop
luteran lîngă soţia şi în mijlocul copiilor săi, în costumul nostru al tuturora, vorbind de opera de înfrăţire
religioasă căreia i se consacrase, nu era un lucru obişnuit
şi amintirea ceasurilor petrecute în această răpede casă
ospitalieră al cărei stăpîn era să plece aşa de răpede
dintre cei vii o păstrez neatinsă.
In tot acest timp contribuţia la istoria românilor s-a
oprit la articolele din Revista istorică şi la memoriile
publicate de Academia Română. S-a adaus o reeditare
cu unele schimbări a Istoriei literaturii româneşti, contopind într-o singură desfăşurare ceea ce pînă atunci
fusese publicat în fragmente. S-au
reeditat colecţiile
pentru şcoli din Scrisorile de Domni şi Scrisori de boieri
şi s-au adunat Scrisorile de negustori.
Literaturii îi dădusem, împreună cu articolele
de
<li["&ţie la Ramuri, cu ca.re
contopiS€m Drum drept,
două piese în care am căutat să prezint probleme actuale : cea agrară, care nu cere reforma condiţiilor materiale, ci prefacerea
omului, a omului dinlăuntru, şi
conducerea celui care
odinioară a fost coordonatorul
şi conducătorul muncii ţerăneşti, exploaitată supt steagul
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-democraţiei

de cei mai urîţi şi mai netrebnici din demagogi (Omul care ne trebuie 53), şi cea muncit'orească, în
.acelaşi sens al înlăturării profitorilor de tribună şi de
club prin tot acela care singur poale sLringe împreună
toate puterile şi e capabil să poarte răspunderea rezultatului (Sarmală, amicul poporului). Ambele s-au reprezentat la Teatrul Popular, întreprinderea la care n-am
putut atrage, cum aveam în vedere de la început, un
public de şcolari, de funcţionari, de soldaţi chiar, căruia
să i se facă o educaţie prin puterea scenei 5 ţ.
Pentru
cursurile din Vălenii de Munte am dat bucăţi satirice
~i şarje în formă dramatică pentru a caracteriza şi osîndi
pretenţiile de tot felul, ele trebuind să fie considerate
şi judecate deci din acest punct de vedere ca lucrări de
critică şi continuare a propagandei care mă stăpînea de
atîţia ani şi care, deşi nu după
aşteptările mele, nu
rămăsese cu totul fără efect ; mai tîrziu le-am adunat,
pe cîte nu s-au pierdut, în volumul, rămas cu totul
neştiut, Trei piese simple pentru oameni nwdeşti (Bucureşti, 1931).
Din trecutul nostru, în legătură cu noile revelaţii
despre Tudor Vladimirescu, luasem figura, care mi se
părea că trebuie corectată şi întregită, a eroului revoluţionar de la 1821, pe icare am prezentat-o într-o dramă
în proză, de la 1921 încă; o ediţie sibiiană s-a adaus
la aceea ieşită din chiar tipografia mea. In relaţie cu
Congresul de la Argeş al Ligii culturale, în care pentru
prima şi ultima oară au apărut fruntaşii saşilor, am
scris Zidirea mănăstirii Argeşului, căutînd să-i dau un
sens mistic, în legătură cu Doamna slavă a lui Neagoe,
opunîndu-1 legendei, naive şi teribile care, venind din
Balcani, s-a prins de această ctitorie ; ,,meşterul Manole"
n-are nici un rol. Tot aşa comemorarea lui Dante îmi
sugerase actul în versuri de care am vorbit, şi la aceea
a lui Moliere am încercat să înviez mediul de nobilime
decăzută şi expusă ridiculului peste care a trecut pătrun
zătoarea privire a omului de geniu, care prin condamnarea rostită de dînsul pe scenă poate fi privit ca un
precursor al revoluţiei franceze (Moliere se răzbună).
Mai ales pentru întîia din aceste lucrări, pusă în faţa
zgomotului trivial al fabricaţiei dramatice pentru efect
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şi

succes, cite unul, uitînd că autorul n-are dreptul la.
nici o atenţie, a găsit cuvinte de laudă.

In cursul călătoriei mele prin Scandinavia, în februarie 1926, primisem vestea, prematură, ,a ·retragerii lui
Ion Brătianu, în mijlocul zbuciumului revoluţionar, şi
o telegramă din Viena indica succesiunea mea în fruntea partidului a cărui conducere de fapt o acaparase
de la început, cu metodele sale lente şi sigure, d. Maniu.
Nu ştiam că în acest timp se lucra la Bucureşti totodată
pentru două scopuri : pregătirea pe lîngă regele Ferdinand, prin intimităţile pe care şi le atribuia d. Argetoianu, a succesiunii partidului însuşi şi înlăturarea mea,
care devenisem dezagreabil suveranului, cum fusesem,
totdeauna, şi altora.
Abia sosit însă, mi s-a comunicat, în faţa demisiei,
care se produsese, a atotputernicului prim-ministru, că
regele doreşte un guvern al „partidului naţional" acesta fiind titlul unei nesincere fuziuni - , dar că a
repetat confidentul său : ,,cu Maniu, nu cu Iorga", adău
gind că, dacă se destăinuieşte această dorinţă, va fi silit
a o tăgădui.
A urmat un schimb de vederi şi, în starea mea de
spirit de atunci, profund dezgustată, situaţia de şef de
guvern n-avea nimic care să mă atragă, trebuind a lucra
cu oameni care vădit nu mă voiau 55 • Jignirea era însă
aşa de grosolană, incit trebuia pentru demnitatea mea
personală o satisfacţie, pe care d. Davilla a găsit-o :
voi conduce singur partidul atîta vreme cît d. Maniu
va avea preşedinţia Consiliului. La sfîrşitul unei intrigării aşa de josnice, în care se amesteca, din nenorocire,
şi onoarea regelui, puteam, în sfîrşit, să răsuflu.
Misiunea care-mi rămînea părea uşoară. Voi recomanda suveranului un minister Maniu, şi atît. Am găsit
înaintea mea, la omul pe care nu-l văzusem demult,
dorinţe neprevăzute, retractări dacă e să se dea crez.are
afirmaţiilor d-lui Argetoianu despre refuzul de a mă
accepta - , retractări jenante, şi acele şovăieli care nu
erau noi la acest suflet chinuit. Ar fi vrut un minister
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.al tuturor celor care, în zgomotoasele, brutalele alegeri
,comunale, biruiseră pe tiran, şi a trebuit să arăt că generalul Averescu e socotit, după anume noi manifestări
.ale sale, ca nesincer. In ce mă priveşte, Iiiu<lcâ-i pomenisem de _µrdennţa pe care o manifestase, m-a asigurat
că „nu se amestecă", precum nici Carol I nu s-a amestecat între Ion Brătianu cel bătrîn şi fratele lui Dumitru. In orice caz, vrea în noua formaţiune şi pe ţerănişti,
cu care de la întoarcere n-avusesem nici o întîlnire,
ei înşişi necăutînd un prilej de lămurire, poate pentru
-că, după primirea la Palat a lui Stere, pe care regele
mi-a spus hotărît că-l crede
primejdios cu planuri
.ascunse, şi că mi-l vrea, ei căpătaseră impresia că ar
putea succeda şi singuri. Trebuia să-i aduc o listă cuprinzîndu-i şi pe dînşii.
Am căutat s-o capăt şi,· pe cînd d. Maniu manevra
ca să-i înlăture, fără să aibă însă aerul, dind asigurări
afectuoase şi glaciale în dreapta şi în stînga, am rugat
pe d. Mihalache să mă vadă şi am ajuns, după o scurtă
·sfătuire cu dînsul, care în acea fază nu se credea unsul
lui Dumnezeu pentru a cîrmui, cu ţerani şi pentru ţerani,
ca şi cum n-ar fi decît un singur fel de ţerani, România
nouă, la o deplină înţelegere. Regele voia o listă comună :
·să i se deie deci o listă comună, dar atît, fără a o întovărăşi de nici o explicaţie, punîndu-i însă în vedere
toate tulburările ce s-ar produce la alegeri dacă s-ar
,da puterea generalului Averescu, a cărui popularitate
se împrăştiase aproape cu totul.
Dar peste o oră d. Maniu îmi venea indignat că i-am
·stricat socotelile : i se părea matematic sigur că puterea o va avea el, şi numai el, cu cei de aproape ai lui,
pe lingă care ar fi miluit şi pe cineva din jurul meu.
Fireşte, i-am lăsat, ca viitorului prim-ministru, decizia
-că în ce priveşte condiţiile guvernării, care, credea el,
îl aşteaptă negreşit. Dar ora trei, pentru care fusesem
chemat la palat, se apropia, şi d. Maniu nu venea cu
'li.ista viritori'lor mini:ştri. Ln ultimul moment ia sosit cu
dînsa : pentru locurile rezervate ţerăniştilor numele lip·seau atunci cînd regele ceruse acea listă comună, acea
listă completă, de un caracter unitar, şi imediat, pentru
a nu se prelungi o criză c_are putea să devie periculoasă.
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Cu această hîrtie inoperantă m-am prezentat din nou
la Ferdinand I, care părea
foarte bine dispus, şi o
puteam interpreta în folosul gr,upării din oare nominal
mai făceam parte. Mie
personal, mi-a arătat multă
bunăvoinţă, şi, cînd am făcut aluzie la sfaturile pe care·
le-am transmis fiului său, s-a arătat
mişcat şi mi-a
mulţămit pentru sentimentele statornice pe care i le-am
arătat. Dar lista nu-l
mulţămea [... ] Lassen sie mich
tibemachten • a fost hotărîrea sau mai bine formula
prin care se ascundea lipsa de hotărîre. Deci numai mine
se va rosti hotărîrea, şi-mi luam rămas-bun de la suveranul pe care nu era să-l mai văd curînd, în dispoziţiile·
cuiva care, cum adăugeam, spera să-l poată servi altă
dată.

Dar peste cîteva ceasuri, în chiar seara aceea, supt
influenţa lui Brătianu, care întrebuinţa pe obişnuitul
său ambasador d. Ştirbei şi se folosea de dibăcia nesfîrşită a lui Al. Constantinescu, înţeles cu d. Goga, închipuitul şef real în noul regim, totul s-a terminat. Generalul Averescu căpăta, a treia oară, puterea dar, după
dorinţa regelui, cu o colaborare
ardeleană, acei doi
membri ai „partidului naţional" care i se adăugeau fără
a se înscrie în altă grupare - şi regele ·glumise cu mine·
asupra prezenţei lor pe amîndouă listele - : d. Goldiş,
căzut pradă unei tîrzii dorinţe de a se valorifica din nou
pe banca ministerială, şi părintele Lupaş, care-şi sim-

o vocaţie politică de conducător ; d. Ioan Lapedatu,
fratele, cu lungă experienţă în bănci, al lui Alexandru,.
li se adăugea ca subsecretar de stat.
Seara, telefonul m-a chemat printr-o greşeală, căci
de fapt se căuta de la Iaşi casa unuia din noii miniştri,
şi am putut afla şi compunerea Cabinetului. O oarecare
îndoială mai
putea să rămîie totuşi ; încredinţat că
d. Maniu va fi cel ales, trimesesem şi un articol pentru·
foaia mea populară, anunţînd acest Minister, şi a trebuit să scap de ridicul, punîndu-1 în sama unui colaborator din provincie, care se înşelase. Dar la opt ceasuri
de dimineaţă ale zilei următoare, glasul speriat al celui.
ţea

•

,,Lasă-mă să mă

gindesc peste noapte". (N. a.)
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care trebuia să se îmbrace în caftanul mult aşteptat mă
întreba dacă a fost invitat la Cotroceni. -Nu. - Domnul
general e acolo. Era acolo, de fapt, şi presta jurămîntul.
A fost atunci, după
pedeapsa carP atinsese atîta
nehotărîrP, n0siaccrilaLe,
neloialitate şi atîtea rezerve
mentale, la mine acasă, unde fiersese criza terminată
aşa de lamentabil pentru
speranţele amicilor mei, o
scenă de un înalt comic, care mă face să zimbesc de cîte
ori mă gîndesc la dînsa. D. Maniu, care-şi luase şi cele
din urmă măsuri, strecurîndu-mi la ureche, cînd l-am
cercetat în goala-i celulă la hotel : ,,dar Ardealul tot eu
îl conduc'', se închisese în acea chilie şi nu cuteza să·
meargă la clubul plin de postulanţi care stăteau îmbră
caţi în costumele de circumstanţă, şi a căror furie afost cumplită. D. Argetoianu venis,e însă, şi odaia mea
de lucru era prea îngustă pentru largii paşi cu care o
străbătea, plîngîndu-se
aproape cu lacrimi că „i s-a
înfipt un cuţit în spate", ba
chiar cruzime mergînd
pînă acolo că mareşalul palatului şi d. Ştirbei, care la
vizita congresiştilor de la Buftea îmi spusese ironic că
fuziunea cu noul meu amic era „bună pentru acesta'\
îi dăduseră asigurări de ultimul moment, părînd,
în
inocenţa lor, foarte miraţi că „a ieşit aşa". Iar d. Potîrcă,
al cărui fizic e tot ce poate fi mai puţin potrivit pentru
a exprima melancolia, declara formal că nu mai înţelege
a lucra în cadrele unui partid care nu se pricepe la:
mai mult : de fapt, ca şi d. D. R. Ioaniţescu, om activ şi
înzestrat cu cele mai rezistente coarde vocale pe care
le-am cunoscut, el şi-a descoperit îndată o vocaţie ţeră-·
nistă, şi originile lor neted şi onest ţerăneşti îndreptîndu-i, după stagiul aiurea, în această direcţie.
Un pronunciamento la club, participînd, în vîrtejul'
primului moment, şi aţîţat dintre ardelenii care păreau
mai siguri, a decapitat pe omul despre care, cu autoritate
de medic şi de antropolog, bunul său iamilc şi admirator,
d. Vaida spunea că are „cea mai mare circomferinţă
craniană din tot Ardealul". După consfătuiri la care a
luat parte şi spiritul realist al d-lui Popovici s-a luat
hotărîrea de a-mi încredinţa numai mie soarta viitoare
a unui partid care pînă atunci voise aşa de puţin să mă
cunoască. D. Argetoianu a fost însărcinat să-mi aducă
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această

veste, cerîndu-mi

chiar ca, printr-o scrisoare
prin retragerea sa
de cuvînt a regelui,
nouă pentru mine.
Am scris deci d-lui Maniu, asigurîndu-1 că niciodată
nu voi decide ceva fără a fi luat mai întîi sfatul său.
Oh, aceste tradiţii boiereşti cît rău mi-au făcut totdeauna într-un mediu dispus a considera orice politeţă,
orice amabilitate ca o dovadă de slăbiciune !
Tîrziu după-amiazi - acestea petrecîndu-se pe la
-orele unsprezece - am primit vizita d-lui Maniu. Dorea
-să ştie exact „ce a fost", ce a spus d. Argetoianu ; notele
mele, pe care ştia că le iau, l-ar putea lămuri ; să i le
arăt ! Era prea mult şi pentru omul cel mai politicos,
care însă nu e deprins să se joace cu atitudinile şi hotă
rîrile. L-am făcut să înţeleagă că nu sînt dator să arăt
totdeauna, după cerere, însemnările mele intime. ,,Atunci
să rămîie aşa", dar să-l l'as să convoace ipe „Cei o sută"
pentru o duioasă scenă
de despărţire. Dar ei nu
-există. Nu există dar să-i mai chem o dată. Şi mi-a
explicat motivele pentru care fixează cutare dată din
aprilie, după care era să urmeze Congresul partidului
şi instalarea mea la o conducere unică. Cum se poate
refuza o revărsare sufletească aşa de naturală şi care
trebuia să fie atît de duioasă !. ..
Că ştiam ce se va petrece o dovedeşte rugămintea
pe care i-am făcut-o amicului politic al meu foarte de
aproape, atunci, d. Taşcă, 56 eminent profesor de drept şi
vorbitor de frunte, pe care aipo'i l-am :pierdut în diJplomaţie, l-am recîştigat în cabinetul meu din 1932 şi l-am
pierdut pe urmă, poate nu definitiv, din nou, de a merge
1a Blaj ca să verse şi din partea mea asupra despărţirii
fatale o caldă lacrimă.
S-a întors povestindu-mi că,
în cercul celei mai stricte intimităţi, cu nepoţii săi în
frunte, d. Maniu a vorbit, a fost aplaudat, apoi rugat
·să rămîie şi, ca bun unchi şi prieten, ce să facă omul?
a cedat. D. Taşcă fusese chiar rugat să-mi comunice că
<l-sa, d. Maniu, nu mă va lipsi de frăţescul ajutor la o
-conducere în care mă va cruţa de orice osteneală.
Bineîn~les, afară de aceea, care mi s-a ipus îndată
în spinare, - tovarăşul meu ştiind evita orice răspunfaţă de „fostul" şef, care desigur
înţelegea să protesteze contra lipsei
să arăt că primesc sarcina aşa de
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dere - , de a negocia cu ţerăniştii asupra felului cum
am participa ca opoziţie unită la nişte alegeri pe care
d. Goga, ministru de interne şi săltat din călcîie cu un
sfert de metru măcar, trebuia să le fad\ aşa cum le
anunţase ; cu jandarmul pentru sine, cu soldatul pentru
d. general. Atunci, reinstalatul neexistenţilor „O sută",
contînd pe singura mea generozitate, a· fost atins de o
gripă aşa de grozavă
încît a intrat în sanatoriu, la
Bucureşti însă, de unde se puteau urmări lucrurile ce
se vor petrece.
Eram la ţară, hotărît să nu mă mai amestec într-o
viaţă de partid aşa de onestă, într-o viaţă politică aşa
de civilizată, între
oameni pentru care nimic n-are
valoare dacă se interpun interesele personale cele mai
cinic exhibate. Un suprem dezgust mă cuprinsese, pe
mine, care înţelesesem înainte de război că amestecul
în viaţa publică nu e un mijloc de a folosi ca avere sau
ca notorietate, ci îndeplinirea unei stricte şi grele datorii faţă de ţară, fără să aştepţi nici o răsplătire. Ce
căutam eu în această zgomotoasă
harmalaie a unor
suflete atît de urîte ?
Dar cîţiva din vechii mei naţionalişti, printre ei şi
cîte unul care, pe lingă atîtea pretenţii înghiţite, îmi
va face la cel dintîi prilej ca mulţi alţii, au venit să mă
roage din partea d-lui Vaida, scos înainte de „fratele"
său Iuliu de cite ori lucrurile se îngroşau, să mă implore
din partea lor, cu gîndul la situaţia ce vor avea în alegeri, ca eu să fac un ultim sacrificiu venind la Bucureşti pentru a prezida Congresul. Maşina cu care sosiseră m-a furat chiar în acea seară.
O dată ajuns, mi s-a spus cum va fi Congresul căruia
trebuia să-i dau numai concursul unei simple prezenţe,
dacă se poate cu totul mută. Se va citi un „expozeu",
redactat fireşte de d. Lugoşianu, apoi se va da cuvintul
la cit se poate de puţini vorbitori, şi d. Vaida, care ştie
cum se anulează o adunare innăbuşind-o în protocoale,
va încheia „dezbaterile" acestui neplăcut congres care
acum, după manifestarea „Celor o sută", nu mai avea
nici un rost şi de care trebuia să scăpăm cit mai răpede.
Dar, dacă lipseau mai toţi ardelenii, al căror rol se
terminase prin îmbrăţişarea singurului şef pe care şi-l
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voiau, cei din ţara veche veniseră, şi unii din ei foarte
hotărîţi, cu garda lor de ţerani împrejur, să nu plece
de acolo pînă nu se va decide o legătură cît mai strînsă,
o fuziune mai curînd, cu ţerăniştii, pe cînd altă aripă,
a foştilor takişti, cîţi mai rămăseseră, căci alţii se îndreptaseră la liberali. nu voiau de loc această alunecare spre
stînga.
O dată ce venisem, am vorbit şi am căutat să dau
viaţă adu:nării. Problema, de care sanatoriul de la şosea
avea atîta frică, am pus-o deschis, şi ne-am ales cu
mărturisirea francă a dorinţei de colaborare, şi chiar de
unire.
Dar cei care o voiau - şi, în anume condiţii, dar
numai în anume condiţii, fără a primi doctrina luptei
de clasă şi a o înscrie în numele însuşi al noii grupări,
o voiam şi eu - nu-şi dădeau sama îndeajuns ce viitor
îşi vedea d. dr. Lupu, căruia prietenii îi vorbeau de o
misiune specială ca a lui Abraham Lincoln în Statele
Unite, ce îngust şi îndărătnic îşi fixase drumul, în Tîndul întîi pentru sine însuşi, ca viitor dictator financiar,
d. l\Iadgearu, secretar al partidului şi, în ultimul rînd,
dar nu ca înverşunare egoistă, ce ranchiune seculare
contra „clasei conducătoare", ce sovietism revoluţionar
hrăneşte, în decorul de operetă al costumului său pitoresc, d. Mihalache. Ţinînd samă de ce reprezintă amicii
d-lui Maniu în Ardeal, unde aceşti ţerănişti „regăţeni"
încercaseră fără folos a-i concura pentru a-i distruge
apoi în baza ideii sociale, şi gata să-i închidă momentan,
pînă la cine ştie ce nouă ofensivă, în marginile provindei lor, ei n-aveau însă decît cel ma,i mare desipreţ şi
pentru grupul de „ciocoi" al tc.1kiştilor foşti conservatori
şi pentru
mîna de oameni de
carte care
mă mai
încunjura.
Fuziune, da, mai tîrziu, cu împărţirea ţerii în două,
Carpaţii deosebind provincialismul unora de demagogia
revoluţionară a celorlalţi,
tot restul fiind strivit în
această voinică îmbrăţişare :
creaţiuni personale, fără
vlagă, ,,fără program", fără misiune, încurcă-lume. Deocamdată, alianţă electorală, şi tot pe această bază. Iar.
pentru a nu se pierde timpul, o hotărîre grabnică şi
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sigură. Oricît de brutală părea atitudinea, acolo era cel
puţin o viziune netedă şi curajul de a lua o responsa-

bilitate.
La aceia pe care aşa de puţin îi puteam considera
ca ai mei, spectacolul era deplorabil în toate privinţele.
Veniţi din toate părţile,
oamenii erau însufleţiţi de .
sentimentele şi minaţi de interesele cele mai deosebite.
Takişti timizi, ca d. Mironescu 57 , de un spirit aşa de
împăciuitor, dar ştiind să-şi cîştige cu dulceaţă moldovenească de la Vaslui un rol important, aprigi luptători
pentru mişcarea maselor, care hotărau în spiritul lor, ca
d. Davilla, care ni învedera că puterea adevărată este
numai la noua democraţie rurală, intelectuali cu multe
rezerve ca d. Taşcă, specialişti în alegeri ca d. Ioaniţescu 58 erau chemaţi să discute asupra lucrului care de
fapt îi interesa singur pentru moment : şansele electorale în colaborarea care se urmărea. Schimbul de scrisori cu d. Mihalache, necontestatul şef de dincolo, ne
putuse lămuri asupra imenselor pretenţii ale unui ţeră
nism care ştie să lupte ; rîndurile învăţătorului muscelean nu sunau ca o prietenească propunere, ci ca o imperioasă somaţie : omul n-avea vreme să aştepte cînd puştile
d-lui Goga se încărcau şi se alegeau lemne pentru bîtele
cele mai eficace. Solii noştri, - între dînşii şi blîndul
Munteanu-Rîmnic, a cărui haină de profesor sărac cu
mulţi copii constituia o ofensă pentru cle~anta democraţie a d-rului Lupu, care i-a şi spus-o n-aveau
nici siguranţa manevratorilor de căprării, nid entuziasmul pentru o idee, înverşunarea unei pasiuni.
Priveam neputincios, mai neputincios decît d. Maniu,
care avea telefon lîngă patul suferinţelor sale şi risca
foarte mult pFimind delegaţii şi vizite, la această acţiune
bolîndă, care pu se putea termina decît cu acea înfrîngere la care, din moment ce i se asigura Ardealul său
şi ceva locuri pentru doi-trei takişti mai generoşi la
cheltuieli, lucra tovarăşul meu însuşi. D. Ioaniţescu i-a
adus o formulă, distrugătoare
pentru noi ceilalţi şi,
siguf", în candoarea sa, că eu am aprobat-o, şeful ardelean, în faţa căruia stătea cu degetul la minutarele cea-
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sornicului somaţia de Tudor Vladimirescu a d-lui Mihalache, a iscălit. Ce mai puteam face faţă de un asemenea
gest!
A fost o mirare că m-am ales, cu un singur tovarăş
din vechii mei aderenţi. Dar şi aşa era prea mult. Oneştii
mei camarazi ar fi fost încîntaţi dacă orice acţiune a
mea ar fi fost de la început împiedecată de zgomotoasa
intoleranţă a masivelor majorităţi averescane deasupra
cărora şuiera, în beţia stăpînirii
puterii, biciul d-lui
Goga ; intrat tîrziu acolo, numai cînd prietenul Stahl,
acum şeful stenografilor Camerei, mi-a spus ce se crede :
că mă tem să înfrunt adversari pătimaşi şi adesea foarte
rău crescuţi, am găsit însă o atmosferă care permitea
manifestarea altor opinii ba, mai tîrziu, chiar, la mulţi,
o reală şi cu totul dezinteresată simpatie, ceea ce m-a
făcut să sugerez acestora o legătură contra liberalilor
pe care generalul, deprins ca militar cu singura comandă
fără greş a unui singur front, o refuză, tărăgănind, altfel
decît în forma unei fuziuni, la care a izbutit, nu fără
trudă, să mîne pe orfanii naţionalilor ardeleni, colaboratorii din cabinetul său.
Dar, pentru a face ca orice acţiune a mea asupra
minorităţii să dispară, s-a creat, la noi, un comitet parlamentar, în care trebuia să nu însemn nimic, numai
chemîndu-se comitetul de partid, în care jumătate era a
fostului grup naţionalist al poporului. O singură lovitură
mai era de dat, şi. d. Maniu, complet restabilit, o pregătea cu metodele sale de circulaţie subterană : înţele
gerea cu ţerăniştii pentru o fuziune în orice condiţii,
lăsîndu-se restul pentru manevrări ulterioare şi, prin
aceasta sau prin consecinţele acestei fuziuni, debarcarea
tuturor concurenţilor autocraţiei sale plănuite, de la aşa
de „ţerănistul" dr. Lupu pînă la d. Argetoianu, aştep
tătorul de dictatură atît de puţin „ţerănistă ', şi mai
ales pînă la mine, acela care trebuie să dispar fără
urmă dintr-o viaţă politică în care erau atîtea din ideile
mele şi atîta din însăşi munca mea.
Pe d. Maniu l-am văzut odată la Vălenii de Munte
(de a căror „misiune" culturală vorbise aşa de sincer,
poate, măcar în acel moment, d. Argetoianu). Mi-a vorbit de ce rol mare a avut, simplu locotenent care da
1
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ordine în ministerul de război din Viena, la desfacerea
monarhiei dualiste, şi de şansele pe care le-ar fi avut
de a fi chi&- preşedintele republicii austriece. Dar doi
soli, unul ţerănist, d. Madgearu însuşi, decis să cureţe
terenul J.., ulti.mde mele pretenţ11, celialt, doritor de a
fi cît mai răpede şi mai deplin ţerănist, d. Ioaniţescu,
m-au cercetat acolo ca să-mi
puie în faţă invitaţia,
somaţia aproape, de a abdica de la ce era socotit că
mai aveam ; pentru orice propuneri, cuminţi şi prevă
zătoare, de împărţiri utile a rolurilor nu mai era loc :
un singur partid, un singur şef. Acela trebuie să fie,
mi se spunea, d. Maniu, fiindcă-I
împing ardelenii ;
fiindcă-I cer pe dînsul ţerăniştii, mi se spunea din colţul
Ardealului, poate încă mai puţin sincer decît cellalt.
Că au plecat fără nici un rezultat, n-avea importanţă. D. Maniu, sigur pe sine, şi încheiase acum. O scrisoare a mea, în care protestam contra arogării, aşa de
insolente, a unor drepturi care nu-i aparţineau n-a avut
nici un efect. Fără să admită măcar convocarea singurului for competent, Congresul, şeful înviat al Ardealului a lucrat cu de la sine putere, delicateţea sa aparentă acoperind unul din sufletele cele mai brutale pe
care le-am cunoscut vreodată.
Comitetul de conducere, atîta vreme neglijat, a trebuit totuşi să fie strîns pentru a da o formă convenţiei
prin care d. Maniu înţelegea să-şi anexeze pur şi simplu ultima rezistenţă politică a ţerii celei vechi ; d. Argetoianu, care declara că „ştie singur să facă politică",
era cîştigat cu speranţe care i-au fost tăiate de a doua
zi, în felul cel mai necruţător ; restul nu conta, amicii
mei personali înşişi fiind cîtva timp şovăitori.
Perfecta siguranţă a rezultatului care nu putea lipsi
a făcut pe învingător să cuteze şi afirmaţia că eu însumi
m-am învoit cu ce era să se petreacă într-un act de
comedie perfect aranjat. A trebuit atunci, înşţ.!inţîndu-l
prealabil că, ,,dacă-i trebuie un măgar ca să intre în
Ierusalim, să şi-l oaute, căci eu nu sînt acela", să-i
citesc protestul meu, pe care omul calm faţă de orice
s-a putea întîmpla şi care crede că o astfel de pieliţă
a obrazului e o cuirasă de voinic l-a ascultat fără o
tremurare din sprîncene sau o sclipire rece din ochii
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fără expresie. Cum obiectam că nu se poate lua o decizie de un partid care nu-şi are încă statutul, acela al
ardelenilor singuri neavînd valoare, d. Argetoianu s-a
pretat, necunoscîndu-şi soarta ce-l pîndea a doua zi
chiar, să ipuie la cale în zece minute acest act, pe baza
căruia s-a primit desfiinţarea unei grupări în care ideea
şi solidaritatea naţională erau mai presus de preocupările de clasă şi de demagogia agitatoare prin care se
pot ameţi minţile simple ale sufragiului universal.
A doua zi, cu ce biete mijloace aveam, am reluat,
păstrînd mult timp numele, acum părăsit, de „partid
naţional(', o foaie care întîi n-a mai putut să apară zilnic; de altfel Neamul românesc fusese de mult sacrificat, în împărţirea subvenţiilor, Patriei 59 ardelene, mergîndu-se pînă acolo încît s-a încercat a provoca dispariţia unui organ legat de aşa de lungă şi de onorabilă
tradiţie. Mai tîrziu numai, se va putea asigura reluarea
apariţiei zilnice a foii, atît de iubite, căreia niciodată
nu i-a lipsit colaborarea mea de fiecare clipă, ba uneori
şi revizia tipografică.

Pentru politică păream un om mort, dar la apelul
meu au răspuns mai toţi vechii prieteni, dovedind că
totuşi a mai rămas ceva sănătos într-o societate deprinsă
a trăi prin minciună şi trădare ; cîţiva dintre prietenii
d-lui Argetoianu care, rămas un timp în aer, se va
lăsa să cadă pe singurul teren de aterizare al liberalilor
pînă ce un nou zbor i se va părea cu putinţă, şi cîte
un ardelean ca părintele Puşcaşu şi profesorul Matieşanu
au rămas în mica noastră tovărăşie devotată. lmprejurările vor dovedi fără multă zăbavă cît de folositoare
ţerii poate fi o asemenea rezervă de forţe.
Deocamdată vacanţa acestui an aşa de tulburat îmi
dăduse putinţa de a lucra intens la opera cea mai grea
şi mai însemnată, poate şi mai riscată din scrisul meu
ştiinţific, aceea pe care am
intitulat-o, cu oarecare
îndrăzneală, Essai d'une synthese de l'histoire de l'humanite.
Reuneam într-o singură expunere, strîns legată, tot
ce de aproape douăzeci de ani stabilisem ca legături
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între deosebitele acte şi aspecte ale istoriei omemrn,
considerată ca o singură dezvoltare, în care oamenii
hotărîtori, oameni reprezentativi, acţiuni de masă, influenţe ale naturii şi ale trecutului se amestecă pentru a
produce acP] putPrnk curent în care- toţi ~i toate îşi au
partea lor, dar întregul,
,,ansamblul" e al omenirii
înseşi. Pentru întîiul volum, privit mai mult ca o prefaţă, ca stahiJirea primelor baze şi recunoaşterea primelor impulsuri, trebuisem - şi aceasta a fost un bine
pentru carte, excluzînd orice influenţă a lucrurilor şti
ute, a învăţăturii după alţii, a unei cugetări mai tîrzii,
influenţată totuşi de această învăţătură - , trebuisem,
zic, după hotărîrea mea de a culege din izvoarele înseşi
nu numai faptele, menite a se pierde în sinteză şi neavînd decît valoarea relativă în legătură cu aceasta, dar
sensul pe care li-I atribuiau contemporanii, să recurg la
aceste izyoare. Am întrebuinţat destul timp pentru
aceasta, dar am avut puternica impresie a unui prim
contact, ca şi cum ce mi se spusese sau ce citisem înainte n-ar fi existat niciodată. Mi se ridica astfel înainte,
şi aceasta poate fi, în orice caz, valoarea acestui prim
volum, în locul antichităţii arheologice, cu compartimentele tuturor instituţiilor, în mare parte simple forme,
şi filologice, cu tot felul de consideraţii asupra cărora
se insistă mult, deşi ele sînt de fapt alăturea, fără a
mai pomeni rămăşiţele unei antichităţi de predică moralizatoare sau de prezentare a eroilor, şi în singurele
momente eroice - altceva : viaţa cu adevărat istorică a
antichităţii. Cea orientală şi cea clasică nu stăteau neîmbinate, ca plecînd de la principii cu totul deosebite şi
cerind fiecare altă metodă, ci rîul imens al civilizaţiei
umane trecea fără întrerupere de la una la cealaltă.
Pentru evul mediu, în care caracterul de continuare
a civilizaţiei antice, cum pe altă cale a văzut-o, afirmînd aceasta cu atîta putere şi răsunet, Dopsch, trebuia
să domine începuturile, aveam rezultatele unor osteneli
de patru decenii. Şi aici însă, pest~ fapte, cunoscute, am
spus-o, de la sorgintea lor chiar şi pline deci de mireasma
care pleacă numai din viaţa însăşi, iar nu din niijlocirea ei, oricare ar fi aceasta, ceea ce mă interesa, ceea
ce am căutat să pun în lumină mai mult au fost cîteva
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idei conducătoare care mi se desfăcuseră din însăşi prezentarea fără preocupări aprioristice a curentului ce-mi
trecea înainte, albia fiind a formelor de unitate, adică
Biserica lui Cristos, încorporată în cele două puteri care,
în aparenţă rivale, se completau de fapt, Papalitatea
Sfîntului Petru şi Imperiul lui David uns de Samuil :
rolul covîrşitor pe care-l joacă Bizanţul, aruncat de obicei, afară de strălucitorul capitol al lui Justinian, în
cîteva biete pagini complementare, pline de incidente
tragice, acel BiZ181I1ţ care e Imperiul, tot Imperiul, faţă
de Apusul fără coroană împărătească sau improvizînd
una de simplă UZUiiJ)aire, contra căreia leg,itimismul constalntinopolii!:a;n a protestat totdeauna, regalităţile, ele
însele fragmente ale unui imperiu nelegitim, avînd a fi
considerate supt acest aspect, iar nu supt acela de creaţiuni „naţionale" şi, al doilea, elementul de viaţă care
se desface de la sine, spontan, liber, capabil de orice
creaţiuni, din înjghebările originale ale acestui fecund
mileniu : cetăţi de sine stătătoare şi capabile de a se
um m tot felul pentru organisme mai puternice şi
„Romanii" ţerăneşti pe văi, ca în Scoţia, în Elveţia şi
la noi, dar nu numai în aceste regiuni caracteristice,
care au rezultat fireşte din retragerea, rămasă definitivă, a vechiului Imperiu roman fără ca să i se substituie, în teritorii fără valoare actuală şi imediată, stă
pînirea regelui barbar.
Pentru istoria modernă - căci păstram împărţirile
vechi, destul de îndreptăţite, în locul cărora mă întreb
ce s-ar putea pune cu folos, pentru alt motiv decît
acela, foarte răspîndit astăzi, de a afişa o originalitate
de formă - , materia era pregătită, pusă pe linii mai
puţin clare dedt pentru evul mediu, dar totuşi preferabile iluziei unei aşa de îndepărtate dezvoltări naţio
nale. Faptele au trebuit să fie multe ; am căutat să fac
însă aşa incit ele să nu existe singure, ci să concurgă
la acea unitate fără care ele rămîn doar incidente, care
se pot salva numai prin mijloacele înşelătoare ale talentului literar. Combinaţiile dinastice, atunci cînd dinastiile stăpînesc umanitatea europeană despuiată de origanele ei fireşti istorice, apoi influenţele unificatoare de
civilizaţie, a Antichităţii,
formal înviată, şi a Franţei,
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stabilesc îndestul, mi se pare, indispensabilele legături.
Şi aici imperiul otoman, continuare bizantină şi exponent al vieţii mu~tor popoare, era pus la locul ce i se
cuvine, aşa de mare.
Pentru v n:mea contemporană, µe care 11-0 începeam
prin Revoluţia franceză, care se sprijină aşa de mult pe
exemplul american, avînd şi el aceeaşi bază şi care a
dovedit că aşa ceva se poate face, încurajînd astfel o
imitaţie violentă, haotică şi
sîngeroasă, oricîte efecte
bune ar fi putut să plece, în neştirea, de obicei, a conducătorilor, dintr-însa, am
căutat să atribui fiecărei
naţiuni căci naţiunile, ca organisme, există acum,
lucrează şi isprăvesc prin a decide - , exact ce i se
datoreşte, nu ca întindere a teritoriului şi număr al
populaţiei, ci ca lucru nou pe care-l aduce şi ca influenţă pe care o exercită asupra mersului general al lumii.
Din acest nou sistem de prezentare, poporul românesc apărea altfel : nu în ceaţa evului mediu, aşa de
deasă, încît s-a putut contesta pe rînd existenţa lui pe
toate terenurile unde ar fi putut trăi, şi unde a şi trăit
în adevăr, fără de care nu s-ar putea explica o vitalitate ce se constată, cînd ici, cînd colo, înaintea anului
1200, apoi nu ca apărătorul de un moment, supt aripa
Ungariei sau a Poloniei, al frontului creştin în Orient
şi pentru partea modernă, ca o „provincie" oarecare a
imperiului otoman, iar pentru cea contemporană ca un
element politic „liberat", împreună cu alţi „supuşi" ,,balcanici", la o dată care e aceea a simplei afirmări şi
recunoaşteri formale de către Puterile mari europene,
la 1878 - deci o dată c11 sîrbii, muntenegrenii, bulgarii,
şi mult după cîştigarea aceleiaşi libertăţi de către greci
- ci ca un factor originru, birne determinat şi continuu
activ, al vieţii europene în toate domeniile : moştenitor
al marii civilizaţii geometrice a celor mai depărtaţi stră
moşi, tracii, şi păstrător în arta populară şi pînă astăzi
al acestei preţioase eredităţi - Pârvan era să puie în
lumină şi meritele, în protoistorie, cu luptele ei, de
gîcit din hîrburi, ale teritoriului însuşi, ca şi ale rîndurilor de oameni ce s-au strecurat pe dînsul - ; alcătui
tor al unei forme politice care ar fi putut să rămîie,
alături de gali cum o arătase aşa de bine Camille
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Jullian, punînd pe Boerebista alături de Vercingetorix - ,
o strecurătoare a barbarilor, dacă n-ar fi intervenit
distrugătorul plan militar al lui Traian ; apoi nestrămu
tatul păstrător, în forme
rurale, şi al tradiţiilor noi
venite de la colonizarea şi influenţa romană ; creatorul
unei ordini de li~rtate ţerăn-easdi pe sate, văi şi ţinu
turi - singura Romi1nie care a izbutit să formeze, de
la sine, fără nici o influenţă străină, un Stat, de teritoriu bine mărginit şi de o singură rasă - ; iar, pe
urmă, caz unic de perfectă autonomie, după normele
bizantine, în organism.ul, de fapţ roman, al Impărăţiei
Sultanilor. Mă simţeam mînd"ru, eu care lucrez cu oameni
vii, iar nu cu· nisipuri „obiective", că am putut astfel
situa naţiunea mea în· acel complex al istoriei universale din care era exclusă pînă atunci.
Va continua şi de aouma să fie exclusă, pînă ce se
va ajunge, cum se observă de fapt din ce în ce mai
mult, a se înţelege pe deplin adevărurile pe care am
căutat să le stabilesc. Căci cartea de o aşa de lungă
trudă şi de o concepţie aşa de îndrăzneaţă care a apărut
în patru volume, pînă la 1929, în editura d-lui Gamber,
la Paris, a întimpinat, cum mă puteam aştepta, adesea,
surprindere şi tăgăduire din partea tuturor acelor care
erau obişnuiţi cu vechile sisteme în care totul era pus,
metodic şi comod, dar fără o posibilitate de adevărată
pricepere, în săltarele şi săltăraşele teritoriale, naţionale
şi mai ales strict cronologice, cu Istoria Franţei, Istoria
Germaniei, Istoria Italiei şi aşa mai departe, de la cutare
la cutare dată, toate atingîndu-se uşor cu coatele fără
să se poată simţi nimic dintr-o aşa de vastă şi de intimă
colaborare. Dacă, la noi, un băieţaş 00 , cu falsul misticism
care înlocuieşte religiile
definite şi idealurile umane
folositoare, îşi bătea joc într-o revistă studenţească de
cartea fără sens şi orizont, scrisă într-o proiastă limbă
frainceză, de cineva care copie două-trei cărţi ale predecesorilor - şi nicăieri n-am mai găsit un cuvînt, unul singur, în româneşte despre cea mui importantă sforţare şti
inţifică a vieţii mele, iar tînărului i-am contiinuat bursa în
valută forte pe vremea cînd eram ministru - , un alt
tînăr, francez acesta, d. Poquet du Haut-Jusse, mărginit la
studiul Bretiainei în secolul al XIV-lea, pu blka în Revue
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des questions historiques o notiţă de douăzeci de rînduri
în care condamna oart'ea „de o compunere mai puţin decît
embrionară", cu fraze lungi, de nedescurcat, asupra unui
fond de o dubi-oosă autenticitate. ln Revue historiques colegul meu J. II.:.i.l1-Ji11.:u, care-şi publica şi el o Istoric universală, se arăta întîi uimit de cît~ noutate, de păstrat
sau de lăsat, e în primul volum prin care, în domeniul
pe care-l posed mai puţin, s-ar fi deschis noi orizonturi,
apoi revenea după trei ani ca să treacă uşor, cu cîteva
observaţii de simplă formă, asupra unei cărţi care n-ar
fi meritat mai multă atenţie. Numai un critic belgian, în
Revue cl'histoire et de philologie, îşi dădea sama, recomandînd călduros volumul medieval, că în ea este un
alt sistem de gîndire, şi o apreciere analogă o exprima
prietenul meu francez d. Jacques Ancel, în Revue d'histoire moderne, pentru cel consacrat istoriei mai nouă.
Păstrez cu cea mai mare îngrijire lunga scrisoare a
altui prieten din Paris, care-mi mărturisea folosul ce a
tras din citirea unei interpretări originale a istoriei omenirii, în care - vorbea tot de evul mediu - propoziţie
de propoziţie e legată în aşa fel încît ele nu se pot desface din chinuita lor înlănţuire. De atunci însă, lucrarea
şi-a făcut drumul, şi nu o dată o găsesc întrebuinţată
din deosebite puncte de vedere. Cineva începuse chiar
a o traduce în Italia, unde teoria Romaniei am expus-o
prin Rivista di storia e di filologia ; de o traducere românească mi-a vorbit în treacăt
iscusitul traducător al
Istoriei românilor şi a civilizaţiei lor, apărută şi în limbile italiană, engleză şi germană, nuvelistul LascarovMoldoveanu, dar cine să se îngrijească de aşa ceva la
un popor care nu are o singură istorie universală în
limba sa, necum, aşa cum au făcut-o toate popoarele
celelalte, în sensul său !
In astfel de împrejurări mi-a fost de mare mîngîiere
publicarea de acum - colegul meu pentru istoria universală la Cluj, d. C. M13riinescu, a unei culegeri de
articole franceze în acest domeniu, contribuind eu însumi cu cercetări despre cruciata burgundă în secolul
al XV-lea (era să retipăresc şi pagLnHe lui Wavrin) care,
arătînd la bibliografie ce dădusem istoriei universale,
punea volumul în legătură cu numele meu, în ajunul
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unei dezlănţuiri
ce am făcut.

sălbatice

de

hulă indigenă

contra a tot

Anul 1927 era să aducă cele mai mari schimbări
în oamenii hotărîtori, şi ele se vor traduce şi în fenomene politice pe care cu dreptate le-am numit rev;oluţionare şi altele cu acelaşi caracter vor urma şi pînă
astăzi - , dar el a început şi s-a continuat pentru mine,
pînă în luna mai, cu însemnate realizări în domeniul
cunoştinţelor şi lucrărilor mele.
După ce lecţiile la Şcoala superioară de război dădu
seră o întreagă Istorie a românilor prin călători în trei
volume, reeditată pe urmă, la Paris prezentasem, în
anul trecut, pe călătorii francezi, cu totul uitaţi, şi unii
dintre ei foarte interesanţi, cu o adîncă pătrundere şi o
mare seninătate de apreciere, care străbătuseră din secolul al XIV-lea înainte regiunile din sud-estul european
în curînd supuse definitiv puterii otomane. Textul stenografiat şi corectat al acestor schiţe mi-a fost cerut de
cunoscuta publicaţie pariziană Revue des cours et des
conferences, unde, cu inevitabilele zăbăvi, nu s-a putut
isprăvi pînă în 1928, scoţîndu-se şi un extras ; adaug
că din partea alor mei m-am învrednicit numai cu o
notiţă peste umăr, în care e vorba şi de incapacitatea
literară a erudiţilor, la L' Europe orientale din Praga, din
partea d-lui G. Munteanu, fost elev la acea şcoală din
Fontenay--aux-Roses, unde o an-urne atitudine urîtă faţă
de mine, creatorul şi conducătorul ei, ajunsese încă de
atunci să fie o tradiţie, aproape chiar o datorie. In anul
următor, am luat seria cealaltă, mult mai puţin bogată, a
călătorilor orientali în Franţa, ceea ce mi-a permis să
înfăţişez, pe lingă turci, mai mult sau mai puţin caraghioşi în momentul cînd erau puşi în faţă cu o viaţă
inspirată de cu totul alte principii şi avînd deci şi aparenţe cu totul altele, şi drumeţi de-ai noştri, aduşi la
Paris de alte nevoi, în le,găt'llră cu prefacerea culturală,
a societăţii din care făceau parte : astfel cei doi Kogăl
niceni, Mihail şi uitatul lui frate Alexandru. Publicate
în revista mea franceză, şi aceste conferinţe au apărut
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în extras. Şi, pe urma, m cursul unor descoperiri întîmplătoare, la un anticar din Madrid, unde mi-a ieşit înainte
un călător spaniol din a doua jumătate a secolului al
XVl-lea, care mi-a fost o adevărată revelaţie prin notele,
variate şi vii, de viaţă turcească pP rarP lP dă oricînd
casa prbniotoare a IJ)rietenului meu Ka:ragea,
devenirt
consul al României la Stockholm şi ţinînd acolo o parte
din marea sa colecţie de cărţi rare, între care volumele
de descripţie a Orientului datorite pelerinului ştiinţific
suedez Bjornstal, am mai adunat această informaţie cu
privire la răsăriteni, trecînd, cum se vede, de pe singurul
plan francez, potrivit pentru comunicări în Paris, la
acela al universalităţii europene. Mai tîrziu numai, am
găsit lucrări analoge pentru Franţa şi Spania, evident
în legătură cu alţi călători.
Două drumuri în Apus se adăugiră în acest timp la
experienţa mea despre. lume. Invitat pentru întîia oară
la Universitatea din Roma, de rector, învăţatul jurist d.
Giorgio del Vecchio, cu care mă va lega o caldă amiciţie,
pe un timp cînd începuse a lucra neobositul şi priceputul bucovinean d. lsopescu, căruia şi eu îi datorez
mult, dar şi mai mult ţara, am vorbit acolo despre legă
turile noastre de rasă, fireşte, despre locul nostru în latinitate, supt forma „sintezei româneşti" în ansamblul
latin, dar şi despre aspectele pitoreşti ale României iar,

în alt cerc, despre Eminescu, încercînd şi o prefacere a
lui în italieneşte, cu · păstrarea măsurii, ritmului. Tot
după îndemnul tînărului meu amic, reţinut ca profesor
la Universitatea romană, m-am coborît pînă la Neapole
pentru o conferinţă despre raporturile noastre cu acea
!talie meridională şi, aici, dacă am găsit o primire oficială foarte onorabilă [ ... ] ascultarea în marea sală ce
mi s-a pus la dispoziţie a fost ceva mai puţin atentă.
Am redactat apoi aceste conferinţe, pe care le-am reunit
în volumul ilustrat Conferenze italiene sulla nazione romena. Soarta lor n-a fost strălucitoare : deşi le supusesem la multe revizii, şi a uimitorului tînăr filolog poliglot d. Tagliavini, care vorbea româneşte ca şi mine fără
să fi fost în România, forma lor a fost criticată, şi pînă
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şi sforţările mele tipografice n-au fost preţuite de marele
editor milanez Hoepli, care publicase ediţia italiană a
Istoriei românilor. Pentru legăturile mele cu Italia însă,
şi nu fără devotata participare a d-lui Isopescu, vor veni
însă şi zile mai bune. [ ... ].
...,
In aceşti doi ani ai răsturnării vieţii noastre politice,
care mă putea atrage din ce în ce mai puţin, nemaifiind
de nici un folos în mijlocul atîtor turbare înduşmăniri, am
găsit cîteva săptămîni pentru a vedea cele două ţări
iberice către care mergeau de mult rîvnirile mele.
Un prim drum în Spania m-a adus, prin văile Pirineilor, prin harnicele oraşe basce răsărite în umbra muntelui, creaţiune a unei rase dîrze şi îndărătnice, de o stă
ruinţă care nu se arată numai prin vitejia cu care apără
cauzele ce şi-a ales, în largile cîmpii de piatră goală,
pustii, arse de soare ale Castiliei, unde centrele orăşeneşti
au mai mult caracterul unor oaze sămănate de-a lungul
deşertului, Madridul el însuşi fiind, tocmai în capăt, dincolo de hotarul cu lumea arabă de pe vremuri, una din
aceste insule de verdeaţă şi de viaţă umană.
Multe înrîuriri se amestecă pe acest pămînt, aşa de
adeseori străbătut de oamenii sudului african în luptă
cu descălecătorii pe care-i coboară văile muntelui, teren
de continuu conflict între cele două concepţii atît de
deosebite ale vieţii în toate aspectele ei pe care le aduce
berberul de o parte, germanul sau francezul romanizat,
de la vitejii lui Carol cel Mare la ostaşii lui Napoleon,
de alta. Am găsit aici pe un prieten din anii de după
război, diplomatul şi poetul de origine bască Ramon de
Bastera,u 1 care cercetase şi adăpostul meu de la Vălenii
de Munte şi sărise cu mine pietrele de pe Valea Teleajenului, care-i plăcuse aşa de mult acelui ce cîntase într-o
proză ritmată, plină de frumuseţi inedite, Opera lui Traian; bolnav o bucată de vreme de o apăsare nervoasă, el
părea acum cu totul înzdrăvenit, şi supt călăuzirea lui
am văzut, nu numai atîtea coltmi din Madridul asa
de arhaic, şi aşa de american, aşa· de legat de regalitat~a
care l-a creat şi aşa de frămîntat de necontenite porniri
revoluţionare, aşa de fanatic în catolicism şi aşa de
aplecat la sugestiile unui ateism luptător şi gata de pro-
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fanare, aşa de solemn şi sumbru în bisericile sale aletrepte le suie femeile în dantele negre, cu pieptenele înfipt în cozile groase, şi aşa de vesel seara cînd,
pentru a petrece pînă după miezul nopţii în răcoarea decare e comµld lipsită ziua, valul
popular, setos de
distracţie şi gata de iubiri făţişe, se revarsă de-a lungul străzilor întortochiate. Am cercetat biblioteci puţin
vizitate, şi într-una din ele, la „Centrul" de studii, invitat de un coleg cunoscut la Paris, am vorbit despre ţara
mea unui public foarte restrîns ; am trecut prin birouri
în care pînă spre amiazi, de pe urma nopţii nedormite,
nu întîlneşti pe nimeni ; am dejunat prin restaurante care
nu sînt de fapt decît o bucătărie în odăiţa de sus a
căreia ţi se suie mîncările spaniole cu şofran şi cu piper ; şi ne-am abătut chiar la unul din teatrele, pline,
în care se juca o zarzuela 62 plină de t:ra,gi.c sîngeros şi de
spectacole populare vesele, în care refrenul voios era
cintat de sala întreagă.
Bastera m-a dus şi la Toledo, cu prăpastia leneşului
riu Tajo, cu ,porţile vizigotice şi casele in~rămădite în
cetăţuie, cu mahalalele unde se vînd, în ţara portocalelor,
fructe de mult veştede, lîngă hanurile ori1,ntale mirosind a muced şi a vin vărsat pe piatră, :-,;i cu aleile moderne ia care elevii şcolii militare, în atrăgătoare uniforme, se trudesc fără mare folos să cîştige o privire din
ochii strălucitori ai fetelor care din trecutul arab ştiu
încă aceea că face să te uiţi numai la cine caută nevastă.
O taină pe care ca multe altele mi-a destăinuit-o fata oacheşă şi sprintenă, puţin cam tristă pentru că-i era
bolnav viitorul 5t1ţ, pe care nu-i 0ra iertat să-l vadă la
dinsul, şi car(', totuşi, la sfîrşitul dejunului, ne-a propus
să cînte ceva pe care ea însăşi îl compusese pentru fericitul acela.
Cu oarecare curaj, îngăimînd o spaniolă pe care n-o
cunoşteam decît din cărţi, am răzbătut şi în restul acestei ţări care din ce în ce e mai puţin legată de Europia
noastră rece şi formalistă, îmbumbată şi mascată : ici şi
colo ne servea o recomandaţie, dar ea nu era cu totul
necesară într-o lume unde după zece minute de la prima
cunoştinţă poţi vorbi cu intimitate oricui, şi ca simplu
ghid al oricărni străin ţi-a răsărit în cale. Aşa am trecut,
căror
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în Sudul cu arborii verzi, grei de fructele de aur în luna
lui februar, cu bogata vegetaţie de cactuşi graşi şi ţepoşi
înfipţi în ţerna roşiatică, la Sevilla, cu minunatele grădini
ale vechiului palat, apele vii curgînd supt plăcile de ceramică arabă şi înviorînd flori deplin desfăşurate ca în
luna lui mai ; la Cordova, aşa de musulmană cu tot castelul lui Carol Quintul, strînsă în jurul moscheii cu pă
durea de coloane imitate de la antichitatea romană care
a înrîurit aşa de mult şi pe trimeşii pustiului african ;
la Grenada, cu Alhambra, din ale cărei încăperi de toate
capriciile stucului mînuit de degete dibace se părea că
a plecat abia de ieri, de lîngă ţîşnirile fîntînilor din
m~jlocul covoarelor scumpe pe care aţipesc odalis,cele,
ultimul rege maur, el rey chico ·, pi-erzînd moşteni'I"€'a,
de acum robită creştinilor profanatori, a unui aşa de
lung şir dL' impc-;-iali califi :
Paseaba et rey moro
Por la ciudad de Granada
,,Ay de mi, Alhama" ! • •

Cîntecul de durere al învinsului şi izgonitului 1m1 suna
în urechi, pe cînd un călăuz familiar, ignorant şi netot,
răspundea la întrebările mele distrase despre viaţa şi
familia lui, în care nevasta n-avea voie, cu toată sără
cia, să intre în vreo fabrică - precum, în atmosfera
maură, păstrată peste atîtea secole, unele femei credeau
că nu trebuie să apară la teatru, corrida de toros, cu caii
bălăbănindu-şi maţele după dînşii şi cu buhaiul înţepat
în spate e, fireşte, altceva - , deşi o mulţime înnebunită
de carnaval se acoperea, ţipînd din trîmbiţe, cu fragmente multicolore de hîrtie şi se lega din balcoane cu
fîşii ca din hîrzoabe, măştile
defilînd spre satisfacţia
mulţimii venite pînă şi din marginea unde ţigăncile aş
teaptă pe călătorul străin ca să-i arate cum se poate
danţa îndelung fără să se ofilească foaia de trandafir
pusă supt călcîiul săltăreţ. Cum barba şi blana mea erau
• regele copil. (N. ed.)
•• Se plimba regele maur
Prin cetatea Granadei
,,Vai, Alhama mea". (N. ed.)
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lucruri cu totul neobişnuite, am putut să par întîia oară,
în acest carnaval - a doua a fost cînd am guvernat
cu cine am guvernat - , drept ceea ce nu sînt. Şi atunci
intram fără voie în vălmăşagul măştilor, deşi nu pusesem
pe mine 11i1uic pentru a mă costuma.
Era să mă întorc însă în acel Madrid, de neuitate
amintiri, pentru o conferinţă cerută de „Casa studenţilor"
şi la care am adaus alta, despre politica mediteraneană
a stăpînilor vechii Spanii, jertfită pentru scopuri care
întreceau cu mult adevăratele ei interese. Primirea a
fost deosebit de simpatică şi, data aceasta, am intrat în
legătură cu cîţiva colegi, dintre care unul a căutat să mă
lumineze asupra lipsei de popularitate a regelui, care-mi
era prezentat ca unul care măguleşte fără sinceritate şi
cîştigă astfel pe cine intră în contact cu dînsul, şi asupra
inferiorităţii regimului de dictatură al lui Primo de
Rivera 63 , ofiţer vesel, care n-avea în figură, în atitudini
şi în cuvinte nimic din înfăţişarea tipizată a „tiranului";
mi se profetiza apropiata dispariţie a unui regim care,
pe lingă alte păcate, ar fi fost închinat intereselor catolice pînă într-atîta încît un colţ de mănăstire iezuită
putea să oprească necesara aliniere a unei străzi. Toate
acestea, în ciuda dictaturii, spuse public, în mijlocul restaurantelor şi cafenelelor.
lntiiaişi dată, fusesem condus niumiai de consulul nostru, un bogat fost negustor, care mi-a arătat în frumoasa, încăpătoarea sa casă interesantă o colecţie de artă
şi de istorie. &cum ,am găsit la mi:nistru1 Români'ei, d.
Anton Bibescu, 64 fină înfăţişare aristocratică, distras atîta
cît trebuie ca să-i şadă bine şi, cu toată unica sa modestie, un scriitor de teatru foarte preţuit în limba primei
sale educaţii, tot ce poate da o primire oficială : în salonul legaţiei am putut vorbi deci unui public restrîns,
dar ales, între care şi Infantul, cumnat al reginei Maria,
despre vechea noastră artă şi am căutat în marginea capitalei, între plantaţiile de stejar-plută cu frunzele sumbre, o societate amică, în mijlocul căreia o coborîtoare
a Sturzeştilor era soţia unui duce spaniol. Am găsit la
muzeul Prado, într-un culoar întunecos, amestecat cu
picturi banale, acel tablou pe care l-am putut atribui
uşor lui Franz Franken I comparat cu un altul din
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Viena - , în care soţia mea a recunoscut imediat, drept
în mijlocul serbării lui Irod şi Herodiadei, cărora li se
aduce capul sfîntului Ioan Botezătorul, pe Mihai Viteazul
însuşi jucînd, cu căciula prefăcută în turban deasupra
sprîncenelor negre şi a impresionanţilor ochi, rolul regelui Iudeii, precum în pînza vieneză el figura între
curtenii lui Cresus arătîndu-şi cu mîndrie comorile ; întrebuinţarea figurii lui pentru acest rost se explică, de
altfel, nu numai prin caracterul aşa de personal al neobişnuitelor trăsături, prin aspectul lui de luptător oriental, dar şi prin amintirea prezentării înaintea Domnului
român după cucerirea Ardealului a capului lui Andrei
Bathory. La o redacţie de zilalr maiclrilen am că,utat informaţii complementare, pe lingă desemnurile, neaştep
tate, pe care le aveam din altul, pentru războiul nostru
de la 1877-1878 şi, lucrind acolo, am avut prilejul să
văd cum se făcea, de un tînăr, subţirel şi foarte amabil
ofiţer, cenzura foii. ln margine, pe piatra seacă, în care
cu sila s-au sădit copacii, am căutat scoica imensă de
piatră pe care Filip al Ii-lea a dat-o seniorului său Dumnezeu şi odăiţele de smerenie umană care i-au cuprins
munca şi durerile proprii.
In palatul, aşa de credincios modei secolului al
XVIII-lea, cu garda, îmbrăcată în vechi costume, care
defila pe străzi în pasul de paradă al vechilor datini, am
fost primit de Alfons al Xiii-lea, şi am găsit pe un
gentleman foarte modern, de înfăţişare încă tînăr, simpatic în atitudine şi în vorbă, a cărui siguranţă de judecată contrazicea cu desăvîrşire ceea ce mi se spusese
de duşmani care erau să dărîme peste puţină vreme un
tron al cărui rol s-a dovedit ce greu poate fi înlocuit.
De aici, cu cit mi se dase pentru conferinţa mea, am
putut îndrăzni un drum în Portugalia, despre care-mi
vorbise la Paris, vădindu-mi şi farmecul cîntecului popular portughez, soţia, portugheză după tată, a unuia din
fiii lui Emrne Pi-cot.
De la graniţa chiar a acestei lumi cu totul necunoscute, unde din fericire voi găsi la consulul român, d.
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Santos Bastos şi la soţia sa, ea însăşi scriitoare, cea mai
bună intîmpinare, am putut simţi enorma deosebire, în
ciuda asămănării de limbă, care există între cele două
civilizaţii, la baza cărora este, de altfel, şi o mare diferenţă, in oaza etnică, iliri <le u µ,u Le, i.:dţi de alta, ca
şi în proporţia sîngelui arab ; de unde, aici o vioiciune, o
cochetărie, un neastîmpăr, o bucurie de a trăi care contras'tea;ză cu gravitatea temperamentului sipainiol.
Din mijlocul muntelui sămănat numai cu aceiaşi
stejari-plută, ne-am coborît în paradisul coastei oceanului,
mai bogată decît a Rivierei italiene. Căţărată pe malul
înalt, cu amestecul de „avenude" moderne şi de strădiţe
în care nu poate intra o trăsură, unind palatele pustii
de regalitate, ucisă, izgonită, sfîrşită în exil, care-şi ridică faţadele din secolul al XVII-lea între palmierii purtind smocul de frunze în vfrful gîtului de girafă, cu
casele burgheze tapisate de ceramica albastră, verde,
brună a arabicelor azulejos *, pe cînd în margine se desface, sumbru deasupra apelor, cite un uitat turn medieval,
cu mănăstţrile fără călugări, şi ele exhibînd cu mîndrie
căptuşeala faianţei acoperite de un întreg surogat traink
de pictură, care se fălesc de tufişul de piatră, nestră
bătut, în care tradiţia gotică se leagă de belşugul de imaginaţie indian pentru a forma stilul „imperial" al epocii
regelui Manuil, Lisabona e, desigur, în totalitatea ei,
mult mai interesantă decît Madridul, creat de Bourboni.
Am vorbit la societatea de geografie despre împărţirea
de roluri în latinitate, dar nu cred că ascultătorii, între
care şi evrei din Rusia, să se fi interesat prea mult.
I-am văzut împrejurimile, cu vilele fermecate, cu bogăţia plantelor meridionale, cu viziunea infinită a oceanului, cu pitorescul femeilor care vin la tîrg purtînd elegant pe rap greurtăţi supt oare ai fi crez,ut că trebuie să
se îndoaie. Am mers şi la Porto, plin de biserici care se
coboară şi pînă în adincul evului mediu, şi am simţit un
sentiment de jenă cind, într-o margine, am găsit, aşa de
departe, bieţi ţerani baisal!"aibeni, di1n :pă:iiţile bulgăreşti
care, ispitiţi la teribilele plantaţii de cafea din Brazilia,
•

plăci

de mozaic (n. ed.).
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întorseseră
că-şi vor putea

în aşa hal şi cu atîtea greutăţi, sperînd
revedea vetrele, de care cu lacrimi rîvneau
femeile cu copiii în braţe. Toate intervenţiile mele 1a
întoarcere au fost însă zădarnice : nenorociţii au trebuit
să fie deci trimeşi de portughezi în Uganda, unde li s-a
pierdut urma.
Şi din călătoria spaniolă şi din aceasta în Portugalia, au
ieşit două conferinţe, foarte ascultate, la Teatrul Naţional,
cite o publicaţie românească : aceea despre Spania s-a învrednicit numai de aspra judecată „ştiinţifică" a unui
filolog ieşean.

se

Tot în 1927 s-a ţinut, la Belgrad, al doilea congres de
bizantinologie. Românii au fost foarte bine reprezentaţi,
şi cu ,participarea d-lor N. Bănescu 65 , Balş şi C. Marinescu, a părintelui N. Popescu, a arhitectului P. Antonescu, creatorul „stilului românesc". Guvernul ne-a pus la
dispoziţie un vas al statului, cu care delegaţia a mers
pe Dunăre, aşteptînd în portul Belgradului pînă la în:..
toarcere, ceea ce ne-a îngăduit să luăm cu noi atunci
şi pe prietenii dintre congresişti cărora am avut prilejul
să le arătăm Severinul şi împrejurimile, mergînd pînă
la. mănăstioara Topolniţla, ascunsă în fundul văilor : în:Că
una di·n acele îrufăţişări ai.le ţerii, :f.iăTă pregăti.ri şi fără
ascunsuri, care face mai mult decît orice broşură de
propagandă, care poate fi totdeauna bănuită. Intre acei
care nu fuseseră niciodată în România era şi numismatul
austriac Kubicek, cu soţia şi fiica, şi profesorul belgian
Smcts.
Congresul a fost foarte cercetat şi foarte vioi. Rivalitatea dintre naţii, participînd acum şi cei neinvitaţi,
pentru motivele arătate, la Bucureşti, s-a împăcat prin
aceea că s-au dat locurile de frunte reprezentantului
Papei, sprintenul monsenior francez d'Herbigny [ ... ] şi
mie, ca iniţiator al acestor adunări de specialitate. Totuşi
Strzygowski, marele arheolog austriac, s-a simţit jignit
de nu ştiu ce atitudine şi a plecat, iar cînd, la a doua
şedinţă a secţiunilor reunite, simpaticul şef al delegaţiei
germane, Heisenberg, îndemnînd către reluarea legătu670
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rilor ştiinţifice, a pomenit de participarea sa personală
la războiul care trebuia să se uite, aceasta a stîrnit oarecare indispoziţie la francezi. Amintirea celor de curînd
petrecute era prea vie pentru ca înfrăţirea să poată :fi
deplină. Li:i fieCi:ire !Ji:iS, conflide µ1: 9uµuLiLck se produceau, şi trebuia tot tactul sîrbilor, iugoslavilor în general,
elevi ai lui Heisenberg, formaţi la şcoala germană, ca
să potolească măcar în aparenţă lucrurile. S-a făcut, astfel, de mine, propunerea de a depune o coroană pe mormîntul de pe înălţimea de la Avala al soldatului necunoscut iugoslav : chiar din delegaţia franceză unii au stat
la îndoială dacă trebuie s-o facă, ajungîndu-se, înainte
de a se ordona şi o coroană franceză, la adăugirea tricolorului lor la coroana noastră ; nu s-a ţinut nici un discurs, ci numai monseniorul d'Herbigny a rostit o scurtă
rugăciune [ ... ]
Ca şi pentru Congresul din Bucureşti, s-a organizat o
serie de excursii, în aceleaşi condiţii comode şi plăcute.
Am putut vedea astfel măcar o parte din monumentele
unei vechi şi solide arte, în C'aire influenţe apus,ene, venite
din Italia prin Dalmaţia, învrîstează adeseori, în forme
de o sinteză originală, deşi nu cu totul deplină, ţesătura
bizantină care alcătuieşte baza. Am ajuns astfel la Ravaniţa, la Nagoriciani, întîlnind ici şi colo o populaţie românească, a cărei aşezare era destul de veche ca să nu-şi
dea sama de condiţiile în care a venit, sau oameni care
lucraseră, care învăţaseră a ceti la noi şi care-şi aminteau cu plăcere de o ţară unde cîştigaseră bani şi experienţă şi-şi aveau încă rude. Apoi ne-am coborît în Macedonia unde, la Scoplie, cu atîta rîvnă prefăcută, am
fost întimpinaţi de un primar, d. Sapungi, care era şi se
mărturisea român, ca şi farmacistul care-şi creştea în
bun spirit românesc copiii, bazarul fiind plin de negustori bogaţi vînzînd şi punguţe cu mărgele în care era
ţesut tricolorul nostru (la Liplian am găsit un negustor
macedonean care ţinea să--şi depuie la Bucureşti toate
ecoo.omii'le). La întoan-ere, nie-mn oprit [a Cruşevaţ, unde
biserica din veacul al XIV-lea era originalul Coziei
noastre şi unde totu1 părea aşa de asemenea cu viaţa de
provincie de la noi. Notele luate în cursul acestui drum
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aşa

de lung şi de folositor pentru cunoaşterea artei pur
bizantine le-am publicat apoi, cu desemnuri bune, făcute,
cu o uimitoare repeziciune, de arhitectul Comisiei Monumentelor Istorice, el însuşi român din Macedonia, d.
Becu, în cărticica ln Serbia de după război [... ]
Aveam, iarăşi, în fiecare an, mulţămirea cursurilor
de vară, pe care îndată după război le reluasem, cu o
mare nesiguranţă dacă, după dispariţia iredentismt:lui,
şi în mijlocul unei continue crize, de multe feluri, ele
vor putea fi cercetate. Nu mai putea fi vorba de cultivarea
sentimentelor care le animaseră în prima perioadă, de
pregătire a unităţii naţionale. Dar pentru a face ca noul
stat să fie stăpînit de aceeaşi cultură, de o cultură vie,
înrîurind orice acţiune a societăţii româneşti, mai era
atîta drum de făcut - deşi neînţelegătorii, care credeau
şi Liga Culturală isprăvită, atunci cînd congresele ei,
prin deosebitele centre, se ţineau încă vioaie, socoteau
că nu mai e nimic de lucru după tragerea cu sabia a
hotarelor largi - şi modestele silinţe de la Vălenii de
Munte nu puteau fi deci cu totul zădarnice. Se cerea
îndeplinit apoi un lucru mare şi nespus de greu : naţio
nalităţile, care [ ... ] ne cunoşteau numai prin funcţionari
care nu erau totdeauna nici cei mai destoinici, nici cei
mai oneşti, prin petrecătorii uşurateci care se abăteau
vara la Braşov şi în staţiunile lor balneare, prin tot felul
de aventurieri şi exploatatori, printr-o frămîntare politică provocatoare de anarhie şi printr-o presă care, cu
o valoare literară din ce în ce mai reală, nu făcea prea
adesea decît să înteţească pasiunile ori să aţîţe instinctele
rele. M-am gîndit că ar fi o faptă în adevăr de folos
dacă li s-ar vădi că sîntem şi altceva : un popor primitor
şi bun, gata de înţelegere, care se lipeşte uşor de inima
străinului, şi că stăpînim o cultură adevărată, pe care
am adunat-o, frămîntat-o şi organizat-o cu multă trudă
şi cu o deosebită inteligenţă de-a lungul unor veacuri
pliine de cele mai mari primejdii şi de cele mai grele
suferinţe. M-am întrebat dacă o întîlnire de cîteva săip
tămîni cu ungurii, cu secuii, cu saşii
de la noi, arătîn
du-ne şi nouă ce mari calităţi, demne de imitaţie, au
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conlocuitorii noştri, n-ar contribui să creeze alte legături,
de ordine morală, decît aceea a simplei prezenţe materiale în aceeaşi ordine de stat.
Am văzut aşteptările mele îndeplinite, mai ales în
primii ani. r-înrl pentru cele ce se puteau vedea şi dobîndi
în aceste cursuri, felurite, cu o bogata participare de
conferenţiari, s-a arătat recunoaştere şi recunoştinţă şi
în foile minoritare din Ardeal. Cunoştinţele ce se legau
între cursişti apropiau statornic suflete care pînă atunci
stătuseră închise, aproape duşmane, unde în faţa celorlalte, cu desăvîrşită indiferenţă a organelor de stat în
aceasitlă privinţă. Făc!eam din partea mea tot ce era cu
putinţă pentru a evita jignirile, şi foarte rare au fost
cazurile în care totuşi ele s-au produs. Cutare saşi veniţi
ca pentru „munte", cu haine verzi, jambiere, ciz,me potcovite şi pălărie tiroleză, convinşi că se poate găsi la
Vălenii de Munte numai posibilitatea unor excursii în
ţinuturi sălbaite~e .:er- m~umblate, cu cine şti·e cc' indigeni
inediţi buni de fă\ografiat, îmi arătau după cîteva zile
s,ucyrinder.ea plăcută oă au dcşcop2ri:t atît2a de învăţat.
La sfîrşitul lecţiilor, în seara de despărţire, uneori am
văzut pe pieptul celor· de altă naţie din aceeaşi ţară
culorile lor naţionale înfrăţite cu tricolorul românesc,
şi niu o dată un Bathory de pe la Orad1ea, un tîn·ăr
Hovany, fiu de profesor maghiiar la Universitate1a: din
acel depttrtat oraş, mulţămeau; ca şi participanţii saşi,
pentru primirea pe care o întîln!teră. Ce buni sînt oamenii cînd ajung a se cuno~şte bine, peste lecţiile de ură
pe care le dă şcoala, ziarul şi cartea !
La această împărtăşire a minoritarilor contribuia - şi
nu-mi ascundeam aceasta - şi impunerea pentru profesori de a-şi însuşi răpede' limba :română, şi de aceea li
se făceau cursuri speciale în fiecare dimineaţă [... ].
M-am gîndit că ar fi bine ca reprezintanţii naţio
nalităţilor să şi vorbească la aceste cursuri, întrebuinţînd, dacă nu se poate altfel, însăşi limba lor, în care,
oricum, se pot exprima mai bine şi mai deplin. Nu s-a
vorbit ungureşte în sala care purta săpată în marmură
lozinca primelor serii de conferinţe, ,,pentru românii de
pretutindeni", dm d. Arpad Bitay, profesor din Alba
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Iulia, perfect cunoscător al istoriei noastre, mai ales în
domeniul literar, pînă la ultimele amănunte neştiute de
noi, a prezintat în fiecare an subiecte de cultură maghiară,
de multe ori în cea mai strînsă legătură cu a noastră,
şi era deajuns să se privească figura grasă, roşcovană,
bucuroasă a conferenţiarului ca să-şi dea sama cineva
că el nu vine la noi cu războiul în inimă. Dintre saşi, au
vorbit în limba lor, uneori dind-o şi pe româneşte, un
Friedrich Muller, care a scris în limba germană, fără
prejudecăţi naţionale, admiţind 1 contra bătrinilor dintre
ai săi, şi preexistenţa românilor în momentul colonizării
germane, o excelentă istorie a românilor pentru şcoli prima tentativă de acest fel şi reuşită - un Gustav
Rosler, cea mai vioaie şi îndrăzneaţă minte dintre cei
tineri, soţul unei femei de distinsă cultură, care a tradus
cartea mea franceză de Istorie a Românilor, şi mai ales
părintele Roth de la Sas Sebeş, autorul unor studii adîncite asupra artei germane în Ardeal, cleric voinic şi san-guin, cu porniri de niemrod, ipe care-l aduicea. la Vălenii
de Munte şi pasiunea de vînătoare.
Nu ne-au lipsit la cursurile de vară nici oaspeţi stră
ini. Unii venea_u ca să deprindă limba pe care o judecau
folositoare pentru compoziţiile lor sau care li se păruse
interesantă şi simpatică. Ei erau, fireşte, mai ales din
ţerile prietene, căutînd şi astfel atingerea cu noi şi strîngerea sufletească a legăturilor la care noi nu ne gîndeam
deloc. Au lipsit sîrbii, iugoslavii, dar am avut cehoslovaci veniţi uneori în grupe, fie şi numai pentru cîteva
zile - şi-i avem şi pînă acuma, an de an - , ba unii ştiind
chiar aşa de bine româneşte, incit ne-au ţinut prelegeri
în limba noastră despre ţara lor, şi pe cîteva le-am şi
publicat ; am avut, deşi în număr mai mic şi în general
mai puţin pregătiţi de acasă, şi poloni, unul dintre dînşii,
profesorul Glixeli, de la Universitatea din Wilno, pomenit şi mai sus, care ne-a devenit răpede un aşa de bun
prieten, făcîndu-ne chiar, în limba franceză, pe care o
posedă ~a, de bine,
conferinţe despre
Hteratura poporului său. Iar din Serbia ne/4. sos'it, tri'Illes ofici'al, autorul unei largi monografii despre poetul Heredia, d.
Ibrovat, de la Universitatea din Belgrad, şi atît de
vioaia şi inteligenta sa soţie, fiica profesorului Popovici,
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crescută şi
franceză îi

ea într-un mediu francez, aşa încît limba
era tot aşa de familiară ca şi a naţiei sale.
Colegul sîrb ne-a prezentat nu numai o literatură atît
de bogată, în epoca romantică, influenţată puternic de
epopeea Prnică a evului mediu, dar şi în cea contemporană, de un modernism cu înrîunn francezt:, păs
trînd o delicată notă de misticism care-i e proprie, - şi
am tradus mult, după versuri franceze, din poezia unui
Rachici, unui Ducici şi a contemporanilor lor - ci şi
monumentele ţerii sa:le, pe care le-am văzut apoi la faţa
locului, după ce regăsisem acasă la dînşii pe aşa de simpaticii, neuitaţii noştri oaspeţi.
Dintre cei veniţi mai de departe, am avut italieni, şi
ca ascultători şi ca profesori, şi de la o bucată de vreme
continua şi rodnica propagandă a d-lrui Isopescu, a tot
crescut numărul lor, simţindu-ne unii faţă de ceilalţi, din
marea asemănare de temperament, de gusturi, de atitudine, ca şi cum ne-am fi cunoscut de o viaţă întreagă.
Am avut astfel între noi pe traducătorii literaturii noastre în limba italiană, pe Nella Collini, care s-a făcut
aproape româncă, stînd doi ani şi la şcoala mea de Ia
Fontenay-aux-Roses, pe un Lupi de la Milano, care a
compus un dicţionar româno-italian, pe viitorul istoric
al epocii războiului de independenţă şi al celei de după
dînsul, d. Cialdea, care a şi rămas multă vreme la Bucureşti, pe d-rele Vera Molajoli şi Lide Bartoli, care s-au
legat de şcoala de fete din Văleni, despre care va fi
vorba îndată, şi care amîndouă, ca şi d-ra Collini, vor-besc bine româneşte, pe atîţia studenţi, veniţi în grup
ca să rămînă săptămîni întregi, ba chiar pe marele romanist de la Torino, pe care l-am cercetat şi în primitoarea lui casă, prietenul Bartoli, culegător şi codificator al
acelei limbi romanice care a pierit în zilele noastre pe
cutare insulă de lîngă coasta Dalrnaţiei. Mare şi folositoare
operă de apropiere sufletească între două naţii care de la
cea dintii cunoaştere ajung a se iubi, cu atît mm folositoare, cu cît interese care nu pot fi permanente ne
depărtează în politica alianţelor de astăzi, fără să atingă,
din fericire, ceea ce se află în conştiinţa intelectualilor
şi în instinctul sănătos al maselor.
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Vizitatori şi profesori francezi au fost mai puţini, şi
din cauza marii distanţe. Dar, încă de la început, în
cursul cercetărilor sale prin munţii noştri, cel mai bun
cunoscător al lor şi unul dintre cei mai călduroşi prieteni
ai ţerii noastre şi poporului nostru, d. de Martonne, a
poposit la Vălenii de Munte cu elavii săi, dintre care doi
au rămas la noul institut francez creat în Bucureşti, păs
t:Irîndu...ne şi pînă astă:~i cea mai fidelă aminti•re, iair o
elevă care n-a putut să intre în acest aşezămînt a primit să stea în şcoala mea de fete, de unde din nenorocire prea răpede a trebuit să plece de pe urma unei vechi
boli, zgîndărite de asprul frig al iernilor supt munte şi
care în curînd i-a scurtat zilele. Fruntaşul geografilor
francezi, care posedă foarte bine şi limba românească, a
şi vorbit, foarte „scultat, la cursmiile no„stre, ~i încă de
aici am ajuns a cunoaşte ce comoară d~ prietenie e ascunsă supt înfăţişarea sa rezervat;l. A mai trecut pe la
Vălenii de Mu!l1te şi profesorul Ancel caire, cum am s,pus,
a purtat un aşa de călduros 'interes teoriilor mele despre
lumea din sud-estul Europei şi care s-a ocupat cu pricepere de noi în cartea sa de sinteză despre Balcani, fă
cîndu-ne un loc şi în manualul său de şcoală, aşa de
îndrăzneţ ca alcătuire şi ca spirit. -Ba, o dată, am avut
o întreagă ceată de tineri neocatolici, pe care-i conducea
un medic din sudul francez şi abatele Botinelli. Cei doi
conducători şi cîţiva dintre studenţii lor ne-au vorbit
de viaţa provinciei franceze, de cîntecul popular, de noile
direcţii spirituale din ţara lor, abatele făcînd o netedă
deosebire între cugetătorii care pot folosi străinilor, cei
catolici, şi aceia care pot primejdui sufletele, de la Renan
pînă la Taine, ceea ce m-a făcut să-i observ, mulţăinin
du-i, că noi sîntem deprinşi a preţui şi a iubi „Franţa
întreagă". Părintele n-a prea părut mulţămit de discreta
noastră rezistenţă la oferta, făcută mai stăruitor fetelor, de a intra în legătură cu anume cercuri de propagandă catolică. La Paris, pe urmă, dacă am ascultat, la o
conferinţă dată de unul din aceşti tineri, cuvinte de
simpatie pentru România şi români, în schimb abatele,
vorbind înaintea unor venerabile douariere foarte pioase
cărora, la auzul cuvintelor lui de condamnare, le tremurau florile din pălării puţin demodate, denunţa „lipsa
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de religiozitate" a poporului nostru, care merge aşa de
departe, spunea el, incit în Ardeal a cunoscut un preot
- un preot! care era preşedintele unui casino - , de
fapt nu un local unde femeile joacă goale, spre scandalul abaţilor propagandişti, ci nevinovata casină îndă
tinată, unde se cetesc ziarele şi se Jc1n:, ln acl'lc oraşe
ardelene, mica politică locală.
După îndemnul lui Murgoci, unul dintre cei mai statornici sprijinitori ai -curs•urilor şi mai frecvenţi vizitatori ai orăşelului meu, unde avea şi cite una din nenumăratele lui legături sentimentale, ne-au sosit pe neaş
teptate şi englezi, care au vorbit în englezeşte : unul, un
tînăr matematic foarte distins, care ne-a expus teoria,
atunci aşa de proaspătă, a lui Einstein şi, cu soţi.a sa,
venerabilul lingvist Craigie, autorul marelui dicţionar
englez, care nu ne-a mai pierdut din vedere şi în a cărui
casă de la Chicago, unde-şi petrece luni de iarnă, lucrînd,
cu elevi americani, la aceeaşi vastă şi grea operă, era
să ne întîlnim peste cîţiva ani.
A strînge într-o mică localitate din podgoria munteană astfel de oameni veniţi de pretutindeni, şi ca să
plece, de pe urma vizitelor prin împrejurimi, cu o cunoş
tinţă reală şi simpatică a vieţii adevărate a adevăratului
nostru popor, nu e fără îndoială unul din lucrurile cele
mai uşoare şi nici din cele mai indiferente pentru prestigiul şi bunul nume al poporului românesc.
Aceasta nu s-a băgat însă de samă, ca şi multe altele
pe care am ajuns, nu totdeauna peste măsură de ajutat,
a le îndeplini. Şi, de altminterea, participarea publicului
românesc la aceste cursuri şi la aşezămintele adause,
create din bani puţini şi ţinute şi din daruri cu greu
cîştigate, lăsa foarte mult de dorit. Aceasta în ciuda silinţelor pe care ni le-am dat, cu ajutători aşa de devotaţi ca
d-na Popescu, soţia fostului meu elev şi acum coleg la
Universitate şi la Academia Română, un timp şi secretar
al Patriarhiei, părintele Nicolae Popescu, şi d-na Dela
Baia, al cărei soţ, sucevean, mutat la Cluj, la o societate de asigurare, e un delicat poet şi unul din cei mai
buni traducători din limba germană, util colaborator
pentru mine oriunde a putut fi de folos. Oaspeţii erau
6,7
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găzduiţi

la şcolile din localitate şi, pentru a le uşura
petrecerea, se întemeie şi o cantină, în curînd stăpînă
pe terenul şi pe clădirile ei. Silinţele unui Ardeleanu,
secretarul secţiei din Bucureşti al Ligii, şi un timp, ale
tînărului profesor Ioan Sîngiorgiu se adăugeau acestui
devotament.
De la început, ceea ce a fost dureros pentru mine a
fost lipsa aproape totală a ardelenilor şi bucovinenilor,
care uitaseră aşa de răpede ce cîştigaseră înaintaşii lor
la Văleni'i de Muinte şi ce ,putea să le folosească şi 1-oc.
[... ] Din Ardeal, doar secţia Ligii trimetea anual un număr de tineri, dintre care unii au făcut apoi, prin politică, o carieră uimitor de răpede.
Odinioară, ascultătorii erau în cea mai mare parte
oameni maturi, cărora li se puteau prezinta altfel problemele zilei, în legătura strînsă cu care era tot acest
învăţămînt al cursurilor, numite apoi, din ambiţia unora
dintre prietenii mei, ,,Universitate" şi, adăugîndu-li-se,
fără să mă îritrebe, numele meu. Acuma, nu atît nevoile
vieţii, din ce în ce mai grele, dar un fel de convingere
dîrză şi naivă că nu mai are nimic de învăţat ţinea la n
parte acest public asupra căruia influenţa imediată poate
fi mai ,preţioasă. Nu mai eraru p11eoţii, profesorri~, militairii
de pe vremuri, cu sufletele formate, cărora li se putea
vorbi cu totul altfel. Doar vechile mele cunoştinţe personale, legate de mine şi prin participarea la aceeaşi activitate politică, dacă mai luau, şi numai pentru puţine
zile, drumul Vălenilor de Munte, cîte unul, ca d. N. N.
Lenguceanu, format în şcolile pariziene, soţ al fiicei lui
Duiliu Zamfirescu, ambii aşa de buni prieteni ai noştri,
înscriindu-se între conferenţiari.
O bucată de vreme, am avut mulţi învăţători. li îndemna şi „Asociaţia" lor, condusă de d. Ţoni, pe atunci
nu încă mînat de o extraordinară ambiţie, care l-a purtat
şi pe la Paris, cu speranta de o situaţie culturală acolo,
să întemeieze din aderenţele membrilor şcolii primare, pe
care de fapt o părăsise de mult, o armată politică pentru
a-l sălta. Plecarea în 1927, supt un pretext oarecare, de
lîngă omul al cărui nume îl strigase continuu timp de
peste douăzeci de ani nu fără folos pentru cariera sa po678
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litică,

a însemnat şi o stăruitoare silinţă de a îndepărta
pe aceia care numai folos puteau să aibă venind la vechiul profesor de universitate, care avusese atîtea legături,
total dezinteresate, cu dînşii. Pe de altă parte, statul,
dominat de partide, făcea tot ce-l ajuta bugetul pentru
ca să cheme pe învăţători aiurea, la o pedagogie neînsufleţită, de pur formalism pretenţios, şi la o cultură
g_enerală făcută pe sărite, de oameni care n-aveau nimic
cqmun între <linşii.
Am avut, în schimb, şi aceasta cu toată smomirea
tineretului spre mişcările
violente pe care nu m-am
obosit să le dezaprob, studenţi, tot mai mulţi studenţi,
si mai ales dintre aceia care mă ascultaseră la Universitate, unde cursul meu recîştigase popularitatea. Elevii
de curs superior, greu de supravegheat, s-au dezgustat răpede, lăsîndu-mi un auditoriu bine pregătit şi
al. cărui suflet curat era deschis celor mai bune sfaturi
pentru viaţă. Ei pot constitui şi cea mai bună tovărăşie
pentru străinii culţi ce vin la noi.
Aproape în acelaşi timp, lingă tipografia dusă în~inte
cu atîtea greutăţi şi sacrificii, care a reuşit să-şi creeze
un: nume prin marea îngrijire, din partea unor lucrători
formaţi în mare parte de vechiul ei conducător, C. Onciu,
a· unui tipar artistic şi ştiinţific la care a venit şi Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice, se ridicau două
aşezăminte cărora le-,-am dat aşa de mult din timpul meu,
din munca şi din iubirea mea.
Cel dintîi a fost şcoala de fete pe care am intitulat-o :
„de misio111iaire naţiona~e şi mora;le"[ ... ] Cu gîndul fa lipsa
de educaţie sufletească a fetelor noastre, ieşite din şcoli
cu capul năuc de o învăţătură zăd~rnkă şi împovărătaa['"e,
adevărat balast pînă dă Dumnezeu de se uită, la ţinuta,
pretenţioasă sau umilă, fără demnitate
umană şi fără
unitate de caracter, a celor care au fost deprinse atîţia
ani de zile cu impunerea de pe catedră, cu frica de
pedeapsă, cu mijloacele degradante de a evita munca,. şi
îo dorinţa de a arăta ce se poate face cu un suflet tineresc atunci cînd i se îmbie părinteşte cunoştinţele, fără a
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„scoate la lecţie", a „pune nota" şi a „trece clasa", şi
iarăşi fără preocupaţii de carieră, care ţin sufletul la gură
într-o concurenţă sălbatică şi cînd elevele se găsesc ca
în familie, în casa lor proprie, înţelegîndu-se ca nişte
surori, ca să capete şi una de la alta, fiind din clase şi
de naţii deosebite, o învăţătură folositoare pentru toată
viaţa, m-am gîndit a întemeia în ni•şte vechi case boiereşti,
puse la dispoziţie pentru acest scop de „Banca Almăşanu",
căreia Cihodariu i-a clădit alături un alt sediu, o instituţie care e astăzi la al doisprezecelea an, biruind încă
toată duşmănia şi neînţelegerea de care a fost necontenit încunjurată.
Planul era acesta : în jurul unor lecţii de istorie, cuprinzînd toată viaţa omen:eas'C"ă şi <lucind aS1tfel ele însele
la toate ramurile celelalte de cunoştinţe, afară doar de
matematici, de fizică şi chimie, care şi acestea se pot
preda într-o formă umană, cum o face ,un G. G. Longines,c,u sau uin P. Sergesou, o iniţiere treptiată în culbuTă,
fără nimic şcolăresc şi pedant ; am luat asupră-mi, vorbind zi de zi în septembrie, octombrie, iunie şi jumă
tate din iulie, aceste lecţii. La ele se adaugă altele, fă
cute, nu de profesori secundari oarecari, ci de universi1aTi, şi în special de oameni care, ca un Moisil în numismatică, sînt creatori în materia lor, de C8II"e vortbesc astfel cu un entuziasm de care sînt incapabili compilatorii
şi recitatorii de profesie. Elevele ascultă ce li se spune,
fără catedră, în mijlocul lor chiar şi, pînă n-am
moştenit stalurile de la desfiinţatul Teatru Popular nu
erau nici bănci - , şi-şi notează ideea ori ce li se pare
mai caracteristic în formă. Aceste note şi le compară şi
caută să alcătuiască altfel, dintr-o discuţie, dintr-o colaborare vorbită, rezumatul cel mai corespunzător cu spusele profesorului. Iar, pe lingă aceasta, lecturi cu totul
libere, şi din romane, care le sînt recomandate chiar, apoi
exerciţii fizice la voia lor, fără comandă, excursii întîmplătoare, totul în mijlocul unei naturi aproape ca la ţară,
în aerul bun de supt munte, între livezile bogate. Corul se formează de la sine şi, la sfîrşitul anului, ai cele
mai frumoase jocuri, la care iau parte, în costumele lor
sau în cele româneşti, dacă singure şi le-au vrut, minoritarele înfrăţite cu ale noastre.
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Am început şcoala în noiembrie 1923, reparaţiile, foarte
importante, fiind plătite dintr-o sumă pe care mi-o dă
duseră la împlinirea de cincizeci de ani românii americani, ca o răsplată pentru că, mult timp, colaborasem
la foaia lor, aşa de ingrijit făcută, prin. :::irticoll'lc pe care
le-am strîns apoi în volum, supt titlul Scrisori către
românii din America ; unde nu s-a ajuns, mi-a dat un
ajutor, de la Ministerul Muncii, Mîrzescu, care a păs
trat pînă la sfîrşit cele mai bune legături cu mine. Astfel am putut înveli din nou clădirea cea veche, care mergea spre risipă, şi am refăcut frumoşii stîlpi care incunjură terenul. Mai tîrziu, nu ştiu cu ce bani, tot din
dar, poate de la Banca Naţională, care n-a uitat niciodată aşezămintele mele, am putut adăugi clădirea cea
nouă, în care sala de cursuri şi cea de mîncare sînt
desigur printre cele mai întinse şi mai luminoase ale
aşezămintelor şcolare din ţară ; am putut adăugi şi cite
ceva din pînzele pe care le-a lăsat acel tînăr pictor, aşa
de înzestrat, Horaţiu Dimitriu, care la Iaşi ilustrase ziarul meu şi pe care, apoi, la Bucureşti, am căutat să-l
sprijin cît am putut, şi care ne-a lăsat ,prea răpede. [ ... ]
Fără a mă gîndi la numărul mic al ascultătoarelor, la pregătirea lor desigur insuficientă, am făcut lecţiile mele
de istorie ca pentru un număr însemnat de studente şi
am avut plăcerea să constat că, dacă învăţămintul oficial
e aproape cu totul sterp şi nu dă adeseori, ca lucruri care
rămin, nici măcar baza solidă pe care să se poată clădi
mai departe, necum un edificiu desăvîrşit şi armonios, în
schimb orice expunere limpede, caldă, în care, mai ales,
să vibreze umanitate şi din care să radieze o părintească
bunăvoinţă, îşi atinge scopul, folosul fiind cu mult mai
mare <lecit al unei instrucţii de pe catedră, formală, anonimă, întovărăşită de grija examinărilor şi de frica pedepselor. Ajungeam astfel inauguratorul sfios şi modest al
unei pedagogii nouă, ale cărei precepte le culesesem
numai din inima mea, şi mi-,am iputut da sama că, oricare ar fi fost valoarea cunoştinţelor însuşite, sistemul
meu contribuia esenţial la formarea acelui fond moral
de unde pot pleca apoi toate iniţiativele. Aceasta se putea,
şi se poate, observa uşor, după cîteva săptămîni chiar
cînd, cum le spun eu elevelor, ,,li se deschide capul", în
68[
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chiar

ţinuta

lor, din care a

dispărut stîngăcia,

jena care

diformează şi pe cele mai înzestrate fiziceşte şi le dă
sau o înfăţişare de cerşetorie sau una de revoltă.
Numărul elevelor mele a crescut apoi an de an, avînd
eu mulţămirea de a face fiinţe sănătoase şi vesele din
atîtea epave ale unei şcoli nemiloase, inconştientă de
ruinele trupeşti şi de descurajările, de oboselile permanente de care se face vinovată. Din ce în ce mai mult
m-am convins că e bine ceea ce fac şi, cînd înaintea
oaspeţilor care-mi veneau şi ascultau cîntecele bucuroase
ale fetelor sau se amestecau în conversaţia lor - căci
se făceau lecţii de limba franceză, elevele germane, printre cele mai bune, începînd cu atît de distinsa profesoară
din Sighişoara, d-na Siegmund, puteau transmite colegelor lor cunoştinţa a încă unei limbi iar, la urmă, statul
italian trimetea profesoare de această frumoasă şi iubită
limbă, care sînt, pentru româneşte, ele însele eleve ori la Paris, înaintea unor profesori cu experie!lţă, ară
tam care sînt înnoirile mele, căpătam aprecieri care mă
îndemnau şi mai mult.
Astfel, venerabilul rector al Academiei din Paris,
Appell, de care ajunsese a mă lega deosebite sentimente,
îmi spunea într-un rînd că sînt fericite ţerile tinere ·care
pot face astfel de experienţe, acelea aşa de vechi în
cultură ca Franţa fiind neapărat legate de glorioasele lor
tradiţii, care pot fi şi o piedică.
Legătura dintre ale noastre, româncele, şi fetele naţionalităţilor, între care, pe lingă excelentele ascultătoare
care au rămas totdeauna germanele adăugindu-se
uneori la cele din Ardeal şi cite una din Banat, era"U şi
maghiare, a căror iniţiere în româneşte era mai grea şi
a căror preparare şcolară chiar mult mai slabă - , [... ]
se făcea răpede şi era sinceră şi durabilă. Ar fi fost de
dorit ca ea să fi continuat şi după părăsirea şcolii în
care cu toatele arătaseră că se simt aşa de bine. Cum
ajutam pe cele mai capabile şi mai onest ambiţioase. să
ajungă la universitate prin examenul îngăduit de lege
învăţătoarelor şi căpătasem şi admiterea, cu studii
corespunzătoare, a minoritarelor şi, pentru a le feri
de un mediu tulbure şi periculos, le dădeam locuinţa, în
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vechile odăi sărace ale Institutului sud-est european, devenit astfel, cum fusese şi trecătorul sălaş al Ligii, şi un
internat de fete, ele se puteau găsi şi mai departe împreună, conti!nuînd prieteniile legate la Vălenii de Munte.[ ... )
Intr-11111 sat de către munte dim judeţul Bacău, la serviciul religios făcut cu deosebita grijă, Jin cauza concurenţei preotului catolic din aceeaşi localitate, în care
erau şi români şi unguri, am auzit Tatăl nostru cintat
cu o deosebită evlavie de un glas fără îndoială foarte
frumos. Mi s-a spus că e al unei tinere ţerance, trecută
de vîrsta obişnuită a măritatului, foarte săracă şi neavînd
nici o cunoştinţă de carte. M-am gîndit că această voce
ar putea fi cultivată, şi am chemat pe Paraschiva la
şcoala mea. Mi-a fost adusă tîrziu, frumos gătită de să
teni, în starea de spirit a mediului ei de acasă, mirîndu-se de ce mare e capitala ţerii, ,,de n-ar şti cum să
umble la apă". Am aşezat-o alături de germane, fete
din burghezie, foarte bine crescute. Era ca bună-cuviinţă
şi îngrijire trupească la acelaşi nivel, şi in curînd a început a vorbi cu o deosebită observare de sine. Asculta
lecţii care au ajuns să-i smulgă interesul, şi începusem
acum a o pregăti pentru examenu! primelor clase primare. Din dnd în cînd, ou prilejul exoursiiJ.or şcolii oa:re,
ca totdeauna, aveau un program muzical şi chiar de teatru - şi ce talent dramatic dovedeau unele din şcolă
riţele mele ! ea cînta înaintea unui public de care se
sfia grozav,_ cu atîta mai mult, cu cit neprieteni îi spuseseră la plecarea din sat că am de gînd s-o pun „să
cin te pe bani la iarmaroace şi la panorame", şi cin tecul
popular cel adevărat, cu ochii plecaţi la pămînt şi faţa
concentrată, severă, impresiona publicul pînă la lacrimi.
Mi-a plecat la Crăciun şi, dic. nenorocire, nu s-a mai
reîntors, legături care-mi fuseseră ascunse reţinînd-o în
satul ei. Dar am făcut astfel " experienţă care s-ar putea
relua în mai mare, de alţii, în momentul cînd se tot
vorbeşte, în discursuri şi la zile mari, de „Universităţile
ţerăneşti ca în Danemarca".
Dacă, deci, acel dar al americanilor, apoi ideea mea
veche a altei şcoli, aşa C\JID o schiţasem demult, înaintea
lui Haret, interesat, dar şi speriat puţintel, la cercul
profesorilor secundari, în. conferinţa O utopie didactică,
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pe care unii n-au uitat-o şi care mi-a fost amintită cu
prilejul celor cincizeci de ani ai mei şi, în sfîrşit, amintirea pierderii fetiţelor mele Elena şi Adriana mă îndemnaseră să întemeiez şcoala aceasta fără catedră şi
fără salarii, cu un mic ajutor de la stat, dat mai mult
ca o favoare personală decît ca o dovadă de înţelegere
de la comandamentul suprem al cazărmilor şcolare de
ambe-sexe, serbarea aniversării de şaizeci de ani a regelui Ferdinand, care arăta încă aşa de voinic, nimeni nebănuind ce boală cumplită era să cadă asupră-i, m-a făcut
să creez, anume pentru găzduirea la cursurile de vară a
minoritarilor, o bucată de vreme atît de numeroşi şi atît
de distinşi iar, în restul anului, a fetelor de altă naţie,
care, pe lîngă o pregătire specială, ar urma lecţiile Şcolii
de misionare, un aşezămînt deosebit.
l 1n sas, demult c¼ezat în Vălenii de Munte, c!rease,
pe o mică bucată de pămînt cultivată cu dragoste, o fermă-model, cu copaci de specii rare şi în mijloc cu micile
lui căsuţe pitoreşti. El se gîndea să plece la Viena, după
o fată măritată acolo, încheind o lungă viaţă de trudă,
tn care-şi hrănise familia din ce dăduse cu o bună îngrijire acel petec de pămînt. Mi-ar fi părut rău să ajungă
în mîini leneşe şi distrugătoare, şi astfel am ales această
modestă proprietate pentru aşezămîntul meu, încredinţînd administraţia directorului şcolii de băieţi din localitate, ajutat de o soră deosebit de harnică, d-ra Popescu,
care dădea şi lecţii de iniţiere minoritarelor. Mai tîrziu
am cumpărat un teren de completare, tot aşa de întins.
Banii i-am căpătat dintr-o subscripţie pe care a îngă
duit-o Universul şi, cum ei nu erau îndestulători, m-am
gîndit la suma adunată de Camera de Comerţ pentru un
„Aşezămînt Ferdinand". La început, cererea mea a fost
admisă dar, pe urmă, politica de partid a descoperit că,
statul gîndindu-se şi el la o astfel de creaţie, într-acolo
ar trebui să meargă ce mi se promisese mie. A trebuit
intervenţia regelui însuşi pentru a mi se elibera suma.
[ ... ]
Iarăşi ca totdeauna, multe piedici mi-au fost puse în
cale, pînă ce am nemerit _un frumos teren, pe care l-am
căpătat cu 800.000 de lei şi, după planurile arhitectului
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prieten, ca!I'e e d. Toma Socolescu, oare mă ajutase gratuit şi pentru noua clădire de la Misionare, am început
clădirea frumoasă care nu s-a isprăvit pînă acuma, dar
pe care trag nădejde să o pot duce, şi pe aceasta, pînă
la capăt. Prinţesa se interesa şi de liniile aleilor de care
era să se ingnjeascd artistul grărlin:::ir al Cismigiului, d.
Rebhuhn [... ]
Cu aceeaşi îndrăzneală am început la Bucureşti, Palatul Ligii Culturale, 66 a cărui plănuire are o lungă poveste. Pentru aceasta organizasem s2rbările dinaintea răz
boiului la Parcul Carol şi adunasem vreo 200.000 de lei
aur l... ]. După înt001rcerea din Iaşi, în odăile cu chirie,
din care oc"l.lpanţii luaseră totuJ şi din care, pe urmă, cu
sentinţă judecătorească în toată forma, proprietarul ne-a
dat afară, rămînînd ca sediul central al societăţii, cu
cărţile şi ta1blouriJe ce mai putuseră fi salvate, să se adă
postească la dărăpănatul Institut sud-est european, am
reluat ideea şi, cu bieţi 150.000 de lei hîrtie, plus admirabilul optimism al prietenului Cihodariu, am început.
pe un teren dat de Primărie şi pe care l-am fi pierdut
altfel, căci se găseau destui amatori, înălţarea, după planurile arhitectului Traianescu, a unei imense clădiri de
şase rînduri, care e astăzi una din podoabele Bucureşti
lor. A trebuit toată ingeniozitatea nesfîrşită şi continua
muncă a casierului Ligii, d. Scraba, minte preocupată
de multe şi înalte probleme şi în acelaşi timp cel mai
dezinteresat prieten şi administratorul cel mai vigilent_
pentru a se găsi mijloacele de a continua : nu o dată
am crezut că ne vom opri definitiv, lăsînd ca dovadă a
bunăvoinţei noastre ziduri ruinate, ca ale statului şi în
Bucureşti şi în atîtea alte locuri ; de fapt, n-am putut
întinde clădirea pe tot locul, şi pentru desăvîrşirea ei
aşteptăm timpuri mai bune. O loterie rău condusă 111-a
adus <lecit foarte puţin. Guvernul Averescu ne-a îngăduit
un împrumut la Casa de Depuneri, cu promisiunea că
suma va fi apoi preluată de stat, ceea ce nu s-a făcut,
aşd incit datoria de zece milioane ne apasă şi astăzi. O
altă datorie s-a contractat la Creditul Industrial şi chiria
plătită de Căile Ferate, chirie necontenit scăzută şi nu
o dată ameninţată, e luată întreagă de oreditorii noştri,
impiedecîndu-ne de a lucra potrivit cu scopurile socie6R'J
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tăţii. Dar, oricum, după atîta trudă şi atîtea griji, am avut
marea satisfacţie de a inaugura clădirea în prezenţa
Prtnţesei şi a multora din lumea oficială care, aceşti~,
ne-au lăudat destul şi ne-au făgăduit atitea, fără a se
îndeplini, fireşte, nimic. Dar frumoasa zidire rămîne şi
dacă nu noi, ctitorii, alţii după noi, pe care-i dorim oneşti
şi lipsiţi de preocupaţiile de partid, pretutindeni pîngă
ritoare, vor putea să ajute, din bogatele ei venituri, dezvolt.area culturii populare şi naţionale, de care avem
atîta nevoie.
In sfîrşit, drumurile dese la Veneţia, cunoştinţa tezaurului pe care-l cuprinde şi ,cu prirv.ire la istoriia româinilor, dorinţa de a împărbă,şi pe cît de mulţi români
de ceea ce poate da ca frumuseţă, în toate domeniile,
natură, artă, oameni, cetatea unică, m-au făcut să plă
nuiesc întemeierea acolo a unei case de cultură românească. lVIi s-a oferit întîi locuinţa, cu mult ;prea S0Un,.pă,
în care stătuse atîţia ani de zile prietenul meu Horaţiu
Brown, care se stinsese de curînd în ţara lui, unde se
retrăsese. Un simpatic bătrînel, care-şi petrecuse mulţi
aini în România ca şef de muzi;că militară, d. Marin, pe
care-l cunoscusem întîmplător, mi-a vorbit de un apartament în palatul Correr, apoi Revedin, de pe piaţa Santa
Fosca, împodobită cu statuia inimosului luptător Paolo
Sarpi. Cele citeva odăiţe de supt coperemînt, în care era
aşezată modesta famhlie tînăJJ:ă, foarte primirtoare, a unui
căpitan de corabie, mi-au plăcut de la prima vedere şi,
cu o sumă a Institutului sud-est european, cu bani de
subscripţie, cu ceva ajutor de la Banca Naţională, am
putut peste cîteva luni să deschid acest adăpost. Apoi
lucrurile au mers de la sine. Ministerul de Comerţ, gindindu-se la burse care nu s-au dat pînă astăzi, a cumpărat mezaninul, punîndu-1 la dispoziţia noastră, adecă a
Institutului, care rămînea stăpîn pe toate achiziţiile, şi
pe prăvălia de jos ce putea să ne creeze un oarecare
venit. In sfîrşit, cum pe acelaşi palier al primului apartament se deschidea intrarea într-un şir de odăi luxoase,
cu uşi de nuc vechi şi plafonul împodobit cu stuc din
secolul al XVII-lea, care făceau parte din palatul vecin,
m-am riscat şi la această· cumpărătură. Rămînea numai
un etaj, care ne-a fost deseori oferit, fără a-l putea că-
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păta

pînă acuma, acela căruia-i aparţin marile fereşti
gotice din faţadă. Cu alte jertfe am putut face, supt îngrijirea consulului prieten d. Bombardella şi cu entuzias·
mul elevului meu Barbu Teodorescu, 67 şi mabilarea palatului nnstru, devenit o „Casa romena", răpede popularizată, şi pînă 1a ulli.n;.t:l !-iFtmal. Deschiderea solemnă
s-a făcut în 1930, şi am avut mulţămm:a Je a putea
găzdui în pacea elegantă de acolo un ministru parvenit, cu gîndul la milioanele cheltuite pentru marele
palat al Şcolii româ,ne din Roma, va striga însă : ,,ce
mizerie!" - , nu numai studenţi şi membri ai Şcolii de
fa Fontenay-a1Ux-Roses, care vor face lucrări de istorie,
dar şi cete întregi de pelerini români, chiar şi la cursurile de vară, care altfel n-ar fi îndrăznit să încerce
drumul la Veneţia, apoi personalităţi culturale distinse
şi alţi vizitato.ri de la noi, ba chi.air mulţi străini de distincţie, care au ajuns astfel să intre în legătură cu ţara
noastră, şi-i păstrează o bună amintire. O chioggiotă harnică, aşezată acolo de la început, dă cercetătorilor o altă
masă decît aceea, aşa de scumpă, de la restaurante.
Mă bucuram de aceste creaţiuni pentru alţii, pentru
naţia mea întreagă ca şi cum ceva s-ar fi adus la averea
casei mele. Cu multă osteneală am reuşit să-mi clădesc
un adăpost de munte pe locul care de multă vreme îmi
fusese vîndut de Eforie la Sinaia 68 cînd trenuri aru fost
oferite funcţionarilor : temeiul modestei zidiri a fost pus
prin conferinţe publice înaintea unui public compus în
mare parte de „plezirişti" de mai multe naţiuni, care
ascultau şi nu prea ascultau. Astăzi mă pot retrage
uneori, la o parte şi de datoria corecturilor din fiecare
seară de vreo treizeci de ani de zile ! - ale tipografiei
mele, acolo, în mijlocul codrului care-mi vorbeşte în
dimineţile sîngerate deasupra muntelui şi în misterioasele amurguri fîşîitoare, cu glasuri pe care-mi pare că
le cunosc demult şi le înţeleg, venind din aceeaşi mare
fiinţă care este şi în bradul care-şi mişcă acele la vînt
şi în cugetarea şi simţirea mea înseşi ; aici se poate
căpăta acea contopire în totalitate, ou multiple înfăţişări,
a lumii din care noi facem cu atît mai rău, cu cît ne
dezlipim egoist, prin mîndria noastră umană, mai mult,
atunci cînd, de fapt, la o înţelegere mai adîncă, toţi şi
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toate sîntem totuna şi la ansamblul comun trebuie să raportăm orice. Senină şi supremă împăcaa.ie, pe care numa~
în astfel de locuri singuratice şi tăcute poţi să o capeţi.
Sau, pe un loc luat tot împreună cu altă sărăcime intelectuală în faţa mării singuratice de la Mangalia, cele
cîteva odăiţe din vîrful cărora poţi privi, pentru acelaşi
simţ integral al tuturor vieţilor, marea singură, măreţ
de calmă în zilele bune, cînd pescăruşii o brăzdează cu
un colţ din alba lor aripă veşnic călătoaTe, ori furios
spumegătoare, cînd o bate furtuna prinsă în cazanul malurilor închise, care muşcă lacom din înaltul mal galben
căptuşit cu algele putrede.
Sînt oameni buni care cred că pentru atîta trudă de
o viaţă întreagă care, pentru sine şi pentru ai săi, şi-a
interzis aproape oric2 distra:cţie - nu ştiu de cite ori,
într-o aşa de lungă petrecere la Bucureşti, am călcat cu
ai mei într-un teatru şi am stat la o masă de grădină, şi
în tinereţă n-am ştiut ce e un vagon de dormit ori un
prînz la un restaurant de gară, mergînd pînă la Paris
cu proviziile de acasă în hîrtie ! - , e prea mult ceea ce
numai aceste păgîne osteneli de pînă la zece ceasuri pe
zi aiu putut să-mi dea mie, care. am intrat în cariera mea
cu hainele singure de pe mine. Ba chiar au socotit milioanele, o, cît de multe ! pe care le-am întrebuinţat pentru
„vilele" pe care nu le-am văzut niciodată, şi le-au şi
găsit originea : în ce am răpit statului ca ministru de un
an de zile. S-a întîmplat chiar ca, la Mangalia, unde se
ştie că am îndemnat pe orice datornic, pe orice învă
ţător, pe care eu nu l-am plătit, să se arunce în mare,
nişte suflete caritabile s-au oprit înaintea casei mele,
încă necomplet plătite, şi cu glas tare înaintea copiilor
mei şi-au arătat părerea că am clădit-o din banul public,
pe care am avut cutezanţa să mi-l însuşesc ...
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XXX
MARILE SCHIMBARI POLITICE

In timpul cînd adunam în străinătate materiale de
studii sau îndeplineam îndatoriri care tindeau să răspîn
dească ştiinţa românească şi ştiinţa despre români, ori
lucram din toată inima la aşezămintele pe care am ţinut
să le ,las după mine, împrejură,ri neprevăzute schimba,u cu
desăvîrşire, prin lovituri ale soartei şi prin izbucniri de
fapt revoluţionare, toată înfăţişarea vieţii politice româneşti.

Generalul Averescu se credea asigurat pe mult timp
de o guvernare căreia nu i-au lipsit şi succesele în ordinea legăturilor cu străinătatea, prin întregirea prieteniei italiene, şi în ordinea financiară, prin descoperirea
lipsurilor lăsate de liberali, prin silinţele de a le acoperi,
intrînd într-o sinceritate bugetară nepracticată pînă
atunci, ca şi printr-nn plan de fixare sistematică a salariilor, datorită concepţiilor noi ale d-lui Manoilescu, şi
chiar prin menţinerea unei ordini publice mai stricte
decît atunci cînd, supt liberali, ,,mişcările studenţeşti"
găseau o oarecare încurajare, şi bănească, la unele ministere. Şeful guvernului era foarte mîndru că „a învăţat a
guverna". I se atribuiau chiar intenţii dictatoriale, pe
care le 0t1ltiva, de fapt, ambiţia aip'rinsă a colaborart:orului său de la Interne, d. Goga, invocîndu-se portul
de uniformă, căpătat de la favoarea regelui, şi anume
atitudini, care îngrijorau. Cum suveranul era foarte greu
bolnav, pînă într-atîta încît trebuise să fie rechemată
6&9

https://biblioteca-digitala.ro

din America regina Maria, doritoare de a ·cunoaşte o
lume atît de nouă şi o operaţie suportată cu o răbdare
de martir nu dăduse rezultatele aşteptate, ~ incit, adău
gindu-se o răoeală, în iaipril 1927, se putea aştepta ce e
mai rău, duşmănia liberală contra acestui prov'izorat care
arăta că vrea să se permanentizeze se făcea tot mai ascuţită. Din umbra în care-i plăcea să se retragă, încunjurîndu-se de prestigiul ei, Ian Brătianu oaloula, ou metoda sa
de inginer pusă în serviciul pretenţiilor incomensurabile
ale unei adevărate dinastii, cea care chemase pe cealaltă,
momentul exact cînd iluziile locţiitorului său vor trebui să se împrăştie.
Cnnoscusem personal pe general în ultimul timp. Am
găsit un om foarte socotit, observîndu-se în cele mai mici
detalii, lucrînd pe cîmpul politicii ca pe acela al meseriei
sale, extrem de fin şi găsind cuvinte de o tăioasă ironie, pe care le sublinia strălucirea curioasă şi temută din
ochii săi de gheaţă, o fire foarte distinsă prin multele
atingeri cu ce are viaţa mai înalt, mai sever şi mai plin
de răspundere - altceva decît un avocat meşter în fraze
şi decît un poet care se simte necontenit în vedetă şi,
pe lingă aceasta, cu toate dibăciile ce i se atribuiau şi
_oare erau pentru <linsul detalii de „stratJegie" şi de „tactică", o oarecare sinceritate, lipsită în orice caz de acea
pretenţie brutală, de acea atitudine dîrză şi de acea
magnilocvenţă jignitoare şi ridiculă care se observă la
alţii. Era desigur mai cavaler, deşi fără generozitate,
decît alţii, şi cuvîntul lui însemna ceva. Ca şi pentru
Take Ionescu, cînd am ajuns a-l cunoaşte, multe prejudecăţi mi s-au înlăturat de la sine, şi runele devotamente mi se lămureau tot aşa de bine ca şi unele tră
dări, din acelea pe care, şi nu o singură dată, am avut să
le sufăr şi eu. [ ... ]
Mă întorsesem abia de la un foarte vioi congres al
Ligii la Tîrgul Murăşului, oraş ţinut admirabil de un
primar secui, unde văzusem unul din cele mai frumoase
· conducte etnografice, cu toate datinele noastre vechi, organizat de căldurosul român şi credincios prieten politic,
protopopul Cîmpeanu, cînd d. Hiotu m-a cercetat din
partea regelui, despre care ştiam că e extrem de slăbit,
ebia putîndu-se ţine pe pidoaTe, pentru a-mi cere să
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intru într-un Minister naţional căruia, vădit, voia sa-1
lase ţara în samă după apropiata sa dispariţie, privită
de el cu un admirabil stoicism. I-am făgăduit că, oricare
ar fi dorinţa suveranului, sînt gata să contribui la îndepli'nirea Pi ~i. pentru a pregăti publicul, 'a do11.1a zi ohiar
am publicat în foaia mea un artir'nl în care arătam
imperioasa nevoie a unirii tuturor puterilor politice.
Peste cîteva ceasuri mi s-a comunicat
confiscarea
Neamului românesc, cum se făcuse, de altfel, şi cu alte
ziare, din ordinul d-lui Goga, care credea foarte serios
că dictatura sa, demult dorită, a şi început.
Am căutat fără z·ăbavă pe d. Hh>tu ,pentru a-l întreba
dacă în adevăr mi-a propus din ordinul regelui să intru
într-un cabinet de concentrare naţională. Mi-a cerut să
întrebe întîi pe suveran oa să-mi ipoată da asigurarea
oficială de care aveam nevoie pentru a pretinde satisfacţia
ce mi se cuvenea. A doua zi am avut răspunsul, fireşte
afirmativ. Generalul Averescu şi-a exprimat regrete la
telefon şi m-a căutat acasă, pentru întîia oară, explicîndu-mi cum i s-a arătat dorinţa regală, pe care n-o credea
că e aşa de hotărîtă şi că trebuie să aibă urmări imediate.
Incă o dată preşedintele de Consiliu mi-a părut un om
cu cele mai bune intenţii - fără planurile de dictatură
care i se atribuiau şi care influenţaseră la Scrovişte * :pe
regele bollfla'V - , cu un sipirit de multă chibzuială şi o
inimă simţitoare la sentimentele bune care i se arată.
Ii recomandasem ca, la invitarea, pe care o avea în
.vedere, a şefilor de partide, să ia măsura de prudenţă
de a-i aduna pe toţi împreună şi de a le cere să puie
în scris răspunsul lor la oferta de colaborare, pe care
generalul, cu multă părere de rău, ajunsese a o accepta.
M-am dus la ceasul arătat, dar nu venise nimeni decît
d. Cuza, foarte bucuros că se recunoaşte în sfîrşit „Liga"
sa, care făcuse atîta zgomot şi cîştigase, prin metode pe
care nu le pot întrebuinţa, oridt ar fi să pierd, aderenţi
numeroşi, şi cu o importantă reprezentare m Parlament
- şi se înţelege uşor că nu i-o invidiam. Ceilalţi, ori
* Localitate în judeţul Prahova, unde se afla unul din castelele
familiei regale. (N. ed.)
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nu dăduseră mei un răspuns, ca Brătianu, care făcea
toate sforţările pentru. a grăbi ceasul unei noi dominaţii,
aiouma, fără urn rege de care să se lovească uneori, fie
şi foarte rar, ci cu o regenţă în care credea că preşe
dintele Casaţiei, Buzdugan, îl va urma, iar de patriarh
şi de prinţul Nicolae, orice ambiţie ar fi la spatele lui,
credea că nu trebuie să se teamă, ori, ca d. Maniu care,
încremenit în „constituţionalismul" pe care se vede că
l-a învăţat la Facultatea de Drept din Budapesta, căci
altă ţară nu cunoscuse decît ca ofiţer cezaro-regesc, cerea
garanţii de neutralitate în vederea
unor alegeri libere.
Nici unul, nici altul nu admiteau că invitaţia nu era la
generalul Averescu personal, ci la prezidentul Consiliului,
pentru a discuta împreună asupra impasului în care boala
suveranului punea ţara însăşi. Aşa de mult era stăpînit
fiiecare de intereS'e înguste de partid şi de preocupaţii
pur personale. Căci altfel ar fi înţeles cu toţii că un
Minister naţional larg conceput şi onest alcătuit, cu gloria
militară şi spiritul de autoritate ale generalului, însuşiri
care erau o adevărată zestre comună, ar fi putut să
prezideze mult mai uşor la inevitabilul care stătea să se
întîmple şi ar fi putut soluţiona, în sensul pe care-l ară
tasem la Paris - şi aceasta cu toată atitudinea cutăruia
din Minister, care ameninţase pe exilat dacă ar cuteza
să se întoarcă - , chestia, foarte vie în sufletul ofiţerimii
tinere şi în inima poporului, a prinţului Carol.
Peste cîteva ceasuri numai, generalul Averescu putea
să-mi anunţe, cu o mirare indignată pe care o împărtă- _
şeam şi .eu, numirea ca preşedinte de Consiliu a d-lui
Barbu Ştirbei, 68 bis pe care în alte împrejurări îl avuseră în vedere şi naţional-ţerăniştii, cu care întreţinea
bune legături şi, atunci chemarea d-sale ar fi fost cu
putinţă, repetJaţia, sa politică şi persona,lă fiind întreagă.
Mareşalul palatului se prezentase pur şi simpllll la Preşe
dinţie, U.1!1de locuia primul ministnu, cu un decret de numirea înlocuitorului, cerind obişnuita contrasemnare, pe
care cu un legitim sentiment de despreţ a acordat-o
imediat acela care desigur că se putea împotrivi, aricit
de mult s-ar fi asigurat
liberalii de garnizoana. din
Bucureşti. Mai' tîrziu, eu, caire am criticat această uşoară
părăsire a puterii înaintea unor intrigi al căror caracter
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:Se putea :recrunoaşbe uşor, mi-am ,putut da sama, înaintea
.acelei noi strangulări de serai, între două uşi ale ipalaturui, că în asemenea, împrejurări d~gustul e a1tît de hotă
ritor pentru oricine au:-e mîndriia unor fapte înideplinite
faţă de Ţară şi Ooiroa1nă, încit împiedecă orice rdlecţie
şi tlaie oriioe putinţă de a reoeţiona l'a nf~n8a rare înlocuieşte onesta, şi onor-aibila des,păTţire de sun'-ra.nul pe
cwe l-ai ajutlat cu tot ce ţi-a fost prin putimţă.
A urmat o noapte agitată, în cursul căreia se vorbise
-totuşi de rezistenţe, de măsuri extraordinare pentru a le
împiedeca. A doua zi, şef al unui Cabinet în care erau
şi liberali şi ţerănişti, dar de clasa a doua şefii stînd
,de pîndă - dar şi d-rul Lupu, fireşte grăbit, d. Ştirbei
mă întreba prin simpaticul, arnaibNrul prefect de poliţie,
_generalul Nicoleanu dacă mă poate vedea. I-am răspuns,
pe tonul ce se impunea, că nu-l pot primi. Cartea de
vizită a omului de încredere al dinastiei, care aştepta pe
prag, n-a avut mai multă influenţă <lecit stăruinţa şe
fului poliţiei ; servitoarea mea l-a încredinţat că în adevăr nu mă poate vedea.
Am asistat apoi la harţa de fiecare clipă între miniştrii
care se urau între ei şi n-aveau nici un sentiment şi nici
o stimă pentru un conducător răsărit prin surprindere,
mulţămită unior uneltiri persan131le pe dreptate ooîndite
.de conştiinţa publică. S-a învede;rat, în această formă, cea
mai periculoasă şi mai imprudentă, că astfel de combinaţii, ieşite din motive oricît de lăudabile, ca dorinţa
veche a regel1Ui de a stringe ipe toţi la o mare 01peră
-comună şi ce nu se putuse face în jurul, sănătăţii sale
credea că s-ar ,putea dobîndi în jurul unui ,pat de agonie - , nu pot reuşi într-o societate atît de puţin solidară
şi de slaJb dispusă la sacrificiu. Supt Carol I lucru ar fi
putut izbuti, dat fiind marele prestigiu al unei regalităţi
-care în manevrarea partidelor nu se lăsa condusă, izolată
cum era de orice legături, făţişe sau ascunse, cu oamenii,
de alte consideraţii decît aceea de a menţine un solid
-echilibru politic între partide, excluzînd, chiar cînd era
vorba de un talent, de o popularitate ca ale lui Take
lonescru, oiri,ce strecul\:llI'e a grupărilor de cli,ent,elă, orilCe
.asalt al personalităţilor de sine stătătoare, sistemul vechi
.-englez servindu-i de normă ; dar bunătatea lui Ferdi693
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nand I, aplecarea spre sentimentalităţi, dispoziţia de a
se lăsa necontenit influenţat de familia sa şi de prietenii
familiei sale, şi nu mai puţin criticabila pornire spre
intrigi şi curse contra oamenilor pe care-i ţinea la putere, făcea ca asupra portofoliilor ministeriale să fie o
continuă rîvnire pătimaşă, cu întrebuinţarea
forţelor
oculte de la palat, fiecare crezînd că pe alte căi decît
ale luptefor politice făţişe se poate ajunge a guverna. Rezultatul combinaţiei din mai a fost deci acela care se
putea aştepta : hărţuit din toate părţile, ameninţat, terorizat, omul de bun simţ şi de mare rezervă care e d.
Ştirbei şi-a dat samă că a guverna astfel ar fi o greşeală mai mare decît aceea de a fi primit în astfel de
împrejurări şi supt astfel de auspicii. De altminterea
nescrupulosul său cumnat, Ion Brătianu, care uitase cite
îndatoriri îi făcuse trecerea la Curte a „prinţului" era
gata pentru a-i prezenta, ca în vechea Romă la ceasu-rile de supremă desperare, sabia în care să se arunce.
Brăti'anu a redevenit deci, d<Jrr numai în aiparenţă,
chiar dacă-i rămăsese din coLaboratorii d-lui Ştirbei
energia fără astîmpăr a d-rului Lupu, şi dacă oameni de
la mine, avînd datorii pe care nu voiseră să le uşureze
altfel Banca Naţională sau aşteptînd de la un stăpîn bogat
simbria pe care de ani de zile ar fi dorit-o de la cel
veşnic fără mijloacele bugetului, trecuseră cu oarecare·
zgomot la dînsul, făgăduind poate unei bune credinţi, pe
care pe departe n-o puteam crede aşa de naivă, că eu
însumi voi urma pe fugarii ce mi-o luaseră înainte. Deci,
fără ca o astfel de schimbare să găsească fie şi cea mai
slabă aprobare a opiniei publice, un nou regim al liberalilor, storşi de puteri prin guvernările pe care le smulseră una după alta de la regele aservit lor cu totul, începea, întrebuinţînd, viciu care se va perpetua la dînşii,
aceiaşi oameni dinainte de 1914, de la care nimeni nu
putea să aştepte nimic.
Ei, care vot.ase-tă „legile organice", pentru care secrezuseră singurii chemaţi, nu mai aveau nici un punct
de program. Rostul lor era însă îndoit, şi negativ în ambele privinţe : să împiedice venirea la putere a naţional
ţerăniştilor, care aduceau cu dînşii localism şi spirit de
clas·ă, ambele foa1rte primejdi·QlaSie :pentru noul Stat ce·
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şi să menţie măsuTa de mult timp Teprin formula destăinuită apoi de generalul Averescu, pe care o luase regele împotriva moştenitorului de
tron, cu ajutorul, şi spre cel mai mare folos, al lui Ion

abila se închega
,gretată,

Brătianu
Şi într-o privinţă şi

hotărltă după

in alta, atitudinP-a lor a fost şi mai
ce Ferdinand I, în iulie, a închis ochii. 69 •

O prigonire fără rezerve şi fără ascunsuri s-a îndreptat deci în alegeri contra tuturor acelor care erau bănuiţi
că au simpatii pentru prinţ şi contra rivalilor, atît de
temuţi care, din partea lor, erau hotărîţi, contînd şi pe
unele legături în regenţă, să întrebuinţeze toate mijloacele pentru înlăturarea „hoţilor de urne", a „uzurpatorilor" şi a „tiranilor". De atunci înainte, timp de mai
multe luni de zile, o adevărată urgie s-a dezlănţuit
contra adversarilor, Ion Brătianu crezînd că în sfîrşit a
venit momentul cînd nimic nu-i va mai sta în cale si
el va putea să guste stăpînirea deplină, fără nici ui-i
scop de atins, ci numai pentru voluptatea de a-şi şti
toată lumea supt picioare şi de a putea să-i apese cit
vrea el de greu 70 • [ ••• ] Pentru în.tîia oară deci, după
vechea silă cu baioneta a lui Marghiloman şi după refuzul de a candida supt ocupaţia străină, n-aveam un loc.
în Cameră. Am căpătat unul mai tîrziu numai, toate
partidele învoindu-se să nu-mi opună contracandidat, în
cercul de la Ismail, unde se pare că oneştii bulgari de
arolo şi-au dat samă pe cine vo1Jel:lrză şi mi~au păstrat
simpatid pe care n-'am aV1Ut prilejul să le întrebuinţez.

Mai mult decît oricînd doream acum de acel contact
mă mîngîiaseră şi mă susţinuseră continuu, faţă de cite avusesem să sufăr de la
ai mei. Inainte de a mă îndrepta spre Paris în cele
dintăi zile ale anului 1928 am primit, într-o aspră şi
întunecată zi de decembrie*, cînd stam să iau trenul

cu prietenii din Apus, care

* Ion I. C.

Brătianu

a încetat din

vi·aţă

în ziua de 23 noiembrie

1927. (N. ed.)
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pentru a-mi face ca de obicei lecţia obişnuită la elevele
mele din Vălenii de Munte, vestea, cu totul neaşteptată,
că Ion Brătianu, bolnav de gîlci de cîteva zile, a murill
de ipe urma operaţiei desperate făcută tn ultimul moment
pentru a-i salva viaţa.
Deşi chemat înapoi la Bucureşti de regenţă, nu m-am
grăbit. La ce puteam fi bun, aşa cum eram, părăsit
de atîţia dintre ai mei şi despărţit şi de activitatea parlamentară iar, în afară de aceasta, aşa de profund dezgustat de ceea ce văzusem de o bucată de vreme ? Vintilă Brătianu 71 a venit să mă vadă, desolidarizîndu-se de
la început de persecuţia căreia îi fusesem supus cînd nu
el era acela care purta răspunderea ; mi-a declarat franc
că nu simte nevoia vreunui concurs, că nu de aceea a
venit la mine dar, cum vorbeam de Institutul de bizantinologie pe care-l făgăduise şi pentru care nu vărsase
nici un ban, mi-a strecurat ispita, pe care am răspins-o
cu indignare, că multe lucruri s-ar putea face pentru
instituţiile mele dacă, în chestia prinţului, măcar acuma
aş fi dispus a face concesiile la care, a doua zi după
moartea regelui Ferdinand, mă arătasem cu totul protivnic. [... ]
Cu slabul, deşi îndărătnicul Vintilă Brătianu, a cărui
stare de sănătate îl făcea nervos, naţional-ţerăniştii vor
începe o luptă ca acelea care au dezonorat viaţa politică
a Ungariei şi au adus însăşi distrugerea statului astfel
atacat: Camera era o arenă în care şi fruntaşii opoziţiei
întrebuinţau mijloace de care se pot servi numai cei mai
dezamăgiţi din agenţii electorali, vechile parlamente de
boieri neputînd prezenta un singur precedent. Se dădeau
bătălii cu pumnii în jurul urnelor.
In acest timp căutam în străinătate clipa de odihnă
pe care credeam că o merită ostenelile mele de un an
întreg, unite cu tot ce poate lăsa pe suflet un an ca acela
care abia se încheiase. Plecat în februarie la Paris, am
vorbit despre Franţa din Cipru, revenind la vechile mele
studii des.pre această ţiaTă de crudl:lrt:ă la care mă dusese
cariera zbuciumată, în urmărirea aceluiaşi ideal, a lui
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Philippe de l\Iezieres. Astfel de conferinţe, la care se vor
în anul următor, acelea despre Armenia Mică
din Cilicia, şi aceasta o formaţiune de cruciată, pe care
o stăpînea spiritul francez, formează în intenţia mea o
prezentare, nouă, a Franciei dincolo de Franţa, despre
care vorbeam cindva d-lui Doumergue, pe atunci numai
preşedinte al Senatului, şi vioiul, surîzătorul, foarte cultul om politic francez recunoaşte că aşa ceva nu s-a făcut
incă şi mă îndemna călduros s-o încerc. De acolo am
trecut, în martie, prin Madrid, pentru călătoria în Portugalia, unde am regretat numai aşa de puţinele mele
mijloace, pe care criza momentană a reizului, răpede
încheiată însă printr-o admirabilă mişcare patriotică, le
crescuse foarte puţin : pînă astăzi frumoasele mănăstiri
din locuri izolate mi-au rămas necunoscute. La întoarcerea tîrzie, am trecut şi pe la Milano, vorbind la
„Cercul fiJ,ozofic" de acolo : în toată Italia nu e oraş
unde manifestările de intelectualitate să fie cerute mai
mult şi urmărite mai cu interes decît această mare şi
inteligentă capitală a Lombardiei.
Mă vor ocupa în acest an şi deosebite lucrări mai
grele. In 1928 a apărut, fără a se fi luat măcar o notă
la bibliografie în revistele pedagogice, unele cu un caracter aproape oficial, întinsa Istorie a învăţămîntului,
la a cărei alcătuire, cu toată preţioasa adunare de material a lui V. A. Urechiă, a trebuit să lru.orez aşa de mult,
din paginile ei reieşind continuitatea unor sforţări cu
caracter de originalitate în acest domeniu. Patru conferinţe despre istoria Angliei, cerute de societatea angloromână, au apărut în volum. Am păstrat nu numai conferinţele mele de la Paris despre „cărţile populare în
sud-estul Europei", de care mă ocupasem întîiaşi dată,
scoţînd şi unele rezultate nouă, dar şi ambele cursuri dela Bucureşti : unul, continuare a seriei de Cărţi reprezentative - începută de multă vreme cu Sfîntul Augustin
şi scriitorii de la începuiUUJ evului mediu - , care trata despre cronicarii celei dintîi cruciate, cellalt, menit să arăte
care e de-a lungul veacurilor sensul cel adevărat, în veş
nică evoluţie, al ideii de libertate (Evoluţia ideii de libertate). Incepeam şi cercetările cu privire la portretele domneşti, din care în curînd era să dau o bogată colecţie.
adăugi,
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In sfîrşit reveneam la Teatrul Naţional cu o dramă
în versuri, Cleopatra, 72 în care opuneam legendei unei
ispititoare femei stricate - fermecătoarea de la Alexandria, pe care a răpus-o glacialul desipreţ a lui Octavian
a doua zi după brutalele îmbrăţişări ale lui Antoniu - ,
pe mîndra păstrătoare a ideii imperiului universal, aşa
cum o formase şi menţinuse în cîteva milenii Orientul
pentru ca s-o primească geniul militar al lui Alexandru
cel Mare. Pentru întăia oară nu mi s-a refuzat o caldă
recunoaştere, în care doar dacă s-a amestecat cîrteala
unui fabricant de piese spectaculoase, pe care totuşi în
clipe grele îl ajutasem decisiv pe lingă Take Ionescu ca
să primesc asigurarea că „Albanezul moare la pragul binefăcătorului său". In traducerea italiană, supt titlul L'ultima delle dee, profesorul Ezio Levi a găsit cuvinte pe
care le-am simţit adînc despre această încercare de a
ridica Orientul cu tradiţiile lui fără capăt de lungi în
faţa tinerelor improvizaţii ale Occidentului, şi realizînd
astfel pe o idee nouă şi fecundă o operă vie. Incă o dată
av~m să mulţămesc succesul piesei, însufleţită de vigurosul talent al d-rei Ţopa, vechilor simpatii ale omului
de iniţiativă şi energie, revenit la direcţia Teatrului
Naţional, d. Mavrodi.

In vBTă, Congresul de istoriie de fa Oslo, intîia întNnire a tuturora după zguduirea marelui război, m-a făcut
să întîlnesc colegi germani ca d. Brandi, austrieci ca d.
Dopsch. Prezidat, comandat, aş putea zice, de maniera
tare, inexorabilă, pe care am regăsit-o şi la adunările anuale ale comitetului internaţional, a d-lui Koht, cel mai important istoric al Norvegiei, Congresul a fost foarte
mult cercetat [... ] Dar mai ales am cunoscut cu acest
prilej o ţară cuminte, aşezată, de o democraţie senină,
fără aparente conflicte de clasă. Era în august, cînd încă
nopţile sînt transparente şi prietenoase şi marea, care se
zbate între fiorduri, cu totul limpede. Ca şi la Belgrad,
românii şi-au avut accidentul de automobil, din nennrocire • fără urmări grave. In cursul re~ţiilor, am văzut
*

E.identă greşeală

în text; probabil „din norocire~ . .(N. ed)

698
https://biblioteca-digitala.ro

pe regele atît de „cetăţean" şi pe imperioasa-i soţie, o
prinţesă de Anglia. De aJColo, cu d. Kartigea am men;
la Stockholm, pe care l-am putut vedea din nou, şi
aouma i,n tot răg'arzul, anmirîndu-i tezaurele de artă
populmă ;;1 OJPrindu-mă cu mirare înaintea încă a unei
săbii de-a lui Vodă Brîncoveanu.
Intîmplarea a făcut să fiu ales tocmai în acest timp
decan al Facultăţii de Litere, unde nu credeam să pot
avea vreodată oarecare influenţă asupra unor colegi lucrînd prea adeseori după legături politice sau după capricii personale, discuţiile fiind aproape imposibile şi din
cauza tonul1Ui scăzrut pe care-l întrebuinţa cite un Mihail
Dragomirescu, 73 descoperitorul cunoscut al unei „ştiinţe
a literaturii" care ori nu e nimic, ori un simplu CTIJ)itol
al esteticei ; pentru acesta, între cereri de scuze şi oferte
de colaborare, prezentări de volume şi alte dovezi ale
unei mari stime şi unei sincere afecţiuni-, eram demult,
deşi sporadic, obiectul celor mai ordinare pamflete, lucru
de neînţeles la un profesor deprins să umble cu lucrurile
frumoase şi să cutreiere seninele regiuni superioare ale
cugetării. Regulamentul mi-a impus să fiu decan provizoriu şi am constatat nu fără uimire că stăpînirea de
sine şi buna creştere pot duce totuşi la bune rezultate
şi într-un mediu aşa de obişnuit cu alte procedări. De
aceea n-am refuzat cînd voturile s--au îndreptat spre
mine, şi am strîns chiar mina, oferită cu o electorală
francheţă, a colegului meu sus-pomenit, care pe urmă va
publica despre mine şi familia mea, în inegalabilul pamflet Ordinea, *) articole cum nu s-iau scris despre cel din
urmă mizerabil.
Am încercat în acele cîteva luni de conducere lucruri
îndrăzneţe care mie mi-all rewşit, dar n-am putut, din
nenorocire, să le las moştenire, cînd am trecut, cum se
va vedea, la rectorat, şi urmaşilor mei.
Am crezut, anume, că s-ar putea o adevărată colaborare între profesori, de unde ar fi ieşit şi o puternică
influenţă as.upra unei studenţimi aşa de agitate. Mese
• Pamflet în sensul de ziar, cu

nuanţa peiorativă.

(N. ed.)
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comune au fost puse la cale pentru a se întîlni şi a-şi vorbi
oameni care de multă vreme vorbeau de la aceeaşi catedră, luau parte la aceleaşi adunări şi de fapt nu se cunoşteau de ajuns ca să-şi dea seama fiecare că şi la alţii
este, supt toate raporturile, ceva de găsit şi de utilizat.
Mă gîndeam şi la relaţii prieteneşti între familiile profesorilor şi, 1:a rectorat 74 invitîndu-i s·eara în bi·rourile
mele, am socotit că ajung la rezultate durabile, cele
dintîi fiind pline de speranţe.
Pe de altă parte trebuia înfrînt spiritul nesuferit de
an:a!I"hie al elevHor noştri, -întne care însă de la o vreme
se desemna opoziţia la agitaţii din partea celor mai înaintaţi în studii şi care, iubind ştiinţa, ocupaţi de lucrările
lor, se gîndeau serios şi la carieră. Am convocat pe preşe
dinţii societăţilor şi, vorbindu-le, am găsit în inimile lor
un răsunet care m-a încurajat. Cînd a venit ziua „serbării
studenţeşti" şi atunci reîncepeau de obicei tulburările,
provocatorii mergînd prin săli ca să împiedece cursurile,
şi pînă la bruscarea profesorilor, incapabili de a-şi afirma
cu energie autoritatea - , am anunţat o serbare de un alt
caracter : comemorarea întemeierii de către învăţatul boier Constantin Stolnicul Cantacuzino, în domnia, începută la decembrie 1679, a fratelui său Şerban-Vodă, a
primei şcoli superioare din Bucureşti, o Academie ca aceea
de la Padova, unde învăţase el, deci, de fapt, o Facultate
de litere. M-am bucurat adînc văzînd că sala era plină. La
noi, la Litere, cel puţin, revirimentul către buna ordine şi
ţinuta inteligentă se produsese, şi el a urmat şi mai departe, în ciuda uneltitorilor interesaţi.
M-am încredinţat că drumul cel bun e totuşi acela
către inimile acestor zgomotoşi
războinici, care sînt de
fapt nişte copii şi, dacă te uiţi cu luare aminte şi cu pă
rintească iubire la dînşii, nişte copii buni.
I-am căutat şi în căminurile lor, şi am găsit acolo condiţii materiale şi morale în adevăr îngrozitoare. Cîteva
numai din recunoaşterile şi constatările mele vor arăta
cîtă nepăsare fusese pînă atunci din partea acelora care
trebuiau să le poarte grija.
In cutare diin aceste adăposturi am găsit o adevărată
cetate, gelos păzit.ă de agenţii politidenilOT, care ou scopuri
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creaseră căminul şi-l lăsau de capul lui, mulţămindu-se să verse anual o sumă de chirie sau de tntreţinere, adesea mult timp zăbovită. Băieţi şi fete erau împreună, într-o dezgustătoare
promiscuitate, care răpea
studentdur urice feminitate, orice grijă de trup, orice
conştiinţă a demnităţii personale. Brăilenii erau aruncaţi
cu grămada într-o veche clădire, loja portarului fiind locuinţa unei fete, pe care iarna o blocau zăpezile ; sala de
mine-are, într-o hrubă subterană, cu scările lunecos de
murdare, avea feţe de mese neschimbate cu săptămînile.
Aiurea, într-o mare clădire, un fost grajd, era sala de că
petenie, cu învoirea soţiei divorţate a unui profesor, directoare total neascultată, şi se vedea sus cafasul vizitiului. La ploieşteni, unde am venit la zece ceasuri noaptea,
am găsit o infecţie a privăţilor care se prelungea în şir
lăie prin a:ntr-ete ; fetie şi băieţi erau despărţiţi numai
printr-o scară. Vechea şcoală ungurească din dosul Academiei Române, cuprindea un cămin obişnuit, aşa incit
apariţia autorităţii stîrnea zîmbetele ironice ,şi porniri spre
război. Casa lui Pompiliu Eliade, închiriată pentru un ase-

demagogice

menea scop, nu mai era decît o ruină pîngărită, în care
tinerii fără căpătîi dormeau tîrziu după amiază şi răspun
deau
decanului fără să-şi ridice capul de pe perină.
Undeva în fundul străzii Ştirbei vodă o locuinţă comună
pentru amîndouă sexele era un infern de neorînduială şi
de stricăciune ; în subsol, unde curgea apa pe păreţi, un
nenorocit se trudea să-şi prepare examenul. La gorjeni
am găsit etajul studenţilor cu totul gol : ei erau toţi la
colegele lor, şi ocupaţia era aşa de nevinovată, incit au
fugit cu toţii şi cu toatele la singura mea apariţie [... ] Iar
ce am găsit la buzoieni merită să fie povestit separat.
Bineînţeles nici aici nu erau despărţite sexele. Fiecare
îşi avea etajul, iar jos, femeia de serviciu dormea pe un
mindir npacoiperit. M~am grăbit să oaiut fetelor o 1'ocuinţă,
dar secretarul Universităţii, bruscat de partea bărbătească
a stabilimentului, a primit răspunsul că unii şi altele nu
înţeleg „a se separa". Cînd am venit însumi şi acuma
eram rector - , am găsit un front masculin comandat de
cineva care-şi încrucişa braţele pe piept a sfidare ; la
spate stătea sexul slab, încrezîndu-se în virtuţile luptă
toare ale tovarăşilor. Am făcut dintr-un gest să se lase în
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jos braţele napoleonic încleştate şi am pus în vedere executarea în cîteva ceasuri a hotărîrii mele. A doua zi am
dus şi pe prefectul de poliţie, acolo pentru ca, în caz de
împotrivire, căminul să fie evacuat cu forţa. Rezistenţa
a încetat, şi fetele s-au mutat într-o frumoasă locuinţă a
familiei Ghiţu din Aleea Regnault, un student apărînd
totuşi un moment pentru control.
Am căutat să întemeiez pentru studente căminuri care
să le atragă prin posibilitatea unei vieţi potrivite cu delicateţea, oricît de brutalizată atîta vreme prin viaţa împreună şi lipsa de orice îngrijire şi supraveghere, a sexului lor. In casa Ghiţu le-am îndemnat să-şi împodobească
paturile lor, să le încunjure cu fotografii şi amintiri de
familie, creîndu-şi un colţişor de pietate şi iubire, ca la
Vălenii de Munte, al căror exemplu li-I scoteam înainte.
Le-am dat sfatul, pe care-l puteau primi de la un om de
vrîsta mea, de a nu neglija ca pînă atlllflci cele mai e[ementare datorii faţă de corpul lor, şi peste cîteva zile
ele aveau altă înfăţişare [ ... ] Nu pot zice că am atins
tot ce doream, fiindcă peste cîteva luni unele care-şi mîntuiseră studiile voiau să-mi impună rămînerea lor şi mai
departe şi un tată a pretins să se aşeze acolo lîngă fiica
sa, neavînd altă locuinţă în Bucureşti.
lntr-o frumoasă casă a primăriei în Strada Romană,
pe care o refuzase unul din generalii împroprietăriţi în
Capitală, am aşezat un mare număr de studente, şi o
străină bine crescută în vechea Rusie a ştiut să facă din
acest adăpost răpede mobilat prin îngrijirile bunului şi
credinciosului meu colaborator în multe lucruri, secretarul
rectoratului, Ioan Farcaş, o casă plăcută acelora care, cu
deplină cuviinţă şi bună rînduială,
ajunseseră a locui
într-însa.
Alegerea la rectorat, după împlinirea lungilor ani de
serviciu ai lui Pangratti, a cărui veche boală progresase
aşa de mult încît era aproape total orb şi Uni\·ersitatea
nu se putea să ll1lll se resimtă de ind'irmi1baitea -condrucă•to
rului ei în împrejurări aşa de grele - a fost o biruinţă
- întîia şi cea din urmă, căci s-au luat toate măsurile ca
ea să nu se repete, întrebuinţîndu-se metode care se vor
înfăţişa mai departe contra sistemului de a face să
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atîrne această situaţie, de un mare prestigiu, de luptele
din:bre par,tide, oare izbutiseră să aoa1parezie mai pe toţi profesorii. Colegul meu, d-rul Angelescu, a avut curajul să
iasă din această practică nenorocită, sprijinind o candid 9tură cale mi-a fost aproape impusă ; unii
dintre aceia
care credeau că pot primi o sarcină aşa de grea s-au retras.
Nu mi-a fost uşor să prezidez o lume de oameni atît
de merituoşi, dair care erau prin conştiinţa firească despre propria valoare aşa de refractari ,faţă de orice autoritate, chiar aceea care ieşea din dorinţa şi din consimţă
mîntul lor. Ca şi la Academia Română, fiecare înţelegea
să vorbească oricînd, oricît, de ori de cite ori şi acceptarea
hotărîrii majorităţii li se părea un lucru deosebit de greu.
Cînd era \"orba de o numire, tabere de prietenie se formau care-şi stăteau aprig faţă în faţă. Niciodată n-am
făcut sforţări mai mari, nu mi-am biruit mai mult nervii
fără a sacrifica nimic din ce datoram situaţiei mele decît
în timpul cit am prezidat pe colegii aşa de greu de împă
cat şi de unit într-o liniştită acţiune solidară. Dacă am
reusit in aceasta, o consider ca una din marile mele victorii.
Material, Universitatea era în cea mai rea stare. Ca
decan la Litere, a trebuit să iau măsuri care de fapt reveneau rectoni[ui, cînd am impus respect şi grijă de cură
ţenie valului studenţesc care se năpustea pe o singură
intrare, îmbrîncind şi tîrînd cu dînşii pe nenorociţii de
profesori pentru ca pe urmă să se reverse pe culoare, care
deveniseră un adevărat loc de întîlnire şi un fumoar, tineri
ofiţeri venind anume ca să însăileze o aventură „intelectuală". Profesorii au căpătat la Facultate şi apoi la Rectorat intrare deosebită, culoarele au fost complet cură
ţite, creînd studentelor o odaie de aşteptare a fost şi
de lectură, dar nu se cetea, şi cărţile, revistele itrimese de
mine erau odi'OS mototolite - şi un mic bufet, în chi1tr
localul seminarului meu ; servitorii, îmbrăcaţi cuviincios,
reoăp'ăttaseră trecerea la care au dreptul cînd păzesc buna
rînduială.

Trebuia acum ca Universitatea să fie terminată, singure aripile de la Ştiinţe şi de la Litere fiind gata, fiecare,
din neinorociTe, în alt sti1. La mijloc era Senatul, iar vechea Facultate de Litere fiind de ani de zile în reparaţie
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fără să se poată înjgheba ceva, rîndul de jos fusese uzurpat, de întregi decenii, de către Muzeul Arheologic, ţinut
în cele mai proaste condiţii ca pe vremea instalării lui
Tocilescu, cu descărcarea obiectelor culese de pretutindeni.
Era într-un moment cînd jena statului se manifesta
tot mai puternică şi se negocia cu greu un împrumut de
stabilizare pentru care a trebuit să se facă şi ultimele
concesii de autonomie financiară pînă la marginea contractului străin aşezat oficial, făţiş. Mi-au trebuit lungi
intervenţii foarte stăruitoare pe lingă ministrul de finanţe, care era, cum se va vedea, după instalarea naţional
ţerăniştilor, un om cu care păstram foarte bune relaţii,
d. Mihai Popovici, şi chiar pe lingă revizorul finanţelor
noastre, delegatul bancherilor împrumutători, colegul
parizian d. Rist, ginerele lui Monod şi cunoscut mie din
casa d-lui Bemont, pentru ca din suma destinată învăţă
mîntului superior, ca pentru o „investire productivă", să
capăt nu mai puţin de douăzeci de milioane.
Am început imediat lucrul, ajutat de o comisiune, neplătită, de arhitecţi prieteni şi de neobositul zel al secretarului Farcaş. Cu mine nu se încăpeau zăbăvi : cum se
încercau amînări supt pretext că nu şi-a dat învoirea delegatul Finanţelor, am spus odată că-mi fac şi patul la Minisber pînă ce mi se via servi rata. Am putut astfeil să
termin pînă la începerea cursurilor toate lucrările în
aripa începută. Şi cu ajutorul inimosului decan de la Drept,
tînăr la 1peste şaiptezeci de ani, d. N. Basilescu 75 , am avut
şi mobila rectoratului, în care s-au putut ţinea cu demnitate cele dintăi şedinţe ale Senatului universitar.
Senatul am izbutit să-l mut încă de la intrarea mea in
funcţiuni, punînd în vedere noului preşedinte al Consiliului că, la deschiderea Universităţii, mă voi prezenta în
fruntea studenţilor pentru a ne relua ce era al nostru şi
ne fusese răpit ca pentru scurtă vreme pentru ca apoi
această mizerabilă situaţie să se eternizeze.
Pentru a se face şi aici, unde s-a aşezat Facultatea de
Drept, Teologia fiind instalată în noua clădire, schimbă
rile trebuitoare, am creat un timbru universitar care a
prodtus S'llme ins,emnate şi aveam în vedere şi alie mij-
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loace pentru ca să ajungă la isprăviTea depli'Ilă a clădirii.
Odăile mucede şi pline de paraziţi al'e corpului de gardă
al Senatului Sff'viseră întîi, ou toltJul refiăcute, pentru birourHe rectoratului şi au primilt apoi Seminarul meu de
istorie, pî„i\ C"e de i tiU fost lucl,le dtiut11iazi fără să fiu
măc:iar întrebat.
Rămînea Muzeul, dar pentru a-l scoate
din urîtele,
întunecatele lui tainiţe, trebuia să am o putere pe care'
mai tîrziu nu mai mi-au dat-o împrejurările, îngăduin
du-mi astfel şi această din urmă prefacere.
Pentru a da o idee de ce moştenisem trebuie să adaug
că însăşi curtea Universităţii era un depozit de murdării
şi că mi-au trebuit repetate intervenţii personale pentru
a face să se cureţe ce rămăsese de la clădire şi ce se adău
gise prin reaua gospodărie oare ne deosebeşte în orice
aproape.
Am ajuns astfel ca o lume care credea că mă batjocoreşte vorbind peste umăr de „idealist" şi de „visător" să
recunoască opera îndeplinită de cineva pe care numai să
răcia statornică îl împiedecase de a face şi el ceea ce din
generaţie în generaţie, pe pămîntul lor, în negoţul lor,
făcuseră înaintaşii de pe urma cărora au rămas
clădiri
care ţin şi pînă astăzi şi urmele statornice ale unei activităţi care s-a prelungit de-a lungul vremurilor.
Cu aceasta am ajuns însă departe de acel an 1928, în
care era să se J)€treacă marea schimbare de regim 76 , i'Ilstalîndu-se stăpînilI"ea, bănuitoare şi egoi'Stă, a 11.mor oameni fanatid de idei împrumutalte şi grăbiţi să ,le prefacă
imediat, cu oriice ,preţ şi cu orice risc, în realităţi româneşti pe care şi le închipuiau solide ca graini1tul a doua
zi duipă gestul satisfăcut cu care le creaseră.
Incă din anul trecut, generalul Averescu îmi scrisese
cîteva rînduri amabile care mă îndemnau la o colaborare,
arătînd că, faţă de pretenţiile enorme ale aşa-numitei politici de mase - ca şi cum „masele" în ele însele, neînsufleţite de la sine şi conduse de oameni care n-au destul
suflet pentru <linşii chiar, ar putea să însemne ceva în
dezvoltarea vieţii acelei unităţi morale care e, mai presus
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de toate, un popor - , grupările noastre, înţelegătoare,
prevăzătoare şi moderatoare, pot încă să aibă un rost şi
să aştepte o chemare. Am răspuns cu prietenia firească
la această invitaţie, fără îndoială cu totul sinceră, şi în
toamnă am avut mai tîrziu şi plăcerea de a primi în casa
mea de la Văleni pe general. De atunci legăturile nu fuseseră însă reluate, mai mult din cauza îndelungatei mele
lipse şi din vina împrejurărilor. In gîndul meu, şi pentru
motive care n-aveau a face cîtuşi de puţin cu preocupaţii
personale, neputîndu-mi trece prin gînd că aş putea prezi/da pe un om mult mai în vrîstă şi care fusese de trei
ori preşedinte de Consiliu, nu putea fi vorba de o fuziune,
ci rtumai de o onestă colaborare. L-am revăzut pe şeful
Partidului Poporului numai în procesul d-lui ManoilesC'll. 77
Ceea ce a împiedecat încă de atunci o înţelegere pe
care o doreau mulţi dintre prietenii rămaşi în jurul meu
erau şi stăruitoarele oferte ale naţional-ţeră:ni1ştiJor care,
atîta timp cit aveau în faţă puternica şi temuta ameninţare a sumbrului Brătianu, despre care ştiau că nu-i iartă
şi nu-i suferă, erau foarte concilianţi. In ajunul chiar al
dispariţiei, atît de neaşteptate, a omului care părea încă
aşa de voinic, am încercat o înţelegere între toate elementele opoziţiei şi, după prudentul meu obicei, printr-o
scrisoare adresată şi generalului şi d-lui Maniu. Cel dintîi
era gata de o înţelegere ca aceea care, cu doi ani în urmă,
adusese victoria la alegerile comunale şi căderea regimului liberal. Rezistenţa şefului ardelean a fost însă absolută : nu se încrede în general. Ne-am oprit la acest răs
puns şi n-am mai lucrat nici în partea cealaltă, de unde,
de altminterea, nu mi-a venit nici o nouă ofertă. Şi în
această tabără disciplina începea să fie foarte slăbită. In
ce priveşte pe naţional-ţerănişti, era evident că ei nu înţe
leg a-şi lua nici un angajament, siguri de cel mai important, de singurul hotărîtor dintre regenţi, Buzdugan, fostul
liberal, care totuşi asigura că nu înţelege a se lega de
nici un partid, şi astfel ei credeau că viitorul le e pe deplin asigurat fără nici un concurs. De numele meu se
făcea însă uz la orice ocazie potrivită, şi gura păzită a
d-lui Maniu înSIUşi a lăsat să s2 audă la o îrutrunire din
Iaşi, în ianuarie 1928, un bine primit „trăiască Iorga".
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La întoarcere, în ultimele zile din mart, am găsit furtuna care părea că ameninţă să dărîme şi să ia cu dînsa
orice. D. Maniu se vedea la 1848, iar liberalii i se arătau
ca nişte unguri, duşmani din naştere, prigonitori de
v·eacuri, <'nntra c5.rura era dator să îndrepte o formidabilă
artilerie de tunuri de cireşi. Oameni cu simţul realităţilor,
ba cite unul, ca simpaticul avocat Mirto, capabili de ironie,
erau siliţi să urmeze această arheologie politică, în stare
să mişte lumea în Ardealul rămas încă naiv şi încrezător,
legat de o ideologie de mult perimată. Guvernul era pus
,,în afară de lege", orice fiind îngăduit faţă de uzurpatori,
„legiunile" ţerăneşti se vor aduna, cu „tribunii" lor, care
erau altfel, în viaţa obişnuită, băieţi de treabă, şi se vor
îndrepta spre Bucureşti, nu cu puterea locală a unui partid ca oricare altul, ci cu însăşi „naţiunea română" de
peste munţi, care la Bucureşti va opune strînsorii de clubişti din Dealul Mitropoliei o adevărată „Adunare Naţio
nală", cu preşedinte, cu birou, cu un regulament dar, din
nenonocire, fără diurnele care la nevoie se puteau lua de
dincolo, de la „hoţii de urne".
Era desigur în această acţiune complet demodată, bună
de spectacol istoric la Arenele Romane, cu d. Maniu călare
în fruntea unor oşti de reconstituire arheologică şi, la unii,
un oarecare grad de sinceritate ; trebuie să se recunoască
însă de oricine că la cei mai mulţi, poate cu însuşi şeful,
era o simplă maşină de demagogie, pentru ţerănimea ardeleană şi pentru cine ar fi dispus să se sperie la Bucureşti.
Ca punct final, şi absolut decisiv, ·al meşteşugitei înscenări
era să fie - aceasta se şi spunea prin şoapte lesne-creză
torilor - coborîrea din avion a prinţului Carol, întrebuinţat, ca şi toţi ceilalţi, pentru reuşita loviturii.
Tot instinctul meu de ordine, toată iubirea mea faţă
de o ţară care nu trebuie primejduţtă pentru înguste scopuri de partid şi pentru satisfacerea unor trufii personale,
tot simţul meu de critică şi de decenţă în manifestările
publice se ridica împotriva acestei periculoase arlechinade.
Pe de altă parte, nu înţelegeam ca atitudinea mea să
ajute la consolidarea unui regim a cărui stîrpiciune, în
lipsa de oameni, în goliciunea de idei, era evidentă.
Lăsînd deci regenţei hotărîrea în ce priveşte o succesiune care nu putea zăbovi şi pe care, recomandînd răbda107
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naţional-ţerăniştilor,
acelaşi timp făcîndu-mi

Buzdugan o voia paşnică dar, în
datoria, îndeplinită şi la consultarea din noiembrie 1927, de a afirma că nu se poate trece
asupra popularităţii, de orice origine şi de orice caracter
ar fi, a supuşilor noului Avram Iancu, am făcut, o dată cu
nezguduitul refuz de a merge şi eu la Alba Iulia, declaraţia
că „recunosc
partidului său dreptul de a fi valorificat
într-un viitor guvern cum va înţelege regenţa". Răspunsul
nu cuprindea nici un angajament, şi fireşte mi se întărea
tot mai mult convingerea că o colaborare cu astfel de oameni nu e cu putinţă, rămînînd ca, dacă vreodată împrejurările o vor cere, să încerc metodele mele pentru a da
ţerii o guvernare cu totul deosebită ca tendinţe şi înfăp
tuiri.
Din fericire, ,.masele(' din Ardeal s--:aiu mulţămit să
aplaude pe oratorii extraordinar de încălziţi şi să ia cu
asalt, fără plată, trenuri care duceau acasă, în acelaşi
timp cînd se striga cu toată convingerea : ,,la Bucureşti",
şi mai aproape nu. Cînd, peste cîteva săptămîni, am mers
în Ardeal pentru o manifestare culturală, n-am găsit nici
cea mai mică urmă a vijeliei artificiale cu care se încercase prăbuşirea revoluţionară a regimului. Oamenii îşi
căutau de nevoile lor şi lumea nu se tînguia că „Adunarea" din Bucureşti îşi închisese zgomotoasele şedinţe, pe
care nimeni în lumea politică nu căutase a i le împiedeca.
La întoarcerea de la Oslo, pe la sfîrşitul lui August,
am regăsit frămîntarea, pe care n-o potolise nici căldurile
verii. Se vorbea de o nouă încercare cu d. Ştirbei, care era
puternic susţinut, din locul de unde ambiţia de a domina
nu putea să se manifeste făţiş. Se încerca şi cîştigarea
d-lui Maniu, pe care nu-l bănuiau cît e de inexorabil în
cultul de sine însuşi, pentru această formaţiune, absolut
imposibilă, şi acesta era sensul darurilor făcute de regina
văduvă, în numele soţului ei, şefilor ardeleni ai naţional
ţerănismului. Liberalii făceau imposibilul pentru a împiedeca această zădarnică experienţă, deschizîndu-mi şi mie
perr-spoctive de m~te:nire, la care împrejrurarile, atît de
nouă, îmi permiteau, desigur să mă gîndesc. AJţii din
cllalilul lor erau pentru iun guver,n M18111Î'l.I, dair ou min:i.iştri
străin~ care s·ă garanteze pentru colegii lor şi să-i supravegheze de aproape.

re
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Atunci generalul Averescu mi-a propus formal o înţe
legere : fiecare din noi, da.că fuziunea, de ca'l'e-mi vorbise
din nou, nu se poate face, se va prezenta rPgenţci în cazul
cerizei de guvern, arătînd că, dacă ar fi chemat să formeze
Ministerul, e sigur de concursul moral al celuilalt, chiar
<iacă n-ar fi să fie o colaborare pe banca ministerială.
E sigur că, în regenţă, măcar patriarhul, care-şi păstra
însă legăturile ardelene, şi prinţul Nicolae
doreau acel
Minister naţional pe care pînă în ultimul timp al vieţii
sale îl sperase regele Ferdinand. Dar hotărîrea zăbovea, şi
guvernul, căruia i s-a îngăduit prezidarea serbărilor comemorative de la Constanţa, care au dat [... ] dovada bunei
pregătiri a armatei şi au provocat un moment de solidarizare naţională, credea să o mai poată duce o bucată de
vreme. Dar peste cîteva zile i se comunica într-o formă
aproape brutală necesitatea de a se încheia o agonie prea
lungă după ce prin Ion Brătianu dispăruse însuşi principiul lui de viaţă.
·
In momentul chiar cînd, despărţindu-mă de la mesa pe
care mi-o oferiseră, mie şi alor mei, ca unor colaboratori
de mîine, prr-ietenii generalului Averescu, pentru a peoetlui astfel public legătoca, mergeam la l\1itr01polie, unde
erau adunaţi pentru consultaţii membrii regenţei, am întilnit pe unul din nepoţii cu numele Je Boilă ai d-lui
Maniu carP venea 8ă-m1 ofere ce vreau, ca locuri în Parlament şi pe banca ministerială, dacă aş fi în stare să-mi
oale cuvîntml şi să-i recomand ,pe dÎll1şii. !şi poiate închipui oricine carre a fost răspunsul meu.
Aduceam cu mine un memoriu scris, care trebuie să
fie şi în hîrtiile mele şi în arhiva regenţei, dar pe care
neregăsindu-1, nu l-am publicat niciodată ; după cit îmi
aduc aminte, erau prevederi în ce priveşte guvernarea
naţional-ţerăniştilor, care nu formează măcar un partid în
adevăratul înţeles al cuvîntului,
ceea ce s-a adeverit.
Prinţul Nicolae era indignat de rezistenţa d-lui Maniu la
orice propunere care n-ar cuprinde dominaţia lui absolută
fără nici o condiţie şi fără nici o rezervă, ca un biruitor
care nu e dispus să discute şi să facă tranzacţie cu nimeni.
Cum regenţa era totuşi de părere că singurul regim
care se impune, mai ales în vederea greutăţilor împrumu709
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tului de stabilizare, necontenit amînat din cauza pretenţiilor draconice ale bancherilor, era unul de mai multepartide, s-a recurs la d. Titulescu, sosit anume la BucureşU din })€trecerea sa în străirnăt:ate, ca mirnistru la Londra, după ce fusese, despărţit de Take Ionescu, colaboratorul generalului: Averescu. Omul sigw- de marea misiune care-l aşteaptă în viaţa poporului său şi încredinţat că oricine are datoria de a-l ajuta întru aceasta ca un
şef impus de geniul său diplomatic şi politic, pe cînd acest
răsfăţat n-a fost niciodată dincolo de marginile unui avocat de talent, s-a dus la fiecare ca să-i ceară o adeziune
absolută, şi fireşte unul i-a pretins una,
altul alta. Cu
mine, de o amabilitate forţată, s-a înţeles uşor : n-am de
ce să-l ajut, n-am de ce să-l combat.
Rămînea deci inevitabilul : d. Maniu nu nationalţerăniştii ca atare, ci d. Maniu, pentru care această grupare artificială nu era decît un instrument, dar unul de
care n-a ştiut să se servească la guvern isteţul uneltitor
de opoziţie. In jurul său a strîns cit mai multă lume, pînă
la douăzeci şi unul de miniştri - iar eu apucasem abia
şapte cîrmuitori numai pentru a potoli poftele şi a
măguli vanităţile, dar intenţia era aceea a unei tăcute şi
ascunse dictaturi iacobine, umbra lui Robespierre, de
care, de altfel, desigur nu auzise niciodată omul care nu
ceteşte nimic, aşezîndu-se lingă atotputernicia lui. Urletele
străzii, cu tot felul de rîndaşi care socoteau că a sosit ziua
lor, salutau această înscăunare domnească, şi spectacolul
acesta, unit cu formidabila îmbulzire de la clubul din
Calea Victoriei, de la Ministerul de Interne, era de-a dreptul neliniştitor. Oricum, Capitala României nu mai văzuse
niciodată un asemenea desmăţ demagogic.
In ce mă priveşte, rămîneam, după neizbînda, care nu
lovea în speranţe pe care avusesem grija, cunoscînd oamenii, să nu mi le fac, cu şi mai puţin decît înainte. O parte
din prietenii mei, ,,indignaţi" - pînă la necuviinţa în propria mea casă, i::pocrizm, îrndelung ferită, a d-lui Ţani, vă
dilfldu-se astfeil. cinic şi violent, în drumul spre învingă
torii care l-au lăsat „independent", - s-au îndreptat aiurea fără să fi ajuns nicăieri la onorabila situaţie pe care~
chiar cu merite foarte modeste, o avuseră la mine. Cu
greu mi-am putut recăpăta locul în Cameră, luptînd cu
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.urgia unei demagogii nebun dezlănţuite, cu gnJa de a se
ascunde orice amestec oficial. Decît la mulţi dintre ai mei,
,am găsit însă omenie la membri ai noii Adunări-care nu
puteau să uite fiecare prietenia sinceră de care se împăr
tăşiseră atîta vreme de la mine şi partea pe care o avu,sem în elaborarea părţii cuminţi a crezului lor, ca şi în
luptai .grea, cal"e nu-mi folosise la nimic, dar conitriouise
aşa de mult la ridicarea lor.
Astfel am plecat o dată cu începutul anului 1929 la
Paris, unde am 'început la Sorbona seria de conferinţe
.despre Armenia Mică. Am întîmpinat acolo calda recunoştinţă a coloniei armeneşti, care a mers pînă acolo incit
au preferat odată ascultarea mea sărbătoririi patriarhului
armean unit care sosise tocmai atunci : pe lingă calităţile
înnăscute ale acestei energice rase era în aceasta şi tot
,ceea ce o lungă şi grea suferinţă produce, întreţine şi dezvoltă în sufletul omenesc, pe cînd la noi o soartă de o
bucată de vreme favorabilă peste orice greşeli, fie şi cele
,mai mari, crease o stare de spirit în care orice e frumos şi
bun e menit să se înece, permiţind cele mai zgomotoase
victorii instinctelor celor mai rele.
In bănci se găseau români care mă vorbeau de rău ca
,mn1l care pompez mijloacele de călătorie şi de la casa
Blank şi de la liberali şi de la noul ministru de Instrucţie,
profesorul Costăchescu de la laşi, cu care n-avusesem nimic în viaţă, dar în care voi recunoaşte tot mai mult un
.excelent gospodar, un adversar loial în politică şi un mol-cl:oveian de pe vremea mea, plin de înţelegere şi d2 simţire.

M-iam întors r:ăpede acasa, m toiul ieTnii, unde, dacă
,n-ar fi fost nervozitatea d-lui Duca, gata să provoace o
neplăcută scenă cu mine, şi mai ales dirzenia provocatoare
.a d-lui Madgearu, care pornise cu prefacerea totală a
sta.tul'lLi !român după idei'le şi i-luziiile sale personale, aş fi
putut găsi, dacă nu o adevărată muncă roditoare, măcar
liniştea impusă tuturora de cumplita oboseală a atîtor fră
mîntări, violente pînă la paroxism.
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Locul meu nu mai era împreună cu asociaţii din alegeri, prieteni ai generalului Averescu. Dacă unii din ei
erau dispuşi să-mi primească sfaturile, pasiunea d-lui
Goga pentru ieşirea la iveală a împiedecat orice acţiune
concordantă. Generalului i s-a prezentat o glumă a meadin cuvîntarea la Adresă, cu privire la nesiguranţa, verificată şi la aderenţii săi tipăriţi în regulă, a înscrierilor în
orice partid, ca o răutate voită şi ca o jignire peste care
nu se poate trece. Era departe acuma ziua banchetului,
cînd d. Anibal Teodorescu, coleg de universitate, mă asigura că tot partidul îmi stă la dispoziţie ; ba era să vie
chiar vremea cînd acest vorbitor obişnuit, de o deosebită
distincţie şi eleganţă, va osîndi în Cameră lipsa de „moralitate" de care dădusem dovadă acceptînd să servesc
monarhia printr-o trecătoare preşedinţie de Consiliu ... N11
va trece mult, şi generalul va găsi expresiile cele mat
neobişnuit de insultătoare pentru a califica atitudinea mea
politică. Eu însă n-aveam nimic să-mi reproşez nici faţă
de alţii, nici faţă de conştiinţa mea.
Nu era deocamdată mult de lucru în acest parlament,
al cărui rol reformator fusese anunţat cu atîta emfază. O
oboseală vădită cuprinsese pe toată lumea, şi în afară de
incinta Adunărilor. Numai astfel se poate explica interesul cu care, cîtva timp, s-a urmărit apriga luptă a doctorului Lupu în chestia datei serbării Paştelor, schimbată cu,
o imprudentă grabă, care era menită să aibă pînă azi urmările triste ale unei
adevărate
schisme, de un Sfînt
Sinod complet dominat de ardeleni. De altfel grija împrumutului preocupa pe toţi, şi serbarea pentru Unirea Ardealului, care a fost încredinţată d-lui Sever Bocu, personaj cu exuberanţe tartarinesce, dar excelent român şi la
nevoie om de ispravă, servea ca un derivativ de la atîta
nepăsare, ca un stimulent faţă de începutul unei adevărate
paralizii progresive şi, pentru ardelenii biruitori, pentru
,,masele" de la vechea Alba Iulia, ea era, în Alba Iulia,
cea nouă, a răsplătirilor, o încurajare şi o mare satisfacţie
morală. Nu o dată în mulţimea lăsată fără călăuzire am
fost salutat de glasurile acelora care-şi mai aminteau de
mîngîierea ce avuseră de la mine în anii cînd le străbă
team mizeria fără oriwnt. Peste cîte\1'8. luni vom avea la,
Cluj un congres al Ligii, destul de bine primit.
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In primăvară, un drum la Veneţia, unde se aduna
comitetul de istorie, m-a refăcut de impresia pe care o
dădea o viaţă politică de o trăgănare aşa de deziluzionantă pentru aceia care, în deosebire de mine, aştf'pta
seră de la schimbarea de regim minunile ce nu pot veni
decît la creşterea de vitalitate a naţiei înseşi printr-un
nou principiu moral de acţiune. Voi reveni în vară cu
ascultătorii cursurilor mele şi cu fetele de la ŞcoalH de
misionare. Prezentarea cîntecelor noastre, a dansurilor
înaintea unui public numeros, la Colegiul armenesc, frumoasă veche clădire centrală, a fost primită cu un interes real, şi am avut plăcerea de a putea face pe ai mei,
cu preoţii care mă întovărăşeau, şi cu episcopul deConstanţa, găsit întîmplător acolo, să participe activ la
serviciul divin din Biserica grecească ;s, împărtăşită odinioară de darurile familiei lui Petru-vodă Şchiopul, ginerele acestuia fiind îngropat în cimitirul din umbra
marii şi frumoasei clădiri. In toamnă voi avea prilejul
să văd acea ţară de muncă şi credinţă naţională care eCalalonia, unde Expoziţia, cu tendinţă spaniolă, deci
boicotată de naţionaliştii locali, aduna o lume imensă din
toate colţurile regatului, dar unde mă chema un congres internaţional de istoria Spaniei, care a fost vizitat
însă, pe lingă spanioli, cu deosebire din cler, de mai mulţi
geirmaini, ca Finke, ocupaţi de
acest dom2ni1u istoric.
Condus de amicul meu Puig i Cadafalch, am avut prilejul de a vedea, pînă la Taragona, toată coasta, putînd
preţui colecţii de artă ca acelea din Muzeul de la Vix.
In acest an am publicat în limba franceză conferinţele
mele de la Sinaia, în care am căutat să arăt cum arta ca
şi literatura nu sînt, pentru fiecare epocă, decît manifestarea aceluiaşi spirit naţional. Cărticica, bine ilustrată
după obiectele din Muzeul de la Bucureşti, a plăcut ;
s-au dat, fără ca eu să fi stăruit pentru aceasta, o frumoasă ediţie italiană, cu aceleaşi clişee ale noastre, şi
una olandeză, în tot aşa de bune condiţii. Am tipărit şi
cursul meu la Sorbona despre „Oaraicterul ,comun a~ instituţiilor din sud-estul Europei", căutînd să arăt că, sujpt
civilizaţiile de aparenţă naţională, acest caracter fiind tot
mai mult exagerat de naţionalismele contemporane, sînt
de fapt tot transmisiunile unui vechi, foarte vechi fond,
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care e, în tot sud-estul Europei şi în multe părţi vecine
chiar cel trac şi ilir. Asămănarea, care bate la ochi, mi-a
lingăduit să dovedesc care e marea valoare, pînă astăzi
trecută cu vederea în cercetările străinilor asupra acestui domeniu, a miilor de documente pe care, datorită păs
trării neatinse a vieţii noastre de stat, sîntem singurii
care le avem : lucrarea n-a trecut neobservată.
La „Amicii Universităţii" putusem prezenta, cu proiecţiuni, ,,Cetăţile apusene" de la noi, creaţiuni ale genovezilor la Cetatea Albă, funda.ţii ale Hunyadeştirror în ArdeaJ
şi Banat, influenţe mai tîrzii venind din apus.ul francez.
Un alt curs parizian a fost acela care a. reluat examinarea maniheismului bogomilic şi a credinţelor religioase
româneşti, de un caracter adesea atît de arhaic şi de
expresiv, pentru a le înfăţişa în dezvoltarea lor, formînd
astfel Creaţiunea religioasă în sud-estul european.
In legătură cu preocupările de desăvîrşire a reformei
agrare am dat cărticica, retipărită apoi la Congresul internaţional de agricultură, Evoluţia chestiei rurale în
România: era prezentarea în limba franceză a unei analize din ultimele volume ale Studiilor şi documentelor,
demult .părăsit,e, ,pentru. Revista istorică, şi întimpinasem
atunci critica răuvoitoare şi neloială a bătrînului diletant Radu Rosetti, om de o mare inteligenţă şi chiar de
talent literar, pe care l-au împiedecat să prindă mai mult
loc în ştiinţă şi în viaţa publică un aspru spirit de castă
şi, în timpul războiului, o urîtă atitudine.
Reluasem apoi Istoria armatei româneşti, tipărită în
1910 şi 1919, şi continuam reeditarea Istoriei literaturii
româneşti. Făceam să apară în colecţia „Cuvîntul" rezumatul conferinţelor din vară şi astfel, în 1929 am dat
Problemele de istorie universală, trecute, după obicei,
ca şi cum n-ar fi fost, deşi erau înăuntru puncte de
vedere ce ar fi meritat să fie discutate : cam pe atunci
am rămas uimit cînd am văzut că profesorul Cîndea de
la Cernăuţi, spirit limpede, înzestrat cu vaste cunoştinţe,
a descoperit după vreo douăzeci de ani cercetările mele
despre Austria şi spiritul german, care datau din pribegia de la Iaşi şi s-a interesat apoi şi de lecţiile mele
<le istorie contemporană ţinute la Academia de Comerţ
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şi date la lumină în două mici volume ; nu-mi venea
să-mi cred ochilor : o carte a mea care întîmpină, nu
injuriile tuturor nepricepuţilor săltaţi din călcîiele fireştii
lor obrăznicii, ci atenţia unui om deştept şi care ştie. Se

mal îintimpla astfel de minuni în Româniia, dar foarte rarr !

Consider ca un 1ucru. oare poate să fie men ţiona,t şi
nu tocmai uşoară, a unui tratat al lui Nicolae
Milescu, polihistorul moldovean, aşa de neaşteptat, din
secolul al XVII-lea, tratat care în titlu arată că ţinteşte
pe musulmani, dar e un atac furios, şi pe alocurea naiv,
contra bisericii catolice. Manuscriptul fusese găsit de
mine la Episcopia din Roman cu vreo douăzeci de ani
în urmă. De atîtea ori întrebasem despre <linsul pe stă
pînitorii eparhiei, unii dintre dînşii culţi : răspunsul invariabil era că n-a existat niciodată ; după atîta vreme,
cercetînd pe episcopul Lucian, am găsit cartea exact. la
locul unde o lăsasem după o răpede foiletare. Curioasa
polemică n-a trezit interes <lecit la asumpţioniştii din
Constantinopol, din punctul de vedere confesional.
In sfîrşit, în legătură cu serbările ardelene, care au
făcut să se cheltuiască mulţi bani, creîndu-se şi acel
Ordin al lui Mihai Viteazul pus apoi pe atîtea inimi
care numai pentru unitatea naţională n-au bătut - dar
ce nu se preface la noi, în afară de orice consideraţie
a meritului, într-un mijloc de răsplătire a serviciilor de
partid ! am putut da colecţia bogată a Portretelor
Domnilor români, foarte preţuită în străinătate, unde
revelaţia acestei păstrări mîndre a splendorilor Bizanţului era neaşteptată ; şi această publicaţie făcea parte
în intenţiile mele din seria care trebuia să arăte în stră
inătatea total neinformată despre noi cit de onorabil e
locul pc care, strîmtoraţi peste măsură cum am fost,
l-am putut juca totuşi ca prin minune în mersul general
al civilizaţiei umane. Tot cu acest prilej am tipărit şi o
sinteză nouă, total neobservată, a trecutului ardelenilor,
în Faptă şi suferinţă în Ardeal.
Din notele culese în cursul drumurilor mele am dat,
adăugind stenogramele conferinţelor făcute la Bucureşti
despre acest subiect, volumul consacrat Norvegiei şi
Suediei (Ţeri scandinave : Suedia şi Norvegia, precum şi,
ediţia,
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despre ţărmul catalan, cărticica 6 mică ţară latină, Catalonia şi expoziţia din 1929: exemplarele destinate amicilor mei din Barcelona, care au tipărit conferinţa mea
ţinută la dînşii despre sensul Bizanţului, nu le-au ajuns
niciodată, aşa de mult urmărea guvernul spaniol de
atunci tot ce putea să contribuie la întărirea sentimentelor
de separatism, pe care de altminterea ei le afişau la orice
ocazie. Voi face cu privire la <linşii - între care acel
mare erudit Rubio i Lluch pe care l-am găsit acasă la
dînsul cu vederile aproape pierdute, dar trecînd şi mai
departe la studiul întipăririi catalane asupra răsăritului
bizantin şi clasîndu-şi metodic vasta corespondenţă - ,
cercetări asupra cronicarului aşa de pitoresc al bătăioasei
lor cruciate Ramo111 Muntaner şi asupra romanului isltnric, în limba lor, al lui Iacub-celebi.
Piesele mele istorice erau din ce în ce mai bine primite
la Teatrul Naţional 79 , în duda cui îşi temea ipr~ria fabricaţie de eroi sunînd a gol şi de fraze trîmbiţate în
deşert, ofensă pentru trecutul astfel înfăţişat şi caricatură
a adevăratului teatru, care, orice domeniu ar atinge, trebuie să cuprindă, nu numai mişcare şi spectacol, care nu
trebuie exagerate, căci se cade în spectacol de bîlci şi în
cinematograf ci, ca şi literatura, idee şi simţire, deopotrivă de adevărate. Contrar tradiţiilor de rodomondată
frazeologică şi de atitudine romantică, am înfăţişat, în
Fratcle păgîn, tragedia unuia din fraţii lui Radu-vodă
Mihnea dilil legătura de harem pe vremea turcirii tatălui.
Nimic din formulă nu se întîlneşte în desfăşurarea simplă
a· dramei. Ea s-a tradus în italieneşte, ca şi una din
piesele în proză care trecuseră pe la Teatrul Popular, Fatalitate învinsă, în care atacam problema moştenirii de
violenţă pe care numai farmecul suveran al femeii o poate
birui, piesă care, tradusă în ungureşte, a fost reprezentată
de două ori peste munţi înaintea unui public foarte simţitor pentru conflictele pasionale, şi o a doua, Fiul cel
pierdut, în care puneam faţă în faţă printr-un vechi zugrav credincios şi prin fiul său, mutat şi în Apus, dar
ajungînd la capătul pocăinţelor să ducă mai departe opera
tatălui său, chestiunea conflictului între generaţiile care
se urmează şi totuşi, chiar contra voinţei lor, se şi continuă. Frumoasa fără trup, dramatizarea unui subiect de
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poveste cunoscut şi de Eminescu, n-a fost
deoît mai tirzi.u. [ ... ]

reprezentată

Viaţa politică mă reţinea tot mai puţin, cu toată lupta
dată în vară în jurul unei reforme administrative, creată şi apoi repudiată de cugetătorul tăinuit
şi ocult al naţional-ţcrăniştilor, care ducea supt noul
regim furia neglijării sale, creatorul de doctrină atît de
despreţuitor faţă de cellalt candidat la această funcţiune
furioasă

inspiratoare, d. Madgearu, otrăvitul revoluţionar răspins
de cîtă conştiinţă publică mai există la noi, Constantin
Stere ; mi-am arătat vechea credinţă despre necesitatea
celulei organice şi istorice în legătură cu acest proiect
care, pe lingă o restaurare a satului, incapabilă de a reuşi,
în atmosfora
politiciiainismu1ui
conI"upătoir, cUiprindoo
mu1te măsuri imposibile şi :unele iaibsurde, ca duibla:rea
prefecţiJoir, meniţi să se -ciocnească în caipete. 80 Aprobarea aoeasta diin parte-mi, a iprincipiului unei vieţi administrative [Pornind de la sat - d:ar de la satul real,
întreg, solidar, cum a fost pe vremuri, iar nu de la singurul diub de sat - a stî:rniit miJrare la membrJ.i unei
opoziţii c.are nu admitea coo:lrtmrarea nici at1Unci cînd
guvern.ul, oricare ar :fi €11, încearcă a realiza idei la rare
ţii, şi de multă vreme. Se spera, din cauza împotrivirii
regenţei la o prefacere aşa de revoluţionară, oare înlocuia
principiuJ de autorittarte prin acela electi·v, într-o răstur
naire a naţionail.-ţerăniştiJor, şi s:e ipaa-e că n-a lipsit mult
pentru ca ,aceasta să se şi întimple.
In acest moment de ameninţătoare criză ca şi în
toate celelalte, şeful guvernului, totdeauna foarte vizibil,
era complet inoperant, taumaturgul dovedindu-se nedestoinic de a face una singură din minunile cu a căror revărsare se lăudase aşa de mult; înfăşurat într-un prestigiu de jachetă şi de guler, impozanta fantoşă, instaliată în ipai].:artul,
închilriiait, a.I Cantacuzinilor, * s.i!Il'guru,l
• E vorba de palatul familiei Cantacuzino din Calea Victoriei, unde
o vreme a funcţionat Preşedinţia Consiliului de Miniştri. Actualmente, în acest palat se află Muzeul George Enescu. (N. ed.)
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refuzarea mai modestei case Creţulescu, i se
poate da cadrul cuvenit unei vane exhibiţii
cotidiene, el figura, ,,prezida", făgăduia şi se admira pe
sine însuşi, haosul continuînd cu miniştri, între care lipsea
nu numai orice simţ de col,aborare, dar orice prietenie,
mai mult chiar : orice politeţă.
O ştiam, cu toate amabilităţile personale, care-mi ascundeau cu îngrijire informaţia asupra situaţiei actuale,
asupra intenţiilor ce se urmăreau ; o va şti toată lumea
atunci cînd neprevăzuta moarte a lui Buzdugan, ceea ce
însemna de fapt desfiinţarea regenţei, a pus în faţă, cu
dorinţa de a domina a reginei Maria, ajutată de fiul ei,
grava întrebare a completării surogatului de regalitate.
D. Maniu, îmbătat de iluzia că pînă ce regenţa nu va
fi în trei, ea nu fiinţează şi deci regele e d-sa, se zbuciumci în aparenţă ca să găsească a treia persoană din
Treim1, care trebuia şă fie ceea ce n-a băg,at de samă,
însuşi Sfîntul Duh, Tatăl fiind fireşte părintele patriarh,
iar tînărul prinţ Nicolae Fiul. După un zbucium compromiţător pentru autoritatea supremă s-a ajuns, prin surpri.Jndere faţă d~ neiniţia,ţi şi spre mau,ea indi1gnaire a cercului de la Cotrooeni, unde miarele sfătui'toc iajunsese a fi
însuşi Stere, la persoana bunului, blîndului şi corectului
magi1Strat Constaintin Sămăţea111u, ipe oorie aceas'tă demnitate neoerută părea a-l strivi şi fiziceşte. Din acel moment,
la elementele ţerăniste, care credeau că, în tovărăşi,a aşa
d:e :puţin închegată, ,,fra,ţii" W'deleni îşi fac un loc prea
lairg, a înioe,put - piretinzîndu-se :deocamdată înlăturarea
d-lui Mih.iai P0ipovici, cumnatul noU1lui regent - , o luptă
de fiiecaire moment, în fruntea căreia se afla delica-ta fii:nţă
a d-lui Iunian, avocatul gorjean în faţa cărui.a trecea fantoma solidă a lui Tudor Vladimirescu şi care, nereuşind
în Bucureştii d-lui Maniu, a ştiut găsi drumul la Parisul
unde prinţul Carol, deşi greu lovit prin divorţul impus
de liberali, cu toate silinţele mele de a-l împiedeca,
principesei Elena - dar sînt sentimente omeneşti care
nu pot fi forţate - , arăta tot mai mult dorinţa de a
reveni, unii din prietenii săi cei mai indiscreţi comiţînd
chiar greşeala de a încerca o candidatură, total nepregătită şi deci compromiţătoare, la locul rămas liber în
care,

părea

după
că-i
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· regenţă, şi astfel între mamă şi fiu a izbucnit din nou
unul din acele conflicte care numai prielnice dinastiilor,
chiar celor mai vechi decît a noastră, nu pot să fie.
Astfel lăsam ţara - căreia îi vorbisem de posibilitatea
unei forme de alcătuire mai corespunzătoare cu imperioasele nevoi ale momentului, înlocuind vaga reprezentare
individuală a ambiţiilor de club cu o adunare de exponenţi ai muncii naţionale în deosebitele ramuri, ca în
Italia - pentru a-mi face obişnuitul curs la Paris. Am
vorbit acolo despre interesanta formaţiune romanică, de
autonomie orăşănească, a Ragusei, auditorii mei, dîrji
unii în faţa celorlalţi şi cîntărindu-mi fiecare cuvînt,
fiind de o parte italienii, de alta iugoslavii, cu fratele
marelui poet raguzan Voinovici în frunte şi, alături, în
legătură cu istoria noastră, am înfăţişat pe călătorii orientali, deci şi români, în Franţa.
Dar acuma lipsa mea trebuie să fie mai lungă şi că
lătoria să mă ducă foarte departe. Invitat de românii din
America, nu fără o legătură şi cu Oficiul american pentru profesorii străini, m-am îmbarcat, la mijlocul lui
ianuar 1930, 81 pe frumosul vas italian Roma, care, încunjurînd pe la Gibraltar sudul european, se îndrepta,
pentru un drum de nu mai puţin de unsprezece zile,
spre New York.
Despre Statele Unite, unde-şi găsiseră de lucru atîţia
harnici ţerani ai noştri din Ardeal, uneori şi din Bucovina, deşi bucovinenii se îndreptau de obicei spre vastele păminturi fără stăpîn ale Canadei, pe lingă epave
din oraşele vechii Românii, n-aveam decît ideile vagi şi
în mare parte false ale europenilor. Cald primit de la
coborîrea din vas de vechiul amic politic d. Davilla, acum
ministru al României acolo, de români şi cetăţeni români,
evrei care păstrau cultul ţerii lor cele vechi şi nu se
săturau să întrebe de dînsa, dorind în fundul inimii să
se îngroape lîngă oasele înaintaşilor, am avut de la început, supt grija de fiecare clipă a d-lui Nicolae Benchea,
devenit managerul meu, toate posibilităţile de a vedea
în toate iocurile, în toate domenile şi la toate îndeletni719
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cirile, cum n-o pot face obişnuiţii călători literari, această
imensă şi admirabilă societate care înfăţişează de fapt,
cu o cutezătoare încredere, un alt fel de a trăi, de a
gîndi, şi de a simţi chiar, lucrînd la crearea unei rase
nouă.
In curs de proape două luni, biruind orice oboseală
pentru a viedea dt mai răpede, cit mai mult, am străbătut
o foarte largă parte a Americii de Nord, călăuzit tot de
d. Benchea şi, mai tîrziu, de secretarul de legaţie Boncescu, care avea cele mai multe şi mai bune legături în
multe cercuri. De la New York, unde am stat mai multă
vreme fără să am iluzia că o intreagă lume, aşa de variată
şi totuşi mişoatJă de '1.ln sigur
resort : cîştigul prin
muncă, prin cea mai reală şi mai încordată muncă, se
rezumă în uriaşa cetate de „zgîrie-nori" înfipţi în stînca
tare, dar îngustă de la Manhattan, şi unde m-am întors
pe urmă, am stat, găzduit de d. Davilla, în Washingtonul
plin de negri şi deci fără drepturi politice, un fel de Ragă
nobilă şi tradiţională a unei ţeri care-şi are adevăratele
centre aiurea; am cercetat uriaşa improvizaţie de la
Chicago, pe malul lacurilor prinse de ger în încreţita
mişcare a undelor trezite de vînt, i-am cercetat suburbiile locuite de muncitorii români şi am beneficiat de
pompoasa ospitalitate a cetăţenilor, cu muzici, defilări,
procesiune la primărie, încredinţarea cheii minuscule a
oraşului, cu banchetul plin de solemnitate, de spontaneitate, şi din partea autorităţilor, şi de multă demagogie
faţă de numeroasa colonie românească, purtîndu-mă de
la Indiana Harbour, la Gairy şi aiurea, aşezări de lemn
şi de piatră, răsărite în jurul vieţii industriale subit
ţîşnite ; am putut vedea apoi ce au fost in stare să facă
în corectul şi liniştitul Cleveland cei cîţiva intelectuali
romani din mijlocul acestei harnice muncitorimi, şi în
jur am atins localităţile unde ai noştri s-au strîns mai
mult: Youngstown, puternic şi posomorit, Campbell,
Newcastle, Warren, unde am văzut minunile realizate
din profitul oţelăriilor, care mănîncă vlaga alor noştri,
puşi la cea mai grea muncă, am trecut la Pittsburg, şi
m-am abătut la noul Canton.
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Dar curiozitatea mea nu s-a oprit aici. Peste citeva
zHe eram 11a, Detroit, în. malI"ginea lacuri'loc de
către
Canada, unde am aruncat o privire, cunoscînd o lume cu
totul alta, de liniştită provincie engleză, învristată aici cu
atita frnncczism. Tocmai în sud-vcsLul SLaLelor Unite, prin
regiunea unde rîul „colorat" se strecoară printre păreţii
colosali ai „ canoanelor" *, pe malurile Padficului, care se
pare în adevăr un sfîrşit de lume, am intrat în domeniul
unor amintiri spaniole care nu se pot dezrădăcina stă
pînind pînă azi, în ciuda skyscraper-urilor care răsar şi
acolo şi a disipariţiei limbii oricgilniare, toată airhiitectura, în
mare parte gospodăria de cîmp, destul din viaţa socială
şi din caracterul oamenilor, la care se adaugă necontenit
imigraţia mexicană. De la San Francisco la „oraşul îngerilor", Los Angeles, prin Claremont, am ajuns, pe la
San Diego, la hotarul Mexicului, pe care l-am trecut,
cufundîndu-mă deodată într-un mediu cu totul deosebit,
cu dubla moştenire umană a indienilor şi a colonizatorilor spanioli, cu neliniştea politică şi încetineala la lucru,
dar cu iubirea priveliştelor strălucitoare, a hainelor luxoase, a cînteoellor şi dansurHor.
La întoarcere, trecînd pe lîngă imensele mori de la
Kansas City şi prin Chicago, m-am găsit pe cîmpul de
bătălie dintre Nord şi Sud, pentru libertatea umană potrivit Evangheliei, la Gettyssburgh, plin de monumentele
împăciuitoare ale celor două tabere care au sîngerat. Şi
am călcat iarăşi pe terenul din care a crescut la sfîrşitul
secolului ,al XVIIl-lea independenţa, la vechi ouiburi de
ideologie şi credinţă peste care a trecut zborul demonilor
materialismului contemporan : Baltimore, Philadelphia, cu
numele grecesc aşa de sentimental, Boston, cu amintiri
de învăţătură protestantă atît de riguroasă odinioară şi
de cerc închis al intelectualilor, mai mult teologi.
Declarasem, de la început, unuia din jurnaliştii, aşa
de numeroşi, bărbaţi, femei, fetiţe tinere, studente, eleve
de 1ÎIC€'U, care aipair, îintovăTăşiţi adesea de fotogra!f, fără a
• Marele Canion, numele strîmtorilor din
zona. (N. ed.)

M11nţii

Colorado, Ari-
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cărui

vizită

un străin apare dezonorat, deci unuia dir:i
reporteri care-şi iau manuscrisul şi încearcă să-l
unui ziar pentru a-şi cîştiga astfel pînea, că n-am
venit să mă speriu de clădirile cu pînă la şaizeci de
rînduri ridicate cu cîteva maşini, din fier încheiat, şi ciment de umplutură, în vreo şaizeci de zile, clădiri care
se văd numai pînă la un anume punct, şi strada măr
ginită de ele fiind prea îngustă pentru a le contempla
avîntul către cer, nici fabricile care mănîncă atîta pădure,
atîtea măruntaie ale pămîntului, atîta viaţă de om, punînd la muncă puterile apelor iuţi, ci oamenii lor ;· de aici
s-a răspîndit de la o gazetă la alta că vine omul ciudat
care nu vrea să vadă maşinile, ci să cunoască suflete
omenesti.
Şi, de fapt, maşinile nu le-am văzut, afară numai de
fabrica în care am fost poftit cu insistenţă de un inteligent şi norocos evreu de la noi, care primea în creaţi
unea sa, făcută din nimic, trunchiul voinic furat codrilor
deipărtiaţi şi depuneirea. la cellalt capăt tot felul de practice
mobile pentru copii, specialitatea lui, aproape unică, ajungînd astfel în contact cu muncitori de toate aspectele şi de
toate provenienţele : de la cehoslovacul blond cu înfăţi
şarea de muzicant visător la negrul imbecilizat de o
muncă veşnic aceeaşi, de un gest infinit repetat, şi la
negroaicele vioaie ca nişte maimuţe şi neruşinate ca şi
dînsele, trăgînd continuu cu ochii la orice bărbat intra, şi
la coreligionarii patronului, care împachetau obiectele ori
le treceau sama în registre.
lncolo, numai acei oameni, al căror suflet căutam să-l
gîcesc. ln primul rînd, ai noştri, aşa de bucuroşi să vadă
pe unul de la ei de acasă, mai ales că nu le spunea,
ca un aprig ipoliticilan de ii.a noi, că în ţmă el se bate de la
egal la egail. ou regele Ferdinand (,,ascultă, rege" etc.) şi
nu le arăta dorinţa de a fi ajutat din banii lor, aşa de
greu cîştigaţi. lmpovăraţi în general de ooupaţiHe oare
„rup oasele'' şi despărţ1ţi mai tot timpul de s·ocietatea
femeilor, rămase ru copiii în acele înjghebări de ,lemlll
vechi, li,psiţi de cetire şi prea adeseori de conducere, oo
o preoţime, mai ales oc1Jodoxă, prea de multe ori improvizată, din oridne, cu dilplome de la vlădici ruşi făcînd
comerţ d'il!l aceasta, ei eraru ctitori de biserici, adesea
aceşti
vîndă
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largi, frumoase, bi.ne împodobi.te, pe oare le-ar fi lăsiat
bucuroşi odraslelor desnaţionalizia1 1Je însă pe îrncetul, de o
şcoală dibace, şi pierduţi în masa americarnă, de mu,lte
irzvOOJTe ; întemeietori de societăţi prospere, U1nii dintre ei
erau ipropri~tari mîndri de ca:;e cu fox mai mult decît ou
gust mobilate, negustoraşi cu clientelă, antreprenori îndrăzneţi, avocaţi, oameni de afaceri ; se adunau, în costume soumpe, rar,eori şi în acele de ,acasă, la banchete
unde se consumă conservata carne vinătă şi al te dezgustătoare feluri, singurrele lucruri îrn adevăr de mîncait în
Ame<rica pripită fiind fructele în COIIliPOt şi admiirabi[llll
lapte în vase pecetluite dar, prin locuri mai sărace, ni se
prezintaru. l,a mese iipro~bate bunele sarmale ardeleneşti,
gătite de gospodine C'aT'e nu~şi uitaseră de vechile lor îndeletinkiri. La conferinţele pe care mă trudeam să le fac
cit de pe înţeles, stăteam ca la biserică unde serviciul,
chiar incompetent, era făcut cu atîta grijă şi respect,
undm.dru-se corul glasU1rilor dureroase, în care vibra un dor
mergînd pînă la Dumnezeu şi, pe cînd fălcile mestecall.l
odioasa g1t1mă care a asigurat descoperit01rului şi fabricaintului acestui mijloc de tîmpeni·e o adevărată suveranitate
de insulă pe coast,ele sirnguraitiice ale Pacificului, unii ochi
jucau în lacrimi. Prin casele lor erai întîmpinat ca un
sol al Cerului şi ţi se arătau cu mîndrie ceva cărţi ro-·
măneşti, pe lîngă cele €!Ilgleze din oare se făce~ îrnvăţă
tura, fatal transformatoare, a băieţilor meniţi să ia alte
drumuri, a fetelor pe care, de fragede încă, le ispitea
prietenia cu cite un străin. Nemulţămire, cirtire faţă de
ţară, lăudăroşie pentru noua situaţie, care atîrna de un
joc de bursă, de o închidere de fabrică, întîlneai numai
la sufletele pierdute din vechea Românie, între care, trebuie s-o spun, n-am găsit un singur om simpatic. Unii se
dădeau drept prinţi şi conţi Popescu şi cîştigau soţii
bogate, care-i părăseau îndată ce ajungeau a-i cunoaşte.
Pînă în California am găsit însă bătrîni din România neliberă, cu copiii lor, al căror vis era corabia de îmbarcare.
Evreii mi-au fost o surprindere. Informaţiile de „pogromuri" de la noi, oare li se serveau mai în fiecare săip
tămînă, nu ajungeau să-i facă a uita tîrguşorul moldovean, dugheniţa părinţilor, pietrele drepte care înnegreau
în cimitirul lor. Bogaţi şi săraci, ei pomeneau ţara, se in723
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formau de dînsa, o apărau faţă de ceilalţi americani, 1i
unii aveau situaţii universitare care le dădeau autoritatea
trebuitoare pentru aceasta. Se apropiau de românii de
sînge, îi ajutau cu bani, în condiţii pe care nu le-ar fi
găsirt .aiiurea, şi aoeştiia nu le arătau priin n,imiic llln despreţ care n-ar fi fost meritat. Foştii soldaţi luau poziţie
înaintea drapelului şi la sunetele unui imn care avea
răsunet în sufletele lor.
Nu lipseau prieteni, de diferite naţii, care fuseseră
la noi : consulul Monis, fost ministru american, pe
vremea războiului în Suedia, d. Wopicka, pe aceeaşi
vreme ministru la Bucureşti, care apărase cu atîta energie populaţia românească supusă capriciilor brutale şi
lacome ale ocupanţilor, d. Andrews, fostul secretar al
Legaţiei americane la laşi, [ ... ] acum profesor universitar
într-un mare centru, d. şi d-na Craigie, în al căror popas
plin de cărţi ne aminteam de întîlnirea de la Vălenii de
Munte ; ba pînă şi învăţatul şi inteligentul fost reprezentant al Bulgariei la Bucureşti, d. Radev, care reprezintă
acuma ţara sa la Washington, preocupat şi aici de lucrări
istorice şi arătînd faţă de România alte sentimente decît
acelea pe care ne obişnuiserăm a i le presupune.
Cu negustori şi financiari n-am avut a face, neatribuindu-mi nici un rol în frămîntările de afaceri ale
lumii ; ce am ştiut, mi-a fost comunicat de experienţa
şi pătrunderea d-lui Boncescu. Dar la o conferinţă făcută
în chiar salonul legaţiei noastre şi la recepţiile date cu
prestigiu de d. Davilla, la unele prînzuri oferite mie de
americani am putut cunoaşte o societate bogată, uneori
fabulos de bogată, în care bărbatul muncea pînă la completa istovire şi agonia de sanatoriu, pe cînd idolul feminin nu ştia îndestul cum să-şi piardă o vreme al cărei
prisos putea să ducă şi la frecventele alunecări, pe care
cu o publicitate nereuşită, întovărăşită de ilustraţii, le
popularizau îndată ziarele, care-şi aveau informatori invizibili. Toaletele pariziene se înfrăţeau cu nepreţuite
giuvaere, împodobind figuri adeseori uimitor de frumoase, dar uneori şi odioase măşU de oboseală şi de
dezgust. Colecţii de o artă amestecată şi dubioasă se
exhibau cu trufie.
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Conversaţia era lîncedă, cu toată curiozitatea, aşa de
vie, ca a unor copii. Cei de altă rasă <lecit cea anglosaxonă erau foarte bucuroşi cînd se întrebuinţa limba
lor de acasă. Undeva o bătrînă doamnă, au::indu-mă
vorbin<'l franţuzcştL-, a alergat la mine, pomenindu-mi,
l e, unde rămă
mişc.artă, de Noul Orleans tal ori1gim:ilor s1a1
şiţile francezilor se apără în ultimul lor refugiu de valul
cuceritor care-i încunjură, nesăţios să-i înghită.
La Oficiul universitar mi s-a spus că am fost anunţat
prea tîrziu, dar totuşi recomandaţii oficiale mi-au îngă
duit să pot vorbi în multe locuri, de la New York şi
Washington la Claremont şi Los Angeles, prin universităţi, prin şcoli înalte, la adunări doritoare de a cunoaşte
în zece minute cite una din chestiunile la ordinea zilei,
la capătul unei mese date de colegi.
Auditoriul era totdeauna sincer şi activ, urmînd, peste
insuficienţele de pronunţie pe care în aşa de scurt timp
nu le puteam birui - arareori am vorbit în limba franceză [ ... ] în vasta sală, plină de lumea cea mai aleasă a
Uni,vers'ită·ţii Georgetow;n - , orice idee, orice dezvoltlaTe
de subiect, orice informaţie nouă, cîte unul venind din
fund şi cerind să vorbesc mai tare iar, la urmă, mînile
care se tot mişcau întinzîndu-se lacome ca pentru a
prinde concluzia. Intr-o Universitate din Vest, cum
toate orele erau prinse, am vorbit într-o elegantă odae
de ,primire, ,îniatlmtea cîtorva icii'n 1itneri'i care ajută pe profesori, despre ceea ce credeam că am adaus ca explicaţii
în domeniul istoriei universale. Aiurea am fost introdus
în chia:r clas1a profesol'ulu~ de limbi ,romanice, tratînd despre latinitlatiea 111oasitiră, în f.rainţuzeşte, ipînă în momentul
cînd zgomotul de la uşă m-a înştiinţat că trebuie să ispră
vesc - o întîrziere peste termenul de zece minute înainte de oră te poate face să pierzi, cum am păţit-o cu
biata mea primă conferinţă la Universitatea din Washington, tot auditoriul studenţesc. Şi aiurea, pînă la marea
Universitate Columbia din New York, am vorbit de la
catedra obişnuită a profesorilor, la Georgetown purtînd
si costumul docentilor locali.
. Viaţa studenţească însăşi putea să intereseze în cel
mai înalt grad pe străin. Murgoci, care fusese pe acolo,
mi-o prezintase ca intolerabil de neorinduită şi de aro-
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gantă.

N-am găsit-o aşa : un respect de sine însuşi era
pretutindeni vizibil ; şi apoi nu era vorba doar de copii,
care pot face şi multe prostii ci, în bună parte, de oameni care-şi aveau o profesiune, care se îngrijeau de o
întreprindere şi reveneau din cînd în cînd pentru a-şi
continua studiile. Mulţi făceau pe urmă donaţii importante şcolii unde învăţaseră ; părinţi lăsau biblioteci
splendide universităţii la care trimeseseră pe fiul lor,
menit unei morţi premature. Am văzut tineri lucrînd
greu la probe care li se cer pentru anumite termene, şi
li se îngăduia să cetească în biblioteca însăşi, ajutîndu-sc
singuri. Studenţi, studente servesc în restaurante, fetele
fiind foarte respectate. Ce se spune prin unele cărţi franceze şi chiar prin romane din America despre conrupţia
între aceşti tineri mi s-a dovedit fals. ,,Din cauza simţului de demnitate şi de onoare", mi-a spus un profesor ;
,,din ca1Uza prostiei băieţilor", mi-a expliJcat o studentă.
Incă din gimnaziu sînt deprinse ambele sexe să stea
împreună, şi o rubrică specială îi notează pentru atitudinea sexuală, care nu trebuie ignorată, ci constatată şi
supravegheată. Apoi timpul lipseşte pentru aventuri, şi o
formidabilă educaţie fizică tîmpeşte asemenea apetituri.
Căminuri comune nu sînt, şi acela al fetelor de la Scripp's
College seamănă cu o mănăstire de cea mai strictă regulă,
ca şi de cea mai frumoasă înfăţişarie. ln ce ,priveşte il11stailairea, mijloaoele de l1Ucru, bibliotecile de seminoc, adaosul religios, terenurile de sport la dispoziţie, aceste aşe
zăminte universitare nu-şi au părechea în lume. Iar cine
vorbeşte de inferioritatea în domeniul literar al producţiei ştiinţifice americane, n-a cetit acele teze pentru care
studentul are la dispoziţie toate cărţile care-i trebuie,
din bogatele dotaţii particulare care susţin cele mai
multe din aceste şcoli, şi tot răgazul trebuitor pentru a
da opere în adevăr definitive.
In ce priveşte pe profesori, am întîlnit la dînşii o
iubire dezinteresată pentru ştiinţă, o pasiune de a descoperi, un sentiment părintesc faţă de studenţi, cu care
locuiesc adesea împreună sau cărora le fac un loc în propria lor casă, o prietenie largă, sinceră, spontană faţă de
colegul străin, ale cărui lucrări le cunosc atît de bine
prin acele măreţe biblioteci - la aceea a „Congresului"
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din Washington, al cărui catalog se întîlneşte în toate
UIIliversităţHe dim. toarte statele, am găsit nu mai puţin
de şaizeci lucrări de ale mele, şi din cele româneşti - ,
care le fac cea mai mare onoarf'. Pe lingi:\ aceia pe care-i
văzusem în Europa, ca pe d. Muzzie ori pe profesorul
cehoslovac de la Universitatea din San Francisco, am găsit
pe altul de aceeaşi origine, d. Roucek, care a venit apoi
în România, cu soţia sa, şi a străbătut satele noastre,
culegînd ştiri directe, personale pentru o bună carte
despre România, pe d. Healey de la Georgetown, de o
aşa de largă prietenie pentru mine, care a creat pe numele meu şi un premiu de istorie a românilor pentru elevii săi şi mai ales pe d. Maro Jones de la Claremont, care
avea o mică bibliotecă de cărţi româneşti studiate pînă
în amănunte şi al cărui vis, aidt:>sea mărturlsiit rpirin scrisori, e şi pînă acuma acela de a ne cerceta acasă la noi.
Am văzut în viaţa mea multe ţeri, dar nicăieri n-am
întimpinat, pe lîngă însuşiri aşa de înalte ale sufletului
în adevăr consacrat ştiinţei, atîta simpatie pentru România şi români ; cine fusese pe la noi ne păstra o deosebită stimă şi o afecţiune sinceră.
Muzeele americane, pentru care s-au dăruit averi de
cei care şi le cîştigaseră cu o muncă grea, sînt cele mai
larg şi mai luxos instalate din lumea întreagă şi, în
acelaşi timp ca şi bibliotecile, unde se întrebuinţează
tinere femei pline de toată bunăvoinţa, cele mai la îndemînă şi spre ajutorul publicului, pînă la clasele cele mai
puţin împărtăşite de cultură, şi cele mai deschise pentru
şcoli, care găsesc aici complinirea necesară a învăţă
mintului de catedră. Venisem nu numai cu foarte multe
cărţi de dăruit, dar şi cu covoare alese printre cele mai
bune. Am răspîndit vreo şaizeci prin deosebitele muzee ;
ele erau primite numai după o serioasă cercetare a valorii
lor, şi pe alocurea am găsit secţiuni speciale, conduse
mai mult de femei, care aveau în săltare specimene ale
artei teatrului în toate ţerile şi timp'¾rile perfect clasate
şi etichetate, arta noastră fiind şi ea reprezintată.
Cu această preţioasă experienţă mă întorceam din
America, în m:art1ie 1930, prin Italia, vorbmd l,a Terino, 82
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cu ajutorul învăţatului şi prietenosului coleg Bartoli, în
aceeaşi zi cu un propagandist ungur, căruia i-am furat
publicul - am văzut pentru prima oară castelul de
acasă al lui Toma de Saluzzo
, ca să găsesc la noi
aceleaşi vechi intrigi politice [... ]
In april am fost ,chemat în .\nglia 83 , unde cele două ·
venerabile capitale universitare, Oxford şi Cambridge,
îşi împărţeau onoarea de a găzdui pe membrii comitetului
internaţional de istorie, acordînd în acelaşi timp gradul
de doctor onorar dtorva din personalităţile reprezentate.
La Cambridge, unde s-au ţinut întîi şedinţele la început, am văzut îintîia oaxă o viaţă studenţească pe oare
n-o cunoscusem în prima mea trecere la Oxford, pentru
cîteva ceasuri numai,, atîba cit îmi trebuis:e ca să caut
şi să cetesc scrisoarea de îndemn către paioe a lui Philippe
de Mezieres către tînărul rege englez, pe atunci de mari
speranţe, RichaTd aJ II-1ea, i·arr- 1a dau.a oa<ră, după C0111gresul din 1913, petrecusem o singură noapte în turnul
medieval al găzduirii mele. Vechi clădiri în care după putinţă nu se schimba nimic : cămăruţe pentru studenţi,
vechi holuri gotice pentru examene şi solemnităţi, pajişti
întinse pentru jocuri care nu sînt un împrumut de aiurea realizat astăzi, ci tradiţia veacurilor care n-aveau încă
tuşările noastre şi formalismul în care putem trăi, lingă
oraşul creat de universitate şi oarecum vasal al ei, prin
ale cărui străzi lunecă toată ziua velocipedele ducînd
băieţi şi fete în severul costum negru cu cocheta pălă
riuţă colţurată sau profesori care, mergînd la curs, şi-au
aruncat pe umeri indispensabila pelerină de aceeaşi coloare. Am fost găzduit la istoricul cel mai pătrunzător
şi mai liber de prejudecăţi, de orice fel, al lui Napoleon,
d. Holland Rose, care lucra atunci la istoria coloniilor engleze în marea operă istorică pentru totdeauna legată
de numele acestui centru de studii.
La Oxford, care mi-a reapărut, a treia oară, cu faţa
dele roase, fărîmiţate de invizibilul dinte mărunt al secolelor, primit pentru cîteva ceasuri într-o foarte tînără
familie universitară, am început cercînd pentru ceremonia
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să se desfăşure îndată toga roşie cu lampasuri cenuşii şi căciuliţa doctorală pe care a dat apoi să mi-o copieze şi mi-a dăruit-o ministrul României în Anglia, d.
Titulescu care, aşa genial cum este, după mărturisirea

ce era

mai multor continente, eubora un mumeuL µri\.irile sale
asupra puţinătăţii unui biet profesor şi, circumstanţă agravantă faţă de d-sa, totuşi profesor de imemorială absenţă, care îşi ţine cursurile. După-amiază, împreună cu
trei colegi, un austriac, d. Dopsch, un spaniol, impozantul
Rafael de Altemira, creatorul istoriei patriei sale cu jertfa
legendelor trecutului, şi un polon, atît de amabilul conte
Dembinski, eram dus din capela unde nu ne rugasem
decît poate în gînd şi, oricum, după alte rituri, în holul
solemnităţilor, între uşieri cu bastonul de argint, ca să
auzim în latineşte lauda meritelor pe care le-am fi putut·
avea şi, închinîndu-se înaintea reprezentantului Facultăţii,
aşezat în vîrful scărilor, să luăm locul pe bănci în aplauzele amicilor şi conaţionalilor. Adînc impresionantă scenă,
pe care nu voi putea-o uita niciodată şi care răsplătea
cu prisos studii îndelungate, în mare parte necunoscute
din cauza limbii noastre, dar din care unele, ca acelea
despre secolul al XIV-lea franco-englez, mă apropiaseră
de preocupaţiile principale de aici. In frumosul costum
care mă acoperea am dat apoi o raită la anticari ale
căror preţuri erau la nivelul unor studenţi şi profesori
care nu sînt totdeauna dintre cei mai bogaţi oameni ai
Angliei. [ ... ]
Aici un incident care poate arăta seriozitatea şi caracterll'l unui anume tineret „i111teliectiual" de Jia noi. Era acolo
în jurul Legaţiei un tînăr care informa şi ziarele noastre.
De la dînsul a plecat o curioasă şi ridicolă telegramă în
care se spunea că ajunge apariţia mea în comitet pentru
ca toată lumea, unii oameni şi mai bătrîni şi mai merituoşi <lecit mine, să se ridice în picioare şi să aplaude.
L-am tras la răspundere. ,,Nu e adevărat", mi-a spus
ziaristul diplomatic, ,,dar în presă prinde bine". ,,Dar,
d-le, pe d-ta te poţi face ridicol, însă îţi interzic să mă
faci şi pe mine". Peste cîtva timp îmi va trimete biografia sa, cu o ofertă matrimonială, ca să se plîngă apoi
Gă l-am nenorocit, neacordîndu-i un loc la care rîvnea
şi să isprăvească făcîndu-mă continuu ţinta unor injurii
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aşa de nepotrivite şi, ca să vorbim englezeşte : last, but
not least, cu creşterea pe care desigur a primit-o. Dar
aceste atitudini succesive nu m-au mirat : e felul cum
mă vede şi mă descrie o lume care-şi are ochii făcuţi
aşa şi sufletul deopotrivă. Le privesc ca o simplă traducere a rostului meu în limbajul intelectual român,
comun şi delicaţilor poeţi filozofici, deveniţi „ziarişti
de temperament", a căror intrare in publicitate am ajutat-o aşa de mult şi a căror literatură nu s-a coborît
în preţuirea mea pînă la nivelul la care trebuie să le
aşez valo:area etită. [ ... ]

Continuam lucrul meu ştiinţific, pe care nici o cîrtire
cu nerecunoştinţa, de care m-am
la bătrîneţe cu prisosinţă ocărîte,
nu-l putea încetini prin nimic, atîta vreme cît mi se păs
trează neatinse puterile. Am tipărit cartea despre America, în care sînt şi conferinţe foarte ascultate, şi mi-a
părut rău numai de aceea că subita catastrofă economică
a Statelor Unite a împiedecat pe românii de acolo de
a-mi ceti cuvintele de laudă şi gratitudine pentru dînşii.
Am dat la tipar conferinţele, pe care le ţineam la Berna,
despre asemănările în luptele de libertate dintre ţeră
nimea noastră şi cea sviţereană şi despre felul cum înţe
leg eu problema minorităţilor. M-am bucurat văzînd
cum în Italia, pe lingă cîteva drame ale mele, se redau
articolele despre această iubită ţară în L'Italia vista da
un Romeno, recunoscîndu-mi-se o iniţiere adevărată în
realităţile ei. Teatrului i-am dat un Sfînt Francisc, ~i
acesta apoi tradus în italieneşte, în care am încercat să
cobor ce are mai curat sentimentul uman întins asupra
întregii creaţiuni. La 1931 îi va urma o Casandră, în care
voi introduce, ca explicaţie a atitudinii nenorocitei fiice
clarvăzătoare a lui Priam, antagonismul dintre vechii
zei-părinţi şi aceia, nesiguri şi pierzători, împrumutaţi
de la Grecia duşmană.
neinteligenţei unite
împărtăşit aşa de larg

a

O înseninare mi-a adus vizita în Grecia, pe care n-o
deloc. Mă chema acolo al treilea congres de

cunoşteam
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studii bizantine, primit cu atîta ospitalitate şi care a
adus întîia înţelegere
adevărată şi prietenoasă între
ştiinţa franceză şi cea germană, reprezentată cu atita
prestigiu, dar şi cu atîta zimbitoarP amahilitate de Heisenberg, pe care era să-l pierdem în curînd.
Sălaşul zeilor pe care în fundul sufletelor noastre îl
simţim ;;i astăzi mi-a vorbit, în Atena însăşi, încă dominată, peste frumosul, vioiul oraş modern, de ce se
.şopteşte de sus din Acropole şi trăieşte singur- în calmele nopţi senine, şi tot aşa în cursul unei călătorii care
m-a dus şi în jos, pe la Corint, la Argos, la Sparta săracă
supt catapeteasma franceză a Mistrei, la Delfi, unde
ploaia cădea mucedă peste ofranda rechemată la lumină
a tuturor cetăţilor supuse aceleiaşi armonii a wului clar,
apoi în acel Nord, pe lingă banalul tîrg al Tebei, pînă la
graniţa dintre lumea mediteraneană, de oraşe, şi cea
balcanică, a satelor. Aerul însuşi era o poezie, şi sus,
norii păreau încă locuinţa lui Zeus şi a odraslelor lui.
Am cunoscut şi p0tporul grecesc de astăzi, aşa de
vioi, pînă la neastîmpăr şi la subtilele schimbări de
atitudine, dar de o strălucitoare inteligenţă şi de o iubire
de neam fără păreche, care a creat într-un singur secol
o întreagă viaţă de solidaritate şi frumuseţă care se rezumă în mîndra capitală modernă aştecrm.ută la picioarele
zeiţei de sus, şi am putut preţui, în acelaşi timp cu prietenia primirilor, un necontenit avînt de cultură pe care-l
susţin material şi mebrii răzleţi ai neamului, totdeauna
cu gîndul la patria lor. Şi, străbătînd şi Serbia, rare
lucrează înfrigurată la întărirea bazei noului stat, am
trebuit să fac reflecţii dureroase faţă de amorţeala în
cal'(' e aruncat un po,poc aşa de verdmic ca al nostrriu, de
o frămîntare politică nestăpînită de sus, cum nu poate
fi controlată de jos.
Am găstt pe d. Mi,rones-cu 84 la cîrmă, bun păzitor al
vasului care nu se clinteşte din portul cu apele putrede.
La o adunare a prietenilor mei am vorbit de posibilită
ţile care ni se deschid încă : o cuminte rezolvare de la
loc la loc, de la om la om, de la caz la caz a problemei
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datoriilor ţerăneşti, ajunsă pe mîna demagogilor de jos şi
a oelor de sius, a ciocoilor „iubitori de ţerani", mai periculoşi cu mult decît ceilalţi, o împuţinare a funcţionarilor,
cu acomodaTea statiuliui la nievoile societăţii, o restabilire
a simţului de autoritate, contra căruia se ridicaseră conspiratorii şi contra căruia vor demonstra îndată revoluţio
narii în cămăşi colorate, mergînd în coloane de atac şi pc
autocamioane, contrafacere maimuţărească a unor fenomeil'e apusene* ialI", mai presus de toate, reforma mOI'l8.lă,
reînsufleţirea unui organism naţional cu totul descurajat
Mi se spusese de mulţi şi mai ales de d. Argetoianu,
pe pragul căsuţii mele din Sinaia cu sentimente,
renovate, pe care le va exprima public într-o conferinţii
la teatru despre trecutul meu politic, că suveranul restaurat •• e într-o stare trupească şi morală care trebuie să
ne facă a căuta aiurea. O întrevedere cu tînărul care
păstra calitaroea de secretar partioulair al regelui nu
mă liniştise cu totul. Aveam impresia că se petrec lucruri
care nu ne sînt bune şi mai ales pe care le ştie prea
multă lume, atunci cînd acolo trebuia să fie linişte, rînduială,
exemplu pentru o lume stricată. Mahalaua
dinăuntru vorbea toată ziua cu mahalaua de afară, iar
nouă, la ceasul cînd trebuia să începem o convalescenţă
morală, nu ne trebuia nici una, nici alta.
Pentru a vedea eu însumi ce este, am fost cerut o
audienţă. Din fericire am găsit cu totul altceva decît
pe un merovingian de decadenţă, adormit în cearşafuri
moi, ori pe Saul liniştit numai de hanpa ciin,e ştie cărui
David. Un tînăr sănătos şi vesel, liber la vorbă, plin de
informaţie în mare parte dreaptă şi avînd în toate chestiunile vederi personale pe care se arăta hotărît să le
prefacă în realităţi. La anume învinuiri de risipă ale
unei domnii care desigur căuta prea mult fastul exterior,
putînd degenera în decor de operetă, mi s-au dat imediat
răspunsuri mulţămitoare. Cum n-aveam nimic de propus
răsărit

• E vorba de mişcarea legionară consideraită şi de N. Iorga drept
o agentură a fascismului. (N. ed.)
•• La 8 iunie 1930, Carol al Ii-lea fusese proclamat rege al
României. (N. ed.)
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- şi am subliniat-o cit se poate de tare, ca să nu fie
nici o neînţelegere la mijloc, cu atît mai mult, cu cit
aflasem de nu ştiu ce scrisoare în care era vorba şi de
un Iorga capabil de a fi asfixiat supt decoraţii, şi pe
care eu nu-l r11nnsr - , nu-mi trebuia nimir mai m11lt
De aici inainte nu eram decît un spectator, pînă la care
însă, cu toată discreţia iacobină de care se încunjura
guvernul, pătrundeau ştiri îngrijorătoare despre lipsa de
bani, despre expedientele cu care se menţinea o aparenţă
de ordine în finanţele publice. Cîte un ministru mai
tînăr, ca d. Manoilescu, care credea că se apropie o eră
a sa, rupînd cu trecutul, era printre aceia de la care se
putea afla ceva chiar fără a pune întrebarea : relaţiile
sale cu colegii erau aşa de şubrede, încît îi dădeau toate
drepturile.
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XXXI
O ÎNCERCARE NEÎNŢELEASA ŞI NESPRIJINITA

Mi se anunţase neapărat pentru aprilie 1931 o nouă
care trebuia să fie absolut decisivă, instaurîndu-se
noua eră. D. Manoilescu, duşmănit de o parte din parlamentari, a provocat-o, dindu-şi toată aparenţa că are
o misiune de îndeplinit - şi cît de mult erau să se
schimbe, supt influenţa d-lui Argetoianu, care nu fusese
n'ici „:res1Jaluraitor'" *, nici prieten ,al regelui, nilci decOirat
cu crucea exilului, raporturile între suveran şi acela care
făous-e închisoarea pen:tr,u „Oraâ..uJ 111Jou" • • şi a trebuit
totuşi să plece şi de la Minister şi de la Banca Naţională!
Omul spre care se îndreptaseră de atîtea ori şi privirile
regelui Ferdinand, dar pe care Carol I l-ar fi judecat de
la înălţimea principiilor şi a unui standard de seriozitate
politică, luptătorul obişnuit a se prezenta la ceasul cind
prada începe pe cimpul unde n-a sacrificat nimic, alintatul trurtturora, începînd 0ll el însiuşi, şi i!"ăsipînditorul
generos al mijloacelor ţerii, d. Titulescu a apărut, cu
toate infinitele sale meşteşuguri, pentru ca el, care ajutase plecarea silită a prinţului Carol în Anglia, să înlă
ture pe acuzatul din 1929 şi să facă în sfîrşit guvernul
tuturora, adecă al celor ce au muncit şi au suferit în
luptele de partid, supt preşedinţia sa, a reprezintantului
criză,

* Om politic favorabil venirii la domnrie a lui Carol al II-lea, la
8 iunie 1930. (N. ed.)

** Epitet atribuit de admiratorii fanatici lui Carol al Ii-lea

(N. ed.)
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străinătăţii, care-l aprecia aşa de mult, după perspectivele pe care le putea deschide, aşa incit apărea ca un
guvernator în numele acelei Societăţi a Naţiunilor unde
graţiile sale dubioase îi cîştigaseră una din acele preşe
dinţii naţionale pe unde a trecut multă lume eteroclită.
Fusesem chemat şi eu ca şef de grupare ca să-mi
dau părerea, şi am publicat notele luate îndată după o
audienţă în comun, care a învederat, ca şi convocarea de
odinioară a generalului Averescu, că e zădarnic să se
~tepte de la corifeii politicii noastre o declaraţie francă.
Venisem de la ţară, nu numai dezgustat de tot acest
joc sterp al ambiţiilor, dar hotărît să las puţinilor mei
amici tot dreptul de a-şi căuta o carieră unde vreau, dacă
numai pentru carieră trăiesc : scrisoarea o păstrează încă
amicul meu Munteanu-Rîmnic. Dar, cum regele cerea
neapărat să i se dea concurs d-lui Titulescu, am răspuns
că mă pun la dispoziţia lui Carol al II-lea fără a avea
ceva de discutat cu viitorul şef al guvernului, faţă de
care, întors la Vălenii de Munte, m-am îngrijit, cunoscînd omul, să-mi iau toate măsurile de precauţiune. Primind portofoliul Instrucţiei de la acela care, voindu-mă
şi vicepreşedinte, ar fi dorit să nu iau un departament,
aşteptam acasă să fiu chemat pentru depunerea jură
mîntului.
Ce s-a petrecut pe urmă am reprodus-o în notele
mele care au început să apară atunci, am repetat-o şi în
parlament, de două ori, fără să mi se poată opune vreo
tăgăduire : obiecţia de deunăzi, în Senat, a fostului viitor
prim-ministru de atîtea ori că, nedorit de şefii de partid,
m-am bucurat luîndu-i locul e tot aşa de ridiculă ca şi
aplauzele de turmă brutală şi interesată cu care această
nerozie a cui nu înţelege şi nu poate înţelege o viaţă
ca a mea a fost subliniată. Am asistat, scîrbit, ceasuri
întregi la comedia unui refuz pe care o juca expertul diplomat faţă de regele pe care-l duşmănise odată şi pe
care printr-o presă străină asupra căreia avea o explicabilă şi bine nutrită influenţă va căuta să-l compromită,
pentru ca la urmă să mi se ofere, să mi se impuie mie
moştenirea guvernului de competenţe formulă pe care
eu o propusesem d-lui Titulescu acasă la mine, asigurîndu-1 că nu-şi va putea aservi pe şefii partidelor şi nici
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pe înlocuitorii lor - , a cărui listă era pe cartea ce mi-a
întins-o regele. Aceia sau oricari alţii îmi erau indiferenţi: suveranul, care se afla numai într-un impas al
combinaţiilor în care se amestecase prea multă lume,
pînă la ultima ambiţie de aventurier sau de tînăr necopt,
nu mi se adresase mie aşa cum îi spusesem cu cîteva
luni în urmă, şi credeam că am fost înţeles, pentru ce
valoare aş putea să am ca persoană, pentru ce amici am
în jurul meu, pentru ce idei am manifestat, ca duşman
al partidelor de simplă clienteală, o viaţă întreagă. Imi
cerea, într-o stare care nu putea să nu mă mişte adînc,
să îndeplinesc o funcţiune trecătoare ; cuvintele cu care
am cedat : ,,l\faiestatea voastră îmi cere cel mai mare
sacrificiu", căci era vorba de o situaţie financiară desperată fără să am nici o experienţă, nici legăturile necesare
- şi de aceea mi se adăugea d. Argetoianu, în ale cărui
mijloace regele punea cele mai mari speranţe - , corespurudea unei cî!Iltărite reailităţi. 85
Am crezut totuşi, cîteva săptămîni, că se poate face
ceva, cîştigînd şi pe tînărul suveran pentru acel „ritm
nou" pe care şi azi îl cred singurul mijloc de a îndrepta
lucrurile. In acest sens am vorbit ţerii, străbătînd-o săp
tămîni de zile, fără să primesc nimic din onorurile pentru care atîţia doresc o asemenea situaţie, şi am întîlnit
pretutindeni atîta înţelegere cită să-mi asigure fără presiuni - căci prefecţii noştri, luaţi din multe clanuri,
au fost aşa de puţin deprinşi cu meşteşugul electoral - ,
fără alianţe cu alţii decît saşii, şi aceasta fiindcă ei au
cerut-o formal, o mai mare majoritate decît a guvernului
de partid popular, cu legături internaţionale dezastruoase, care mi-a succedat. * Era vădit că ţara vrea lucruri
nouă, şi mulţi credeau că-mi va fi dat să le realizez.
Măsuri de guvernămînt, ca înlăturarea prefectului al doilea, nu erau criticate, fiindcă se credea că ele contribuie
la această purificare. Mi se cereau procese contra conrupţilor, şi am încercat cîteva, pentru ca să mă conving
îndată că am a face cu oameni care şi-au luat măsurile
aşa de bine încît nimeni nu-i poate atinge. Organele de
• Guvernului Nicolae Iorga i-a urmat, la G ~unie 1932, guvernul
Alexandru Vaida-Voevod. (N. ed.)
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lucru, ruginite prin ticăloşiile
trecute, nu prezentau
oţelul clar şi tare de care aveam nevoie. Iar, în ce priveşte legătura electorală cu liberalii d-lui Duca, pe care
o voisem, ba chiar o smulsesem regelui pentru ca un
nesucces în alegeri să nu puie Coroana într-o situaţie
delicată cu atît mai mult, cu cît căderea regelui
Spaniei şi avertismentele presei d-lui Titulescu, cu atît
mai înverşunat, cu cît refuzasem propunerea regală de
a face un ministru de externe din acela pe care-l putusem aprecia din duelul cu suveranul, impresionase - ,
concursul a fost lipsit pretutindeni aproape de sinceritate ; mulţi membri ai partidului aliat pentru acest
singw- scop preferau să vobeze cel,e trei beţe * (buiniou:t,
tatăl şi d-sa însuşi) ale tînărului şi foarte distinsului
istoric Gheocghe Brătianu.
Intors din truda acestei lungi călătorii de propagandă,
în care mă ţinusem cu pînea şi brînza din automobil, am
văzut prin chiar afişul de recomandare al ziarului Dimineaţa că d. Argetoianu, ministru de interne provizoriu,
care s-a voit apoi definitiv - şi întrebînd pe suveran,
mi s-a cerut s-o admit - , consideră ministerul ca aparţinîndu-i măcar pe jumătate. Rezervam parlamentului o
precizare, care n-a lipsit, majoritatea rămînînd strîns
legată de mine şi în ceasurile cele mai grele, iar opoziţia
fără deosebire, căreia-i arătam o lipsă de prejudecăţi şi
de interes personal neobişnuită la noi, îmi acorda o
atitudine de politeţă civilizată pentru care, şi în întregimea ei - chiar dacă, în vederea partidului, nu putea
să nu se facă unele demonstraţii, faţă de care fireşte
am refuzat o luptă nesinceră - , nu-i pot fi deajuns de
recunoscător.

Dorisem un parlament cu caracter profesional. Sfînta
prostie naţională a făcut mare haz de propunerile făcute
unor asociaţii, şi mai modeste, care n-aveau fireşte prestigiul cîrdăşiilor pentru putere. Nu mi-a părut rău decît
de faptul că nu toţi aceşti breslaşi, oameni cu ocupaţie,
trăind din munca lor, m-au înţeles pe deplin, şi că atîţia
nu erau liberi de angajamente politice. Cei care au intrat
* Semnul electoral al dizidenţei liberale con.dusă de Geor,ge Bră
tianu, şi cunoscută sub numele de „georgişti". (N. ed.)
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însă, meserişi, preoţi,

profesori, mi-au fost de mare folos,
la capăt o ţinută onestă şi loaială. Cu acest
parlament, din care n-a lipsit nimeni, acceptîndu-se şi
reprezentanţii celei mai exagerate stingi, şi dind d-lui
Cuza tot ce se cuvenea culturii, talentului, patriotismului
şi perfectei sale onestităţi personale, s-ar fi putut lucra
şi patru ani de zile, îndeplinindu-se lucruri care cu nici
un alt parlament nu se vor putea indeplini, căci împrejurările s-au îndrumat tot mai mult spre acele veleităţi
de dictatură pe care nu le-am avut eu nici pe ascuns,
pe care nu le-am permis ambiţiei d-lui Argetoianu şi
pe care alţii astăzi le răcnesc pe toate cărările în fruntea
cămăşarilor lor.
Făcîndu-se tăieri curajoase în bugetul curent, în a~teptarea unor economii fără păreche la acela pentru anul
următor, am încheiat, şi cu măsuri în învăţămînt care
tindeau la simplificarea, umanizarea, libertatea, pe care
nu voiau s-o primească unele capete obtuze şi unele mentalităţi de tulburători născuţi, de speţa unui Ţoni, cel
mai neloaial om pe care l-am cunoscut, unui Forţu, în
suferinţă de nervi, unui Nisipeanu, ale cărui dedicaţii
de devotat partizan le păstrez încă după cîţi stropi de
noroi mi-a aruncat în faţă - , am încheiat, zic, o primă
sesiune parlamentară, care va rămînea ca un veşnic model
de bună-cuviinţă şi de bună inţelegere, de muncă împreună între toate grupările şi nuanţele politice.
După ce izgonisem de la Instrucţie toată banda solicitatorilor politici şi toată gloata confuză a cutreierălo
rilor de birouri, impunînd oricui munca şi răsplătind-o şi
prin daruri de vacanţă, aşa încît ministerul devenea astfel un loc 0Urat şi respectat - şi ce era să f~ duipă
mine cu Hermes trismegistos al eelor trei miniştri un ul
în altul sau unul peste altul ! - , credeam că pentru
lucrul meu ştiinţific şi pentru un trup de sexagenar, peste
care, pentru întîia oară, din exces de muncă, se vor
abate infirmităţile, am dreptul la cîteva luni de linişte,
în odăiţele de la Mangalia.
Ce nu s-a uneltit în urma mea! Un întreg Fanar era
la lucru, şi n-aveam decît să privesc în ochii principalului
meu colaborator ca să înţeleg la ce mă pot aştepta. Veniseră la mine acolo cîţiva proprietari rurali foarte impăstrînd pînă
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care-mi cereau moratoriu sau alte măsuri care
ar fi lovit greu în creditul ţerii. Le-am refuzat. Ofeream
în schimb recomandaţii către organele fiscale pentru pă
suiri indicate de situaţie. Din dos, un glas a ţîşnit : ,,Dar
noi sîntem dPspPraţi". I-am răspuns că, deoarece de o
parte e casa mea, de alta marea, dacă ar fi desperaţi, s-ar
fi aruncat în mare în loc să-mi vină în casă. La o observaţie că se protestează poliţele, am obiectat că astăzi
aceasta n-are gravitatea din timpurile normale. Am fost
denunţat îndată, de o presă cumpărată, că am recomandat
aruncarea în mare a debitorilor - va veni vremea de
li se va spune şi învăţătorilor că le-am dat şi lor acelaşi
sfat - şi că am indicat ca mijloc de salvare neplata
datoriilor, eu însumi prezentîndu-mă ca exemplu. In
acel.a.'Şi timp, cum hotărîsem începerea şcoJilor, ca în
copilăria mea, la întîi septembrie, aceasta a servit bandei
ţon:iste ca mijloc de agitaţie. Spiritul burn.1reşLean se distra şi pe socoteala măsurilor de bună ţinută impuse la
ministerul meu şi, cum spusesem că pentru picioarele
desculţe ale şcolarilor din sate s-ar putea face saboţi,
ca în Olanda, în Franţa, în Austria, ce se mai stricau
de rîs toţi deştepţii de la gazetele hrănite din distribuţiile
unui minister care devenise cartierul general al intrigilor
contra mea - şi aveam dovezile în scris !
La Ministerul de Finanţe se lucra pe sama proprie,
neglijîndu-se plăţile, mai ales la corpul didactic, căruia-i
eram înfăţişat ca răspunzător, şi aducîndu-mi-se spre
iscălire portofolii putrede, mai ales de la Craiova şi din
Oltenia - între altele şi ale fostului meu ucenic,
d. Şaban Făgeţel - , care trebuiau să istovească fondul
rezervat în ultimul împrumut pentru altceva decît
pentru faliţii dispuşi să intre în clubul unui nou partid
politic ; banca Blank, ruinată după moartea bătrînului
ei şef, prin tot felul de capricii grandomane şi aventuri
romantice, ca şi prin salarizarea politicienilor cu milioanele, era salvată, fără a-mi cere părerea, cu două
miliarde, supt cuvînt că se împiedecă astfel un crah al
întregului organism bancar, pe care era să-l provoace
tocmai conversiunea. Ea a fost iniţiată în lipsa mea la
Paris, unde plecasem pentru cursul meu şi pentru lămu
rirea unei prese aţîţate contra mea - călătoria făcînpovăraţi,

739
https://biblioteca-digitala.ro

du-se numai cu leafa mea de director la Fontenay-auxRoses, unde am şi locuit, iar milioanele rezervîndu-se
pentru altă călătorie, a l1lI11Ui coleg care mă va înfăţişa
acolo ca păpuşa culturală provizorie în fruntea unui minister care e al său - şi condusă, în foiala intereselor
condamnabile, cu totul în afară de mine.
Primit de suveran ca de un judecător de instrucţie
pentru „declaraţiile" de la Mangalia, prezintasem o demisie pe care o voi înnoi cînd ministrul de finanţe a vrut
să treacă salariile învăţătorilor la comune şi cînd, în ianuar 1932, a reînceput, după ce se părăsise ideea ministerului Argetoianu, jocul de-a Titulescu - omul ipîclnd
din cer, ca în poveste, la fiecare „criză" ministerială
pe care i-o provocau acoliţii. Era, în atitudinea cui sta
lingă mine, în aceea a unei prese căreia pînă la sfîrşit
nu i-am sacrificat un ban, reducînd bugetul Preşedinţiei
la patru milioane şi publicînd în Monitoriu distribuţia
lor, ca şi a fondurilor, de bacalaureat şi de cărţi poştale,
creat la Instrucţie, în insultele triviale şi pentru copiii
mei, adăugindu-se, din fonduri cunoscute mie, broşuri
infame, care se vindeau la uşa Universităţii, în tăgădui
rile oarbe de patimă a oricărui merit în chiar ştiinţa mea,
in faptul că, atunci -cînd prostul scria, isteţi interesaţi
rînjeau, fără ca un glas de protestare să se ridice din
miile mele de elevi, iubiţi şi ajutaţi, era în toate acestea, ca şi în atitudinea săracilor cu duhul care cred
totul, şi des:pre oameni care aru dreptul mai muJt să fie
respectaţi, o astfel de tioăloşie îndt biruia despreţul ce
se produsese în mine prin toate mizeriile unei vieţi de
neînţelegere şi prigonire.
Ce m-a susţinut pînă la acel consiliu din mai, prezidat de regele, consiliu în care, după vădirea insuficienţei
conducătorului Finanţelor, nu ştiu ce răspundere pare că
a căzut asupra mea - şi n-am ştiut cum să acopăr mai
răpede în cabinetul suveranului foaia unei demisii de
indignare şi dezgust - , au fost două lucruri.
Intîi, asentimentul continuu al parlamentului. In
chestia zahărului, punîndu-mi-se piedici pe care le-am
evitat, ca să nu se mai vorbească apoi nimic din partea
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acelora chiar care o stîrniseră, ap01 m aceea a salarizării
învăţătorilor, în care a trebuit să apăr intenţiile, dezaprobate de mine, ale d-lui Argetoianu, pentru ca tot d-sa
să apară în ultimul moment printr-o lovitură de teatru
ca salvatorul lor, el a stat lingă intenţiile mele bune
şi m-a ajutat să birui intrigile, fără a mai vorbi de
proiectele mele de învăţămînt, votate aproape unanim.
Cînd, în april, mă despărţisem de aceşti colaboratori fără
deosebire de partid, mulţămindu-le călduros, era cea mai
deplină sinceritate şi în cuvintele mele şi în aplauzele
care nu erau numai ale unor prieteni politici. In special
d-rul Angelescu mi-a fost pentru legile şcolare un bun
şi prietenesc sfătuitor.
Apoi, ştiind bine că-mi sînt numărate zilele, era dorinţa de a introduce în şcoală ceva măcar din ideile nutrite o viaţă întreagă. Idei despre şcoala primară, din
care am vrut să fac sufletul satului, cu directori aleşi
de colegi, cu revizori ieşiţi prin concurs, cu înaintări, nu
după buchea învăţată, ci după munca depusă în mijlocul
sătenilor, cu ateliere de lucru, cu cariera deschisă învăţă
torilor şi în alte domenii de învăţămînt. Mi s-a răspuns
cu urletele unor bande electorale conduse de meşterul
agitator, totdeauna... duios şi sincer, care e învăţătorul
veş,.'lic dezertor de la oaredră Ţoni. Apoi i'Clei despre şcoaila
secundară, cărei.ia-i dădeam liberlaite şi iniţiativă, cu profesori ieşiţi din concurs, ou directori voiţi de colegi, cu
inspectori de la Unive!"sitate, cu desfiinţarea jocului orelor şi restabilirea catedrelor întregi, cu înlăturariea alipirii
de maln'ual şi superstiţiei orelor, cu reunirea şcolilor pri111
impunerea cîtorva lecţii aiurea decît unde e catedra proprie iar, pentru şcolari, cu desfiinţarea examenelor la
sfîrşitul anului, cu vacanţa de la întîi iunie, cu desfiinţarea drămăluirii notelor, cu educatorul, ,,democraticul"
lucru manual şi cu expoziţiile produselor acestei îndeletniciri. In fine, idei despre Universitate, cu desfacerea de
tirania miniştrilor de partid, cu guvernarea prin statute
alcătuite de dînsa însăşi, cu Consilii interuniversitare,
de legătură, cu ideea unui buget global, pe care singură
şi 1-aa- admilll.Îstra. Gream şi în fiecare localitate, marele
Consiliu cultural al tuturor membrilor corpului didactic,
de la cel mai mărunt învăţător la rectorul universitar.
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Păcate

grele ... Un congres al acestui corp s-a adunat
să arunce injurii nemaiauzite asupra tiranului
flămînzitor al colegilor săi. Ce ipocri~ie şi ce decădere !
Am ieşit din această osîndă fără un cuvînt de mulţă
mită pentru cit servisem, fără un semn de atenţie pentru
cît mă jertfisem. Iar, în ale~ile făoute de ţerăn~tii urgisiţi în 1931 şi de rege şi de popor, d. Argetoianu, om
popular, a putut să intre în Cameră, iar eu, de la care
venise tot răul, fiind, cum a scris în glumă un ziarist
prieten, ,,cel mai prost orn din România", şi adaug :
cel mai rău şi cel mai răpareţ, ba chiar designat şi instanţelor judiciare pentru zecile de milioane ce mi le-am însuşit, rămînea să mă folosesc de articolul din constituţie
care-mi dădea un loc în senat, unde cind am ridicat, într-un tîrziu, glasul, nu mi s-a cruţat nici o injurie, iar
în Cameră s-a cerut, de un V. V. Haneş, anularea printr-un articol unic a tot ce făcusem pentru şcoală.
Suferinţele morale mi le-am arătat în Trei ani de la
restaurare; în Isprava am învederat ce s-a pus în locul
incapacităţii mele, iar în Supt trei regi, care nu e decît
continuarea obiectivă, cu cit de puţin amestec al persoanei
şi operei mele, a Istoriei Românilor în limba germană,
am arătat, ca istoric, ce a vrut să facă o generaţie pe
care lipsa de solidaritate, determinată în mare parte de
livide invidii, a împiedicat-o de a crea, peste atîtea ruine
şi atîtea lacrimi, o adevărată Românie Nouă, singura
care poate trăi. Mulţi s-au supărat, nimeni n-a îndrăznit
să pr(!teste.
în mai ca

să

Ce
fac

să mai
şi după

vorbesc de ce am
aceea !

făcut,

de ce am

ţinut

Şi aşa stau, la şaizeci şi doi de ani ai mei, sigur şi
tare, mîndru, drept înaintea conştiinţei mele şi a judecăţii vremurilor.
Vălenii de Munte,
25 septembrie 1933.
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PARTEA I

1. Cu pnvire la familia lui Nicolae Iorga vezi şi Barbu Theodorescu, Nicolae Iorga, Editura Tineretului, colecţia „Oameni de
seamă", 1968, capitolul „Strămoşii". Despre familia Drăghici şi
marele vornic Iordache Drăghici vezi N. Iorga, Manolache Dră-
ghici, studiu publicat în Arhiva (laşi, I, 1890) şi republicat, în
N. Iorga Pagini de tinereţe (I, 1968, Editura pentru literatură
- ediţie alcătuită, prefaţă şi bibliografie de Barbu Theodorescu,
p_ 40-51). N. Iorga şi familia sa locuieşte o vreme în casa lui
Manolache Drăghici (vezi volumul de faţă p. 107). Despre ...ru:.r.-:..
sonalitatea cronicarului vezi plastica definiţie datorată tot lui
Nicolae Iorga : ,,Idei, sentimente, aspiraţii, la Drăghici, toate
aparţin veacului al XVIII-lea [ ... ]. Pînă la moarte, Drăghici a păs
trat îmbrăcămintea trupească şi sufletească a trecutului, şi nici
un gînd nemţesc n-a pătruns în capul pleşuv sub ghigilicul cu fir
al moşneagului, care-şi lua cu «tabiet„ cafeaua în sofaua turcească, îmbrăcat în giubeaua-i de filaliu, în plin 1867, şi tot aşa,
bătrineşte îmbrăcat, odihneşte bătrînul în bisericuţa de la Copou".
(articolul citat, p. 43).

2.

Letopiseţele

ţării

Moldovei publicate pentru

intiiaşi

dată,

Iaşi,

în trei tomuri, între 1845-1852. Ediţia a doua, la care se
referă Nicolae Iorga, intitulată Cronicele României sau Letopiseţele Moldovei şi Valahiei, a apărut la Bucureşti între anii
1872 şi 1874. In prefaţa, la sfîrşitul căreia se află indicaţia :
„Satul Râpile. In 14 august 1872, a opta aniversare a promulgării
legii rurale", Kogălniceanu spune : ,,La IO aprilie, anul acesta.
1872, s-au împlinit douăzeci
de ani de cîn.d am dat
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la !Jumină întiia ediţiune a Letopiseţelor Moldovei. Astăiă public.
ca a doua ediţiune, Cronicile României." Cea de a doua ediţie
aşa rum spune şi Mihail Kogălniceal!lu în prefaţa citată a
fost tipărită cu litere latine : ,, ... Modernizarea nu s-a făcut decît
în privinţa caracterelor latine pre care le-am adoptat la această
ediţiune, din cauză că literele chirilice au devenit necunoscute
la cea mai mare parte din cetitori, şi că scopul principal al
luorării mele este de a populariza 1n generaţia actuală cunoş
tinţa vechilor noştri cronicari, şi prin urmare istoria noastră naţională." Cît priveşte conţinutul celei de a doua ediţii, în susamintita prefaţă Mihail Kogălniceanu scrie : ,,Cea dintii (ediţie n. n.) cuprindea numai Letopiseţele Moldovei, aceasta, a doua,
cuprinde şi Letopiseţele Valahiei cari în cea mai mare parte au
fost publicate, precum am mai zis, în Magazinul Istoric, şi s-au
tipărit şi în deosebi într-un mic număr de exemplare. Această ediţiune mai cuprinde şi un număr de cronice şi de fragmente cari
mi-au venit la cunoştinţă după editarea primei colecţiuni." (Vezi
Prefaţa în Mihail Kogălniceanu, Opere, t. I : Scrieri istorice, ediţie critică adnotată, cu o introducere şi note de Andrei Oţetea.
Bucureşti, 1946, p. 679-693).
Despre Mihail Kogălniceanu N. Iorga a publicat : Mihai Kogălniceanu : Scriitorul, omul politic şi românul, Bucureşti, f. d.,
cuprinzînd : I Comemorarea lui Mihail Kogălniceanu în 1918 la
Academia Română şi ştiri nouă despre dînsul. II. Biografia şi
opera Hterară a lui Mihail Kogălniceanu. III. Omul politic scrisori şi alte acte; vezi de asemenea, Mihail Kogălniceanu:
ciclu de conferinţe ţinute la Radio Bucureşti, în februarie 1935 ;
Personalitatea lui Mihail Kogălniceanu, p. 5-12 ; Un sfert de
veac de la moartea lui Mihail Kogălniceanu, în Oameni cari au
fost, vol. II, p. 223-226; Mihail Kogălniceanu, în Oameni cari au
tunerec (1), 1936, p. 198-204 cu indicaţia N. Românesc, 7 Febr.
1935 ; La mormîntul lui Kogălniceanu, Îln Oameni cari au fost,
I, 233---235, datait 29 iunie 1906 ; Marile discursuri ale lui M. Kogălniceanu,

în O

luptă literară,

II, p. 136-137 etc.

3. Se referă aici la Răpirea Bucovinei (după documente autentice, Bucureşti, 1875), apărută şi în limba franceză : Rapt de
la Bukovine d'apres des documents authentiques, Paris, 1875.
Textul românesc, în

ediţia

A.

Oţetea,

op. cit., p. 697-710 ; la p.
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studii bizantine, primit cu atîta ospitalitate şi care a
adus întîia înţelegere
adevărată şi prietenoasă între
ştiinţa franceză şi cea germană, reprezentată cu atîta
prestigiu. clar ~i cu atîta zimbitoare amabilitate de Heisenberg, pe care era să-l pierdem în curînd.
Sălaşul zeilor pe care în fundul sufletelor noastre îl
simţim şi astăzi mi-a vorbit, în Atena însăşi, încă dominată, peste frumosul, vioiul oraş modern, de ce se
şopteşte de sus din Acropole şi trăieşte singur în calmele nopţi senine, şi tot aşa în cursul unei călătorii care
m-a dus şi în jos, pe la Corint, la Argos, la Sparta săracă
supt catapeteasma franceză a Mistrei, la Delfi, unde
ploaia cădea mucedă peste ofranda rechemată la lumină
a tuturor cetăţilor supuse iaoeleiaşi armonii a zeului clair,
apoi în acel Nord, pe lingă banalul tîrg al Tebei, pînă la
graniţa dintre lumea mediteraneană, de oraşe, şi cea
balcanică, a satelor. Aerul însuşi era o poezie, şi sus,
norii păreau încă locuinţa lui Zeus şi a odraslelor lui.
Am cunoscut şi p0jporul grecesc de astăzi, aşa de
vioi, pînă la neastîmpăr şi la subtilele schimbări de
atitudine, dar de o strălucitoare inteligenţă şi de o iubire
de neam fără păreche, care a creat într-un singur secol
o întreagă viaţă de solidaritate şi frumuseţă care se rezumă m mînd!r,a rapitailă modernă aşternută la picioarele
zeiţei de sus, şi am putut preţui, în acelaşi timp cu prietenia primirilor, un necontenit avînt de cultură pe care-l
susţin material şi mebrii răzleţi ai neamului, totdeauna
cu gîndul la patria lor. Şi, str'ăbătînd şi Serbia, care
lucrează înfrigurată la întărirea bazei noului stat, am
trebuit să fac reflecţii dureroase faţă de amorţeala în
care e aruncat l1ITl popor aşa de veronic ca al nostrr,u, de
o frămîntare politică nestăpînită de sus, cum nu poate
fi controlată de jos.
Am găsirt: pe d. Mi,ronescu 8 ~ la cîrmă, bun păzitor al
vasului care nu se clinteşte din portul cu apele putrede.
La o adunare a prietenilor mei am vorbit de posibilită
ţile care ni se deschid încă : o cuminte rezolvare de la
loc la loc, de la om la om, de la caz la caz a problemei
731
https://biblioteca-digitala.ro

datoriilor ţerăneşti, ajunsă pe mina demagogilor de jos şi
a oelor de SIUS, a ciocoilor „iubitori de ţerani", mai periculoşi cu mult decît ceilalţi, o împuţinare a funcţionarilor,
cu acomodarea stawliui la nievoile societăţii, o restabilire
a simţului de autoritate, contra căruia se ridicaseră conspiratorii şi contra căruia vor demonstra îndată revoluţio
narii în cămăşi colorate, mergînd în coloane de atac şi pe
autocamioane, contrafacere maimuţărească a unor fenomene apusene* iair, mai presus de toartJe, :reforma mo:rală,
reînsufleţirea unui organism naţional cu totul descurajat
Mi se spusese de mulţi şi mai ales de d. Argetoianu,
pe pragul căsuţii mele din Sinaia cu sentimente,
renovate, pe care le va exprima public într-o conferinţă
la teatru despre trecutul meu politic, că suveranul restaurat ** e într-o stare trupească şi morală care trebuie să
ne facă a căuta aiurea. O întrevedere cu tînărul care
păstra oali't:aitea de secretar particular al regelui nu
mă liniştise cu totul. Aveam impresia că se petrec lucruri
care nu ne sînt bune şi mai ales pe care le ştie prea
multă lume, atunci cînd acolo trebuia să fie linişte, rînduială,
exemplu pentru o lume stricată. Mahalaua
dinăuntru vorbea toată ziua cu mahalaua de afară, iar
nouă, la ceasul cînd trebuia să începem o convalescenţă
morală, nu ne trebuia nici una, nici alta.
Pentru a vedea eu însumi ce este, am fost cerut o
audienţă. Din fericire am găsit cu totul altceva decît
pe un merovingian de decadenţă, adormit în cearşafuri
moi, ori pe Saul J..iiniştH numai de hanpa cme ştie cărui
David. Un tînăr sănătos şi vesel, liber la vorbă, plin de
informaţie în mare parte dreaptă şi avînd în toate chestiunile vederi personale pe care se arăta hotărît să le
prefacă în realităţi. La anume învinuiri de risipă ale
unei domnii care desigur căuta prea mult fastul exterior,
putînd degenera în decor de operetă, mi s-au dat imediat
răspunsuri mulţămitoare. Cum n-aveam nimic de propus
răsărit

• E vorba de mişcarea legionară considerată şi de N. Iorga drept
o agentură a fascismului. (N. ed.)
•• La 8 iunie 1930, Carol al II-iea fusese proclamat rege al
României. (N. ed.)
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- şi am subliniat-o cît se poate de tare, ca să nu fie
nici o neînţelegere la mijloc, cu atît mai mult, cu cît
aflasem de nu ştiu ce scrisoare în care era vorba şi de
un Iorga capabil de a fi asfixiat supt dccu1Aii, şi pe
care eu nu-l cunosc - , nu-mi trebuia nimic mai mult.
De aici înainte nu eram decît un spectator, pînă la care
însă, cu toată discreţia iacobină de care se încunjura
guvernul, pătrundeau ştiri îngrijorătoare despre lipsa de
bani, despre expedientele cu care se menţinea o aparenţă
de ordine în finanţele publice. Cite un ministru mai
tînăr, ca d. Manoilescu, care credea că se apropie o eră
a sa, rupînd cu trecutul, era printre aceia de la care se
putea afla ceva chiar fără a pune întrebarea : relaţiile
sale cu colegii erau aşa de şubrede, incit îi dădeau toate
drepturile.
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XXXI
O INCERCARE NEÎNŢELEASĂ ŞI NESPRIJINIT A

Mi se anunţase neapărat pentru aprilie 1931 o nouă
care trebuia să fie absolut decisivă, instaurîndu-se
noua eră. D. Manoilescu, duşmănit de o parte din parlamentari, a provocat-o, dindu-şi toată aparenţa că are
o misiune de îndeplinit - şi cit de mult erau să se
schimbe, supt influenţa d-lui Argetoianu, care nu fusese
nki „restian.Jrrator1' *, nici prietein al regelui, nilci decorat
cu crucea exilului, raporturile între suveran şi acela care
făouse închisoarea pentru „Ca<aiuJ II"IJOU" • • şi a trebuit
totuşi să plece şi de la Minister şi de la Banca Naţională !
Omul spre care se îndreptaseră de atîtea ori şi privirile
regelui Ferdinand, dar pe care Carol I l-ar fi judecat de
la înălţimea principiilor şi a unui standard de seriozitate
politică, luptătorul obişnuit a se prezenta la ceasul cînd
prada începe pe cîmpul unde n-a sacrificat nimic, alintatul tutn.irora,, începîn.d cu el însuşi, şi răsipînditorul
generos al mijloacelor ţerii, d. Titulescu a apărut, cu
toate infinitele sale meşteşuguri, pentru ca el, care ajutase plecarea silită a prinţului Carol în Anglia, să înlă
ture pe acuzatul din 1929 şi să facă în sfîrşit guvernul
tuturora, adecă al celor ce au muncit şi au suferit în
luptele de partid, supt preşedinţia sa, a reprezintantului
criză,

* Om poHtic favorabil venirii la domniie a lui Carol al II-iea, la
8 iunie 1930. (N. ed.)
0

Epitet atribuit de admiratorii fanatici

lui

(N. ed.)
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Carol al

Ii-lea

străinătăţii, care-l aprecia aşa de mult, după perspectivele pe care le putea deschide, aşa incit apărea ca un
guvernator în numele acelei Societăţi a Naţiunilor unde
graţiile sale dubioase îi cîştigaseră una din acele preşe
dinţii naţi.unale pe unde a trecut multă lume eteroclită.
Fusesem chemat şi eu ca şef de grupare ca să-mi
dau părerea, şi am publicat notele luate îndată după o
audienţă în comun, care a învederat, ca şi convocarea de
odinioară a generalului Averescu, că e zădarnic să se
~tepte de la corifeii politicii noastre o declaraţie francă.
Venisem de la ţară, nu numai dezgustat de tot acest
joc sterp al ambiţiilor, dar hotărît să las puţinilor mei
amici tot dreptul de a-şi căuta o carieră unde vreau, dacă
numai pentru carieră trăiesc : scrisoarea o păstrează încă
amicul meu Munteanu-Rîmnic. Dar, cum regele cerea
neapărat să i se dea concurs d-lui Titulescu, am răspuns
că mă pun la dispoziţia lui Carol al Ii-lea fără a avea
ceva de discutat cu viitorul şef al guvernului, faţă de
care, întors la Vălenii de Munte, m-am îngrijit, cunoscînd omul, să-mi iau toate măsurile de precauţiune. Primind portofoliul Instrucţiei de la acela care, voindu;mă
şi vicepreşedinte, ar fi dorit să nu iau un departament,
aşteptam acasă să fiu chemat pentru depunerea jură
mîntului.
Ce s-a petrecut. pe urmă am reprodus-o în notele
mele care au început să apară atunci, am repetat-o şi în
parlament, de două ori, fără să mi se poată opune vreo
tăgăduire : obiecţia de deunăzi, în Senat, a fostului viitor
prim-ministru de atîtea ori că, nedorit de şefii de partid,
m-am bucurat luîndu-i locul I e tot aşa de ridiculă ca şi
aplauzele de turmă brutală şi interesată cu care această
nerozie a cui nu înţelege şi nu poate înţelege o viaţă
ca a mea a fost subliniată. Am asistat, scîrbit, ceasuri
întregi la comedia unui refuz pe care o juca expertul diplomat faţă de regele pe care-l duşmănise odată şi pe
care printr-o presă străină asupra căreia avea o explicabilă şi bine nutrită influenţă va căuta să-l compromită,
pentru ca la urmă să mi se ofere, să mi se impuie mie
r.noştenirea guvernului de competenţe formulă pe care
eu o propusesem d-lui Titulescu acasă la mine, asigurîndu-1 că nu-şi va putea aservi pe şefii partidelor şi nici
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pe înlocuitorii lor - , a cărui listă era pe cartea ce mi-a
întins-o regele. Aceia sau oricari alţii îmi erau indiferenţi : -suveranul, care se afla numai într-un impas al
combinaţiilor în care se amestecase prea multă lume,
pînă la ultima ambiţie de aventurier sau de tînăr necopt,
nu mi se adresase mie aşa cum îi spusesem cu cîteva
luni în urmă, şi credeam că am fost înţeles, pentru ce
valoare aş putea să am ca persoană, pentru ce amici am
în jurul meu, pentru ce idei am manifestat, ca duşman
al partidelor de simplă clienteală, o viaţă întreagă. Imi
cerea, într-o stare care nu putea să nu mă mişte adînc,
să îndeplinesc o funcţiune trecătoare ; cuvintele cu care
am cedat : ,,Maiestatea voastră îmi cere cel mai man,
sacrificiu", căci era vorba de o situaţie financiară desperată fără să am nici o experienţă, nici legăturile necesare
- şi de aceea mi se adăugea d. Argetoianu, în ale cărui
mijloace regele punea cele mai mari speranţe - , corespl.11111dea unei dntărite reailităţi. s;;
Am crezut totuşi, cîteva săptămîni, că se poate face
ceva, cîştigînd şi pe tînărul suveran pentru acel „ritm
nou" pe care şi azi îl cred singurul mijloc de a îndrepta
lucrurile. In acest sens am vorbit ţerii, străbătînd-o săp
tămîni de zile, fără să primesc nimic din onorurile pentru care atîţia doresc o asemenea situaţie, şi am întîlnit
pretutindeni atîta înţelegere cită să-mi asigure fără presiuni - căci prefecţii noştri, luaţi din multe clanuri,
au fost aşa de puţin deprinşi cu meşteşugul electoral - ,
fără alianţe cu alţii decît saşii, şi aceasta fiindcă ei au
cerut-o formal, o mai mare majoritate decît a guvernului
de partid popular, cu legături internaţionale dezastruoase, care mi-a succedat.• Era vădit că ţara vrea lucruri
nouă, şi mulţi credeau că-mi va fi dat să le realizez.
Măsuri de guvernămînt, ca înlăturarea prefectului al doilea, nu erau criticate, fiindcă se credea că ele contribuie
la această purificare. Mi se cereau procese contra conrupţilor, şi am încercat cîteva, pentru ca să mă conving
îndată că am a face cu oameni care şi-au luat măsurile
aşa de bine încît nimeni nu-i poate atinge. Organele de
• Guvernului Nicolae Iorga i-a urmat, la 6 i,unie 1932, guvernul
Alexandru Vaida-Voevod. (N. ed.)
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lucru, ruginite prin ticăloşiile
trecute, nu prezentau
oţelul clar şi tare de care aveam nevoie. Iar, în ce priveşte legătura electorală cu liberalii d-lui Duca, pe care
o voisem, ba chiar o smulsesem regelui pentru ca un
nesuccpc: în alegeri să nu puie Coroana într-o situaţie
delicată cu atît mai mult, cu cit căderea regelui
Spaniei şi avertismentele presei d-lui Titulescu, cu atît
mai înverşunat, cu cît refuzasem propunerea regală de
a face un ministru de externe din acela pe care-l putusem aprecia din duelul cu suveranul, .impresionase - ,
concursul a fost lipsit pretutindeni aproape de sinceritate ; mulţi membri ai partidului aliat pentru acest
singur scop preferau să voteze cele trei beţe* (buinioul,
tatăl şi d-sa însuşi) ale tînărului şi foarte distinsului
istoric Gheocghe Brătianu.
Intors din truda acestei lungi călătorii de propagandă,
în care mă ţinusem cu pînea şi brînza din automobil, am
văzut prin chiar afişul de recomandare al ziarului Dimineaţa că d. Argetoianu, ministru de interne provizoriu,
care s-a voit apoi definitiv - şi întrebînd pe suveran,
mi s-a cerut s-o admit - , consideră ministerul ca aparţinîndu-i măcar pe jumătate. Rezervam parlamentului o
precizare, care n-a lipsit, majoritatea rămînînd strîns
legată de mine şi în ceasurile cele mai grele, iar opoziţia
fără deosebire, căreia-i arătam o lipsă de prejudecăţi şi
de interes personal neobişnuită la noi, îmi acorda o
atitudine de politeţă civilizată pentru care, şi în întregimea ei - chiar dacă, în vederea partidului, nu putea
să nu se facă unele demonstraţii, faţă de care fireşte
am refuzat o luptă nesinceră - , nu-i pot fi deajuns de
recunoscător.

Dorisem un parlament cu caracter profesional. Sfînta
prostie naţională a făcut mare haz de propunerile făcute
unor asociaţii, şi mai modeste, care n-aveau fireşte prestigiul cîrdăşiilor pentru putere. Nu mi-a părut rău decît
de faptul că nu toţi aceşti breslaşi, oameni cu ocupaţie,
trăind din munca lor, m-au înţeles pe deplin, şi că atîţia
nu erau liberi de angajamente politice. Cei care au intrat
* Semnul electoral al dizidenţei liberale condusă de Geor.ge Bră
tianu, şi cunoscută sub numele de „georg;işti". (N. ed.)
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însă, meserişi, preoţi,

profesori, mi-au fost de mare folos,
la capăt o ţinută onestă şi loaială. Cu acest
parlament, din care n-a lipsit nimeni, acceptîndu-se şi
reprezentanţii celei mai exagerate stîngi, şi dind d-lui
Cuza tot ce se cuvenea culturii, talentului, patriotismului
şi perfectei sale onestităţi personale, s-ar fi putut lucra
şi patru ani de zile, îndeplinindu-se lucruri care cu nici
un alt parlament nu se vor putea îndeplini, căci împrejurările s-au îndrumat tot mai mult spre acele veleităţi
de dictatură pe care nu le-am avut eu nici pe ascuns,
pe care nu le-am permis ambiţiei d-lui Argetoianu şi
pe care alţii astăzi le răcnesc pc toate cărările în fruntea
cămăşarilor lor.
Făcîndu-sc tăieri curajoase în bugetul curent, în a~teptarea unor economii fără păreche la acela pentru anul
următor, am încheiat, şi cu măsuri în învăţămînt care
tindeau la simplificarea, umanizarea, libertatea, pe care
nu voiau s-o primească unel~ capete obtuze şi unele mentalităţi de tulburători născuţi, de sp9ţa unui Ţoni, cel
mai neloaial om pe care l-am cunoscut, unui Forţu, în
suferinţă de nervi, unui Nisipeanu, ale cărui dedicaţii
de devotat partizan le păstrez încă după cîţi stropi de
noroi mi-a aruncat în faţă - , am încheiat, zic, o primă
sesiune parlamentară, care va rămînea ca un veşnic model
de bună-cuviinţă şi de bună înţelegere, de muncă împreună între toate grupările şi nuanţele politice.
După ce izgonisem de la Instrucţie toată banda solicitatorilor politici şi toată gloata confuză a cutreierăto
rilor de birouri, impunînd oricui munca şi răsplătind-o şi
prin daruri de vacanţă, aşa incit ministerul devenea astfel un loc curat şi respectat - şi ce era să fie după
mine cu Hermes trismegistos al eelor trei miniştri unul
în altul sau unul peste altul ! - , credeam că pentru
lucrul meu ştiinţific şi pentru un trup de sexagenar, peste
care, pentru intiia oară, din exces de muncă, se vor
abate infirmităţile, am dreptul la cîteva luni de linişte,
în odăiţele de la Mangalia.
Ce nu s-a uneltit în urma mea! Un întreg Fanar e't-a
la lucru, şi n-aveam decît să privesc în ochii principalului
meu colaborator ca să înţeleg la ce mă pot aştepta. Veniseră la mine acolo ciţiva proprietari rurali foarte împăstrînd pînă
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povăraţi,

care-mi cereau moratoriu sau alte măsuri care
ar fi lovit greu în creditul ţerii. Le-am refuzat. Ofeream
în schimb recomandaţii către organele fiscale pentru pă
suiri indicate de situaţie. Din dos, un glas a ţîşnit : ,,Dar
noi sînt<"IT! desperaţi". I-am ră!;puus că, deoarece de o
parte e casa mea, de alta marea, dacă ar fi desperaţi, s-ar
fi aruncat în mare în loc să-mi vină în casă. La o observaţie că se protestează poliţele, am obiectat că astăzi
aceasta n-are gravitatea din timpurile normale. Am fost
denunţat îndată, de o presă cumpărată, că am recomandat
aruncarea în mare a debitorilor - va veni vremea de
li se va spune şi învăţătorilor că le-am dat şi lor acelaşi
sfat - şi că am indicat ca mijloc de salvare neplata
datoriilor, eu însumi prezentîndu-mă ca exemplu. ln
acelaşi timp, oum hotărisem începerea şcolilor, ca în
copilăria mea, la întîi septembrie, aceasta a servit bandei
ţonistie ca mijloc de a,gi·taţie. Spiritul buoureştean se distra şi pe socoteala măsurilor de bună ţinută impuse la
ministerul meu şi, cum spusesem că pentru picioarele
desculţe ale şcolarilor din sate s-ar putea face saboţi,
ca în Olanda, în Franţa, în Austria, ce se mai stricau
de rîs toţi deştepţii de la gazetele hrănite din distribuţiile
unui minister care devenise cartierul general al intrigilor
contra mea - şi aveam dovezile în scris !
La Ministerul de Finanţe se lucra pe sama proprie,
neglijîndu-se plăţile, mai ales la corpul didactic, căruia-i
eram înfăţişat ca răspunzător, şi aducîndu-mi-se spre
iscălire portofolii putrede, mai ales de la Craiova şi din
Oltenia - între altele şi ale fostului meu ucenic,
d. Şaban Făgeţel - , care trebuiau să istovească fondul
rezervat în ultimul împrumut pentru altceva decît
pentru faliţii dispuşi să intre în clubul unui nou partid
politic; banca Blank, ruinată după moartea bătrînului
ei şef, prin tot felul de capricii grandomane şi aventuri
romantice, ca şi prin salarizarea politicienilor cu milioanele, era salvată, fără a-mi cere părerea, cu două
miliarde, supt cuvînt că se împiedecă astfel un crah al
întregului organism bancar, pe care era să-l provoace
tocmai conversiunea. Ea a fost iniţiată în lipsa mea la
Paris, unde plecasem pentru cursul meu şi pentru lămu
rirea unei prese aţîţate contra mea - călătoria făcîn739
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du-se numai cu leafa mea de director la Fontenay-auxRoses, unde am şi locuit, iar milioanele rezervîndu-se
pentiru altă că·lătoirie, a U1111ui coleg care mă va înfăţişa
acolo ca păpuşa culturală provizorie în fruntea unui minister care e al său - şi condusă, în foiala intereselor
condamnabile, cu totul în afară de mine.
Primit de suveran ca de un judecător de instrucţie
pentru „declaraţiile" de la Mangalia, prezintasem o demisie pe care o voi înnoi cînd ministrul de finanţe a vrut
să treacă salariile învăţătorilor la comune şi cînd, în ianuar 1932, a reînceput, după ce se părăsise ideea ministel'Ului Argetoianu, jocul de-a Titulescu - omul ipicînd
din cer, ca în poveste, la fiecare „criză" ministerială
pe care i-o provocau acoliţii. Era, în atitudinea oui sta
lingă mine, în aceea a unei prese căreia pînă la sfîrşit
nu i-am sacrificat un ban, reducînd bugetul Preşedinţiei
la patru milioane şi publicînd în Monitoriu distribuţia
lor, ca şi a fondurilor, de bacalaureat şi de cărţi poştale,
creat la Instrucţie, în insultele triviale şi pentru copiii
mei, adăugindu-se, din fonduri cunoscute mie, broşuri
infame, care se vindeau la uşa Universităţii, în tăgădui
rile oarbe de patimă a oricărui merit în chiar ştiinţa mea,
în faptul că, atunci cînd prostul scria, isteţi interesaţi
rînjeau, fără ca un glas de protestare să se ridice din
miile mele de elevi, iubiţi şi ajutaţi, era în toate acestea, ca şi în atitudinea săracilor cu duhul care cred
torul, şi despre oameni care au dreptul mai muilt să fie
respectaţi, o astfel de Hcăloşie incit biruia despreţul ce
se produsese în mine prin toate mizeriile unei vieţi de
neînţelegere şi prigonire.
Ce m-a susţinut pînă la acel consifiu din mai, prezidat de regele, consiliu în care, după vădirea insuficienţei
conducătorului Finanţelor, nu ştiu ce răspundere pare că
a căzut asupra mea - şi n-am ştiut cum să acopăr mai
răpede în cabinetul suveranului foaia unei demisii de
indignare şi dezgust -, au fost două lucruri.
Intîi, asentimentul continuu al parlamentului. In
chestia zahărului, punîndu-mi-se piedici pe care le-am
evitat, ca să nu se mai vorbească apoi nimic din partea
740
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acelora chiar care o stîrniseră, apoi în aceea a salarizării
învăţătorilor, în care a trebuit să apăr intenţiile, dezaprobate de mine, ale d-lui Argetoianu, pentru ca tot d-sa
să apară în ultimul moment printr-o lovitură de teatru
ca sah-atorul lur, el a stat lingă intenţiile mele bune
şi m-a ajutat să birui intrigile, fără a mai vorbi de
proiectele mele de învăţămînt, votate aproape unanim.
Cînd, în april, mă despărţisem de aceşti colaboratori fără
deosebire de partid, mulţămindu-le călduros, era cea mai
deplină sinceritate şi în cuvintele mele şi în aplauzele
care nu erau numai ale unor prieteni politici. In special
d-rul Angelescu mi-a fost pentru legile şcolare un bun
şi prietenesc sfătuitor.
Apoi, ştiind bine că-mi sînt numărate zilele. era dorinţa de a introduce în şcoală ceva măcar din ideile nutrite o viaţă întreagă. Idei despre şcoala primară, din
care am vrut să fac sufletul satului, cu directori aleşi
de colegi, cu revizori ieşiţi prin concurs, cu înaintări, nu
după buchea învăţată, ci după munca depusă în mijlocul
sătenilor, cu ateliere de lucru, cu cariera deschisă învăţă
torilor şi în alte domenii de învăţămînt. Mi s-a răspuns
cu urletele unor bande electorale conduse de meşterul
agitator, totdeauna... duios şi sincer, care e învăţătorul
veş.nic dezertor de la oatedră Ţoni. Apoi idei despre şcoaila
seoundiară, oărei~i dădeam liberta.ibe şi i111iţiativă, au profesori ieşiţi din concurs, au directori voiţi de colegi, cu
inspectori de la Universitate, cu desfiinţarea jocului orelor şi restabilirea catedrelor întregi, cu înlăturarea alipirii
de man'tl'Bl şi superstiţiei orelor, -cu reuniriea şcoElor pri111
impunerea cîtorva lecţii aiurea decît unde e catedra proprie iar, pentru şcolari, cu desfiinţarea examenelor la
sfîrşitul anului, cu vacanţa de la întîi iunie, cu desfiinţarea drămăluirii notelor, cu educatorul, ,,democraticul"
lucru manual şi cu expoziţiile produselor acestei îndeletniciri. In fine, idei despre Universitate, cu desfacerea de
tirania miniştrilor de partid, cu guvernarea prin statute
alcătuite de dînsa însăşi, cu Consilii interuniversitare,
de legătură, cu ideea unui buget global, pe care singură
şi 1-aa- admiin.istira. Cream şi în fiecare localitate, marele
Consiliu cultural al tuturor membrilor corpului didactic,
de la cel mai mărunt învăţător la rectorul universitar.
741
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Păcate

grele ... Un congres al acestui corp s-a adunat
să arunce injurii nemaiauzite asupra tiranului
flămînzitor al colegilor săi. Ce ipocrizie şi ce decădere !
Am ieşit din această osîndă fără un cuvînt de mulţă
mită pentru cit servisem, fără un semn de atenţie pentru
cît mă jertfisem. Iar, în alegerile făoute de ţerăn~tii urgisiţi în 1931 şi de rege şi de popor, d. Argetoianu, om
popular, a putut să intre în Cameră, iar eu, de la care
venise tot răul, fiind, cum a scris în glumă un ziarist
prieten, ,,cel mai prost om din România", şi adaug :
cel mai rău şi cel mai răpareţ, ba chiar designat şi instanţelor judiciare pentru zecile de milioane ce mi le-am în-suşit, rămînea să mă folosesc de articolul din constituţie
care-mi dădea un loc în senat, unde cînd am ridicat, într-un tîrziu, glasul, nu mi s-a cruţat nici o injurie, iar
în Cameră s-a cerut, de un V. V. Haneş, anularea printr-un articol unic a tot ce făcusem pentru şcoală.
Suferinţele morale mi le-am arătat în Trei ani de la
restaurare; în Isprava am învederat ce s-a pus în locul
incapacităţii mele, iar în Supt trei regi, care nu e decît
continuarea obiectivă, cu cît de puţin amestec al persoanei
şi operei mele, a Istoriei Românilor în limba germană,
am arătat, ca istoric, ce a vrut să facă o generaţie pe
care lipsa de solidaritate, determinată în mare parte de
livide invidii, a împiedicat-o de a crea, peste atîtea ruine
şi atîtea lacrimi, o adevărată Românie Nouă, singura
care poate trăi. Mulţi s-au supărat, nimeni n-a îndrăznit
să proteste.
în mai ca

să

Ce
fac

să mai
şi după

vorbesc de ce am
aceea !

făcut,

de ce am

ţinut

Şi aşa stau, la şaizeci şi doi de ani ai mei, sigur şi
tare, mîndru, drept înaintea conştiinţei mele şi a judecăţii vremurilor.
Vălenii

de Munte,

25 septembrie 1933.
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PARTEA I

1. Cu pnvire la familia lui Nicolae Iorga vezi şi Barbu Theodorescu, Nicolae Iorga, Editura Tineretului, colecţia .,Oameni de
seamă", 1968, capitolul „Strămoşii". Despre familia Drăghici şi
marele vornic Iordache Drăghici vezi N. Iorga, Manolache Dră
ghici, studiu publicat în Arhiva (Iaşi, I, 1890) şi republicat, în
N. Iorga Pagini de tinereţe (I, 1968, Editura pentru literatură
- ediţie alcătuită, prefaţă şi bibliografie de Barbu Theodorescu,
p_ 40-51). N. Iorg,a şi familia sa locuieşte o vreme în casa lui
Manolache Drăghici (vezi volwnul de faţă p, 107). Despre personalitatea cronicat'ului vezi plastica defi.niiţie datorată tot lui
Nicolae Iorga : ,.Idei, sentimente, aspiraţii, la Drăghici, toate
aparţin veacului al XVIII-lea [ ... ]. Pînă la moarte, Drăghici a păs
trat îmbrăcămintea trupească şi sufletească a trecutului, şi nici
un gînd nemţesc n-a pătruns în capul pleşuv sub ghigilicul cu fir
al moşneagului, care-şi lua cu «tabiet» cafeaua în sofaua turcească, îmbrăcat în giubeaua-i de filaliu, în plin 1867, şi tot aşa,
bătrîneşte îmbrăcat, odihneşte bătrînul în bisericuţa de la Copou".
(articolul citat, p. 43).

2.

Letopiseţele

ţării

Moldovei publicate pentru

întîiaşi

dată,

Iaşi,

în trei tomuri, între 1845-1852. Ediţia a doua, la care se
referă Nicolae Iorga, intitulată Cronicele României sau Letopiseţele Moldovei şi Valahiei, a apărut la Bucureşti între anii
1872 şi 1874. In prefaţa, la sfîrşitul căreia se află indicaţia :
„Satul Râpile. In 14 august 1872, a opta aniversare a promulgării
legii rurale", Kogălniceanu spune: ,,La 10 aprilie, anul acesta.
1872, s-au împlinit două:z;eci de ani
de cînd am dat
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la lumină întîia ediţiune a Letopiseţelor Moldovei. Astă:zii public.
ca a doua ediţiune, Cronicile Romdniei." Cea de a doua ediţie
aş.a cum spune şi Mihail Kogăln-keainu în prefaţa ci-tată a
fost tipărită cu litere latine : ,, ... Modernizarea nu s-a făcut decît
in privinţa caracterelor latine pre care le-am adoptat la această
ediţiune, din cauză că literele chirilice au devenit necunoscute
la cea mai mare parte din cetitori, şi că scopul principal al
lucrării mele este de a populariza în generaţia actuală cunoş
tinţa vechilor noştri cronicari, şi prin urmare istoria noastră naţională." Cit priveşte conţinutul celei de a doua ediţii, în susamintita prefaţă Mihail Kogălniceanu scrie : ,,Cea dintîi (ediţie n. n.) cuprindea numai Letopiseţele Moldovei, aceasta, a doua,
cuprinde şi Letopiseţele Valahiei cari în cea mai mare parte au
fost publicate, precum am mai zis, în Magazinul Istoric, şi s-au
tipărit şi în deosebi într-un mic rnumăr de exemplare. Această ediţiune mai cuprinde şi un număr de cronice şi de fragmente cari
mi-au venit la cunoştinţă după editarea primei colecţiuni." (Vezi
Prefaţa în Mihail Kogălniceanu, Opere, t. I : Scrieri istorice, ediţie critică adnotată, cu o introducere şi note de Andrei Oţetea.
Bucureşti, 1946, p, 679-693).
Despre Mihail Kogălniceanu N. Iorga a publicat: Mihai Kogălniceanu : Scriitorul, omul politic şi românul, Bucureşti, f. d.,
cuprinzînd : I Comemorarea lui Mihail Kogălniceanu în 1918 la
Academia Română şi ştiri nouă despre dînsul. II. Biografia şi
opera literară a lui Mihail Kogălniceainu. III. Omul politic scrisori şi alte act.e ; vezi de asemenea, Mihail Kogălniceanu :
ciclu de conferinţe ţinute la Radio Bucureşti, în februarie 1935 ;
Personalitatea lui Mihail Kogălniceanu, p. 5-12 ; Un sfert de
veac de la moartea lui Mihail Kogălniceanu, în Oameni cari au
fost, vol. II, p. 223-226 ; Mihail Kogălniceanu, în Oameni cari au
tunerec (1), 1936, p. 198-204 cu indicaţia N. Românesc, 7 Febr.
1935 ; La mormîntul lui Kogălniceanu, i,n Oameni cari au fost,
I, 233-235, datat 29 iunje 1906 ; Marile discursuri ale lui M. Kogălniceanu, în O luptă literară, II, p. 136-137 etc.
3. Se referă aici la Răpirea Bucovinei (după documente autentice, Bucureşti, 1875), apărută şi în limba franceză : Rapt de
la Bukovine d'apres des documents authentiques, Paris, 1875.
Textul românesc, în

ediţia

A.

Oţetea„

op. cit., p. 697-710 ; la p.
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38-39 se

află lămuririle

mânesc a fost

retipări.t

asupra genezei acestei opere. Textul rola Vălenii-de-Munte în anul 1911.

4. George Sand, scriitoare franrezii (l!I0-l-l81li), ale cărei romane, reflectmd o viaţă sentimentală intensă, s-au bucurat de
răspîndire în epocă. Viaţa şi opera ei în Lelia. ou la vie de
George Sand, de Andre Maurois, Paris, Hachette 1952.
5. Emile Souvestre (1806-1854) ; romainele sale, Ultimii bretoni,
căminul

bretan, Cronicile

mării,

au ca mediu preferat Bretania

-natală.

6. Jules Frani;ois Felix Champfleury (1821-1889), romancier,

critic de

artă.

Operele sale cele mai reprezentative sînt socotite :

Aventurile domnişoarei Mariette (1853), Burghezii din Molinchart
(1854), Cămătarul Blaizot (1853), despre care vorbeşte şi Nicolae

Iorga. Romanele sale sînt considerate cronici ale vieţii de provincie, care merg pînă la reconstituirea exactă a evenimentelor şi
personajelor. Uitate astăzi, ele se înscriu nu numai prin formula
lor dar şi programatic în procesul de afirmare a realismului
francez.
Chien-Caillou, nuvelă a aceluiaşi scriitor, apărută în 1847.
Numele reprezir.tă porecla dată unui tînăr gravor care, pJecînd
de acasă, locuieşte într-o mansardă şi cunoaşte un sfîrşit trist.
Despre Champfleury, N. Iorga mai vorbeşte în această carte, citind romanul Suferinţele profe~orului Delt~il (1856), o cronică a
vieţii de provincie franceze.
7. Titlurile înşiruite aici fac parte din categoria romanelor foiletoane ce se bucurau pe-atunci de o largă răspîndire. Dintre
ele, o mai mare circulaţie avea Dramele Parisului (1842-1843)
de Eugene Sue, tipărit în traducere românească în cincizeci şi opt
de fascicole cu subtitl-ul „Mare romM1 soda!". O replică celebră
legată de acest romain este a Ziţei di,n O noapte furtunoasă:
„Eram ambetată absolut. Dramele Parisului, oîte au ieşit pînă
acum, le-am citit de trei ori".
8. N. D. Popescu (1843-1921), autor de romane populare iMpirate în special din viaţa haiducilor. Literatura sa, extrem de abundentă, a constituit hrana spirituală a generaţiei care s-a format
la sfîr!;iitul secolului •trecut şi începutul veaculiui nostru. Oi,tăm
cîteva mărturii pentru a completa imaginea dată de N. Iorga :
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,,Pe vremea aceea, Iancu Jianu, Bujor, Graur Vulpoiu, Bostan.
Mina Haiduceasa erau cele mai fermecătoare cărţi din lume.
Eram, în clasă, cîteva spirite puternice, pe care nu le copleşeau
nici Aritmetica şi Geometria lui Mirescu, nici scenele şi omorurile
din romanele de mai sus. O duceam foarte bine cu şcoala şi
adoram pe eroii d-lor Panait Macri şi N. D. Popescu." (Gala
Galaction, Goldstain Marcu, în Opere alese, vol. lil, Bucuresti,
1961, p. 361). ,,După această serie de cărţi am început a avea
pretenţii. De la o vreme primeam mai cu plăcere proza lui
N. D. Popescu decît a imitatorului său, Panait Macri. Aceşti
autori erau în acel timp furnizorii editorilor populari în rnaterie
de haiduci şi de bandiţi. Dar pe cînd povestirile lui N. D. Popescu
se găseau în prelungirea baladelor populare, ca Bujor şi Ghiţă
Cătănuţă, combinaţiile lui Macri mergeau pe un ascuţiş senzaţional, amestec adesea de crime oribile şi pornografice. Am rămas
cîţiva ani, din instinct, credincios bătrînului Nedea Popescu, ale
cărui Calendare pentru toţi romdnii împodobeau în fiecare an
şi rafturile tatălui meu. Mai tîrziu, cînd l-am cunoscut pe acest
bun şi blînd cetăţean al Bucureştilor, mi-a fost simpatic cit şi
cărţile lui. Era un scriitor sincer încredinţatl de misiunea pe care
o avea, de a scrie pentru marea mulţime şi era conştient că
trebuie să păstreze o legătură firească între cîntecele bătrîneşti
şi romanele sale haiduceşti." (Mihail Sadoveanu, Anii de ucenicie,
BUJcureşti, 1958, p. 18). ,,Unul dintre autor,H mei cei ma,i apropiaţi a fost, pe dnd aveam 11-12 ani, Panai·t Macri, care istorisea în paginile unor fascicule săptămînale niari - sub titulatura generală Din fundul ocnelor - isprăvi înfricoşetoare să
vîrşite de tîlhari la drumul mare, de falsificatori de bani, de
femei care îşi otrăveau bărbaţii sau îşi sugrumau pruncii. Intîmplările descrise erau adevărate povestitorul, ziarist de meserie, nefăcînd decît treabă de reporter ce le mai lungea şi le mai
umfla pentru a-şi ţine cititorii cu suflarea tăiată" [... ] ,,Alt autor
a fost N. D. Popescu, ,pove~itor de în,tîmplări ou haiduci ... Cărţile
lui N. D. Popescu aveau norocul de-a nu sta, ci de a circula în
ediţii într-una repetate. Le cumpărau şi se desfătau citindu-le,
trecîndu-le dintr-o mină în alta, copilandrii, oamenii maturi de
la margine de oraşe, ţăranii [... ] Cred că aparţin ultimei generaţii
(au fost multe) care a citit povestirile acestui autor cu înfrigurare
şi de:ectare, cu satisfacţia că opresorii îşi căpătau pedeapsa cuvenită. Pe urmă ele au căzut în uitare ... " :(Ion Pas, Cartea despre
vremuri multe, Bucureşti, 1963, p. 44-46). Tot acolo, un portret
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al lui N. D. Popescu pe care Ion Pas l-a cunoscut în casa din
strada Icoanei, oa şi Ndcol-ae Iorga : ,,Am da-t cu ochii de un
bătrînel gras, burtos, într-o cămaşă lungă ţărănească (era vară),
sub o boltă de viţă. într-o curte îngustă, cu o casă măruntă,
veche, dîn apropierea bisericii Icoanei. Părea un cîrciumar de
mahala, un geambaş. Nu te muşcă !, m-a încredinţat mahmur,
neurnindu-se de sub adăpostul umbrit..." Despre N. D. Popescu
vezi şi G. Călinescu, Istoria literaturii române, Bucureşti, 1940, p.
530

şi

910.

9. Artur Stavri (1869-1928), poet minor, a publicat în paginile
revistelor Contemporanul, Convorbiri literare, Semănătorul, Viaţa
românească. A tipărit volume de poezii în 1894, 1897, 1900, 1904,
1910. De!>pre primul său volum, Poezii (1888-1894), N. Iorga scrie
o recenzie în care îl recomandă călduros : ,, .. .iată un artist muncitor,· statornic, cinstit în sensul cel mai înalt şi cel mai puţin
reclamagiu al cuvîntului" (vezi N. Iorga, Pagini de tinereţe, voi. I,
ed. cit. p. 278-279). Bunele aprecieri ale lui Iorga nu s-au î.mplini-t
şi din păcate temedle exprimate la sfirşitul articolului s--au dovedit a fi adevărate. Artur Stavri este alături de N. Iorga în 1906,
cu prilejul manifestaţiei organizate de acesta împotriva uned reprezentaţii în limba franceză pe scena Teatrului Naţional (vezi
telegrama în Torouţiu, Studii şi documente literare, XII, p. 234).
[ratele ~ău, Haul Stavri, mai puţin cunoscut, a publicat versuri
mai cu seamă în Viaţa Românească (vezi M. Sevastos: Fraţii Stavri şi cercul lui N. Beldiceanu în Amintiri de la Viaţa Românească, p. 94-97), şi Mihadl Sadoveanu Anii de ucenicie. Gu prilejul apariţiei volumului din anul 1910, D. Anghel şi St. O. Iosif
au scris articclul Artur Stavri, în cuvinte extrem de călduroase.
(Vezi Cumpăna an. I, voi. I, nr. 7-8, ianuarie l!lOO, p. 103-104.)

IO. Vîrnav, traducător din
secolul al XVIII-lea,
trebuie
fie cămaraşul Constantin Vîrnav, care, în 1788 „traduce din
nou, după o vers~une grecească Scherzi di fantasia a lui Francisc
Loredano" (vezi N. Iorga Istoria literaturii române în secolul al
XVIII-Zea, 1688-1821, ediţie în.grijită de Barbu Theodorescu, vol.
II, p. 349, Bucureşti, 1969.)
Doctorul Constantin Vîrnav (1808-1877), primul boier moldovean doctor în medicină. Organizator al serviciului sanitar, a
contribuit la dezvoltarea vestitei Societăţi de medici şi naturasă
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lişti

din I~i, a publioat lucrări ştiinţifice şi a fost fondatorul
unor publicaţii de popularizare a medicinei.
Despre familia Vîrnav vezi articolul Un om de isprat:ă:
Scarlat Vîrnav ~N. Iorga, Oameni cari au fost, II, 1935, p. 455456) : ,,Fulgerător a venit vestea morţii vigurosului
bătrîn
Scarlat Vîrnav. Mai dăunăzi el asista la o şedinţă a Academiei
1n care se pomeneau oamenii de mare merit în lupta pentru
Noua Românie, cal"Î au fost tatăl său, d-rul Costa·chi Vîrnav şi
unchiul său, călugărul Sofronie." (Airticolul este datat 1919).
11. Nicolae Pisoschi, locotenent-colonel adjutant al lui Alexandru Ioan Cuza, cel care propune, în seara zilei de 3/15 ianuarie
1859, în cursul întrunirii deputaţilor partidei naţionale de la
sala Elefant, numele viitorului domn, drept candidat. Spre sfîrşitul domniei lui Cuza se pare că a jucat un rol nefast în
cadrul „camarilei", fiind sensibil la influenţe şi facilitînd favoruri. (Vezi Constantin C. Giurescu, Viaţa şi opera lui Cuza Vodă,
Bucureşti,

1970).

latină şi română, autor
al mai multor manuale de gramatică ajunse la peste patruzeci
de ediţii. (Vezi Alexandru Vlahuţă, Limba română în şcoalele
noastre : ,,D-l Manliu a împînzit ţara cu gramatica d-sale şi ce
să zic ? nu prea e soi". Articolul, datat 9 octombrie 1883, e
republicat în Scrieri alese, vot. II, Bucureşti, 1963, p. 542-549).
Despre I. Manliu, N. Iorga a mai vorbit în anul 1917 cu prilejul
încetării sale din viaţă : ,,Cine, din generaţia noastră,
nu-şi
aduce aminte de cărţile lui de gramatică, prin care a înaintat pînă
la culmile stilului şi compoziţiei? Cine nu s-a trudit cu ele? Cred
că prin cel dintîi din aceste manuale, privit cu desperare, la
şase ani, înaintea căsuţei Vâzdogesei din Botoşani, am fost
iniţiat şi eu în grozavele taiicne ale vechii scolastice gramaticale,
grea de tradiţii medievale. Pentru această iniţiere nu eram
prea recunoscători, n:d se pare, căci am fi preferat să ne
învăţăm limba suferind mai puţin.
Mai tîrziu cărţile lui Manliu a11 fost înlăturate prin altele.
Am putut face comparaţie. Dască}ul acesta vechi, ardelean de
Ia Fofeldea, ştia bine româneşte şi în regulile lui aspre era
folos pentru cine Id se supunea. Un coridor negru şi rece care
ducea la o frumoasă perspectivă. II prefer perspectivei care te
atrage pentru a găsi de fapt un simplu culoar." (Oameni cari au

12. Ion Manliu, profesor de limbile

fost, II, p. 295-296).
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13. Petru şi Camilia, în original Pierre et Camille, nuvelă
de Alfred de Musset (1810-1857), în paginile căreia se descria
iubirea dintre doi surdo-muţi.

14. Jacqi.;c~ :-:urmand (1848-1931), poet
cez, puţin ounosout.

şi

autor dramatic fraq-

15. Jon C. Brătianu, om politic român (1821-1891). Participă
la revoluţia din 1848 : ,,Aşa, întîlnim printre capii revoluţiei
din 1848 în Muntenia nume din familiile de frunte ale boierilor
[ ... ] Dintre boierii mai mici însemnăm pe fraţii Dimitrie şi Ioan
Brătianu, fiii stolnicului Const. Brătianu, deputat de Argeş în
Adunarea din 1835." (A. D. Xenopol, Istoria partidelor politice în
România, p. 253.) După înfrîngerea revoluţiei este exilat. Ia
parte la luplele pentru Unirea Principatelor, fiind unul din fău
ritorii României moderne. Luptă împotriva lui Alexandru Ioan
Cuza şi Mihail Kogălniceanu, fiind un adversar hotărît al legii
pentru împroprietărirea ţăranilor : ,,A intrat în capul ţăranului
ideea, că toată cauza răului de care suferă ţara e proprietarul.
Dacă bate piatra, dacă plouă broaşte, cauza este că proprietarii
au proprietăţi. De aceea am zis Capului statului cînd eram la
guvern, să nu atingem chestia proprietăţii ; să căutăm întîi a
înfrăţi spiritele etc ... " (Discurs ţinut la 11 februarie 1863 ; apud
Xenopol, op. cit., p. 438-439 ; vezi în acelaşi loc aprecierea lui
Xenopol : ,,Brătianu vorbea aproape ca şi Barbu Catargiu" (preşedinţele partidului conservator n. n.).
„Ioan Brătianu, capul liberalilor, fusese însărcinat, în special
după refuzul Contelui de Flandra de a primi tronul Principatelor Unite, cu negocierile privitoare la chemarea Principelui
Carol de Hohenzolern." (Xenopol, op. cit., p. 472.) [După venirea
pe tron a lui Carol I este însă implicat în mişcarea antimonarhică de la Ploieşti (1870), de sub conducerea lui Candiano Popescu.] Devine totuşi prim-ministru, din 1876 pînă în 1888, perioada cea mai lungă de guvernare de pînă atunci, deoarece nici
un prim-ministru nu izbutise să guverneze mai mult de cinci
ani (Lascăr Catargiu 1871-1876). (Despre guvemarea lui I. Bră
tianu şi circumstanţele căderii sale de la putere vezi Titu Maiorescu, Istoria contemporană a Romdniei, 1866-1900, Bucureşti,
p_ 104-241 şi i,n speciia.l p. 216-240). La pagina 231, un portret
obiectiv pe care Titu Maiioresou îl creionează adversarului său
politic : ,,Nu se mai ţine seamă de stăruinţa sa pentru întinderea
căilor ferate, a şcoalei de poduri şi şosele şi a institutelor de ere751
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