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Ideea unui album ın̂chinat Centenarului Unirii a
apărut �iresc ın̂ mijlocul unor oameni care trăiesc
printre cărt�i s� i din cărt�i. Adică ın̂tr-o . Un al-bibliotecă
bum care să prezinte un număr de cărt�i sugerat chiar
de momentul istoric pe care ı̂l trăim ın̂ 2018, adică ım̂-
plinirea a o sută de ani de la . Adică o re-Marea Unire
unire ın̂ album a o sută de cărt�i de acum o sută de ani,
editate/ tipărite la Ias�i. De aici, căutarea s�i selectarea
acelor cărt�i care au fost editate la Ias�i ın̂ preajma ma-
relui eveniment a fost pasul următor. Desigur, se ridi-
cau anumite obstacole, cele mai multe �iind legate de
identi�icarea unei determinări temporale care să ne
ajute ca vector esent�ial. De aici a s�i pornit ideea de a ne
opri la intervalul 1900-1918, adică la cele aproape
două decenii care preced s�i anunt�ă, pas cu pas, apro-
pierea de marele Act al Unirii.

Trebuie să facem mai multe precizări, de la bun
ın̂ceput. Dacă ideea celor care au colaborat la realiza-
rea albumului de fat�ă a fost să marcăm simbolic

Centenarul prin includerea s�i comentarea unui număr
�ix de cărt�i tipărite la Ias�i ın̂ interval determinat, nu
rezulta de nicăieri care ar �i cărt�ile cele mai nimerite
pe care să le selectăm ın̂tru realizarea acestui scop.
Am pornit entuzias�ti ın̂ con�igurarea a ceea ce avea să
�ie acest album (care reunes�te 100 de căr�i de acum
100 de ani) �iind ın̂să tot mai ın̂credint�at�i că, din mo-,
tive pur obiective, nu avem nici criterii axiologice s�i
nicio intent�ie de a viza pe undeva exhaustivitatea. De-
sigur, s-au făcut liste, de tot felul: aproape o mie de tit-
luri au fost cercetate, ın̂tr-o primă variantă. Curând
ın̂să urma să descoperim că datorită unor factori, din-,
tre care cel temporal (cu toate sensurile pe care le de-
gajă acesta, inclusiv sigurant�a păstrării materiale a
unor cărt�i ın̂ timp, ın̂ condit�ii speci�ice care pot să apa-
ră ın̂ timp) că acele cărt�i pe care le-am identi�icat s�i de-
clarat ca revelatorii la nivelul viitorului album ın̂ fon-
durile Bibliotecii Judet�ene Ias�i „Gheorghe Asachi” nu
sunt su�iciente s� i trebuie completate, implicit, cu
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exemplare de la biblioteci importante, care au devenit
astfel partenerele noastre ı̂ntr-un proiect ce se contu-
ra tot mai sigur acum: Biblioteca Centrală Universita-
ră Ias�i, Biblioteca Centrală Universitară Bucures�ti,
Biblioteca Academiei Române, Biblioteca Nat�ională a
României.

Am ales perioada 1900-1918, din motive simbo-
lice, desigur. Devenită regat, România era un tânăr
stat european angajat pe drumul modernizării irever-
sibile. Din acest motiv, ceea ce se ı̂ntâmplă după 1900
devine domeniu de cercetare absolut s�i este studiat
din multiple perspective. Sunt crucialedouă decenii
pentru devenirea României Mari: pare put�in dacă ne
raportăm la scara istoriei mari s�i foarte mult dacă ne
uităm la faptul că ın̂ aceste două decenii puteam să dis-
părem ca stat de pe harta Europei sau, dimpotrivă, să
ne ın̂tărim, ın̂ dimensiunile totale ale identităt�ii româ-
nes�ti, căpătând un nou statut, pe care ni-l ın̂dreptăt�ea
un teritoriu substant�ial augmentat, o populat�ie la fel
de substant�ial crescută ca număr, adică noile date pe
care le avea ceea ce devenea acum România Mare. I�n
această complicată ecuat�ie, cărt�ile (cuvântul scris s�i fo-
losit ın̂ sens lărgit) au rolul lor, mereu ın̂tărit ca atare
de la epocă la epocă: scriitorii, ziaris�tii, profesorii sunt
tot mai mult recunoscut�i (s� i) ca formatori de opinie,
publicul larg ın̂cepând să caute ın̂ texte nu doar exis-
tent�a unor valori morale s�i estetice, ci s� i lămurirea
unor probleme mai complexe, cu corespondent�e ın̂

viat�a reală. I�n cărt�i pot�i descoperi mereu mesaje
subliminale sau chiar declarate explicit: din punct de
vedere literar, din punct de vedere editorial-tipogra-
�ic, precum s�i din conjugarea unor factori economici-
politici-administrativi. Felul ın̂ apar cărt�ile, cecare
transmit ele, ı̂n ce relat�ii se a�lă cu procesele similare
din alte părt�i, cum re�lectă autorii imaginarul epocii s� i
al zonei, toate aceste devin informat�ii reprezentativea
s�i sunt cercetate ca atare.

Oras�ul Ias�i, chiar dacă intrase ın̂tr-un nou secol
lipsit, part�ial, de ceea ce fusese marea lui oază cultu-
rală, răsărită, e drept, ca o minune, ın̂ secolul anterior,
chiar dacă nu mai era capitală de t�ară... chiar dacă pă-
rea condamnat la o cădere ın̂ anonimatul provinciei,
pe care i-o prooroceau tot�i cei care se grăbiseră să ple-
ce spre noua capitală, ın̂semna, totus�i, un al doilea
oras� al t�ării, din toate punctele de vedere, inclusiv al
acelor, să le spunem, compensat�ii ad-hoc promise de
către decident�ii istorici de atunci ın̂ fat�a actului Unirii
din 1859. Dincolo de toate acestea, neas�teptat s�i ne-
dorit, oras�ul, devenit tragic-eroic ın̂ anii Marelui Răz-
boi, avea să redevină iarăs� i , de această dată acapitală
unui refugiu obligatoriu, dictat de regulile urias�ului
măcel mondial.

Prin urmare, cărt�ile (s�i autorii lor) se a�lă ın̂tr-o
relat�ie cu totul subtilă cu toate tipurile de reprezen-
tări ce alcătuiesc imaginarul ın̂ sens larg. Privind la ni-
velul albumului nostru, se poate spune că, prin inter-
mediul cercetării acestor cărt�i publicate acum o sută
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de ani, ne putem completa un nivel de ın̂t�elegere a
ceea ce se petrecea pe atunci. Chiar dacă oras�ul Ias�i,
după cum am mai spus, nu mai era oras�ul marilor cris-
talizări s� i modelări culturale din secolul XIX, nu mai
era capitală de t�ară, s� i, ın̂ plus, pierduse inclusiv acele
institut�ii culturale care ıl̂ făcuseră celebru, tot ın̂că ıî
mai rămăseseră argumente s�i factori de substant�ă ora-
s�ului primei Uniri, elemente care să ıl̂ deosebească de
adevăratele oras�e de provincie, multe dintre ele la ni-
velul acelor târguri de care e plină proza sadoveniană.
După momentul unic al Junimii s�i al revistei „Convor-
biri literare”, la Ias�i, dincolo de alte reviste, a fost un
mare moment, salvator, ın̂tâmplat ın̂ anul 1906. E
marele moment al revistei „Via�a Românească”,
revistă care catalizează energii, pasiuni, creat�ii, toate
acestea ın̂ jurul celui care a fost marele profesor s�i
critic literar (s�i autor al unui roman de except�ie, as�a
cum este receptat , adică acel care s-a numitAdela
Garabet Ibrăileanu. Nu se pot face nis�te apropieri s� i
nici analogii ın̂tre două contexte culturale despărt�ite
de timp s�i de o serie ın̂treagă de factori, inclusiv de
natură ideologică. Ceea ce vrem să arătăm este faptul
că oras�ul cultural Ias�i, la alt�i parametri, e drept, fat�ă de
frenezia momentului junimist, a continuat să funct�io-
neze. I�n ciuda multor păreri s� i date care se pronunt�ă
ın̂ stabilirea unui declin cultural al capitalei ies�ene,
capitală a determinărilor celor mai importante aspec-
te culturale literare din a doua jumătate a secolului
XIX-lea, noi vom arăta, prin intermediul prezentărilor

din acest album, că la ın̂ceputul secolului XX, ın̂ anii ce
ne duceau către ım̂plinirea visului Unirii depline, la
Ias�i viat�a culturală s� i didactică ıŝ� i avea un rost al ei, bi-,
ne as�ezat. Desigur, Maiorescu s�i mult�i alt�ii se strămu-
taseră ın̂ capitala mare a unui stat tânăr, România. Dar
la Ias�i, grat�ie mai multor factori (ın̂tre care importan-
t�a crescândă a Universităt�ii, precum s�i funct�ionarea ca
un veritabil nou pol cultural a revistei „Viat�a Româ-
nească”), nu venise sfârs�itul cultural, pe care ıl̂ clamau
mai târziu unii scriitori, precum Ionel Teodoreanu, el
ın̂sus�i un „dezertor” spre Bucures�ti, pas pe care avea
să ıl̂ facă inclusiv marea revistă a lui Ibrăileanu, e
drept, după 1930, când de destinele ei se vor ocupa
Mihail Ralea s�i George Călinescu.

Nu chiar tot�i intelectualii porniseră ın̂să către
Bucures�ti, dacă ne referim la primele două decenii ale
secolului XX, cele care fac obiectul cercetării noastre.
E adevărat că revista fanion, „Convorbiri literare” se,
mutase la Bucures�ti, unde redactorul principal venit
de la Ias�i, Iacob Negruzzi, avea să o ın̂credint�eze unui
comitet format din discipoli maiorescieni, precum Mi-
hail Dragomirescu, Simion Mehedint�i, P.P. Negulescu,
Constantin Rădulescu-Motru. Din acest punct de ve-
dere, aparit�ia ın̂ martie 1906 la Ias�i a celeilalte reviste,
„Viat�a Românească” poate �i văzută ca o react�ie de,
restabilire a echilibrului cultural. Chiar dacă... din
aceleas�i motive sensibile expuse part�ial mai sus, din
1930 avea să se mute, la rându-i, la Bucures�ti, revista a
fost s�i este receptată, ın̂ timp, ca un fenomen cultural
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ies�ean, care a reus�it să dinamizeze ın̂treaga viat�ă
spirituală a epocii, realizând un acelas�i fel de unire de
care vorbise, anterior, „Dacia literară” prin mentorul
ei, Mihail Kogălniceanu. Un mentor nou avea să �ie s�i la
noua revistă. Des�i directori au fost, la ın̂ceput, Con-
stantin Stere s�i Paul Bujor, adevăratul motor care a
contribuit esent�ial la impunerea noii publicat�ii a fost
profesorul Garabet Ibrăileanu, noul critic, istoric lite-
rar, eseist, pedagog, redactor literar, romancier, cel
care a s�tiut să impună o nouă direct�ie culturală... la
Ias�i. Amintind de o glorie anterioară, revista a strălu-
cit ın̂ vechiul oras� moldav, adunând ın̂ juru-i nume de
rezonant�ă ale timpului, din toată t�ara, arătând, din
nou, că la Ias�i se adună numele mari din cultură. Prin
urmare, au publicat ın̂ paginile revistei scriitori de pe
tot cuprinsul t�ării s� i nu numai din Ias�i, printre alt�ii: Al.
Philippide, E. Lovinescu, G. Topır̂ceanu, M. Sadoveanu,
D. Anghel, Ion Minulescu, Elena Farago, Artur Stavri,
Constant�a Moscu, Calistrat Hogas� , I.I. Mironescu,
Ionel Teodoreanu, Ioan Al. Brătescu-Voines�ti, Jean
Bart, Ion Petrovici, I. Simionescu, Lucian Blaga, Geor-
ge Cos�buc, Adrian Maniu, Petre Andrei. S� i mult�i alt�ii.
As�a cum aminteam mai sus, ın̂tr-o carte celebră a sa,
Ionel Teodoreanu ( ) evoca, mai târziu,Masa umbrelor
gloria defunctă a marii reviste, când, după 1930, re-
vista care avusese sediu central ın̂ Ias�i („palat” ıî spu-
nea Teodoreanu), tipogra�ie, editură, capital, presti-
giu avea să se mute la Bucures�ti, ın̂cheindu-se astfel
ın̂că un capitol din marea epopee culturală ies�eană.

I�nsă la ın̂ceput de secol XX, pe când zbuciumul
Marelui Război nu se bănuia ın̂că, la Ias�i, dincolo de
fanionul poporanist ce avea să �iint�eze din 1906, cu
statut declarat de editură-tipogra�ie, existau destul de
multe alte tipogra�ii-edituri, toate având rolul lor ın̂
viat�a ies�eană, deoarece aici se ım̂plinea destinul im-
primării cărt�ilor. Unele dintre ele erau mai importan-
te s�i se a�lau amplasate ın̂ perimetrul central al ora-
s�ului, de jur ım̂prejurul Primăriei. Desigur, la loc de-
cinste se a�la tipogra�ia revistei „Viat�a Românească”,
cea care avea s�i editură proprie: multe dintre lucrări-
lor autorilor timpului (scriitori sau profesori univer-
sitari) apăreau mai ın̂tâi sub formă de articole ın̂ pagi-
nile acesteia, urmând apoi să �ie tipărite sub formă de
carte. Era o practică des folosită s� i a stat la baza apari-
t�iei multor cărt�i de atunci. Printre alte tipogra�ii (s� i
trebuie precizat, as�a cum ın̂tărea mereu Caragiale, că
acei care lucrau ın̂ tipogra�ii nu erau simpli uvrieri,
nivelul lor intelectual �iind, deseori, remarcabil) se
a�lau: „Dacia” a�lată ın̂ proprietatea societarilor P. Ili-,
escu s�i D. Grossu, „Tipogra�ia H. Goldner, Editor”, de pe
strada Primăriei, „Editura Librăriei Nouă”, a aceloras�i
Iliescu s�i Grossu (cu serioasă participare ın̂ această ac-
tivitate), „Tipogra�ia M.P. Popovici”, „Tipogra�ia Nat�io-
nală” de pe strada Alexandri (sic!), „Tipogra�ia Nat�io-
nală I.S. Ionesco”, „Tipogra�ia s�i Papetăria Progresul”, a
lui A. Grunberg, „Progresul Grindberg”, „Tipogra�ia
Dacia” cu act�ionariatul P. & D. Iliescu, „Institutul de,
Arte Gra�ice N.V. S� tefaniu & comp.” s�i multe altele,
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desigur, toate ın̂semnând, pe de o parte, un crâmpei
de activitate economică la nivelul unui oras� ce ın̂cerca
să ıŝ� i mai păstreze locul fruntas� , pe de alt o demon-a
strat�ie evidentă a important�ei viet�ii culturale ın̂ pri-
mele două decenii ale secolului XX, când la Ias�i viat�a
editorială ın̂că reprezenta un segment foarte impor-
tant raportat la nivelul ın̂tregii t�ări.

Cărt�ile scoase din aceste ateliere tipogra�ice
aveau, cel mai adesea, semne gra�ice deosebite, care
imprimau cărt�ilor o distinct�ie deosebită, aspect care
se poate remarca s�i astăzi. Oglinda paginat�iei, prezen-
t�a unor vignete, chenare, hedere, grija pentru felul
cum arăta colon-cifrul, prezent�a eratelor, multe ele-
mente paratextuale, toate arată o grijă deosebită pen-
tru obiectul carte. Foarte multe dintre tipogra�ii men--
t�ionau cu exactitate s�i numărul de exemplare trase, in-
clusiv pe acelea mai deosebite (cu autograf, cu nume-
rotare limitată, cu copertă specială). Desigur, era o pro-
duct�ie editorială extrem de eterogenă. Multe dintre
lucrările s�tiint�i�ice, datorate unor savant�i precum Xe-
nopol sau Philippide, se datorau unei viet�i universita-
re intense, Universitatea ies�eană devenind astfel un
pol foarte important pentru ın̂treaga societate. I�n ce-
ea ce prives�te cartea beletristică, la rându-i, se carac-
teriza prin prezent�a unor nume care au rămas la loc
de cinste ı̂n literatura română, alături multe altelede
mai degrabă efemere.

Printre problemele cele mai vizibile de care
ne-am lovit ın̂ realizarea unui asemenea album sunt

cele legate de gra�ia timpului. I�n introducere noastră,
nu este nici locul s�i nici nu ne-am propus să facem o
analiză de strictă specialitate. Totus�i, remarcăm fap-
tul că ın̂ceputul de secol a ın̂semnat o alternant�ă a gra-
�iilor, fapt care ne-a determinat, acolo unde am putut,
adică ın̂ prezentările noastre punctuale, să rămânem
la actuala gra�ie, din rat�iuni de ordin didactic, ın̂ pri-
mul rând; ın̂ reproduceri ın̂să... sunt chiar cazuri pe ca-
re nu am avut cum să le amendăm, ın̂ care se văd s�i anu-
mite probleme de ordin ortogra�ic, ce t�in, iarăs� i, de lun-
ga perioadă de as�ezare a normelor limbii noastre lite-
rare. Pe de altă parte, e relevant felul ın̂ care imaginile
scanate din cărt�ile trecute ın̂ revistă de album vor ofe-
ri secvent�e din formele alternative de gra�ie preferate
la ın̂ceput de secol XX, devenind astfel forme de subli-
niere evidentă a celor ment�ionate mai sus.

Reproducerea de pagini de gardă, ale primelor pa-
gini vor releva s�i alte aspecte interesante ale felului ın̂
care se gândeau pe atunci cărt�ile. Remarcăm inclusiv
s�i forme alternative ale unor nume de scriitori: Necu-
lai (Iorga) ın̂ loc de Nicolae, N. pentru Nicu, George/
Giorge, pseudonime celebre ın̂ epocă, precum Riria
(poetesă ın̂ vogă s�i viitoare sot�ie a marelui cărturar Xe-
nopol); la fel de importante sunt prezent�a unor familii
celebre prin mai mult�i reprezentant�i, precum Burada,
aristocratul de la ı̂nceput de secol XIX, urmat de �iul
său, intelectual de except�ie din ultima parte a se-
colului XIX s�i ın̂ceputul secolului XX sau familia Naum,
cu pornire de la junimistul Anton Naum s�i continuând
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cu cei doi �ii, ambii poet�i s� i traducători redutabili la ın̂-
ceput de veac nou, Alexandru s�i Teodor.

Un alt aspect important care t�ine de cartea de
acum o sută de ani este acela că acum, la ın̂ceputul se-
colului al XX-lea, ı̂ncep să se con�igureze unele mituri
ce vor deveni generice pentru cultura s�i istoria noas-
tră. Nas�terea unor asemenea mituri venea ın̂ conso-
nant�ă tocmai cu particularităt�ile unei nat�iuni tinere,
care t�inea astfel să se acrediteze ın̂ fat�a celorlalte. Câ-
teva mituri au efecte directe s�i vor determina o cres�-
tere substant�ială a product�iei de carte, deoarece ın̂
mentalul colectiv se produc mutat�ii care comandă
acest lucru:

1. Este vorba, mai întâi, de mitul Cuza, trans-
format, spre sfârșitul secolului XIX, într-un adevă-
rat erou popular, personaj de anecdotică legenda-
ră, justi�iar absolut și conducător mesianic. De
aici a pornit și tendin�a �irească a autorilor care
au scris apoi studii, monogra�ii, abordări istorice
echilibrate, prezentând posterită�ii imaginea
complexă a celui care a fost întâiul domnitor al
Unirii.

2. Al doilea mit, privit din perspectiva deter-
minării unor lucrări care să releve imaginea unei
mari personalită�i, se referă la Kogălniceanu; pri-
vit ca omul cel mai important de lângă Cuza, aces-
ta avea în plus avantajele cărturarului, scriito-
rului și omului politic. Mitul despre ministrul care
a modernizat cu adevărat �ara, înainte de regele

Carol, avea și elemente contrastive, multe dintre
ele eviden�iind inclusiv o anume duplicitate
politică.

3. Următorul mit îl privește pe Eminescu.
Edi�iile din opera marelui poet sunt tot mai multe,
crescând și pregătind receptarea unei prime edi-
�ii complete, aceea alcătuită de A.C. Cuza. Dincolo
de edi�iile cuprinzând poeziile celui care începe
să �ie receptat drept „poetul na�ional” (în replică
necesară fa�ă de alte culturi na�ionale mai așezate
istoric care aveau deja consolidate aceste pozi�ii),
încep să apară și căr�i, studii, articole privind ope-
ra marelui scriitor. Elementele mitului se pro-
�ilează pe două axe: una care supralicitează și
amestecă elemente biogra�ice cu cele din text și o
a doua axă care minimalizează anvergura gloriei
poetului, mergând până la inventarea și promova-
rea unor detractări inacceptabile.

4. În sfârșit, al patrulea mit care începe să se
con�igureze în mentalul românesc, cu efecte di-
recte în spa�iul cultural-social, este cel al regalită-
�ii. Institu�ie aparent tânără în zona românismu-
lui, regalitatea avea totuși antecedente în imagi-
narul voievodal, remarcabil în medievalitatea
noastră. De aici, acceptarea și începutul unui pro-
ces de mitizare a regelui civilizator, cel care a făcut
Războiul de Independen�ă, a consacrat regatul și
numele acestuia de România, a creat „locurile
regale” din regat și a așezat tânărul stat în rândul
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�ărilor civilizate din Europa. Întâmplarea fericită
a făcut ca la nivelul familiei regale să existe cele
două regine scriitoare, Carmen Sylva, respectiv Re-
gina Maria, împlinind astfel un destin cu impli-
ca�ii culturale multiple.

5. Discu�ia nu ar putea �i concludentă dacă nu
am numi și conturarea celui de al cincilea mit ie-
șean în lumina acestei contextualizări. Tot mai
plin de importan�ă, deoarece devine plasată pe un
loc central la nivelul și plin de semni�ica�ii rami�i-
cate, este locul pe care îl capătă Universitatea în lu-
mea ieșeană. În anii despre care discutăm, Uni-
versitatea își sărbătorește Jubileul, marcând ast-
fel intrarea de�initivă într-un larg mental colectiv
nu doar local, ci na�ional.

Mai este necesar să ne referim la cele trei sect�iuni
principale ale tipăriturilor despre care este vorba ı̂n
album: volumele a�late la primă edit�ie (multe dintre
ele având o anume important�ă s� i semni�icat�ie cultura-
lă/ s�tiint�i�ică la nivel nat�ional, ceea ce ın̂seamnă ın̂că o
recunoas�tere a unui trecut deloc ın̂depărtat pentru
vechea capitală), a doua sect�iune cuprinde reeditările
considerate necesare ı̂ntre anii despre care vorbim,
iar a treia parte se referă la un corpus de traduceri. Re-
petăm, nu vorbim aici de o abordare exhaustivă, din
motive obiective. E vorba de acele volume identi�icate
ad-hoc ın̂ câteva biblioteci importante din t�ară, ın̂ce-
pând, ın̂ primul rând, cu Biblioteca Judet�eană „Gheor-
ghe Asachi” Ias�i.

Pentru o mai bună ın̂t�elegere a fenomenului, fa-
cem acum o trecere ın̂ revistă a unor cărt�i s� i autori,
spre a vedea ın̂ ce fel viat�a editorială a timpului s-a su-
prapus celei economice-sociale-politice-administra-
tive, desprinzându-se astfel acele concluzii implicite
legate de ceea ce fusese oras�ul moldav s�i ce mai repre-
zenta ın̂că.

Anul 1900, din perspectiva realizării albumului
nostru, ın̂cepea, poate semni�icativ, cu reeditarea unei
celebre lucrări a lui Kogălniceanu, din tineret�ea occi-
dentală a viitorului demnitar român. La „Berlin Li-
brairie”, ı̂n limba la modă a secolului al XIX-lea, adică
ın̂ franceză, entuziastul autor publica ceea ce ın̂ tradu-
cerea profesorului Ghibănescu ın̂ edit�ia de la ın̂ceput
de secol XX avea să se numească Schi�ă despre �igani;
era o lucrare ce cuprindea aspecte de�initorii despre
istoria, cutumele, obiceiuri, mentalitatea rătăcitorilor
europeni pe care francezii ıî numeau bohemieni. Nou-
tatea consta ın̂ alcătuirea unui prim ın̂ceput de dict�io-
nar al acestei comunităt�i vitregite de istorie; de altfel,
interesul lui Kogălniceanu, ın̂ acest sens, e atestat de
altă operă faimoasa a acestuia, cu implicat�ii majore:
Dezrobirea �iganilor: ștergerea privilegiilor boierești.
Emanciparea �ăranilor.

I�n acelas�i an, unul dintre cei mari istorici români,
alături de Nicolae Iorga, adică A.D. Xenopol, publica
volumul esent�ial . SePrincipii fundamentale ale istoriei
petrecea acest lucru la distant�ă de un an de publicarea
primei edit�ii, tot ın̂ limba franceză, la Paris. Cum se
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petrec ın̂să adesea lucrurile ın̂ t�ara noastră, realizarea
savantului avea să �ie cunoscută mai degrabă publicu-
lui din afară decât propriilor concetăt�eni. Desigur, ın̂
cercurile restrânse de intelectuali, acest volum trebu-
ie să �i trezit o cotă de ın̂t�eles. Dar păturile largi nu au
rezonat ın̂ fat�a unui asemenea volum care trebuie să �i
părut prea specializat s�i prea savant. Xenopol ı̂nsă era
un deschizător de drumuri, depăs�ind o discut�ie cano-
nică asupra istoriei s� i ın̂trând ın̂ ceea ce se cheamă, ca-
nonic, �iloso�ia istoriei. Pentru Ias�i s� i pentru tânăra
cultură română, Xenopol a fost un caz fericit. Cel care
urma să ajungă mare profesor al Universităt�ii ies�ene,
cărturar, mare istoric român, membru al Academiei
Române, se trăgea dintr-un tată cu origini anglo-saxo-
ne, al cărui nume a fost schimbat, ın̂ momentul �ixării
ın̂ Moldova, ın̂ cel de Xenopol, adică „�iul străinului”.
Om cultivat, tatăl istoricului era cunoscător al mai mul-
tor limbi străine, ın̂deplinind servicii de dragoman
(traducător) s�i apoi de profesor privat. Cei s�ase copii
pe care i-a avut familia Xenopol au bene�iciat s�i ei de
priceperile pedagogice ale tatălui. Viitorul mare isto-
ric, devenind membru marcant al Junimii, a bene�iciat
de burse de studii care i-au permis să studieze istoria,
dreptul, �iloso�ia, obt�inând două doctorate strălucite,
la Berlin s�i la Giessen.

Ceea ce ar trebui să ne �ie astăzi pilduitor este
modul ı̂n care marii intelectuali ı̂nt�elegeau să se
integreze ın̂ viat�a cetăt�ii s� i ın̂ tot ceea ce t�inea de apă-
rarea valorilor nat�ionale. Astfel, ın̂că student, tânărul

Xenopol (cum am mai spus „�iul străinului”), ın̂ 1871,
la Serbările de la Putna, avea să rostească un discurs
considerat cel mai emot�ionant s�i mai bine alcătuit, la
mormântul marelui S� tefan. Comisia care a decis acest
lucru era formată din Alecsandri, Maiorescu, Slavici s� i
Vasile Pogor. Discursul a fost tipărit, iar fondurile re-
zultate au fost vărsate ın̂ contul destinat ridicării unei
statui a voievodului S� tefan. I�ntors ın̂ t�ară, până la câs�-
tigarea concursului pentru catedra universitară de
istorie (1878), Xenopol a intrat ın̂ magistratură, �iind,
totodată, un activ participant la viat�a culturală a
Junimii. De altfel, Iacob Negruzzi ıl̂ numea „cel mai iu-
bit s� i mai alintat copil al Junimii”. Cât prives�te lucrarea
publicată ın̂ românes�te ın̂ 1900, aceasta a devenit un
reper pentru istoricii români s�i nu numai. Istoria, du-
pă Xenopol, ın̂cepe să devină s�tiint�ă, depăs�ind perioa-
da romantică a ın̂ceputurilor. De altfel, cel care urma
să ajungă marele istoric al românilor, Iorga, a fost
discipolul său de seamă.

I�n 1901 apărea edit�ia I a volumului , ver-Diafane
suri semnate de Mihai Codreanu; volumul avea un ti-
raj de 1000 de exemplare s�i bene�icia de condit�ii tipo-
gra�ice excelente, datorate unei tipogra�ii de except�ie
a timpului, „Tipogra�ia H. Goldner”. Cel care avea să
devină un neın̂trecut sonetist s�i poet-fanion al Ias�ilor
scria, la ın̂ceput de veac, poezii ın̂ buna tradit�ie post-
romantică, aducând, din când ın̂ când, s� i irizări speci-
�ice clasicismului. Oras�ul cultural Ias�i se resimt�ea
după disparit�ia lui Eminescu s�i viitorul proprietar de
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la „Vila Sonet” ıŝ� i dedica volumul din acest an marelui
patron simbolic al poeziei românes�ti.

Aproape necunoscut pentru noi astăzi este V. Co-
cuz. Prin anul 1902, acest autor, destul de productiv ın̂
epocă, a publicat , adică o carte deÎn �ara Minaretelor
călătorie ın̂ Turcia. Autorul se dovedes�te a �i un croni-
car entuziast, care ıŝ� i va �i motivat cititorii de pe atunci
cu descrieri captivante, aducând astfel note de exo-
tism s�i de pitoresc, cu o anumită prospet�ime insolită.
Cocuz s�tia să comunice cu ceilalt�i călători s�i avea darul
de a sesiza elementele inedite care-l impresionau, reu-
s�ind apoi să le cuprindă ın̂ paginile relatării sale.

Tot ın̂ 1902, printre autorii despre care vorbim ın̂
acest album, un nume nou ıŝ� i face aparit�ia. Este vorba
despre Riria, o poetesă aparte. Pe numele ei real Cora-
lia Gatowski-Xenopol, aceasta avea să devină mult mai
tânăra sot�ie a cărturarului A.D. Xenopol, cel care ı̂i s� i
prefat�ează unele product�ii. Poetă s� i autoare de texte
dramatice, Riria trebuie să �i fost o prezent�ă insolită,
numele ei �iind dat s�i vilei Xenopol, numită astfel Vila
Riria. I�n volumul din 1902 este vorba de un text dra-
matic prin care autoarea, cu mijloace speci�ice unui ro-
mantism târziu, ıl̂ readuce la viat�ă, prin intermediul
�ict�iunii literare, chiar pe marele poet Eminescu, ope-
ra ın̂ sine numindu-se Ultima rază din via�a lui Emi-
nescu. Cu gra�ie de epocă (de exemplu, apostroful folo-
sit pe rol de cratimă) s�i cu multe elemente din recuzita
romantică din secolul XIX, frenetica autoare ı̂s� i
imaginează o ın̂tâlnire cu Poetul ım̂bătrânit, bolnav s�i

lipsit de semnele vitalităt�ii, dându-i posibilitatea ce-
luilalt actant (alter-ego al poetei) să introducă s�i să co-
menteze, ın̂tr-un verbiaj speci�ic, marile teme s�i moti-
ve ın̂tâlnite ın̂ opera eminesciană.

Cu multele sale funct�ii s� i demnităt�i publice, Nico-
lae (Nicu, N.) Gane a găsit s� i timp pentru cultivarea
unei pasiuni constante, adică literatura. I�n 1903, cel
care a fost de cinci ori primar al Ias�ilor s�i care avea să
ajungă s�i ın̂ Academia Română ın̂ 1908 publica un vo-
lum cu sigurant�ă interesant pentru cei de atunci. Inti-
tulat , acesta făcea o interesantă trecere ın̂Zile trăite
revistă a lumii prin care trecuse, ın̂cepând cu anii co-
pilăriei de la Fălticeni s�i continuând cu aventurile
tineret�ii, cu descrierea unor personalităt�i pe care le-a
cunoscut ın̂ destul de ın̂delungata sa viat�ă s� i carieră;
de interes pentru literatură sunt portretele ın̂ care a
excelat, neomit�ând pe niciunul dintre oamenii impor-
tant�i cu care s-a intersectat ın̂ multele s�i variatele sale
ın̂deletniciri s� i demnităt�i de care a avut parte. De inte-
res pot să �ie s�i astăzi paginile care cuprind fragmente
de discurs politic, din care se pot face multe observat�ii
valabile s�i acum.

Dinspre Piatra Neamt� venise către Ias�i, precum
mult�i dintre intelectualii de atunci s�i de mai târziu,
atras�i de nucleul cultural ies�ean s�i abandonând locali-
tăt�ile mai mici ın̂ care văzuseră lumina zilei, s�i Emanoil
Al. Manoliu, autorul unei necesare lucrări, publicată ın̂
1903, intitulată A avut o viat�ă plină,Istoria teatrului.
�iind, aproape ın̂ egală măsură s�i actor (artist societar
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al Teatrului Nat�ional), s�i ziarist, dar s�i un foarte apre-
ciat profesor universitar. Aici avem un prim volum, ı̂n
care autorul se ocupă de istoria teatrului antic; logic,
Manoliu consideră că teatrul grec, respectiv cel latin,
au reprezentat formele cele mai evoluate. De aceea,
capitolul �inal al volumului prezintă ceea ce se ın̂tâm-
plă (distructiv pentru teatru) după căderea Imperiului
Roman de Apus.

Unul dintre autorii cei mai publicat�i, având o re-
cunoas�tere urias� ă, era, desigur, Xenopol, motiv pentru
care ın̂ albumul nostru ıl̂ găsim cu mai multe cărt�i. Pe
fondul cres�terii imaginii postume a lui Cuza, savantul
va scrie propria-i variantă, ın̂ care va indica, obiectiv,
părt�ile pozitive s�i cele negative ale acestuia, ın̂ lucra-
rea După cum am mai spus, du-Domnia lui Cuza-Vodă.
pă moartea domnitorului, existent�a acestuia ın̂cepea
să �ie trecută ın̂tr-o aură legendară, fapt care a trimis
pe piat�ă tot felul de anecdote despre comportamentul
său justit�iar ın̂ favoarea poporului. Ca de obicei, Xeno-
pol lua foarte ın̂ serios tot ceea ce avea de scris; ın̂ ca-
zul de fat�ă, el realizează o adevărată operă fundamen-
tală, elaborată ın̂ două volume, pe măsura importan-
t�ei celui care realizase Unirea Principatelor Române.
Respectându-i meritele incontestabile, Xenopol ur-
măres�te ca propria-i abordare s�tiint�i�ică să se trans-
forme ın̂tr-un model de scriitură istorică. Xenopol
avea s�i avantajul de a �i contemporan cu unele eveni-
mente (era copil pe vremea când Cuza era ales pe cele
două tronuri ale Principatelor), fapt care l-a ı̂ndrituit

să se distant�eze atât de contestatarii lui Cuza, cât s� i de
entuzias�tii lipsit�i de temei. Cei care citesc cu atent�ie
impozanta operă găsesc amănunte sistematizate isto-
ric despre cei apropiat�i domnitorului, despre refor-
mele acestuia, despre lovitura de stat s�i despre viat�a
economico-administrativă-culturală a celor două t�ări
unite. De mare interes este cel de al s�aselea capitol, ın̂
care istoricul (probabil printre primii ın̂ mod temei-
nic s�i cu responsabilitate s�tiint�i�ică pentru ceea ce
spune) se referă la ın̂ceputul „căderii Ias�ului”, despre
care apoi vor scrie tot mai mult�i autori.

I�n anul următor, adică ın̂ 1904, apărea o reeditare
a unui volum scris de Bolintineanu, tot despre... Cuza.
Dacă Xenopol era copilandru pe timpul evenimente-
lor istorice, poetul romantic, el ın̂sus�i pas�optist cu re-
nume, fusese acum martor de semni�icativă impor-
tant�ă ın̂ acei ani. Fără să �i avut acribia savantului, tre-
buie spus că s� i Bolintineanu a ın̂cercat să urmeze pe
un drum drept, căutând să releve atât părt�ile bune,
precum s�i pe cele criticabile din atitudinea domnito-
rului dublu ales ı̂n 1859. El a descris ın̂ amănunt re-
lat�iile lui Cuza cu Kogălniceanu s�i felul ın̂ care cei doi
au modernizat tânărul stat. De o reală frumuset�e des-
criptivă s� i emot�ionantă ca trăire este secvent�a ın̂ care
Bolintineanu se referă la vizita făcută de Cuza la I�nalta
Poartă. Niciodată, spune scriitorul, turcii nu au arătat
atât de multă cinstire unui domn român ce venea la
I�mpărăt�ie; dar nici nu a fost vreodată un print� dom-
nitor care să demonstreze atât de multă demnitate
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nat�ională s� i mândrie de a �i român, relevă comenta-
riul lui Bolintineanu.

Printre multele product�ii semnate de regina-poe-
tă Carmen Sylva, se numără s�i o dramă ın̂ două acte
scrisă ın̂ versuri, pe care autoarea a preferat să o pu-
blice la Ias�i, deoarece fusese reprezentată pe scena
Teatrului Nat�ional din Ias�i cu ocazia vizitei regale ın̂ ca-
pitala Moldovei. Des�i piesa e scrisă după moda drame-
lor romantice germane, pe care regina le consumase
ın̂ tineret�ea ei petrecută la castelul Mon Repos de pe
Rin, e de ment�ionat faptul că opera ei literară a s�tiut să
integreze teme s�i motive care t�ineau de t�ara adoptivă.

I�n lumea librarilor s�i tipogra�ilor din Ias�i (s� i din
t�ară), Frat�ii S� araga au det�inut un loc aparte, prin pro-
gramul deosebit editorial s� i pentru accesibilitatea pre-
t�urilor. De altfel, Editura „Frat�ii S� araga”, care apoi s-a
numit „Casa S� coalelor”, poate �i numită o predecesoa-
re a ceea ce avea să �ie „Biblioteca pentru tot�i”. Ei au
editat printre primii cărt�i de Creangă s�i au impus tira-
je impunătoare din cărt�ile scrise de Bolintineanu, Emi-
nescu, Caragiale, Vlahut�ă, Xenopol, Vasile Conta,
având un rol foarte important ın̂ stabilirea gustului cri-
tic ın̂ cultură. I�n 1906, Neculai (Nicolae) Iorga scotea
la prestigioasa institut�ie lucrarea ın̂ două volume
Schi�e din literatura română (ın̂ albumul nostru ne re-
ferim doar la volumul al doilea, găsit ın̂ fondul de carte
al Bibliotecii Judet�ene Ias�i). E cunoscută ambit�ia din
tineret�e a marelui cărturar de a se ocupa s�i de dome-
niul istoriei literare. I�n stilul său frenetic, viitorul

mare istoric a elaborat capitole critice despre poet�ii
pas�optis�ti, despre opera lui Creangă, despre Veronica
Micle, Gane, Slavici, Ispirescu s� i alt�ii, �iind făcute
interesante corelat�ii de natură comparativistă,
privind rolul revistei „Convorbiri literare”.

Neobositul primar de Ias�i (pe când nu era legat s�i
de alte demnităt�i, de ordin politic) Nicu (N.) Gane a gă-
sit timp s�i pentru a realiza la noi o a doua echivalare a
operei lui Dante, . I�n album avem trimiteri laInfernul
edit�ia a II-a, „complet revăzută s� i corectată”, după cum
ne avertizează coperta. E o realizare care nu l-a scutit
de repros�urilor unor contemporani care i–au criticat
mai multe imperfect�iuni de limbă. Scriitorul ıŝ� i iubea
ın̂să copilul literar, pe care ıl̂ asemuia unui rod târziu,
de bătrânet�e artistică.

Editura „Viet�ii Românes�ti” publica un volum de
succes al lui Ioan Al. Brătescu-Voines�ti, ın̂ 1907 (după
ce, mai ın̂tâi, apărea ın̂ revistă nuvela sa cea mai am-
plă, care va da s�i numele volumului, În numele dreptă-
�ii); cu acest volum, scriitorul va �i premiat de Acade-
mia Română. I�n lumea scriitorilor români, autorul
acestui volum reprezintă un caz aparte. Delicat, inte-
riorizat, el a transferat astfel de atribute s�i personaje-
lor sale, care suferă ın̂ relat�ia cu lumea mare, de obicei
rea, distrugătoare. De mare efect este s�i astăzi nuvela
titulară, ın̂ care personajul principal descoperă pră-
pastia morală care ıl̂ desparte pe el, magistrat onest,
de foarte mult�i colegi de ai săi, corupt�i s� i venali. Lite-
ratura lui Brătescu-Voines�ti, poate prea repede uitată
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ın̂ vârtejul existent�ial al lumii de astăzi, merită o
reconsiderare, mai cu seamă a felului aparte ın̂ care
autorul reus�es�te să con�igureze adevărate studii ca-
racterologice.

Tot Editura „Viet�ii Românes�ti” publica, ın̂ acelas�i
an, un poem dramatic, , semnat deLegenda Funigeilor
cei doi scriitori care au intrat ı̂n legendă, prin constitu-
irea unui faimos triunghi erotic, ım̂preună cu Natalia
Negru, o femeie la fel de frumoasă pe cât a fost de fata-
lă, S� t.O. Iosif s�i Dimitrie Anghel (o poveste cu scene de
gelozie s�i cu �inal tragic). Dacă Anghel era de origini
ies�ene, tatăl său �iind mos�ier la Cornes�ti de Miroslava
Ias�ilor, celălalt autor venea dintr-un Bras�ov austro-un-
gar pe acea vreme. Temperamente diametral opuse,
cei doi au legat o ciudată prietenie, ce i-a uimit pe con-
temporani, prietenie care s-a soldat cu opere scrise ım̂-
preună, dintre care s�i acest poem dramatic ın̂ trei acte,
cu in�luent�e tematice ce t�in de lumea Nordului, cei doi
realizând astfel elementele unei mitologii speci�ice.

Ment�ionăm s�i prezent�a ultimului mare reprezen-
tant al s�colii maioresciene, pe marele �ilosof Ioan Pe-
trovici, cel care publica la Tipogra�ia „Dacia” (a acelo-
ras�i Iliescu, Grossu s�i compania!) volumul Cercetări
�iloso�ice. E o lucrare care, prin capitolele scrise, ın̂ stil
oarecum post-kantian, dă deja o dimensiune valorică
pentru cel care spunea că un �ilosof poate aborda
orice subiect.

După cum spuneam, in�luent�a Universităt�ii era
tot mai bene�ică; mult�i dintre autorii primelor două de-

cenii ale secolului XX vin din această sferă. As�a este s�i
cazul lui Traian Bratu, intelectual de mare valoare ı̂n lu-
mea ies�eană a timpului, ajuns la Ias�i din Răs�inarii Sibi-
ului. Avea să facă o carieră fulminantă: cu faima unui
doctorat de except�ie luat la Berlin, el va obt�ine locul de
titular al catedrei de germanistică de la Universitatea
ies�eană, urmând apoi să devină profesor plin s�i rector
al aceleias�i Universităt�i. A fost foarte implicat, păs-
trând ın̂să tactul speci�ic ardelenesc, ın̂tr-o problemă
arzătoare, as�a cum era aceea a integrării minorităt�ilor,
o problemă nicicând rezolvată ın̂să până la capăt, du-
pă cum se poate observa s�i astăzi. Tot cu unităt�i de mă-
sură ardelenes�ti, marele profesor ies�ean a făcut s�i po-
litică, ajungând la un moment dat pres�edintele Sena-
tului României. Din punct de vedere literar, lui Traian
Bratu i se datores�te echivalarea ın̂ limba română a
unor frumoase cărt�i populare precum Til Buhoglindă
sau (pe aceasta din urmă a prelu-Genoveva de Brabant
crat-o, măiestrit, s� i Sadoveanu, sub titlul de Măria Sa
Puiul Pădurii). Volumul prezentat ın̂ album reprezintă
un studiu de poetică făcut asupra unor clasici ger-
mani. Format la s�coala pozitivistă, universitarul ie-
s�ean nu este interesat de formularea unor aprecieri
critice, preferând să prezinte valori recunoscute ale
literaturii universale.

Dominând cu autoritate intelectuală perioada des-
pre care vorbim, Ibrăileanu publica, ın̂ 1909, volumul
Scriitori și curente; el era deja consacrat, atât la Ias�i, cât
s�i la Bucures�ti, prin lucrarea sa, devenită celebră,
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Spiritul critic în cultura românească, ın̂ care vorbise cu
mare competent�ă despre Caragiale s� i Eminescu.
Acum, ın̂ volumul la care ne referim, cel care semnase
mai ın̂tâi cu pseudonimul Cezar Vraja se ocupă ın̂ mod
deosebit de acel care va deveni cel mai mare prozator
român, Mihail Sadoveanu. I�ncă o dată, Ibrăileanu ıŝ� i
justi�ică spiritul critic, aprecierile sale �iind ın̂tărite de
viitoarele volume ale lui Sadoveanu; nu lipsesc din vo-
lum s�i comentarii legate de alt�i autori, precum Brătes-
cu-Voines�ti sau C. Sandu-Aldea; ın̂tr-o vreme când se
năs�tea critica operei eminesciene, ın̂tr-un studiu din
acest volum, Ibrăileanu vorbea deja despre nas�terea
unui curent, pe care el ıl̂ numea „eminescianism”.

I�ntre multele aparit�ii din epocă, ment�ionăm s�i
Bucolica lui Vergilius (Publii Vergilii Maronis)... ın̂ lim-
ba latină (fapt care e semni�icativ pentru gradul de
culturalizare a oras�ului), volumul �iind ın̂sot�it de note
critice s�i explicative alcătuite de o �igură intelectuală a
timpului, Xenophon Gheorghiu.

Ies�ean de lângă oras�ul de pe s�apte coline, D.D. Pă-
trăs�canu se născuse la Tomes�ti, provenind dintr-o fa-
milie de boiernas�i de t�ară, fapt care i-a favorizat ın̂ce-
puturile ın̂ viat�ă. O viat�ă care a fost su�icient de plină
ca să ıl̂ obis�nuiască cu imagini translate ın̂ beletristică,
ce alternează ın̂tre registrul naturalist, la modă spre
�inalul secolului al XIX-lea s�i un alt registru, dominat
de ironie s�i forme ale unui comic speci�ic, rezultat din-
tr-o atentă analiză a caracterelor ın̂tâlnite ın̂ viat�a
reală. Ca s�i Caragiale, el a fost atent la ceea ce trecea pe

lângă el; ca profesor, om politic, inclusiv deputat, aces-
te ocazii nu i-au lipsit. Sunt aspecte ce se desprind s�i
din volumul prezentat ın̂ album, Schi�e și amintiri
(1909). Sunt texte care s�i astăzi trezesc interesul mul-
tor cititori, dovada �iind făcută de edit�iile care au apă-
rut ın̂ timp. Dacă povestirile de inspirat�ie politică au
s�armul lor comic (rezultat din acea mare diferent�ă ce
există ın̂tre aparent�ă s� i realitate, altfel spus, ce se as-
cunde ın̂ spatele vorbelor goale ale unor oameni poli-
tici), ın̂tr-un text precum , autorulUn martir al higienei
se ın̂trece pe sine, ın̂tr-o povestire comică de except�ie,
care narează calvarul unui bărbat căsătorit cu o feme-
ie ce descoperă, aplicând pe pielea sot�ului, tot felul de
norme ale igienei moderne.

Teohari Antonescu a făcut o �igură frumoasă ca
profesor de arheologie la Universitatea ies�eană. I�n
plus, ın̂ calitatea sa de junimist recunoscut, considerat
chiar ca �iind „maiorescian”, Antonescu a avut un pu-
blic cititor atent, care de multe ori l-ar �i vrut mai pro-
ductiv decât a fost ın̂ realitate. Cu toate acestea, el a
reus�it să publice o lucrare de su�let, ,Columna Traiană
ın̂tr-un volum laborios (1910), completat cu plans�e,
fotogra�ii, schit�e, comentarii despre un monument pe
care el l-a considerat ca �iind reprezentativ pentru tot
ceea ce ne-a transmis nouă Antichitatea.

Giorge (George) Pascu a fost un eminent discipol
al lui Alexandru Philippide s�i, ın̂ această calitate, a avut
parte de o carieră meritorie. Lucrarea la care ne refe-
rim, din 1910, se numes�te (cu ı,̂Etimologii romînești
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după gra�ia adoptată de autor). Cu o scriitură plăcută,
Pascu s�tia să dezvolte adevărate povestiri culturale (ca
s�i maestrul său, de altfel) ın̂ jurul unei etimologii oare-
care. Pentru cei care au uitat ce era pe vremuri , re-oina
comandăm articolul despre acest popular joc cu min-
gea din Moldova, alături de multe alte capitole ale
volumului, inclusiv cele ce analizează felul ın̂ care au
pătruns in�luent�e lingvistice străine s�i cum s-au adap-
tat cu format�iile speci�ice din interiorul limbii române.

O ipostază nu tocmai obis�nuită pentru un savant
ın̂tâlnim ın̂ studiul lui Philippide din 1910, Un spe-
cialist român la Lipsca. Lingvistul ıŝ� i arătase calităt�ile
de polemist s�i ın̂ alte ocazii, cum ar �i aceea ın̂ care ıl̂
contrazisese pe Sextil Pus�cariu, cu o vehement�ă rar
obis�nuită. Acum ın̂să, ın̂ studiul prezentat ın̂ album, in-
titulat , cărturarul dezvol-Un specialist romîn la Lipsca
tă un ın̂treg arsenal de arme speci�ice polemistului,
toate menite să demonteze impreciziile s�tiint�i�ice ale
lingvistului german Weigand, cu care se a�la, de altfel,
de mai mult timp ın̂ con�lict de idei. Ingeniozitatea
ies�eanului merge până la inventarea unui termen
ad-hoc, cu intent�ie evident polemică, „vaigândesc”. Se
poate vorbi de o adevărată „execut�ie” s�tiint�i�ică, din
care ne dăm seama de cât de redutabil era lingvistul
ies�ean printre contemporanii săi.

Din numeroasa familie Sut�u (nobili, print�i, dom-
nitori, intelectuali), cel care semnează frant�uzes�te Al.
Gr. Soutzo realizează o elegantă edit�ie franceză, reu-
nind câteva dintre poeziile mai deosebite din creat�ia

marelui poet Mihai Eminescu. Trecuseră doar două
decenii de la moartea acestuia, ın̂să posteritatea ıl̂ re-
cepta deja mitizat, as�a cum se vede s�i din entuziasta
prefat�ă alcătuită pentru acest volum de A.D. Xenopol.

„Tipogra�ia Nat�ională I.S. Ionescu” imprima, ın̂
1911, lucrarea Anuarul general al Universită�ei din Iași
tipărit cu prilejului jubilei de cincizeci de ani. E o edit�ie
elegantă, bilingvă (română-franceză), oferind date sta-
tistice s�i imagini semni�icative legate de modul ın̂ care
prestigioasa institut�ie ies�eană devenea, tot mai mult,
cea mai importantă la nivelul oras�ului Ias�i.

Cel care făcuse o celebră monogra�ie a oras�ului
Ias�i, cunoscutul N.A. Bogdan (mai cu seamă prin mul-
tele reeditări realizate ın̂ timp) publica ın̂ 1912 ceea
ce el a numit , ın̂ fapt o nece-Bibliogra�ia „Orașului Iași”
sară completare a monumentalei sale opere.

La distant�ă de volumul premiat ın̂ 1907, Ioan Al.
Brătescu-Voines�ti le aducea cititorilor săi un fel de con-
tinuare �irească prin volumul intitulat Întuneric și lu-
mină. Nuvele și schi�e. E volumul ın̂ care găsim s�i textul
considerat capodopera la nivelul creat�iei sale, nuvela
Niculăi�ă Minciună, Blana lui Isa-dar s�i postgogoliana
ia. Privighe-Pentru copii, emblematic rămâne textul
toarea (cu toate accentele de sensibilitate s�i de peda-
gogie aparte pe care generat�ii de s�colari le-au deprins
de-a lungul anilor). Iar pentru cititorii care caută umo-
rul subt�ire moldovenesc, ın̂ acest volum este inclusă s�i
mult auzita/ citita/ comentata povestire „Călătorului
îi șade bine cu drumul”.
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După ce făcuse două edit�ii din cartea ın̂chinată
domnitorului Unirii Principatelor, ın̂ 1912 Xenopol pu-
blică un studiu despre regele Carol I, cumva ın̂ paralel
cu re-editarea cărt�ii despre Cuza. Era o formă de oma-
giu elegant adus regelui care nu contestase instalarea
statuii domnitorului Cuza ı̂n piat�a Unirii (devenind
astfel reper esent�ial pentru ies�eni s�i pentru oricine
vine la Ias�i), ın̂t�elegând chiar să contribuie �inanciar la
realizarea respectivului proiect.

Marea monogra�ie a lui N.A. Bogdan, Orașul Iași.
Monogra�ie istorică și socială ilustrată, a fost o izbândă
editorială, tipogra�ică s� i, desigur, culturală. Ea apărea
ın̂ 1913 s�i e surprinzător s�i astăzi felul punctual s�i ra-
pid ın̂ care autorul (descendent al unei familii nobili-
are botos� ănene) s-a conformat cerint�ei primarului de
Ias�i de atunci, Constantin B. Pennescu. Des�i statutul
de capitală se depărta tot mai mult, imaginea vechii
capitale moldave nu putea �i anulată de la nivelul
reprezentărilor colective, ba chiar dimpotrivă. Este s�i
motivul pentru care această carte grandioasă va ın̂-
semna o incursiune ce ın̂cepe dintr-un trecut posibil
mitizat, speci�ic tuturor capitalelor celebre ale lumii;
ın̂ plus, cartea bene�iciază de nenumărate seturi de
imagini, având rolul de a ın̂tregi datele despre un oras�
celebru al României, fost, pentru câteva sute de ani,
capitală de t�ară.

Interesante observat�ii de natură comparatistă a
făcut Charles Drouhet, un emigrant francez, care avea
să �ie profesor atât la Universitatea din Ias�i, cât s� i la

aceea din Bucures�ti. Fiind printre primii analis�ti care
s-au ocupat de opera lui Vasile Alecsandri, profesorul
francez, ın̂ 1913, avea să publice un studiu original,
Modele franceze ale teatrului lui Alecsandri. Boeri și
ciocoi. Observat�iile sale sunt făcute pe seama unor
comparat�ii cu o piesă a unui scriitor francez, Emil
Augier, autorul demonstrând astfel că nu se poate vor-
bi de in�luent�e legate de romanul lui Nicolae Filimon.

Un nou volum al scriitorului-deputat-profesor
născut la Tomes�tii de Ias�i, adică D.D. Pătrăs�canu, adu-
nă alte nuvele s�i povestiri ale unui autor deja căutat de
cititori. S-a spus despre textul care dă titlul volumului
( ) că e scris ın̂tr-o manieră aproa-Timotheiu mucenicul
pe liturgică, prin felul ın̂ care este cadent�at ın̂treg dis-
cursul, prin felul ın̂ care curge o poveste aproape de ne-
crezut. Zaharia Sângeorzan, ın̂tr-un dialog cu Nicolae
Băciut�, observa că este, această nuvelă, printre put�ine
texte din literatură ın̂ care nu descoperi niciun pic de
răutate, predominând doar plăcerea relatării cu
savoare a unei ın̂tâmplări ce adună laolaltă mai multe
fet�e biserices�ti. Povestitorul-personaj este introdus
măiestrit ın̂ cadrele narat�iunii, având funct�ii impor-
tante la sfânta eparhie a Moldovei, motiv care ıl̂ ın̂-
dreptăt�es�te să istorisească această odisee neobis�nui-
tă, ca martor direct al evenimentelor de un comic
aparte, trăite de o inedită călătorie de la Ias�i la Neamt�,
prin Pas�cani... „Mucenicia” este dezvăluită pas cu pas,
ın̂ rânduri greu de ın̂tâlnit ın̂ literatura noastră; la fel
de bine receptat a fost s�i un alt text, , ın̂ careÎnzăpădi�i
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doi călători, determinat�i de urgia naturii, ın̂tr-o seară
de An Nou, au ocazia să trăiască o insolită sărbătoare
de Revelion, ın̂ condit�ii... păs�cănene!

„Chestiunea noastră nat�ională” ın̂cepe să �ie tot
mai des invocată, iar studiile, articolele, volumele ı̂n-
cep să re�lecte acest lucru. O vedem s�i ın̂tr-un text sem-
nat de I. Botez s�i publicat de „Viat�a Românească”, după
ce mare parte din articolele ce compun acum cartea
fuseseră tipărite ın̂ aceeas�i revistă. De altfel, el a fost
fondator al revistei s� i frate cu celălalt Botez, Constan-
tin. Suntem deja ın̂ 1914, iar autorul fusese considerat
primul profesor care a predat engleza la nivel superi-
or ın̂ Ias�i; totodată, el a făcut s�i politică, după obiceiul
timpului, mai ın̂tâi la socialis�ti, unde fusese alături de
Ibrăileanu, apoi, ın̂ bună tradit�ie politicianistă, a făcut
o voltă către liberali, de la care va câs�tiga fotoliul de de-
putat, apoi de senator. Ceea ce nu ıl̂ va ım̂piedeca să
ajungă, ın̂ cele din urmă, la catedra de engleză de la
Universitate. Volumul la care ne referim ın̂ album este
interesant s�i prin prisma unor observat�ii dezvoltate
de profesorul ies�ean. Nat�ionalismul trebuie să ıl̂ �i de-
terminat pe măsură, de vreme ce Botez face intere-
sante conexiuni ın̂tre istoria engleză (as�a cum o re-
�lectă... opera shakespeariană) s�i anumite date... pri-
vind istoria Moldovei, colat�ionate de autor ad-hoc, ın̂
mod fantezist, de cele mai de multe ori.

Oras� romantic (sau, cel put�in, as�a a fost declarat
de multe ori), Ias�ul a revendicat mereu glorii poetice.
Un alt Mihai, după Eminescu, ın̂cerca gloria poetică la

Ias�i. Acesta a fost Mihai Codreanu, cel care, prin sone-
tele sale ( , 1914), dădea un nou imbold ın̂tregiiStatui
poezii românes�ti. Des�i t�in (formal) de toată ın̂corseta-
rea clasică, poemele lui Codreanu se ın̂cadrează ın̂ tot
ce aduce imaginarul simbolist, ın̂ primul rând muzica-
litatea s�i descript�ia decorului speci�ic. Nu lipsesc nici
ecouri postromantice s�i nici in�luent�e, de bună calita-
te poetică, din marii poet�i parnasieni francezi. Nu ın̂-
tâmplător, volumul avea să �ie premiat de Academia
Română ın̂ anul imediat ulterior anului publicării.

O personalitate puternică, e drept că s�i controver-
sată, a fost ın̂ aces�ti ani A.C. Cuza. Cu cât�iva ani ın̂ainte
de ım̂plinirea Unirii de la 1918, a simt�it nevoia de a ofe-
ri un adevărat simbol al unirii românilor „de pretutin-
denea”, după cum spunea el ın̂sus�i. Acest simbol a fost
găsit ın̂ realizarea a ceea ce el a numit „opere complec-
te (sic!)”, adică un volum unic, ın̂ format mare, ın̂ care
să reunească toate scrierile lui Eminescu. La 25 de ani
de la moarte, Eminescu intrase de�initoriu ın̂ mit. An-
tologatorul (de altfel profesor universitar, decan, mi-
nistru, membru al Consiliului de Coroană, ziarist, om
politic de mai multe orientări) intuia, ın̂tr-o acuratet�e
s�i justet�e de except�ie, faptul că scrierile marelui Poet re-
us�iseră performant�a de a uni�ica teritoriile cele mai ın̂-
depărtate ale limbii române, ın̂ mod nepoliticianist s�i
lipsit de constrângeri. Lipsit s�i de studiul critic promis
de antologator, volumul a apărut ın̂ condit�ii vitrege s�i
ın̂tr-un număr mic de exemplare. Lumea ın̂cepea să �ie
prinsă de febra a ceea ce s-a numit Marele Război;
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desigur, denumirea avea să se schimbe când condu-
cători incons�tient�i vor favoriza condit�ii extreme care
să permită ın̂ istorie aparit�ia a ceea ce se va numi Al
Doilea Război Mondial...

Tot ın̂ 1914 apărea la Ias�i cel mai important vo-
lum semnat de Gala Galaction. Cel care avea să ıŝ� i lege
numele de traducerea , către sfârs�itul deceniu-Bibliei
lui al patrulea, publica acum la Ias�i, la „Viat�a Romı-̂
nească”, desigur, cel mai important volum al său. Bise-
ricu�a din Răzoare e cartea care avea să ıl̂ impună pe
preotul-scriitor ın̂tre prozatorii de primă mână ai mo-
mentului. Câteva povestiri de aici pot �igura oricând
ın̂tr-o antologie de gen: Moara lui Călifar, Gloria Con-
stantini, La Vulturi, De la noi, la Cladova. De altfel,
pentru ultimul text, autorul a avut de ın̂durat represa-
lii diverse venind de la superiorii săi eclezias�ti, care ıî
repros�ează descript�iile pline de senzualitate laică,
prezente ın̂ . Tot ın̂ acest an se ın̂-De la noi, la Cladova.
cerca o a doua edit�ie a operei lui Hogas� , după ce prima
se soldase cu �inal nefericit. O făcuse Editura „Viat�a Ro-
mın̂ească”, deoarece multe dintre fragmente apăruse-
ră ın̂ revistă; de aici o primă edit�ie din 1912, stopată,
din cauza nenumăratelor gres�eli... des�i corectura fu-
sese făcută chiar de autor. Această edit�ie din 1914 nu
are parte de noroc nici ea, deoarece un incendiu cu-
prinde tipogra�ia unde se a�la ı̂ntreg tirajul, care este
astfel mistuit de �lăcări. Abia după moartea sa s�i după
ın̂cheierea războiului apare ın̂ sfârs� it edit�ia destinată
marelui publicului; oamenii ın̂să, glosa pe atunci cu

amărăciune Topır̂ceanu, ın̂că se gândeau la ce fusese
războiul s�i erau mai put�in interesat�i de literatură.

Venit din familia marelui sluger Burada (el ı̂nsus�i
om de litere s�i cu alte ın̂clinat�ii artistice), Teodor T. Bu-
rada, ies�ean prin nas�tere s�i prin crez existent�ial, a ın̂-
chinat teatrului o ı̂ntreagă lucrare, Istoria teatrului în
Moldova. Fire didactică, autorul s�i-a gândit cercetarea
temeinic, pornind de la aspectele teatrului popular s�i
mergând până la etapa contemporană, când ın̂ Ias�i se
ın̂�iint�ase Conservatorul Filarmonic-Dramatic s�i când
prin oras� treceau deja trupele moderne de teatru.

O bibliogra�ie a �ilosofului Conta o publica sora
sa, Ana Conta-Kernbach, ea ın̂săs� i scriitoare, pedagog,
�ire sensibilă, creativă. Scopul acestei lucrări, după
cum o declara chiar autoarea, era acela de a corecta
anumite erori din prezentarea viet�ii importantului
om de cultură. Trebuie spus că sora marelui gânditor a
fost s�i ea o personalitate, ın̂ felul ei, a timpului, multe
dintre init�iativele ei pedagogice având o cotă de
apreciere pozitivă pe atunci. Căsătoria cu Gheorghe
din Moldova (Kernbach) a reprezentat, de asemenea,
un aspect de care s-a t�inut cont ın̂ referint�ele făcute la
sora �ilosofului.

Cu un an ın̂ainte de Marele Act al Unirii, cel care a
fost istoricul incontestabil al românilor, adică Nicolae
Iorga, publica, la Ias�i, desigur, Histoire des relations
entre la France et les Roumains. Sugerăm o mică anali-
ză a acestui titlu, deloc aleatoriu. Marele istoric sugera
prin titlu tocmai statutul ın̂că nerezolvat al românilor,
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ei ne�iind ın̂că adunat�i laolaltă ın̂tr-o t�ară mare a lor,
precum Frant�a, stat pe care cei din România ıl̂ priveau
mereu ca pe o rudă mai mare, de la care as�teptau aju-
tor, protect�ie, ın̂văt�are. Cu stilul său presărat de rela-
tări multiple, uneori ın̂trerupte cu mes�tes�ugite anaco-
luturi, Iorga ıŝ� i duce studiul spre ın̂ceputuri, pornind
ın̂că din Antichitate, continuând cu prezent�a primilor
cruciat�i francezi la Dunărea balcanică s� i insistând pe
ceea ce s-a ın̂tâmplat ın̂ secolul XIX, un secol prin exce-
lent�ă francez, de care au pro�itat s�i românii, ın̂ felul lor,
atunci când se pregăteau să ın̂�iripe primul lor stat mo-
dern. Sunt foarte importante s�i instructive trimiterile
lui Iorga s�i la secolul anterior, cunoscut ca al „lumini-
lor”,k iar la noi, mai degrabă, al fanariot�ilor: unii dintre
stăpânitorii vremelnici, chiar dacă erau trimis�i din
Fanar, se arătau a �i domni luminat�i, cu temeinică
instruct�ie făcută ın̂ Occident, mai cu seamă ın̂ Frant�a,
unde au legat prietenii durabile cu intelectuali fran-
cezi. Un capitol al acestei lucrări scrise ın̂ limba fran-
ceză se referă tocmai la aces�ti prieteni ai domnitorilor
fanariot�i s� i la rolul lor ın̂ ajutorarea ın̂ceputurilor civi-
lizatorii românes�ti.

I�n acelas�i an, Maria, Regina României, cea supra-
numită „Mama rănit�ilor” sau „Regina Soldat”, perso-
nalitate proeminentă altoită pe pământ românesc,
după ce a descins din Anglia, a publicat partea a doua a
lucrării la „Imprimeria statului”. De remar-�ara mea,
cat cine era autorul traduceri din engleză ın̂ limba ro-
mână: ın̂sus�i Nicolae Iorga, intrat ın̂ zona unei regali-

tăt�i intelectuale de bun augur (e foarte frumoasă lim-
ba română din traducerea lui Iorga: „Mănăstioara ve-
che e cuibărită chiar la picioarele munt�ilor, ca o pasăre
urias� ă ascunsă ı̂ntre pomi.”). De altfel, fascinanta
print�esă de Kent a fost o prietenă statornică a poporu-
lui nostru s�i o foarte bună cunoscătoare a locurilor, a
tradit�iilor, a legendelor s�i povestirilor străvechi, din
care ıŝ� i extrăgea seva pentru propriile-i povestiri me-
morialistice, versuri, texte s�i poves�ti pentru copii.

I�ntors de pe front ca tânăr o�it�er, Sadoveanu pu-
blica un prim volum dintre cele inspirate direct din ma-
rea tragedie a războiului. Până la mult mai cunoscutul
roman , scriitorul ıŝ� i face mâna laStrada Lăpușneanu
propriu, ca ın̂ acest volum de povestiri ın̂ care apar acei
eroi extras�i din marea masă a anonimilor plugari
ajuns�i ca soldat�i ın̂ marea con�lagrat�ie mondială. Fără
să aibă o valoare literară prea mare, aceste texte erau
editate la ziarul de front pe care ıl̂ conducea tânărul
locotenent ın̂ rezervă Sadoveanu, ziar numit „România
– organ al apărării nat�ionale”. Printre colaboratorii
scriitorului se a�lau Vlahut�ă, Goga, Ion Simionescu.

I�n anul crucial 1918, Ovid Densus�ianu, creator al
revistei , pe care el o vedea ca o react�ieVia�a nouă
contra semănătorismului insistent, publica ın̂ paginile
revistei, apoi la editura acesteia, un text cu sonorităt�i
aproape liturgice, ın̂ care imaginea pământului natal
este sacralizată, ın̂tr-o manieră mai put�in obis�nuită:
„... Cın̂d leghioanele dus�mane credeau că nu va rămın̂e
glie din tine să nu cadă ın̂ ghiarele lor, �iii tăi s`au strın̂s
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pe s�esurile ın̂�lorite, pe culmile stın̂coase s�i, cuprin-
zând ın̂ gın̂dul lor marginile tale, as�a cum trebue să le
hotărască dreptatea, au pornit lupta pentru mın̂tuirea
ta s�i a tuturor care as�teaptă zorile desrobirei.” E inte-
resant felul ın̂ care autorul (universitar s�i apoi acade-
mician) a pornit o platformă strict modernistă (după
cum se erija ideologia revistei) care să se reinventeze
apoi ın̂ idei de sorginte... semănătoristă, uneori.

Anul Unirii aduce s�i o aparit�ie insolită. B. Fundo-
ianu debutează editorial cu o povestire de inspirat�ie
biblică, . Editura „Chemarea” esteTăgăduin�a lui Petru
cea care face aceste o�icii; cartea prezintă s� i progra-
mul literar al nonconformistului autor, care se poate
desprinde s�i din textul propriu-zis, cât s� i printr-o
Lămurire, plasată la ın̂ceputul volumului. Singurul
criteriu de critică acceptat de Fundoianu este arta
pură; cât prives�te stilul re�lectat de text, arată un text
in�luent�at de arta simbolistă, cu folosirea mărcilor
speci�ice care vizează captarea atent�iei cititorului. E
interesant felul ı̂n care Fundoianu se revoltă ım̂potri-
va ım̂prumuturilor de tot felul prin care se caracteriza
literatura română, ım̂prumuturi prost asimilate, după
cum consideră acesta.

Finalul albumului nostru trimite la trei texte de
valoare simbolică pentru ın̂treaga prezentare făcută
până aici. Este vorba despre un document intitulat
Pentru amintirea lui Creangă, reprezentând un docu-
ment redactat de Comitetul ies�ean care se ocupa cu re-
constituirea casei lui Creangă s�i ın̂�iint�area ın̂ acest fel

a primului muzeu literar din România. Astfel, posteri-
tatea marelui povestitor intra ı̂ntr-o nouă etapă, a con-
sacrării de�initive, cea care va �ixa un imaginar univer-
sal al copilăriei, plecat din �ict�iunea literară a marelui
humules�tean. e o lucrareCampania Română din 1916
ın̂ limba engleză, având o prefat�ă semnată de Octavian
Goga, cu date tactice, strategice s�i despre conducătorii
celor patru armate române care au făcut campania. I�n
sfârs�it, din rat�iuni iarăs� i simbolice, am inclus un vo-
lum ce cuprindea Programele cursurilor pentru anul
1918-1919 de la Universitatea din Ias�i. Deja această
institut�ie era considerată cel mai important reper
cultural-didactic al oras�ului Ias�i. Ea cuprindea patru
facultăt�i: „de S� tiint�i”, „de Filoso�ie s�i Litere”, „de Drept”
s�i „de Medicină”. O precizare poate �i relevantă pentru
faptul că lumea se ın̂drepta spre o direct�ie nouă:
„doamnele sunt bine primite ı̂n toate facultăt�ile ın̂ ace-
leas�i condit�iuni ca s�i domnii”.

Cât prives�te la Ias�i, acesta con-drumul căr�ilor
tinua. Ca s�i mersul istoriei.

Pe 1 Decembrie 1918, Marea Adunare Nat�ională
de la Alba Iulia hotăra Unirea Transilvaniei, Banatului,
Cris�anei s�i Maramures�ului cu Regatul României, după
ce, ın̂ acelas�i an, Basarabia s�i Bucovina proclamaseră,
la rându-le, Unirea cu patria mamă.

Iar oras�ul Ias�i cres�tea către tot ceea ce este astăzi,
inclusiv prin cărt�ile adit�ionate an de an.

Constantin DRAM
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1900

M. KOGA�LNICEANU Schi�ă despre �igani

P. PONI Études sur les minéraux de la Roumanie

A.D. XENOPOL Principiile fundamentale ale istoriei



26

Schiţă despre Ţigani1900 M. KOGĂLNICEANU
Imaginea marelui cărturar s� i om politic rămâne la fel de importantă s� i la

ın̂ceput de secol XX. I�n mentalul românesc, se contura tot mai puternic ideea
că marelui reformator i se datora mare parte din ı̂nceputul con�igurării unei
t�ări moderne, ı̂n care administrat�ia, legislat�ia, comportamentul social-civic să
se asemene din ce ı̂n ce mai mult cu ceea ce se petrecea deja pe plan european.
Kogălniceanu ın̂semna un exemplu fericit s� i rar, din păcate, ın̂ care imaginea
reformatorului administrativ-politic se intersecta fericit cu aceea a unuia
dintre primii nos�tri cărturari s� i scriitori din acel minunat secol al XIX-lea,

esent�ial pentru cultura română; faptul
că ın̂ceputurile cultural-civilizatorii ale
neamului românesc t�in de spat�iul ies�ean
este determinant pentru tot ce avea
să devină spiritualitatea noastră.
A avut rolul său s� i faptul că Mihail/
M. Kogălniceanu a excelat ı̂n domenii
foarte diverse, ın̂cepând să publice
de la o vârstă foarte tânără.

I�n 1837, Kogălniceanu publica
la „Berlin Librairie” volumul ı̂n limba
franceză despre istoria, moravurile s� i
limba t�iganilor, cunoscut�i ın̂ Frant�a sub
numele de bohemieni; volumul se ı̂ncheia
cu o culegere de 700 de cuvinte t�igănes�ti.
Interesul autorului pentru respectiva
etnie, ca s� i pentru alte comunităt�i
vitregite de istorie, se vedea s� i din
titulatura ultimei sale opere, Dezrobirea
�iganilor. Ștergerea privilegiilor boierești.
Emanciparea �ăranilor.

Volumul din 1900 apare ın̂
traducerea profesorului Gh. Ghibănescu
s�i reproduce prefat�a originală a
autorului din 1 august 1837. I�n pagini
put�ine, dar pline de informat�ie,
Kogălniceanu prezintă s� i comentează
teorii diverse despre originea acestei
populat�ii, precum s� i numele pe care
felurite popoare europene le-au dat
t�iganilor. Cei mai mult�i, spune
Kogălniceanu, ıî numesc „cingani”,
ın̂ timp ce ei ın̂s� is� i se numesc „rom”
(om) sau „romnicel” (�iul femeii).
Lucrarea prezintă, de asemenea,
ın̂cercările unor conducători de state
europene de a-i civiliza, notabilă �iind
init�iativa Mariei Tereza.

Ultima parte din volum prezintă
situat�ia t�iganilor din T� ările Române,
ocupat�iile acestora s� i tradit�iile lor. Mai
găsim s� i informat�ii despre numărul
acestor comunităt�i ın̂ Europa, precum
s�i o analiză pertinentă a limbii acestora.
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Schiţă despre Ţigani1900 M. KOGĂLNICEANU



Apărută la Imprimeria „Dacia” P. Iliescu & D. Grossu
s�i redactată ın̂ ın̂tregime ın̂ limba franceză, lucrarea este
un extras din Analele s�tiint�i�ice ale Universităt�ii din Ias� i.
Cunoscutul chimist, �izician, profesor universitar, mineralog,
om politic (ministru, primar al Ias�ului), pionier al s�colii
românes�ti de chimie, membru titular al Academiei Române
(căreia ıî este ales pres�edinte) intent�ionează o prezentare
(succintă, ın̂să completă ın̂ măsura posibilului) a informat�iilor
existente la acea vreme ın̂ legătură cu mineralogia României.
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Études sur des minéraux de la Roumanie1900 P. PONI

Folosindu-se atât de studii
anterioare, cât s� i de propriile
observat�ii, expune diferitele tipuri
de minerale după forma cristalină,
compozit�ia chimică s� i localităt�ile
unde se găsesc. I�n cazul ı̂n care
formulele general admise nu i se par
su�icient de convingătoare, propune
altele care „corespund mai exact
proprietăt�ilor s� i react�iilor lor”.
As�adar nu se mult�umes�te cu simpla,
lor enumerare, ci le analizează creativ.

Totodată, descoperă două
minerale care diferă, prin compozit�ia
lor chimică, de cele cunoscute până la
acel moment s� i pe care le botează:
badenita, de la Bădeni, Dâmbovit�a,
s� i , de la Bros�teni, Suceava.broștenita
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Études sur des minéraux de la Roumanie1900 P. PONI

Ca s�i ın̂ celelalte domenii
ce t�in de cultură s�i de s�tiint�ă,
ultima parte a secolului XIX
s�i primele două decenii ale
secolului XX reprezintă
o perioadă esent�ială pentru
consolidarea unor spat�ii
spirituale de�initorii. Un studiu
despre mineralele din România
realizat de o personalitate
complexă a fost, ın̂ epocă,
o formă speci�ică de deschidere
a unei noi direct�ii de cercetare
ın̂tr-o t�ară cu tradit�ii a�late
ın̂tr-o fază incipientă; faptul că
lucrarea este redactată integral
ın̂ limba franceză (as�a cum
o arată s�i prezentarea ei
din Analele s�tiint�i�ice ale
Universităt�ii ies�ene) arată
intent�ia incontestabilă
a autorului (as�a cum
procedau, de altfel,
tot�i cărturarii timpului)
de a se ın̂scrie ın̂tr-un
adevărat parcurs de
vocat�ie europeană.
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Principiile fundamentale ale istoriei1900 A.D. XENOPOL

Lucrarea lui Xenopol este mai cunoscută publicului
occidental decât celui autohton. Publicată ın̂ limba franceză
la Paris (1899), a trezit interesul cercurilor intelectuale ale
vremii. Versiunea ın̂ limba română, apărută la tipogra�ia
H. Goldner din Ias�i (1900), nu are un impact deosebit,
probabil din cauza faptului că istoriogra�ia românească, a�lată
la ın̂ceputuri, nu reus�ea să desprindă prezentarea eveniment�ială
de teorie.

Aici autorul intră ın̂tr-o �iloso�ie a istoriei, des� i pretinde că
nu o face. I�n intent�ie, demersul său este unul pozitivist, el dorind
să ın̂temeieze . Desprinzând percept�ia de laturaștiin�a istoriei
apriorică kantiană (pentru ca istoria să nu devină o „urias� ă
fantasmagorie”), istoricul identi�ică două mari forme
de ordonare a fenomenelor: spat�iul s� i timpul, forme care
modi�ică percept�ia, fără ın̂să a depinde de o subiectivitate
a receptorului. Din acestea decurg două tipuri de fapte:
coexistente (ocupă spat�iu) s� i succesive (se dezvoltă ın̂ timp).

Distinct�ia este importantă pentru modul de ın̂t�elegere
a istoriei: dacă s�tiint�e precum �izica, biologia, chimia s� i chiar
psihologia se pliază pe fenomenele coexistente, istoria
are ın̂ vedere fenomenele succesive. „Istoria nu este o s�tiint�ă
particulară, ci un mod de concept�ie a lumei, modul succesiv,
ın̂ opozit�ie cu modul coexistent.” Cu sigurant�ă că nu s-ar putea
evident�ia legi generale de constituire a evenimentelor istorice,
ın̂să succesiunea implică ın̂lănt�uiri de cauzalităt�i, as�adar
un obiect ce poate �i studiat de s�tiint�ă ca �iind supus
repetabilităt�ii, as�a-numitele „serii istorice”.
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Principiile fundamentale ale istoriei1900 A.D. XENOPOL
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Principiile fundamentale ale istoriei1900 A.D. XENOPOL
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Principiile fundamentale ale istoriei1900 A.D. XENOPOL

Xenopol dezbate diferite aspecte ale teoriei sale, grupate
ın̂ capitole: Caracterul știin�i�ic al Istoriei, Păreri greșite asupra
scopului Istoriei, Factori statornici ai Istoriei, Evolu�iunea în Istorie,
Puterile ajutătoare evolu�iunei, Legile de desvoltare, Legile sociologice,
Materialul Istoriei, Seriile istorice, Concep�iunea Istoriei, Metoda
în Istorie. Exemple atât din istoria universală, cât s� i din cea
a românilor (la modul eveniment�ial), argumentează practic punctul
lui de vedere.

Lucrarea rămâne un reper, ın̂deosebi din perspectiva
ın̂ceputurilor gândirii românes�ti despre istorie.

Important�a autorului a fost extraordinară ın̂ epocă s� i nu numai.
Faptul că intelectualii au fost sensibilizat�i s� i atras� i de ideile sale
a reprezentat foarte mult pentru ceea ce urma să se ın̂tâmple
mai departe, la nivelul cercetării s�tiint�i�ice. Istoria, ca disciplină
constituită autonom, se revendica drept un copil legitim
al marelui secol al XIX-lea. A fost perioada romantică dominată
de idealuri nat�ionale s� i de a�irmare a unor noi state (cum a fost
s� i situat�ia tânărului stat român) pe o hartă a Europei ın̂ plină
re-con�igurare. Ceea ce a ın̂t�eles ın̂ plus cărturarul ies�ean,
ın̂scriindu-se astfel ın̂tr-o listă ilustră, a fost faptul că istoria
avea alte legi s� i modalităt�i de transmitere la nivel
de ın̂t�elegere ca s�tiint�ă de sine stătătoare. De aici, urias�a sa
ambit�ie de a pune bazele unei s�tiint�e a istoriei, riguros
organizată s� i construită, delimitată aprioric de orice
jocuri ale unei �ict�ionalităt�i non-operatorii.





1901

Teohari ANTONESCU Lumi uitate: Studii literare
și archeologice

M. CODREANU Diafane

N. GANE Pagini răsle�e

M. SUT� U Despre delictul politic

A.D. XENOPOL Amintiri de călătorie



Lumi uitate. Studii literare
şi archeologice

1901 Teohari ANTONESCU
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Cunoscutul profesor a fost un intelectual adoptat de
comunitatea ies�eană, el venind ın̂ capitala moldavă de la Bucures�ti.
Soarta a vrut ca el să nu aibă o copilărie fericită, cunoscând tristet�ile
absent�ei tatălui, decedat ın̂ainte de nas�terea sa. Poate că aceste

ım̂prejurări biogra�ice
să-s� i �i pus amprenta pe
propria-i devenire spirituală,
viitorul cărturar căpătând
de mic acea seriozitate
ce avea să se transforme mai
târziu ın̂ rigoare s�tiint�i�ică.
Integrat ın̂ viat�a culturală
s� i didactică a oras�ului celor
s�apte coline, el va �i unul
dintre animatorii care
vor ın̂cerca să poarte
mai departe idealurile
junimiste la Ias� i, după ce
mult�i dintre membrii acestei
societăt�i se vor muta
la Bucures�ti. De altfel,
cu �iecare lucrare a sa
publicată, notorietatea
ıî cres�tea, primul studiu
ın̂ acest sens �iind Dacia,
patria primitivă a popoarelor
ariane, publicat ın̂ numărul 5
al revistei Convorbiri literare.
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Lumi uitate. Studii literare
şi archeologice

1901 Teohari ANTONESCU

Tipogra�ia editoare este „Dacia”, a unor
entuzias�ti societari ai epocii, P. Iliescu
s�i D. Grossu. Mai remarcăm s� i dedicat�ia făcută
Eugeniei Teohari Antonescu, ın̂tr-un mod
„afectuos”, după cum subliniază autorul cărt�ii.

Profesorul ies�ean de la Universitate publică acum un volum
insolit, ın̂ comparat�ie cu altele din care se vedea format�ia sa distinctă
de arheolog. E un volum ın̂ care studiile componente se leagă ın̂tre ele
prin faptul că prezintă caracteristici culturale ale unor popoare
din vechime, ın̂rudite ın̂tre ele, după cum consideră autorul.
Scopul acestor studii, spune universitarul, este să se apropie de
spiritul speci�ic al unor lumi apuse, prin realizările lor de ordin
spiritual.

Este s� i motivul pentru care un prim capitol al cărt�ii se preocupă
de , o s�tiint�ă pe care cei vechi nu au cunoscut-o. FăcândPreistorie
un aplicat studiu al acestei s�tiint�e noi, autorul ıŝ� i pregătes�te cititorii
pentru capitolele propriu-zise ale cărt�ii.



Lumi uitate. Studii literare
şi archeologice

1901 Teohari ANTONESCU
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Lumi uitate. Studii literare
şi archeologice

1901 Teohari ANTONESCU

I�ntr-un stil avântat, pigmentat de o voluptate
a exprimării, autorul a conceput capitole pline de miez
s� i de noutate.

Găsim, astfel, un capitol ın̂chinat Daciei, numită
„Patria primitivă ariană”. Pe baza unor ultime „cercetări
istorico-lingvistice”, Teohari Antonescu caută să
con�igureze acel leagăn arian din care el consideră că
s-au desprins noile vlăstare indo-europene.

Alte capitole sunt despre �iloso�ia ,Upanișadelor
despre „egipteni s� i patria lor semită”, despre literatura
egipteană, despre civilizat�ia din Chaldeea, despre
Epopeea lui Izdubar, adică despre un mare rege
din Uruk, numit s� i Ghilgames� .

Un ultim capitol se intitulează Un veac de cercetări
archeologice s� i este un vibrant elogiu adus rolului
cercetărilor ruinelor.
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Diafane

Este edit�ia I a volumului semnat de marele
sonetist ies�ean. A fost tipărit la „Tipogra�ia
H. Goldner, Editor” nr. 17, strada Primăriei,
având ment�iunea „Drepturile de reproduct�iune
s�i traducere rezervate”; tiraj 1000 de exemplare.

1901 M. CODREANU
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Volumul are un motto din Mihai Eminescu:
„Ici s� i acolo mai străbate cıt̂e-o voace mai
curată/ Dintr'un ce'l visaiCarmen Seculare
s� i eu odată”. De altfel, după primul text intitulat
Prefa�ă Semănătorul( ), poetul reia dedicat�ia,
cu un plus de accentuare a relat�iei
de ın̂chinăciune poetică: „Memoriei
neın̂trecutului maistru al literaturii românes�ti,
Mihail Eminescu, ın̂chină aceste palide vedenii,
autorul.”.

Diafane1901 M. CODREANU
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Diafane1901 M. CODREANU
De remarcat gra�ia de epocă

s� i anumite ortograme speci�ice,
precum s� i frumuset�ea artistică
a tiparului, cu oglinzi de pagină

migălos lucrate.
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Versurile din acest volum al lui
Mihai Codreanu reprezintă un amestec
de pulsiuni postromantice s� i de mărci
ale clasicismului care a dominat bună
parte a secolului XIX al literaturii
române, cu anumite revărsări
s� i la ın̂ceput de secol XX.

S� i e adevărat faptul că, după golul
lăsat de disparit�ia marelui Mihai
Eminescu, Codreanu aducea o anume
sperant�ă ın̂ oras�ul poeziei. Fără să �i
atins profunzimile marelui său ın̂aintas� ,
el a strălucit ın̂ anumite direct�ii,
�iind considerat părintele sonetului
românesc s� i, totodată, cel mai productiv
ın̂ acest sens ca număr de texte.
S� i nu lipsit de important�ă
este faptul că proprietarul de la
„Vila Sonet”, as�a cum ıî numesc
ies�enii casa de pe Strada Rece nr. 5,
a fost s� i dramaturg, traducător
s� i un avocat cu oarecare faimă
ın̂ timpul său.

Diafane1901 M. CODREANU



44

Pagini răsleţe1901 N. GANE

Magistrat, deputat, primar (de cinci ori) al oras�ului Ias� i,
Nicolae Gane rămâne o �igură emblematică a urbei de pe
Bahlui, printre multele sale proiecte �iind s� i aducerea apei
potabile din sursa Timis�es�ti. Venit din oras�ul plin de
intelectualitate care era Fălticeni, el se integrează perfect
ın̂ viat�a ies�eană, �iind un om politic redutabil, ca s� i unul dintre
scriitorii reprezentativi dat�i de gruparea junimistă.
Numeroasele sale scrieri s-au ın̂dreptat către viat�a cinegetică,
spre lumea copiilor, spre trecutul istoric, spre evocarea
romantică a unor personaje uitate, având destulă trecere
la vremea respectivă ın̂ rândul cititorilor.

Volumul (după gra�ica timpului) apare laPagini răsle�e
Editura Librăriei „Nouă”, P. Iliescu & D. Grosu. Fără a
reprezenta o scriere deosebit de importantă ın̂ panoplia
junimistului, volumul are totus� i un parfum de epocă s� i acea
important�ă a lucrărilor mai put�in cunoscute, al căror rol este
acela de o oferi un plus de cunoas�tere asupra autorilor
din trecut.

Des�i pe atunci ideile
de marketing nu prevalau,
editura ın̂t�elege să facă
s� i o scurtă prezentare a
autorului, din rat�iuni ce t�in
de strategia de publicitate a
epocii, ın̂ primul rând, dar s� i
dintr-o pret�uire evidentă fat�ă
de un autor atât de important
pentru comunitatea ies�eană.
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Pagini răsleţe1901 N. GANE

Tot ca element paratextual,
ment�ionăm s� i acea „I�ncheere”, semnată
chiar de autor, ın̂ care se arată rostul
acestor pagini „răslet�e”, găsite prin
sertare, despre care Nicolae Gane
consideră că trebuie să le dea s� i lor
s�ansa tiparului. Numindu-le,
cu un topos drag scriitorilor, „copii”,
el le trimite ın̂ lume, urându-le „noroc”!

Cât prives�te cont�inutul acestui volum, cuprinde
diferite amintiri despre Unire, despre Slănicul „de ieri
s� i de azi”, discursuri la ocazii festive (cum ar �i
inaugurarea Teatrului din Ias� i), două relatări anecdotice
pline de umor ( , respectivZi-i patimă și te mântuie Jalbă
la Dumnezeu), precum s� i alte câteva texte ocazionale.
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1901 N. GANE Pagini răsleţe
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Pagini răsleţe1901 N. GANE

Poate că pentru cititorii de astăzi aplecarea
pentru asemenea pagini, cum sunt cele semnate
de primarul s� i scriitorul care a fost Gane,
reprezintă un efort mai greu de suportat.
Fat�ă de cutumele lecturii moderne, paginile sale
pot să ne apară mai departe (temporal vorbind)
decât sunt ele ın̂ realitate. Cu toate acestea,
farmecul de povestitor moldav, relatările
anecdotice pline de s�art, amintirile provocate
de călătorii, chiar s� i unele texte ocazionale
sau discursurile de la diverite festivităt�i fac ca
s� i aceste pagini, nu ın̂tâmplător numite „răslet�e”,
să aibă cursivitate s� i să ofere o anume
�luent�ă narativă.



Despre delictul politic1901 M. S �UU

48

La Tipogra�ia H. Goldner
apărea acest opuscul, foarte
interesant prin ceea ce propune,
deoarece se ocupă de un principiu
determinat de o Constituantă
foarte liberală (cea din 1866), care
ridică di�icultăt�i foarte serioase
când este vorba despre delictele
de presă și delictele politice.

Dacă pentru delictele de presă
jurisprudent�a tinde să stabilească
ın̂ mod constant caracterul
respectivelor abateri de la lege,
ın̂ ceea ce prives�te infract�iunea
politică, arată M. Sut�u,
„legea nu de�ines�te nicăierea
infract�iunea politică”.

Legiuitorul, consideră autorul,
s-a abt�inut ın̂ de�iniri exhaustive,
deoarece ar �i fost necesare
explicat�ii s� i dezvoltări care
nu intră ın̂tr-un text de lege.
De aici, ın̂treaga dezbatere din
această lucrare, cu unele aspecte
care rămân de actualitate.
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Despre delictul politic1901 M. S �UU

Autorul se trăgea dintr-un
neam ilustru, care a numărat ın̂ timp
demnitari, domnitori, cărturari.
Un descendent, Negulescu-Sut�u,
avea să publice la Paris o lucrare
numită , ın̂ careCartea de aur
prezintă câteva sute de membri
ai acestei familii cosmopolite, ın̂tre
care s� i marele cronicar al Ias� ilor
care a fost Rudolf Sut�u. Fanariot�ii
din acest neam veneau din Epir s� i
din Constantinopol: un dragoman
celebru s� i un logofăt care au făcut
cinste familiei, alături de
economis�ti, medici, intelectuali
din vremurile mai apropiate de
noi. Cât prives�te pe cei care
au fost pe tronul celor două
principate, unul dintre ei era
cunoscut prin porecla „Draco”,
iar ın̂ 1821, când se termină
s� irul domniilor fanariote,
domnitori ın̂ cele două
principate dunărene
erau Alexandru, respectiv
Mihai Sut�u, din aceeas�i
numeroasă familie.
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Cel care a fost, deopotrivă,
istoric, �ilosof, economist, pedagog,
scriitor, cărturar, ın̂ sensul cel mai
cuprinzător al cuvântului, este,
alături de Nicolae Iorga, o �igură
proeminentă a culturii române.
De origine anglo-saxonă, ilustrul
cărturar a văzut lumina zilei
„ın̂ mahalaua Păcurari, ın̂ nis�te case
de zestre ale mamei mele”. Până la
mutarea ın̂ capitala Bucures�ti,
el a strălucit ın̂ oras�ul natal ca
prim-procuror al Tribunalului
din Ias�i, ca membru al Asociat�iei
culturale „Junimea”, ca intelectual
de frunte ı̂ntr-un oras� ce a fost
spat�iul de formare pentru axele
principale din cultura română
cel put�in o jumătate de secol.
Universitar la cea mai veche
Alma Mater din t�ară, el a avut
meritul absolut de a scrie prima
istorie completă a poporului
român: Istoria românilor
din Dacia Traiană.

Amintiri de călătorie1901 A.D. XENOPOL
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Des�i Xenopol părea un introvertit, el a publicat ın̂ revistele
epocii numeroase pagini cu caracter autobiogra�ic. Unele dintre
ele au fost strânse s�i au alcătuit volumul ce avea să �ie publicat
ın̂ 1901, cu titlul .Amintiri de călătorie

Valoarea acestor pagini de călătorie
e dată tocmai de format�ia intelectuală
a cărturarului, prin ochii căruia vedem
o parte din lume. E interesant de urmă-
rit jocul de imagini, felul ın̂ care omul
plin de informat�ie s�i de conexiuni cultu-
rale poate să se minuneze ın̂ fat�a specta-
colului oferit de natură s�i de oameni.
Volumul este imprimat la „Tipo-
Litogra�ia H. Goldner”, strada Primăriei.
Este interesantă cugetarea ce apare
pe pagina de gardă, cea care se referă
la efectul emot�ional al călătoriilor. Este
un obicei al sfârs�itului de veac XIX
s�i ın̂ceput de secol XX de a face apel la
ın̂tăriri culturale, având rolul de a
atrage s�i mai mult curiozitatea ititorilor.
Iar acest fapt se vede pe tot parcursul
volumului, capitolele cuprinzând
observat�ii s�i comentarii intelectuale
despre Bucovina, Elvet�ia, Austria,
Tirol, Nordul Italiei, Karlsbad, Meti
Mehadia, pitoreasca localitate
din Banatul Severinului, toate
reprezentând mult mai mult
decât simple note de călătorie.

Amintiri de călătorie1901 A.D. XENOPOL





1902

V. COCUZ În �ara Minaretelor

RIRIA Ultima rază din via�a lui Eminescu



54

În Ţara Minaretelor1902 V. COCUZ
V. Cocuz este un autor interesant pentru epoca la care ne referim;

fără să facă parte dintr-o structură elitistă aplicată, a avut preocupări
sust�inute de natură intelectuală, ca tot�i entuzias�tii, din care s-au
născut bros�uri s� i cărt�ulii care trebuie să �i trezit oarece interes pe
atunci, as�a cum sunt cele prin care el demonstra originea romană a
oras�ului Ias� i (cu trimiteri de ordin arheologic, istoric, arhitectonic,
ingineresc etc.) sau cele care cuprind relatări de călătorie.
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În Ţara Minaretelor1902 V. COCUZ

I�n volumul de fat�ă este
vorba despre nis�te amintiri
dintr-o călătorie ın̂ Turcia.
Având ın̂ vedere lipsa unor
mijloace mai rapide de
călătorie, cele folosite
(trenul de la Ias� i la
Constant�a s� i vaporul de la
Constant�a la
Constantinopol)
prilejuiesc declans�area
imaginarului speci�ic,
fără evenimente care
să iasă din �iresc.

I�n peisajul descris de cărt�ile
primelor două decenii ale
secolului XX, V. Cocuz este
un entuziast care a s�tiut să
compenseze absent�a unor studii
aprofundate cu abnegat�ia s� i cu
dăruirea pentru tot ce a plănuit.
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În Ţara Minaretelor1902 V. COCUZ
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Fiind vacant�ă de Pas�te
s� i reduceri consistente
pentru pachetul complet,
de cincizeci la sută (autorul
precizează s� i pret�ul, de 66
lei clasa I, 44 clasa II), mult�i
se ın̂ghesuie pe această rută,
iar Cocuz are cu s� i despre
cine comunica. Desigur,
impresiile sunt determinate
s� i de puternicul fond
cultural s� i istoric
reprezentat de vechiul
imperiu otoman pe care are
ocazia să ıl̂ cunoască.
Interesantă o precizare: se
ın̂torc mai put�ini decât
plecaseră (femeile ıŝ� i
reduseseră numărul –
insinuează autorul).
Textul cuprinde s� i
câteva desene, destul
de �idel realizate.

Volumul apare
la Tipogra�ia
M.P. Popovici.

În Ţara Minaretelor1902 V. COCUZ



Ultima rază din viaţa lui Eminescu1902 Riria
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Intrarea ın̂ noul secol a ın̂semnat s� i ın̂ceputul aparit�iei
complicatului mit eminescian. Tot mai mult�i scriitori ın̂cep să ıl̂
evoce, să se refere la scrierile sale, să ıî invoce spusele politice,
economice, jurnalistice, construind, plini de zel, o supra-imagine
a celui care se despărt�ise, de�initiv, de lumea pământeană.
E interesant felul ın̂ care s-a asociat unui asemenea proiect o �iint�ă
aparte din lumea artistică a Ias� ilor de atunci, autoare de poezii
s� i de literatură dramatică.

Trecuseră 12 ani de la disparit�ia �izică
a marelui poet, s� i acest „dialog dramatic
ın̂ 5 scene” ıl̂ re-aduce simbolic ın̂ viat�ă. Se
năs�tea deja mitul Eminescu; Riria, frenetica
scriitoare de la ın̂ceputul secolului XX,
a avut câteva merite, dovadă volumul de fat�ă.
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Ultima rază din viaţa lui Eminescu1902 Riria

Apărut la „Editura Librăriei Nouă”, a societarilor P. Iliescu s� i D. Grossu, volumul
cuprinde o �ict�iune alcătuită după un canon al romantismului ın̂târziat. Tot textul (arată
cele 5 scene) reprezintă un dialog prelungit ın̂tre Poet („ım̂bătrânit s� i bolnav de picioare”)
s� i Riria (o fată de 18 ani). Cu o frazeologie hiperbolizată, replicile cuprind teme frecvente
ın̂ literatura romantică: nebunia, fericirea, iubirea, natura, poezia, religia, societatea.





1903

Teohari ANTONESCU O problemă politică:
Cestiunea macedoneană. Causele turburărilor
și interven�ia diploma�iei europene

N. GANE Zile trăite

Emanoil Al. MANOLIU Istoria teatrului

A.D. XENOPOL Domnia lui Cuza-Vodă
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O problemă politică:
Cestiunea macedoneană

1903 Teohari ANTONESCU

Pe fundalul accentuării direct�iei de
implicare politică s� i socială ın̂ gândirea
junimistă târzie, tânărul arheolog stabilit la
Ias� i dezbate o problemă ce i se pare crucială,
„o datorie pentru ori ce om, care caută să iasă
din orizontul strimt al ocupat�iilor sale”. Pe
lângă faptul de a �i o „rană a bătrın̂ei Europe”,
„cestiunea macedoneană ne atinge pe noi
Romın̂ii ın̂ mod direct, căci de resolvarea ei
atır̂nă nu numai fericirea elementului
romın̂esc de la Pind, dar ın̂ parte s� i linis�tea
noastră, a celor de la Dunăre”. Precum se
vede, discipolul lui Maiorescu este preocupat
de soarta tuturor românilor, nu numai a celor
dintre granit�ele de atunci ale t�ării.

Rămas ca martor al unor junimis�ti dintr-un secol deja ın̂cheiat, Teohari
Antonescu a avut preocupări dintre cele mai variate, cinstind astfel faima
colegilor săi de la societatea ın̂�iint�ată de Maiorescu. Dincolo de ocupat�iile
sale canonice, profesorul ın̂că ın̂cepător se arată interesat de probleme
arzătoare ale Europei s� i, mai cu seamă, ale Balcanilor, aspecte care au devenit
ın̂ zilele noastre, după o sută de ani, din nou incendiare. Cum procedau pe
atunci mult�i belferi, volumul este construit dintr-o serie de articole care au
circulat mai ın̂tâi ın̂ presa timpului, ele �iind de interes cotidian.
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O problemă politică:
Cestiunea macedoneană

1903 Teohari ANTONESCU

Alcătuit dintr-o serie de articole
publicate ın̂ „Tribuna Conservatoare”
din Ias� i s� i apoi la Tipogra�ia Nat�ională
din str. Alexandri (sic! , volumul)
tratează situat�ia politică spinoasă a
Macedoniei ın̂ trei etape,
corespunzând capitolelor: Popoarele și
administra�ia musulmană Interesele și,
curentele politice din Balcani,
Interven�ia diploma�iei europene.
Conceput sub impulsul spaimei de a nu
deveni reală analogia cu fenomenele
politice dinainte de războiul ruso-
româno-turc din 1877-1878 (de altfel,
autorul ın̂sus� i e omul multor
nelinis�ti, explicite ın̂ său),Jurnalul
demersul se deschide spre
pluridisciplinaritate. Găsim aici
analize istorice, politice,
sociologice, psihologice, folosind
desigur un instrumentar ce pare
azi rudimentar, dar fără să i se
ia din meritele incontestabile
ale tentativelor de a
fundamenta un discurs
istoric riguros, ın̂ spiritul
Junimii.
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Zile trăite1903 N. GANE
Nu a fost us�oară viat�a lui Nicolae Gane, des�i multele demnităt�i ce i-au ı̂nsot�it

destinul par a spune altceva. Cel care ı̂n 1908 avea să �ie primit ı̂n Academia Română
a trecut prin multe: membru de frunte ı̂n Partidul Nat�ional Liberal, al cărui deputat
a fost cu cinste, onorând ın̂să s� i diferite atribut�ii ın̂ magistratura timpului, �iind s� i
pentru mult�i ani primar de Ias�i... dar s� i membru ı̂n comitetul de lectură al Teatrului
Nat�ional din Ias�i... s� i multe altele. Este interesant să ıl̂ vedem cum se ı̂mpărt�ea ın̂tre

analiza unui studiu privind sistemele
de tract�iune ın̂ transportul urban s�i
citirea atentă a unei piese de teatru
care ar �i urmat sau nu să �ie jucată pe
scena teatrului din Ias�i.

De mare ajutor i-a fost ı̂n viat�ă
format�ia sa intelectuală: provenind
dintr-o familie cu adânci rădăcini
boieres�ti, el a bene�iciat de studii alese
atât ın̂ t�ară, cât s� i la Paris, unde a urmat
s�tiint�ele juridice. Marea sa energie s-a
canalizat ın̂ proiecte dintre cele mai
deosebite, care l-au făcut repede
remarcat de presa timpului, ca s� i de
oamenii puternici ai epocii, care au
s�tiut să ıl̂ apropie de ei, bene�iciind
astfel de altruismul s� i de competent�ele
multiple ale celui care a reus�it să se
implice ın̂ realizări de notorietate
pentru viat�a comunităt�ii, pe lângă
succesele sale literare. Acestea, de
altfel, l-au dus, ı̂n 1908, la Academia
Română.
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Zile trăite1903 N. GANE
Volumul la care ne referim de această dată apare sub egida Editurii „Librăriei

Nouă” P. Iliescu & D. Grosu, institut�ie care are meritul de a �i publicat multe dintre
aparit�iile timpului. Autorul a plonjat ı̂n plăcerea confesării literare, fapt care se
remarcă prin frecvent�a unor volume din această familie, volume care dau seamă
despre rolul de observator s� i de comentator avizat al epocii sale.
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Zile trăite1903 N. GANE

66

Este un volum deosebit de
interesant, o adevărată radiogra�ie a
epocii prin care a trecut autorul, o
frescă a copilăriei petrecute la
Fălticeni, tablouri de moravuri,
amănunte despre funct�iile politice s� i
administrative ale timpului,
descrierea aventurilor de tineret�e,
portrete ale unor personaje
„speciale” din istoria reală
(precum călăul Gavril Buzatu),
dar s� i ale unor personalităt�i ale
timpului: Dimitrie Rosetti, Al.
I. Cuza, Carol de
Hohenzollern, Constantin
Câmpineanu, Iacob
Negruzzi, Titu Maiorescu,
Dimitrie Ghica, Manolache
Costache Epureanu,
Lascăr Catargiu s� i alt�ii.
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Zile trăite1903 N. GANE

67

Frumoase s� i elegante descript�ii ale naturii, foarte multe comentarii s� i analize asupra istoriei
prin care trece autorul, toate realizate cu acea molcomă spunere a prozatorului de altădată.

Semnalăm, pe lângă interesul
degajat de cont�inutul acestor pagini,
s� i  acribia autorului care, ın̂tr-o
erată, semnalează trei gres�eli „pe
care nu le pot trece cu vederea”,
gres�eli nu chiar atât de grave, as�a
cum arată citirea cu atent�ie a acestui
text plin de scrupulozitate.
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Istoria teatrului1903 Emanoil Al. MANOLIU

Prin nas�tere, autorul venea de la Piatra Neamt�; tot ce a
realizat ın̂să t�ine de Ias� i. Talentul artistic, relat�iile cu colegii de
scenă, seriozitatea cu care se pregătea l-au t�inut pe scenă
aproape trei decenii, �iind apreciat de mari artis�ti ai timpului,

precum Aristizza
Romanescu s� i Mihail
Galino.

A fost artist societar
al Teatrului Nat�ional din
Ias� i. Competent�ele sale
l-au ın̂dreptăt�it să �ie s� i
profesor de declamat�ie la
Conservator. Viat�a sa
a fost activă s� i dedicată
comunităt�ii ies�ene pe
care a slujit-o s� i ca ziarist,
alături de principalele
sale ocupat�ii, de actor,
respectiv de profesor
universitar.

Volumul este
imprimat la Tipogra�ia
Nat�ională de pe strada
Alexandri (sic!) nr. 11.
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Istoria teatrului1903 Emanoil Al. MANOLIU

Fără a �i un tratat
exhaustiv, volumul este
de remarcat, mai cu
seamă că ın̂ epocă se
simt�ea nevoia unui
asemenea studiu care să
se refere la istoria
teatrului. Autorul
ment�ionează dubla
utilitate a cărt�ii sale: pe
de o parte, pentru cei
care studiază literatura
dramatică, pe de altă
parte, pentru cei care
vor profesa arta
dramatică.
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Istoria teatrului1903 Emanoil Al. MANOLIU

Lucrarea este un prim
volum, ocupându-se de
teatrul antic, adică de
ın̂ceputurile acestuia s� i de
formele sale cele mai
perfect�ionate, teatrul grec
s� i teatrul latin. Interesant
este, ın̂deosebi, ultimul
capitol, intitulat Închiderea
teatrelor, ın̂ care autorul
vorbes�te despre ceea ce se
ın̂tâmplă după căderea
Imperiului Roman de Apus.
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Istoria teatrului1903 Emanoil Al. MANOLIU
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Domnia lui Cuza-Vodă1903 A.D. XENOPOL

Ca s� i ın̂ cazul lui Eminescu, domnia celui
care „făcuse Unirea” intrase ın̂tr-un complex de
mitizare s� i de făurire de imagini
complementare. Deja circulau faimoase
anecdote/ legende/ povestiri care
transformaseră un personaj real, cu calităt�i s� i
defecte, ın̂tr-un supra-personaj, foarte apreciat
la nivelul mentalului colectiv. Autorul celor două
volume despre Cuza, marele istoric Xenopol,
venea dinspre jumătatea secolului XIX s� i văzuse
pe viu felul ın̂ care se ın̂�iint�au s� i se consolidau
institut�iile moderne românes�ti. Studiind la
Viena s� i la Berlin, cel care debutase strălucit ın̂
revista „Convorbiri literare” imediat după ce
ım̂plinise 20 de ani, ıŝ� i făcuse o datorie de
onoare să aprofundeze cunoas�terea istoriei
imediate, cea care avea ın̂ Cuza un reper de
primă important�ă, mai cu seamă că lipseau pe
atunci sintezele, tratatele s� i alte lucrări potrivite
pentru ca un străin să ıŝ� i facă o imagine corectă
asupra noului stat ce reies� ise din unirea celor
două principate dunărene.
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Domnia lui Cuza-Vodă1903 A.D. XENOPOL

Apărută la Tipogra�ia-
Editură P. Iliescu & D. Grosu ın̂
anul 1903, lucrarea marelui
istoric, gândită ın̂ două volume
(un „colligatum de două
volume”), reprezintă o operă
monumentală dedicată
domnitorului care a realizat
Unirea Principatelor. Istoricul
ıl̂ numes�te pe Cuza „principele
care a pus bazele statului
român”, motiv pentru care
ampla sa operă dores�te să �ie
un model de abordare istorică,
care să expună o pagină „din
trecutul cel mai apropiat al
poporului român”. I�n prefat�a
sa, el arată că era copil pe când
Cuza domnea, un motiv
ın̂temeiat pentru a ın̂tocmi cu mare responsabilitate o
cercetare istorică de asemenea anvergură. E de admirat
faptul că autorul s-a distant�at de toate posibilele ın̂doieli
avute de felurit�i interpret�i ai viet�ii s� i domniei celui care a
ın̂tocmit actul Unirii, plecând de la Ias� i. Xenopol spune că
s-a apropiat de domnitor, ın̂ cercetarea sa, ca s� i cum ar �i
fost vorba de un „fanariot egiptean”, motiv pentru care
nu a precupet�it niciun efort s� i nu a făcut compromisuri.
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Domnia lui Cuza-Vodă1903 A.D. XENOPOL
Primul volum abordează teme precum: familia lui Cuza, dubla alegere

a domnitorului, descrierea primului an de domnie, rolul dizolvărilor,
sesiunea ordinară din 1862, rolul lui Kogălniceanu (Cogălniceanu),
secularizarea averilor mănăstires�ti, problematica rurală, lovitura de stat.

Al doilea volum se referă la administrat�ie, la probleme ce preced actul
de abdicare, la starea culturală ın̂ timpul domniei lui Cuza, la starea
economică s� i alte politici ale domniei acestuia.
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Domnia lui Cuza-Vodă1903 A.D. XENOPOL

Ultima parte a lucrării cuprinde foarte
interesante documente de epocă: scrisori,
depes�e, circulare, acte, memorii, toate
privind activitatea domniei lui Cuza.
Această lucrare, ca s� i altele, a determinat
o bună imagine a lui Xenopol ın̂ lume, �iind
considerat unul dintre fondatorii �iloso�iei
istoriei, fapt care a ridicat istoria
românească, ca s�tiint�ă, la nivelul celei
europene.

Ca amănunt editorial, mai trebuie
spus că autorul ın̂chină această cercetare
muzei sale Riria, pe care o numes�te
„neasemănată poetă”, aceasta �iindu-i
sot�ie mai tânără s� i inspiratoare.
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Dimitrie BOLINTINEANU Via�a lui Cuza-Vodă

N. GANE Pacate Mărturisite

Alexandru A. NAUM Traduceri

A. PHILIPPIDE O rămăși�ă din timpuri străvechi:
jioară = cristal

Carmen SYLVA Tradusă de dr. A. SteuermanUllranda.
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Viaţa lui Cuza-Vodă19 40 Dim. BOLINTINEANU

Este o reeditare a volumului publicat de Bolintineanu cu acelas� i titlu.
Martor direct al evenimentelor istorice, autorul realizează o lucrare ın̂ care se
intersectează scriitura avântată a revolut�ionarului pas�optist cu o sumă mare
de informat�ii s� i de observat�ii directe ale modului ın̂ care s-au unit cele două
principate românes�ti s� i a conjuncturii ce a favorizat dubla alegere a lui Cuza.
Studiul re�lectă comportamentul noului domnitor, relat�iile politice s� i
administrative cu Kogălniceanu, părt�ile bune s� i mai put�in bune ale
domnitorului unirii: „Domnul Cuza, cu toate defectele sale, avu o virtute
pentru care nat�ia ıŝ� i va aminti ın̂totdeauna. Cât timp el domni, se formară
diverse partide pentru putere s� i se urmară unele pe altele; dar aceste
partide, aces�ti minis�tri nu erau niciodată impus�i de politica puterilor
străine. Românii erau mândri atunci când vedeau ın̂ libera Grecie
ministerul rus, ministerul englez, ministerul francez, pe când
ın̂tr´ın̂sa n-au fost niciodată decât ministere române, bune sau rele,
despotice sau liberale: dar totdeauna voint�a Domnului sau a t�ării.”

Memoria colectivă era, ın̂tr-adevăr, tot mai
mult interesată de imaginea domnitorului
Unirii, cel care era deja desprins de biogra�ia
reală s� i transpus ın̂ felurite structuri �ict�ionale,
mult mai pe placul unui public larg, un
procedeu care se va răspândi mult la nivelul
primei jumătăt�i a secolului al XX-lea. O
demonstrează s� i faptul că, la ın̂ceput de secol
XX, cititorii primesc o altă lucrare despre Cuza.
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Viaţa lui Cuza-Vodă19 40 Dim. BOLINTINEANU
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Pacate Mărturisite19 40 N. GANE

Des�i pare promit�ător pentru un cititor modern,
titlul cărt�ii lui N. Gane induce ın̂ eroare. Departe de
a găsi câteva păcate capitale a căror disecare să
trezească satisfact�ii, cititorul se a�lă ın̂ fat�a unui
volum de memorialistică s� i povestiri ın̂ continuarea
Paginilor răsle�e Zilelor trăites� i .
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Pacate Mărturisite19 40 N. GANE

Utilizând, cel put�in aparent, un registru puternic religios
( ), naratorul exagerează ın̂călcarea unorpăcate, mărturisire, iertare
norme etico-religioase, pe care doar canalul spovedaniei identi�icat
ın̂ scris o mai poate ın̂drepta: „�iind că sunt pe calea mărturisirelor,
voiu spune drept ca s� i cănd as� i �i ın̂aintea unui duhovnic”. Cititorul se
as�teaptă să găsească cine s�tie ce grozăvie sub povara căreia
povestitorul a ın̂durat să trăiască vreme ın̂delungată, până când un
eveniment su�icient de puternic (�ie s� i vârsta ın̂aintată) să-l �i
impulsionat să-s� i elibereze cons�tiint�a. Totus�i, se pare că „marele
păcat” nu e decât o minciună de complezent�ă: la ın̂cheierea unei
serate, o ipostază mai tânără a naratorul-personaj minte că s� i-ar �i
adus trăsura, pentru a se mândri ın̂ fat�a gazdelor. Situat�ia se
complică ın̂ momentul ın̂ care acesta ıî cere să-i ım̂prumute trăsura
iluzorie unei doamne care se va dovedi a �i viitoarea lui soacră.

React�iile prin care trece personajul nu sunt departe de parodie
pentru mintea unui cititor deprins cu altfel de evenimente s� i o altă
atitudine ın̂ fat�a lor: „Dacă ın̂ acel moment ar �i căzut trăsnetul pe
mine, nu cred că as� �i rămas mai ın̂mărmurit. De sigur am trebuit să
mĕ ın̂gălbinesc grozav, pentru că am simt�it tot sın̂gele
ın̂grămădindu-mi-se la inimă. Noroc că la lumina slabă a lumănărilor
de stearină nu se putea bine distinge schimbarea mea la fat�ă. Amet�it,
bezmetic ca un om care nu vede de cât ruine ım̂prejurul luı,̆ m am'
ın̂dreptat s�ovăind spre us� ă, am es� it ın̂ antret unde am stat o clipă ca
doar ım̂ı̆ voiŭ veni ın̂ �ire �iind-că mi se tăese picioarele s� i nu mĕ
puteam resu�la; apoi am prins să scobor scările, dragă doamne ca să
spun birjaruluı̆ care nu era, să tragă la scară.” Adevărate chinuri
psihice.
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Pacate Mărturisite19 40 N. GANE

Alături de ın̂tâmplările
cotidiene, N. Gane mai grupează ın̂
volum câteva impresii de călătorie,
unele amintiri de la Junimea
(„muzică-pictură”), rememorarea
primului impuls creator.

Cu sigurant�ă, ıl̂ putem bănui
de naivitate pe scriitor. Dar e o
naivitate care se fructi�ică pe
planul imaginii formate de un
discurs moral, chiar dacă
rudimentar. Trimiterea se face
spre eul social al naratorului, cu
care acesta se identi�ică. Pentru
fostul primar al Ias�ului, fost
pres�edinte al Senatului Regatului
României, fost ministru, această
imagine reprezintă o culme a
moralităt�ii: dacă atât de put�in
ajunge ın̂cât să i se pară
reprobabil, ın̂seamnă că
adevăratele monstruozităt�i vor �i
imediat respinse de mintea lui, ca
�iind de neconceput. Este o lect�ie
de moralitate a unei personalităt�i
politice.
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Pacate Mărturisite19 40 N. GANE

Publicat la „Editura Librăriei Nouă Iliescu, Grossu &
Comp.”, exemplarul de fat�ă poartă o dedicat�ie făcută
„dascălului s� i conducătorului nostru din vechea Junime
literară”, Titu Maiorescu s�i face parte din, Dona�iunea
Maiorescu.

Nicu (N.) Gane venea dintr-un neam vechi,
consemnat s� i de arhondologia print�ului cărturar
Dimitrie Cantemir. Acest neam fecund cultural a adus
ın̂ Fălticeni pe primii poet�i s� i nuvelis�ti locali. Ajuns�i la
Ias� i, Gănes�tii au strălucit ın̂ administrat�ie sau alte
funct�ii publice, au intrat ın̂ sfera radiantă a Junimii s� i
s� i-au consacrat măsura valorii ın̂tr-un veac esent�ial
pentru tânărul stat român.



Traduceri1904 Alexandru A. NAUM
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La Tipogra�ia Nat�ională din Ias� i
apărea acest mic volum de traduceri
ın̂ 1904, ca o prelungire a ceea ce se
ın̂tâmplase ın̂ mare parte din secolul
anterior: adică o efervescent�ă
a traducerilor din marea literatură
europeană.

Nu era o necesitate dictată de un
complex al inferiorităt�ii cât, mai degrabă,
ın̂ceputul unui proces cultural care se va
ım̂plini prin Eugen Lovinescu:
sincronizarea culturală cu Occidentul.

Or, acest fenomen se putea ım̂plini
ın̂ primul rând prin cunoas�tere implicită,
rolul traducerilor �iind fără nevoie de
justi�icare. I�n prezentul volum găsim
echivalări ın̂ limba română din Victor
Hugo, A. Chénier, A. de Vigny, Leconte
de Lisle, M. de Heredia, ca s� i o sumă de
epigrame ale lui Teocrit.

Autorul traducerilor este unul dintre
�iii lui Anton Naum, �igură importantă
a Junimii. Alexandru A. Naum, mai put�in
cunoscut astăzi, a făcut traduceri ın̂că din
prima tineret�e s� i a scris versuri originale,
�iind considerat un emul al lui Vasile
Alecsandri.
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Traduceri1904 Alexandru A. NAUM
Tatăl, junimist de fort�ă, universitar, mos�ier la Cândes�ti

de Neamt�, fusese o �igură a lumii ies�ene, trăind, mare parte
din viat�ă, ın̂ ceea ce se numea „din Păcurari”. Avea, dincolo
de atributele date de poezie s� i de cariera didactică, s� i
avantajele vârstei. El venea dinspre prima parte a secolului
al XIX-lea, reprezentând un fel de emul, mai mult prin

biogra�ie, al lui Alecsandri. Primul său �iu părea ın̂să sortit
să ıl̂ ın̂treacă, urmând, init�ial, o traiectorie spectaculoasă la
nivel de traduceri, versuri originale, licent�e universitare.
Din păcate, as�a cum se vede s� i din acest volum de
„Traduceri”, nu avea să depăs�ească un anume nivel.
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O rămăşiţă din timpuri străvechi:
jioară = cristal

1904 A. PHILIPPIDE
E un studiu care arată, ın̂că o dată, acribia s� i �inet�ea la nivel

de interpretări etimologice a marelui lingvist. De altfel, savantul
adunase un material imens pe care ıl̂ destinase unor asemenea
lucrări ce păreau contemporanilor adevărate exercit�ii de
descifrare enigmistică. O trecere ın̂ revistă a principalelor sale
lucrări de cercetare (precum sau celePrincipii de istoria limbii
două impunătoare volume din ) autenti�icăOriginea românilor
această pasiune exemplară a marelui cărturar, căutător neobosit
de izvoare s� i de documente necunoscute.
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O rămăşiţă din timpuri străvechi:
jioară = cristal

1904 A. PHILIPPIDE

Studiul ın̂cearcă o
descifrare etimologică a
cuvântului , auzit dejioară
�ilologul ies�ean la Bârlad,
ın̂ legătură cu apa
limpede. Acesta derivă de
la un cuvânt care, ın̂ limba
greacă veche, ın̂semna
cristal de munte, apoi
sticlă s� i care, ın̂ unele
zone, s-a confundat cu
vioara, datorită
pronunt�iei apropiate. Ca
s� i ın̂ alte articole speci�ice,
marele �ilolog ıŝ� i
surprinde cititorii cu
claritatea explicat�iilor s� i
cu felul ın̂ care descoperă
noutăt�ile etimologice.

Studiul este publicat
de „Revista Arhiva”.
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Ullranda19 40 Carmen SYLVA

Tradusă de dr. A. Steuerman

I�n epocă, Carmen Sylva a avut un nume important, nu doar
prin faptul că a scris literatură originală, ci s� i prin faptul că
a s�tiut să cultive prietenii literare durabile. Volumul de fat�ă
reprezintă o dramă ın̂ două acte ın̂ versuri, realizată după
tipicul dramelor germanice cu act�iunea plasată ın̂tr-o
epocă anistorică, de această dată pe t�ărmul Mării Nordului.
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Ullranda19 40 Carmen SYLVA
E s�tiut faptul că regina a plecat din anii tineret�ii din castelul Mon Repos

de pe Rin, fapt pe care ea l-a resimt�it ca pe o ruptură organică,
transformându-l ca topos literar ın̂ mare parte dintre scrierile ei literare, atât
ın̂ lirică s� i proză, cât s� i ın̂ teatru. Cu o operă ın̂tinsă, gândită s� i scrisă ın̂ limba
maternă, dar cu teme s� i imagini care t�in s� i de spat�iul românesc (prozele s� i
legendele despre munt�ii Carpat�ii, piesa s� i altele), la o sută deMeister Manole
ani Carmen Sylva merită o reevaluare care să o apropie de literatura noastră.





1905

Teohari ANTONESCU Le trophée d'Adamclisi

Ana CONTA-KERNBACH Fulgi

E. HEROVANU Paria
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Teohari ANTONESCU Le Trophée d ’Adamclisi1905

Des�i bucures�tean prin nas�tere,
viitorul profesor de arheologie de la
Universitatea ies�eană devine un locuitor
de frunte al urbei moldave, din care nu
mai dores�te să plece. Publică sub acest
titlu o amplă lucrare ilustrată, la
„Tipogra�ia Nat�ională I. S. Ionesco”.
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Teohari ANTONESCU Le Trophée d ’Adamclisi1905

Referindu-se la cercetări anterioare, profesorul ies�ean subliniază faptul
că acestea nu au relevat perioada precisă de construire a monumentului

roman de la Adamclisi.
Sunt s� i alte probleme
care forti�ică demersul
analitic al acestui
„omagiu” (scris ın̂
franceză, volumul are
altă deschidere spre
Europa), ın̂ special
cele legate de
imaginile prizonierilor
de pe monument.
Lungul studiu se
ın̂cheie cu pertinente
concluzii ce atestă
acribia cercetătorului
de la Universitatea din
Ias� i.
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Teohari ANTONESCU Le Trophée d ’Adamclisi1905

Sunt 11 plans�e s� i 16 gravuri ın̂tr-o operă ce-s� i propune să reprezinte un pas
decisiv ın̂ cunoas�terea a ceea ce autorul numes�te „impozantul trofeu monument
din Dobrogea”. E de ret�inut faptul că monumentul a fost ridicat acolo unde
romanii vedeau o granit�ă importantă a Imperiului; edi�iciul avea s� i valoare de
simbol/avertisment pentru alt�i posibili dus�mani din afara granit�elor.
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Teohari ANTONESCU Le Trophée d ’Adamclisi1905

Preocupările sale s-au
concretizat s� i la nivelul
amenajării unui muzeu de
arheologie s� i de anchităt�i
ın̂ cadrul Universităt�ii
ies�ene; ın̂ felul acesta
ın̂t�elegea un adevărat
intelectual din acele
vremuri să ıŝ� i motiveze
existent�a ies�eană, după ce
ani de zile desfăs�urase o
activitate publicistică
remarcabilă, ın̂ special ın̂
paginile revistelor
„Convorbiri literare” s� i
„Arhiva”.
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Fulgi19 50 Ana CONTA-KERNBACH

Este un volum eteroclit, care
re�lectă strădaniile unei autoare
ambit�ioase de a-s� i impune un
nume literar. Primele două texte
reprezintă traduceri (romantice,
cu supratitlul de „eterna dramă”)
din Luigi Capuana s� i Hélène
Séguin. Textele originale
cuprind o paletă foarte largă:
meditat�ii despre sărbători,
despre fericire, comentarii
despre pictură s� i despre
muzică, un portret al unei
mari actrit�e (Agatha
Bârsescu), impresii de
călătorie (malul Balticei,
marele oras�
Petersburg), precum s� i
un fel de studiu
interesant despre
câteva s�coli din Ias� i.
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Fulgi19 50 Ana CONTA-KERNBACH

Des�i fusese crescută s� i educată ın̂ spiritul mult mai
cunoscutului său frate, �ilosoful, cea care avea să devină
sot�ia lui Gheorghe din Moldova (Kernbach) a ın̂cercat să
ıŝ� i con�igureze propriul drum, atât la nivel profesional,
ea �iind relativ bine
cunoscută ca
pedagog, autoare de
lucrări s�colare,
lucrări de cercetare
ın̂ domeniul
pegagogiei, cât s� i ca
autoare de
beletristică, as�a cum
o arată s� i volumul la
care ne referim aici,
Fulgi.
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Paria19 50 E. HEROVANU

Autor cu oarece faimă ın̂ epoca sa,
Herovanu scrie un roman de substrat
social, ın̂ care reus�es�te ın̂să s� i câteva
portretizări complexe, precum s� i
sensibile trimiteri la o problematică
veche s� i nouă, aceea a situat�iei
evreilor: „Oricât de utopică ar părea
ideea restatornicirei statului evreu,
ea-s� i are rostul său �iresc. Sionizmul
e o rat�iune. El nas�te ın̂ urma
sângeroaselor excese cu care
antisemitizmul rusesc a făcut explozie
la 1881, s� i opune prigonirilor
sistematice ideea unei auto-
emancipări. I�n esent�a sa ın̂să,
el e vechea aspirat�ie a lui Izrael către
Cetatea biblică, a�initatea vagă dintre

su�letul neamului rătăcitor s� i pământul perdut. I�ntr´un foarte scurt
timp, ideea s´a ın̂tins, a găsit toreticienii săi, a născut literatura sa, a
determinat mis�carea palestiniană, cucerind cu deosebire Orientul
european, unde antagonizmul nat�ional determină emigrat�iuni
continue.” De aici, o ın̂treagă dramă, complicată nu doar de
evenimente sociale s� i politice, ci s� i de o intrigă erotică speci�ică.
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Paria19 50 E. HEROVANU
Herovanu venise la

Ias� i de la Piatra Neamt� s� i,
ajuns ın̂ oras�ul
universitar, avea să
desfăs�oare o activitate
exemplară, după anii de
studii �iind avocat,
profesor, primar, deputat,
Decan al Baroului din
Ias� i. Obt�inând doctoratul
ın̂ drept la Bruxelles,
Herovanu avea să devină
o �igură ilustră la nivelul
s�tiint�ei dreptului
românesc, profesând ın̂
Ias� i până ın̂ 1929, apoi la
Bucures�ti până la
pensionare. El a fost ın̂să
atras s� i de descrierea
sentimentelor, de �ixarea
relat�iilor inter-umane,
as�a cum se vede s� i ın̂
poeziile sale, dar s� i ın̂
romane.





1906

Teohari ANTONESCU Cetatea Sarmizegetusa

Teodor T. BURADA O călătorie la Românii
din Gubernia Kamenitz-Podolsc (Rusia)

Neculai IORGA , vol. IISchi�e din literatura romînă

* * * Universitatea din Iași, Facultatea de Știin�i.
Organizarea ei și mijloacele de lucru
de care dispune
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Teohari ANTONESCU Cetatea Sarmizegetusa1906

Imprimată la Tipogra�ia „H. Goldner”, str. Primăriei, nr. 17,
cartea reprezintă un studiu realizat de un important
profesor de arheologie din acea vreme, ım̂preună cu cât�iva
student�i meritorii. Practic, ei vorbesc despre o
„reconstruire” făcută ın̂ sala „palatului artelor” din faimoasa
expozit�ie ce s-a făcut cu ocazia jubileului Regelui.
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Teohari ANTONESCU Cetatea Sarmizegetusa1906

Cele 4 capitole ale volumului prezintă, academic,
izvoarele pentru reconstituirea Sarmizegetusei,
felul ın̂ care arăta capitala dacilor, as�a cum
o reprezintă artistic Columna, starea
Sarmizegetusei ı̂n cel de-al doilea război dacic s�i
o descriere punctuală a proiectului reconstituirii.
Urmează s�i o traducere rezumativă ın̂ limba
franceză. Textul este presărat cu schit�e
de plan ale proiectului s�i cu o anexă ın̂ �inal,
tot ın̂ scopul ilustrării celor spuse.



Teohari ANTONESCU Cetatea Sarmizegetusa1906
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Teohari ANTONESCU Cetatea Sarmizegetusa1906

Urmându-l pe
Maiorescu, care
spunea „Cultura
tinerimii noastre e
atro�iată, are foamete
de istoria nat�ională
mai ales. Aici e
punctul principal al
viitorului
universitar”, tânărul
arheolog ın̂treprinde
ample anchete de
teren pentru a umple
lacunele din jurul
urmelor arheologice
depistate.

De remarcat
semnele gra�ice
deosebite care
conferă cărt�ii
un aer de epocă,
plăcut
la vedere.
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O călătorie la Românii
din Gubernia Kamenitz-Podolsc (Rusia)

1906 Teodor T. BURADA
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Este vorba, de fapt,
de un extras din „Arhiva”, organul
Societăt�ii S� tiint�i�ice
s� i Literare, nr. 12/1906.

Extrasul prezintă interes de
epocă, prin felul ın̂ care prezintă
informat�ii de ordin istoric, geogra�ic,
administrativ.
Locul cercetat de autor a avut o
istorie zbuciumată, trecând prin
multiple războaie s� i ocupat�ii.

Cunoscut prin multele privilegii
date de S� tefan cel Mare, oras�ul
Kamenit�a a adunat s� i o comunitate
românească (autorul vorbind despre
românii ım̂prăs�tiat�i pe malul stâng
al Nistrului).

Cercetările vizeazălui Burada
inscript�ii ın̂ slavonă de pe biserici,
dar s� i o serie de credint�e, obiceiuri,
product�ii populare care ıl̂ conving că
nu este nicio deosebire ın̂tre românii
de acolo s� i acei de „acasă”. I�n acest
scop, sunt prezentate câteva cântece
populare adunate din comuna
T� iganauca.
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O călătorie la Românii
din Gubernia Kamenitz-Podolsc (Rusia)

1906 Teodor T. BURADA

Cât ıl̂ prives�te pe autor, acesta se trăgea dintr-o
familie renumită, tatăl său primind demnităt�i
boieres�ti ın̂alte, care ıî completau astfel darurile
artistice, el �iind primul profesor de muzică vocală
s� i instrumentală din t�ara noastră. Fiul i-a mos�tenit
talentele, �iind istoriograf al teatrului s� i al muzicii,
folclorist, profesor, călător de renume. Interesat de
mentalităt�ile românes�ti, de tradit�ii, de
comportamentul românilor ın̂ marile praguri ale
viet�ii (botez, nuntă, ın̂mormântare), a elaborat
lucrări speci�ice ın̂ acest sens.
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Neculai IORGA Schiţe din literatura romînă (vol. 2)1906

Cu numele ortogra�iat ca atare, marele cărturar, cunoscut prin marea
sa operă de istoric, critic, memorialist, prin activitatea prodigioasă de
universitar, academician, om politic, a fost receptat ın̂ sens extins de lumea
culturală internat�ională ca medievist, bizantinist, slavist, istoric al artelor,
�ilosof al istoriei.

Considerat, pe bună dreptate,
un „copil minune”, Iorga a avut un
parcurs memorabil ın̂ viat�a sa,
ın̂treruptă atât de tragic s�i de
neconceput.

Printre multele sale realizări care
t�in mai cu seamă de istorie, se numără
s�i aceste „schit�e din literatura romın̂ă”,
aici �iind prezentat volumul II, a�lat ın̂
colect�iile Bibliotecii Judet�ene
„Gheorghe Asachi” Ias�i. De altminteri,
ın̂ cariera sa de critic s�i istoric literar,
Iorga a depus un zel deosebit,
ın̂ceputurile activităt�ii sale ın̂ acest
sens �iind ın̂că din prima tineret�e.
După cum avea să aprecieze mai târziu
George Călinescu, pentru cultura
română Nicolae Iorga a jucat rolul
unui Voltaire, ın̂ condit�iile dictate de o
contextualitate istorică specială.

Acest volum (II) a apărut la
Editura Librăriei „Frat�ii S� araga”,
cunoscută �irmă de pro�il a epocii.



Neculai IORGA Schiţe din literatura romînă (vol. 2)1906

Capitolele de critică
incluse aici sunt despre
poezia lirică a lui
Bolintineanu, despre Ion
Creangă, despre Veronica
Micle. Sub titlul ,Doi noveliști
Iorga ıî prezintă, ın̂ stilul său
speci�ic, pe Ioan Slavici s� i
Nicolae Gane; el ıî alătură lui
Creangă s� i Ispirescu, tot�i
patru �iind legat�i organic de
revista „Convorbiri literare”.
Cei doi „novelis�ti” ın̂să s-au
remarcat prin faptul că sunt
cei mai reputat�i autori ai
momentului ın̂ acest sens.
Volumul mai cuprinde
observat�ii critice ce privesc
opera poetului „clasic” s� i
traducător D.A. Naum.
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Neculai IORGA Schiţe din literatura romînă (vol. 2)1906



Neculai IORGA Schiţe din literatura romînă (vol. 2)1906

Din nou remarcăm o caracteristică a tipăriturilor
din epocă, una dintre acelea exemplare. Din mare
respect pentru cititori, volumul marelui cărturar
Nicolae/ Neculai Iorga se ın̂cheie cu acea „tablă a
gres�elilor”, alcătuită cu mare acribie, ın̂ as�a fel ın̂cât
nicio formă necorectă să nu se strecoare ın̂ carte.
Des�i activitatea sa de istoric se a�lă ın̂ fat�a tuturor
prezentărilor bio-bibliogra�ice, nu e lipsită de interes
nici aceea de critică s� i istorie literară. Ca autor al unei
importante istorii a literaturii române (1929), el a
ın̂t�eles astfel să ıŝ� i continue opera de tineret�e, când se
apleca frecvent atât asupra operelor din literatura
română, cât s� i a celor reprezentative din literatura
universală, ın̂cepând cu marile texte ale antichităt�ii,
făcând observat�ii de natură comparatistă de mare
precizie, cu mult ın̂aintea specialis�tilor ın̂ domeniu de
mai târziu. Spre exempli�icare, vorbind despre Lucilus,
pe care ıl̂ aseamănă cu marele Cicero, spune: „Acel
scriitor ale cărui versuri duc adesea bucăt�i de aur pe
apele lor mâloase...”
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Universitatea din I şi, Facultatea de Ştiinţi.a
Organizarea ei şi mijloacele de lucru de care dispune

1906
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La o tipogra�ie ce t�inea tot de Iliescu, Grossu s� i ceilalt�i
din companie, a apărut această bros�ură de informare,
care ne arată o imagine a ceea ce ın̂semna cultura
s�tiint�i�ică ın̂ ın̂văt�ământul superior ies�ean. Liste
de profesori, titluri de cursuri, scurt istoric al
facultăt�ii, prezentarea mijloacelor didactice,
o incursiune prin laboratoare s� i alte dotări: toate
acestea pot �i interesante la distant�ă de un secol.
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Universitatea din I şi, Facultatea de Ştiinţi.a
Organizarea ei şi mijloacele de lucru de care dispune

1906

Deja marea Universitate
ım̂plinise un număr de ani
care, din vechime, se
cheamă Jubileu. De la evrei,
tradit�ia cerea ca la 50 de ani
să se constituie un an sfânt;
mai târziu, papalitatea avea
să introducă s� i intervalul de
25 de ani, atunci când se
acorda o indulgent�ă
plenară. Dar marea oază
de cultură de la Ias� i ıŝ� i
sărbătorea ın̂ 1910 un
adevărat Jubileu; cu
cât�iva ani ın̂ainte apar
bros�uri, pliante,
articole care
pregăteau marele
eveniment,
presimt�ind parcă
Marea Unire din
1918.





1907

Dante ALIGHIERI Traducere ın̂ versuri deInfernul.
N. Gane; Edit�ia II-a complect revăzută s� i corectată

Ioan Al. BRA�TESCU-VOINES�TI În lumea dreptă�ii

S� t. O. IOSIF S� I D. ANGHEL Legenda Funigeilor

Mihail LERMONTOV Poemă tradusăDemonul.
din ruses�te de Ioan R. Rădulescu

Ioan PETROVICI Cercetări Filosofice

A. PHILIPPIDE Specialistul romîn. Contribu�ie la
istoria culturii romînești din secolul XIX

A.D. XENOPOL Mijloacele de îndreptare ale �ărănimii
romîne



Infernul1907 Dante ALIGHIERI

Traducere în versuri de Nicolae Gane.

A doua traducere ın̂ română a operei lui Dante
(după cea a Mariei P. Chit�u din 1883) este o lucrare
remarcabilă prin ın̂cercarea de echivalare ın̂ limba
noastră a unei versi�icat�ii atât de dependente de
arhitectură s� i muzicalitate. Fostul primar al Ias�ului se
achită cu virtuozitate de această ın̂treprindere: „Am
fost cuprins ın̂ su�let de-o mare ın̂tristare/ Când auzii
acestea, căci oameni de valoare/ Recunoscui ın̂
limburi plutind rătăcitori.”

Cartea a fost publicată la Editura Librăriei Nouă
Iliescu, Grossu & Comp.
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Infernul1907 Dante ALIGHIERI
Interesante sunt s� i cele două prefet�e, la edit�ia I,

respectiv edit�ia a II-a. I�n prima prefat�ă, folosindu-s� i darul
de povestitor, Gane dezvăluie geneza traducerii de fat�ă,
care se pro�ilează ın̂ urmă cu 25 de ani, la ın̂trunirile
Junimii. I�n a doua prefat�ă, se simte apropiat de universul
dantesc, pe care e nevoit să-l părăsească: „Regret că nu
mai am nimic care să mă preocupe, să-mi scurteze
monotonia oarelor, să-mi procure bucurii de acele simt�ite
la �iecare pas ın̂aintat, la �iecare greutate ın̂vinsă, ın̂
peregrinările mele prin cercurile lui ; regret chiarLucifer
munca cea cumplită care credeam că o să-mi răpue zilele.

Mi se pare că tot ce-a fost să fac am făcut s� i că acum
scopul viet�ii mele este atins. Văd un mare gol ın̂aintea
mea s� i nu mai am curajul s� i plăcerea de a ın̂treprinde altă
ceva.”

S� i totus� i, traducerea ın̂ tert�ine imperfecte semnată
de Gane a atras s� i su�iciente repros�uri din partea celor
care l-au numit „un sentimental” pentru contexte s� i
pentru limba folosită ın̂ traducere. El ın̂sus� i acceptă că
e posibil să �i făcut s� i gres�eli, invocând zicerea
italienească mult uzitată „traduttore, traditore”. Pe de
altă parte, ın̂ stilul său postromantic, el se consola cu
gândul că această operă de traducere va �i, poate,
pentru el, „ultima �loare răsărită ın̂ ogorul de muncă a
bătrânet�elor mele”.



Infernul1907 Dante ALIGHIERI
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În lumea dreptăţii1907 Ioan Al. BRĂTESCU-VOINEȘTI

Depărtându-se de Maiorescu,
scriitorul s� i judecătorul născut la
Târgovis�te dintr-o familie de boieri se
apropie de gruparea constituită la Ias� i ın̂
jurul revistei , condusăVia�a românească
de C. Stere s� i Paul Bujor (responsabil de
partea s�tiint�i�ică), dar gravitând pe orbita
lui G. Ibrăileanu, secretar de redact�ie.
Nuvela care dă titlul volumului, de altfel
cea mai amplă s� i importantă, este
publicată cu un an ın̂ainte ın̂ paginile
revistei, numerele 2-6.

Volumul de nuvele s� i schit�e, premiat
de Academia Română, cont�ine 17 proze,
dintre care 10 fuseseră incluse s� i ın̂
cartea lui de debut ( ,Nuvele și schi�e
1903), iar altele publicate ın̂ diverse
reviste (Convorbiri literare, Moftul român,
Voin�a Na�ională, Sămănătorul, Făt-
Frumos, Via�a românească În lumeaetc.):
dreptă�ii, Vârcolacul, Puiul, Două surori,
Din carnetul unui judecător, Un om,
Microbul, Inspec�ie, Neamul Udreștilor,
Cocoana Leonora, Magheranul, Sâmbăta,
Pană Trăsnea Sfântul, Sminteala lui Radu
Finule�, Moartea lui Castor, Întâmplare,
Conu Alecu. Reeditările ulterioare
păstrează forma acestei edit�ii.

Este un scriitor prea repede uitat cel care a fost părintele literar al lui
Niculăit�ă Minciună s�i care a trimis către cititorii săi pagini de mare efect
(să ne amintim de povestirea , care a sensibilizat generat�ii ın̂tregiPuiul
de copii), dar s�i nuvele s�i schit�e ce aveau darul de a surprinde destine
contorsionate, nedreptăt�i ce se ın̂dreptau către cei mici din societate, oameni
neın̂t�eles�i etc. El a fost, de altfel, asemănat până la un punct cu Caragiale,
prin puterea observat�iei, prin s�tiint�a de a căuta o anumită perspectivă,
as�a cum mai târziu avea să facă o nouă artă, aceea cinematogra�ică.
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În lumea dreptăţii1907 Ioan Al. BRĂTESCU-VOINEȘTI
I�n general, prozele din volum

sunt studii de caractere care nu
suferă mari schimbări ın̂ ciocnirea cu
evenimentele. I�ntâlnim funct�ionari
mărunt�i, angajat�i ai tribunalelor,
profesori, boieri, dar s�i personaje
zoomorfe. Privim din optica unui
personaj acaparat de universul său
ideal, căruia nu-i pries�te contactul cu
o lume rea, vătămătoare,
distrugătoare. Spre exemplu,
magistratul Andrei Rizescu din
nuvela descoperăÎn lumea dreptă�ii
deodată că meseria căreia i se
dedicase este practicată de colegi
corupt�i s� i venali. „Ce căuta el ın̂tr-o
meserie ın̂ care ın̂sus�irea de
căpetenie era s�iretenia?” Cele
două lumi sunt incompatibile s�i
singura solut�ie rămâne
defetismul, aici prin retragerea
ın̂ sânul familiei, unde poate �i
mai greu lezat. Naratorul
notează minut�ios orice gest
al personajelor sale pentru a
accentua prăpastia morală.

Cartea a fost tipărită
la Tipogra�ia „Dacia”
Iliescu, Grossu & Co.
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Legenda Funigeilor1907 Șt. O. IOSIF și D. ANGHEL

Cei doi scriitori au fost
celebri, dincolo de operele
lor, scrise s� i ım̂preună,
s� i separat, prin faimosul
triunghi erotic tragic pe care
l-au constituit (ım̂preună cu
Natalia Negru), fapt ce avea
să ıl̂ determine pe Rebreanu
să gândească un roman de
dragoste s� i de moarte,
ne�inalizat, intitulat .Șarpele
Căsătoriile succesive ale
Nataliei (ın̂tâi cu Iosif, apoi
cu Anghel), frecventele scene
de gelozie s� i invent�iile sadice
ale lui Anghel conduc spre
scena celebră a ım̂pus�cării
accidentale (s� i neletale a
Nataliei Negru), apoi spre
sinuciderea celui care urma
să �ie supranumit „poetul
damnat al �lorilor”. Iosif
murise pe un pat de spital
cu un an mai ın̂ainte.

A apărut la Editura
„Viet�ii Romın̂es�ti”.
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Legenda Funigeilor1907 Șt. O. IOSIF și D. ANGHEL

Cei doi colaboratori au semnat ım̂preună (ın̂ainte de marea lor despărt�ire de�initivă) mai multe opere
literare, printre care s� i un poem dramatic ın̂ trei acte. Este interesant faptul că acest poem se plia pe cutume
literare care t�in mai degrabă de lumea nordică s� i de in�luent�e scandinave. Cei doi autori au realizat astfel o
ın̂treagă mitologie speci�ică, cu versuri avântate, mai put�in obis�nuite ın̂ literatura epocii: „Departe, nes�tiută
de ochi profani, s ascunde/ Ca o comoară scumpă spre care tot�i aleargă./ Cıt̂�i nu-s� i pierdură mintea, voind'
ca s o dezgroape/ Cătın̂d o pretutindeni ın̂ lumea asta largă,/ Cın̂d ea era aproape.”' '



Demonul1907 Mihail LERMONTOV

Poemă tradusă din rusește de Ioan R. Rădulescu.

Traducătorul
urmează rânduiala s�colii
teologice, făcând serioase
studii teologice la Kiev,
fapt care i-a prilejuit
ın̂văt�area limbii ruse; de
aici, logic, a pornit ın̂
descoperirea
frumuset�ilor poetice din
această limbă, ın̂ primul
rând prin intermediul
operelor lui Pus�kin s� i
Lermontov.

Volumul a
apărut la Editura
„Viet�ii Romın̂es�ti”.
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Demonul1907 Mihail LERMONTOV
I�n plină perioadă de ın̂�lorire a

posteminescianismului este tradusă opera
celebră a lui Lermontov. Traducerea se apropie
destul de mult de o sensibilitate poetică
familiară nouă: „Tu ın̂ clipe de ncercare/ De la'
dın̂sa pildă ia –/ Cătră lumea trecătoare,/ Rece
�ii, cum este ea!” I�mpreună cu alte traduceri
din lirica universală, a contribuit la o mai bună
cunoas�tere a esteticii romantice.
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Cercetări Filosofice1907 Ioan PETROVICI

Conform traseului gândit de
Maiorescu pentru junimis�ti, Ioan
Petrovici se specializează ın̂
�ilo.o�ie ın̂ Germania, urmează un
stagiu de pregătire profesorală la
Ias� i (conferent�iar, apoi profesor la
Universitatea din Ias� i, decan al
Facultăt�ii de Litere s� i Filo o�ie).s
Se transferă la Bucures�ti ca
profesor universitar, se implică ın̂
politică (de câteva ori ministru).

Concepută ın̂ perioada ies�eană, cartea
apare la Tipogra�ia „Dacia” Iliescu, Grossu &
comp. ın̂ 1907 s� i cuprinde o serie de studii,
unele publicate anterior. Problematica
ın̂rudită face �irească adunarea lor ın̂ acelas� i
volum, sub forma capitolelor. Totus�i, acestea
ın̂că mai poartă un oarecare grad de
independent�ă, cititorul având posibilitatea
„să-s� i aleagă pasagiile de lectură, după
interesarea sa particulară”. Mergând pe
această idee, autorul nu se s�ies�te să ceară
scuze cititorului care se ın̂cumetă să
parcurgă ın̂treaga operă pentru eventualele
„repet�iri de idei, care – păstrându-se
tractarea independentă a chestiunelor – se
vor găsi poate pe ici, pe colo”.

A fost ultimul mare reprezentant al s�colii maioresciene. După ce a urmat
cursurile Facultăt�ii de Litere s� i Filoso�ie din Bucures�ti, ca student, avându-i, printre
alt�ii, ca profesori, pe Maiorescu s� i pe Iorga, avea să ajungă, �inalmente, la Ias� i, ın̂
calitate de conferent�iar la catedra de �iloso�ie de la Universitatea ies�eană. Profesor
titular s� i apoi decan, Ion/ Ioan Petrovici urma să revină la Bucures�ti. Persecut�iile
comuniste ıî vor ın̂tuneca o parte din ultimii ani de viat�ă, după ce fusese de mai multe
ori ministru s� i, inclusiv, Pres�edinte al Consiliului de administrat�ie al Societăt�ii
Române de Radiodifuziune. Este considerat, pe bună dreptate, unul dintre cei mai
important�i gânditori din spiritualitatea românească, �igură proeminentă a �iloso�iei.
El a publicat la Ias� i această lucrare, ın̂ semn de pret�uire a spiritului critic ies�ean.



127

Cercetări Filosofice1907 Ioan PETROVICI

Avem aici capitole care, ın̂ spirit
kantian, ın̂cearcă să circumscrie obiectul
�ilozo�iei, cât s� i metodele ei de lucru: Rolul
și însemnătatea Filoso�iei, De�ini�ia
Filoso�iei, Despre Metodă în Filoso�ie, Istoria
Filoso�iei, Monismul experien�ei pure.

I�n alte capitole, discută despre
intersectările ın̂tre domenii: Filoso�ie și
Religie, Filoso�ie și Psihologie. Pentru
Petrovici, �iloso�ia utilizează instrumentar
din alte domenii ale spiritului ca să-s� i
argumenteze punctele de vedere:
psihologia, spre exemplu, „este
instrumentul cu care Filoso�ia se slujes�te
pentru trans�area celor mai profunde s� i
celor mai subtile dintre problemele sale.
Orice realităt�i obiective sunt date ın̂
cons�tiint�a subiectivă.”

Dând etalonul ın̂ cele spirituale,
un �ilosof poate aborda orice subiect:
Logica sentimentelor și logica
inteligen�ii, Puterea normativă a
Moralei, Filoso�ia Na�ionalismului,
Asupra Somnambulismului.

La �inal, autorul consacră
un studiu profesorului de �iloso�ie
C. Leonardescu, mort ın̂ acel an,
care dăduse printre primele
lucrări de �iloso�ie românească.



A. PHILIPPIDE Specialistul romîn. Contribuţie la
istoria culturii romîneşti din secolul X/X

1907

Născut la Bârlad, Alexandru Philippide devine un strălucit locuitor
al oras�ului Ias� i, pe care ıl̂ reprezintă emblematic ın̂ timp. Bibliotecar,
profesor universitar, �ilolog, membru titular al Academiei Române, el

este considerat, pe bună
dreptate, ın̂temeietorul s�colii
lingvistice de la Ias� i. Aici a
creat, printre altele, institutul
de studii �ilologice care ıî
poartă astăzi numele. El este
acela care a conceput o primă
formă a Dic�ionarului limbii
române al Academiei
(port�iunea A-dezvăt�, rămasă ın̂
manuscris), stabilind, totodată,
principiile s� i metodele de
lucru.

Cartea a apărut la Editura
„Viet�ii Romın̂es�ti”. Ca s� i ın̂
cazul celorlalte volume,
atragem atent�ia asupra gra�iei
de ın̂ceput de secol XX.
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A. PHILIPPIDE Specialistul romîn. Contribuţie la
istoria culturii romîneşti din secolul X/X

1907

Este o lucrare elocventă pentru ceea ce a
ın̂semnat competent�a �ilologică a cărturarului
Philippide, care s�tia să unească observat�iile
speci�ice lingvistului cu simt�ul polemic s� i cu
talentul de aprig mânuitor al condeiului jurnalistic:
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A. PHILIPPIDE Specialistul romîn. Contribuţie la
istoria culturii romîneşti din secolul X/X

1907

„I�n al treilea loc,
să ne emancipăm de tirania
verdictelor D-lui Maiorescu
(…). Cel put�in dacă ar �i lăsat
specialistul român de capul
lui, tot nu s-ar gurguia as�a
răpede. Dar as�a, dacă-l duce
Dl. Maiorescu de mână! Chiar
dacă t�i-ar veni t�ie ın̂ cap să
�luieri, cine te crede, când
aplaudează Dl. Maiorescu?”
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A. PHILIPPIDE Specialistul romîn. Contribuţie la
istoria culturii romîneşti din secolul X/X

1907
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Mijloacele de îndreptare
ale stării ţărănimei romîne

1907 A.D. XENOPOL
Pentru această perioadă

pe care o prezentăm ın̂ album,
A.D. Xenopol este, de departe,
imaginea cărturarului complex,
cu multiple preocupări:
istorice, sociale, literare,
sociologice etc.

E de mirare ın̂ câte forme de
activitate cultural-didactică-socială-
politică s� i-au ın̂cercat puterile marii
intelectuali din a doua jumătate a
secolului al XIX-lea s� i de la ın̂ceputul
secolului XX. Marele cărturar s�ie ean
este un asemenea exemplu: format
ın̂tr-o completă educat�ie junimistă,
după ce avea să treacă, strălucit, prin
două doctorate s� i prin exercit�iul canonic
al activităt�ii de publicist, el avea să ıŝ� i
dea examenul de valoare intelectuală la
o vârstă tânără, atunci când, ın̂ 1888, va
publica primul volum, de 619 pagini, al
monumentalei sale lucrări „Istoria
românilor din Dacia Traiană.” Pentru
elaborarea acestei opere, el a cercetat
documente ce au privit toate
compartimentele societăt�ii, cu toată
dinamica evenimentelor, studiind
cauzalităt�i s� i urmărind efecte socio-
istorice. De aici, rezultate ce se vor
ın̂tâlni s� i ın̂ lucrări viitoare, precum
aceasta de fat�ă.
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Mijloacele de îndreptare
ale stării ţărănimei romîne

1907 A.D. XENOPOL
Cărturarul ies�ean se referă

ın̂ acest volum la pătura socială
cel mai put�in favorizată din toată
istoria, de altfel:

„… sunt atât de numeroase
neajunsurile ce lovesc ın̂ viat�a
t�ăranului, ın̂cât este aproape cu
neputint�ă a le ın̂s� ira pe toate, s� i
că greutatea cea mare este
tocmai de a s�ti de unde ın̂cepi a
lecui o boală atât de ın̂vechită.”

Pentru a preveni o
„prăbus�ire năprasnică” a celui
mai reprezentativ strat social
românesc, Xenopol prezintă s� i
comentează ceea ce el numes�te
mijloacele practice de îndreptare:
lipsa de pământ, banca rurală,
tocmelile agricole, îmbunătă�irea
chipului culturei pământului,
creșterea vitelor, școala rurală,
igiena, îndeletnicirile în timp de
iarnă, meseriile sătești, Școala și
Biserica, estetica satului și a
�ăranului, administra�ia.

E o radiogra�ie foarte clară,
urmată de un set de reforme
care ar �i schimbat radical viat�a
t�ăranului. Prea put�in s-a realizat!





1908

Teodor T. BURADA O călătorie la vlahii (românii)
din Kraina, Croa�ia și Dalma�ia

RIRIA Cânturi și Poeme (1902-1908)
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O călătorie la vlahii (românii)
din Kraina, Croaţia şi Dalmaţia

1908 Teodor T. BURADA

Este un extras din revista „Arhiva” no. 7 s� i 8 pe
1908, publicat la Tipogra�ia s� i Papetăria „Progresul”
A. Grunberg s� i prezintă
ın̂semnările pe marginea unei
călătorii la românii din afara
granit�elor t�ării, pe teritoriile
respective. Călătoria are s� i un
scop pragmatic, autorul
notându-s�i asemănările de
limbă s�i de obiceiuri ı̂ntre ei
s� i cei din t�ară. Totodată,
prezintă s� i unele desene
făcute la fat�a locului. Articolul
trebuie ın̂t�eles ın̂ această
„nouă Renas�tere” ce anima
su�letul românilor de pe
atunci, dornici să completeze
golurile ce au caracterizat,
prea mult timp, o istorie
vitregită a poporului român.
Kraina, Croat�ia s� i Dalmat�ia
pot să apară cititorului de
acasă drept teritoriile exotice,
prin care se a�lă vlahi/
români rătăcit�i ın̂ această
lume mare.
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O călătorie la vlahii (românii)
din Kraina, Croaţia şi Dalmaţia

1908 Teodor T. BURADA
Dar textul lui Burada nu este

determinat doar de dorint�a unui
autor care caută oarece senzat�ie.
Dincolo de pragmatismul lingvistic
s� i de pulsiunile unei călătorii
considerate, pe bună dreptate,
„exotice”, fondul relatării se ın̂scrie
ın̂ rândul unor preocupări curente
la nivelul secolului al XIX-lea, mai
cu seamă, ın̂ a doua sa jumătate.
Cercetătorii (s� i nu numai) sunt
prins� i de mirajul descoperirii unor
enclave etnice s� i lingvistice,
pierdute ın̂ noianul unor imperii,
precum era cel austro-ungar.
Folcloristul român a călătorit mult,
mai ın̂tâi pentru a ın̂t�elege
diferent�ele regionale la nivelul
unor opere folclorice, apoi s� i din
plăcerea sa de a căuta urme din
trecut. Căutările sale l-au dus prin
Asia Mică s� i prin Balcani,
cercetându-i pe românii răzlet�it�i de
t�ara mamă s� i rămas�i aproape
necunoscut�i celor din t�ara mamă.
Pentru dăruirea sa exemplară,
Nicolae Iorga l-a numit pe Burada
„pelerin pe toate plaiurile
rătăcirilor românes�ti”.
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Cânturi şi Poeme (1902-1908)1908 RIRIA
Volumul apare la Editura „Librăriei Nouă” s� i surprinde

printr-o impresionantă prefat�ă semnată de A.D. Xenopol;
textul acestuia este intitulat simplu: .Poeziile Ririei
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Cânturi şi Poeme (1902-1908)1908 RIRIA

Foarte generos, cărturarul
vorbes�te de un adevărat „tezaur
de frumuset�e”, cuprins ın̂ poeziile
autoarei volumului, de
originalitatea care stă la pornirea
acestor „cânturi s� i poeme”, de
frumoasa limbă românească ın̂
care sunt ım̂brăcate.

Trebuie precizat că
autoarea nu era o oarecine:
cu numele real de Coralia
Gatoschi, Riria, fostă
studentă a lui Xenopol,
avea să devină sot�ia
acestuia; casa Xenopol din
Ias� i avea să se mai cheme,
ın̂ timp, s� i Vila Riria.
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Cânturi şi Poeme (1902-1908)1908 RIRIA
Cu aceeas�i gra�ie speci�ică timpului, cu grija editorului

pentru a alcătui un obiectiv tipogra�ic frumos, volumul
poate impresiona plăcut. Mare parte dintre poemele din
volum au caracter ocazional, iar ın̂cărcătura versurilor,
cel mai adesea, este morală s� i patriotică, fapt care explică,

part�ial, s� i exaltarea lui Xenopol. Exempli�icăm prin titluri
precum: Dochia, Patimi, Lui Eminescu, Inspirarea și
poetul sărac, Dacia, Romei, De Crăciun, Carmen-Sylvei,
Din durerile României, Strigăt din Moldova, Visul lui
Cuza, Ostașii, Altă credin�ă.



Riria a semnat tot ce a scris cu acest pseudonim. Pe numele
ei real Coralia Gatovschi (născută Biberi), scriitoarea a s�tiut să
arate un devotament deosebit fat�ă de ilustrul ei sot�, Xenopol,
ın̂grijindu-l până la moarte s� i urmărind s� i ce avea să se ın̂tâmple
cu mos�tenirea spirituală a marelui cărturar. Ea a dăruit
Palatului Cultural din Arad biblioteca istoricului, ın̂sot�indu-s� i
gestul cu cuvinte adânci: „Sot�ul meu, neavând nici părint�i, nici
copii, marea lui mos�tenitoare e cultura română, care a fost
mamă s� i �iică a marelui său cuget.”

Cânturi şi Poeme (1902-1908)1908 RIRIA
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1909

Traian BRATU Crea�iunea poetică cu deosebită privire
asupra clasicilor germani: studiu de poetică

G. IBRA�ILEANU Scriitori și Curente

Constantin MEISSNER Copiii cu rele porniri și școalele
de îndreptare

G orge PASCUi Despre cimilituri: studiu �ilologic și folcloric

D.D. PA�TRA�S� CANU Schi�e și Amintiri

Rudolf UT� US De toate

Publii VERGILII MARONIS . Traducere s� i note deBucolica
Xenophon C. Gheorghiu

A.D. XENOPOL (vol. I)Istoria veche

A.D. XENOPOL Istoria medie și modernă până la anul 1648
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Creaţiunea poetică cu deosebită privire
asupra clasicilor germani: studiu de poetică

1909 Traian BRATU

Venit din Răs� inarii Sibiului, Traian Bratu avea să facă o �igură strălucită ın̂
intelectualitatea universitară ies�eană. Cu studii temeinice la Bucures�ti s� i
Berlin, el avea să sust�ină un meritoriu doctorat tot la Berlin, care ı̂l
ın̂dreptăt�es�te să ocupe mai ın̂tâi locul de titular al conferint�ei de germanistică
de la Universitatea din Ias� i, iar apoi să devină profesor s� i rector al acesteia.
Implicat ın̂ probleme ardente, precum integrarea minorităt�ilor (o problemă
punctuală după marele act de la 1918), profesorul ies�ean a făcut, cu decent�ă,
politică, ajungând, la un moment dat, pres�edintele Senatului României.



Creaţiunea poetică cu deosebită privire
asupra clasicilor germani: studiu de poetică

1909 Traian BRATU
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Creaţiunea poetică cu deosebită privire
asupra clasicilor germani: studiu de poetică

1909 Traian BRATU

Cartea de fat�ă a distinsului
germanist apare la Tipogra�ia
„Progresul” A. Grunberg, strada
S� tefan cel Mare nr. 9 (Instalat�ie cu
motor electric, precizează �irma ın̂
cauză).

Este un volum ce poate �igura s� i
astăzi pe o listă bibliogra�ică a celor
interesat�i de această temă. Des�i
accentul este pus pe creat�iile lui
Goethe, respectiv Schiller, autorul
tratează subiecte dintre cele mai
interesante ın̂ interpretarea literară,
atunci s� i acum, precum: „fantezia s� i
geniul poetic”, „creat�iunea poetică”,
„concept�iunea”, „purtarea, elaborarea
internă”, „nas�terea, forma exterioară”.

Ultimul capitol, intitulat Modul
de a lucra al lui Schiller, este o
conferint�ă t�inută la „Societatea
Academică din Berlin” s� i se
bazează pe o lucrare anterioară,
elaborată la Seminarul
germanistic al Universităt�ii
din Berlin, sub conducerea
profesorului Erich Schmidt.
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Creaţiunea poetică cu deosebită privire
asupra clasicilor germani: studiu de poetică

1909 Traian BRATU

Profesorul strămutat la Ias� i a
făcut o desăvârs� ită �igură
intelectuală. Atât de mult a fost
interesat de activitatea sa de
profesor, ın̂cât se spune că ar �i
putut �i mult mai cunoscut la nivelul
cercetării s�tiint�i�ice dacă nu ar �i
fost un profesor desăvârs� it.
Universitarul ies�ean ın̂să, format la
s�coala pozitivistă germană,
considera că locul criticului este
undeva după scriitor, spre a nu-i
s�tirbi important�a. Poate s� i din acest
motiv, activitatea sa de interpretare
critică a urmărit operele unor valori
universale, precum Goethe, Schiller,
Sadoveanu, spre a nu �i determinat
să emită s� i formulări axiologice
absolute sau asert�iuni critice
de�initorii. Mai trebuie spus s� i
faptul că lui i se datorează
aducerea ın̂ limba română
a frumoaselor cărt�i populare

s� iTil Buhoglindă Genoveva
de Brabant.



Volumul lui Ibrăileanu, publicat la
editura revistei „Viat�a Romın̂ească”,
cuprinde studii de istorie literară
română, precum s� i câteva articole de
critică literară. Autorul era deja
consacrat la Ias� i, prin lucrarea
intitulată Spiritul critic în cultura
românească, devenind un nume de
primă mână la nivel nat�ional. I�n acel
studiu vorbise deja despre opera lui
Caragiale s� i Eminescu.
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Scriitori şi Curente19 90 G. IBRĂILEANU

I�n lumea ies�eană, pentru mai
multe decenii, Ibrăileanu a
ın̂semnat, cu ın̂t�elesuri deosebit de
cuprinzătoare, Profesorul. Plecat de
la Târgu Frumos, trecând prin
Roman, Bacău, Bârlad, el se va
stabili de�initiv la Ias� i, unde va
absolvi Facultatea de Litere s� i
Filoso�ie. Cel care a semnat mai ın̂tâi
Cezar Vraja, publicând la mai multe
reviste ale timpului, este legat
indubitabil de profesoratul pe care
l-a slujit cu abnegat�ie, de studiile
critice, �iind următorul mare critic
ce venea lângă Maiorescu s� i,
totodată, de ın̂�iint�area faimoasei
reviste „Viat�a Românească”. I�n 1909,
el publica două lucrări: ın̂ primul
rând, Spiritul critic în cultura
românească s� i, imediat, volumul
prezentat de noi aici, Scriitori și
curente.
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Scriitori şi Curente19 90 G. IBRĂILEANU

I�n cartea de fat�ă,
lărges�te perspectiva critică,
vorbind despre foiletoanele
lui Caragiale, despre
nas�terea unui curent literar,
„eminescianismul”, s� i despre
rolul poemelor postume ale
marelui poet. Centrul
volumului este ın̂să ocupat
de paginile dedicate lui
Mihail Sadoveanu, scriitor
a�lat ın̂ plină ascensiune,
prin publicarea unor volume
de nuvele s� i povestiri.
Ibrăileanu analizează Dureri
înnăbușite Crâșma lui Moș,
Precu Amintirile,
Căprarului Gheorghi�ă,
Floare o�ilită Mormântul,
unui copil La noi, în,
Viișoara Vremuri de,
bejenie Însemnările,
lui Nec. Manea. Se
adaugă alte trei
studii despre Al.
Brătescu-Voines�ti,
C. Sandu-Aldea,
A. Vlahut�ă.



150

Copiii cu rele porniri
şi şcoalele de îndreptare

19 90 Constantin MEISSNER

Născut ın̂ Ias� i, pedagogul s� i politicianul Constantin Meissner a
urmat cursurile Facultăt�ii de Filoso�ie la Universitatea din Ias� i, oras�ul
natal, apoi s� i-a continuat, la ın̂demnul lui Titu Maiorescu, pregătirea la
Viena s� i Berlin. A elaborat legi, regulamente, planuri de ın̂văt�ământ,
programe pentru diferite obiecte s�colare, a căutat mereu să aplice
metode s� i procedee e�iciente ın̂ problematica educat�ională.

Ies�ean prin nas�tere, prin educat�ie s� i prin activitate, discipol al lui
Maiorescu, profesor s� i director al S� colii Normale din Ias� i, Constantin
Meissner a fost mereu ın̂ mijlocul unor evenimente legate de viat�a
didactică. Faptul că a făcut parte din nucleul junimist s� i a desfăs�urat s� i
activitate politică l-a ajutat ın̂ acest sens, având ocazia să elaboreze legi,
regulamente, planuri de ın̂văt�ământ, circulare, programe pe discipline,
�iind consultat de către tot�i minis�trii de resort de-a lungul prodigioasei
sale existent�e.

Pe acest traseu se ın̂scrie s� i lucrarea de fat�ă. Conform anchetei cu
care debutează studiul, situat�ia devenise ın̂grijorătoare, cazurile de
copii cu probleme ın̂mult�indu-se s� i problemele diversi�icându-se.
Meissner nu se limitează numai la a constata faptele, ci propune s� i
solut�ii, ın̂deosebi adaptări după modelul apusean, dar s� i implementări
logice, din nevoia urgentă a „curăt�irii atmosferei morale atât ın̂ s�coalele
primare, mai ales urbane, cât s� i n cele secundare”.'
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Copiii cu rele porniri
şi şcoalele de îndreptare

19 90 Constantin MEISSNER
Iată câteva dintre faptele ın̂criminate, care arată

că lucrurile nu s-au schimbat foarte mult, ın̂ ciuda
trecerii vremii: „Minciuni, furturi ın̂ dauna colegilor,
stricări intent�ionate ale mobilierului s�colar, bătăi
crude pân la sânge – �loare la ureche! Acum avem de'
ın̂registrat bande organizate de minori spărgători;
corporat�iuni organizate de minori carbonari;
ın̂cercări de incendiare a liceului cutare; spargerea, la
alt liceu, a us�ei cancelariei s� i a dulapurilor cu
disparit�ia matriculei s� i a cataloagelor; jăfuirea unui
laborator de �izică s� i chimie; pănă s� i ın̂cercări de
asasinare a profesorilor.” De sesizat indignarea care-l
cuprinde pe pedagog s� i care se va răsfrânge asupra
societăt�ii ce, prin nepăsarea ei, ın̂curajează astfel de
comportamente. Acestea sunt identi�icate ca un tip de
boală.

Având ın̂ vedere faptul că institut�iile obis�nuite de
ın̂văt�ământ nu oferă condit�ii propice rezolvării stării
dăunătoare care ar putea afecta societatea ın̂
ansamblul ei, Meissner propune ın̂�iint�area unor
centre care să se ocupe numai de astfel de cazuri,
numite „s�coale de ın̂dreptare”, expunând modul lor
de funct�ionare. După care prezintă istoricul
modelului lor apusean, cu accent pe e�icient�ă.

Un capitol este consacrat modului cum se
situează legile fat�ă de problemă, dacă ajută sau
ım̂piedică. Demersul s� i aici devine comparatist, pe
dimensiunea temporală (legislat�ia română veche)
s� i pe cea spat�ială (câteva sisteme de legi europene).
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Copiii cu rele porniri
şi şcoalele de îndreptare

19 90 Constantin MEISSNER
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Copiii cu rele porniri
şi şcoalele de îndreptare

19 90 Constantin MEISSNER

Dezambiguizând cadrul teoretic, autorul nu pierde din
vedere aspectul practic spre care, de altfel, converg toate
eforturile lucrării. I�ntr-un capitol (VI. Orientări privitoare la
organizarea școalelor de îndreptare), pedagogul descrie
concretizarea unui soi de utopie, care merge de la stabilirea
sumelor de bani ce ar trebui consacrate institut�iei, până la
stabilirea ın̂ detaliu a modului cum ar trebui să-s� i ocupe timpul
cei trimis� i aici. Un accent pronunt�at este pus pe religie, pe care
autorul o consideră un fel de temnicer al relelor porniri
umane. Aceasta este necesar să �ie predată chiar de directorul
institut�iei s� i desăvârs� ită prin exemplele bune ale personalului
institut�iei s� i prin cuvântări morale („nu prea dese ın̂să!”,
precizează autorul). Totodată, inegalitatea socială trebuie
respectată s� i ın̂ interior, probabil pentru a nu crea mari
decalaje de percept�ie: „Tot atât de neiertată ar �i gres�ala de a
trata ın̂ acelas� i chip copii din pături culte s� i bine situate,
pentru a căror ın̂tret�inere ar plăti părint�ii. Pentru
asemenea copii se va ın̂tocmi o sect�ie deosebită, care nu
va avea nici un contact cu ceilalt�i elevi. Traiul lor se va
apropia mai mult de acel al propriei lor familii.”

Publicat la ,Tipogra�ia Na�ională (Ioan S. Ionescu)
de pe str. Alexandri 11 (sic!), acest exemplar cont�ine s� i
un autograf al autorului.
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Despre cimilituri. Studiu filologic şi folcloric

Profesor la Universitatea din Ias� i, lingvist de seamă, istoric literar,
director al B.C.U., George Pascu, discipol al lui Alexandru Philippide, a
studiat ramuri diverse ale lingvisticii românes�ti, as�a cum o arată
importanta sa operă.
Interesat mai cu seamă de
literatura veche s� i de folclor,
Giorge Pascu a avut
preocupări notabile s� i la
nivelul dialectologiei,
etimologiei, lexicologiei,
istoriei limbii române,
volumele publicate de el
�iind folosite ın̂ toate cele
trei universităt�i române de
pe atunci, adică Ias� i,
Bucures�ti, Cluj. Extrem de
laborios s� i de productiv,
totodată, Giorge Pascu a
lăsat contribut�ii de ordin
�ilologic valabile ın̂ mare
parte s� i astăzi.

I�ntre 1909 s� i 1911 apar
cele trei volume din lucrarea
cea mai importantă a operei
sale, dedicată studiului
cimiliturilor.

1909 Giorge PASCU



155

Despre cimilituri. Studiu filologic şi folcloric1909 Giorge PASCU
Noi ne referim aici la Partea I, a�lată ın̂ fondul Bibliotecii Judet�ene „Gh. Asachi” Ias� i.

Potrivit uzant�elor academice, lingvistul ıŝ� i prezintă motivat�ia s� i metoda de lucru mai ın̂tâi,
arătând s� i originalitatea lucrării (faptul că nu a găsit studii de acest gen la „alte popoare”).

De asemenea, autorul mai arată ın̂ introducerea sa că lucrarea are o anexă cu
cimilituri inedite s� i „un indiciu complet (sic!) de toate cuvintele studiate ın̂ text”.
Parcurgând ın̂tregul text, se remarcă acribia �ilologică a unui autor extrem de riguros,
precum s� i bogăt�ia fondului străvechi interpretat.
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1909 Giorge PASCU
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Despre cimilituri. Studiu filologic şi folcloric1909 Giorge PASCU

I�ncurajat constant de marele său
mentor Al. Philippide, profesorul ies�ean,
cu doctorat „magna cum laude” s� i cu titlul
de docent, a fost un intelectual deosebit de
laborios; acest fapt se observă din
colaborările sale la revistele de
specialitate (el ın̂sus� i a scos „Revista
critică”), prin felul ın̂ care ıŝ� i concepea
cursurile universitare s� i prin contribut�iile
sale s�tiint�i�ice adunate ın̂ volume. I�n afară
de monumentala lucrare despre
„cimilituri”, Pascu a avut contribut�ii
remarcabile la nivelul studiului literaturii
române vechi (secolele XVI, XVII s� i XVIII)
consultate s� i astăzi de cei interesat�i,
acestea constituind pe atunci primele
prelegeri universitare despre acest capitol
al literaturii noastre, �iind folosite de
profesorii s� i de student�ii de la cele trei
universităt�i existente (atunci). O altă
preocupare s�tiint�i�ică a privit etimologia,
George/ Giorge Pascu �iind autorul
volumelor ,Etimologii românești
respectiv Dictionnaire etymologique
macedo-roumain (lucrare ın̂ două
volume, dedicată magistrului său,
Al. Philippide).
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Schiţe şi Amintiri19 90 D.D. P TR CANUĂ ĂȘ

Volumul din 1909 cuprinde câteva dintre cele mai
cunoscute povestiri ale autorului care se născuse la Tomes�ti,
lângă Ias� i. Aceste texte oscilează ın̂tre imagini naturaliste s� i
triste, precum acelea din s� i imaginiAmintirile lui Const. Casian
pline de umor s� i de ironie �ină ın̂ restul povestirilor. Astfel,
ın̂ ın̂tâlnim un ın̂treg recitalCe cere publicul de la un deputat,
de situat�ii comice, cu tentă vizibil satirică, care ne conving de
existent�a unor locuri comune, speci�ice ales� ilor neamului
românesc. I�n acelas� i ton, este realizată s� i povestirea O audien�ă
la Ministerul de Războiu Un martir al, pe când povestirea
higienei este gândită fără intent�ii de satiră socială sau politică,
restrângându-s� i intent�iile comice doar la problemele unui
cuplu ın̂ care sot�ul este martirizat de tirania unor norme de
dietă s� i igienă. Cea mai cunoscută povestire este Învingătorul
lui Napoleon, care descrie ın̂tâmplări comice petrecute ın̂
miezul nopt�ii, ın̂ linis�tea unei mănăstiri provocate de un lapsus
(cine l-a ın̂vins pe Napoleon?).
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Schiţe şi Amintiri19 90 D.D. P TR CANUĂ ĂȘ
Autorul face parte dintre acei scriitori cumva nedreptăt�it�i. Nu sunt

chiar atât de mult�i cei ın̂zestrat�i cu simt�ul comicului precum ies�eanul de la
Tomes�ti; de provenient�ă aristocratică rurală, el avea să �ie, ın̂ egală măsură,
profesor, scriitor, om politic, deputat
atipic ın̂ parlamentul României, ca
membru al conservatorilor. Toate
acestea au concurat la dezvoltarea
percept�iei aprofundate a unui comic
de nuant�ă aparte, ın̂ care autorul a
s�tiut să presare s�i un pic de nostalgie,
tipică sentimentalismului
moldovenesc de altădată.



Acesta este primul volum al marelui ziarist,
scriitor, traducător, istoriograf, autor al lucrării Iașii
de odinioară, prin care s� i-a câs�tigat gloria; cel care
primea, la sfârs� itul Primului Război Mondial,
faimoasele .Palme academice franceze

Volumul de fat�ă are un titlu corespunzător,
�iind o adevărată colect�ie „de toate”: amintiri,
portrete de altădată, anecdotică, observat�ii

psihologice, imagini ale Ias� ilor ın̂tre 1857-1864.
Rămâne dominantă aceeas�i plăcere de a relata,

de a trimite la locuri, oameni, ın̂tâmplări care, altfel,
ar putea rămâne uitate.
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De toate1909 Rudolf UŢUS
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De toate1909 Rudolf UŢUS
Rudolf Sut�u se ın̂scrie ın̂ acel corp de elită ce

cuprinde mari intelectuali români de ın̂altă origine
aristocratică, inclusiv princiară. Cel care avea să ıŝ� i
câs�tige faima prin volumul ıŝ� i făcea,Iașii de odinioară
prin textul publicat ın̂ 1909, mâna, adunând aici tot
ceea ce t�inea de plăcerea lui de a vedea s� i de a

povesti. S� tiind atât de multe lucruri despre timpurile
mai vechi, având un deosebit har ın̂ a evoca �iguri
ilustre, alături de oameni simpli, ıŝ� i va câs�tiga un loc
deosebit ın̂tre scriitorii români. I�n plus, el avea să
rămână, pentru o anume posteritate, ca un deosebit
cronicar al viet�ii mondene s� i culturale ies�ene,

ın̂deplinind s� i anume
funct�ii care l-au
as�ezat ın̂tr-un anume
plan: muzeograf la
Muzeul Unirii,
director al Bibliotecii
Municipale (ın̂tâiul),
efor al Spitalului
„Sfântul Spiridon” din
Ias� i, membru al
Comisiunii
Monumentelor
Istorice, ım̂preună
cu Nicolae Iorga.
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Bucolica1909 Publii Vergilii MARONIS

Traducere și note de
Xonophon C. Gheorghiu.

Este un volum ın̂ limba latină
(fapt care arată gradul de
culturalizare clasică a oras�ului
Ias� i… pe atunci), ın̂sot�it de note
critice s� i explicative alcătuite
de Xenophon Gheorghiu.

Pe strada S� tefan cel Mare,
nr. 9, se a�la tipogra�ia „Progresul”
A. Grindberg, la care apărea
cartea. Ea se deschide cu
o cuvântare a lui Xenophon
Gheorghiu, ın̂ care se fac trimiteri
la poezia pastorală s� i locul ei
ın̂ literatura antică. De asemenea,
criticul face s� i comentarii despre
epoca ın̂ care a trăit s� i a creat
Vergiliu, pregătind trecerea
la textul latinesc al marelui poet
antic.
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Bucolica1909 Publii Vergilii MARONIS
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Istoria veche1909 A.D. XENOPOL

I�n cadrul multiplelor
sale preocupări, cărturarul
ies�ean alcătuia s� i manuale
s�colare, cum este acesta,
destinat elevilor din clasa I
secundară.

Desigur, ın̂ conformitate
cu uzant�ele dintotdeauna
ale ın̂văt�ământului modern,
lucrarea este avizată
de Ministerul Cultelor s� i al
Instruct�iunii Publice.
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Istoria veche1909 A.D. XENOPOL

Găsim ın̂ manual
prelegeri despre Istoria
Răsăritului, Istoria
Grecilor, Istoria Romanilor,
ın̂tr-un efort vizibil
al autorului de a prezenta
informat�iile pe ın̂t�elesul
micilor elevi gimnazis�ti.
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Istoria veche1909 A.D. XENOPOL
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Istoria veche1909 A.D. XENOPOL
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Istoria medie şi modernă până la anul 16481909 A.D. XENOPOL
La „Editura Librăriei

Nouă”, apărea această lucrare
destinată ın̂văt�ământului
secundar. Universitarul
ies�ean alcătuia un manual
documentat (aici avem
volumul II) cu not�iuni de
istorie universală.

Marele cărturar atrăgea atent�ia profesorilor
că istoria este „o s�tiint�ă s� i nu o poveste”. I�n plus,
fat�ă de celelalte discipline, istoria este singura
care tratează despre not�iunile sociale. Prin
cunoas�terea acestei discipline, elevul poate
căpăta informat�ii despre stat, popor, lege,
politică, armată, �iloso�ie, religie, adică toate
not�iunile despre om.
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Istoria medie şi modernă până la anul 16481909 A.D. XENOPOL

Sunt secvent�e mari din Istoria
Medie s� i Modernă: „Europa până la
Cruciate”, „Europa ın̂ timpul
Cruciatelor”, „Europa după Cruciate”,
„Descoperirile s� i iscodirile cele mari”
(adică perioada 1492-1789).

Adevărat�ii intelectuali... de acum
o sută de ani... găseau răgazul
necesar să scrie s� i pentru cei mai
mici. I�n calitate de autor de manual
(ın̂ două volume!), Xenopol ıŝ� i păstra
rigoarea cuvenită ın̂ fat�a tratatelor
academice, comunicându-le celor
ın̂ drept faptul că istoria este o
disciplină fundamentală; micilor
ın̂văt�ăcei, Xenopol le insu�la nu
doar informat�iile s�tiint�i�ice ce
t�ineau de trecut, ci s� i acelea
care t�ineau de transformarea
lor ın̂ cetăt�eni, cunoscători a
ceea ce ın̂seamnă stat,
legislat�ie, politică etc.





19 01

Teohari ANTONESCU Columna Traiană

Teodor BURADA Sluger Gramatica românească de
note pentru tot fundamentul chitarei

Octav ERBICEANU Ciclul troian. Epopeele înainte de
Homer

Giorge PASCU Etimologii romînești

A. PHILIPPIDE Un specialist romîn la Lipsca

A. STAVRI Luminișuri



Columna Traiană1910 Teohari ANTONESCU
Junimist s� i profesor ies�ean la o

catedră „provizorie” de arheologie,
intelectual de frunte ın̂ acei ani,
Teohari Antonescu nu a avut bucuria
să ıŝ� i mai vadă tipărită
opera la care lucrase cu
toată pasiunea su�letului
său. Contemporanii l-au
văzut cum se „pierde”
ın̂ rigorile universitare,
dorindu-i realizări mai
spectaculoase. A.D.
Xenopol scria aceste
lucruri „cu durere”
ın̂ textul de deschidere
intitulat În loc de
prefa�ă, subliniind
meritele incontestabile
ale lucrării s� i alcătuind
un pro�il de substant�ă
al autorului. A fost
interesat s� i apropiat de
atmosfera intelectuală
junimistă, spunându-se
chiar că ar �i fost mai
degrabă „maiorescian”,
adică dedicat marelui
spirit ordonator
al Junimii.
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Columna Traiană1910 Teohari ANTONESCU
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Columna Traiană1910 Teohari ANTONESCU

Volumul de fat�ă oferă argumente s� i comentarii
savante ce t�in de un pro�il cu adevărat universitar;
de asemenea, merită relevat faptul că informat�iile
din lucrare sunt mereu completate cu plans�e,
fotogra�ii, schit�e, făcând ca această operă, aparent
aridă, cu toate textele de pro�il strict tehnic, să
devină interesantă pentru categorii largi de
cititori.
Autorul, motivat de scopul operei sale, nu uită

să insiste asupra important�ei monumentului
analizat: „(…) este, fără ın̂doială, unul din

monumentele cele mai importante pe care
antichitatea le-a transmis timpurilor noastre.”
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Columna Traiană1910 Teohari ANTONESCU

I�n scurta sa viat�ă pământeană, entuziastul profesor ies�ean (strămutat de
la Bucures�ti) nu a mai avut bucuria de a-s� i vedea publicată această operă, la
care t�inea cel mai mult. Nu poate �i mai mare durere pentru un intelectual
decât aceasta, după cum sugerează s� i prefat�a lui Xenopol; de altfel,
contemporanii au văzut cum profesorul se pierdea ın̂ obligat�iile curente de
catedră, ın̂depărtându-se tot mai mult de ım̂plinirea marilor sale proiecte.
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Gramatica românească de note
pentru tot fundamentul chitarei

1910 Teodor BURADA
Este o reeditare, ın̂grijită de A.D. Atanasiu s� i tipărită de

H. Goldner, a unei foarte interesante lucrări muzicale, alcătuite
de un ın̂temeietor al neamului cultural-aristocratic Burada.

I�n prima jumătate a secolului XIX, Teodor
Burada a fost o �igură deosebită a T� ării
Moldovei, ocupând importante funct�ii s� i
ajungând „Vornic mare”. Bun practician la
pian s� i chitară, el a fost printre cei dintâi
profesori de la noi pentru aceste
instrumente muzicale.
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Gramatica românească de note
pentru tot fundamentul chitarei

1910 Teodor BURADA
I�n salonul mare al casei lui Teodor

Burada din Ias� i, se făcea muzică s� i tot�i
copiii săi au fost dat�i să ın̂vet�e muzică.

I�n vremuri de ın̂ceputuri culturale la
români, lucrarea sa a fost binevenită,
motiv temeinic pentru reeditarea ei.

Des�i �iul său a fost mult mai cunoscut ın̂ viat�a culturală, vornicul Burada a
fost un adevărat ın̂temeietor: nu doar prin demnităt�ile ocupate ın̂ anii de după
1800, ci s�i prin aleasa grijă pe care a avut-o pentru educat�ia muzicală. Plecând
din t�ara Vrancei, el a introdus localitatea Odobes�ti pe harta culturală a
Moldovei. S� colit la Focs�ani (ın̂ regim privat), apoi la faimosul Seminar de la
Socola, a avut s�ansa de a face un voiaj ın̂ occident, ım̂preună cu mult cunoscutul
Dinicu Golescu. De aici rezultă una dintre primele scrieri de memorialistică din
acea vreme s�i efervescent�a culturală de care a dat dovadă toată viat�a.



Ciclul troian. Epopeele înainte de Homer1910 Octav ERBICEANU
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Profesor printre junimis�tii aproape uitat�i,
Octav Erbiceanu a avut meritele sale ı̂ntr-o epocă
ın̂ care interesul pentru carte era vizibil la nivelul
ın̂tregii societăt�i. Aproape
necunoscut astăzi publicului
larg, el a avut calităt�i
incontestabile ın̂tr-o perioadă
când valorile clasice făceau
parte din programa de studii
preuniversitare, �iecare dintre
gimnazis�tii s� i liceenii de atunci
acumulând cunos�tint�e ce ar �i
astăzi de invidiat.

E bine să ne aducem aminte
de o �igură aproape uitată; des�i
meritele sale au fost
incontestabile, iar
cunos�tint�ele sale urias�e,
Octav Erbiceanu a fost trecut
ın̂tr-un con de umbră ın̂că
din timpuri mai vechi. Cu
toate acestea, el a făcut
parte dintre junimis�tii
patentat�i, relat�ionând
cu Philippide, Vârgolici,
Anton Naum,
Meissner, Xenopol s� i
alt�ii...



Ciclul troian. Epopeele înainte de Homer1910 Octav ERBICEANU
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La Tipogra�ia Nat�ională
I.S. Ionescu, de pe strada
Alecsandri nr. 11, Erbiceanu
publică acest serios volum,
plin de informat�ii culturale
de factură clasică, prezentate
ın̂să ın̂tr-o manieră
modernă, speci�ică
dascălului de la ın̂ceput de
secol XX. Fără complexe,
autorul  a găsit o cale mai
put�in folosită, prin care
se ın̂toarce ın̂ epoca
pre-homerică, alcătuind
o sumă de narat�iuni
insolite.
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Pentru a vorbi despre
eroi (din lumea zeilor s� i
din lumea muritorilor),
autorul a ales să analizeze
„sculpturile s� i vasele
greces�ti mai de seamă”,
deoarece acestea sunt
pline de reprezentări
�igurative ale unor
episoade ce t�in de lumea
epopeilor pre-homerice.

Prin urmare, volumul
devine o sumă de „lecturi”
simpatice, as�a cum sunt
ele sugerate de scenele
păstrate pe vase s� i
monumente artistice
de altă dată.
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Etimologii romîneşti1910 Giorge PASCU
Având prenumele la rostire Gheorghe, autorul, lingvist s� i istoric literar,

semnează alternativ cu Giorge, respectiv George Pascu. Cu studii primare,
secundare s� i universitare la Ias� i, doctor ın̂ litere („magna cum laude”
ın̂ 1909), bibliotecar la Biblioteca Centrală din Ias� i, director al acestei
institut�ii, profesor la Facultatea de Litere din Ias� i, el a fost un meritoriu
discipol al lui Alexandru Philippide.

Volumul de fat�ă poartă ın̂scrisul „la autor” s� i ment�iunea că e tipărit „cu
cheltuielile Fundat�iunii Universitare Carol I”. După cum se arată de către

autor, ın̂ volum găsim o serie de
etimologii publicate ın̂ Arhiva din Ias� i,
ın̂ revista „Viat�a Romın̂ească”, precum
s�i câteva inedite.

Cu o serioasă abordare s�tiint�i�ică,
lucrarea cuprinde capitole foarte
interesante: Elemente autohtone
(dintre care prezentarea etimologiei
numelui Mehavia e o ın̂treagă poveste
culturală), (facemElemente latine
trimitere specială spre articolul despre
căciulă cuculla, derivat din latinescul ),
Elemente grecești (din greaca veche s� i
din greaca modernă), Elemente
germane (cu termeni din limba veche,
dar s� i din cea modernă), Elemente
turcești Forma�ii româneștis� i (foarte
interesant articolul despre cuvântul
oina, adică jocul cu mingea obis�nuit
mai cu seamă ın̂ Moldova).
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Etimologii romîneşti1910 Giorge PASCU

Lucrarea se ın̂cheie cu
un necesar s� i aplicat Indice
de nume, prezentate iarăs� i
după apartenent�ă
lingvistică.

A fost un autor de primă mână pe atunci. Ca om
de s�tiint�ă era foarte exigent, iar etimologiile sale au
savoare de tălmăciri culturale deosebit de pertinente.
Ceea ce i s-a repros�at mai târziu a fost faptul că a
acordat prea put�ină important�ă descoperirii unor
criterii axiologice ın̂ investigarea textelor vechi.



Bârlădeanul stabilit la Ias� i a fost, dincolo de
dimensiunea cărturărească, un polemist de fort�ă.
I�n multe dintre articolele sale s� i-a prezentat nemult�umirile
s�tiint�i�ice pe probleme de natură lingvistică, as�a cum face
atunci când ıl̂ combate pe Sextil Pus�cariu, căruia ıî
repros�ează „lipsa de precizie ın̂ formularea pozit�iilor
pe care le adoptă”.

Corectitudinea
pozit�iilor sale de
natură s�tiint�i�ică
se observă ın̂ acest
studiu, Un specialist
romîn la Lipsca.
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Un specialist romîn la Lipsca1910 A. PHILIPPIDE
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Un specialist romîn la Lipsca1910 A. PHILIPPIDE
Pornind de la animozităt�ile

lingvistului german Weigand
fat�ă de G. Pascu, polemistul
cărturar atacă prin ironie, umor,
satiră, propunând, ın̂ mod
rizibil, crearea unui termen
speci�ic, „vaigândesc” – derivat
de la Weigand, desigur.

Foarte expresiv ın̂ acest
studiu polemic, savantul nu se
abate de la rigoarea ideatică,
�iind interesat de relevarea
adevărului s� i nu de impunerea
unor idei false.

S-ar putea face un ın̂treg
studiu despre felul elegant ın̂
care lingvistul ies�ean ıl̂
„execută” pe Weigand.
Dincolo de fraternizarea
logică cu discipolul său
(Pascu), cărturarul român
a demontat mai ın̂tâi
inadvertent�ele de ordin
s�tiint�i�ic, ca mai apoi să
cerceteze, pas cu pas, o
ın̂treagă cabală ın̂ care
ar �i intrat
cercetătorul neamt�
din motive obscure.
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Luminişuri1910 A. STAVRI

Descendent dintr-o familie de
boieri botos� ăneni, A. Stavri
a fost deputat s� i prefect al
judet�ului Dorohoi, poet s� i
publicist al timpului său (1869-
1928). A colaborat
cu diferite publicat�ii
s� i a fost el ın̂sus� i director de
reviste („Adevărul de joi” s� i
„Pagini literare”).



Luminişuri1910 A. STAVRI
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Activitatea sa literară este legată,
ın̂ bună parte, de oras�ul Ias� i, unde,
grat�ie prieteniei cu Izabela Sadoveanu
s�i cu Nicolae Beldiceanu, avea să
pătrundă ın̂ atmosfera cenaclurilor de
pe atunci, făcând ın̂să o notă aparte
prin rezerva sa elegantă s� i distinsă.
De altfel, el a rămas cunoscut ca �iind
unul dintre put�inii reprezentant�i
autentici ai creat�iei poetice
botos� ănene, ın̂tr-o evidentă
descendent�ă eminesciană, desigur.

Des�i se va a�irma ca un cântăret�
al naturii, poetul a�is�ează un
pesimism iremediabil, preferând
imaginile cu alter ego-uri poetice ın̂
care apar ın̂frânt�ii viet�ii; cu toate
acestea, contemporanii, printre
care Demostene Botez, au elogiat
profunda intelectualitate a
autorului s� i marea sensibilitate
poetică, rezultată din
decantarea lecturilor s� i din
cultivarea acelei gene post-
eminesciene.



Luminişuri1910 A. STAVRI

Volumul Luminișuri
este editat de revista „Viat�a
Românească”. Fără a �i
spectaculoase, versurile
sale reus�esc să creeze
imagini ce vor �i fost
gustate de cititorii de pe
atunci, printr-o formă de
romantism prelungit ın̂
cadent�e in�luent�ate de
retorica poetică a
ın̂ceputului de veac XX:
„S-aud, când s� i când,/
Tălănci de la turmă…/
I�n pas măsurat/ Păstorul,
ın̂ urmă,/
Se vede trecând/
Pe ceru-nfocat.”
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Luminişuri1910 A. STAVRI
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I�ntr-o vreme ın̂ care poezia ın̂semna, de multe ori, forme mai mult sau mai
put�in vizibile de mimetism sau epigonism, A. Stavri a fost un poet care a depăs� it pe
mult�i dintre congenerii săi, prin ceea ce Călinescu numea „o lirică diafană”. Versurile
aduceau interesante alcătuiri de ordin cromatic, apropiate de ceea ce Grigorescu
aducea ın̂ pictură, surprinzând o anume candoare a su�letului care s-a născut la sat.
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V. COCUZ Iezătura Iazului Roman. Aquarium de pe
Bahlui. Castrum Iași. Originea și semni�ica�ia
numelui Iași

D. HURMUZESCU Învă�ământul știin�i�ic superior

Ioan PETROVICI Noi Cercetări Filoso�ice

August SCRIBAN Etimologii

Al. Gr. SOUTZO Quelques poesiés de Mihail Eminesco
Traduites en français, Deuxième édition

* * * Anuarul general al Universită�ei din Iași tipărit
cu prilejul jubileului de cinci-zeci ani
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Iezătura Iazului Roman Aquarium de pe Bahlui.– –
ş cetate Romană Castrum Iaşi. Origina şi semnificaţia numelui IaşiIa ul –

1911 V. COCUZ

Un profesor al timpului, ın̂drăgostit de lucrurile de demult s� i
de istoria veche, scrie acest studiu original care se referă la un
„zid enigmă” din albia râului Bahlui. Este s�tiut faptul că râul cu
ape put�ine s� i de calitate
ın̂doielnică a fascinat (ın̂ felurite
moduri) pe mult�i dintre autorii
care au cântat oras�ul as�ezat pe
cele s�apte coline moldave. De
altfel, autorul reus�es�te să lege
istoria apei care străbate oras�ul
Ias� i de o preocupare a sa
majoră, aceea a cercetării
trecutului ın̂depărtat, ın̂ care
el căuta origini romane s� i
stabilea etimologii mai mult
sau mai put�in fanteziste, nu
doar pentru capitala
Moldovei, dar s� i pentru
alte toponime din
preajmă.
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Iezătura Iazului Roman Aquarium de pe Bahlui.– –
ş cetate Romană Castrum Iaşi. Origina şi semnificaţia numelui IaşiIa ul –

1911 V. COCUZ

Apărut la cunoscuta „Tipogra�ie Nat�ională, I.S. Ionescu”, de pe strada
Alexandri (sic!) nr. 11, studiul este o bros�ură entuziastă, care pare să �i făcut ceva
vâlvă la aparit�ie, deoarece atinge probleme interesante: Cocuz descrie foarte
amănunt�it descoperirea arheologică, arătând că zidul e de pe vremea romanilor s� i
că nis�te legiuni romane ar �i ridicat un castru pe locul unde acum se a�lă Palatul
Culturii. I�n Evul Mediu, tot pe aici s-ar �i a�lat un mare iaz
(un lac), amenajat de domnitorul Vasile Lupu.
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Iezătura Iazului Roman Aquarium de pe Bahlui.– –
ş cetate Romană Castrum Iaşi. Origina şi semnificaţia numelui IaşiIa ul –

1911 V. COCUZ

I�n �inalul studiului,
sunt emise observat�ii de
ordin �ilologic privind unele
toponime din preajma
Ias� ilor (pe toate autorul le
declară de origine latină);
ın̂ plus, V. Cocuz condamnă
nepăsarea autorităt�ilor s� i a
savant�ilor care nu acordă
su�icientă atent�ie marilor
descoperiri arheologice, o
caracteristică interesantă a
autorităt�ilor timpului, se
pare.
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Iezătura Iazului Roman Aquarium de pe Bahlui.– –
ş cetate Romană Castrum Iaşi. Origina şi semnificaţia numelui IaşiIa ul –

1911 V. COCUZ

Entuzias�ti de felul lui Cocuz sunt
necesari ın̂ toate epocile. De altfel, ın̂
rândul celor care se ocupă cu
devotament de istoria complexă a
Ias� ilor, ın̂ ultimele două-trei decenii au
activat s� i au fermecat mult�i cititori s� i
autori ce par să �i pornit pe urmele
profesorului de acum o sută de ani.

Autorul ies�ean V. Cocuz a fost renumit ın̂ epocă pentru studiile sale diverse.
Recent, s-a demonstrat că respectivele construct�ii nu datau chiar din acea

epocă, atestările coborând doar până ın̂ epoca medievală (iazul precedând
zidul), iar domnitorul Vasile Lupu a avut un mare rol ın̂ amenajarea lor. Cu toate
că entuziasmul său ın̂ dovedirea unor rădăcini antice s� i latine ale oras�ului Ias� i a
rămas nesust�inut pe baza unor probe concrete de către realitate, studiul
rămâne ın̂tr-o oarecare măsură monumental prin acuratet�ea detaliilor legate
de structura s� i modul de construire a zidului, precum s� i prin motivat�iile care au
stat la baza formei arhitecturale speciale.
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Învăţământul ştiinţific superior1911 D. HURMUZESCU
Dragomir Hurmuzescu,

celebrul �izician s�i inventator
român, profesor la Universitatea din
Ias�i s� i Universitatea din Bucures�ti,
academician, membru fondator al
Academiei de S� tiint�e din România,
părintele radiofoniei românes�ti, s-a
remarcat s�i prin activitatea din
domeniul ın̂văt�ământului.

S� colit la Paris alături de Maria
Sklodowska (cunoscută drept Marie
Curie), după ın̂toarcerea ın̂ t�ară,
a fost numit conferent�iar de
matematici generale ın̂ cadrul
Facultăt�ii de S� tiint�e din Ias�i s� i
profesor de �izică la Liceul Internat
(acum Costache Negruzzi), unde,
după un an, devine director. La
Universitatea din Ias�i, ın̂�iint�ează
catedra de Căldură s�i Electricitate s�i

Societatea de S� tiint�e din Ias�i, care a tipărit publicat�ia Les Annales
Scienti�iques de l'Université de Jassy, avându-l pe Hurmuzescu ca
secretar de redact�ie. I�n timpul ın̂ care ın̂deplines�te funct�ia de
secretar general al Ministerului Instruct�iunii Publice (1904-
1907), a pus bazele unui proiect de reorganizare a
ın̂văt�ământului s�tiint�i�ic liceal. Preocupările sale cu privire la
adaptarea ın̂văt�ământului românesc la spiritul vestic nu se
opresc aici, ci se re�lectă s�i ın̂ viziunea asupra organizării
universităt�ilor.



197

Învăţământul ştiinţific superior1911 D. HURMUZESCU

Este un extras din
Revista s�tiint�i�ică
„V. Adamachi”, vol. II, nr.
2 s� i reprezintă
o abordare obiectivă a
situat�iei ın̂văt�ământului
superior, latura
s�tiint�i�ică. Bine informat
ın̂ studiul său, autorul
face comparat�ii
cu alte t�ări europene,
ın̂cepând cu Ungaria.

Sunt prezentate
principalele aspecte
(as�a cum le relevă
ın̂trunirile –
congrese de
specialitate) care
pot conduce la
favorizarea
dezvoltării
acestei ramuri
din
ın̂văt�ământul
superior.
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Noi Cercetări Filosofice1911 Ioan PETROVICI

Apărut la Tipogra�ia „Dacia” P. & D. Iliescu,
volumul este, ın̂tr-o oarecare măsură, o continuare
a celui numit s� i cuprinde patruCercetări �iloso�ice
studii publicate anterior ın̂ reviste.

Primele trei (Atomismul �iloso�ic,
Însemnătatea �iloso�ică a Audi�iei Colorate,
Spiritualismul) analizează s� i contextualizează
câteva curente de gândire. Ultimul abordează
teorii actuale ale numărului (Cîteva re�lec�ii despre
număr).

Acest exemplar face parte din Dona�iunea
Maiorescu.
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Noi Cercetări Filosofice1911 Ioan PETROVICI
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Noi Cercetări Filosofice1911 Ioan PETROVICI
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Noi Cercetări Filosofice1911 Ioan PETROVICI
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Etimologii1911 August SCRIBAN

Profesor de latină la Liceul Internat (C. Negruzzi) s�i la Liceul Militar din Ias�i,
Scriban dezvoltă preocupări legate de opera capitală a viet�ii sale, „Dict�ionarul
limbii românes�ti”, ın̂că din student�ie, când selecta cuvinte din cărt�ile citite.
Utilizând frecvent dict�ionarul �ilologului Lazăr S� ăineanu (prima edit�ie: 1896),
instrument de lucru din biblioteca familiei, a constatat ı̂n acesta unele gres�eli pe
care ın̂cearcă să le ın̂drepte ın̂ propriul dict�ionar. Animat de sentimente
patriotice, dar s�i cu ambit�ia de a egala Larousse-ul, Scriban ıŝ� i elaborează opera
pe parcursul câtorva decenii (�iind publicată de-abia ın̂ 1939), proces comparat

chiar de autor cu războiul Troiei. Refuzurile
succesive de publicare (datând din 1913) se
soldează cu corecturi care, ın̂ cele din urmă,
aduc bene�icii calităt�ii lucrării.

I�n po�ida unor ciudăt�enii (cuvintele sunt
ordonate nu după litere, ci după sunete,
introducerea sau reintroducerea câtorva
grafeme, eliminarea articolului hotărât
masculin, modul de adaptare a
neologismelor etc.), Scriban este lăudat
pentru aplicarea sistemului fonetic. Dar,
probabil, partea cea mai originală
a dict�ionarului o constituie etimologiile,
ın̂ clari�icarea cărora foloses�te nu numai
de�init�ii s�tiint�i�ice, ci s� i cuvintele prin care
persoanele abordate ın̂cercau să-i explice
utilizarea unor termeni obscuri. A publicat
numeroase dintre etimologiile cuprinse ın̂
dict�ionar ın̂ periodice, ın̂ special ın̂ „Arhiva”.
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Etimologii1911 August SCRIBAN

Extrasul din „Arhiva”
relevă acribia unui lingvist
important, oferind un
exemplu din munca sa de
cercetare de o viat�ă,
obis�nuit să caute toate
variantele posibile s� i să
ofere de�init�ii cât mai
cuprinzătoare.

Este vorba despre un extras
din revista „Arhiva” (nr. 7/ 1
septembrie 1911) al unui studiu
complex semnat de cel care
a fost un cunoscut lingvist, cu
doctorat ın̂ Germania, E. Halle.

Cunoscut mai cu seamă prin
Dic�ionarul limbii românești
(Etimologii, în�elesuri, exemple,
cita�iuni, arhaizme, neologisme,
provincialisme) apărut la Ias� i,
la „Presa bună”, 1931, s� i prin
Gramatica limbii românești
(Morfologia). Pentru folosin�a
tuturor, Bucures�ti, Institutul de
Arte Gra�ice „Viat�a Românească”,
1925.
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Quelques poésies de Mihail Eminesco1911 Al. Gr. SOUTZO

I�n cons�tiint�a timpului, Eminescu ın̂cepuse să con�igureze un
adevărat mit, as�a cum o demonstrau s� i edit�iile tot mai numeroase
din opera sa. Volumul bene�iciază de o prezentare gra�ică
deosebită, traducătorul alegând acele poezii considerate mai
sensibile s� i mai us�or de echivalat ın̂ spat�iul limbii franceze; edit�ia
este bilingvă. Ment�ionăm, de asemenea, faptul că textul este
ın̂sot�it de o prezentare entuziastă realizată de A.D. Xenopol.

Cartea este tipărită
la Imprimeria H. Goldner.
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Quelques poésies de Mihail Eminesco1911 Al. Gr. SOUTZO
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Anuarul general al Universităţei din Iaşi
tipărit cu prilejul jubileului de cinci-zeci ani

1911

Apărut la Tipogra�ia Nat�ională I.S. Ionescu, str. Alecsandri 11 (ın̂ gra�ie se impune
de�initiv forma ), acest anuar are un cont�inut special, consacrat sărbătoririiAlecsandri
a 50 de ani de la inaugurarea Universităt�ii „Al.I. Cuza” (de fapt, anul de referint�ă este
1910 s� i nu 1911, as�a cum se ment�ionează pe pagina de titlu a tipăriturii). Este o edit�ie

bilingvă, ın̂ română s� i franceză.

Interesante pentru un punct de vedere
obiectiv asupra epocii sunt datele prezentate:
organizarea cursurilor, diverse statistici.
Azi ar părea ciudat un număr de numai
7 licent�iat�i ca ın̂ 1900-1901.
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Anuarul general al Universităţei din Iaşi
tipărit cu prilejul jubileului de cinci-zeci ani

1911

Anuarul este alcătuit din două
părt�i: ın̂ prima parte sunt trecut�i
profesorii care compun Senatul
Universităt�ii, cei din corpul
profesoral, urmează Istoricul
Universităt�ii din Ias� i (studiu scris
de A.D. Xenopol), apoi al celor patru
facultăt�i: de s�tiint�e (Dr. Hurmuzescu),
de litere s� i �iloso�ie (I. Găvănescul),
de drept (Julian Teodorescu) s� i de
medicină (G. Bogdan). I�n cea de-a
doua parte, găsim studii inedite
semnate, printre alt�ii, de
A.D. Xenopol, A.C. Cuza,
I. Simionescu, Ilie Bărbulescu,
I. Peretz.

Remarcăm faptul că nu se
face doar prezentarea
institut�iei, ci unii profesori ıŝ� i
etalează capacitatea de a
produce mereu noi abordări
ale domeniilor ın̂ care sunt
titulari. Deci: un spirit
mereu viu al Universităt�ii.
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N.A. BOGDAN Bibliogra�ia „orașului Iași”

I. BOTEZ Aspecte din civiliza�ia engleză

Ioan Al. BRA	TESCU-VOINES�TI Întuneric și Lumină:
nuvele și schi�e

Gh. DIN MOLDOVA (George Kernbach) Versuri și Proză

Dumitru C. MORUZI Pribegi în �ară răpită

A.D. XENOPOL Domnia lui Cuza-Vodă

A.D. XENOPOL Regele Carol I
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Bibliografia „Oraşului Iaşi”1912 N.A. BOGDAN
Este un extras din revista „Arhiva” care reprezenta

organul „Societăt�ii S� tiint�i�ice s� i Literare” din Ias� i.
Cunoscutul monograf al capitalei moldave s-a remarcat
s� i prin alte lucrări asemănătoare, cum ar �i: Monogra�ia
Universită�ei din Iași La Roumaniesau , o bros�ură cu ilustrat�ii.

Extrasul la care
ne referim a fost tipărit de
către Institutul de Arte
Gra�ice N.V. S� tefaniu & comp.
Autorul crede că autorii
revistei s�tiint�i�ice
pot găsi o motivat�ie ın̂
parcurgerea acestei
bibliogra�ii, deoarece ar
putea descoperi lucruri noi
pe care să i le trimită la
adresa din strada Albinet�.
Pentru aceasta, spune el,
„voi publica cu recunos�tint�ă
ın̂ noua edit�ie, numele
acelora ce´mi vor da
concursul lor binevoitor.”
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Bibliografia „Oraşului Iaşi”1912 N.A. BOGDAN

Aceasta este, de
fapt, o completare la
celebra sa
monogra�ie, Orașul
Iași, care enumeră
documentele utilizate
ın̂ elaborarea
studiului, dar s� i alte
izvoare care, fără ca
autorul să �i avut
posibilitatea să le �i
cercetat ın̂ acel
moment, pot �i un util
instrument de lucru
(sau de satisfacere a
curiozităt�ii), pentru
cititorul interesat să
a�le mai multe despre
Ias� i. Cont�inând o listă
din 238 de referiri la
lucrări din autori
străini cu privire la
trecutul oras�ului,
lucrarea vede lumina
tiparului s� i sub formă
de bros�ură.



Cartea avea să �ie reluată ın̂ alte edit�ii, de-a lungul perioadei
interbelice, fapt care arată important�a ei ca obiect de studiu, nu doar
pentru elevii s� i student�ii din Ias� i, ci de pe ın̂treg cuprinsul a ceea ce
avea să �ie, după 1918, România Mare. Volumul apare la Editura „Viet�ii
Romın̂es�ti” s� i este prevăzut cu un text init�ial sugestiv, preluat din
Gaston Paris.

Faptul că este tipărit la Editura
„Viet�ii Romın̂es�ti” se explică s� i prin faptul
că o bună parte a volumului cuprinde o
select�ie a unora dintre articolele publicate
de  I. Botez ın̂ prestigioasa revistă ies�eană.

Autorul, bun anglist, profesor la cele
două prestigioase licee de pe atunci
(Liceul Nat�ional s� i Liceul Internat),
apoi la Catedra de limba s� i literatura
engleză, Decan al Facultăt�ii de Litere
s� i Filoso�ie din Ias� i, membru fondator
al „Viet�ii Românes�ti” – a fost o �igură
importantă a oras�ului Ias� i
s� i nu numai.
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Aspecte din civilizaţia engleză1912 I. BOTEZ
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Aspecte din civilizaţia engleză1912 I. BOTEZ
Titluri de capitole: Educa�iunea și via�a

publică, Interven�ia statului și ini�iativa privată
în organizarea educa�iunii publice, Ramurile de
învă�ămînt, Religiozitatea și individualismul,
Libertă�ile cetă�enești, Caracteristici na�ionale
de limbă și literatură, Rela�iuni între literatura
engleză și literaturile continentale, Bernard
Shaw (Man and Superman), Observa�iuni asupra
raporturilor dintre știin�ă, artă și cultură.
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Aspecte din civilizaţia engleză1912 I. BOTEZ

Bun pedagog s�i strălucit
cunoscător al civilizat�iei apusene,
autorul a ın̂t�eles să nu facă din
volumul său doar o colect�ie de
articole, ci o carte care să schit�eze
�izionomia culturală a unui mare
popor european, arătând astfel s�i
un posibil model pentru mai
tânăra noastră cultură. Este foarte
interesant faptul că volumul are un
cont�inut polimorf, �iind prezente
texte ce se referă la educat�ie, la
administrat�ie, la viat�a economică,
la civilizat�ie dar s�i la literatură,
văzută ca „summa” logică a
tuturor. Practic, e un solid
manual de cultură s�i
civilizat�ie engleză. Pe atunci,
era un fel de noutate
modelul englez, t�inând
cont de faptul că fusese
precedat de modelul
francez, ın̂tins pe
parcursul „lungului”
secol XIX.
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Aspecte din civilizaţia engleză1912 I. BOTEZ

Volumul vine ın̂ contextul
căutării unui alt model, neutru,
ın̂ afara celor devenite sensibile
pe linie politică. Civilizat�ia
engleză apart�inea ın̂că unui
imaginar exotic (din punctul de
vedere al românilor de pe
atunci), care trebuia ım̂blânzit
prin apropieri s� i diferent�ieri,
prin prezentarea unor aspecte
care să-i arate pe englezi nu
asemănători unor creaturi din
fantasmele populare, ci drept
oameni trăind ın̂tr-o
societate organizată, cu
propriile domenii de
acaparare a realului. I�n
afara demersului de dez-
exotizare, autorul
accesează s� i latura
viabilităt�ii unei culturi
care trecuse de mult
testul important�ei.
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Întuneric şi Lumină: nuvele şi schiţe1912 Ioan Al. BRĂTESCU-VOINEȘTI

Publicat la Editura „Viet�ii Romın̂es�ti”,
Tipogra�ia „Dacia” P. & D. Iliescu, str. Cuza-
vodă 52, volumul vine ca o continuare
�irească la , completându-lÎn lumea dreptă�ii
tematic s� i stilistic. Pe pagina de titlu are
ment�ionat: .a 2-a mie

Cuprinde: Întuneric și lumină (predoslovie), Nicușor, Scrisorile lui Mișu
Gerescu, „Călătorului îi șade bine cu drumul”, Blana lui Isaia, Metamorfoza
(glumă), Bietul Tric, Moș Ni�ă Hîrle�, Niculăi�ă Minciună, Privighitoarea
(schi�ă), Contraven�ie (schi�ă), Din carnetul unui jurat (schi�ă), Inimă de
tată, Nea Gu�ă (schi�ă), Taină, „Un reghiment de antilerie”, Patimă (schi�ă).

Scriitorul enunt�ă scopul moral al cărt�ii sale:
„Nu, nu e o �iint�ă care se nas�te, mănâncă,omul
doarme, se ın̂mult�es�te s�i moare, ca toate
celelalte viet�uitoare; – nu e numai o �iint�ăomul
care cu s�iretenie ori cu brutalitate, călcând s�i
strivind pe alt�ii, caută să-s�i cucerească un loc la
ospăt�ul viet�ii… e o �iint�ă care e uneoriOmul
mai put�in ın̂armată pentru izbândă, dar, spre
deosebire de toate celelalte viet�uitoare,
năzues�te ca ın̂ această oglindă a cons�tiint�ii,
cu care a fost hărăzit, să cuprindă o cât mai
mare parte a lumii pe care trăies�te, –
o �iint�ă care, cu această scântee de
dumnezeire, caută să pătrundă bezna de
ın̂doeli s� i de taine care-l ım̂presoară…”

Niculăit�ă Gropescu din nuvela
Niculăi�ă Minciună (considerată
capodopera sa) urmează acest scop
moral, totus�i nu poate să facă fat�ă
confruntării cu un mediu pervertit
s�i alege solut�ia sinuciderii.
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Întuneric şi Lumină: nuvele şi schiţe1912 Ioan Al. BRĂTESCU-VOINEȘTI

Este ultimul titlu notabil din bibliogra�ia sa, cariera sa ın̂dreptându-se spre o clasicizare mai put�in
productivă la nivel literar. Numărul de reeditări antume este impresionant. Spre exemplu, fără a mai
vorbi de numeroasele edit�ii fragmentare, ın̂ intervalul 1912-1943, volumul a fost retipărit ın̂ medie o
dată la doi ani, iar ın̂ 1943 (anul edit�iei de�initive) cunoas�te nu mai put�in de 15 edit�ii.
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Versuri şi Proză1912 Gh. in MOLDOVAd

Apărut la Editura Revistei „Viat�a Romın̂ească”, volumul adună publicat�iile lui
Gheorghe din Moldova, tipărite ın̂ timp ın̂ revistă s� i e ım̂părt�it ın̂ două sect�iuni.
Versurile exprimă naivitatea sentimentală a poetului: „Draga nu mă mai iubes�te,/
Nu mă mai iubes�te ea/ S� i-i mai tristă decıt̂ mine,/ Decıt̂ mine, draga mea.” Proza
cuprinde considerat�ii ale autorului pe diverse teme. La sfârs� it, Gheorghe din
Moldova adaugă câteva maxime, grupate sub titlul .Din traista lui Sucilă

De ment�ionat faptul că, pentru ın̂ceputul secolului XX, acest autor, de factură
naivă, a fost o prezent�ă insolită ın̂ spat�iul literaturii române.
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Versuri şi Proză1912 Gh. in MOLDOVAd
Chiar dacă insolită, prezent�a sa de-a lungul

unei viet�i destul de scurte i-a atras s� i laude s� i
aprecieri, inclusiv din partea unor personalităt�i de
prim rang, precum Nicolae Iorga, care ıî aprecia
poeziile ın̂ canon folcloric. I�n viat�a culturală s� i
politică a oras�ului Botos�ani, ın̂ care se născuse, cel
care avea numele ın̂treg Gheorghe Kernbach a jucat
un rol important ın̂ ultimii ani din secolul XIX s� i

primii din secolul următor. I�n memoria colectivă au
rămas versuri de-ale sale, recitate sau puse pe
muzică, spuse de mult�i, fără ca numele autorului să
mai �ie ret�inut: „Când eram copii, odată/ Mii de
sărutări mi-a dat,/ Astăzi nu-mi mai dă niciuna/
Ea-i femeie – eu bărbat. // Să o mai sărut, odată/
Fă tu, Doamne, tot ce s�tii/ S� i de nu mai s�tii nimica/
Fă-ne iarăs� i doi copii.”
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Pribegi în ţară răpită1912 Dumitru C. MORUZI

Descendent al unei familii de
domnitori fanariot�i (al cărei sânge
princiar fusese recunoscut ı̂n Rusia),
Dumitru C. Moruzi a activat ı̂n mai multe
domenii culturale (a scris eseu, roman
social s� i istoric, nuvelă, memorialistică,
satiră, poezie lirică s� i a compus opere
muzicale), puse ı̂ndeosebi ın̂ slujba
nat�ionalismului.

După ce ıŝ� i petrece copilăria ın̂
Basarabia s� i o parte din viat�ă ın̂ serviciul
t�arilor, Moruzi se refugiază la Ias�i (ın̂tr-o
casă din cartierul Tătăras�i), unde se va
atas�a de gruparea sămănătoris�tilor. La
ın̂demnurile lui N. Iorga (care ı̂l sprijină,
de altfel, s� i �inanciar s� i ın̂ partidul căruia
se va ı̂nscrie), scrie două romane sociale
pe care el ı̂nsus�i le consideră documente

care se
apropie mai
degrabă de
modul de
lucru al unui
sociolog, decât
de cel al unui
scriitor.
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Pribegi în ţară răpită1912 Dumitru C. MORUZI
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Pribegi în ţară răpită1912 Dumitru C. MORUZI
La Institutul de Arte Gra�ice N.V. S� tefaniu & comp. apare acest roman pe care autorul

ıl̂ numes�te „social”, o lucrare din care toate exemplarele poartă semnătura autorului.
Cu s�ase ani ın̂ainte de Unirea cea mare, acest roman are meritul de a oferi o frescă oscilând

ın̂tre tablouri realiste s� i bine documentate s� i o sumă de sentimente speci�ice unui scriitor
dominat de patriotism. I�n acest roman sunt s� i multe ın̂tâmplări ce t�in de viat�a particulară a
personajelor, dar ın̂ prim-plan se a�lă descrierea acelei bucăt�i de t�ară răpite, ın̂ care „miresmele
nat�ionale ruses�ti” se ın̂tâlnesc cu gândurile s� i durerile pribegilor obligat�i să se stabilească acolo.

Romanul cuprinde trei părt�i, a căror act�iune
ın̂cepe ın̂ iarna lui 1854. Pe parcursul romanului,
act�iunea se mută de la Chis� inău la Ias� i (ın̂ timpul lui
Cuza Vodă) s� i la Petersburg, Viena, Paris. Act�iunea
romanului se ın̂tinde de-a lungul a trei decenii, iar
ultimele pagini ale romanului reprezintă o ın̂cheiere
din perspectiva celui care scria ın̂ anul 1912:

„Să vedem acum ce este Basarabia ın̂ anul 1912,
adică după 100 de ani de cotropire s� i de opinteli de
tot soiul pentru a o rusi�ica. [...] Oricât de mic a fost
numărul Latinilor din Basarabia s� i de mare numărul
de Slavi, oricât de amărâtă le-a fost viat�a lor de
cucerit�i, departe de a se nimici, s´au ım̂pătrit s� i
niciodată nu se vor putea slaviza. Dimpotrivă, ei vor
latiniza pe slavi. Dovadă Rutenii din raiaua
Hotinului! Mai treacă peste mândrii nos�tri
Moldoveni din Basarabia, s� i câte au mai trecut peste
dâns� ii ın̂ 100 de ani, că tot Moldoveni vor rămânea.
Vorba lor, mă rog: Apa curge, pietrele rămân!”
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Pribegi în ţară răpită1912 Dumitru C. MORUZI
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Domnia lui Cuza-Vodă1912 A.D. XENOPOL

Cărturarul ies�ean se
prezintă cititorilor săi ın̂ calitate
de membru al Academiei
Române s� i membru
corespondent al Institutului din
Frant�ia. Interesant este faptul că
acest volum, care este o
reeditare a edit�iei din 1903,
a fost ın̂sot�it de un text cu
valoare de motto, preluat de la
aceea care era, deopotrivă,
muză literară, sot�ia autorului s� i,
totodată, ea ın̂săs� i scriitoare,
adică Riria:
„Dar cât�i gândesc oare că voi,
poate´n hârtie, at�i pus, la
viet�e nouă, o nouă temelie?
Cu picături de sânge din
veacul ce-at�i cioplit at�i
pus pecetea muncei cu
foc neobosit.”
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Domnia lui Cuza-Vodă1912 A.D. XENOPOL
Aplicând principiile

expuse ın̂ Principiile
fundamentale ale Istoriei,
Xenopol se declară adeptul
unei metode care să
privilegieze abordarea
obiectivă a evenimentelor
intrate ın̂ istorie. De aceea,
ıŝ� i limitează rolul la a
consemna faptele, fără a
emite judecăt�i. Sarcină
oarecum di�icilă, având ın̂
vedere faptul că ıŝ� i trăise o
parte din copilărie pe
vremea domniei lui Cuza s� i
cunoscut�ii l-ar �i putut
in�luent�a cu impresiile lor,
exprimate ın̂ diverse poves�ti
despre acea epocă.

E de remarcat limbajul
care, departe de ariditatea
unui discurs pur s�tiint�i�ic, se
apropie de cel folosit de
scriitorii timpului,
subjugându-s� i astfel
cititorii.
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Regele Carol |1912 A.D. XENOPOL

I�n 1912, administrat�ia Ias�ului rezervase statuii lui
Alexandru Ioan Cuza locul de amplasare ın̂ fat�a hotelului
Continental, cedând Piat�a Unirii altui monument, din pricina
ın̂grijorării că apropierea domnitorului de locat�ia simbolică
l-ar �i deranjat pe regele Carol I. Ca urmare a unei audient�e la
rege, Xenopol obt�ine nu numai aprobarea amplasării
monumentului ın̂ locat�ia actuală, ci s� i o contribut�ie ın̂ bani de
la acesta.

I�n semn de apreciere, istoricul ies�ean concepe acest
studiu despre regele Carol I, care apare ın̂ acelas� i an cu al
reeditării volumului consacrat lui Cuza-vodă din Istoria
Românilor din Dacia traiană.

Este un extras din revista „Viat�a Românească”, ın̂ care
autorul publica frecvent. Marele cărturar ıŝ� i propune să
cerceteze atât domnia de aproape jumătate de veac a lui Carol
I al României, cât s� i dimensiunile spirituale ale aceluia care,
provenit din neamul Hohenzollernilor, a căror noblet�e se
ın̂tindea de-a lungul unui mileniu, a s�tiut să trateze cum se
cuvine oferta tânărului stat român, spre deosebire de contele
de Flandra, care refuzase această ofertă.
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Regele Carol |1912 A.D. XENOPOL

Istoricul subliniază faptul că marile
fapte ale popoarelor au fost legate
ın̂totdeauna de personaje simbolice.
Un asemenea personaj este considerat
Principele Carol, cel care se trăgea
dintr-o t�ară ajunsă ın̂ fruntea Europei s� i
„conducătoarea marii politici a lumii”.
Lucrarea prezintă amănunt�it acele
argumente ce demonstrează că alegerea
lui Carol pe tronul Principatelor a fost
una fericită, deoarece a tras t�ara de pe
marginea prăpastiei. După Locotenent�a
domnească, România putea �i oricând
ım̂părt�ită ın̂tre marii ei vecini,
„ım̂părt�ire care de atâtea ori se
plănuise ın̂ decursul veacurilor, putea
us�or să-s� i ın̂tindă de astă dată
giulgiul ei de moarte asupra t�ării
noastre.”

Lucrarea se ın̂cheie cu
inserarea unei scrisori, pe care
sot�ia cărturarului, Riria (Coralia
A. Xenopol), a trimis-o lui Carol
I ın̂ anul 1910, ın̂ timp ce
acesta se restabilea după o
grea boală.
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Oraşul Iaşi.
Monografie istorică şi socială ilustrată

1913 N.A. BOGDAN

Celebrul monograf al oras�ului
Ias� i se trăgea dintr-un neam

boieresc străvechi, de origine
botos� ăneană. Neamul

Bogdanilor a dat Moldovei
reprezentant�i important�i care

au ocupat multe dintre
demnităt�ile timpului. N.A.

Bogdan a avut o viat�ă lungă s� i
extrem de activă, integral

legată de oras�ul Ias� i, pe care l-a
slujit ın̂ multiple calităt�i

funct�ionăres�ti, pornind de la
aceea de stenograf s� i ajungând,
ın̂ cele din urmă, la demnitatea

de prim-ajutor de primar.
Activitatea sa multiplă de

istoric, publicist, poet,
dramaturg cres�te mai cu seamă

ın̂ a doua jumătate a viet�ii,
implicit după ies� irea la pensie.
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Oraşul Iaşi.
Monografie istorică şi socială ilustrată

1913 N.A. BOGDAN
Des�i are multe studii s� i articole ın̂chinate oras�ului

natal s� i României, opera capitală a lui N.A. Bogdan, ın̂tr-o
primă edit�ie, apare ın̂ 1904, după ce primarul de atunci
al Ias� ilor, Constantin B. Pennescu, ıî cere să alcătuiască
o monogra�ie pentru fosta capitală
moldavă. I�n numai patru luni, Bogdan
o realizează sub titlul Orașul Iași –
odinioară și astăzi.
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Oraşul Iaşi.
Monografie istorică şi socială ilustrată

1913 N.A. BOGDAN
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Oraşul Iaşi.
Monografie istorică şi socială ilustrată

N.A. BOGDAN1913

La 9 ani după tipărirea primei edit�ii,
cel care a fost acceptat rapid ı̂n calitatea de
cel mai cunoscut monograf al capitalei
moldave scoate a doua edit�ie, „refăcută s� i
mult adăogită”, după cum arată el ın̂sus�i.

I�n Raportul către Academia Română,
ın̂aintat ın̂ 1905, A.D. Xenopol arată că
„ar trebui să �im foarte fericit�i dacă toate
oras�ele noastre ar poseda asemenea lucrări
asupra lor”.

Cu un tipar de except�ie, lucrarea este
monumentală ca ın̂făt�is�are s� i ca intent�ii de
cont�inut. Cu multe imagini ce arată istoria
multiseculară a oras�ului Ias�i, volumul are un
cuprins pe măsură: Întemeiere și denumire,
Descriere geogra�ică, politică și socială
(aici găsim, printre altele: Pînă unde se
întindea Iașul în 1819, Uli�ele Iașului după
planul lui Rascheck din 1844, Grădinile și
pie�ele publice Iașul, scaun de domnie,),
Locașuri de închinăciune, Arte
frumoase. Arhitectura, Via�a ieșeană
în cursul veacurilor etc.

Nici astăzi egalată,
lucrarea este mereu reeditată,
pentru frumuset�ea s� i bogăt�ia
informat�iilor.
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Calendarul pozitivist1913 Auguste COMTE

Astfel, se aducea ın̂ lumea ies�eană
(s� i nu numai) o mostră a ceea ce ın̂semna
gândirea �ilosofului, autor de sisteme
�iloso�ice s� i politice, a cărui operă pornea
din �iloso�ia greacă s� i renascentistă,
alimentată apoi cu idei iluministe s� i din
timpul Revolut�iei franceze. De altfel,

liderii acesteia
gândiseră un
„Calendar revolut�ionar
francez”, cu denumiri
s� i ordonări care nu au
prins la marele public.
Nici tipicul pozitivist
nu avea cum să �ie unul
de succes: lunile anului
erau numite după
personalităt�i ale
istoriei s� i culturii, anul
ın̂cepea mereu ın̂tr-o
zi de luni a lunii care
se chema Moise, zilele
erau individualizate
iarăs� i după
personalităt�i.
Rezulta un sistem
foarte ın̂curcat,
neavând vreodată
s�anse de succes.

Traducere de dr. P. Zosin.

Pozitivismul lui Comte in�luent�ase toată Europa, acesta reus�ind
să creeze o doctrină socială bazată pe principii s�tiint�i�ice, destinatarii
făcând parte, explicit, din grupul intelectualilor.  Era �iresc ca ecourile
să ajungă s� i ın̂ spat�iul românesc. Volumul de fat�ă, o bros�ură, de fapt, este
o „potrivire” pe românes�te alcătuită de dr. P. Zosin. Tiparul este făcut la
Institutul de Arte Gra�ice N.V. S� tefaniu & Co. ın̂ anul 1913, numit după
tipicul pozitivist anul 125.
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Calendarul pozitivist1913 Auguste COMTE
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Calendarul pozitivist1913 Auguste COMTE
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Calendarul pozitivist1913 Auguste COMTE

Cu toate că nicio t�ară nu
l-a preluat ın̂ mod o�icial,
din 1928 până ın̂ 1989 a fost
adoptat cu unele modi�icări
ın̂ cadrul �irmei Eastman
Kodak, având unele avantaje
care se pare că au sporit
e�icient�a angajat�ilor.
I�mpărt�ind anul ın̂ 13 luni
egale ın̂tre ele (�iecare cu 4
săptămâni s� i 28 de zile, iar o
zi pe an rămânea
neatribuită niciunei luni),
numărul de sărbători
nat�ionale s� i
internat�ionale nu mai
depindea de �iecare an
ın̂ parte. Totodată,
lunile păstrează
acelas� i număr de zile.
Revelionul cădea
duminică, ceea ce
pentru unii
angajat�i nu era
chiar motiv de
bucurie.
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Modelele franceze ale teatrului
lui Alecsandri. Boeri şi ciocoi

1913 Ch. DROUHET

Născut la Bârlad s� i având drept ın̂aintas� un emigrant francez,
Charles Drouhet s-a ocupat ın̂ special de istoria literaturii
franceze, atât la catedră (profesor de limbă franceză la gimnaziu,
apoi la Universitatea din Ias� i s� i cea din Bucures�ti) s� i la nivel de

manuale de limbă franceză,
cât s� i ın̂ studii de
specialitate. Combinând
cercetarea istorică s� i
biogra�ică cu comparatismul
s� i analiza stilistică, Drouhet,
ın̂că din cursurile care se
ocupau de scriitori francezi,
face trimiteri spre cei
români, studiindu-le cu
rigoare in�luent�ările,
imitat�iile sau ın̂rudirile.
Uneori recti�ică păreri
anterioare gres� ite (ca ın̂
cazul lui Bolintineanu).

Opera care l-a consacrat
pe teritoriul literelor
românes�ti a fost ın̂să Vasile
Alecsandri și scriitorii
francezi (1924), din care a
publicat rezultate part�iale ın̂
periodicele „Viat�a
Romın̂ească” s� i „Viat�a nouă”,
ın̂cepând din 1913.
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Modelele franceze ale teatrului
lui Alecsandri. Boeri şi ciocoi

1913 Ch. DROUHET

Este un extras din revista
„Viat�a Romın̂ească” dintr-un
studiu prin care Drouhet
devenea unul dintre primii
străini important�i care se
ocupau de literatura română.

Având ın̂ bună parte o
format�ie culturală franceză,
Vasile Alecsandri a fost
in�luent�at de această mare
literatură. Este ceea ce arată s� i
studiul lui Ch. Drouhet; autorul
francez relevă faptul că textul
lui Alecsandri nu este tributar
romanului lui Nicolae
Filimon, .Ciocoii vechi și noi
I�n analiza sa, el realizează
observat�ii s� i apropieri
corecte, pornind de la
piesa lui Emil Augier,
Les effrontés.
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Necesitatea reorganizărei Bibliotecei Centrale
de pe lângă Universitatea din Iaşi

1913 Dimitrie GUSTI

Dimitrie Gusti
realizează un referat
foarte argumentat, prin
care, as�a cum arată
titlul, se referă la
necesitatea
reorganizării marii
biblioteci ies�ene. I�n
prima parte, este
prezentată „starea de
fapt” a Bibliotecii
Centrale, aceasta având
mari probleme legate
de buna funct�ionare a
unei biblioteci de asemenea mărime.

Dimitrie Gusti identi�ică trei condit�ii fundamentale ın̂ acest
sens: a spat�iului, a personalului s� i a bugetului. I�n sprijinul
argumentelor sale, autorul face comparat�ii cu biblioteci din
Bucures�ti sau cu biblioteci de la universităt�i străine. Fondul de carte
de la Ias� i era urias� (400.000 de volume) fat�ă de Biblioteca Fundat�iei
Carol din Bucures�ti (24.513 volume). Cu toate acestea, bugetul
pentru cumpărare de cărt�i s� i personal este invers proport�ional.

A doua parte a „referatului” prezintă dezideratele Colegiului
Universitar privitoare la Biblioteca Centrală.

Părintele sociologiei românes�ti devine, din 1910,
profesor de istoria �iloso�iei greces�ti, etică s� i
sociologie ın̂ cadrul Universităt�ii din Ias� i. S� colit ın̂
Occident (doctorat ın̂ �iloso�ie, specializarea
sociologie ın̂ Frant�a s� i Germania), nu găses�te condit�ii
satisfăcătoare ın̂ modul de organizare a bibliotecii
care ıî oferă materialele necesare studiului.
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Necesitatea reorganizărei Bibliotecei Centrale
de pe lângă Universitatea din Iaşi

1913 Dimitrie GUSTI
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Poporanismul literar
al „Vieţei Romîneşti”

1913 Victor IAMANDI-ADRIAN
Este un volum care bene�iciază de un semnatCuvînt înainte

de Nicolae Iorga; de asemenea, autorul ın̂sus� i semnează o prefat�ă
a acestei cărt�i. I�n stilul său speci�ic, Iorga, ın̂ cele câteva pagini,
face o analiză a literaturii române de atunci, referindu-se la
„curente adevărate s� i fals�e curente”. Iorga nu acceptă o existent�ă
a „as�a numitului simbolism”, pe care ıl̂ consideră doar o modă
literară. Literatura noastră era sensibilă la in�luent�e exterioare.
Pentru el, singurul curent a fost ın̂ jurul revistei „Sămănătorul”,

deoarece „persoanele s� i
partidele” au in�luent�at
activitatea tuturor
revistelor, inclusiv a „Viet�ii
Romın̂es�ti”. Solut�ia, după
Iorga, poate �i una singură:
„găsirea unei nouă legături
ın̂tre societate s� i literatura
pe care ea o creează, �iindcă
s� i are nevoie de dânsa.”

Cât prives�te prefat�a autorului, s� i aici
ın̂tâlnim aceeas�i atitudine critică fat�ă de valoarea
revistei „Viat�a Romın̂ească”. Motivul principal
este acela că, după Iamandi, poporanismul literar
nu a fost decât „continuarea fort�ată s� i acoperită
a direct�iei nat�ionaliste de la «Sămănătorul»”.
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Poporanismul literar
al „Vieţei Romîneşti”

1913 Victor IAMANDI-ADRIAN

Studiul propriu-zis pornes�te de la unele considerat�iuni ale
autorului asupra direct�iilor ın̂ literatura română, urmând apoi ca, ın̂
capitole succesive, să demonteze valoarea „poporanismului”, arătând că
acesta nu este o concept�ie originală ın̂ literatură, ci doar .un cuvânt nou
Finalul studiului se referă ın̂că o dată la meritele revistei „Sămănătorul”,
ın̂doindu-se de pretent�iile axiologice ale revistei „Viat�a Romın̂ească”.

Des�i Iorga părăsise conducerea revistei
„Sămănătorul”, iar aceasta ıŝ�i ın̂cetase activitatea la
put�in timp după aceea, istoricul s�i-a păstrat vie
nemult�umirea fat�ă de curentul literar din jurul
publicat�iei conduse ideologic de G. Ibrăileanu.
Aceasta se petrecea pe fondul cres�terii din ce ın̂ ce
mai vizibile de care se bucura poporanismul care,
ın̂că din anii 1905-1906, preluase câteva nume
importante de la sămănătoris�ti, pe care, ulterior,
le �idelizase.

Cele două curente plecând de la ideologii de
bază asemănătoare, pentru Iorga (atât prin propria
voce, cât s�i prin cea a lui Iamandi) nu a fost di�icil să
găsească gres�eli prin care poporanismul deviase de
la doctrinele sămănătoriste. I�n sprijinul
nemult�umirii sale, exagerează nu numai pe
imaginea unui sat ideal prin lipsa dinamismului,
ci s�i prin negarea ın̂scrierii ın̂ sfera esteticului,
a product�iilor literare ale curentului concurent,
fără a observa că aceleas�i repros�uri pot �i
aduse s�i propriei doctrine.

Polemica dintre cele două curente este
relevantă pentru momentele din preajma
Marii Uniri, pentru că ın̂cep să se nuant�eze
diferitele tipuri de nat�ionalism din care
vor decurge act�iuni s�i consecint�e.
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Clasicismul şi cultura naţională1913 Teodor A. NAUM

Extrasul din revista „Sânziana” relevă ın̂că o dată
valoarea unui cărturar, astăzi aproape uitat. I�n studiul
său, el pornes�te de la faptul că alăturarea din titlu poate �i
criticabilă, deoarece cultura greco-latină are un loc bine

stabilit ın̂ toate ierarhiile
universale, pe când cultura unui
popor tânăr are nevoie de
consolidări ın̂ timp.

Chiar dacă sunt vechi s� i
foarte vechi, literaturile antice
au un puternic caracter
nat�ional, care le as�ază alături de
cele moderne. Pentru aceasta,
consideră autorul, nu putem
scoate din educat�ia modernă
literaturile vechi; dimpotrivă,
arată Naum, este indicat să
analizăm cultura noastră
nat�ională, raportând-o, atunci
când e posibil, la culturile
clasice.
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Clasicismul şi cultura naţională1913 Teodor A. NAUM

Teoria nu este nouă, �iind expusă,
printre alt�ii, s� i de T. Maiorescu, dată �iind
in�luent�a venită pe cale de familie, tatăl
lui Teodor Naum �iind poetul junimist
Anton Naum. I�n vremea când publica la
revista scoasă ım̂preună cu fratele său,
Alexandru, autorul ın̂că mai credea ın̂
valabilitatea literaturii moderne, des� i
�iltrată prin optica nat�ionalului.
Literatura română modernă ın̂tret�ine
o relat�ie de continuitate cu cea latină,
urmând calea limbii.
Această viziune ıl̂ va apropia de
gruparea condusă la Cluj de Sextil
Pus�cariu, sub coordonarea căruia
va lucra la Dic�ionarul limbii române
(Dic�ionarul tezaur al Academiei).

Ulterior, fascinat�ia lui pentru
literatura antică greacă s� i latină va
atinge cote maxime, ın̂cât va repudia
total manifestările literaturii
moderne. I�n afara traducerilor de
except�ie din clasicii latini s� i greci,
făcute cu respectarea modelului
antic s� i diminuarea adaptării la
o sensibilitate modernă, va
concepe s� i câteva studii de
literatură pe aceste idei.



Născut la 8 octombrie 1872 la Tomes�ti, Ias�i, profesor de istorie s� i deputat,
atas�at grupului din jurul revistei „Viat�a Românească”, tatăl celebrului Lucret�iu
Pătrăs�canu, D.D. Pătrăs�canu este considerat unul dintre succesorii lui
Caragiale, ım̂preună cu I.A. Bassarabescu s�i I. Al. Brătescu-Voines�ti.

Alături de schit�a care dă titlul volumului, scrisă ın̂tr-un stil aproape
liturgic, ın̂ toată opera sa ar mai �i de remarcat , „analiză a euforieiÎnzăpădi�i!
ebrietăt�ii”, sau mult cunoscuta povestire .Învingătorul lui Napoleon

Aceasta din urmă, �igurând ın̂ altă edit�ie, a reprezentat pentru mult�i
dintre cititorii scriitorului
ies�ean una dintre prozele de
esent�ă comică de vârf din
literatura română. Descrierea
atmosferei nocturne dintr-o
mănăstire, zbuciumul cauzat
de un lapsus, descrierea
caricaturală a personajelor,
linis�tirea bruscă �inală, toate
urmează regula stilistică a
climaxului, cu rezultatele
scontate, adică un comic ı̂n
cascadă.
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Timotheiu Mucenicul19 31 D.D. PĂTRĂȘCANU
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Timotheiu Mucenicul19 31 D.D. PĂTRĂȘCANU
Apărut la , a fost cel mai celebru volumRevista „Via�a Românească” Editoare

de schit�e al autorului,  premiat de nenumărate ori s� i reeditat, de asemenea, de
mai multe ori. I�ntr-o bună descendent�ă a comicului ce venea din secolul
al XIX-lea, comicul din acest volum s-a impus ı̂n literatura română printr-un
număr de tipologii realizate rapid, fără
dezvoltări spectaculoase, dar cu s�tiint�a
secretă a exploatării ironiei s� i a satirei.

Iată ce scrie G. Călinescu despre
dialogul folosit: „Foarte caragialian ı̂n
substant�ă, ın̂să de o savuroasă
ın̂cetineală moldavă.” A�irmat�ia poate �i
extinsă asupra ın̂tregului imaginar epic
al autorului.
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Proprietatea mare şi cea mică
în trecutul Ţărilor Romîne

1913 A.D. XENOPOL
Studiul lui Xenopol pornes�te

de la faptul că fenomenul
„descălecării”, atât ın̂ Muntenia, cât
s�i ın̂ Moldova, a ın̂semnat,
cel mai adesea, impunerea marii
nobilimi ca un element venit
de peste munt�i. Desigur, exista
o mică nobilime autohtonă,
dar marea proprietate a avut
un punct de plecare ın̂ fenomenul
„descălecării”. I�n plus, foarte rapid,
a ın̂ceput „acel proces fatal de
absorbire a proprietăt�ii mici de
către proprietatea mare, care s´a
stâmpărat abia ın̂ timpurile
noastre, s� i atât de vajnice erau
pericolele ce ın̂conjurau pe
proprietarul mic, ın̂cât a trebuit
fenomenala lui iubire de mos�ie
spre a apăra de o distrugere totală
acest pret�ios element
al economiei oricărui popor.”

Privind din această
perspectivă o problematică ın̂tinsă
pe mai multe secole, Xenopol
consideră că aparit�ia clasei
rumînilor ın̂ Muntenia, respectiv a
vecinilor ın̂ Moldova ar putea urca
ın̂ timp chiar ın̂ secolul XIV.
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Proprietatea mare şi cea mică
în trecutul Ţărilor Romîne

1913 A.D. XENOPOL

Studiul atrage atent�ia s� i astăzi printr-o
multitudine de informat�ii, multe dintre ele
inedite, arătând seriozitatea istoricului,
care a studiat toate documentele de epocă,
care urmăreau vânzări de pământuri,
anexări silnice, mis�cări de populat�ie,
trecerea samavolnică a unor răzes�i la
statutul de t�ărani aservit�i. I�n acest fel,
marile proprietăt�i au crescut peste măsură,
iar t�ărănimea ıŝ� i pierde rolul social s� i
economic; implicit, spune Xenopol, cele
două principate, Muntenia s�i Moldova,
pierd din putere s�i din important�ă.

El nu are o miză doar s�tiint�i�ică, ci
pro�ită de contextul politic al
momentului (al doilea război balcanic s�i
cedarea Dobrogei României) pentru a
redeschide o mai veche problematică:
ım̂proprietărirea t�ăranilor români,
oferind pentru aceasta argumente
ın̂cărcate de prestigiul istoriei.
Adept al reformelor ın̂cepute ın̂
timpul domniei lui Al. I. Cuza,
istoricul se exprimă ım̂potriva
unui tradit�ionalism impus ın̂
mod arti�icial.
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A fost primul profesor care a predat engleza ın̂ oras�ul Ias� i, la
nivel de s�coală secundară (Liceul Nat�ional s� i Liceul Internat; ın̂
paralel s� i la S� coala Comercială Superioară). Frate cu Constantin
Botez, a fost multă vreme alături de Ibrăileanu, ın̂ cercul
socialis�tilor; de aici a trecut la liberali, făcând o �igură ın̂ epocă,
ın̂ calitate de deputat s� i de senator.

Cuprinsul este
interesant, mai cu
seamă prin faptul că
autorul concepe
capitole cu un grad
ridicat de
independent�ă, ın̂ as�a
fel ın̂cât să �ie foarte
put�ine elemente de
continuitate de la unul
la celălalt, facilitând
actul lecturii s� i
sugerând posibilitatea
dezvoltării lor
ulterioare ın̂ macro-
studii independente.

252

Studii şi observaţii1914 I. BOTEZ



253

Studii şi observaţii1914 I. BOTEZ

Fondator al revistei „Viat�a
Romın̂ească”, se remarcă prin studii,
articole, apoi cărt�i vizând cultura
s� i civilizat�ia engleză; de altfel, va �i chemat,
din 1924, la Facultatea de Litere s� i
Filoso�ie din Ias� i, unde va suplini catedra
de limba s� i literatura engleză, ın̂tâi ın̂
calitate de conferent�iar, apoi de profesor
titular. Este interesant faptul că, dincolo de
studiile sale privind cultura engleză, el
este s� i autorul unei lucrări care privea, de
această dată, istoria românilor, descrisă s� i
comentată pentru englezi: A Short Survey
on the Neolatins of the Near East.

Probabil de aici s� i interesul pentru
interpretarea unor subiecte din opera lui
Shakespeare... legate de istoria Moldovei.
Vedem acest lucru ın̂ volumul de fat�ă, ın̂
care deja cunoscutul s� i apreciatul
analist de la „Viat�a Românească”,
devenit s� i o �igură de seamă
a belferimii de pe atunci, aduce texte
ın̂ mare parte inedite s� i de un
interes deosebit, as�a cum
precizează el ın̂sus� i ın̂ .Prefa�ă
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Studii şi observaţii1914 I. BOTEZ

As�a cum precizam anterior, un
prim capitol analizează două piese
de teatru din epoca lui
Shakespeare, ın̂ care e vorba de
regele Moldovei, respectiv Print�ul
Moldaviei. Ar �i vorba de un
descendent mus�atin necunoscut,
�iu al lui Iancu Sasul, pe numele
său S� tefan Bogdan. E un prilej
pentru autor să emită ipoteze
deosebit de incitante privind
apropierea dintre cele două culturi
situate la limite răsăritene/
apusene ale Europei.

Alte capitole din acest
incitant volum sunt despre
Shylock, despre Bergson, despre
Chesterton, despre anumite
incidente de presă ın̂ Anglia,
despre modul ın̂ care românii
sunt re�lectat�i ın̂ presa s� i
literatura străină. Din ele
transpare modul exemplar
ın̂ care profesorul ies�ean a
ın̂t�eles să servească
spiritualitatea, aducând
reale bene�icii studiilor
despre poporul său.
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Statui: sonete1914 Mihai CODREANU

Aceeas�i editură a revistei „Viat�a Românească” publica, ın̂ acest an
important pentru literatura română tipărită la Ias� i, un volum
reprezentativ de atunci pentru Mihai Codreanu s� i pentru ın̂treaga poezie
românească. Sonetele lui Mihai Codreanu sunt expresia distilării poetice
ın̂tr-o formă �ixă; toată gloria postumă a poetului ies�ean va �i legată de
supranumele de sonetist.

Primul ciclu din volum se
intitulează s� i cuprinde treiPrefa�ă
sonete cu valoare de declarat�ie
literară. Poetul pledează pentru
muzicalitatea versurilor, pentru
colaborarea dintre autor s� i cititor s� i
pentru alcătuirea unui decor
simbolic ın̂ care să se poată recepta
mai bine poezia. Celelalte cicluri de sonete, foarte gustate de
cititorii din acea vreme, sunt următoarele: , ,Iașul Lumi uitate
Medalii Anotimpuri Patria Satan Eternul Cântec Culori și linii Din, , , , , ,
armoniile durerii Încheiere.s� i
Se realizează astfel o interesantă juxtapunere ın̂tre ritmuri s� i
elemente clasice, cu armonii simboliste s� i cu avânturile poeziei
romantice.
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Statui: sonete1914 Mihai CODREANU

Afect�iunea incurabilă a vederii (de care suferea ı̂ncă din 1905) l-a ı̂mpiedicat
pe poetul de la Vila „Sonet” să scrie s� i să citească, ın̂cât sonetele sunt concepute s� i
cizelate ın̂ minte, apoi dictate ı̂n forma de�initivă. Suferint�ele sunt transpuse la
nivel estetic: „Tu pune peste
rana ta adâncă/ Olimpica
sonetului măsură, / S� i de-
mai pot�i zâmbi zâmbes�te
ın̂că.” (Sonetistul).

In�luent�at de parnasienii
francezi (ı̂n special Heredia,
model venerat s� i declarat,
căruia ıî ın̂chină s� i un sonet),
integrează panteonului
parnasian „statui” autohtone:
S� tefan cel Mare, Miron Costin,
Alecsandri, Eminescu.

Volumul este
recompensat ın̂ 1915 cu
premiul „Herescu Năsturel” al
Academiei Române, iar
„edit�ia de�initivă, ın̂grijită de
autor”, din 1939, poartă titlul
Statui: sonete și evadări din
sonet.
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Opere complecte1914 Mihai EMINESCU

Volumul de fat�ă reprezintă o edit�ie
realizată de A.C. Cuza, edit�ie imprimată
ın̂ colaborare de „Librăria Românească” s� i
de „Institutul de Arte Gra�ice” ın̂ anul 1914.
Este o edit�ie rară s� i importantă prin multe
amănunte, printre care s� i acela că a fost
interzisă ın̂ 1948, când regimul comunist
ın̂cepuse deja marea s� i sinistra cenzurare
a valorilor „capitaliste”.

Volumul reprezintă o init�iativă
deosebită, deoarece entuziastul A.C. Cuza
realizează o adevărată edit�ie de
popularizare, cu scopul de a pune
la ın̂demâna tuturor românilor, „de
pretutindeni”, accentuează el, anticipând
Unirea cea Mare din 1918, un volum unic,
ın̂ format mare, unde să se ın̂tâlnească toate
scrierile importante ale „geniului nostru,
nu numai poet, ci s� i cugetător, ın̂ atıt̂ea
domenii”. Practic, alcătuitorul edit�iei intuia,
ın̂tr-o totală justet�e culturală s� i nu numai,
faptul că prin această operat�iune se arăta
publicului larg felul ın̂ care marele scriitor
al nat�iunii române pre�igurase datele unei
uniri de fond s� i de expresie literară, scrierile
sale unind cele mai ın̂depărtate zone
ale teritoriului românesc ın̂tr-o tonalitate
puternică, sensibilă s� i unică.
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Opere complecte1914 Mihai EMINESCU



Opere complecte1914 Mihai EMINESCU
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A.C. Cuza precizează că e prima init�iativă de asemenea amploare,
printre care editorii I.V. Ionescu s� i N. Georgescu „s� i-au impus ın̂semnate
sacri�icii”.

Edit�ia urma să bene�icieze de un studiu introductiv al lui A.C. Cuza,
pe care ın̂să acesta nu l-a mai terminat la timp pentru a-l introduce
ın̂ prezentul volum. De asemenea, condit�iile istorice vitrege au făcut ca
tirajul acestei realizări de except�ie să �ie extrem de limitat.
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Opere complecte1914 Mihai EMINESCU

Nu putem să nu ne
referim s� i la insolita Tablă
de materii, deoarece aceasta
cuprinde s� i Însemnări
literare, adică anumite
precizări de ordin istorico-
literar, privind aparit�iile
prime ale textelor cuprinse
ın̂ edit�ie. Acestea sunt
grupate ın̂ Cântece și roman�e,
Ode și elegii, Povești și poeme,
Doine, Cântece patriotice,
Poezii sociale și religioase,
Sonete, Satire și poezii
�iloso�ice, Traduceri,
Povești și nuvele, Romane
(Geniu pustiu), Teatru
(originale și traduceri),
Scrieri literare
economice, politice și
�iloso�ice (articole).



Poet s� i autor dramatic român de un anume succes (numele este
pseudonimul lui Henric Pekelman, născut la Botos�ani s� i decedat la Sao
Paulo, ın̂ Brazilia), Enric Furtună publică la Editura „Versuri s� i proză” acest

volum, care s-a citit cu interes ın̂
epocă, mai cu seamă că autorul
fusese coleg s� i prieten cu
Sadoveanu. De altfel, lui
Sadoveanu i se datorează, ın̂
parte, atragerea botos� ăneanului
către literatură; des� i cei doi sunt
separat�i de un singur an ca vârstă
biologică, Sadoveanu s� i-a impus
mereu superioritatea, prin acea
gravitate care venea parcă dintr-o
vechime meditativă anterioară
oricui. Romantic ın̂târziat, Enric
Furtună scrie ın̂ ton elegiac,
cu multe elemente epigonice
(Eminescu, Panait Cerna, Octavian
Goga, S� t. O. Iosif). Strădaniile sale
poetice, risipite pe parcursul
primelor două decenii din secolul
XX, sunt adunate ın̂ volumul
antologic , ın̂ 1922.De pe stâncă
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Pustnicul – Sorin Bătrînul1914 Enric FURTUNĂ
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I�n ceea ce prives�te volumul de fat�ă, acesta cuprinde 3 opere
distincte: două poeme dramatice ( , respectiv )Pustnicul Sorin Bătrânul
s� i o dramă ( ). De remarcat stilul avântat s� i retorica de tipAlexe Tudor
postromantic ce ıî marchează scriitura. Primul poem dramatic e o
transcriere speci�ică ın̂ ton eminescian a temei erosului combinat cu
singurătatea; celelalte două texte sunt pline de convent�ionalism istoric
melodramatic.

Cu ın̂clinat�ii spre domeniile reale
(obt�ine titlul de doctor ın̂ medicină s� i
chirurgie la Facultatea de Medicină din
Ias� i, cu teza Arsurile din punctul de
vedere Medico Legal. Documente de
Medicină Legală și de Criminologie) s� i
având origini evreies�ti, autorul este
surprinzător, totus� i, că nu s� i-a cultivat
sensibilitatea speci�ică s� i a preferat
evadări ın̂tr-un imaginar desuet.
Traduce din autori evrei (Haim
Nahman Bialik, Iosif Groper s� i
Moise Birnbaum) s� i concepe piesa
de teatru (a căreiRechizi�ia
reprezentare pe scena Teatrului
Nat�ional din Ias� i este retrasă
din pricina protestelor
violente ale student�ilor
nat�ionalis�ti); trebuie ın̂să
precizat că aceste
evenimente sunt mai
curând singulare.

Pustnicul – Sorin Bătrînul1914 Enric FURTUNĂ
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Pustnicul – Sorin Bătrînul1914 Enric FURTUNĂ
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Debutul lui Enric Furtună se
petrece la revista „Sămănătorul”
s� i viziunea care se hrănes�te din
temele speci�ice exprimă un
protest ım̂potriva mentalităt�ilor
care deveniseră prea agresive,
dar s� i resemnare. I�n acest sens,
Pustnicul oferă solut�ii solitudinii
ın̂tr-o formă care ın̂toarce
spatele timpului, iar Poemele
resemnării (1940) au un titlu
sugestiv. I�n cele din urmă, exilul
se impune ca o continuare
�irească (ın̂tâi ın̂ Israel, apoi ın̂
Brazilia).

Pustnicul – Sorin Bătrînul1914 Enric FURTUNĂ
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Bisericuţa din Răzoare1914 G. GALACTION

La Ias� i apărea acest important volum al
preotului-scriitor. Galaction recunos�tea astfel
important�a culturală a fostei capitale moldave,
tipărind la editura „Viet�ii Romın̂es�ti” cel mai
important volum de autor. Nuvelele s� i schit�ele

cuprinse ın̂ acest volum au avut
valoarea literară care l-a impus
pe Galaction printre prozatorii
români de primă mână: Bisericu�a
din Răzoare Moara lui Călifar, ,
Tranda�irii Copca rădvanului, ,
Dionis grecoteiul În drumul spre,
păcat Gloria Constantinii, ,
La Vulturi! Dela noi, la Cladova, ,
Gratie și Palamon.
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Bisericuţa din Răzoare1914 G. GALACTION
I�nsă cartea de debut a lui Gala Galaction rămâne ın̂ istoria literară nu numai prin

faptul că este cel mai bun volum al autorului, ci s�i prin câteva scandaluri provocate ın̂
epocă. I�n primul rând, ın̂ anul următor publicării, este ın̂cununat cu premiul
Academiei Române (premiul „Ion Heliade Rădulescu”), iar acest fapt stârnes�te unele
antipatii. Printre ele, cea mai celebră este cea venind din partea lui E. Lovinescu care,
ın̂ trei numere din revista „Flacăra”, des�iint�ează literatura lui Gala Galaction, pe
argumentul excesului de neologisme (cerea chiar intervent�ia unei imaginare
„Societăt�i pentru Protect�ia Limbii” s�i-i scrie o declarat�ie s�idătoare lui Delavrancea,
care sust�inuse acordarea premiului ın̂ direct�ia nedorită de critic). Cearta ın̂tre ei va
continua decenii ın̂tregi, cu toate că, ın̂ Lovinescu ıŝ� i va ım̂blânzi atitudinea s�iCritice,

va renunt�a la un „un purism al limbii”
atât de extrem. Des�i sâmburele discordiei
ar putea �i găsit ın̂ polemica cu G.
Ibrăileanu (sub auspiciile căruia
publicase scriitorul-preot), gurile rele
vorbesc de nemult�umirea criticului care
fusese multă vreme ın̂lăturat de la
primirea acestui premiu.

I�n al doilea rând, câteva dintre texte
au suscitat nemult�umirea clerului, rămas
s�ocat la lectura despre con�licte
interioare pe marginea virtut�ii s�i
păcatului, ın̂ care carnea se dovedes�te
mai puternică decât trebuie (ın̂ special ın̂
Dela noi, la Cladova). Se pare că nu era de
dorit ca un preot să scrie despre astfel de
con�licte care pun sub semnul ın̂trebării
exemplaritatea celor care ar trebui să �ie
mai put�in oameni s�i mai mult sacerdot�i.
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Întemeierea bibliotecei şi seminariilor
de pe lângă Universitatea din Iaşi

1914 Dimitrie GUSTI

La un an distant�ă, Dimitrie
Gusti revenea cu această
rezolut�ie, ce rezulta dintr-o
Dare de seamă a activită�ii
comisiunii bibliotecii, care se
desfăs�urase sub pres�edint�ia lui
A. Philippide, decanul Facultăt�ii
de Litere. Sunt cuprinse opt
capitole, primul intitulându-se
M.S. Regele Carol I despre
universită�i.
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Întemeierea bibliotecei şi seminariilor
de pe lângă Universitatea din Iaşi

1914 Dimitrie GUSTI
Celelalte capitole reiau s� i argumentează

o problematică deja existentă: principiul de
organizare a bibliotecii, necesitatea unei noi
legi de organizare, probleme legate de
personal, de buget, de spat�iu, de un local
pentru seminarii, explicarea proiectelor de
arhitectură, costurile clădirii, precum s� i
necesarele anexe ın̂ acest sens.
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Pe drumuri de munte1914 C. HOGAȘ
Cartea lui Hogas� are o faimă aparte ın̂ istoria literaturii noastre. S-a vorbit

despre nenorocul autorului, dar s� i despre o carte „blestemată”, t�inând cont de
avatarurile drumurilor spre tipar... Probabil ar putea constitui subiect de
roman povestea ei…

După ce termină facultatea la Ias�i, Calistrat Hogas� se stabiles�te ca profesor
de literatură la Piatra Neamt�, apoi director al s�colii respective. I�n urma unui
con�lict cu autorităt�ile locale, se refugiază doi ani la Tecuci s� i unul la Ias�i,

pentru a reveni pe acelas�i post când apele
sunt mai calme. După un alt con�lict, se
transferă ın̂ Alexandria, refuzând un post
similar ın̂ Bucures�ti. După cât�iva ani, se
mută la Roman, iese la pensie la Ias�i, ıŝ� i
petrece ultimii ani din viat�ă la Piatra
Neamt�, pentru a muri la Roman, de unde,
după o vreme, va �i strămutat de�initiv la
Piatra Neamt�. O viat�ă destul de agitată,
care-l determină să adopte unele solut�ii
de evadare. Un prim refugiu ı̂l găses�te ın̂
lectură, ın̂ special din clasicii greci (de aici
s� i unele in�luent�e stilistice ı̂n opera sa).
I�ntr-o bună zi, hotărăs�te să abandoneze
munca intelectuală, spre a străbate
munt�ii, ın̂zestrat�i cu peisaje deosebite,
unde putea găsi oameni mai greu atins�i
de civilizat�ie. Rememorează prin scris
aceste drumet�ii, construindu-s�i, astfel, un
nou refugiu s� i punând bazele unui stil nou
ın̂ literatura română, amintirile afective
din călătorii.
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Pe drumuri de munte1914 C. HOGAȘ

De aici ın̂cepe o altă poveste, a unei
publicări care copiază parcă instabilitatea din
viat�a autorului. Unele fragmente din lucrare
fuseseră publicate ın̂ diverse reviste ın̂că din
1882, totus�i de-abia ın̂ 1912 editura „Viat�a
Romın̂ească” decide reunirea lor ın̂tr-un singur
volum ın̂ două părt�i: Amintiri dintr o călătorie'
s�i . Din pricinaÎn mun�ii Neam�ului
numeroaselor gres�eli (des�i autorul ın̂sus�i o
corectase), prima edit�ie nu mai este distribuită
către public. Cea de-a doua edit�ie, din 1914, are
parte de o soartă mai tragică: tirajul pregătit
spre expediere arde ın̂ urma unui incendiu care
a cuprins tipogra�ia. Hogas� nu a avut prilejul
să-s�i vadă opera tipărită ın̂ timpul viet�ii.
Blestemul care ın̂sot�es�te cartea mai planează s�i
la un timp după moartea autorului: a treia
edit�ie apare ın̂tr-un moment când publicul era
preocupat mai degrabă de război decât de
literatură, ın̂cât nu bene�iciază de atent�ia
cuvenită, as�a cum va glosa plin de amărăciune
G. Topır̂ceanu.

De remarcat construct�ia personajelor care
tind să acapareze tot peisajul, cât s� i stilul, de un
farmec moldovenesc, ın̂ descendent�a lui
Creangă. De altfel, Tudor Vianu ıl̂ numes�te pe
Calistrat Hogas� „un Creangă trecut prin
cultură”.

Tot ca formă de recunoas�tere a marelui povestitor s� i erudit
moldav, trebuie luate s� i apropierile care s-au făcut ın̂ diferite
exegeze ın̂tre opera sa (de dimensiuni modeste ca ın̂tindere) s� i
opera unor mari scriitori din literatura lumii, precum Homer
s�i Rabelais.
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Românii şi Austro-Ungaria1914 A.D. XENOPOL
La Tipogra�ia H. Goldner, de pe strada Mârzescu,

nr. 17, marele istoric s� i sociolog scotea acest volum plin
de rost ın̂ momentul publicării sale. „De la ın̂ceputul
carierei mele pe câmpul istoriei, am văzut ın̂ Austria
un dus�man ın̂vers�unat al neamului românesc”, spune
autorul chiar ın̂ . I�nceputurile discursurilor s� iPrefa�ă
articolelor polemice, dar motivate pe principii
de istorie s� i de Drept, sunt legate de spusele
sale din 1871 de la Putna: „Pe mormântul lui
S� tefan cel Mare, pe această amintire comună
tuturor, venim noi astăzi cu credint�a ın̂tr-un
viitor comun.”

Au urmat articole de studii economice care se
refereau la prioritatea economiei nat�ionale, acelea ın̂ care
combătea, ın̂ spirit istoric, ideile lui Robert Rossler,
privind originea românilor s� i locul de formare a acestora,
apoi cele scrise s� i spuse ın̂ discursuri febrile ın̂tre
1911-1914, referitoare la relat�iile cu Austro-Ungaria.
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Românii şi Austro-Ungaria1914 A.D. XENOPOL
Articolele adunate ın̂ acest volum sunt printre cele mai pline de miez

istoric contextual dintre cele alcătuite de A.D. Xenopol: des� i documentele sunt
realizate ın̂ spiritul adevărului istoric, el dă expresie sentimentelor dictate de
nedreptatea unor relat�ii care au avut drept consecint�ă faptul că au lăsat ın̂
urmă un popor „zdrobit s� i deziluzionat”.
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Românii şi Austro-Ungaria1914 A.D. XENOPOL

Titluri simbolice:
Către fra�ii din Ardeal,
Nașterea Mântuitorului,
Cumpăna cea mare,
Răspunsul contelui
Tisza.

O carte de citit
ın̂ ,Anul Centenar

deoarece arată cum
patriotismul vibrant
se ın̂tâlnes�te cu
argumentele istorice
de necontestat!
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Scrisorile lui Lew Tolstoi1915

Traducere de I.C. Apostol.

La Tipogra�ia H. Goldner, apar
aceste fragmente din scrisorile lui
Tolstoi, cu un scop precis, enunt�at
ın̂ prefat�a traducătorului: să
sensibilizeze, pe cale religioasă,
publicul spre a găsi o cale de a ies� i
din războiul care zguduia lumea.
Pe aceeas�i idee, traducătorul
predică pentru ım̂păcarea ın̂tre
diverse culte: „pentru a se distruge
cu totul unele pe altele, când toate
aceste popoare, după doctrina
cres�tină, sunt �ii ai aceluias�
Dumnezeu”.
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Scrisorile lui Lew Tolstoi1915
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Istoria teatrului în Moldova1915 Teodor T. BURADA
De felul său, autorul

se trage dintr-un neam de
preot�i din Vrancea, dintre
care vornicul Tudorache
Burada, cu două secole ın̂
urmă, se stabilea la Ias� i. Se
continua astfel o dinastie de
Burada, cu tot�ii pasionat�i
de artă, casa lor devenind un
atractiv salon al secolului XIX.
Dintre tot�i, cel care avea să
facă o �igură aparte avea să �ie
ın̂să Teodor Burada.

Acesta avea să �ie
pasionat de trecutul istoric,
de folclor, de alte forme artistice cu pornire
ın̂ timpuri străvechi. El a fost un folclorist
de seamă, etnograf s� i muzicolog român,
membru corespondent al Academiei.
Teodor Burada este cel care a descoperit,
ın̂ 1884, fragmente de ceramică s� i de
teracotă lângă Cucuteni, fapt care a
condus la descoperirea culturii Cucuteni.
A alcătuit monogra�ii ın̂ felul celor
dezvoltate de Gusti mai târziu, este
autor de culegeri de folclor, a publicat
studii de istoria muzicii, a făcut o
lucrare valoroasă despre Datinile
poporului român la înmormântări.

Ies�ean prin nas�tere s� i formare culturală, Teodor
T. Burada ın̂chină această lucrare provinciei istorice
ın̂ care a trăit, făcând ın̂să migăloase cercetări la
Arhivele Statului din Ias� i s� i din Bucures�ti s� i bibliotecile
timpului. A cercetat, de asemenea, programe teatrale,
jurnale de epocă, documentele primăriilor etc.
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Istoria teatrului în Moldova1915 Teodor T. BURADA

Lucrarea, deosebit de
importantă s� i astăzi, este gândită ın̂
două volume, cel de fat�ă tratând
aspecte legate de teatrul popular
din Moldova, de fazele de pregătire
pentru aparit�ia teatrului la Ias� i,
de ın̂�iint�area Conservatorului
Filarmonic-Dramatic din Ias� i s� i de
diferitele trupe teatrale care au
trecut prin Ias� i până la deschiderea
Teatrului de la Copou. Autorul
a cercetat un bogat material
factogra�ic, care i-a permis
prezentarea ın̂ceputurilor artei
dramatice la Ias� i (cultura
populară �iind baza) s� i felul
ın̂ care, ajuns ın̂ formă cultă,
teatrul s� i-a continuat
dezvoltarea ın̂ capitala
Moldovei.
Volumul apare la Institutul
de Arte Gra�ice
„N.V. S� tefaniu & Comp.”.
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Istoria teatrului în Moldova1915 Teodor T. BURADA
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Istoria teatrului în Moldova1915 Teodor T. BURADA

Acest prim volum (al doilea apare ın̂ 1922)
pleacă de la formele de ın̂ceput ale teatrului
popular: „privelis�ti, datini, jocuri s�i petreceri
populare”, din care provin manifestările de
factură „cultă”. Prives�te dezvoltarea teatrului
atât din punctul de vedere al muzicii populare
(el ın̂sus�i �iind profesor de muzică), cât s�i din cel
al in�luent�elor din teatrul francez (aici se vede
mâna mamei lui, primul traducător al unei piese
franceze ın̂ limba română, jucată la Ias�i ın̂
1848). Burada are ın̂ vedere un sens larg al
termenului de , aici incluzând toatedramatic
manifestările din care decurge posibilitatea de
punere ın̂ scenă: plugus�orul, colinda, steaua etc.,
care sunt descrise minut�ios (texte, gesturi,
mis�cări ale actorilor, instrumente). Pentru
unele găses�te rădăcini din antichitatea greco-
romană. Modul de prezentare a ın̂s�iruirii
cronologice pe stagiuni a fost posibil
datorită unui efort ın̂delungat de redactare.

Comparat cu Hasdeu pentru
multitudinea domeniilor abordate s�i prin
puterea lui de lucru (este autorul,
editorul s�i tipograful a aproape 100 de
cărt�i), Teodor Burada nu poate �i
ignorat când vine vorba despre studii
de istoria teatrului, muzicologie,
etnologie.
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Politica externă a Romîniei1915 P.P. CARP și C. STERE

Cu cât ne apropiem de anul 1918, apar
tot mai multe semne, inclusiv pe plan editorial.
Editura revistei „Viat�a Romın̂ească” reproduce
semni�icativele cuvântări rostite de cei doi
oameni politici ın̂ Camera Deputat�ilor, ın̂ luna
Decembrie a anului 1915.
Remarcăm insistent�a clară
privind problema Ardealului:
„Evident că Ardealul nu-l
putem avea decât dela o
zdrobire de�initivă a
Imperiului Austro-Ungar....”
Pericolul rusesc nu este
neglijat s� i cele două
discursuri analizează
posibilităt�ile de a �i vasali
ruses�ti sau vasali
germani, cheltuielile
de război precum s� i
variantele de re-
modelare a Europei
de după ın̂cheierea
con�lictelor.



Politica externă a Romîniei1915 P.P. CARP și C. STERE

Frumos s� i nobil
ın̂demnul lui Carp
adresat tinerilor s� i
ascunzând un fel de
enigmă istorică
aruncată spre noi,
cei de astăzi: „... mă uit
la majoritatea care mă
ın̂conjoară, cea mai
mare parte dintr`ın̂sa e
compusă din tineri care
acum debutează ın̂ viat�a
politică. Astăzi ei sunt
condus�i, mâine vor �i
conducători s� i ıî rog
atunci să se gândească
la bătrânul care
ın̂ curând va dispare
dintre
dumneavoastră
s� i care vă zice:
Soarta românilor
de dincolo nu se
rezolvă dincolo
de Carpat�i,
ea se rezolvă
dincolo de
Prut.”
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Romînia şi Războiul European1915 C. STERE

Este un extras din „Viat�a Romın̂ească”, ın̂ care Stere
analizează momentul istoric ın̂ care România trebuie să ia parte
la marele război mondial („grozava tragedie ce ın̂sın̂gerează
lumea”). I�n rândurile sale, autorul analizează atât pozit�ia
acelora care sunt de acord cu această decizie, cât s� i a celorlalt�i.
Este o abordare de natură politică, ce se referă la pozit�ia Turciei,
a Marilor Puteri, dar s� i la
situat�ia României as�ezată
geogra�ic ın̂tre două mari puteri
ale lumii. Solut�ia, arată Stere,
ar �i aceea ca oamenii
responsabili din România
să cerceteze care este primejdia
cea mai mare care amenint�ă
România: „Fără a primejdui
prezentul, să ne asigurăm
viitorul nostru, ın̂ ce prives�te
totalitatea aspirat�iunilor
noastre.”

Des�i rândurile sale
vizează diferite tabere
politice din t�ară, Stere
precizează că nu
urmăres�te scopuri
polemice, ın̂cercând
doar să ıŝ� i facă
datoria de cetăt�ean.
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19 61

Ana Biogra�ia lui Vasile ContaCONTA-KERNBACH

Vespasian Vesp. PELLA Urâtul în artă

A. PHILIPPIDE Barangii în istoriea romînilor și în
limba romînească

G. VA�LSAN Alpii
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Biografia lui Vasile Conta1916 Ana CONTA-KERNBACH
Sora �ilosofului Vasile Conta, pedagog (profesoară

de pedagogie, directoare a S� colii Normale de Aplicat�ie
din Ias� i, scrie mai multe lucrări de pedagogie, devine
prima femeie admisă ın̂ Consiliul General al
Instruct�iunii), publicistă, militantă pentru emanciparea
femeilor din România, ın̂cearcă o reabilitare a fratelui
său. I�n acest sens, neagă diagnosticul de antisemitism,
aducând argumente de ordin biogra�ic (printre altele,
prietenia lui Conta cu un medic evreu).

Autoarea ıŝ� i numes�te lucrarea
Adăugiri și îndreptări, prin aceasta
motivându-s� i intent�ia de a corecta unele
date eronate despre viat�a lui Conta s� i,
totodată, de a adăuga amănunte noi.
Des�i era sora importantului om din
cultura română, ea nu a putut prezenta
informat�ii din cunoas�tere directă, dată
�iind diferent�a mare de vârstă s� i faptul
că Vasile Conta s� i-a petrecut o mare
parte din tineret�e ın̂ străinătate.
Cercetările ei se bazează pe ceea ce
i-au spus tatăl s� i o mătus� ă a ei,
precum s� i lungile discut�ii purtate
cu o altă soră, Eliza.

Lucrarea prezintă date
despre ascendent�ii lui Vasile
Conta, tot�i „români neaos�i”.
Mai găsim ın̂ lucrare scrisori
de familie, copii după actele

de familie, informat�ii despre felul ın̂ care s-a făcut
educat�ia ın̂ familia Conta. Cititorul mai poate descoperi
fotogra�ii de epocă, poezii scrise de Conta ın̂ tineret�e,
date despre viat�a sentimentală a acestuia s� i despre felul
ın̂ care �ilosoful a trecut prin anii de student�ie.
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Biografia lui Vasile Conta1916 Ana CONTA-KERNBACH
Ultima parte a volumului cuprinde

trimiteri la activitatea lui socială, politică s� i
profesională, precum s� i descrierea
ım̂prejurărilor ın̂ care acesta s-a stins din viat�ă.

I�ntr-o ın̂cercare de prezentare a receptării
operei lui Conta, autoarea acestei biogra�ii se
referă la dict�ionare, prefet�e, opere de specialitate,
ın̂ care „numele lui Conta ıl̂ găsim citat cu elogii”.
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Urâtul în artă1916 Vespasian Vesp. PELLA
Vespasian V. Pella este cunoscut ı̂ndeosebi prin

activitatea lui juridică, ajungând de timpuriu profesor de
drept penal la Universitatea din Ias� i s� i având contribut�ii
semni�icative ın̂ dezvoltarea dreptului internat�ional. I�nsă
preocupările lui nu se opresc aici. După un studiu s�tiint�i�ic
intitulat ,Cercetări asupra sentimentului de apărare a speciei
publică o abordare a esteticii.

Ilustrul jurist s� i
academician termină
acest studiu când avea
doar 17 ani. Pornind de la
viziunea artelor moderne
asupra ,urâtului
considerat categorie
estetică, face un scurt
istoric al artelor, pentru a
izola modul cum diferitele
epoci istorice au
contribuit la crearea
conceptului.

Această lucrare este
importantă pentru că vine
ın̂ plin moment de
revalorizare s� i
resemantizare ın̂
literatura română.

Extrasul, din revista
„Arhiva”, apare la
Tipogra�ia H. Goldner.
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Urâtul în artă1916 Vespasian Vesp. PELLA
Apărut la ceva mai mult de jumătate de secol după celebra carte a lui Karl Rosenkranz,

Estetica urâtului urâtul, tratatul lui Pella leagă de evolut�ia realismului ın̂ artă. I�n acest fel,
legitimează apartenent�a la câmpul literar a product�iilor literare a unor scriitori precum
Flaubert, Zola, Maupassant cu tendint�a lor
de prezentare documentară a unor realităt�i
deseori scabroase. Fără să exagerăm cu
privire la determinarea anumitor direct�ii din
literatura română interbelică, căci nu este
cazul, lucrarea are meritul de a deschide
drumul (la nivel teoretic, bineın̂t�eles) unor
noi obis�nuint�e de receptare.
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Barangii în istoriea romînilor
şi în limba romînească

19 61 A. PHILIPPIDE

Publicată la „Viat�a Romın̂ească” ın̂ Ias� i s� i
cuprinzând doar 28 de pagini, bros�ura expune
teoria �ilologului ies�ean cu privire la in�luent�a
vikingilor (numit�i barangi) asupra românilor. De
fapt, e vorba de identi�icarea unor elemente
germanice ın̂ limba română pentru care oferă
argumente atât istorice, cât s� i lingvistice. Printre
altele, denumirea de Bărăgan este considerată ca
derivând de la neamul de războinici care deveniseră
un fel de elită a mercenarilor ın̂ Balcani.



Barangii în istoriea romînilor
şi în limba romînească

A. PHILIPPIDE19 61
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Alpii1916 G. VÂLSAN

Este un extras din „Revista s�tiint�i�ică V. Adamachi”,
vol. VII, nr. 2, publicat la Tipogra�ia H. Goldner de pe
str. Gh. Mârzescu.

Geograful, academicianul s� i profesorul universitar
George Vâlsan, considerat unul dintre părint�ii
geomorfologiei ın̂ România, explică ın̂ această lucrare
formele actuale ale lant�ului muntos al Alpilor printr-un
ın̂delungat proces de eroziune, cu cauze ce t�in de
schimbările istorice s� i vecinătăt�ile geogra�ice.
Unele semne de ın̂tinerire sau de ım̂bătrânire a Alpilor
se datorează „respirat�iei lente a pământului”. De altfel,
marele geograf român este cunoscut prin idei
novatoare ın̂ domeniu, inclusiv prin felul ın̂ care a făcut
legătura ın̂tre istorie s� i geogra�ie, precum s� i prin felul
ın̂ care a demonstrat că fenomenele antropogeogra�ice
nu sunt independente de contextele istorice.
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Alpii1916 G. VÂLSAN





19 71

Constant�a N. EREMIE Noaptea de decemvrie și alte
câteva traduceri

N. IORGA Histoire des Relations entre la France et les
Roumains

Maria Regina României , partea a II-a.�ara mea
Traducere de N. Iorga

Mihail SADOVEANU File Sângerate (povestiri
și impresii de pe front)

* * * Patru discursuri pronun�ate de către generalul
Berthelot, D. de Saint-Aulaire, generalul Prezan
și D. I.I.C. Brătianu, cu o introducere de Clarnet



Volumul cuprinde, ın̂tr-o
select�ie ın̂tâmplătoare, poezii
ale unor autori preferat�i
de traducătoare. Printre numele
mari din literatura universală,
ıî găsim ın̂ volum pe
Shakespeare, Montesquieu,
La Fontaine s� i Alfred de Musset,
a cărui poezie (Noaptea de
decemvrie) dă s� i titlul
volumului.
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Noaptea de Decemvrie
şi alte câteva traduceri

1917 Constan�a N. EREMIE
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Noaptea de decemvrie
şi alte câteva traduceri

1917 Constan�a N. EREMIE
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Histoire des elationsR
entre la France et les Roumains

1917 N IORGA.

O edit�ie ın̂ franceză: apare la
Iassy, Imprimeria „Progresul”.

Interesantă este formularea
din titlu: pe de o parte, ,la France
o lume bine �ixată ın̂ istorie s� i
cultură, pe de altă parte, les
Roumains, atât de ım̂părt�it�i s� i de
nesiguri… ın̂că. Motiv pentru
marele istoric să gândească o
lucrare ın̂ care va căuta să
surprindă cât mai multe aspecte
ın̂ care să promoveze imaginea
românilor, prin medierea
relat�iilor cu Frant�a.
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Histoire des elationsR
entre la France et les Roumains

1917 N IORGA.

Volumul apare ın̂ 1917, ın̂ainte de Marea Unire, s� i
merită tot interesul, inclusiv astăzi. Justit�ia, civilizat�ia,
umanismul sunt marile teme atinse de un autor care
vrea să arate cititorilor francezi că politica românească
nu e rodul unor improvizat�ii de moment.
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Histoire des elationsR
entre la France et les Roumains

1917 N IORGA.

Cu spiritul său atotcuprinzător, Iorga pornes�te
această istorie ın̂că din Antichitate, ducând-o apoi către
Evul Mediu; relat�iile ın̂cep mai cu seamă prin stabilirea
unor cruciat�i francezi pe malurile Dunării, sunt continuate
de negustori, călători, misionari ın̂ secolele XVI, XVII, XVIII
s� i cunosc o mare dezvoltare prin in�luent�a dictată de
Revolut�iile din
1789, respectiv
1848. Secolul XIX,
eminamente
francez, este secolul
formării tânărului
stat român s� i
istoricul va
prezenta
contribut�iile
decidente ale
Frant�ei ın̂ acest
sens.



305

Histoire des elationsR
entre la France et les Roumains

1917 N IORGA.
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Ţara mea – partea a ||-a1917 Maria Regina Rom nieiâ

Traducere de N. Iorga.

Cea denumită „Regina soldat” sau „Mama rănit�ilor” a fost unul
dintre cele mai complexe personaje din istoria românilor. Adoptată
de poporul căruia i-a fost regină, print�esa venită din Anglia, cu o
urias� ă istorie ın̂ spate, ce acoperea ın̂treaga Europă, s-a implicat de
timpuriu ın̂ treburile statului român, militând pentru binele
acestuia. I�ntr-o vreme când rolul femeilor era ın̂că restrâns, ea a
s�tiut să se impună, ın̂cât ambasadorul francez de atunci a declarat:
„Există un singur bărbat la Palat s� i acela este regina.”
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Ţara mea – partea a ||-a1917 Maria Regina Rom nieiâ

Aceste pagini avântate ne dovedesc, din nou,
că Print�esa din Kent, adoptată de România, s� i-a
iubit t�ara cu devot�iune.

Mai trebuie spus că Regina Maria a fost s� i
autoare de scrieri memorialistice s� i de versuri s� i
poves�ti pentru copii; totodată, după cum arătam,
o iubitoare de artă s� i o sprijinitoare a
personalităt�ilor culturale din România.
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Ţara mea – partea a ||-a1917 Maria Regina Rom nieiâ
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Ţara mea – partea a ||-a1917 Maria Regina Rom nieiâ

Dincolo de rolul său istoric, politic, diplomatic, economic,
regina a fost s� i o entuziastă ocrotitoare a artelor, ea ın̂săs� i �iind
pasionată de actul creat�iei artistice.

Acest fapt este probat s� i de scrierea de fat�ă. Conceput ın̂
limba engleză, volumul este tradus ın̂ prezenta edit�ie de
Nicolae Iorga s� i este tipărit la Imprimeria Statului (1917). I�n
�inalul acestui volum, se
precizează: „Volumul I din
această scriere a apărut ın̂ a III-a
edit�ie, odată cu acest al II-lea
volum.”

Cititorii pot observa faptul
că regina scrie pagini avântate,
lirice de multe ori, din care
transpare marea sa dragoste
pentru t�ara căreia i-a fost
suverană.

„Nimic nu este ın̂ t�ara
aceasta românească pe care să
nu-l �i iubit eu. Mai adânc s� i decât
copiii născut�i pe brazda ei m-am
ım̂părtăs� it eu su�letes�te cu
s�esurile ei ın̂tinse, cu
nesfârs� itele-i drumuri, cu apusul
de soare, cu pajis�tile-i umede de
roua zorilor, cu pădurile-i adânci
s� i câmpii de grâu copt luminând
ca aurul.”
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File Sângerate
(povestiri şi impresii de pe front)

1917 Mihail SADOVEANU

La editura ziarului „România”, Sadoveanu,
ın̂tors de pe front ca tânăr o�it�er, publica unul dintre
primele sale volume, inspirate de tragedia Primului
Război Mondial. E o formă de exersare a scriiturii
pentru cel care urma să scrie romanul mult mai
cunoscut . I�n volumul de fat�ă,Strada Lăpușneanu
povestirile sadoveniene sunt interesate, ın̂ primul
rând, de evocarea celor pe care autorul ıî numes�te
„mucenici ai neamului românesc”. I�n scurtul său
cuvânt de la ın̂ceputul volumului, autorul face
trimitere la imaginea, emblematică pentru istoria
noastră, a zimbrului: „De acest zimbru vechiu –
stemă a acestui pământ – ıŝ� i vor aminti cei ce vor
veni după noi, când vor citi războiul os�tenilor nos�tri
de azi.” Iar povestirile, inspirate dintr-o realitate
trăită direct sunt următoarele: , ,Sorcova Un viteaz
Prietenul meu Fântâna Pajura Mandache sacagiul, , , ,
Ordonan�a Dulham Nepotul lui Avram Iancu, , ,
Domnișoara Floarea urei Ura Cu ochii la cer Bătălia, , , ,
de la Mărăști Bătălia de la Mărășești Bătălia de la, ,
Răzoare Sondes� i .
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File Sângerate
(povestiri şi impresii de pe front)

1917 Mihail SADOVEANU

I�n timpul Primului Război Mondial, Sadoveanu este ın̂cadrat
ın̂ armata română cu gradul de locotenent ın̂ rezervă, postură
din care conduce un ziar de ın̂curajare a soldat�ilor, numit „România – organ al apărării
nat�ionale” (la care vor colabora s� i Alexandru Vlahut�ă, Octavian Goga, Ion Simionescu s� i
alt�ii). Textele reunite ın̂ cartea apărută la editura ziarului au o valoare mai degrabă
practică, ele urmărind explicit s� i implicit să stârnească sau să consolideze sentimentul
de patriotism. Astfel, o carte devine un mijloc de a purta un război.
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1917 Patru discursuri pronunţate de către
generalul Berthelot, D. de Saint-Aulaire,
generalul Prezan şi D. I.I.C. Brătianu,

cu o introducere de Clarnet
Discursurile celor patru personalităt�i sunt rostite cu prilejul ın̂mormântării unor

eroi din armata franceză care se jert�iseră pentru România. Generalul Berthelot le face
câte o prezentare ın̂�lăcărată. I�n anii grei pentru România, când t�ara se restrânsese către
Ias�i, apropierea simbolică de marea Frant�ă devenise tot mai vizibilă s� i mai bene�ică.
Reunirea celor patru discursuri t�inute ın̂ contextul ın̂mormântării unor eroi francezi ce
se jert�iseră pentru t�ară se transformase ın̂tr-un eveniment plin de semni�icat�ii.

Bros�ura este
tipărită la Tipogra�ia
„Dacia” P. s� i D. Iliescu
ın̂ 100 de exemplare
numerotate.
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1917 Patru discursuri pronunţate de către
generalul Berthelot, D. de Saint-Aulaire,
generalul Prezan şi D. I.I.C. Brătianu,

cu o introducere de Clarnet

Discursul
generalului Berthelot

Discursul
generalului Prezan Discursul

d-lui I.I.C. Brătianu
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Originea numelor de popoare:
celţi, vallahi, sîrbi, slavi etc.

1918 V. COCUZ

Autorul era cunoscut publicului ies�ean din studii
anterioare, ın̂ care se ocupa de originea numelui

oras�ului Ias� i s� i a altor
toponime din zonă, prezenta
vestigiile unui castru roman
de pe Bahlui (ın̂ apropierea
Palatului Culturii de astăzi) s� i
comenta, plin de amărăciune,
lipsa de decizie a autorităt�ilor.
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Volumul de fat�ă este
un studiu �ilologic s� i istoric,
ın̂ care autorul ın̂cearcă să
rezolve probleme etimologice
legate de etniile numite
ın̂ titlu. Pentru vallahi,
de exemplu, autorul
consideră că este
o reconstituire din „vallo”
plus „actus”. Teoria sa,
ın̂ �inal, ajunge la concluzia
că vallah ın̂seamnă
„luptători de la valluri”
(cunoscutele forti�icat�ii
romane). Astfel, Cocuz
ıl̂ combate pe
cunoscutul autor
austro-ungar Roesler,
care arătase că
termenul de „vallah”
apart�ine unei
populat�ii care
venea de pe Volga.

Originea numelor de popoare:
celţi, vallahi, sîrbi, slavi etc.

1918 V. COCUZ
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Pămîntul nostru1918 Ovid DENSUSIANU
Academicianul s� i universitarul Ovid

Densus�ianu a pornit această init�iativă de a
ın̂temeia revista ca pe oVia�a nouă
contrapondere simbolistă la curentul
semănătorist. Des� i se situat�ionase pe pozit�ii
speci�ice ca promotor al modernismului
literar universal, el va reus�i, la un moment
dat, să se ın̂toarcă chiar ım̂potriva literaturii
inovatoare.
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Pămîntul nostru1918 Ovid DENSUSIANU
Publicat mai ın̂tâi ın̂ paginile revistei, apoi,

separat, la editura acesteia, volumul se constituie
ca un fel de imn ın̂chinat t�ării, cu tonalităt�i
patetice: „Pămın̂t sfın̂t, pămın̂t ın̂chegat din
jertfele străbunilor, pe tine mult�i te-au cuprins
cu ochii, dar nu s� i cu su�letul, s� i de aceea mult�i
nu te-au ın̂t�eles, mult�i nu te-au pret�uit.”

De remarcat faptul că, ın̂ acei ani, marii
cărturari ai neamului nostru au fost, ın̂ egală
măsură, marii oameni de cultură, dar s� i
personalităt�i civice de except�ie, adevărate modele
pentru generat�iile care urmau să vină.
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Tăgăduinţa lui Petru1918 B. FUNDOIANU

Volumul constituie debutul editorial, la editura , al lui BenjaminChemarea
Wexler, cunoscut ın̂deosebi sub pseudonimul Benjamin Fondane. Cu un motto din
Nietzsche s� i unul din Gide, cu o etalare a tirajului ın̂ funct�ie de tipul de pagină,
cartea anunt�ă programul literar al autorului, prin de la ın̂ceput, dar s� iLămurirea
prin textul literar.

Benjamin Fundoianu se declară adeptul unei arte golite de pretexte morale sau
sociale: „Cetitorul pudic – paradox uzitat vremelnic, de oarece pudicitatea ın̂ veacul
nostru e o fosilă – gândească-se că dacă autorul n a vrut să �ie cu dinadinsul moral,'
n a vrut ın̂să nici să �ie imoral. Adept al artei pentru artă, cu subın̂t�elesul că arta'
duce de sine-s� i o tendint�ă, dar
că artistul nu trebuie să-i caute
numai decât un rost omenesc s� i
mai vârtos moral, autorul nu se
supune decât unui singur
criteriu de critică, care e cel de
artă pură.”
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Tăgăduinţa lui Petru1918 B. FUNDOIANU
I�n textul literar, conceput sub formă dialogată, utilizarea

repetit�iilor duce la subminarea planului eveniment�ial (atât cât
există) s� i subjugarea atent�iei cititorului ın̂spre sonoritate:
„A t�ipat iar cocos�ul! A t�ipat iar. T� ipătul lui era ros�! Era ros� ca s� i
creasta-i. A t�ipat cocos�ul a doua oară… Judecata s a isprăvit.'
Pe treizeci de argint�i te'a vândut Iuda. Pe treizeci de argint�i.
Eu Te-am vândut pe mai put�in. Pe mai put�in.”



Practic, avem de-a face cu un extras din „Revista istorică”, anul IV, nr. 4-7;
realizat la Tipogra�ia Ziarului „Neamul Românesc”.

Nicolae Iorga pornes�te de la faptul că autorul nuvelei istorice Alexandru
Lăpușneanul a fost de o precocitate literară neobis�nuită: se hazarda să facă
traduceri pe la 13 ani, ın̂cerca adaptări literare, schit�a nuvele cu caracter
moralizator. Toate acestea vor conduce la formarea unui scriitor de mare
important�ă pentru ın̂ceputurile literaturii române, deoarece Costache
(Constantin) Negruzzi este considerat, prin ironia scriiturii, prin elegant�a
exprimării, prin echilibrul clasicizat, primul nostru mare modern.
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Opere necunoscute ale lui Costachi Negruzzi1918 N IORGA.

Des�i nu este un volum de
referint�ă, merită să remarcăm, de la
ın̂ceput, grija celor care aduceau pe
lume texte tipărite de a semnala, la
ın̂ceput sau �inal de volum, prezent�a
unor gres�eli de imprimare, cuprinse
ın̂ corespunzătoarele „Errate”.
De asemenea, o grijă mare se acorda
felului ın̂ care era aranjat volumul
din punct de vedere al tehnicii
tipogra�ice: tipul de literă, oglinda
paginii s� i alte detalii de gen.
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Opere necunoscute ale lui Costachi Negruzzi1918 N IORGA.

Volumul ın̂ sine nu poate ridica mari
pretent�ii de ordin valoric, �iind  vorba,
după cum o ment�ionează chiar titlul,
despre „cele dintıî scrieri ale lui
C. Negruzzi”, autor care semna, la
ın̂ceputurile sale scriitorices�ti, cu Costache
Negrut�i. I�n schimb, ca document de istorie
literară este deosebit de interesant.

I�n ceea ce prives�te cont�inutul, găsim,
mai ın̂tâi, nis�te anecdote (după cum se s�tie,
mare parte din proza lui Negruzzi se
bazează pe prelucrarea s� i intercalarea unui
serios fond anecdotic), apoi ın̂tâlnim un
text mai ın̂tins, numit „Pirostia Elenei”
(care face parte din familia acelor texte
de adaptare originală după felurite
opere occidentale), urmate de nis�te
caracterizări morale numite
„Moralices�ti, haractiruri, cıt̂eva
versuri s� i ın̂semnări” s� i altele
cuprinse ın̂ „Varia”.
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Opere necunoscute ale lui Costachi Negruzzi1918 N IORGA.
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Opere necunoscute ale lui Costachi Negruzzi1918 N IORGA.

Din punct de vedere
al moravurilor epocii, de
interes economic s� i
antropologic-cultural sunt
acele ,Însemnări de casă
ın̂ care găsim inclusiv
„cheltuielile de
ın̂gropare” pentru cel
care a fost tatăl
scriitorului de la
Hermeziu, răzăs� la
origine, pe numele
său Dinul Negrut�.
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Gorki în faţa Revoluţiei1918 I. LUDO

Cunoscut prin scrierile sale de o anumită factură socială s� i politică, I.
Ludo, ın̂ această bros�ură, analizează pozit�ia scriitorului Gorki fat�ă de
ceea ce urma să se ın̂tâmple ın̂ Rusia prin luarea puterii de către Lenin.

Ludo arată că spiritul anarhic
demonstrat de conducători
precum Lenin s� i Trot�ki nu a
făcut altceva decât să-l
ın̂depărteze pe scriitorul
Gorki de posibilitatea de a
face ceva: „consecint�ele
acestui sistem adoptat, Lenin
s� i Trot�ki ıl̂ puseră imediat ın̂
aplicare. Anarhia deveni
curând o�icială. Răspândită
pretutindeni, prin provocări
făt�is�e, prin a�is�area unui abuz
de putere, intent�ionat infam,
prin ın̂scenări irat�ionale,
lărgiră intensitatea �lăcărilor.
Anarhia ıŝ� i găsise stăpânii.
Războiul civil deveni activ.
Gorki dispera. Artistul plângea
ın̂ el cu hohote.”
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Gorki în faţa Revoluţiei1918 I. LUDO
După instalarea comunismului la putere, Isac Ludo este

mediatizat ca unul dintre promotorii „realismului socialist” s� i este
lăudat ın̂ special pentru romanele sale care satirizează societatea
capitalistă, care devenise o amintire neplăcută, romane cu epic redus,
ın̂ care ıŝ� i exersează verva s� i sarcasmul asupra evenimentelor
politice. Tendint�ele sale spre această zonă datează ın̂că din tineret�e,
din perioada antebelică, ın̂ care jurnalismul s� i literatura erau puse ın̂
slujba luptei politice.
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Programele cursurilor
pentru anul 1918-1919

1918 Universitatea din Iași

Am introdus acest volum din rat�iuni, ın̂ primul rând, simbolice,
Universitatea �iind cel mai important reper al oras�ului Ias� i.
Pe atunci, anul s�colar universitar ın̂cepea la 1 octombrie s� i se
termina la 30 iunie. Sunt interesante precizările care arată că
facultăt�ile pot admite ca audient�i s� i persoane care nu posedau
diploma de absolvire de liceu. O altă precizare, pe atunci foarte
necesară, este aceea că „doamnele sunt primite ın̂ toate facultăt�ile
ın̂ aceleas� i
condit�iuni
ca s� i domnii”.
Universitatea din
Ias� i cuprindea patru
facultăt�i: Facultatea
de S� tiint�i (sic!),
Facultatea de
Filoso�ie s� i Litere,
Facultatea de Drept
s� i Facultatea de
Medicină.
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Programele cursurilor
pentru anul 1918-1919

1918 Universitatea din Iași
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Campania Română din 19161918

Lucrarea se ın̂scrie ın̂
rândul acelora care au
prezentat efectiv războiul
mondial. Campania din
1916 este prezentată din
punct de vedere tactic s� i
strategic, din perspectiva
celor patru armate
române, conducătorilor
acestora s� i a tuturor
evenimentelor militare
speci�ice.

A apărut la Tipogra�ia
„Epoca”, str. Armeană, 10.
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Campania Română din 19161918
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Pentru amintirea lui Ion Creangă1918

Este un document de important�ă istorico-literară,
reprezentând o Dare de seamă a Comitetului Ies�ean, care se
ocupa cu reconstituirea casei marelui scriitor, ce urma să �ie

transformată ın̂ primul
muzeu literar din
România. Cel care
a alcătuit acest
document a fost
cunoscutul monograf al
Ias� ilor, N.A. Bogdan,
cel care scrie un cuvânt
emot�ionant despre
povestitorul Ion
Creangă. Documentele
inserate ın̂ bros�ură
sunt relevante pentru
a ne arăta civismul s� i
dragostea de cultură
de care dădeau dovadă
unii ies�eni acum 100
de ani.
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Pentru amintirea lui Ion Creangă1918





Biobibliografii
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ANGHEL, Dimitrie

A fost poet, prozator și traducător. Tatăl său, moșie-
rul Dimitrie Anghel (de origine aromână), era cunoscut
în epocă prin noută�ile aduse în agricultură, prin felul în
care a administrat domeniul de la Cornești și prin faptul
că a făcut politică. Scriitorul a urmat studii în �ară și în
străinătate, fără a ob�ine însă acte de studii finale, ceea
ce nu l-a împiedicat să ob�ină și să exercite felurite func-
�ii administrative. După cum era obiceiul tinerilor scri-
itori, a publicat în multe reviste ale timpului: „Adevărul”,
„Adevărul literar”, „Lumea nouă”, „Viaţa”, „Povestea vor-
bei”, „Literatură şi artă română”, „Pagini literare”, „Viaţa
literară şi artistică”, „Viaţa Românească”, „Viaţa Socială”,
„Revista democraţiei sociale”, „Ramuri”, „Flacăra”,
„Rampa”, „Sămănătorul” ş.a.), fiind și membru în comite-
tul de redac�ie al revistei „Sămănătorul” și întemeind (cu
Sadoveanu, Iosif, Chendi) revista „Cumpăna”.

Deși era faimos prin temperamentul coleric, reu-
șește o prietenie literară cu Șt.O. Iosif (trezind astfel mi-
rarea contemporanilor), folosind împreună pseudo-
nimul A. Mirea. Cei doi au publicat împreună traduceri
și opere literare ( , ,Legenda funigeilor Cometa Carmen
saeculare Cireșul lui Lucullus Portrete)., , Volumul cu nu-
mele , apărut în 1908, cuprin-Caleidoscopul lui A. Mirea
dea „poezii originale și tălmăciri”, trezind reac�ii dintre
cele mai diferite. Separat, opera lui Dimitrie Anghel
cuprinde (selectiv): , 1905, , 1909,În grădină Fantazii
Triumful vie�ii Stelu�a Războiul, 1912, , 1913, , 1913, în co-
laborare cu V. Eftimiu.

După moartea sa, apar nenumărate edi�ii, ca dova-
dă a pre�uirii celui care intra în posteritate ca „poetul
damnat al florilor”.

n. 16 iulie 1872, Cornești, jude�ul Iași – m. 13 noiembrie 1914, Iași



ANTONESCU, Teohari

A fost arheolog, istoric, profesor universitar, mem-
bru al societă�ii literare „Junimea”. S-a născut în Bucu-
rești, în familia micului negustor Petru Antonescu, dece-
dat înaintea nașterii fiului său. Mama lui s-a recăsătorit
destul de repede, devenind Petrescu, iar Teohari Anto-
nescu nu a avut parte de o copilărie fericită, din propriile
spuse. Studiile secundare și cele universitare le urmează
la București, sub îndrumarea unor profesori precum: Gr.
G. Tocilescu, Bogdan P. Hasdeu, V.A. Urechia, Al. Odobes-
cu, T. Maiorescu, G.L. Frollo ș.a. Îndeosebi s-a sim�it ata-
șat de Alexandru Odobescu şi Titu Maiorescu. Sub coor-
donarea primului elaborează o interesantă lucrare de li-
cen�ă cu titlul Cultul cabirilor în Dacia. Protejat de Maio-
rescu (de altfel, se spune că e singurul care îi rămâne
fidel până la moarte), a primit o bursă de studii la Paris,
apoi la universită�ile germane, după care s-a îndreptat
spre Grecia, pentru a participa la activităţile Institutului
arheologic german (însemnările din această perioadă
sunt unice în literatura română). Întors în �ară, T. Anto-
nescu a preferat ramura ieșeană a junimiștilor și a deve-
nit profesor de arheologie la Universitatea din Iași. În
1896 a ob�inut titulatura la catedra Arheologie și antichi-
tă�i, atunci înfiin�ată, și a suplinit adesea la catedra de
Istoria antică, epigrafie și geografie. Încearcă să refacă

vechea tradiţie junimistă a întâlnirilor săptămânale, la el
acasă sau la cineva mai înstărit, organizează conferinţe
şi provoacă la dezbateri ştiinţifice, convoacă noi membri
etc. La ini�iativa lui, în cadrul Universităţii din Iaşi s-a
fondat un muzeu de arheologie şi antichităţi. A fost căsă-
torit cu Eugenia Vârgolici, fiica universitarului și juni-
mistului Ștefan Vârgolici. La numai 43 de ani, a decedat
în urma unui cancer.

A publicat în special la „Convorbiri literare”: Dacia,
patria primitivă a popoarelor ariane Mani-(1895, nr. 5);
festările artistice în raport cu rasa Desco-(1895, nr. 10);
peririle din Troia Activitatea ştiinţifică a(1895, nr. 12);
lui Alexandru Odobescu Originea egipteni-(1897, nr. 3-4);
lor şi semiţilor Din lumea Chaldee(1897, nr. 11-12);
(1898, nr. 4); (1898, nr. 5);Epopeea lui Izdubar Priviri
asupra filosofiei Upanişadelor Din literatura(1899);
egipteană Cum s-a format Preistoria(1901, nr. 3); (1901,
nr. 11); (1902, nr. 6);Originile omului Buddhismul şi Nir-
vana Trofeul de la Adamclisi(1903, nr. 9); (1906, nr. 3-5);
Culele sunt sau nu naţionale? (1907, nr. 5) ş.a. În 1910
le-a adunat în volumul . Alte volume:Lumi uitate Mo-
numentul de la Adamclisi Cetatea Sarmisegetusa,(1905),
reconstruită Columna lui Traian, studiată din(1906),
punct de vedere arheologic, geografic şi artistic (1910).

n. 1 septembrie 1866, Bucureşti – m. 11 ianuarie 1910, Iaşi
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BOGDAN-ANDRIESCU, Nicolae

n. 10 mai 1858, Iaşi – m. 17 aprilie 1939, Iaşi

Se trăgea din rădăcini boierești, unul dintre înain-
tașii săi fiind postelnicul Dumitru Bogdan, proprietar
de moșii. Asupra datei sale de naștere planează o incer-
titudine: un act de naștere eliberat de Primăria munici-
piului Iași la 2 iulie 1895 a stabilit ca dată de naștere
ziua de 10 mai 1854. Totuși, în „Arhiva N.A. Bogdan”
(păstrată la Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Emi-
nescu” din Iași), se găsește o noti�ă prin care istoricul a
preferat să se pretindă ceva mai tânăr, în 1858. După ce
a absolvit cursurile Conservatorului de Muzică și Decla-
ma�iuni din Iași, a fost angajat pe func�ie de gagist la Tea-
trul Na�ional din Iași, precum și la alte teatre din Româ-
nia, Bucovina și Basarabia. A lucrat apoi ca secretar al
Corpului de Portărei al Cur�ii de Apel din Iași (1878-
1881), stenograf la Consiliul Permanent al jude�ului Iași
(1891-1893), ofi�er al Stării Civile la Primăria Iași, se-
cretar general al Primăriei, prim-ajutor de primar. Deși
s-a pensionat în 1917, și-a continuat activitatea de pu-
blicist, istoriograf, poet și dramaturg, iar din 1920, a de-
venit bibliotecar al Societă�ii Franco-Române „Lutetia”.

Dintre scrierile lui literare, amintim: Frunze verzi
(1892) – versuri și epigrame, Povestiri și anecdote din
popor Și nouă și vechi (1893), Să râdem(1892), (1902) –
„cronici, satire, amintiri”, Pentru amintirea lui Ion Crean-
gă De haz și de necaz(1918) – broșură, (1929) – „miș-

maș literar artistic”, (ed. a III-a,Povești și bazaconii
1936), (nedatată) – nuvele,Cuibul fericirii Istoria neamu-
lui românesc povestită în zece șezători de moș Andrei
Gurăbogată (Ed. Socec, București, 1937), opere dramati-
ce originale: 30 de comedii (două volume a câte 15 co-
medii), 6 piese istorice, (1896) – comedie,Bursucul Arta
de a vorbi, recita și declama (1899) – broșură. A tradus
Hamlet, Prin�ul Danemarcei, după Shakespeare, 1887,
din Molière, Beaumarchais, Zola, Al. Dumas etc. Dar cele
mai cunoscute rămân scrierile lui monografice: Orașul
Iași – odinioară și astăzi Monografia Univer-(ed. I, 1904),
sită�ii din Iași, 1860-1905 (1906) – premiată cu Medalia
de Aur, Orașul Iași – Monografie istorică și socială ilustra-
tă Regele Carol I și a doua sa Capi-(ed. a II-a, 1913-1915),
tală Societatea Medico-Naturalistă și Muzeul(1916),
Istorico-Natural din Iași, 1830-1919 Asisten�a so-(1919),
cială în Basarabia Călăuza orașului Iași(1922), (1923),
Din trecutul comer�ului moldovenesc și mai ales al celui
ieșean Centenarul Farmaciei Centrale Werner cu(1925),
amănunte asupra tuturor farmaciilor din Iași, 1827-1927
(1927), Creditul Funciar Urban din Iași, 1881-1931
(1931), (1932). A rămas în ma-Cel mai nou ghid al Iașului
nuscris lucrarea monografică Iașul – leagăn al unirii tu-
turor românilor, 1916-1918, datată 1936, care oferă o
imagine apocaliptică asupra rela�iilor româno-ruse.
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BOLINTINEANU, Dimitrie

n. 1825 (1819?), com. Bolintinul din Vale, jud. Ilfov – m. 20 august 1872, Bucureşti

Tatăl lui, Ienache Cosmad, era macedonean aromân,
stabilit în statul Bolintinii de Vale, aproape de București.
Rămas de mic orfan de ambii părin�i (din 1831), a fost
crescut de o mătușă și s-a între�inut o vreme din slujbe
func�ionărești: copist la Secretariatul de Stat, secretar la
departamentul „pricinilor suditești", apoi pitar (se spu-
ne că datorită unei poezii publicată în „Curierul de ambe
sexe”, lăudată de Ion Heliade Rădulescu și evocată de Emi-
nescu în ). Intrând în „Epigonii Frăţia” şi „Asociaţia Litera-
ră”, a fost trimis la Paris cu o bursă (acolo audiază cursu-
rile lui Jules Michelet, E. Quinet și al�ii). Declanșându-se
Revolu�ia de la 1848 în Fran�a, grupul de români a decis
s-o mute și în �ările Române. Însă din pricina stabilirii
unor contacte cu revolu�ionarii români, lui Bolintineanu
i s-a refuzat întoarcerea în �ară. Totuși, a reușit să pătrun-
dă când a izbucnit revolu�ia și a redactat, împreună cu
Nicolae Bălcescu și Cezar Bolliac, revista „Popolul suve-

ran”, de fapt o foaie mică, de patru pagini, cu doar două co-
loane pe fa�ă. După căderea revolu�iei, a fost din nou exi-
lat (cu acest prilej și-a reluat studiile întrerupte din Pa-
ris). Exilul lui a durat până în 1859, deși în 1855 i se pro-
pusese o catedră de literatură română la Iași, propunere
nevalidată și de Poartă, care nu i-a permis intrarea în �a-
ră. După întoarcere, a intrat în politică și a devenit minis-
tru de Externe, culte și instruc�iune publică. S-a zbătut să
fie înfiin�ate primele școli la românii macedoneni.

Opera sa poetică cuprinde ciclurile Legendele isto-
rice Florile Bosforului Basmele Macedonele Reveriile, , , și .
A încercat să creeze o epopee, , o serie de dra-Traianida
me istorice, parte în proză, parte în versuri, romane (Ma-
noil Elena, roman epistolar, și ), satiră și fabulă, „vie�i”
roman�ate ale unor personalită�i istorice (Via�a lui Vlad
�epeș și Mircea Vodă cel Bătrân, Via�a lui Ștefan Vodă cel
Mare, Via�a lui Mihai Viteazul, Via�a lui Cuza Vodă).



BOTEZ, Ioan (Iancu)

n. 20 martie 1872, com. Măcăreşti, jud. Iaşi – m. 14 februarie 1947, Bucureşti

Provenit dintr-o familie de agricultori, a urmat Lice-
ul Na�ional din Iași, apoi Facultatea de Litere și Filosofie
din același oraș. După o specializare în Londra, a fost pro-
fesor la: Liceul Naţional, Liceul Internat, Şcoala Comer-
cială Superioară, Seminarul Pedagogic Universitar din
Iaşi. A predat apoi la Universitatea din Iași, devenind
ulterior decan al Facultă�ii de Litere și Filosofie. S-a făcut
remarcat îndeosebi datorită fondării, apoi conducerii,
împreună cu C. Stere și G. Ibrăileanu, a revistei „Via�a ro-
mânească”. Aceasta în privin�a preocupărilor culturale
(înclinate spre cultura engleză). Însă el nu a fost numai

om de cultură, ci și politician: fondator şi director al
Băncii Iaşilor, preşedintele Camerei de Comerţ şi Indus-
trie din Iaşi, deputat şi senator liberal.

Cunoscute rămân studiile sale despre cultura engle-
ză (privită comparatist, în sensul unui model care să dez-
volte variante viabile de dezvoltare și în evolu�ia româ-
nilor): 1912;Din civilizaţia engleză, Studii şi observaţii,
1914; A Short Survey on the Neolatins of the Near East,
1914; 1915 (ed. V, 1945);Aspecte din civilizaţia engleză,
Hamlet în tragedia shakespeareană, King Lear şi1925;
concepţia dramatică a teatrului shakespearean, 1927.

341



După ce și-a efectuat studiile universitare, în filolo-
gie, la București și Berlin, germanistul român născut în
Austro-Ungaria s-a stabilit la Iași, unde a predat o vreme
limba germană la Liceul Na�ional. Din 1907, a devenit
titular al conferin�ei de germanistică de la Universitatea
„Al. I. Cuza” din Iași, pentru ca, în 1916, să fie numit pro-
fesor și să fie ales de două ori rector al Universită�ii. În-
scris în PN�, între 1928-1931 a fost președintele Sena-
tului României. Adversar al mișcării legionare, a scăpat
cu via�ă din mai multe atentate săvârșite asupra sa și a al-
tor personalită�i. I-a bănuit pe câ�iva studen�i legionari,
însă aceștia au fost achita�i.

Dintre scrierile lui, men�ionăm: Poezia lirică a lui
Fonque Modul de a lucra a lui Schiller Crea-, 1909, , 1909,
�iunea poetică. Cu deosebită privire asupra clasicilor ger-
mani: Studiu de poetică Ernst Zahn, o evolu�ie de, 1909,
scriitor Cu privire la învă�ământul limbilor străine, 1912,
în școlile secundare Politica na�ională fa�ă de na-, 1916,
�ionalită�i: Goethe: Steila, Cla-note și observa�iuni, 1923,
vigo, Egmont. trei tragedii în proză Gramatica. 1925,
limbii germane, Căr�ile populare germane la ro-1935,
mâni Manual de limbă germană – clasa a V-a se-, 1936,
cundară Din în�elepciunea lui Goethe, 1936, , 1937.

BRATU, Traian

n. 25 octombrie 1875, Răşinari, judeţul Sibiu – m. 21 iulie 1940, Iaşi
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BRĂTESCU-VOINEȘTI, Ioan Alexandru

n. 1 ianuarie 1868, Târgovişte – m. 14 decembrie 1946, Bucureşti

Fiul unui pitar și al unei fiice de maior pașoptist, Bră-
tescu-Voinești și-a petrecut copilăria pendulând între
Târgoviște și moșia părintească de la Brătești. A urmat
școala primară la Târgovişte (1875-1879) și liceul la „Sf.
Sava” din Bucureşti (1879-1883). Debutul lui literar este
incert: unele surse se opresc asupra anului 1883, când
scriitorul ar fi publicat o poezie în revista „Arhiva” din
Târgoviște (în sprijinul acestei teorii nu există totuși do-
cumente); mai sigur rămâne anul 1887, când nuvela
Dolores a fost publicată în revista „România”, cu ajutorul
lui Al. Vlahu�ă. A abandonat Facultatea de Medicină, pe
care a urmat-o un timp, în favoarea celei de Drept.

În 1918 a ajuns membru al Academiei, apoi a prefe-
rat o implicare politică la vârf: prezent până în 1940 în
toate legislaturile parlamentare; secretar general al Ca-
merei Deputaţilor (1914-1940). În cele din urmă, s-a în-
dreptat spre extrema dreaptă, teoretizându-și simpatiile
în pamfletele programatice: (1938),Huliganism? Strigă-
te de alarmă în chestia evreiască Germanofobie?(1940),
(1942). Adept declarat al na�ionalismului lui Eminescu,
admirator al lui A.C. Cuza, sus�inător al lui Ion Antonescu,
a fost printre cei care s-au opus instalării la putere a regi-
mului comunist (printre argumente: faptul că doctrina
lui Marx este contrazisă de modul de organizare a viespi-
lor, albinelor și termitelor). Tot în perioada respectivă, în

1942 mai exact, a publicat un volum intitulat Originea
neamului românesc și a limbii noastre, în care, mergând
pe urmele teoriilor lui Nicolae Densușianu, pretinde că
limbile latine sunt de origine dacică, romanii descind din
geto-daci, iar latina este o formă literară a limbii dacilor.
Deși cu argumente nu întotdeauna sustenabile, teoria își
găsește și azi adep�i. Această atitudine agresivă a lui este
deseori pusă în antiteză cu cea din timpul Primului Răz-
boi Mondial, când articolele sale proslăveau pacifismul
(adunate în volumul din 1919).În slujba păcei

A publicat, printre altele: Despre reprezentarea mi-
norităţii. Nuvele şiTeză pentru licenţă, București, 1892;
schiţe, În lumea dreptăţii,Bucureşti, 1903; Iaşi, 1906 (ed.
definitivă, aproximativ a 15-a, 1943); Pe marginea cărţi-
lor, Întuneric şi lumină,cuvântare, Bucureşti, 1911; Iaşi,
1912 (ed. definitivă, aproximativ a 15-a, 1943); Sorana,
piesă în trei acte, Bucureşti, 1915, în colab. cu A. de Herz
(următoarele ed. vor omite semnătura lui A. de Herz; ed.
II 1920; ed. III, neidentificată; ed. IV, 1929); În slujba pă-
cei. Scrisori, Bucureşti, 1919 (ed. II, 1925; ed. III, 1941);
Rătăcire. Nuvele. Schiţe. Scrisori, Bucureşti, 1923 (ed.,
III, „definitivă” 1943); , comuni-O operă de mare valoare
care academică asupra piesei de Lucreţia Petres-Păcatul
cu, Bucureşti, 1924 (apărută şi ca pref. în 1924 şi 1940);
Firimituri, Bucureşti, 1929 (ed. IV, „definitivă” 1943).
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BURADA (SLUGER), Teodor

n. 28 august 1800, Odobeşti, judeţul Vrancea – m. 14 iunie 1866, Iaşi

Fiu al preotului Radu Burada din Odobeşti, Teodor
(Tudorachi) Burada a urmat Seminarul de la Socola Iași
(din 1816), apoi a luat lec�ii de muzică în particular –
ceea ce va constitui preocuparea de bază a vie�ii lui. Înăl-
�at la rangul boieresc de clucer de către domnitorul Mol-
dovei Ioan Sandu Sturza, este acuzat după pu�in timp de
complot împotriva acestuia și sechestrat la ănăstireaM
Neam�. De aici, a evadat și a fugit în �ara Românească, un-
de s-a între�inut predând muzică. Domnitorul Ioan San-
du Sturza fiind înlăturat de la putere de către armata
rusă, Teodor Burada a revenit la Iași pentru a rămâne de-
finitiv. Pe lângă privilegiile sociale primite (ranguri de
boierie, de la sluger la mare vornic, avocat), a avut și pre-
ocupări cultural-educative destul de consistente. Spre
exemplu: primul profesor de muzică vocală şi instru-
mentală din ţara noastră; a tipărit primul manual de mu-
zică în limba română; iniţiatorul muzicii de cameră din
România; în 1831, împreună cu soţia sa, Maria Burada, a
deschis un pension de fete la Iaşi, cel dintâi din Moldova

întemeiat de un român; a înfiinţat, pe cheltuială proprie,
o şcoală primară de muzică pentru copiii din cartierul
Sărărie şi pentru fiii ţiganilor robi.

Opere: Amintiri de călătoriile vornicului Teodor Bu-
rada în ţară şi în străinătate anul 1826 Din tes-în , 1903;
tamentul vornicului T Burada, iulie 1848 Grama-. , 1935;
tică românească de note pentru tot fundamentul chitarei
compusă după cea europenească de Teodor Burada, Slu-
ger, 1829 iunie 6, Iaşi, cu un cuvânt introductiv de A.D.
Atanasiu ( ), Iaşi,Din scrierile Vornicului Teodor Burada
1910; Testamentul meu alcătuit în vremea înfricoşatei şi
de viaţă secerătoare epidemie a holerii, întâmplată în Mol-
davia, în lunile mai, iunie şi iulie a anului 1848, iar în Capi-
talie au început omorul de la 3 iunie şi au ţinut până la 28
iulie, spătar Teodor Burada în 5 august 1848, Eşi, în „Ar-
hiva” nr. 1-3, Iaşi, 1908 (capitolele V-IX, Amintiri de călă-
toriile vornicului Teodor Burada în ţară şi în străinătate
în anul 1826, publicate de A.D. Xenopol); Fragmentul
Rânduiala de Anul nou păzită de un părinte creştin.
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Cărturar de formaţie enciclopedică, în permanent
contact cu evenimentele culturale din epocă, a moștenit
nu numai numele de la tatăl său, ci și înclina�ia spre mu-
zică și memorialistică. Și-a primit prima parte a educa�i-
ei acasă, având dascăli precum V.A. Urechia şi Grigore Co-
bălcescu, după care a intrat, în 1856, cadet la Şcoala Mili-
tară, pe care a părăsit-o după un an, trecând ca elev la
Academia Mihăileană. Între 1860 și 1861 a frecventat
cursurile Facultă�ii de Drept a Universită�ii din Iași, în
același timp predând, gratuit, un curs de violină la Con-
servator. A devenit licen�iat în Drept la Paris (1865), un-
de și-a distribuit aten�ia și asupra muzicologiei (a urmat
câteva cursuri la Conservatorul de Muzică din Paris).
Întors în �ară, până în 1885 ocupă funcţii în magistratură
la Roman, Galaţi, Focşani şi Iaşi. În 1877 a fost numit pro-
fesor de teorie şi solfegiu la Conservatorul din Iași. În
1885 a renun�at la magistratură pentru a se dedica doar
muzicii până la sfârșitul vie�ii. Pe lângă activitatea de pro-
fesor de muzică, a organizat în scopuri educative concer-
te populare gratuite. A colaborat la publicaţii prestigioa-
se („Convorbiri literare”, „Revista pentru istorie, arheo-
logie şi filologie”, „Românul”, „Arhiva” etc.) şi a făcut par-
te din numeroase societăţi culturale, printre care „Juni-

mea” (1878), ”Societatea Amicii artelor” (1886), „Socie-
tatea Ştiinţifică şi Literară” din Iaşi, pe care o va conduce
în intervalele 1903-1906 şi 1908-1914. A fost membru
corespondent al Academiei Române (din 1887).

Câteva scrieri: Datinile poporului român la înmor-
mântări, O călătorie la Muntele Athos,Iaşi, 1882; Iaşi,
1884; Cercetări asupra Conservatorului Filarmonic-
Dramatic din Iaşi. 1836-1838, , Cercetări despreIaşi 1888;
şcoalele româneşti din Turcia, O călăto-Bucureşti, 1890;
rie în satele româneşti din Istria, O călă-Bucureşti, 1891;
torie în satele româneşti din gubernia Kerson, Iaşi, 1893;
Cântecul lui Mihai Viteazul la românii din Bithinia Asia(
Mică , Condica şireţilor.) Iaşi, 1893; O veche instituţie ju-
ridică, Iaşi, 1895; Iaşi,O călătorie la românii din Moravia,
1894; Iaşi,Cercetări despre românii din insula Veglia,
1895; Iaşi,O călătorie la românii din Silezia austriacă,
1896; O călătorie la românii din gubernia Kamenitz-
Podolsk Rusia , O călătorie la vlahii românii( ) Iaşi, 1906; ( )
din Kraina, Croaţia şi Dalmaţia, Scrierile muzi-Iaşi, 1908;
cale ale lui Dimitrie Cantemir, domnitorul Moldovei,
Bucureşti, 1911; I-II, Iaşi,Istoria teatrului în Moldova,
1915-1922. Scrierile lui au fost adunate în I-IV, ed.Opere,
critică de V. Cosma, Bucureşti, 1974-1980.

BURADA, Teodor T.

n. 3 octombrie 1839, Iaşi – m. 17 februarie 1923
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CARP, Petre P.

n. 29 iunie 1837, Iaşi – m. 21 iunie 1919, Ţibăneşti, judeţul Iaşi

Dintr-o familie boierească importantă (tatăl său
era mare stolnic), și-a petrecut copilăria în mod specific:
iarna la Iași și vara la �ibănești, la moșia familiei. Școala
și-a făcut-o în Germania, de unde a plecat cu o licen�ă în
Drept. La întoarcerea în �ară (1862), a urmărit să aplice
ideile occidentale în societatea românească. Astfel, doi
ani mai târziu, împreună cu un grup de prieteni, a pus ba-
zele societă�ii „Junimea”. Dar implicarea sa se vede mai
curând în politică. Deși numit auditor onorific la Con-
siliul de Stat (1865), a participat activ la îndepărtarea
domnitorului Al.I. Cuza de la conducerea Principatelor
Unite. În 1866 a fost numit secretar intim al Locotenen-
�ei domnești, iar ulterior, secretar al Agen�iei diploma-
tice a A fost ales în numeroase rân-României la Paris.
duri deputat și senator din partea Partidului Conserva-

tor, a fost ministru de mai multe ori (ministru al Afaceri-
lor Străine, ministru al Cultelor și Instruc�iunii, ministru
al Agriculturii, Industriei, Comer�ului și Domeniilor, mi-
nistru al Finan�elor), de două ori președinte al Consiliu-
lui de Miniștri, de două ori prim-ministru (1900-1901 și
1911-1912), agent diplomatic la Viena și Berlin (1871-
1873), la Roma (1873), între 1882 și 1884, trimis extra-
ordinar și ministru Plenipoten�iar al României la Viena,
între 1907 și 1913, președinte al Partidului Conservator
în urma fuziunii partidu�elor ce se desprinseseră din
acesta. În timpul Primului Război Mondial, a sus�inut
apropierea de Puterile Centrale.

A scris câteva studii critice cu caracter polemic, dar
şi lucrări politice şi istorice. A tradus din Shakespeare
piesele (1864) şi (1868).Macbeth Othello
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Tatăl său, judecător și profesor de limba latină la
Liceul Na�ional, a murit când Mihai era copil. Nu și-a
neglijat însă nici studiile: cursuri liceale la Iași, Bacău și
București, licenţiat al Facultăţii de Drept a Universită�ii
din Iaşi (1896-1900); înscris la Facultatea de Filosofie,
Academia de artă dramatică, Medicină; Conservatorul
din Iaşi, clasa de declamaţie (1897-1899); studii de spe-
cializare în arta dramatică, la Paris (1900). În 1905 a su-
ferit o afec�iune a vederii, din pricina căreia a fost nevoit
să-și lucreze sonetele în minte, apoi să le dicteze. A fost
profesor titular (1920-1938) la Conservatorul de Mu-
zică şi Artă Dramatică din Iaşi; director (1932) şi rector
(1933-1939) al aceleiaşi instituţii; director al Teatrului
Naţional din Iaşi (1919-1923); inspector general al tea-
trelor (1924), membru corespondent al Academiei
(1942), Cavaler al Academiei Franceze (1921), redactor
la diferite ziare ieşene: „Noutatea şi Propaganda” (1897-
1898), „Mişcarea” (1909), colaborator la „Viaţa”, „Eveni-
mentul”, „Viaţa Românească”, „Flacăra”, „Convorbiri lite-

rare”, „Adevărul literar şi artistic”, „Revista Fundaţiilor
Regale” etc. Importantă pentru destinul său artistic este
sus�inerea din partea revistei „Via�a Românească”, la a că-
rei editură a publicat volumul (1914). După mu-Statui
tarea periodicului la București, a editat, împreună cu Mi-
hail Sadoveanu, revista „Însemnări ieşene” (din 1936).

Opere: Puterea părintească în dreptul roman şi ro-
mân Diafane Din, teză de licenţă, Iaşi, 1900; , Iaşi, 1901;
când în când Statui. Poezii (1901-1903), Iaşi, 1903; .
Sonete, Iaşi, 1914; , Iaşi, 1921;Cântecul deşertăciunii Tur-
nul de fildeş Statui. Sonete şi evadări din, Bucureşti, 1929;
sonet, ed. definitivă, îngrijită de autor, Bucureşti, 1939;
Sonete, postfaţă de Al. O. Teodoreanu, Bucureşti, 1957.
Traduceri: J. Richepin, , dramă în cinci acte în ver-Martira
suri, Bucureşti, 1903; E. Rostand, ,Prinţesa-ndepărtată
piesă în patru acte în versuri, Bucureşti, 1903; idem,
Cyrano de Bergerac. Comedie eroică în cinci acte în ver-
suri, Iaşi, 1920.

CODREANU, Mihai

n. 25 iulie 1876, Iaşi – m. 23 octombrie 1957, Iaşi
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CONTA-KERNBACH, Ana

n. 5 noiembrie. 1865, Târgu Neamţ – m. 13 decembrie 1921, Iaşi

Sora filosofului Vasile Conta şi soţia poetului Gheor-
ghe din Moldova (Kernbach), s-a născut la Târgu Neam�,
dar familia s-a mutat foarte curând la Iași, unde Ana și-a
petrecut copilăria, și-a efectuat studiile și și-a desfășurat
cea mai mare parte din activitate. Cu o licen�ă în filosofie
și istorie la Universitatea „Al. I. Cuza” din Iași și un stagiu
la Facultatea de Litere şi Filosofie din Paris şi Collège de
France, unde a audiat cursuri de filosofie, pedagogie şi
istoria artelor, Ana Conta-Kernbach a fost profesoară la
Şcoala Normală de învăţătoare „Mihail Sturdza” din Iaşi,
timp de peste două decenii şi directoare a Şcolii Normale
de Aplicaţie. A publicat mai multe studii despre organi-
zarea învă�ământului german și francez, sub coordona-
rea Ministerului Instruc�iunii. Prima femeie admisă în

Consiliul General al Instrucţiunii, a militat pentru obţi-
nerea unor drepturi pentru femei, pentru asigurarea
unei salarizări echitabile şi crearea unui statut profesio-
nal al femeii-mame. A publicat îndeosebi în revistele
„Convorbiri literare”, unde a debutat în 1891, „Junimea
literară” sau „Arhiva”.

A scris lucrări de pedagogie: (1904),Şcolare Ele-
mente de metodică Elemente de pedagogie(1905),
(1907), (1914), dar şiNoţiuni de pedagogie şi metodică
unele scrieri cu caracter beletristic-documentar: Bio-
grafia lui Vasile Conta Pulbere(1916), (cugetări), poezii:
Clipe Boabe de mărgean(1897), un volum de proză:
(1922), traduceri și impresii: (1905).Fulgi
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A.C. Cuza se trăgea dintr-o familie cu sânge nobil.
Mama sa era fiica postelnicului Ioni�ă Coroi, iar neamul
tatălui este atestat încă din secolul al XVII-lea. -aI
cunoscut pe Mihai Eminescu, Ion Creangă, a publicat în
„Convorbiri literare” și „Era Nouă” (tonul zeflemitor al
articolelor sale din această perioadă va fi ulterior de ne-
regăsit), a devenit ajutor de primar între 1890 și 1891,
în mandatul lui Vasile Pogor, a fost ales deputat de Iași
din partea Partidului Conservator, cu un proiect de „na-
ţionalizare a şcoalelor”. S-a retras însă „scârbit” (după
propriile spuse) din parlament și partid. În 1897 a înfi-
in�at, împreună cu A.D. Xenopol, „Liga în contra alcoolis-
mului” şi publicaţia „Biblioteca Ligii contra alcoolismu-
lui”, care poate fi catalogată tot o ac�iune politică, un
preambul la teoria care se va numi . Profesor uni-cuzism
versitar din 1901 (ulterior va deveni și decan al Facul-
tă�ii de Drept de la Universitatea „Al. I. Cuza” din Iași),
s-a aliat cu N. Iorga, într-o colaborare (1905) la ziarul
acestuia, „Neamul Românesc”, şi împreună au înfiin�at
(1910) „Partidul Naţionalist-Democrat” (cu „Unirea” ca
publica�ie de partid). Deși în această perioadă a pledat
pentru votul universal, nu a rămas mul�umit în urma
acceptării lui N. Iorga de a extinde acest drept și asupra

evreilor, astfel încât cei doi s-au despăr�it. Împreună cu
Nicolae C. Paulescu, un antisemit cu viziuni extravagan-
te, a fondat Uniunea Naţional Creştină în 1922 şi Liga
Apărării Naţionale Creştine (LANC) în 1923, de unde va
deriva mișcarea legionară. După o contopire a Ligii cu
Partidul Naţional Agrar al lui O. Goga, sub numele de
„Naţional-Creştin”, A.C. Cuza a devenit inistru de tatm s
(28 ecembrie 1937 – 10 ebruarie 1938) și, din 1939,d f
membru al Consiliului de Coroană. În anul 1943 a pă-
răsit casa din Iaşi din cauza invaziei sovietice şi s-a
autoexilat la Sibiu unde și-a petrecut ce-i mai rămăsese,
din via�ă.

Câteva scrieri: Genera�ia de la 1848 și era nouă
(1889), Despre popora�ie. Statistica, teoria, politica ei.
Studiu economic-politic (1899). Lucrarea a fost premiată
de Academia Română în 1900, raportor fiind Vicen�iu
Babeș, Obiectul economiei politice și însemnătatea ei
(1901), (1908),Na�ionalitatea în artă Plagiatul popora-
�iei Învă�ătura lui Iisus, judaismul și teologia(1911),
creștină Lupta pentru credin�ă Doctrina(1925), (1928),
na�ionalistă creștină: Introducere. Cuzismul. Definiţii,
teze, antiteze (1924).

CUZA, A.C.

n. 8 noiembrie 1857, Iași – d. 3 noiembrie 1947, Sibiu



Fiul lui Aron Densușianu, poet și critic literar, profe-
sor de limba latină și literatură română la Universitatea
din Iași, și al Elenei, născută Circa, de origine aromână, și
nepotul lui Niculae Densușianu, autorul celebrei lucrări
Dacia Preistorică, descendent al unei vechi familie de căr-
turari formaţi în tradiţia „luminilor” Şcolii Ardelene,
Ovid s-a mutat, în 1881, împreună cu familia la Iași, unde
și-a continuat studiile la Liceul Na�ional și la Școala In-
stitu�iilor Unite. A publicat în 1898 Buletinul „Studii de
filologie română”, iar în 1901, la Paris, opera fundamen-
tală , volumul I,Histoire de la langue roumaine Les ori-
gines, în care sunt strânse informa�ii vaste asupra formă-
rii și evolu�iei limbii române. A fost ales membru cores-
pondent al . A înfiin�at la BucureștiAcademiei Române
Societatea de Filologie, în cadrul căreia a prezentat co-
municări cu tematică lingvistică pe care le va publica
mai târziu în „Buletinul Societă�ii Filologice”. Împreună
cu , a redactat Dic�ionarul etimologic al lim-I.-A. Candrea
bii române. Elementele latine A – putea( ). A fost preocu-
pat de problema ortografiei limbii române, aducând la
cunoștin�ă Academiei părerile sale în legătură cu nor-
mele limbii literare, iar în 1913 a întemeiat Institutul de
Filologie și Folclor. În perioada 1914-1916, a �inut la Uni-
versitate un număr de prelegeri asupra simbolismului

francez, el însuși fiind promotor al acestui curent la noi.
Devenind membru activ al , aAcademiei Române în 1918
rostit discursul de recep�ie Școala latinistă în limba și
literatura română. Barbu Delavrancea. A întemeiat și a
condus revistele „Via�a nouă” (1905-1925) și „Grai și su-
flet” (1923-1938), deschise spre o literatură modernă,
unde el însuși a publicat poezii simboliste sub pseudoni-
mul Ervin. Înaintea lui E. Lovinescu, a militat pentru
„sincronizarea ritmurilor creaţiei româneşti, printr-o ie-
şire din provincialism şi rusticitate, în orizontul poeziei
romanice, prin modernitate şi sensibilitate citadină”.

Scrieri: Paris, 1896;La Prise de Cordres et de Sébille,
Un essai de ressurection littéraire Limanuri, Paris, 1899;
albe Heroica Sub stânca, Paris, 1912; , Bucureşti, 1918;
vremei Flori alese din cântecele poporu-, Bucureşti, 1919;
lui, Literatura română modernăBucureşti, 1920; , I-III,
Bucureşti, 1920-1933; , Bucureşti, 1921;Salba clipelor
Sufletul latin şi literatura nouă, Via-I-II, Bucureşti, 1922;
ţa păstorească în poezia noastră populară, I-II, Bucureşti,
1922-1923; , Paris, 1924;Raze peste lespezi În zorile
vieţii Flori alese din cântecele poporu-, Bucureşti, 1925;
lui. Vieaţa păstorilor în poezia noastră populară. Folclo-
rul: cum trebuie înţeles. Graiul din Ţara Haţegului, ed. de
M. Bucur, Bucureşti, 1966.

DENSUȘIANU, Ovid

n. 29 decembrie 1873, Satu-Lung – Săcele, jud. Braşov – m. 8 iunie 1938, Bucureşti
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Tatăl lui Charles, Pierre Drouhet, se stabilise în Bâr-
lad în jurul anilor 1860 și a fost timp de 30 de ani profe-
sor de limbă și literatură franceză la un liceu din oraș. De
altfel, a publicat și un tratat de versifica�ie în limba fran-
ceză pentru licee la editura societă�ii „Junimea”. Fiul îi
moștenește înclina�iile. A fost profesor la București în
același domeniu, apoi și-a luat doctoratul la Sorbona (în
1909). După un an de suplinire la Catedra de franceză a
Facultăţii de Litere din Iaşi, din 1910 a devenit titular al
catedrei. De la debutul din 1906, concomitent în revista
„România”, cu un studiu de filologie, şi în „Convorbiri
literare”, cu un amplu studiu despre Leconte de Lisle,
Drouhet se defineşte de la început ca având o dublă
apartenenţă, la cele două culturi, franceză şi română, cât
şi o dublă vocaţie, de lingvist şi de critic literar. A rămas
celebru pentru studiul asupra lui Alecsandri, în care dez-
bate problema imita�iei modelelor franceze. A publicat
sistematic în reviste româneşti şi franceze: „Revue d'his-
toire de la France”, „Le Correspondant”, „La Mi-littéraire
nerve ”, „Mercure de France”, „Viaţa româneas-française
că”, „Vieaţa nouă”, „Convorbiri literare”, „Ideea europea-
nă”, „Flacăra” etc. Totodată, s-a ocupat de elaborarea
unor manuale.

Scrieri: Les Manuscrits de Mainard conservés à la bi-
bliothèque de Toulouse Tableau chronolo-, Paris, 1908;
gique des lettres du poète François Mainard, Paris, 1909;
Le poète François Mainard Istoria poeziei, Paris, 1909;
franceze în al XIX-lea Istoria tea-secolul , Bucureşti, 1915;
trului clasic francez Curs de literatură, Bucureşti, 1916;
franceză. Secolul al XVIII-lea Vil-, Bucureşti, 1919-1920;
lon. Montaigne Teatrul francez în, Bucureşti, 1923-1924;
secolul , Bucureşti, 1923-1924;al XVII-lea Vasile Alecsan-
dri şi scriitorii francezi Anatole France, Bucureşti, 1924; ,
Bucureşti, 1925; , Bucureşti, 1925;Ronsard Începuturile
romantismului francez Literatu-, Bucureşti, 1927-1928;
ra franceză în secolul al XVIII-lea Poezia, Bucureşti, 1934;
lirică în Evul Mediu şi comentarii din Charles d'Orléans şi
François Villon Boileau şi Voltaire, cri-, Bucureşti, 1934;
tici literari Preromantismul fran-, Bucureşti, 1934-1935;
cez (1761-1820) Romantismul, Bucureşti, 1934-1935; ,
Bucureşti, 1937; , Bu-Umanismul. Renaşterea şi Rabelais
cureşti, 1937; La Chanson de Roland. Poezia lirică medie-
vală. Trubadurii. François Villon, Bucureşti, 1937-1938;
Teatrul romantic, romanul romantic, ivirea spiritului rea-
list în epoca romantică Poezia, Bucureşti, 1937-1938;
franceză în secolul al XVI-lea, Bucureşti, 1938-1939.

DROUHET, Charles

n. 22 ianuarie 1879, Bârlad, judeţul Vaslui – m. 8 ianuarie 1940, Bucureşti
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EMINESCU, Mihai

n. 15 ianuarie 1850, Botoşani – m. 15 iunie 1889, Bucureşti

Al şaptelea din cei 11 copii ai căminarului Gheorghe
Eminovici, descendent al unei familii de ţărani români
din nordul Moldovei, şi al Ralucăi, din familia micilor bo-
ieri Iuraşcu din Joldeşti. Moartea lui Aron Pumnul
(1866) l-a îndepărtat definitiv de Cernăuţi, dar i-a prile-
juit şi debutul literar cu o poezie ocazională: La mormân-
tul lui Aron Pumnul Laecrimioarele învae-(în broşura
ţaeceilor gimnaesiaşti de'n Cernaeuţi la mormântul prea-
iubitului lor profesoriu Arune Pumnul, Cernăuţi, 1866). În
25 febr./9 mart. 1866 a debutat în „Familia” cu poezia
De aş avea- , entuziast salutată de directorul revistei, Iosif
Vulcan, care şi schimbă numele poetului din Eminovici în
Eminescu. La Viena, a audiat, între 1869 şi 1872, ca Aus-
serordentlich, cursurile de filosofie ale lui R. Zimmer-
mann şi Th. Vogt, cursuri de limbi romanice, medicină,
economie politică, a citit filosofie, a fost interesat de şti-
inţe (preocupări de fizică, matematică etc. va avea până
la sfârşitul vieţii), a desfăşurat o activitate entuziastă, agi-
tatoric-naţională. După o perioadă de colaborare la „Fa-
milia”, s-a apropiat de cercul junimist, în care lucrările sa-
le sunt primite cu sentimentul descoperirii marelui poet
al epocii: primele poezii trimise „Convorbirilor literare”
(Venere şi Madonă, Epigonii, Mortua est!) apar în 1870 şi

1871, servindu-i lui Maiorescu drept argumente princi-
pale în definirea „direcţiei noi”. Apariţia, la 15 apr. 1870,
a poemei în „Convorbiri literare” mar-Venere şi Madonă
chează în istoria poeziei româneşti un moment cu valoa-
re de eveniment. În 1872, a revenit în ţară.

A devenit redactor la „Curierul de Iaşi”. Participarea
la şedinţele „Junimii”, prietenia cu Creangă şi iubirea fur-
tunoasă pentru Veronica Micle marchează anii petrecuţi
în Iaşi. Din 1877, a ajuns la Bucureşti, redactor (alături
de Slavici şi Caragiale) la „Timpul”. După şase ani de acti-
vitate jurnalistică, a izbucnit boala care îl va trimite la sa-
natoriu și îi va curma via�a.

Scrieri: Poesii, pref. de Titu Maiorescu, Bucureşti,
1884; , editor V. G. Morţun, Iaşi, 1890;Proză şi versuri Ope-
re complete, I Literatura populară. Scrieri inedite, pref. de
Il. Chendi, Bucureşti, 1902; , pref. de Il.Poezii postume
Chendi, Bucureşti, 1905; , I, ed.Scrieri politice şi literare
critică şi introducere de I. Scurtu, Bucureşti, Minerva,
1905; pref. şi studiu introductiv de A.C.Opere complecte,
Cuza, Iaşi, 1914; Dicţionarul de rime, traduceri şi transcri-
eri, note de curs, note de lectură, excerpte, corespondenţă,
Bucureşti, 2003.
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ERBICEANU, Octav

1864-1916

Provenea dintr-o familie cu puternice înclina�ii cul-
turale, cu rol de mecena în epocă. Unchiul său era renu-
mitul bizantinolog Constantin Erbiceanu, junimist, aca-
demician, profesor de teologie, prieten cu N. Iorga (care
se oprea adesea la biblioteca acestuia). Dintre copiii
acestuia, Constan�a a devenit pianistă, Vespasian – jurist,
Lauren�iu – inginer naval și posesor al unei mari colec�ii
de discuri. Mama lui Octav a fost urmaşa a nu mai puţin
vestitei familii de preoţi şi cărturari Scriban. A fost căsă-
torit cu Lucia Culianu (1875-1956), fiica lui Neculai Cu-
lianu, profesor şi rector la Universitatea din Iaşi, perso-
naj influent nu doar al urbei, activ din punct de vedere po-

litic şi membru corespondent al Academiei. Cu studii
universitare la Atena, München şi Paris, a încercat să de-
vină titular la catedra a Universi-Arheologie și antichită�i
tă�ii „Al. I. Cuza” Iași, în locul lui Teohari Antonescu, care
murise, însă fără noroc, nefiind suficient de pregătit la
momentul respectiv. Se pare că ghinionul nu l-a părăsit
încât să poată renun�a la suplinire, deoarece s-a întâm-
plat să aibă, ulterior, un contracandidat precum Orest
Tafrali, apoi i-a murit fiul, urmându-i el însuși la scurtă
vreme.

Scrieri: Ciclul troian. Epopeile înainte de Homer, Iași.
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FUNDOIANU, Benjamin

n. 14 noiembrie 1898, Iaşi – m. 2 octombrie 1944, Auschwitz, Polonia

Pe numele lui adevărat Benjamin Wexler (ortogra-
fiat și Wechsler, Wexler, Vecsler, Beniamin, Barbu), are o
întreagă listă de pseudonime: F. Benjamin, Diomed, Dio,
Funfurpan, I. Hașir, Isaac Laquedem, Const. Meletie, Mie-
lușon, I.G. Ofir, Al. Vilara, Alex. Vilara, Von Doian, a prefe-
rat B. Fundoianu, după toponimul , localitateaFundoaia
de provenienţă a tatălui – pentru căr�ile apărute în limba
română – și Benjamin Fondane – pentru cele apărute în
limba franceză. A studiat la Liceul Naţional şi la Faculta-
tea de Drept a Universită�ii din Iaşi (fără să-și ia licen�a),
pentru ca mai apoi să se mute la București și, în cele din
urmă, la Paris. Încă de la 14 ani a început să colaboreze la
diverse reviste românești și evreiești, însă adevăratul de-
but a avut loc în revista „Via�a nouă”, de orientare simbo-
listă și modernistă, condusă de Ovid Densușianu. Împre-
ună cu regizorul Armand Pascal, a întemeiat teatrul de
avangardă . În București, și-a continuat traseul mo-Insula

dernist, devenind membru al Cenaclului „Sburătorul”.
Expatriindu-se la Paris, și-a păstrat legăturile cu scriito-
rii români. Publică atât în revistele românești de avan-
gardă, precum „Integral”, „Unu”, „Contimporanul”, cât și
în cele franceze, în special în „Les Cahiers du Sud”. Pen-
tru evolu�ia lui spirituală a fost determinantă întâlnirea,
în 1924, cu filosoful rus Lev Șestov.

Scrieri: , Editura Chemarea,Tăgăduin�a lui Petru
Iași, 1918, , Editura Socec,Imagini și căr�i din Fran�a
1922, , poeme, Editura Cultura Na�ională, 1930,Priveliști
Ulysse, Les Cahiers du Journal des poètes, Bruxelles,
1933, , Éditions Denoël et Steele, 1933,Rimbaud le Voyou
La conscience malheureuse, Éditions Denoël et Steele,
1937, , Éditions Denoël etFaux Traité d'Esthétique
Steele, 1938, , Édi-Baudelaire et l'expérience du gouffre
tions Seghers, 1947 (postum)
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FURTUNĂ, Enric

n. iunie 1881, Botoşani – m. ? 1964, São Paolo

Pseudonim al lui Henric Pekelman, fiul unui dentist
din Botoșani, și-a efectuat studiile la Liceul Na�ional,
unde a fost coleg cu Mihail Sadoveanu, și la Facultatea de
Medicină din Iași. Și-a ob�inut titlul de doctor în medici-
nă și chirurgie cu teza Arsurile din punctul de vedere Me-
dico Legal. Documente de Medicină Legală și de Crimino-
logie. A debutat ca poet în revista „Sămănătorul” (1904),
dar a fost atras și de dramaturgie. Piesa de teatru Rechi-
zi�ia, reprezentată pe scena înTeatrului Na�ional din Iași
1920, a fost retrasă ulterior, în urma protestelor violente
ale studen�ilor na�ionaliști. A publicat poezii, traduceri
și memorii de călătorie în ziarele și revistele „Opinia”,
„Convorbiri critice”, „Gândul nostru”, „Însemnări ieșene”,
„Umanitatea”, „Adevărul literar și artistic”, „Lumea
evree”, „Lumea-bazar”, „Curierul israelit”, „Mântuirea”,
„Egalitatea”, „Adam”, „Versuri și proză”, „Vitrina literară”,
„Cultura”, „Pagini libere”, „Floare albastră”, „Hatikvah”,

„Absolutio”, „Hasmonaea”, „Facla literară”, „Israelitul”,
Almanahul ziarului „Tribuna evreiască” etc. A tradus din
scrierile lui Haim Nahman Bialik, Iosif Groper și Moise
Birnbaum. Enric Furtună a emigrat în Israel în 1944, dar
s-a întors în România după doi ani. A părăsit România
pentru a doua oară în 1958, stabilindu-se în Brazilia,
unde a și murit.

Scrieri: Pustnicul Ver-, poem dramatic, în culegerea
suri și proză, Tip. Progresul A. Grünberg, Iași, 1914 [165
p., mai cuprinde: șiAlexe Tudor, Dramă într-un act Sorin
Bătrînul. Poem dramatic în două acte De pe stâncă]; ,
poezii și poeme, Via�a Romînească, [București], 1922;
Priveliști și impresii Poemele re-, poezii, București, 1926;
semnării Abisag, București, 1940; , poem dramatic în trei
acte, Editura Funda�iei Beit Olei Romania, Tel Aviv, 1963;
Testamentul literar al poetului Enric Furtună, Cenaclul
Literar „Menora”, Ierusalim, 1965.



356

Pe numele adevărat Grigore Pişculescu, a fost fiul lui
Nicolae Pişculescu, arendaş al moşiei Dideşti, şi al Chiri-
achiei (n. Ostreanu), fiică de preot. Și-a efectuat clasele
primare în satul natal (1886-1888) şi la Roşiorii de Vede
(1888-1890) și liceul la Bucureşti, la „Sf. Sava” (1890-
1898). În timpul școlii, a redactat singur revista poligra-
fiată „Zig-zag” (1896), a debutat cu o schi�ă în „Adevărul
ilustrat” (1896) și a intrat în lunga rela�ie de prietenie cu
T. Arghezi, N.D. Cocea şi V. Demetrius. A început Faculta-
tea de Litere şi Filosofie la Bucureşti, în 1898, pentru a o
abandona (1899) în favoarea Facultăţii de Teologie
(1899-1903). O vreme s-a împăr�it între scris și preo�ie,
un defensor eclesiastic care colabora la mai multe revis-
te, conducând el însuşi „Cronica” (1915-1916, împreună
cu T. Arghezi) şi „Spicul” (1918). În 1914, Editura Viaţa
Românească i-a publicat primul volum, Bisericuţa din ră-
zoare, premiat de Academia Română (1915). Acuzat de
colaboraţionism cu ocupantul german, Gala Galaction a
rămas doar cu publicistica, fiind destituit din func�iile
preo�ești. Ca teolog, a publicat studii despre Noul Testa-
ment, articole, medita�ii, conferin�e, predici. Între 1928-
1934 a realizat o nouă traducere a în limba româ-Bibliei
nă (împreună cu pr. prof. Vasile Radu). În perioada inter-
belică, accentuându-și opiniile socialiste, din 1944 a pri-
mit onorurile meritate: vicepreședinte al Uniunii Scrii-

torilor din România în 1947, deputat în Marea Adunare
Na�ională și Ordinul Muncii clasa întâi, în 1954. În Israel,
primăria orașului Ierusalim a numit o pia�etă în aminti-
rea sa, ca semn de apreciere a contribu�iei sale la promo-
varea în�elegerii între creștini și evrei. A tradus din
Shakespeare şi Anatole France. A murit în urma unei con-
gestii cerebrale după câ�iva ani de suferin�ă.

Scrieri: Minunea din drumul Damascului (Argument
apologetic) Apolo-, teză pentru licenţă, Bucureşti, 1903;
gia unei legi şi mai presus de ea: a unui principiu, Bucu-
reşti, 1909; , Iaşi, 1914;Bisericuţa din răzoare De la noi la
Cladova, Toamne de odinioară,Bucureşti, 1924; Bucu-
reşti, 1924; Bucureşti, 1924;Două întâmplări minunate,
Piatra din capul unghiului. Scrisori teologice, Bucureşti,
1926; Bucureşti, 1926;Cartea creştinului ortodox, Medi-
tare la rugăciunea domnească adică la Tatăl nostru, Arad,
1927; conferinţă ţinută deţinuţilorRăbdare şi nădejde,
de la închisoarea Chişinău, în ziua de 25 martie 1928,
Bucureşti, 1928; Bucureşti;Papucii lui Mahmud, Nuvele
şi schiţe, La răspântie de veacuri,Bucureşti, 1934; I-II, Bu-
cureşti, 1935; 1. Textul din care au fost traduseElemente.
bibliile noastre bisericeşti; 2. Biblia elinească a celor 72
de traducători adică Septuaginta; 3. Originea şi traducă-
torii Septuagintei; 4. De la Reformă încoace.

GALACTION, Gala

n. 16/29 aprilie 1879, com. Dideşti, jud. Teleorman – m. 8 martie 1961, Bucureşti



Descendent al unei vechi familii boierești, a urmat
școala primară la Fălticeni cu părintele Scriban și pen-
sionul francez al lui Louis Jordan în Iași, după care știin-
�ele juridice la Paris. A fost secretar-translator al directo-
rului general al închisorilor din Moldova (1857), apoi
judecător la Tribunalul Suceava, de unde este destituit
din cauza manifestărilor prounioniste. După Unirea �ări-
lor române din anul 1859, a revenit în magistratură: pre-
ședinte al Tribunalului Suceava, membru al Cur�ii de În-
tărituri Iași (1861), prefect al jude�ului Suceava (1863)
și ulterior al Dorohoiului, în anul 1864 – judecător la
Curtea de Apel din Focșani, de unde s-a transferat, în
anul 1865, la institu�ia similară din Iași. Aici îi cunoaște
pe Vasile Pogor şi pe cei doi fraţi Negruzzi, Costache şi Ia-
cob, care l-au introdus la recent înfiinţata Societate „Ju-
nimea”, în cadrul căreia a publicat nuvele și poezii lirice
în revista „Convorbiri literare”. A avut o lungă carieră po-
litică: prefect (1870; 1901) şi primar al Iaşilor (1872-
1876; 1881; 1887-1888; 1896-1899; 1907-1911), de-

putat în aproape toate legislaturile liberale, preşedinte
al Senatului (1898), ministru al Agriculturii, Industriei,
Comer�ului și Domeniilor în Guvernul Ion C. Brătianu. Ca
primar, a avut câteva realizări: aduc�iunea apei potabile
la Iași din sursa Timișești, proiect pentru care a fost ata-
cat în presa vremii, încheierea, în anii 1872-1873, a unui
contract de asfaltare și între�inere a străzilor și trotuare-
lor, un studiu asupra diverselor sisteme de trac�iune pen-
tru realizarea transportului public urban, inaugurarea
Uzinei Electrice Comunale, exploatarea tramvaielor
electrice, inaugurarea Teatrului Na�ional din Iași. Litera-
tura lui s-a bucurat de succes în epocă.

Scrieri: Încercări literare, Poezii,Iaşi, 1873; Iaşi,
1873; I-II, Iaşi, 1880; I-III, Bucureşti,Novele, Novele,
1886; Iaşi, 1886; Iaşi;Poezii, Domniţa Ruxandra, Pagini
răzleţe, Zile trăite, Păcate mărturi-Iaşi, 1901; Iaşi, 1903;
site, Bogdan Petriceicu Hasdeu,Iaşi, 1904; Bucureşti,
1909; Bucureşti, 1909;. Traduceri: Dante Ali-Spice,
ghieri, Iaşi, 1906.Divina Comedie. Infernul,

GANE, Nicolae

n. 1 februarie 1838, Fălticeni, judeţul Suceava – m. 16 februarie 1916, Iaşi
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GHEORGHE DIN MOLDOVA (George KERNBACH)

n. 10 ianuarie 1863, Botoşani – m. 20 septembrie 1909, Iaşi

So� al Anei Conta-Kernbach, la rândul ei sora filoso-
fului V. Conta, și-a făcut studiile primare şi secundare la
Botoşani, iar cele universitare, de drept, la Bucureşti
(licenţiat în 1884). A urmat câteva cursuri la Roma. A
fost magistrat, prim-redactor al ziarului „Liberalul” din
Iaşi, prefect al jud. Botoşani şi Iaşi, redactor al revistei
„Albina Botoşanilor” (18 ian. 1881 – 8 sept. 1883), mem-
bru fondator al Societăţii culturale „Ateneul român”, filia-
la Botoşani (1889), coproprietar şi redactor al revistei
„Viaţa Românească”(1907). A debutat în revista „Albina”
(devenită „Albina Botoşanilor”) şi a colaborat cu poezii,
note şi articole la revistele: „Emanciparea”, „Contempo-

ranul”, „Revista nouă”, „Viaţa Românească” (unde semna
şi cu pseudonimele Ignotus şi Victor C. Rareş), „Adevărul
ilustrat”, „Calendarul muncitorului”, „Curierul de Iaşi”,
„Curierul român” (Botoşani), „Familia”, „Fântâna Blan-
duziei”, „Foaia pentru toţi”, „Lectorul român”, „Lumea
ilustrată”, „Lupta”, „Mişcarea literară şi artistică”, „Mun-
ca”, „România liberă” etc. Opera sa a fost adunată și publi-
cată postmortem de G. Ibrăileanu.

Scrieri: (1880-1889), Bucureşti, 1894;Poezii Ver-
suri şi proză, Scântei,Iaşi, 1912; cu o scrisoare-pref. de
B.P. Hasdeu, Bucureşti, 1930.
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Și-a efectuat studiile în Paris, atât cele gimnaziale,
cât și cele universitare (litere și drept, în 1879 licen�ă în
știin�e juridice). Întors în �ară, nu a profesat însă dreptul,
ci a devenit profesor de limba latină la Liceul Na�ional
din Iași, unde a rămas până aproape de sfârșitul vie�ii. În
paralel a predat și la Institutele Unite (1884-1905), dar
marea lui dorin�ă a fost să ocupe catedra de Limbă și Li-
teratură Latină din cadrul Facultă�ii de Litere a Universi-
tă�ii „Al. I. Cuza” din Iași. Iniţial și-a încercat norocul la ca-
tedra de Limba şi literatura franceză (vacantă în urma de-
cesului junimistului Şt. Vârgolici în 1897), care până
atunci avusese titulatura de Istoria literaturilor moder-
ne, neolatine. Membru al Societă�ii Junimea încă din
1880, probabil se aștepta să nu aibă concuren�ă. Totuși
pe postul respectiv suplinea de trei ani Anton Naum, tot
junimist, astfel încât Xenophon s-a văzut respins. O altă
șansă i s-a ivit în 1900, la catedra potrivită, cea de Limba
şi literatura latină, însă un grup de junimiști titulari de
catedre (printre care Alexandru D. Xenopol și Teohari
Antonescu) l-a sus�inut pe I.N. Dianu (şi el junimist).
Acesta din urmă a refuzat pentru că își dorea ceva mai

mult, încât Xenophon a suplinit catedra respectivă (la un
moment dat, vacantarea fiind și blocată) până la numi-
rea ca profesor titular a lui Ion M. Marinescu. Cu înclina-
�ii antimoderniste, într-un timp adeptul pozitivismului,
profesorul ieșean a fost preocupat îndeosebi de clasicii
latini, dar și de clasicismul francez.

Scrieri: Arta dramatică şi împărţirile Teatrului Ve-
chiu la Romani Jus roma-, Iaşi (Tip. H. Goldner), 1908;
num. De distractione pignorum. Droit civil français. De
l'effet des privilèges et hypothèque contre les tiers déten-
teurs]. Thèse pour la licence. L'acte public sur les matières
ci-après sera soutenu le 21 mai 1879, Paris, L. Larose, Li-
braire-Editeur (Abbeville, Typ. et stér. Gustave Retaux),
1879; Încercări critice de literatură franceză precedate
de un studiu de estetică Sta-, Iaşi (Tip. H. Goldner), 1898;
rea societăţii şi a republicii Romane pe vremea lui Cicero-
ne şi a lui Cesar (Oameni şi lucruri). Studiu după corespon-
denţa lui Cicerone Studiu, Iaşi (Tip. H. Goldner), 1901;
critic asupra tractatului lui Cicerone intitulat „De Offi-
ciis”, Iaşi (Tip. H. Goldner), 1907. Traduceri: Vergilius.
Bucolica. Text latinesc cu note de ~. Iaşi, 1909

GHEORGHIU, Xenophon C.

n. 14 oct 1850, Iaşi – m. 2 ianuarie 1928, Iașiombrie
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GUSTI, Dimitrie

n. 13 februarie 1880, Iaşi – m. 30 octombrie 1955, Bucureşti

Fondatorul Şcolii sociologice (monografice) de la
Bucureşti, a început să studieze Literele la Universitatea
din Iași, dar a terminat Facultatea de Filosofie la Univer-
sitatea din Linden și cea din Leipzig (doctoratul în 1904).
Din 1905 și-a început studiile în sociologie, drept și eco-
nomie politică la Universitatea din Linden. Profesor de
etică și sociologie la , Etică, Istoriacatedra de Sociologie
filosofiei vechi din cadrul Facultă�ii de Litere și Filosofie
la Universitatea din Iaşi (1910), apoi (din 1920) la cea
din Bucureşti la catedra de Sociologie, Etică și Estetică a
Facultă�ii de Litere, a ocupat și câteva func�ii politice sau
știin�ifice: ministru al Învăţământului (1932-1933),
membru al Academiei Române, din 1919, şi apoi preşe-
dinte al ei (1944-1946), membru al mai multor acade-
mii, societăţi şi institute de sociologie europene. A ini�iat
și îndrumat ac�iunea de cercetare monografică a satelor
din România (1925-1948). A creat, împreună cu Victor
Ion Popa, H.H. Stahl și G. Focșa, Muzeul Satului (1936). În
domeniul literar-știin�ific, Gusti a înfiin�at și a condus
revistele „Arhiva pentru știin�a și reforma socială”
(1919-1943) și „Sociologie românească” (1936-1944).
Gusti a fost fondatorul Școlii Sociologice de la București.

El rezumă sistemul său sociologic la câteva enun�uri: so-
cietatea se compune din unită�i sociale, adică din grupări
de oameni lega�i între ei printr-o organizare activă și o in-
terdependen�ă sufletească; esen�a societă�ii este voin�a
socială; schimbările suferite de societate în decursul tim-
pului, prin activită�ile ei și sub înrâurirea factorilor con-
di�ionan�i, se numesc procese sociale; începuturile de
dezvoltare pe care le putem surprinde în realitatea pre-
zentă și deci le putem prevedea cu o oarecare precizie, se
numesc tendin�e sociale. Plecând de la sistemul său, a
fundamentat metoda monografică, metodă ce presupu-
ne abordarea simultană, multidisciplinară a subiectului
pe cadre și manifestări, folosind echipe de specialiști din
domeniul știin�elor sociale, medici, ingineri, agronomi,
învă�ători etc.

Scrieri: Egoismus und Altruismus Die soziolo-, 1904;
gischen Betrehungen in der neuen Ethik Cosmolo-, 1908;
gia elenă Sociologia militans, 1929; , (volumul I, 1935;
volumele I și II, 1946); Cunoaștere și ac�iune în serviciul
na�iunii Problema sociologiei, (2 volume), 1939; , 1940;
La science de la réalité sociale Enciclopedia Româ-, 1941;
niei. Vol. I-IV, Bucharest 1938, 1938, 1943.
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Descinzând dintr-o familie franceză naturalizată în
Moldova în sec. al XIX-lea, a făcut Şcoala primară la
Piatra Neamţ, iar studiile liceale la Liceul Naţional din
Iaşi (bacalaureatul în 1896), unde a fost coleg cu M. Co-
dreanu şi Jean Bart. După studii de drept la Iaşi (licenţa
în 1900), și-a luat doctoratul în drept la Bruxelles
(1904). Între anii 1900-1929, Eugen Herovanu și-a des-
fășurat activitatea didactică, literară și socială la Iași. A
fost avocat (1900-1929), decan al Baroului din Iași
(1918-1928), profesor de procedură civilă la Facultatea
de Drept din Iași, până în 1929, când s-a transferat la Bu-
curești. De asemenea, a intrat în politică și a de�inut
func�iile de deputat (1912) și primar al Iașului (1922).
În anul 1929, s-a transferat ca profesor de procedură ci-
vilă la Facultatea de Drept din București, unde a predat
până la pensionarea sa, în anul 1939. De pe băncile şcolii
s-a apropiat de mişcarea socialistă, frecventând clubul ie-
şean; admirator al lui I. Nădejde, a colaborat cu versuri la
ziarele socialiste „Munca şi Lumea nouă”. A debutat cu
poemul dramatic , evocare a Mol-Dragoste şi răzbunare
dovei sec. al XVI-lea, sub domnia lui Ştefăniţă-vodă;
piesa s-a jucat în stagiunea 1900 la Naţionalul ieşean cu
State Dragomir şi Aglaie Pruteanu (reluată în 1920, cu
Sorana Ţopa). A revenit la poezie în 1901, colaborând la

„Mişcarea literară şi artistică”, pentru a abandona apoi. A
intrat în presă, lucrând sau colaborând la ziarele „Jurna-
lul”, „Evenimentul. Seara”, „Noutatea”, „Opinia”, „Dimi-
neaţa”, „Adevărul” etc. Publicistica lui dezbate proble-
mele acute al momentului istoric: frământările social-
politice, aspiraţia spre Unire a tuturor românilor, refuzul
neutralităţii (colaborare la „Gloria” cu pledoarii pentru
intrarea în război alături de Antantă), ulterior pentru
apărarea democraţiei şi lupta antifascistă; a adunat-o în
volumul (1899), (1916),Spre anarhie Zile de zbucium Pe
marginea epopeii Încotro ne duce destinul?(1919),
(1926), (1946).Castele în Spania

Scrieri: , poem dramatic, Iaşi,Dragoste şi răzbunare
1896; , Iaşi, 1899; nuvele, Iaşi,Spre anarhie Răni vechi,
1902; , roman, Iaşi, 1906 (ed. II, Bucureşti, 1927);Paria
Zile de zbucium Pe marginea epopeii, Iaşi, 1916; , Iaşi,
1919; Iaşi, 1926;Încotro ne duce destinul?, Oraşul amin-
tirilor, Caiete săptămâ-memorialistică, Bucureşti, 1936;
nale, Călătorul romantic,Bucureşti, 1937; eseuri, Bucu-
reşti, 1938; eseistică, Bucureşti, 1939Cartea prieteniei,
(ed. II, 1998); Bucureşti, 1940;Confidenţe, Despre arta
de a citi şi alte câteva lucruri în legătură cu această temă,
Bucureşti, 1940; Bucureşti, 1946.Castele în Spania,

HEROVANU, Eugen

n. 13 septembrie 1874, Piatra Neamţ – m. 31 decembrie 1956, Bucureşti
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Tatăl său, Gheorghe Dimitriu, era protopop de Te-
cuci, iar mama sa, Mărioara, provenea dintr-o familie bo-
ierească. Învăţătorul din sat a insistat ca numele de fami-
lie al copilului să fie schimbat cu cel al bunicului după ta-
tă. Cum acesta fusese numit Hogaş (hogaș = adâncitură
pe un drum îngust; făgaș), învăţătorul a reuşit să-l con-
vingă pe protopop să-i pună şi fiului său acest nume de fa-
milie. a Academia Mihăileană, la recomandareaL
primăriei Tecuci, primește bursă. A urmat apoi Liceul
Naţional din Iaşi (1859-1867) și Facultatea de Litere a
Universită�ii din Iaşi (1867-1869). A fost profesor de lim-
ba şi literatura română la Piatra Neamţ, Tecuci, Alexan-
dria, Roman (din 1869), iar, din 1898, profesor la Liceul
Internat din Iaşi. A debutat cu versuri în ziarul „Cores-
pondenţa provincială” din Piatra Neamţ (1874). A înte-
meiat, tot la Piatra, un efemer săptămânal cu titlul „Situ-
aţiunea” (1878). Între anii 1881 şi 1882, a fost revizor
şcolar al jude�ului Neamţ (în această perioadă îl cunoaş-
te pe I.L. Caragiale). A colaborat la revista „Asachi”
(1881-1885), unde au apărut întâile Amintiri din o călă-
torie Arhiva(1882-1884). Le-a reluat şi continuat în

(1893-1902), revista lui A.D. Xenopol. Apariţia „Vieţii
Româneşti”, constituirea grupării din jurul revistei şi
prietenia cu G. Ibrăileanu au jucat un rol decisiv în cari-
era scriitorului: între 1907 şi 1912 revista i-a publicat, În
munţii Neamţului şi alte note de drum – cu unele peripe-
�ii. Scrierile sale urmau să fie adunate în volum în 1912,
dar tirajul a fost distrus din cauza prea multelor greşeli
de tipar. Noua edi�ie (1914) a fost aproape în întregime
distrusă de un incendiu. Scriitorul este respins, foarte
probabil din cauza raportului întocmit de I. Caragiani, de
la premiul Academiei Române. Retras în ultimii ani la
Piatra Neamţ, nu a mai apucat, din cauza războiului, să
îşi vadă cartea tipărită. Opera îi va fi editată de-abia în
1921, în două volume, - şiAmintiri dintr o călătorie În
munţii Neamţului, cel de-al doilea cu o prefaţă de M.
Sadoveanu.

Scrieri: Iaşi, 1914;Pe drumuri de munte, Cucoana
Marieta. Nuvele, note critice de Octav Botez, Bucureşti,
1915 (ed. II, 1922); - Iaşi, 1921;Amintiri dintr o călătorie,
În munţii Neamţului, pref. de M. Sadoveanu, Iaşi, 1921.

HOGAȘ, Calistrat

n. 19 aprilie 1847, Tecuci, judeţul Galaţi – m. 28 august 1917, Roman, judeţul Neamţ



După studii primare, gimnaziale și liceale în orașul
natal (în 1884 absolvă cursurile Colegiului Sfântul Sava),
a urmat cursurile Facultă�ii de Știin�e a Universită�ii Bu-
curești până în 1887. la Paris, a lucrat în cadrulA studiat
laboratorului de la Sorbona, sub îndrumarea unuia din-
tre profesorii săi, Gabriel Lippman, și alături de Maria
Sklodowska (cunoscută ca Marie Curie) și Pierre Curie.
În această perioadă a fost ales membru al „Societă�ii
Franceze de Fizică”, membru al „Comitetului savan�ilor
străini din Fran�a” și membru al „Societă�ii Fizicienilor
Germani”. Pentru pregătirea tezei a proiectat și construit
un dinam cu voltaj mare (dinam cu patru induși fixa�i pe
același arbore pentru ob�inerea unei tensiune de peste
2000 V), experiment care a atras aten�ia cercetătorilor
vremii. O parte dintre cercetările sale au fost publicate în
publica�iile de specialitate ale vremii, precum „Analele
Academiei de Știin�e” și „Buletinul Societă�ii Franceze de
Fizică”. În 1896, a devenit doctor în fizică. Întorcându-se
în �ară în 1996, a fost numit conferen�iar de matematici
generale, în cadrul Facultă�ii de Știin�e a Universită�ii
din Iași și profesor de fizică la Liceul Internat (în prezent
Liceul Costache Negruzzi). De numele său se leagă pune-
rea bazelor primului laborator de electricitate din �ară,
transformat apoi în Școala de Electricitate de pe lângă
Universitatea din Iași (viitorul Institut Electrotehnic),

prima școală de fizică experimentală, care îl consacră
drept fondator al învă�ământului electrotehnic din �ara
noastră, ca și al publica�iei periodice a institu�iei de învă-
�ământ superior ieșene – Analele știin�ifice ale Univer-
sită�ii „Al. I. Cuza” din Iași. S-a aplecat, totodată, și asupra
cercetării radioactivită�ii petrolului și apelor minerale
din România, perfec�ionării galvanometrelor. În 1901, a
fost înfiin�ată Societatea de Știin�e din Iași la ini�iativa
lui Hurmuzescu. înfiin�at (1926) primul post de ra-A
diodifuziune din �ară, unde a făcut cele dintâi încercări
de la noi de transmisie prin telegrafie fără fir. Din ini�ia-
tiva specialiștilor Institutului Electrotehnic, în 1924 a
luat fiin�ă Asocia�ia prietenilor radiotelefoniei, al cărei
președinte a fost ales. În 1922 a început să func�ioneze,
sub conducerea sa, Societatea Română de Radiodifuziu-
ne. În 1916 a fost ales membru corespondent al Acade-
miei Române și membru fondator al Academiei de Știin-
�e din România, iar în 1937 – membru de onoare al So-
cietă�ii Franceze a Electricienilor.

Câteva scrieri: Dielectrina, un nou tip electroscop
Hurmuzescu Căldură și electricitate Ra-(1894); (1900);
dioactivitatea petrolurilor române Radioactivi-(1907);
tatea apelor minerale din România Viitorul in-(1909),
dustriei electrice în România Electricitate gene-(1919);
rală și aplicată (1934) ș.a.

HURMUZESCU, Dragomir

n. m.13 martie 1865, București – 31 mai 1954, București
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Părin�ii săi au fost Ion (1868-1936) și Lucre�ia Ia-
mandi. În anul 1895, tatăl său s-a stabilit în satul Mun-
teni (comuna Belcești) și Iamandi și-a petrecut copilăria
pe meleagurile comunei Belcești, iar apoi și-a făcut stu-
diile la Iași. A intrat în via�a politică, a fost ales deputat
din partea Partidului Liberal, şeful organizaţiei Partidu-

lui Liberal din Iaşi pe parcursul a două decenii, deputat
în Parlament (1922-1940), subsecretar de stat la Minis-
terul de Interne, ministru al Cultelor şi Artelor și minis-
tru de Justi�ie. A fost arestat și ucis la penitenciarul Jila-
va, în cadrul masacrului comis de Garda de Fier.

Scrieri: .Poporanismul literar al „Vie�ei Românești”

IAMANDI-ADRIAN, Victor

n. 15 februarie 1891, Hodora-Cotnari, judeţul Iaşi - m. 26 noiembrie 1940, Jilava-Bucureşti
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Părinţii, Teodor Ibrăileanu și Maria (n. Marcovici),
erau de origine armeană. publicat încercări literare şiA
traduceri sub pseudonimul Cezar Vraja (pe care avea să-l
folosească, cu intermiten�e, toată via�ă). Între 1891 şi
1895 a fost student la Facultatea de Litere a Universită�ii
din Iaşi şi elev al Şcolii Normale Superioare. A scris
articole politice pentru ziarele socialiste „Munca”,
„Lumea nouă” şi articole de critică pentru revistele
„Critica socială” (1892) şi „Evenimentul literar” (1893-
1894) din Iaşi. În 1894, a devenit redactor la „Lumea
nouă”, organ al social-democraţiei române din Bucureşti.
Profesor suplinitor de limba română la Bacău, a trecut
(1899), sub înrâurirea lui C. Stere, în aripa stângă a
Partidului Liberal. Profesor suplinitor, din 1900, la
Liceul „C. Negruzzi” din Iaşi, a trecut, cu Titu Maiorescu,
în 1902, examenul de capacitate şi a devenit titular.
Colaborări sporadice la „Noua revistă română” din Bu-
cureşti şi „Curentul nou” din Galaţi. Împreună cu C. Stere

a scos, la 1 martie 1906, revista „Viaţa Românească”, la
Iaşi, al cărui secretar de redacţie va fi până în 1933. Pro-
fesor suplinitor de istoria literaturii române şi estetică
literară la Facultatea de Litere din Iaşi (din 1908), titular
(din 1912) în urma trecerii examenului de doctorat cu o
teză despre a condus cena-Opera literară a d-lui Vlahuţă,
clul revistei „Viaţa Românească” Doctrinar al poporanis-.
mului literar (până în 1916) şi teoretician al specificului
naţional, Ibrăileanu e un critic sociolog şi psiholog în
formula Taine-Bourget, partizan în estetică al energetis-
mului sub influenţa lui Oswald-William James şi, după
Hennequin, teoretician al ideii de selecţie literară.

A publicat, printre altele: Spiritul critic în cultura ro-
mânească Scriitori şi curente Note şi im-(1909), (1909),
presii După război – Cultură şi literatură(1920), (1921),
Scriitori români şi străini Studii literare(1926), (1930) –
apărute întâi în revistă –, volumul de cugetări Privind
viaţa Adela(1930) şi romanul (1933).

IBRĂILEANU, Garabet

n. 23 mai 1871, Târgu-Frumos, jud. Iaşi – m. 10 martie 1936, Bucureşti



Iorga rămâne drept istoricul cel mai prolific al ro-
mânilor: autorul a 1.003 volume, 12.755 de articole şi
studii, 4.963 de recenzii. Unii cred că Iorga a fost grec,
alţii român, iar alte păreri îl dau drept aromân. Nici Iorga
nu este foarte sigur de această origine, după cum arată în
diferite scrieri. În lucrarea sa autobiografică O viaţă de
om. Aşa cum a fost spune că strămoşii săi vin din zona Pin-
dului, fiind aromâni. Dinspre mamă, aceştia ar avea ori-
gini greceşti, după cum arată şi numele de Arghiropol.
Iorga a fost o inteligenţă ieşită din comun, uimindu-şi şi
„scandalizându-şi” profesorii. Publică primul său „arti-
col” la 14 ani, în ziarul unchiului său după mamă, Em. Ar-
ghiropol, „Românul”. Debutul propriu-zis a avut loc în
„Lupta” (1890), cu un articol despre lui I.L. Ca-Năpasta
ragiale. Înscris la Facultatea de Litere din Iaşi (1888), a
terminat-o în 1889 cu , avându-i profe-magna cum laude
sori pe A.D. Xenopol, Şt. Vârgolici, A. Vizanti, I. Caragiani,
A. Densuşianu ş.a. Cei mai mulţi îl consideră „un adevă-
rat fenomen”. ajuns profesor titular, apoi membru co-A
respondent al Academiei (1897, la numai 26 de ani).
Activitatea de istoric e dublată de cea literară ( ,Poezii
1893; , I-II, 1893-1894;Schiţe din literatura română
Amintiri din Italia, 1895), precum şi de o fecundă pre-
zenţă publicistică la „Arhiva”, „Literatură şi artă română”,
„Revue critique d'Histoire et de Litterature”, „l'Inde-

pendance roumaine”, „România jună”, „Epoca” ş.a., unde
se afirmă şi talentul său de sociolog şi pamfletar A deve-.
nit membru al Academiei Române (26 mai 1910). În tim-
pul refugiului de la Iaşi (1916-1918), a scos acolo „Nea-
mul românesc” şi „Drum drept”. ector al Univ ăţR ersit ii
din Bucureşti (1929-1932), al unor uni-dr. honoris causa
versită�i străine, membru corespondent al Academiei
franceze, sârbe, poloneze ş.a. A cultivat constant şi cre-
aţia literară (poezii, dramaturgie, aceasta din urmă ilus-
trând episoade, conflicte şi figuri tragice din istoria na-
ţională sau străină).

Scrieri: , Bucureşti, 1893;Poezii Schiţe din literatura
română Istoria literaturii române, I-II, Iaşi, 1893-1894;
în secolul al XVIII-lea Scrierile Can-, I-II, Bucureşti, 1901;
tacuzinilor, Istoria literaturii româneştiBucureşti, 1901;
în veacul al XIX-lea, PasăreaI-II, Bucureşti, 1907-1909;
măiastră Pilde filosoficeşti,, Vălenii de Munte, 1909; Văle-
nii de Munte, 1909; Poesii ale scriitorilor din epoca Unirii,
Vălenii de Munte, 1909; Balada populară românească,
Vălenii de Munte, 1910; Opere necunoscute ale lui C. Ne-
gruzzi Mihai Viteazul,, Iaşi, 1918; dramă în cinci acte,
Bucureşti, 1920; . Drumuri ale unui istoric,În Franţa
Bucureşti, 1921; Craiova,Din opera poetică a lui N. Iorga,
1921; I-III, Bucureşti, 1925-Istoria literaturii româneşti,
1933; I-VII, Bucureşti, 1931-1939.Memorii,

IORGA, Nicolae

n. 5/17 ianuarie 1871, Botoşani – m. 27 noiembrie 1940, Strejnic
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Era fiul lui Ştefan Iosif, profesor de elină şi germană
la liceul românesc din Braşov, şi al Paraschivei (n. Mihăl-
ţeanu). Iosif a făcut studii primare şi liceale la Braşov, Si-
biu şi Bucureşti (bacalaureat, 1895), însuşindu-şi temei-
nic câteva limbi străine, vechi şi moderne; a început de
două ori Facultatea de Litere şi Filosofie la Bucureşti
(1895 şi 1903), fără a ajunge totuşi să-şi ia licenţa. Re-
dactor, încă de la înfiinţare, al revistei „Sămănătorul”
(1901), a colaborat şi la „Adevărul”, „Adevărul ilustrat”,
„Convorbiri literare”, „Cumpăna” (al cărei fondator este,
alături de M. Sadoveanu, D. Anghel şi Il. Chendi), „Curie-
rul literar”, „Epoca”, „Epoca literară”, „Familia”, „Floare
albastră”, „Literatură şi artă română”, „Pagini literare”,
„Ramuri”, „Viaţa”, „Viaţa Românească” ş.a. A debutat în
„Revista şcoalei” din Craiova, în 1892, cu poezia .Izvorul
A primit premii ale Academiei Române pentru volumele
Poezii Credinţe(în 1902) şi (în 1906). Se numără printre
iniţiatorii înfiinţării Societă�ii Scriitorilor Români
(1909), membru în comitet până în 1911. A mai semnat
şi cu pseudonimele M. Petru, M. Pătru şi I. Darie. În cola-
borare cu D. Anghel a publicat poezie, proză şi dramatur-

gie originală, precum şi traduceri, semnate fie cu cele do-
uă nume, fie cu pseudonimul colectiv A. Mirea. Cu acesta,
de altfel, a împăr�it și aceeași femeie, poeta și prozatoa-
rea Natalia Negru, care, se spune, le-ar fi adus amându-
rora moartea, Iosif în urma unei congestii cerebrale care
ar fi fost declanșată de supărarea adusă de so�ia sa.
Excelent traducător, mai ales din germană şi maghiară, a
contribuit la cunoaşterea de către publicul românesc a
unor creaţii de primă importanţă ale lui Goethe, Schiller,
Heine, R. Wagner, Petöfi, Arany ş.a. Ca prozator, a cultivat
schiţa realist-melancolică, iar ca dramaturg s-a inspirat
din basmele sau tradiţia istorică naţională, fără a neglija
complet nici actualitatea.

Scrieri: Bucureşti, 1897; , Bucu-Versuri, Patriarhale
reşti, 1901; , Bucureşti, 1902;Poezii. 1901-1902 A fost
odată..., poveste în versuri, Bucureşti, 1903 (ed. II,
1909); poem istoric, Bucureşti, 1905;Din zile mari, Cre-
dinţe, Zorile,poezii, Bucureşti, 1905; dramă istorică în
două acte şi în versuri, Bucureşti, 1907; Poezii. 1893-
1908, CânteceBucureşti, 1908; , Bucureşti, 1912.

IOSIF, Ștefan Octavian

n. 11/23 octombrie 1875, Braşov – m. 22 iunie 1913, Bucureşti
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A fost fiul lui Ilie Kogălniceanu, mare vornic, şi al Ca-
tincăi (n. Stavilă). A debutat în 1835, cu Romänische oder
Wallachische Sprache und Literatur, în „Magazin für die
Literatur des Auslandes”, iar în septembrie, la numai 20
de ani, proiectează scrierea unei istorii apărute în 1838
la Berlin sub titlul Histoire de la Valachie, de la Moldavie
et des valaques transdanubiens. Rechemat la Iaşi (febr.
1838), a fost numit aghiotant domnesc, dar a început,
strategic, o impetuoasă activitate cultural-literară, cu fi-
nalitate politică; a preluat „Alăuta românească” (1838),
și-a cumpărat o tipografie (1839) şi a scos revista „Dacia
literară” (1840) – care inaugurează în literatura română
direcţia naţională şi populară, „Arhiva românească”
(1841), „Propăşirea” (1844) ş.a.; a fost numit codirector
al Teatrului din Iaşi (1840); a publicat prima proză, Filo-
sofia vistului Dezro-(1838), dar şi seria studiilor sociale (
birea ţiganilor, 1844 etc.); a deschis cursul de istorie na-
ţională la Academia Mihăileană cu celebrul Cuvânt intro-
ductiv Letopiseţeleşi a aşezat sub teascuri întâiul vol. din
Ţării Moldovei (1846). Sintetizând întregul program pa-
şoptist, Kogălniceanu a devenit sufletul grupării de la
„Dacia literară”, veritabilul conducător politic al genera-
ţiei şi adversarul lui Mihail Sturdza care, prin măsurile

sale nedrepte (precum detenţia de la Râşca, 1844), i-a
trezit gândul „desţărării”. După o încercare eşuată (în
1844), a plecat la Paris (1845), apoi în Spania (1846). În
1848, a participat la mişcarea din Iaşi, dar, pus sub ur-
mărire, a fugit în Cernăuţi, unde a scris Dorinţele partidei
naţionale în Moldova. Fără să renunţe la preocupările
cărturăreşti sau la avocatură, din 1849, Kogălniceanu, cu
geniul său politic, se consacră făuririi României moder-
ne. Redactor al revistei „Steaua Dunării” (1855), deputat
în Divanul ad-hoc (1857), prim-ministru al lui Al. I. Cuza
şi autor al marilor sale reforme, ministru de externe la
1877, întâiul ministru al României la Paris (1880), sena-
tor, animator fără egal al vieţii noastre parlamentare
(din 1862), strălucit orator, Kogălniceanu ajunge cel mai
mare bărbat de stat al românilor în secolul XIX.

A fost preşedintele al Academiei Române (1887-
1890). A murit la Paris, în timpul unei operaţii.

Scrieri: , Iaşi, 1841;Iluzii pierdute. Un întăi amor Mol-
dau und Wallachei. Romänische oder Wallachische Spra-
che und Literatur von Michael Kogalniceano, Berlin, 18
Januar 1837, mit romänischer bersetzung, Bucureşti,
1895; , Bucureşti, 1908; , 1834-Iluzii pierdute Scrisori
1849.

KOGĂLNICEANU, Mihail

n. 6 septembrie 1817, Iaşi – m. 20 iunie 1891, Paris-Franţa



Isac Ludo s-a născut într-o familie de mici comer-
cian�i evrei. Înscris la liceu în anul 1904, nu a putut urma
decât patru ani de studii, fiind nevoit să abandoneze din
cauza lipsurilor materiale. La vârsta de 14 ani, s-a anga-
jat ca func�ionar de birou. A debutat ca jurnalist în anul
1913, tipărind o revistă proprie cu titlul de „Absolutis”,
după care desfășoară o intensă activitate publicistică la
un număr mare de ziare și reviste. A lucrat în calitate de
corector la ziarele ieșene „Opinia” și „Iașul”, îndeplinind,
din anul 1915, func�ia de redactor la diferite publica�ii
din �ară. A fost activ în cercurile literare de stânga din
perioada interbelică. În anii de ascensiune ai fascismu-
lui, Ludo a publicat un număr mare de articole împotriva
mișcărilor de extremă dreapta. A fost director al revistei
„Adam” (1929-1940), la care au colaborat și Tudor Ar-
ghezi, Gala Galaction, Paul Zarifopol, Camil Petrescu, Eu-
gen Lovinescu, Benjamin Fundoianu, Felix Aderca, Ilarie
Voronca, Ion Călugăru, pictorul și arhitectul Marcel Ian-

cu ș.a. Ca scriitor, a cultivat în special efectul comic în
literatură. Criticul literar George Călinescu consideră pe-
rioada interbelică ca fiind perioada celor mai valoroase
scrieri ale lui Ludo, cea mai bună carte a sa fiind culege-
rea de nuvele umoristice (1928), care cu-Hodje-Podje
prinde câteva viziuni burlești de factură expresionistă,
excelente ( ,În ghearele artei Eu, capodopera părin�ilor
mei).

Scrieri: ciclul din care fac parte vo-Paravanul de aur
lumele (1953),Domnul general guvernează Stare de ase-
diu Regele Palaelibus Salvatorul(1956), (1957), (1959),
Ultimul bastion (1960). Înaintea acestor cărţi, publică
Hodje-Podje Mesia poate să aş-, nuvele umoristice (1928),
tepte Domnişoara Africa(1934), (1935). Urmează ro-
manele: (1954), (1955),Gura de lup Corsetul Războiul lui
Tănase Cireş Ilustrul N.N. din N.N. Soluţia(1958), (1958),
a patra (1960) ş.a. Face traduceri din Şalom Alehem, Sal-
tîkov-Scedrin, Gorki, Ehrenburg.

LUDO, Isac

n. 4 noiembrie 1894, Iaşi – m. 23 mai 1973, Bucureşti
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A făcut școala primară din oraşul natal, Liceul Na-
ţional şi Facultatea de Drept în Iaşi. A slujit scena Teatru-
lui Naţional din Iaşi timp de aproape trei decenii (1877-
1906), fiind apreciat pentru talentul şi seriozitatea cu
care îşi pregătea rolurile. S-a bucurat de preţuirea unor
artişti ieşeni, printre care menţionăm pe Mihail Galino şi
Aristizza Romanescu. A ajuns societar clasa I al Naţiona-
lului ieşean. Un timp, între 1901-1905, a fost profesor la

Catedra de declamaţie a Conservatorului. S-a remarcat
ca istoric al teatrului, publicând, în 1925, o documentată
lucrare intitulată O privire retrospectivă asupra teatrului
moldovenesc. A condus ziarul de orientare naţional-
liberală „Ecoul Moldovei” (1890-1909 şi 1914-1918).

Scrieri: Acţiunea pauliană în dreptul roman şi ro-
mân Istoria teatrului, vol. I, Iaşi, 1903, O privire retros-
pectivă asupra teatrului românesc, Iaşi, 1925.

MANOLIU, Emanoil Al.

n. 27 septembrie 1855, Stejaru, judeţul Neamţ – m. 1 aprilie 1931, Iaşi
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Maria a României a fost principesă de coroană și a
doua regină a României, în calitate de so�ie a principelui
de coroană devenit ulterior regele Ferdinand I al Româ-
niei. A fost mama regelui Carol al II-lea. A urmărit con-
stant întărirea legăturilor dintre România și Marea Bri-
tanie, dovedind reale calită�i diplomatice în sus�inerea și
apărarea intereselor României. S-a opus intrării Româ-
niei în Primul Război Mondial de partea Puterilor Cen-
trale și a sus�inut alian�a cu Antanta, în vederea sus�ine-
rii de către aceasta a realizării statului na�ional român.
Pe timpul războiului și-a înso�it so�ul în refugiu în Mol-
dova, activând ca soră de caritate în spitalele militare,
activitate care a făcut să fie numită în popor „mama răni-
�ilor”. În perioada Conferin�a de Pace de la Paris (1919),
dar și după încoronarea, alături de regele Ferdinand, ca
suverani ai României Mari (Alba Iulia, 15 octombrie
1922), a participat la o campanie diplomatică pentru re-
cunoașterea interna�ională a statului român reîntregit.
În ultimii doi ani de via�ă, bolnavă fiind, s-a tratat la di-
ferite sanatorii din Europa, revenind în �ară în vara lui
1938, murind la reședin�a sa de la Pelișor. A cerut prin
testament ca trupul să îi fie înhumat în biserica episco-
pală de la Curtea de Argeș, iar inima să fie păstrată într-o
raclă la capela Stella Maris a reședin�ei din Balcic. După

cedarea Cadrilaterului în 1940, inima reginei a fost mu-
tată la Bran. Regina Maria a fost o iubitoare și o colec�io-
nară de artă, sus�inând o serie de personalită�i artistice
și literare cu burse și bani. Este autoarea unor interesan-
te scrieri memorialistice, precum și a unor povești și ver-
suri pentru copii.

Scrieri: Ilderim. Poveste în umbră și lumină, Editura
literară a Casei Școlilor, București, 1921; ,Regina cea rea
București, 1916; ,Minola. Povestea unei mici regine triste
Tipografia serviciului geografic al armatei, Iași, 1918;
Stella Maris. Cea mai mică biserică din lume, București,
1930; , București, 1931;Copila cu ochi albaștri Ce-a văzut
soldatul Vasile. Poveste din timpul războiului, București,
1932; , London: Hodder &My Country (�ara mea)
Stoughton, 1916; The Stealers of Light. A Legend (Ho�ii de
lumină. O legendă), London: Hodder & Stoughton, 1916;
Peeping Pansy The, London: Hodder & Stoughton, 1919;
Story of Naughty Kildeen (Kildeen – Povestea unei mici
principese răutăcioase), London: Oxford University
Press, 1922 Ibid, New York: Harcourt, Brace and Co.,
1926; The Queen of Romania's Fairy Book (Cartea de
basme a Reginei României), New York: Frederick A.
Stokes, 1923 Ibid., London, T. Fisher Unwin 1925.

MARIA, REGINA ROMÂNIEI

n. 29 octombrie 1875, Eastwell Park, Anglia – m. 18 iulie 1938, Sinaia, Regatul României
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După studii făcute la liceul particular Institutul Aca-
demic din Iaşi şi după ce a frecventat doi ani Facultatea
de Filosofie a Universităţii ieșene, a continuat, la îndem-
nul lui Titu Maiorescu, pregătirea la Viena şi Berlin. A
fost profesor de Limba şi Literatura germană la Şcoala
Fiilor de Militari din Iaşi, apoi de Pedagogie la Şcoala Nor-
mală „V. Lupu”. Paralel, a predat germana la Institutul
Pedagogic şi la un liceu particular de fete. A ocupat o se-
rie de funcţii politice: secretar general al Ministerului
Cultelor şi Instrucţiunii Publice, ministru al Industriei şi
Comerţului, preşedinte al Camerei Deputaţilor, ministru
al Lucrărilor Publice (1926). În 1902 s-a numărat prin-
tre fondatorii „Societăţii de gimnastică, sport şi muzică”
din Iaşi şi printre membrii „Junimii”. Meissner a fost, îna-
inte de toate, un strălucit pedagog, aducând reale contri-
buţii dezvoltării şcolii şi pedagogiei româneşti; a elabo-

rat legi, regulamente, circulare, instrucţiuni, planuri de
învăţământ, programe, studii în vederea îmbunătăţirii
procesului instructiv-educativ ( ,Educaţia şi viaţa socială
1906; , 1909;Copii cu rele porniri şi şcoalele de îndreptare
Pe marginea Codului penal în legătură cu problema mino-
rilor culpabili, 1933). Contribuţiile sale la organizarea în-
văţământului primar și normal-primar, ca și ridicarea
economică și culturală a maselor, la îmbunătăţirea trata-
mentului şi reeducării copiilor părăsiţi şi cu deficienţe
morale au fost unanim recunoscute. A fost căsătorit cu
activista feministă . A devenit mElena Meissner embru
de onoare (31 mai 1934) al Academiei Române.

Scrieri: , 1906;Educaţia şi viaţa socială Copii cu rele
porniri şi şcoalele de îndreptare Pe marginea Co-, 1909;
dului penal în legătură cu problema minorilor culpabili,
1933.

MEISSNER, Constantin

n. m.27 mai 1854, Iaşi – 9 septembrie 1942, Iaşi
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MORUZI, Dumitru C.

n. 1 iulie 1850, Iași – m. 9 octombrie 1914, Iași

Scriitorul aparţine unei vechi familii din Trapezunt,
stabilită ulterior, din secolul al XVII-lea, la Constantino-
pol. La 15 august 1877 a însoţit la Bucureşti pe reprezen-
tantul comisarului arhiducelui Nicolae pe lângă guver-
nul român şi la 1 februarie 1878 devine director al Can-
celariei comisarului suprem. După câteva luni, în aprilie
acelaşi an, a devenit reprezentant al Comisiei mixte cre-
ate la Bucureşti pentru a examina eventuale proteste ale
populaţiei româneşti împotriva trupelor ruse care tra-
versau ţara, funcţie în care a rămas până la desfiinţarea
comisiei, în iulie 1879. Mai târziu, a fost numit adminis-
trator şi subprefect al portului Sulina, unde a dovedit ace-
eaşi activitate febrilă. La vârsta de 53 de ani, a fost obli-
gat să-şi câştige traiul scriind. A fost romancier social,
memorialist, publicist, folclorist. Prima lui lucrare –
Basarabia şi viitorul ei, 1812-1905 – a apărut în 1905 şi,
aşa cum scrie pe foaia de titlu, a fost publicată iniţial în
ziarul „Cronica”, urmată în acelaşi an de o serie de artico-
le sub titlul . Un an mai târziu apare ca fascicul –Ruşii
Ruşii şi românii În-, prefaţă de Nicolae Iorga. Romanele
străinaţii Pribegi în ţară răpită(1910) şi (1912) concen-
trează imagini interesante ale oraşului moldovenesc din
secolul XIX şi începutul secolului următor, dar şi date ne-
cunoscute despre unii membri ai familiei Moruzi. Fieca-

re dintre romane are şi un subtitlu. Primul e numit de au-
tor , iar al doilea –Studiu social în formă de roman Roman
social basarabean. În opera lui se observă şi unele influ-
enţe ruseşti, probabil ca urmare a lecturii unui Turghe-
niev sau a unui Tolstoi. Dintre romane, mai amintim şi
Moartea lui Cain, apărut postmortem. În afară de aces-
tea, Dumitru Moruzi a publicat şi o operă comică în trei
acte, cu titlul , jucată la Teatrul Naţio-Pescarii din Sulina
nal din Bucureşti la 2 februarie 1902, libretul căreia se
păstrează la Biblioteca Centrală Universitară din Iaşi,
dar şi o comedie, fără să-i cunoaştem titlul, tot în trei ac-
te, care a început să se publice în nr. 3 pe 1911, în luna iu-
nie, al periodicului „Unirea Femeilor Române”. În acelaşi
ziar, începând din 24 ianuarie 1912, publica un studiu de
morală cu titlul Sărutarea lui Iuda sau Iuda în casă de
boier, Iuda la sat, Iuda în Capitală şi Iuda parvenit, în trei
acte şi un prolog.

Scrieri: Înstrăina�ii (1910, Vălenii de Munte; 1912,
edi�ia a II-a, București), (1912) șiPribegi în �ară răpită
Moartea lui Cain Cetatea Neam-(1914), opera muzicală
�ului Pescarii din Sulina, opera comică („Veta, ou les pe-
cheurs de Soulina”, 1911, în colaborare cu Gh. Gr. Arghy-
ropolu), comedia în trei acte (1911).Convertirea
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NAUM, Alexandru A.

n. 27 august 1884, Iaşi – m. 1974, Iaşi, Cândeşti, Neamţ

Fiu al junimistului Anton Naum, universitar, acade-
mician și prieten apropiat al lui Maiorescu, a urmat Lice-
ul Naţional din oraşul natal. A semnat, în 1903, traduceri
în ziarul ieşean „Tribuna conservatoare”, apoi, adăugân-
du-le şi versuri originale, în „Foaia familiei”, „Convorbiri
literare”, „Luceafărul”, „Literatura şi arta română”, „Să-
mănătorul”, „Făt-Frumos”, „Epoca”. Acestea au fost repe-
de strânse în placheta (1904). După o licenţăTraduceri
în drept, în 1906, a ob�inut-o şi pe cea de-a doua, în
1909, în litere şi filosofie, ambele la Universitatea din
Iaşi. Anul următor a frecventat cursul de Istoria artelor
la Sorbona, iar în 1912 și-a susţinut examenul de docto-
rat, la Iaşi, cu teza, tipărită în acest scop, Idealismul şi rea-
lismul în artele plastice. După marea conflagraţie, în
1920, Alexandru Naum a părăsit catedra universitară
pentru a deveni inspector general al muzeelor, dar a
revenit în învăţământ în 1926, ca profesor la Şcoala de
Belle Arte din Iaşi, de unde s-a transferat, în 1940, la
Academia de Arte Frumoase din Bucureşti. Absorbit de
activitatea didactică, în cele două decenii interbelice s-a
manifestat publicistic intermitent, de preferinţă în „Con-

vorbiri literare”, cu note şi studii, rareori cu poezii pro-
prii şi cu traducerea completă a poemului al luiMireia
Mistral, din care tatăl său transpusese doar . ACântul IV
mai tipărit primele două volume din lucrarea Istoria
Artei de la începutul creştinismului până în secolul al XIX-
lea (1925, 1937), reeditate în 1940, când se anunţau şi
următoarele cinci, care n-au mai apărut. În stadiu de pro-
iect au mai rămas un volum de versuri – – şiPoesii nouă
cele ce ar fi cuprins tălmăcirile piesei lui Augier şi a po-
emului lui Mistral. A făcut parte din mişcarea sămănăto-
ristă, fiind apreciat de N. Iorga.

Scrieri: , Iaşi, 1904; ,Traduceri Fidias şi Parthenonul
Iaşi, 1911; , Iaşi,Idealismul şi realismul în artele plastice
1912; , Iaşi, 1912;Impresionismul şi neoimpresionismul
Însemnătatea culturii artistice Poesii, Iaşi, 1914; , Iaşi,
1915; , Iaşi, 1915; ,Ritmuri şi rime Rugăciunea în codru
Bucureşti, 1915; ,Schiţă despre pictura istorică militară
Iaşi, 1916; Istoria artei de la începutul creştinismului
până în secolul al XIX-lea, vol. I, Iaşi, 1925; vol. II, Iaşi,
1937; ediţia a II-a, Iaşi, 1940.



NAUM, Teodor A.

n. 1 septembrie 1891, Iaşi – m. 19 martie 1980, Cluj-Napoca

Fratele mai mic al lui Alexandru Naum a fost absol-
vent al Liceului „Costache Negruzzi” din Iaşi (1910), a
debutat în 1911 în „Cultura română” (cu art. Despre
utilitatea studiilor clasice) şi în „Convorbiri literare” (cu
două trad. din ). Licenţiat al Univer-Idilele lui Theocrit
sită�ii din Iaşi (1913), a funcţionată la Seminarul Peda-
gogic din Iaşi (1914), apoi ca profesor de liceu în Piatra
Neamţ. Doctor în filologie clasică lamagna cum laude
Universitatea din Cluj, cu lucrarea Idilele rustice ale lui
Theocrit (1925), elogiată de către Vasile Bogrea. După
moartea acestuia, devenit profesor suplinitor la Univer-
sitatea din Cluj (din 1926), iar între 1929 şi 1951 profe-
sor titular. A colaborat la „Sânziana”, „Drum drept”, „Pro-
pilee literare”, „Transilvania”, „Revista clasică” etc. cu ar-
ticole, studii şi mai ales traduceri de excepţie din Tacit,
Theocrit, Ovidiu, Catul, Vergiliu ş.a. (1936) ră-Horaţiu
mâne un studiu fundamental consacrat poetului latin, de
asemenea Sentimentul naturii în scrisorile lui Pliniu cel
Tânăr (1927). A făcut parte din gruparea filologilor de la
Muzeul Limbii Române, unde Sextil Puşcariu l-a asociat
la elaborarea , precum şi aDicţionarului Acad. Române
altor lucrări de interes naţional. A fost încadrat la Cate-
dra de limba română (1956-1958) până la pensionare. A
primit premiul Academiei Române pentru Idilele lui
Theocrit Germania lui Tacit(1927) şi (1943). Reprezen-

tant de seamă al filologiei clasice româneşti, Naum a îm-
bogăţit literatura şi cultura noastră cu traduceri valoroa-
se din patrimoniul clasicismului antic.

Scrieri: , Iaşi, 1911;Despre utilitatea studiilor clasice
Clasicismul şi cultura naţională Antisemitis-, Iaşi, 1913;
mul lui Vasile Conta Idilele rustice ale lui, Bucureşti, f.a.;
Theocrit Geniul latin Răs-, Bucureşti, 1925; , Cluj, 1926;
puns unei acuzaţiuni de plagiat Sentimentul, Cluj, 1927;
naturii în scrisorile lui Pliniu cel Tânăr, Bucureşti, 1927;
Viaţa şi opera lui Publius Vergilius Maro (în colaborare),
Bucureşti, 1930; Îndreptar şi vocabular ortografic după
noua ortografie oficială, (în colaborare cu Sextil Puşca-
riu), Bucureşti, 1932; Cluj, 1936; Traduceri:Horaţiu,
Virgil, , Bucureşti, 1922; , Bucureşti, 1926;Bucolice Varia
Theocrit, , Bucureşti, 1927; reed., Bucureşti, 1969;Idile
Vergiliu, . , Bucureşti, 1941;Eneida Cartea II Germania lui
Tacit Scrisori din exil, Sibiu, 1943; Publius Ovidius Naso, ,
introd. de N. Lascu, Bucureşti, 1957; reed. cu titlul
Tristele. Ponticele, Bucureşti, 1972; Bucureşti; Lucreţiu,
Poemul naturii, pref. de Tudor Vianu, note de G. Brătescu,
T. A. Naum şi E. Tóth, Bucureşti, 1965; Virgiliu, Bucolice.
Georgice (în colaborare cu D. Murăraşu), pref. de G. Guţu,
Supplex Libellus Valachorum, note de D. Prodan,
Bucureşti, 1967; Catul, , Bucureşti, 1969; PubliusPoezii
Vergilius Maro, , Cluj-Napoca, 1979.Eneida
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PASCU, Giorge

n. 1 decembrie 1882, Bacău – m. 16 aprilie 1951, Zlatna

Fiul lui Grigore Pascu, funcţionar, şi al Mariei (năs-
cută Iliade), și-a făcut studiile primare, secundare şi uni-
versitare la Iaşi (licenţiat în filologie modernă, în 1907,
doctor în litere , în 1909). În 1913, amagna cum laudae
obţinut titlul de docent. Ajutor de bibliotecar la Bibliote-
ca Centrală din Iaşi, între 1908 şi 1911, a devenit direc-
tor al aceleiaşi biblioteci, între 1914 şi 1922, 1927 şi
1932. A fost profesor suplinitor la Facultatea de Litere
din Iaşi, între 1920 şi 1921, apoi profesor titular, între
1921 şi 1941. A colaborat la revistele „Archivum roma-
nicum”, „Arhiva”, „Buletinul cărţii”, „Cercetări istorice”,
„Convorbiri literare”, „Curentul nou”, „Europa orientale”.
Discipol al lui Al. Philippide, extrem de muncitor şi de
productiv, Pascu şi-a concentrat atenţia asupra proble-
melor limbii şi literaturii române vechi şi ale dialectolo-
giei, aducând contribuţii în parte rămase valabile până
azi ( , I-III, 1909-1911;Despre cimilituri Istoria literaturii
şi a limbii române din secolul XVI, Istoria literaturii1921;
române din secolul XVII, Istoria literaturii române1922;
din secolul XVIII, Cronicarii moldoveni:I-III, 1924-1927;
Gligorie Ureache şi Miron Costin, 1935 etc.). A îngrijit do-
uă edi�ii din I. Creangă (1939). A tradus după originalul
latinesc de D. Cantemir (1923; ed. II,Descrierea Moldovei
1938). În 1915, a obţinut Premiul „Năsturel” al Acade-

miei Române pentru lucrarea Sufixele româneşti.
Scrieri: Despre cimilituri. Studiu filologic şi folcloric,

I, Iaşi, 1909, II-III, Bucureşti, 1911; Etimologii româneşti,
I, Iaşi, 1910; Bu-Câteva sufixe româneşti de origine slavă,
cureşti, 1914; Bucureşti, 1916;Sufixele româneşti, Bei-
träge zur Geschichte der Rumänischen Philologie, Leip-
zig, 1920; Gligorie Ureache. Izvoarele lui Ureache. Inter-
polările lui Simion Dascălul şi textul lui Ureache. Studiu
de istorie literară, Istoria literaturii şi a limbiiIaşi, 1920;
române din secolul XVI, Istoria lite-Bucureşti, 1921;
raturii române din secolul XVII, La philologieIaşi, 1922;
roumaine dans les pays germaniques et en France 1774-
1822, Demetrio Cantemir,Leipzig, 1923; trad. de Carlo
Tagliavini, Roma, 1923; Rumänische Elemente in den Bal-
kansprachen Dictionnaire étymologique, Geneve, 1924;
macedo-roumain Istoria literaturii româ-, I-II, Iaşi, 1925;
ne din secolul XVIII, Cronicari moldoveni şi munteni,I.
Bucureşti, 1926; [II]. Viaţa şi operele lui D. Cantemir. 26
octomvre 1673-21 august 1723, Epo-Bucureşti, 1924; III.
ca lui Clain, Şincai şi Maior, Cronicarii moldo-Iaşi, 1927;
veni: Gligorie Ureache şi Miron Costin Letopi-, Iaşi, 1935;
seţul cel moldovenesc utilizat de Gligorie Ureache în legă-
tură cu toate letopiseţele moldoveneşti în slavoneşte, Iaşi,
1938.



PĂTRĂŞCANU, D.D.

n. 8 octombrie 1872, Tomeşti, judeţul Iaşi – m. 4 noiembrie 1937, Bucureşti

Fiul lui Dimitrie Pătrăşcanu, agricultor, şi al Mariei
(născută Vicol), a făcut școala primară la Tomeşti şi la
Iaşi, apoi Liceul Naţional din Iaşi. Din 1893, a urmat Fa-
cultatea de Litere şi Filosofie a Universită�ii din Iaşi, în
paralel cu Şcoala Normală Superioară. Profesor de isto-
rie la Focşani, Bacău, Bucureşti; autor al numeroase ma-
nuale, cărora le dedică în exclusivitate ultimii ani din via-
ţă. De mai multe ori a fost ales deputat (liberal). Debu-
tează cu articole la gazeta „Crainicul” din Bacău. A făcut
parte din cercul „Vieţii Româneşti”, la care a început să
colaboreze în iunie 1906, cu un articole despre poveştile
populare. Codirector al Editurii şi al Librăriei „Viaţa Ro-
mânească”, a avut un rol hotărâtor în reapariţia revistei
după primul război (în 1920). A colaborat şi la „Luceafă-
rul”, „Flacăra”, „Lumina”, „Adevărul literar şi artistic”. Pro-
za sa umoristică ( , 1909;Schiţe şi amintiri Ce cere publicul
de la un deputat şi alte schiţe Timothei mucenicul, 1912; ,
1913; ,Candidat fără noroc şi alte povestiri folositoare
1916; 1916;Înzăpădiţi!, Domnul Nae – Scene din vremea

ocupaţiei Decoraţia lui Vartolomei Un, 1921; , 1924;
prânz de gală, 1928) uzează în mare măsură de comicul
de situaţie, cu efecte de bufonerie. A primit premiul Aca-
demiei Române pentru volumul Timothei mucenicul
(1913). A fost tatăl lui Lucre�iu Pătrășcanu.

Scrieri: , Iaşi, 1909;Schiţe şi amintiri Ce cere publicul
de la un deputat şi alte schiţe Timothei, Bucureşti, 1912;
mucenicul Candidat fără noroc şi, povestiri, Iaşi, 1913;
alte povestiri folositoare Înzăpădiţi!,, Bucureşti, 1916; po-
vestiri, Bucureşti, 1916; publicis-Vinovaţii (1916-1918),
tică, Bucureşti, 1918; ,Strategie şi O excursie de plăcere
Iaşi, 1920; , Bu-Domnu Nae – Scene din vremea ocupaţiei
cureşti, 1921; , povestiri, Bucu-Decoraţia lui Vartolomei
reşti, 1924; I. (în colab. cuDin vieţile sfinţilor, Spre Emaus
M. Sadoveanu), Bucureşti, 1924; , publi-În faţa naţiunii
cistică, Bucureşti, 1924; , Bucureşti, 1924;Trei comedii
Din vieţile sfinţilor Sfintele amintiri, II. (în colab. cu M. Sa-
doveanu), Bucureşti, 1926; , povestiri,Un prânz de gală
Bucureşti, 1928.
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Ilustrul jurist român Vespasian V. Pella s-a născut la
data de 17 ianuarie 1897. Copilăria îi este marcată de cu-
noașterea a cel pu�in două orașe românești, respectiv
Râmnicu Sărat și Iași. Activitatea prolifică îl va recoman-
da mediului universitar românesc, devenind la vârsta de
23 de ani profesor agregat al Universită�ii din Iași. Și-a
efectuat studiile universitare (Facultatea de Drept) la Pa-
ris, unde și-a luat și doctoratul. A fost profesor la Facultă-
�ile de Drept din Iași și București. Totodată, a predat și la
Academia de Drept din Haga (1926, 1930, 1935, 1939) și
la Institut de Hautes Études Internationales din Paris. În
1925 a fost raportor la Conferin�a interparlamentară din
Washington. De numele său se leagă punerea bazelor
dreptului penal interna�ional, Pella întocmind studii de
specialitate de larg răsunet în �ară și în străinătate, con-
sacrate criminalită�ii colective a statelor La cea de-a.
XXII-a conferin�ă interparlamentară, a prezentat un
plan complet al unui ,Cod al infrac�iunilor interna�ionale
care a fost adoptat într-o Rezolu�ie asupra represiunii in-
terna�ionale Principiile fundamentale ale, cuprinzând
unui Cod represiv al na�iunilor, fiind pentru prima oară
când o institu�ie interna�ională își însușea no�iunea de
„stat criminal”. Una dintre problemele asupra căreia și-a
concentrat aten�ia a fost cea a răspunderii statelor pen-

tru agresiune în dreptul interna�ional, el fundamentând
juridic responsabilitatea statelor pentru încălcarea
acestuia. Încă din 1919, a conceput crearea unei institu-
�ii având drept obiect examinarea răspunderii interna-
�ionale a statelor, cu aplicarea unui sistem de garan�ii ju-
ridice Director al „Revistei de drept penal şi ştiinţă pe-.
nitenciară”. Membru fondator al Asociaţiei Internaţiona-
le de Drept Penal din Paris (1924). Membru în Consiliul
de Direcţie al Societăţii Generale a Închisorilor din Fran-
ţa. Membru corespondent (26 mai 1941) al Academiei
Române; repus în drepturi (3 iul. 1990) ca membru
corespondent al Academiei Române.

Scrieri: Cercetări asupra sentimentului de apărare a
speciei, Urâtul în artă,Iași, 1915, Iași, 1916; Aperçu sur la
criminalité collective. L'esprit de corps et les problèmes de
la reponsabilité pénale Vagabondajul şi cerşeto-(1920),
ria Specula ilicită de monedă Libertatea(1921), (1921),
presei în noua Constituţie (1923). Autor al mai multor
lucrări care l-au consacrat în doctrina europeană drept
fondatorul dreptului internaţional penal şi promotorul
justiţiei penale internaţionale: La criminalité collective
des États et le droit pénal de l'avenir La Codifica-(1925),
tion du Droit international (1928).

PELLA, Vespasian Vesp.

n. m.4/17 ianuarie 1897, București – 24 august 1952, New York
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Era rudă, după mamă, cu poetul Theodor Şerbănes-
cu, junimist, şi cu N. Petraşcu, redactorul revistei Litera-„
tură şi artă română” (unde va publica poezii, din 1898).
A făcut clasele elementare în oraşul natal, continuate la
Colegiul „Sf. Sava” (1892-1899), din Bucureşti. În 1897, a
debutat cu versuri în revista . Licenţiat al Fa-Moş Teacă
cultăţii de Drept (1903) şi al Facultăţii de Litere şi Filoso-
fie (1904) a Universită�ii din Bucureşti, a devenit doctor
în filosofie în 1905. Ca filosof, a adus contribuţii originale
mai ales în studiile de logică ( 1910 şiTeoria noţiunilor,
1924; 1911; 1923 şi 1928), teoriaProbleme de logică,
cunoaşterii şi istoria filosofiei ( 1907;Cercetări filosofice,
ed. II, 1936; ş.a.).Noi cercetări filosofice contemporane
Activitatea literară, începută precoce, cu poezii (versuri-
le sunt strânse în volumul 1902) şi cuUn colţ de viaţă,
teatru scurt ( 1901, jucată în stagiunea 1901-O sărutare,
1902 şi, ulterior, sub directoratul lui L. Rebreanu; o altă
piesă: ), e continuată cu o abundentăUrmările iertării
serie de memorii şi note de călătorie, evocări şi portrete,
cuprinse în volumele (1920),Amintiri universitare Fi-
guri dispărute Simţiri rostite Văzute şi trăite(1924), (f.a.),
(1926), (1926).Raite prin ţară

Scrieri: memorialistică, Bucu-Momente solemne,
reşti, 1927; Felurite (Probleme şi oameni. Evenimente.
Note de drum), Peste hotare,Bucureşti, 1928; note de că-
lătorie, Bucureşti, 1931; Bu-Titu Maiorescu. 1840-1917,
cureşti, 1931; , Bucureşti, 1932;Deasupra zbuciumului
Din cronica filosofiei româneşti, DinBucureşti, 1934;
amintirile unui fost dregător, RotocoaleBucureşti, 1934;
de lumină, Amintirile unui băiat de fami-Bucureşti, 1934;
lie, Impresii din Italia,Bucureşti, 1938; I-II, Bucureşti,
1930-1938; Bucureşti, f.a.;Evocări de mari filosofi, În-
semnări de drum, ed. îngrijită, pref. şi tabel bibliografic
de D. Petrescu, 1983; Iaşi,Introducere în metafizică,
1992; ed., postfaţă şi bi-Schopenhauer: viaţa şi opera,
bliografie de Al. Boboc, Bucureşti, 1994; Douăsprezece
prelegeri despre Immanuel Kant Probleme de, Iaşi, 1994;
logică, Valoarea omului,ed. de C. Sălăvăstru, Iaşi, 1996;
1997; Bucureşti, 1997;Fulguraţii literare, Filosofi con-
temporani, Schopenhauer: monografieBucureşti, 1997;
istorico-filosofică, Kant: viaţa şi opera,Bucureşti, 1997;
Bucureşti, 1998; studiu introductiv şiTeoria noţiunilor,
note de C. Sălăvăstru, Iaşi, 1998; ed. şiCurs de logică,
pref. de C. Sălăvăstru, Iaşi, 2000; confe-Talentul oratoric,
rinţe, Bucureşti, 2002.

PETROVICI, Ioan

n. 14 iunie 1882, Tecuci, jud. Galaţi – m. 17 februarie 1972, București
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Alexandru Philippide se înrudea pe linie paternă cu
Dimitrie Daniil Philippide, călugăr, erudit, istoric și om
de litere grec, profesor la Academia Domnească din Bu-
curești. A urmat școala primară la Bârlad, înscriindu-se
apoi la Liceul Gheorghe Roșca Codreanu pe care l-a ab-
solvit în 1881. S-a înscris apoi la Facultatea de Litere și
Filosofie a Universită�ii Mihăilene din Iași. În perioada
de studen�ie a fost bibliotecar la Biblioteca Centrală Uni-
versitară din Iași (1881-1884). Și-a continuat studiile,
între anii 1888 și 1890, la Universitatea din Halle (Ger-
mania). Alexandru Philippide și-a început cariera didac-
tică în 1890, fiind numit profesor de limba română la
Liceul Na�ional din Iași. În 1893, a fost înfiin�ată la Iași ca-
tedra de filologie română, iar Alexandru Philippide a fost
numit profesor universitar prin concurs, fiind titularul
catedrei. În 1898 a devenit membru corespondent al Aca-
demiei Române, pentru ca, în 1900, să fie ales membru
titular. În perioada 1913-1918 a fost decan al Facultă�ii
de Litere și Filosofie a Universită�ii din Iași. În 1927 a în-
fiin�at Institutul de Filologie Română, care astăzi îi poar-

tă numele. A colaborat la numeroase publica�ii ale vre-
mii: „Arhiva”, „Convorbiri literare”, „Via�a Românească”
etc. și a fost creatorul școlii filologice ieșene. Între 1897
și 1906 a redactat o primă formă a Dic�ionarului limbii ro-
mâne al Academiei (por�iunea A – dăzvă�, rămasă în ma-
nuscris), stabilind principiile și metoda de lucru adec-
vate Dic�ionarului tezaur al limbii române. Lucrarea sa
fundamentală este Originea românilor. I. Ce spun izvoa-
rele istorice; II. Ce spun limbile română și albaneză
(1925-1928), în care a urmărit istoria poporului român
și a limbii române din punctul de vedere al locului, epocii
și modului de formare. Fiul său, Alexandru A. Philippide,
a fost scriitor și traducător, membru al Academiei Ro-
mâne.

Câteva scrieri: Introducere în istoria limbei și litera-
turei române Principii de istoria limbii(1888), (1894),
Gramatică elementară a limbii române Originea(1897),
românilor – vol. I. Ce spun izvoarele istorice Origi-(1925),
nea românilor – vol. II. Ce spun limbile română și alba-
neză (1928).

PHILIPPIDE, Alexandru

n. m.1 mai 1859, Bârlad – 12 august 1933, Iași
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PONI, Petru

n. 4 ianuarie 1841, Secăreşti-Cucuteni, judeţul Iaşi – m. 2 aprilie 1925, Iaşi

A absolvit școala primară la Târgu Frumos, studii
liceale și universitare (Drept și Litere) la Iași și apoi a ur-
mat la Gimnaziul Central din Iași (1852-1859). Ca bursi-
er la Paris s-a specializat în chimie fizică și mineralogie
la „Collège de France” și Sorbona. Întors în �ară, în 1865
se angajează ca profesor la Liceul Na�ional, iar din anul
1866 predă și la Școala Militară din Iași. În anul 1878
este numit șef al Catedrei de Chimie din cadrul Universi-
tă�ii din Iași, unde a predat timp de 33 de ani. Aici a înfi-
in�at primul laborator de Chimie al Universită�ii din Iași
(1882) și Catedra de Chimie organică (1891). În 1897,
Petru Poni și Anastasie Obregia au inaugurat, în noua
clădire a Universită�ii din Iași, un laborator de chimie, du-
pă model german. În 1903, prof. Petru Poni a introdus un
nou curs: . Din 30 iunie 1879 aStudiul chimic al petrolului
fost ales membru al Academiei Române, iar în anul 1889
a fost numit comisar al Guvernului Român la Expozi�ia
Universală de la Paris. A fost unul dintre pionierii chimi-
ei românești, fiind considerat întemeietorul acestei
școli. Este organizatorul primelor laboratoare din Ro-
mânia, destinate cercetărilor știin�ifice și pregătirii ca-
drelor de chimiști. A colaborat la înfiin�area unor socie-

tă�i știin�ifice în România: Societatea română de știin�e
(1890) și (1900), și a fost membru alSocietatea de știin�e
Societă�ii de știin�e naturale din Moscova (1910). În anul
1903, omul de știin�ă a fost decorat de către împăratul
Franz Joseph al Austriei cu Marea cruce a Ordinului
Franz Joseph. A fost ales, în mai multe rânduri, deputat și
senator. De asemenea, a îndeplinit și func�ia de primar al
municipiului Iași în perioada 9 aprilie – 11 iulie 1907 și
1922. A de�inut în trei rânduri func�ia de ministru al Cul-
telor și Instruc�iunii (21 iulie – 26 noiembrie 1891; 4 oc-
tombrie 1895 – 21 noiembrie 1896; 24 octombrie – 29
noiembrie 1918).

Scrieri: , 1869;Curs de chimie elementară No�iuni de
fizică Elemente de fizică Curs de chimie ele-, 1874; , 1885;
mentară fondată pe teoria atomică Curs de chimie, 1886; ,
1887; , 1877;Apa minerală de la Mănăstirea Neam�ului
Cercetări asupra mineralelor din masivul cristalin de la
Broșteni Analiza apelor minerale de la Piatra, 1882; ,
1883; ,Analiza apelor minerale de la Târgul Neam�ului
1889; , 1889;Analiza chimică a izvoarelor Oglinzi Fapte
pentru a servi la descrierea mineralogică a României,
1900.
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RIRIA (Coralia Gatowski-Xenopol)

1869 sau 1867, Bacău – 1951

Riria este pseudonimul literar al so�iei istoricului
Xenopol. S-a născut în 1869 (sau 1867), la Bacău, nume-
le real fiind Coralia Biberi. Debutul său literar se leagă de
perioada în care l-a cunoscut pe Eminescu, la băile Repe-
dea, de lângă Iași (1887-88), acesta fiind găzduit vreme
de două luni în casa părin�ilor ei. Xenopol este cel care îi
redă încrederea în sine și o determină să își reia
activitatea literară după o întrerupere de 12 ani (1889-
1901). Practic, el o creează pe Riria, considerată în epocă
un geniu literar feminin, „de o fecunditate și o îndrăz-
neală fără pereche în literatura noastră”. La acest por-
tret, mult exagerat, au contribuit din plin și studiile
„critice” ale lui Vojen, în fapt adevărate panegirice închi-
nate poetei. Cu această aură, Riria a patronat și un salon
literar propriu; printre cei care frecventau acest cerc cul-
tural este amintit poetul Emil Gârleanu. În ciuda impre-

siei strălucitoare lăsate multora în epocă, Riria nu era în-
să decât „un nume care vine să întărească șirul poe�ilor
de duzină”, după cum arăta și Ilarie Chendi. Pe lângă
operele apărute în volume, Riria a mai publicat articole
în revistele „Arhiva” (1906-1912), „Noua Revistă Româ-
nă” (1909-1912), „Revista idealistă” (1903) „Săptămâ-
na”, „Românul literar” (1905-1908), „Die Woche” etc.
Pentru scrierile sale literare, a fost distinsă cu medaliile
Benemerenti cls. I și Meritul Cultural cls. I, cls. II.

Opera sa literară a fost publicată în câteva volume
de autor, precum: , Iași,Ultima rază din via�a lui Eminescu
1902; , cu o prefa�ă de A.D. Xe-Cânturi vechi (1878- 1889)
nopol, Iași, 1902, 157 p.; , Bucu-Cânturi noi (1901-1902)
rești, 1902; , Iași, 1909;Cânturi și poeme (1902-1908)
Chiajna și Ioan Vodă cel Cumplit, tragedie în 5 acte, Iași,
1903; , tragedie.Elvira



383

SADOVEANU, Mihail

n. 5 no 1880, Paşcani, jud. Iaşi – m. 19 oct 1961, Bucureştiiembrie ombrie

Numele la naştere: Mihail Ursachi; numele Sado-
veanu este legalizat în 1891. Fiul lui Alexandru Sadovea-
nu, avocat, şi al Profirei (n. Ursachi), fată de răzeşi din sa-
tul Verşeni. Director al Teatrului Naţional din Iaşi (1910-
1919). Participă, ca sublocotenent în rezervă, la războiul
balcanic (1913). Din însărcinarea Marelui Cartier
General al Armatei, editează ziarul „România” (1916-
1917), alături de I. Minulescu şi P. Locusteanu. Stabilit la
Iaşi, scoate împreună cu G. Topîrceanu revista Însemnări
literare (2 febr. – 21 dec. 1919), reapărută între 1936 şi
1940, cu titlul sub direcţia lui G.Însemnări ieşene,
Topîrceanu, M. Codreanu şi Gr. Tr. Popa. A debutat edito-
rial cu patru volume: şiPovestiri, Şoimii, Dureri înăbuşite
Crâşma lui Moş Precu (1904). N. Iorga numeşte acest an
„anul Sadoveanu”, „după acela dintre scriitorii care s-au
ridicat în cuprinsul lui, printr-o bogăţie de activitate
admirabilă, la situaţia de cel mai citit şi mai iubit dintre
nuveliştii de astăzi”.

Scrieri: , Bucureşti, 1904; Bucureşti,Povestiri Şoimii,
1904; Bucureşti, 1904;Dureri înăbuşite, Crâşma lui Moş
Precu Povestiri din război, Bucureşti, 1905; , Bucureşti,
1905; , Bucureşti, 1905;Amintirile căprarului Gheorghiţă
Floare ofilită Însemnările lui Neculai, Bucureşti, 1906;
Manea Vremuri de bejenie, Bucureşti, 1907; , Bucureşti,

1907; , Bucureşti, 1908; ,O istorie de demult Apa morţilor
Bucureşti, 1911; , Bucureşti, 1912;Bordeenii Privelişti do-
brogene Neamul Şoimăreştilor, Bucureşti, 1914; , Bucu-
reşti, 1915; File însângerate – Povestiri şi impresii de pe
front, Strada Lăpuşneanu NeagraIaşi, 1917; , Iaşi, 1921;
Şarului Războiul balcanic, Iaşi, 1922; , Bucureşti, 1923;
Venea o moară pe Siret, Ţara de dincoloBucureşti, 1925;
de negură Demonul tinereţii,, Bucureşti, 1926; Bucureşti,
1928; , Bucureşti, 1928; Bucureşti,Hanu Ancuţei Olanda,
1928; , Bucu-Zodia Cancerului sau Vremea Ducăi-Vodă
reşti, 1929; , Bucureşti, 1930;Baltagul Nunta domniţei
Ruxandra Uvar, Bucureşti, 1932; , Bucureşti, 1932;
Creanga de aur, Locul unde nu s-a în-Bucureşti, 1933;
tâmplat nimic sau Târg moldovenesc din 1890, Bucureşti,
1933; Bucureşti, 1934;Nopţile de Sânziene, Viaţa lui
Ştefan cel Mare Ucenicia lui Ionuţ, Bucureşti, 1934; ,
Bucureşti, 1935; , Bucureşti, 1936;Izvorul alb Ochi de
urs Valea Frumoasei, Bucureşti, 1938; , Bucureşti, 1940;
Divanul persian, OpereBucureşti, 1940; , I-VII, Bucureşti,
1940-1952; , Bucureşti, 1941;Ostrovul lupilor Oamenii
măriei-sale Poveştile de la Bradu, Bucureşti, 1942;
Strâmb Anii de ucenicie, Bucureşti, 1943; , Bucureşti,
1944; , Bucureşti, 1949;Fantazii răsăritene Nicoară Pot-
coavă, EvocăriBucureşti, 1952; , Bucureşti, 1954.
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SCRIBAN, August

n. 12 noiembrie 1872, Galaţi – m. 2 august 1950, Gala�i

Fiu al lui Romulus Scriban, nepot al arhiereilor Neo-
fit și Filaret, fratele mai mare al lui Iuliu Scriban – un ar-
bore genealogic care i-a favorizat înclina�iile spre clasi-
cismul cultural. A urmat cursurile gimnaziale și liceale la
Gala�i, unde tatăl lui era profesor la Școala Comercială.
După studii universitare și de specializare la Berlin și
Halle, în 1902 și-a luat doctoratul în litere. A fost profe-
sor la Buzău, apoi profesor de limba latină la Liceul Ne-
gruzzi (Internat) și Liceul Militar din Iași. A conceput un
foarte interesant care, înDic�ionar al limbii românești
ciuda unor observa�ii din pricina cărora a și fost cenzu-
rat multă vreme, con�ine multe aspecte de actualitate. A

slujit învăţământul ieşean timp de aproape patru dece-
nii și s-a afirmat ca publicist şi ca lingvist de valoare, ră-
mânând cunoscut în istoria lingvistică prin numeroase
contribuţii etimologice publicate în periodicele vremii.

Scrieri: Hiatus, elision und synalöphe im rumäni-
schen vers, publicat de E. Karras, 1903; Ortografia româ-
nească, 1912; Gramatica limbii romînești (Morfologia):
Pentru folosin�a tuturor, Inst. de Arte Grafice „Via�a Ro-
mînească”, București, 1925; Dic�ionaru limbiĭ româneștĭ
(Etimologii, în�elesuri, exemple, cita�iuni, arhaizme, neo-
logizme, provincialisme), Editura „Presa Bună”, Iași,
1939.
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STAVRI, Artur

n. 10 noiembrie 1869, Botoşani – m. 10 mai 1928, Botoşani

Părin�ii erau boieri din Botoșani. A copilărit cu
Nicolae Iorga. A învă�at la Liceul Na�ional, apoi la Facul-
tatea de Drept a Universită�ii „Al. I. Cuza” din Iași. A făcut
politică liberală şi a fost prefect de judeţ (Dorohoi) și ste-
nograf la Camera Deputa�ilor. Colaborator la numeroase
periodice ale epocii, cu orientări variate: „Adevărul”,
„Contemporanul”, „Convorbiri literare”, „Lumea ilustra-
tă”, „Noua revistă română”, „Povestea vorbei”, „Revista
nouă”, „România literară”, „Sămănătorul”, „Vatra”, „Viea-
ţa” etc., a semnat cu diferite pseudonime: Astar, A Star,

Coresi, A. Coresi, Sfâriac. A făcut parte din redacţia revis-
tei „Literatură şi ştiinţă” a lui Gherea, răspunzând de
partea literară. A scos împreună cu I. Gorun „Pagini lite-
rare” (1899). A frecventat cercul literar condus de N. Bel-
diceanu, alături de D. Anghel, Ed. Gruber, A. Gorovei ş. a.

Scrieri: , Bucureşti, 1894;Poesii. 1888-1894 De de-
mult Pe-acelaşi drum, poezii, Bucureşti, 1897; , Bucu-
reşti, 1900; poezii, Bucureşti, 1904;Câteva clipe, Lumi-
nişuri, Iaşi, 1910.
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STERE, Constantin

n. 14 noiembrie 1865, Cerepcău, judeţul Soroca – m. 26 ianuarie 1936, Bucov, judeţul Prahova

Provine dintr-o veche familie de boieri. Tatăl se nu-
mea Egor Stepanovici, mama, Pulcheria Fedorovna. Du-
pă ce a absolvit liceul la Chişinău (1885), a activat în cer-
curile narodnice din Rusia. Arestat pentru activitate sub-
versivă, a fost deportat şi întemniţat în diferite închisori
din Siberia (1886-1892). Experienţa acestor ani va fi evo-
cată, parţial, în memorialul (1910) şi înÎn voia valurilor
vasta frescă epică 1931-1936).În preajma revoluţiei (
Evadând, a venit în România şi s-a stabilit la Iaşi (1892),
unde a urmat cursurile Facultăţii de Drept, luându-şi li-
cenţa cu teza Evoluţia individualităţii şi noţiunea de per-
soană în drept (1897). Profesor universitar de Drept con-
stituţional (1903) şi rector la Universitatea din Iaşi
(1913-1916), a debutat sub pseudonimul C. Scorţescu în
revista „Evenimentul literar”, semnând apoi C. Şărcălea-
nu. A pus bazele teoretice ale poporanismului (aspectul
social-economic-politic, cu unele implicaţii literare), sub
influenţa ideilor narodnice ale lui N.A. Mihailovski,
adaptate realităţilor româneşti. A întemeiat, împreună
cu Paul Bujor, revista „Viaţa Românească” (1906), redac-
tând probabil articolul-program . Colabo-Către cetitori
rând cu G. Ibrăileanu, a devenit animatorul grupării
ieşene, până la Primul Război Mondial. A mai semnat la
„Adevărul”, „Evenimentul”, „Lumea nouă”, „Liberalul” ş.a.
Atitudinea politică în preajma şi în timpul Primului

Război Mondial a fost violent atacată şi i-a atras, practic,
excluderea din viaţa publică postbelică. În unele scrieri
lămuritoare, cu caracter politic, Marele război şi politica
României (1918), discursuri, art. etc. a încercat o justifi-
care , zadarnică şi neascultată de contempo-pro domo
rani. În 1922 este suspendat definitiv din învăţământ.
Retras la proprietatea sa de la Bucov, se va dedica litera-
turii, după ce şi-a adunat într-un volum articolele de cri-
tică, crochiurile, portretele în spirit sainte-beuve-ian şi
consideraţiile deterministe, sociologice în filiaţia ideilor
lui Gherea ( , 1921). CiclulÎn literatură În preajma revolu-
ţiei îl înscrie printre prozatorii interbelici cei mai intere-
sanţi şi mai controversaţi.

Scrieri: Evoluţia individualităţii şi noţiunea de per-
soană în drept, studiu sociologic şi juridic. Teză de licen-
ţă în drept, Iaşi, 1897; , 1914;Patru zile în Ardeal Româ-
nia şi războiul european Marele război şi poli-, Iaşi, 1915;
tica României În voia valurilor. Icoane, Bucureşti, 1918;
din Siberia, În literatură, Documentări şi lă-f.a.; Iaşi, 1921;
muriri politice În preajma revoluţiei,, Bucureşti, 1930; I.
Prolog. Smaragda Theodorovna, Co-Bucureşti, 1931; II.
pilăria şi adolescenţa lui Vania Răutu Lutul, 1932; III. ,
1932; IV. , 1933; V. , 1934Hotarul Nostalgii ; VI. Ciubăreşti,
1935; VII. 1936; VIII. , 1936.În ajun, Uraganul
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STEUERMAN, RODION Avram

n. 30 noiembrie 1872, Iaşi – m. 19/20 septembrie 1918, Iaşi

Tatăl, aventurier, dar şi autoritar, îşi creşte copiii în
cultul tradiţiilor ebraice. Neputându-se înscrie, din
această cauză, la o şcoală publică, viitorul scriitor ur-
mează cursurile şcolii elementare „Junimea” din Iaşi,
apoi pe cele ale unei şcoli comerciale, după care se în-
scrie la gimnaziul „Ştefan cel Mare”, printre profesori
fiind şi câţiva junimişti. Debutează în ziarul „Drapelul” al
lui I.N. Roman (1891) cu epigrame şi fragmente lirice,
semnate „De la Iaşi”. Absolvent al Liceului Naţional din
Iaşi (1892). Colaborator la „Ecoul săptămânei”, „Lumea
ilustrată”, „Lumea nouă literară şi ştiinţifică”, „Opinia”
etc. Conduce ziarul ieşean „Răsăritul”. Pseudonime fo-
losite: De la Iaşi, A. Trestian, Tristis, Rodion, Leandru,
Flişki, Fişki. Debut editorial cu volumul de versuri Să-
răcie (f.a.). Articolele trimise cu o regularitate de metro-
nom din Paris sunt reunite ulterior în volumul O toamnă
la Paris Ele(1897) şi (1898), reprezentând partea cea
mai viabilă a operei. Deşi insuficient realizate artistic, vo-
lumele de versuri (1898) şi (1915) sunt inte-Lirice Spini
resante prin sinceritatea trăirii şi firescul cu care se an-
corează în anxietate. Mobilizarea pe front, în calitate de
medic militar, agravează o criză psihică dezvoltată pe un
fond latent nevrotic, scriitorul punându-şi capăt zilelor
imediat după demobilizare. Sunt tipărite postum sone-

teledin volumul (1920), scrise în anii răz-Frontul roşu
boiului, schiţa autobiografică intitulată Cartea băiatului
meu În depărtări(1924) şi selecţia de articole ... (1936).

Scrieri: , I Antologie, II Crestomaţie.Autori români
Bucăţi alese din scriitorii veacului XVIII şi XIX, schiţe bio-
grafice şi critice, cu o pref. de N. Beldiceanu, Iaşi, 1893;
Sărăcie O. Versuri, 1891-1896, Iaşi, f.a. (probabil 1897);
toamnă la Paris Ele, proză şi versuri, Iaşi, 1897; , Iaşi,
1898 (pe supracopertă figurează anul 1901); , ver-Lirice
suri, Iaşi, 1898; Reflecţii asupra unui nou tratament al
cancerului epitelial Heinrich Heine şi Ed. Gre-, Iaşi, 1898;
nier. Complicele lui HeineUn răspuns, Bucureşti, 1910; .
Alte dovezi în chestiunea Heine-Grenier, Iaşi, 1911;
Spini Frontul roşu, versuri, Bucureşti, 1915; , sonete pos-
tume, Iaşi, 1920; . Autobiografie, cuCartea băiatului meu
o pref. de Enric Furtună, Iaşi, 1924; ,O toamnă la Paris
Iaşi, 1928; În depărtări. Din tragediile vieţii. Din tainele
vieţii. Glosse. Mărimi dispărute De reci-, Bucureşti, 1936;
tat Traduceri Vrăjitoarea, Iaşi, f.a. : Carmen Sylva, ,
Craiova, 1897; idem, , Iaşi, 1904; idem,Ullranda Loiza,
Iaşi, 1906; V. Hugo, Iaşi, 1916 (ed. II, 1922);Torquemada,
P. Hervieu, Craiova, f.a.; S. Prud-În lanţ... Les Tenzilles,
homme, Craiova, f.a.Poezii,
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SU�U, Rudolf

n. 27 iulie 1880, Iaşi – m. 27 mai, 1949, Bucureşti

Era fiul profesorului Alexandru Grigore Su�u, juni-
mist, și al Luciei Alexandru Miclescu, strănepot al dom-
nitorului Alexandru Nicolae Su�u. A urmat studiile uni-
versitare la Facultatea de Litere a Universită�ii ieșene
avându-l ca profesor pe istoricul A.D. Xenopol. După ab-
solvire, a fost un timp asistent la Facultatea de Litere,
însă s-a orientat repede spre activitatea de ziarist și pu-
blicist. A fost directorul cotidianului ieșean „Evenimen-
tul” și a editat în timpul Primului Război Mondial, împre-
ună cu scriitorul Alexandru Cazaban, revista „Dușma-
nul” îndreptată contra ocupa�iei germane. Rudolf Su�u a
fost printre fondatorii Sindicatului ziariștilor profesio-
niști din Iași (1922). În paralel cu activitatea ziaristică a
fost un istoriograf al vie�ii culturale și mondene ieșene,
publicând două volume din , precum șiIașii de odinioară
scriitor și traducător. A fost, de asemenea, între anii
1936-1945, primul director al Bibliotecii municipale,
adăpostită într-un local din curtea Mănăstirii Golia, mu-
zeograf la Muzeului Cuza vodă din Iași, membru (împre-

ună cu Nicolae Iorga) al Comisiunii Monumentelor
Istorice și efor al Spitalului „Sfântul Spiridon” din Iași. A
fost căsătorit cu Elena Jules Cazaban, descendenta unei
vechi familii franceze împământenite în Moldova, absol-
ventă a Conservatorului de Muzică din Iași. Rudolf Su�u
este tatăl pianistei Rodica Su�u. Rudolf Su�u a decedat în
București, unde se stabilise cu familia la refugiu, la 27
mai 1949, fiind înmormântat în Cimitirul Bellu din Bu-
curești și având un cenotaf în Cimitirul „Eternitatea” din
Iași. La propunerea scriitorului Robert Pellevé de la
Motte-Ango, marchiz de Flers, care făcuse parte, ca di-
plomat, din Misiunea militară franceză din România con-
dusă de generalul Henri Mathias Berthelot, Rudolf Su�u
a fost decorat după sfârșitul Primului Război Mondial cu
Palmele academice franceze.

Scrieri: De toate Iașii de odinioară(1909); , vol. I
(1923) și vol. II (1928); Despre librarii și librăriile vechi
din Iași O via�ă Jubileul părintelui Ale-(1929); (1932);
xandru Arion (1932).
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SYLVA, Carmen

n. 29 decembrie 1843, Neuwied, Germania – d. 18 februarie 1916, Curtea de Argeș, Regatul României

Pseudonim (provenit de la sintagma „cântecul pă-
durii”, transpusă în limba latină) al reginei Elisabeta a Ro-
mâniei, pe numele său întreg: Elisabeth Pauline Ottilie
Luise zu Wied. S-a născut pe 29 decembrie 1843 în cas-
telul Mon Repos din Neuwied (astăzi în unul din cele 16
state federale ale Germaniei, Renania-Palatinat) pe Rin.
În timpul războiului din 1877, a înfiin�at spitale, servicii
de ambulan�ă și îngrijire și a procurat medicamente
pentru răni�i. Regina s-a înconjurat cu artiști în devenire,
cum ar fi George Enescu sau Elena Văcărescu, și a spriji-
nit financiar pe pictorul Nicolae Grigorescu și pe poetul
Vasile Alecsandri. Elisabeta a fost conștientă de benefi-
ciul major al turismului într-o �ară care nu era încă în
circuitul turistic interna�ional. A ini�iat în acest domeniu
o campanie sus�inută de publicitate pentru a-și face
cunoscută în străinătate �ara sa adoptivă. Trenul Orient
Express făcea o haltă la Sinaia și călătorii erau găzdui�i la
castelul regal. Ca parte a aceleiași campanii, România a
participat la Expozi�ia Universală de la Paris în anii
1867, 1889 și 1900 cu multe articole lucrate tradi�ional
de femei, cum ar fi broderii și tapi�erii, iar în 1912, regina
a organizat la Berlin expozi�ia Die Frau im Kunst und
Beruf Femeia în artă și meșteșuguri( ). A publicat diverse
opere în limbile franceză, germană și engleză sub pseu-

donimul Carmen Sylva, prin lucrările sale făcând cunos-
cută în străinătate România; astfel a atras aten�ia lui
Pierre Loti și Mark Twain. Regina Elisabeta a murit cu
pu�in timp înainte ca România să declare război Germa-
niei și a fost îngropată la mănăstirea de la Curtea de
Argeș. A fost supranumită regina scriitoare: a scris poe-
me, basme, povestiri, romane, lucrări cu caracter memo-
rialistic. Reședin�a ei preferată era Castelul Peleș, unde
își �inea și biblioteca. A tradus în limba germană multe
dintre operele lui Vasile Alecsandri, de care era legată
printr-o puternică prietenie literară.

Scrieri: Poezii românești; Pelerinajul Dunării
(1882); (1882);Cugetările unei regine O rugăciune
(1883); (1884); (1882);Din două lumi Schi�e Printre
veacuri Astra(1885), dedicat lui Vasile Alecsandri;
(1882), roman scris în colaborare cu Mite Kremnitz;
Bate la ușă Poșta militară(1887); (1887), în colaborare
cu Mite Kremnitz, Bonn, 1887; La voia întâmplării
(1888), în colaborare cu Mite Kremnitz; Poveștile Peleșu-
lui Robia Peleșului Răzbunarea și alte no-(1882); (1888);
vele Deficit Rinul meu Vâr-(1888); (1890), Bonn; (1894);
ful cu dor, dramă lirică scrisă în colaborare cu poetul
Mihai Eminescu; Cuibul meu; Cântece din valea Dâmbovi-
�ei; Cugetările unei regine; Cântecele mării.
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VÂLSAN, George

n. 21 ianuarie 1885, București – d. 6 august 1935, Carmen Sylva, Eforie Sud

George Vâlsan a făcut cursurile primare şi gimnazi-
ale la Piteşti, absolvind în 1904 Liceul „Gh. Lazăr” din Bu-
cureşti. Îşi continuă studiile la Facultatea de Litere şi
Filosofie a Universităţii bucureştene, unde, în 1908, îşi ia
licenţa în filosofie . În 1916 devine pri-magna cum laude
mul doctor în geografie din România, cu menţiunea mag-
na cum laude. Va fi profesor la universităţile din Iaşi
(1916-1918), Cluj (1919-1929) şi Bucureşti (1930-
1935). La Cluj a întemeiat Societatea Etnografică Româ-
nă, al cărei preşedinte a fost (1923-1927), şi revista „Lu-
crările Institutului de Geografie din Cluj”, iar împreună
cu Romulus Vuia şi Emmanuel de Martonne, Muzeul Et-
nografic al Transilvaniei. La doar 33 de ani, în 1918, este
ales membru corespondent al Academiei Române, deve-
nind membru activ în 1920. Pe urma unei sugestii a lui
V.A. Urechia, primul care a intuit că Dimitrie Cantemir a
lăsat altă hartă decât cea publicată în 1737 în Olanda, în
1923, descoperă la Paris, în Biblioteca Naţională, harta
originală desenată de acesta, ce însoţea Descrierea Mol-
dovei. Ales preşedinte al Secţiei geografico-etnografice a
Astrei, iniţiază o colecţie specială, publică, printre altele,
conferinţele (1924) şiMenirea etnografiei în România O

ştiinţă nouă: etnografia (1927).
George Vâlsan a conceput geografia ca o ştiinţă a ma-

rilor ansambluri teritoriale, privite în întregul lor, prin in-
tegrarea elementelor componente în unitatea din care
fac parte. Teza sa de doctorat, (1915), lu-Câmpia Română
crare fundamentală a literaturii geografice româneşti, es-
te primul studiu al unei mari unităţi geografice, în bună
măsură actual şi azi mai ales prin aprecierea rolului pe ca-
re l-au avut subsidenţele locale în dispunerea reţelei hi-
drografice şi în evoluţia reliefului. Prin această lucrare a
pus, în acelaşi timp cu Constantin Brătescu, bazele geo-
morfologiei moderne în România. Savant de reputaţie
mondială, George Vâlsan a reprezentat România în nu-
meroase congrese internaţionale de geografie, în care a
deţinut funcţii importante. Este considerat unul dintre fă-
uritorii entografiei moderne naţionale, graţie operelor
cu un caracter teoretico-metodologic, precum şi activită-
ţii privind orientarea cercetării etnografice atât pe teren,
cât şi în muzee. S-a stins din viaţă în 1935, la Eforie Sud.

Scrieri: Câmpia Română O fază în popularea, 1915;
�ărilor românești O știin�ă nouă: etnografia, 1912; , 1927.
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XENOPOL, Alexandru D.

n. 23 martie 1847, Iaşi – m. 27 februarie 1920, Bucureşti

Fiul lui Dimitrie Xenopol, om instruit, poliglot, şi al
Mariei (n. Vasiliu). Era fratele mai mare al lui N.D. Xeno-
pol. Prima învăţătură în pensionul tatălui său, apoi la
Şcoala de la Trei Ierarhi (1861), de unde trece la Acade-
mia Mihăileană (bacalaureat 1867). Aici este remarcat
de T. Maiorescu. Devenit membru al „Junimii”, în 1867
este trimis cu o bursă a acesteia la Berlin, unde-şi ia
licenţa în drept şi filosofie (1871) şi, în acelaşi an, docto-
ratul în drept (Berlin) şi filosofie (Giessen, cu studiul
Istoriile civilizaţiunei Convorbiri literare, ce va apărea în ,
1869). Procuror la tribunalul din Iaşi (1871-1878), su-
plinitor, apoi titular al Catedrei de istorie a românilor de
la Universitatea din Iaşi (1883-1915). Debut în „Convor-
biri literare” cu studiul (1868). DebutCultura naţională
editorial, ca scriitor, foarte târziu ( ,Amintiri de călătorie
1901). A mai colaborat la „Steaua României”, „Voinţa na-
ţională”, „Românul literar” ş.a. Director al revistei „Arhi-
va”, organ al Societăţii Ştiinţifice şi Literare din Iaşi, pe
care o conduce (1891-1908), după ce răspunsese de sec-
ţia ei literară. În „Arhiva” semnează versuri şi cu pseudo-

nimele I. Laur şi Rama. Treptat, raporturile cu „Junimea”
se deteriorează, mai ales după trecerea lui Xenopol la
liberalii moderaţi (1878), dar colaborarea la revistă con-
tinuă până în 1892. Din epoca berlineză (1867-1871)
datează o valoroasă corespondenţă cu I. Negruzzi. Ca is-
toric, Xenopol s-a ilustrat prin combaterea teoriei lui
Roesler, apoi printr-o monumentală ,Istorie a românilor
devenind cunoscut pe plan mondial îndeosebi prin lu-
crările sale de filosofie şi teorie a istoriei, bazate pe diso-
cierea antipozitivistă între fenomenele de „coexistenţă”
(guvernate de legi) şi cele de „succesiune” (organizabile
în serii). Membru al Academiei Române (1893) şi al mai
multor societă�i ştiinţifice străine. Teoretician al specifi-
cului naţional.

Alte scrieri: , Iaşi,Influenţa franceză în România
1887; , Iaşi, 1901;Amintiri de călătorie Tablouri din
natură, Scrieri sociale şi politiceIaşi, [1913]; , ed., studiu
introductiv, comentarii şi note de N. Gogoneaţă şi Z.
Ornea, Bucureşti, 1967 ș.a.
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ZOSIN, Panait

n. 27 iunie 1873, Gorbăneşti, judeţul Botoşani – m. 1942, Iaşi

A absolvit liceul „A.T. Laurian”, din Botoșani în anul
1892. A fost intern al Spitalului Brâncovenesc și practi-
cant în clinicile nervo-psihiatrice din Berlin și Heidel-
berg. A fost profesor la Facultatea de Medicină din Iași.
Este autorul a numeroase lucrări de psihiatrie, balneolo-
gie, medicină socială (unele premiate de Academia Ro-
mână). În anul 1897 a editat împreună cu Panait Mușoiu
revista „Mișcarea socială”, în care au apărut și traduceri
din Friedrich Engels. A condus, împreună cu S. Moruzzi,
revista „Îndrumarea” (1908-1909). Promotor al poziti-
vismului lui Auguste Comte, s-a mutat la Iași unde, îm-
preună cu Panait Mușoiu, a înfiin�at revista „Munca”, în
care cei doi au polemizat cu vechiul lor prieten Ioan Nă-
dejde, care a devenit social-democrat. Panait Zosin a tra-
dus în limba română lucrarea L'Idéal de la jeunesse
( ) de Élisée Reclus și a publicat în 1895Idealul tineretului
broșura . Tot împreună cu Mușoiu, PanaitDeterminismul
Zosin a editat „Revista Ideei” în care, pe lângă traduceri
din filosofii clasici greci și din scrieri ale socialiștilor, a
publicat și lucrări ale unor anarhiști ca Mihail Bakunin și
Piotr Kropotkin. A relevat necesitatea liberei cugetări, a
apropierii intelectualilor de mase, a emancipării spiritu-

ale a maselor, a luptei împotriva religiei și a supersti-
�iilor. Alături de Vasile Conta, Victor Babeş şi Constantin
Thiron, Panait Zosin s-a opus introducerii religiei în
şcoli, stârnind și un scandal în epocă. În anul 1920 a fost
ales primar al municipiului Iași.

Scrieri: Determinismul, Lito-Tip. Motzătzeanu &
Lambru, București, 1895; Câteva considera�iuni pentru
libertatea de cugetare privind Religiunea fa�ă de Na�io-
nalitate, Știin�ă, Morală și Filosofie, Tip. Progresul, Iași,
1910; , Inst. de ArteExpunere de titluri și lucrări medicale
Grafice N.V. Ștefaniu & Co., Iași, 1912; Bătrâne�ea și seni-
litatea din punct de vedere clinic și îngrijirea bătrânilor,
Inst. de Arte Grafice N.V. Ștefaniu & Co., Iași, 1912; Viito-
rul României sau Ce constată un Român în �ara lui și ce
propune pentru propășirea ei, Tip. Progresul A. Grun-
berg, Iași, 1907; , Tipografia Lu-Socialism și pozitivism
mina Moldovei, Iași, 1920. Traduceri: Edgar Allan Poe,
„Morella”, în , București, anul XXXVIII, 1894, nr.Românul
423, pp. 17-23; Élisée Reclus, , Bucu-Idealul tinerimii
rești, 1895; J. Michaux, , Iași,Educa�iunea Scandinavă
1910; Auguste Comte, , Iași, 1913;Calendarul pozitivist...
***, , Iași, 1913.Discurs despre spiritul pozitiv...
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